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Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Militærmuseet i Bruxelles
udstiller denne engelske
AEC Mk.III panservogn,
der er i fi n stand.

I midten ses en Douglas A-26 
Invader og nederst er det en 
Hunting Percival Pembroke i 
belgisk bemaling

Læs mere om museet længere 
inde i bladet

Fotos:
Lars Seifert-Thorsen
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Formandens side  
Her på en af  året 2019s sidste dage prøver jeg at samle op på, hvad 

der er sket i foreningen i det fjerde år med mig som formand. Mit 

umiddelbare indtryk har været, det har været endnu et fredeligt år.

En god begivenhed
I den forløbne periode siden sidste blad har vi kunnet opleve en 

lille fantastisk ting, idet Stoppel holdt 50-års forretningsjubilæum 

og en lille reception i forretningen den 2. december. Det er ganske 

usædvanligt at detailforretninger eksisterer så længe.

Der var stuvende fuldt på dagen og Jacob blev beriget med 

mange fl asker og det var ganske hyggeligt, at møde modelbyggere 

fra rundt omkring, som man ikke møder så tit.

Året 2019
Her ved årets slutning kan jeg konstatere, at vi har fået en pæn 

tilgang af  nye medlemmer i løbet af  det forgangne år, således at 

vi er nogenlunde det samme antal medlemmer som vi var inden 

den store afgang året før. Jeg har ikke en rigtig god forklaring på 

det, men det er ganske rart som formand at møde nye medlem-

mer på vores møder.

Der er stadig en god del, der ”bare” modtager bladet og ikke 

kommer til vores møder, men hvis du sidder derude og gerne vil 

komme og se os andre, så tøv ikke. Det er ganske hyggeligt at 

mødes med andre ligestillede.

Vores mødelokale fungerer egentligt fi nt og fritidsforvalt-

ningen har åbnet mulighed for, at vi har kunnet booke frem til 

sommeren 2021, så lokalet er sikret indtil videre. Man har indført 

brugerbetaling, hvilket betyder at vi i fremtiden skal betale ca. 500 

kr. årligt for at kunne få adgang til lokalet. Det har vi måttet ac-

ceptere og så længe de ikke skruer prisen op, så fortsætter vi vores 

samarbejde. Bestyrelsens tiltag til at gøre møderne hyggeligere med 

lidt brød, kaffe og the er blevet en fast bestanddel 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 2019.

Vi har ligesom sidste år klaret os med at holde portoudgifterne 

nede ved at Kai, vores medlem nr.1, sender bladet via det estiske 

postvæsen. Det gør at det koster nogenlunde det samme som før 

PostNord hævede portosatserne i 2016 og det har de jo gjort et 

par gange siden. 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 2 årgange i det nye format i fuldfarve. Det 

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

blad, som sagtens kan sammenlignes med både de amerikanske og 

de engelske modelblade. Bladet skriver ikke sig selv og det kræver 

at fl ere af  jer også skriver en artikel til bladet. Der skal lyde en stor 

tak til redaktøren for hans store arbejde med utrætteligt at sætte 

bladet sammen nummer efter nummer.

Vi har ikke planer om 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, Face-

booksiden, Hobbymesserne i marts og november, forudsat at du 

deltager som byggende medlem på standen, samt hvad vi får af  

muligheder for at tilbyde dig som medlem hen over året.

Det nye år
IPMS-året starter som be-

kendt med generalforsamlin-

gen i januar, så i februar der vil 

der være bladudlevering samt 

1. kvartårskonkurrence. Marts 

og april har vi temamøder, vo-

res temamøder er som det for 

nuværende ser ud meget åbne.

Vi mangler en ”frivillig” 

til vores temamøder i 2020, 

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 muligheder, som du også kan vælge ud fra. Denne har jeg så 

valgt at bringe igen.

Weathering. Hvad gør man for at det ser realistisk ud, herunder 

brug af  wash/pinteknik og/eller brug af  pigment på panser både 

2 VK. Tysk/Allieret og moderne. Det har vores ven Carsten fortalt 

ved to møder; men hvis andre vil byde ind såee…

På Fly, både 2. VK. og moderne. Fly kan godt weatheres, det 

kræver bare lidt kunnen.

På Biler, både Civile og racerbiler, både bane- og gadebiler.

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?

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

fortolkning af  billeder.

Figurmaling: Skyggeteknikker, hvordan maler man fi gur-

hoveder?

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, 

hvordan passer du på helbredet.

Bygning og detaljering af  skibe i skala 1:350. Kom her og 

bliv klogere.

3D printning, hvordan gør man det?

Fotografering som research og af  dine byggede modeller. 

Tips og tricks.

Vi har vendt en god del af  emner i de foredrag, som har væ-

ret afholdt over de sidste par år (så de er ikke medtaget i listen), 

men der er mange af  emnerne som ikke er blevet berørt endnu. 

Tøv ikke med at melde dig, hvis du vil holde foredrag om et af  

emnerne. Eller endnu bedre så byd ind med noget som du gerne 

vil fortælle os andre om.

Vi har fået en invitation til at deltage som gruppe med en byg-

gende stand i Euro Model Expo i Lingen i Tyskland den 28-29. 

marts 2020 se: euromodelexpo.jimdo.com. Hvis der er nogen af  

jer, der kan stille bil til rådighed, så kan vi deltage som en gruppe 

der kører herfra om fredagen og kommer hjem om mandagen. 

Skriv til mig på formand@ipms.dk hvis du kan deltage.

Foredrag foråret 2020
11. marts: Værktøjskassen. Hvad har du i den?
Dan Seifert fortæller om sin værktøjskasse, I bedes alle medbringe 

et godt værktøj som I har stor glæde af. (Dog ikke knive/pensler).

08. april: Danmarks befrielse maj 1945. Hvad kan du bygge?
Lars Seifert-Thorsen laver en gennemgang af  tysk og allieret ma-

teriel i Danmark i de glade maj-dage. Gruppediskussion.
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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

9
0
5
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ON SALE 

NOW 

DKK

104.95

Closing date: 30 June 2020

905 IPMS DK fp.indd   1 19/12/2019   10:41
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Fyrtøjet - nu i 3D
Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen: Én, to! én, to!

Sådan begynder H.C. Andersens eventyr.

Tekst og modelfotos: Torben Klein

M
in ældste søn har anskaffet en 

3D-printer, og fremviste så en 

dag en hund, som han havde 

fundet en fi l til på nettet.

”Sådan een må du også gerne lave til 

mig”, for jeg så mulighed for noget Fyrtøjet 

diorama.

Det er et projekt, som bringer os rundt 

i både 3D, scratchbygning, print og natur-

oplevelser.

En hund efter 3D
Så jeg fi k 2 stk. Den store var alt for stor 

til 1:72, og alt for lille til 1:35. Den lille var 

derimod OK til den 3. hund med ”øjne så 

store som Rundetaarn”.

Nu er der så det ved 3D print, at 

produktet bliver støbt (i hvert fald på de 

billigere modeller) af  noget smeltet pla-

stik i tynde tråde. Hvilket giver et færdigt 

produkt med tydelige ”årringe” efter hver 

rundtur, som dysen har taget.

Det viste sig også, at sådan en 3D hund 

er lavet i meget hård plastik. Det er OK 

nemt at snitte graten af  på toppen, men at 

slibe den helt glat, det virkede ikke som en 

rigtig god opgave.

Jeg endte med at give den et par lag 

”Mister Surfacer” for at gøre den glat i 

overfl aden. Så var den klar til bemaling 

efter egne fattige evner.

En skattekiste
Den skal sidde på en skattekiste. Det blev 

så et fi nt stykke scratchbygnings projekt 

med plastikplade og sprue.

En soldat kom marcherende
Soldaten kommer fra ” ” fra Zvezda. Det 
er et sæt med 6 soldater i hård plastik, så de 
var til at arbejde med. Malet i røde og hvide 
farver kan han sagtens gå som en generisk 
dansk soldat fra et eventyr.

”Du kan tage mit blå-

ternede forklæde”
Nu skal han jo medbringe heksens blå-
ternede forklæde.

Det fi k jeg så fra CorelDraw. Skulle 
nogen have været med til at lære om ”egne 
decals”, så kan man børste lidt viden af  
igen. Her skal vi lige sørge for at lægge en 
linial ind på arket, så vi kan checke, hvor 
stort forklædet bliver.

Ellers er det bare at lave nogle blå 
kvadrater, indtil man har et forklæde i den 
størrelse, man kan tænke sig.

Det er så printet på alm. hvidt papir. 
Blækket er fi kseret med Pledge Future og 
derefter lagt i snedkerlim meget opløst i 
vand.

Papiret bliver helt gennemblødt og kan 
(næsten) krølles i den facon, du kan tænke 
dig. Når det er tørt, gør limen papiret helt 
stift.

Et naturlignende miljø
Endelig må man jo antage, at hund og 
soldat befi nder sig inde i et hult træ.

Her valgte jeg den nemme løsning. 
Intet vil ligne træ bedre end træ. Så vi gik 
en tur i skoven og fandt et væltet grantræ 
med stykker af  bark, der kunne bruges 
som baggrund. Det fi k en tur i ovnen, så 
det blev helt tørt. Derefter skåret til den 
ønskede størrelse på 10x10 cm. Savsmuldet 
fra barkstykket blev så brugt som gulv. Så 
var struktur og farve sådan set det samme.
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Det næste ”sort”?
Alt i alt et hyggeligt lille 
projekt, der kunne afvikles 
over ganske få dage.

Når der kikkes i krystal-
kuglen, så må 3D blive det 
næste ”sort” for os.

Du kan allerede nu fi n-
de oceaner af  spændende 
ting, du kan printe selv.

Check f.eks. www.thing 
iverse.com for ideer.

Som jeg indtil nu har 
forstået det, så skal du have 
en STL-fil fra et CAD-
program som start. STL-
fi len skal så omdannes til en 
printfi l målrettet din printer. 
Så man kommer ikke uden 
om at interessere sig lidt 
for IT for at komme i gang 
med 3D.

(Mange anbefaler ”sket-
chup” som et CAD-pro-
gram ”der er til at gå til”)

Det helt fede bliver na-
turligvis, hvis vi selv kan 
tegne de dele, vi mangler. 

Personligt drømmer 
jeg lidt om at lave kraner 
og ræling til mine skibs-
modeller, så jeg slipper for 

at bøvle med æts. Så når en 3D printer 
til en ”impulsindkøbspris” passerer mit 
skærmbillede, så får jeg et nyt projekt til at 
underholde mig med. 

H.C. Andersens eventyr Fyrtøjet,
er blevet illustreret mange gange.

Her er det postkorttegneren over dem alle, 
Verner Hancke, der har gengivet soldaten 

sammen med en af hundene
Illustration: Via Internettet
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Et engangsvåben fylder 75 år
Her skal vi tilbage til Det Tredje Riges sidste dage for at se på et desperat projekt.

Af Lars Seifert-Thorsen

Vi skal som sædvanligt lige lidt 
længere tilbage end til jomfru-
fl yvningen for at få hele historien 

bag dette interessante fl y med. Nærmere 
betegnet skal vi tilbage til forsommeren 
1944, hvor Luftwaffe led frygtelige tab, når 
de amerikanske bombefl y tre-fi re gange om 
ugen var i gang med at reducere de stra-
tegisk vigtige mål i Tyskland til ruinhobe.

Det virkelige håb om at kunne imødegå 
de amerikanske bombefly lå i Messer-
schmitt Me 262, men indtil denne type ville 
være operativ i tilstrækkeligt antal kiggede 
man på adskillige mere eller mindre tossede 
og desperate løsninger. Det var de færreste 
af  disse, som var værd at bruge mere end et 
par minutter på, men nogle af  dem nåede 
alligevel videre end tegnebrættet. I sidste 
nummer kiggede vi på Heinkel He 162 og 
her skal vi kigge på Bachem Ba 349 Natter.

Baggrund
Baggrunden fi nder vi helt tilbage i som-
meren 1939, hvor Dr. Werner von Braun 
havde fremsendt et memorandum til 
Reichsluftfahrtministerium (RLM), hvori 
han foreslog en lodretstartende raketdrevet 
bemandet interceptor. RLM skød ideen 
ned som værende umulig og unødvendig.

Imidlertid, så fandt en Dipl-Ingenieur 
Erich Bachem, der var teknisk chef  hos 
Fieseler ideen gangbar. Mens krigen gik 
sin gang, så producerede Erich Bachem en 
stribe forskellige designstudier af  sådanne 
raketdrevne interceptor jagere, men der 
var ikke meget opbakning fra offi ciel side.

Vi skal frem til foråret 1944, hvor 
Luftwaffe fremsatte et behov for et lille 
og billigt jagerfl y, der skulle fremstilles pri-
mært af  træ. Flyet skulle først og fremmest 
bruges som forsvar ved særligt udvalgte 
steder, der blev betegnet som værende af  
strategisk vigtighed. Junkers, Heinkel og 
Messerschmitt fremlagde designforslag til 
et sådant fl y, ligesom Erich Bachem, der 
i mellemtiden havde forladt Fieseler og 
grundlagt sit eget fi rma.

Bachems fl y var dybest set et bemandet 
jord-til-luft missil. Ideen var, at fl yet skulle 
starte lodret fra en speciel ramme med en 
initiel hastighed på 185 m/sek.

Når fl yet nåede den højde som den 
fjendtlige bomberformation fl øj i, skulle 
piloten overtage styringen, søge ind bag et 
af  bombefl yene og angribe dette.

Efter at raketmotoren løb tør for 
brændstof  skulle piloten svæve tilbage mod 

sit udgangspunkt, 
hvorefter han i ca. 
1.400 meters højde 
skulle udløse et sæt 
eksplosive bolte, der 
fjernede hele næse-
sektionen, inklusive 
vindspejlet.

Dette udløste 
en stor faldskærm 
monteret bag på 
fuselagen, hvorved 
denne blev bremset 
op så brat at pilo-
ten blev kastet fri af  
fl yet, hvorefter pilo-
ten kunne trække sin 
egen faldskærm.

Bagenden af  fl y-
et ville ligeledes lan-
de med faldskærm, 
hvorved man kunne 
finde og genbruge 
raketmotoren.

RLM havde de-
res store andel af  
traditionalister, der 
absolut ikke kunne 
se nogen fremtid 
i et fly, hvor man 
groft set skrottede 
hele fl yet efter hver 
enkelt mission.

De foretrak i ste-
det Hein kel P 1077 
”Julia”, men det er 
en helt anden hi-
storie.

Da RLM sagde 
nej tak til Erich Ba-
chem ville han ikke 
acceptere det.

Han havde en 
forbindelse til SS-
Reichsführer Heinrich Himmler, som på 
dette tidspunkt manøvrerede for at få så 
meget indfl ydelse i Nazi-Tyskland som 
overhovedet muligt.

Med Bachems fl y mente han at han 
havde en chance for at få fi ngrene ned 
i luftforsvaret, en enhed som SS ellers 
ikke havde megen indfl ydelse i. Himmler 
bestilte 150 Natter, som fl yet var kommet 
til at hedde, der skulle fi nansieres med 
SS-midler.

Indenfor blot 24 timer efter RLMs af-
visning af  typen vendte de på en tallerken, 

da de ikke havde nogen mulighed for at 
holde Himmler og SS udenfor indfl ydelse. 
RLM bestilte dog kun 50 stk. og gav fl yet 
den offi cielle Luftwaffe betegnelse Bachem 
Ba 349.

Design og udvikling
Efter at RLM havde accepteret typen, så 
gik det endelige designarbejde i gang i 
den fabrik i Waldsee i Schwarzwald, som 
Bachem havde købt.

Det var allerede givet at så meget af  
fl yet som muligt skulle bygges af  træ.
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Bachem, der nu havde fået følgeskab 
af  et par folk der tidligere havde været 
ved henholdsvis Dornier og Walther-
Werke kom frem til at der skulle laves et 
antal trærammer, der skulle samles med 
langsgående stivere, hvorefter fuselagen 
skulle beklædes med fi nér. Det samme 
skulle laves med vingerne, hvor der var 
en enkelt, central vingebjælke, der gik hele 
vejen igennem vingen.

Flyet var ganske lille, med en længde på 
6 meter, et vingespand på 3,6 meter og et 
vingeareal på 3,6 m2, så der er ikke tale om 
voldsomme mængder af  træ, der skulle til 
for at fremstille fl yet.

Den motor som man havde til rådig-
hed, var den samme som var anvendt til 
Messerschmitt Me 163, nemlig en Walter 
109-509A raketmotor, der udviklede 3.740 
lbs trykkraft. 

Motoren anvendte fl ydende brændstof  
i form af  T-Stoff  (brintoverilte tilsat et 
stabiliserende stof) og C-Stoff  (Hydrazin 
blandet med methanol og vand). Det betød 
at der skulle være to tanke i fuselagen. Den 

ene, placeret over 
vingebjælken inde-
holdt 435 l T-Stoff, 
mens den anden, 
placeret under vin-
gebjælken, indeholdt 
190 l C-Stoff.

En af  de ting 
som man brugte 
en del kræfter på, 
var at finde frem 
ti l  bevæbningen. 
Man overvejede et 
”Trommelgerät”, 
der var et cylindrisk 
magasin med 40 stk. 
33 mm granater og 
et ”Rohrbatterie”, 
der indeholdt 49 stk. 
30 mm raketpro-
jektiler. Andre mu-
ligheder var i form 
af  et bikage-formet 
batteri med enten 
33 stk. R4M 55 mm 
raketter eller 24 stk. 
73 mm Hs 217 Föhn 
raketter.

Da man forudså 
at der kunne ville 
være brændstof  til et 
enkelt angreb, gjaldt 
om at der skulle til-
føjes bombefl yet så 

meget skade som 
muligt ved dette 
ene angreb, derfor 
kom man frem til, at 
begge raketbatterier 
ville kunne bruges, 
så det var disse man 
gik videre med.

Selv om f lyet 
skulle være så sim-
pelt som muligt tog 
man ganske store 
hensyn til piloten, 
idet han var omgivet 
af  pansrede plader 
både foran, bagud 
og på siden.

Man må have 
taget højde for at de 
amerikanske bom-
befly defensivt var 
ganske tungt bevæb-
nede og at der også 
ville være eskorte-
jagere.

Walter motoren kunne ikke levere tryk 
nok til at få fl yet til at starte lodret, så man 
monterede fi re Schmidding 533 booster 
raketter, der anvendte fast brændstof. Disse 
blev monteret bag på fuselagen og når de-
res 10 sekunders brændtid var afsluttet blev 
de frigivet fra fuselagen og faldt til jorden.

For at styre fl yet under starten var der 
forstærkninger på vingespidser og den 
nederste del af  halen, der var placeret på 
begge sider af  fuselagen. Disse forstærk-
ninger var nødvendige når vingespidser og 
halespids skulle glide inde i de 24 meter 
lange styreskinner som var monteret på 
startrammen.

Mens man lavede de sidste design-
ændringer, havde man gennemført tests i 
vindtunneller med skalamodeller af  fl yet 
og fundet ud af  at fl yet tilsyneladende ville 
være stabilt under alle de højder og hastig-
heder som man forudså at benytte fl yet i.

Det eneste problem lå i, at man vur-
derede at højderoret ikke ville være til-
strækkeligt effektivt pga. slipstrømmen fra 
vingerne. Teknikerne ved vindtunnelerne 
foreslog derfor at fl ytte hele haleplanet 
højere op på sideroret.

Til venstre er en Luftwaff e tekniker ved at 
fylde raketbrændstof på en Natter, der er 
klar i startrammen

Herunder ses det bikageformede raket-
batteri med plads til 24 stk. 73 mm raketter
Fotos: Via Internettet
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Test- og jomfrufl yvning
Ændringen af  højderoret nåede man ikke 
at lave, før man i november 1944 var klar 
til at begynde forsøg med at få fl yet i luften. 
Det første forsøg fandt sted i november 
1944, hvor man fyldte ballast på til en vægt 
på 1.700 kg, som var den vægt fl yet ville 
have når booster raketterne var brændt ud.

Herefter monterede man den første 
prototype af  fl yet, med betegnelsen M 1, 
under en Heinkel He 111. Heinkel bombe-
ren gik derefter op i 5.500 meters højde og 
Flugkapitän Hans Zübert blev sluppet fri 
over det militære øvelsesterræn i Heuberg, 
der ligger ca. 50 km nord for Konstanz ved 
Bodensøen.

Efter at have gennemført det planlagte 
testprogram for fl yvningen hoppede Zü-
bert ud i ca. 1.000 meters højde, helt efter 
planen. Både Zübert og bagenden af  fl yet 
landede sikkert med deres faldskærme. 
Han rapporterede at fl yet var stabilt under 
hele fl yvningen, helt ned til hastigheder på 
omkring 200 km/t. Den rapport førte til at 
man overvejede om man kunne lande med 
fl yet i forbindelse med yderligere tests som 
svævefl y, i stedet for at lade fl yet styrte ned.

Derfor begyndte man at modifi cere på 
prototype nr.3 (M 3) med et fastmonteret 
understel, hvor hjulene stammede fra en 

Klemm Kl 35. Man var dog ikke klar med 
denne, da man begyndte at gennemføre 
tests med ubemandede Natter-fl y d. 18. 
december 1944.

Her havde man gjort et fl y lettere, så det 
ville kunne starte udelukkende ved hjælp 
af  booster raketterne. Det blev en dund-
rende fi asko, fl yet kunne end ikke forlade 
startrammen, da der ikke var tilstrækkeligt 
med trykkraft.

Halvvejs oppe af  rammen sad det fast 
og selv om raketterne fungerede upåklage-
ligt medførte den manglende startevne at 
fl yet brændte op, mens det fortsat sad fast 
på rammen.

Et par dage senere prøvede man igen. 
Denne gang kom fl yet ud af  startrammen, 
men faldt kort tid efter tilbage mod jorden. 
D. 22. december lykkedes det endeligt at få 
fl yet til at foretage en succesfuld fl yvning 
(ubemandet). Herefter fortsatte man med 
ubemandede fl yvninger hvor man testede 
separation af  motorsektionen og andre 
vigtige elementer.

Den oprindelige plan var at bruge alle 
50 fl y fra den første ordre til forskellige 
tests, men krigslykken tilsagde, at man 
skulle forcere programmet, hvis man ville 
gøre typen operativ. Men man manglede 
at få leveret Walter HWK 509 motorerne.

Den første af  disse ankom til Waldsee 
i februar 1945 og man gik i gang med at 
indbygge den i en fl ykrop. D. 25. februar 
1945 foretog man en prøveopsendelse med 
en Natter, der havde en dukke i pilotsædet.

Flyet forlod startrammen, steg til den 
planlagte højde og man foretog derefter 
en separation af  flykroppen, hvorefter 
dukken og bagkroppen begge dalede ned 
i faldskærme. Succes, bortset fra at brænd-
stofrester i tankene betød at fl ykroppen 
eksploderede da den landede på jorden. 
Det tyske raketbrændstof  var notorisk 
ustabilt og sprængfarligt.

Selv om Bachem og ingeniørerne 
endnu ikke mente man var klar til at lade 
en pilot sætte sig ombord var der et vold-
somt pres fra højere magter. Enden blev 
at en frivillig, Oberleutnant Lothar Siebert, 
skulle sendes op på den første bemandede 
fl yvning d. 28. februar 1945.

Siebert kravlede ombord i fl yet, hvilket 
var en besværlig ting, og tændte derefter 
for motoren og booster raketterne. Flyet 
steg til ca. 100 meter uden problemer. I den 
højde bemærkede jordpersonellet at det så 
ud som om canopyet faldt af, fl yet drejede 
sig om på ryggen, men fortsatte med at 
stige i en vinkel på ca. 15 grader indtil det 
var i ca. 500 meters højde. Her vendte fl yet 

Dr. Heinrich Rieck fortæller en amerikansk soldat 
om Ba 349 Natter nær St Leonard i Østrig.
Billedet er taget 11. maj 1945.
Foto: Via Internettet
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om og fl øj direkte ned i jorden uden at 
Siebert gjorde noget forsøg på at genvinde 
kontrollen eller forlade fl yet.

Det var således en jomfrufl yvning for 
75 år siden, der endte i en total katastrofe.

Videreudvikling
Efter historien om jomfrufl yvningen bliver 
kilderne uenige. Nogle siger at der blev 
gennemført tre succesfulde bemandede 
fl yvninger, mens andre siger at der aldrig 
blev gennemført sådanne. Nogle af  kilder-
ne peger på at man forsøgsvis opstillede et 
operativt batteri af  Natter ved Kirchheim 
nær Stuttgart.

Hvis vi antager at dette er korrekt, så 
opstillede man batteriet, bestående af  10 
fl y, og holdt piloterne klar i dagtimerne 
for at kunne indsætte dem mod et allieret 
luftangreb.

De nåede dog aldrig at blive benyttet, 
da deres lokation blev overrendt af  ameri-
kanske tropper og tyskerne sprængte fl yene 
og deres startrammer.

Hvad vi ved med sikkerhed er, at Ba-
chem allerede var gået i gang med at ændre 
på typen frem til det som skulle være den 
endelige produktionsmodel. Det betød i 
alt væsentligt at man ville anvende en lidt 
anderledes raketmotor, som gav mulighed 
for at reducere trykket og derved give 
fl yet mere rækkevidde samt en ændring 
af  booster raketternes placering. Denne 
model ville have heddet Ba 349B.

Man nåede at færdiggøre en af  disse 
Ba 349B inden amerikanske tropper ind-
tog Waldsee og derved endeligt afsluttede 

arbejdet med Natter inden typen var blevet 
brugt i kamp.

Alt i alt var der blevet bygget 36 Nat-
ter, hvoraf  22 var blevet brugt til tests som 
enten svævefl y eller regulære opsendelser/
testfl yvninger. 10 skulle være blevet ødelagt 
ved Kirchheim mens de allierede erobrede 
4 styk.

Operativ effekt?
Et af  de spørgsmål, som man naturligt stil-
ler sig selv, er om dette fl y ville have gjort 
en forskel i forhold til at bremse allierede 
luftangreb.

Vi skal kigge på at de tyske piloter, selv 
om de bestemt ikke manglede mod, i den 
grad manglede uddannelse og træning på 
dette tidspunkt i krigen.

Ganske vist havde man en rudimen-
tær ”rig” på jorden, som ville kunne give 
nogen ide om hvad piloten skulle foretage 
sig, men baseret på farerne og ikke mindst 
omkostningerne ved at affyre en Natter kan 
man næppe forestille sig, at der ville have 
været hverken tid eller råd til at lade den en-
kelte pilot gennemføre en test opsendelse. 
Altså ville der i den grad have været tale 
om ”on the job” træning!

En mission med en Natter ville vare 
ca. 7 minutter, hvoraf  piloten ville hænge i 
sin faldskærm i ca. 3½ af  disse 7 minutter.

Hvad ville Natter så kunne have gjort 
ved en allieret bombestyrke? Først og frem-
mest ville de allierede kunne have dirigeret 
deres bombefl y udenom de steder hvor der 
var baseret Natter. Man var ret god til at 
erkende fl akbatterier på jorden, så en stribe 

opsendelsesrammer ville luftfotografering 
have gode muligheder for at opdage.

Forudsætter vi at Natter batteriet var 
placeret tæt på det aktuelle mål er det 
selvfølgelig klart at bomberstyrken ville 
komme indenfor rækkevidde. Hvis der var 
ti Natter i et batteri ville måske 80% af  dis-
se være fl yvedygtige og dermed kunne der 
indsættes otte Natter mod bombefl yene.

Hvis vi er positive, set fra tyskernes 
side, så ville halvdelen af  disse utrænede 
piloter fi nde deres mål og være i stand til at 
nedskyde et bombefl y inden de måtte dreje 
af  og springe ud med faldskærm.

Det vil derfor sige, at et batteri på ti 
Natter ville nedskyde fi re bombefl y under 
et allieret angreb. På dette tidspunkt i kri-
gen indsatte USAAF ca. 400 bombefl y på 
en mission, dvs. at vi taler om en tabsrate 
på 1% til Natter. Det ville ikke have gjort 
nogen som helst forskel på den allierede 
bombeoffensiv.

Det kan derfor næppe komme som 
en overraskelse, at der hverken før eller 
siden er andre, der har forsøgt at udvikle 
et andet fl y til den samme opgave. Denne 
type opgave er efter 2. Verdenskrig blevet 
løst af  missiler.

Bemaling
Igen er der nogen uenighed blandt de lærde 
om hvilke farver der blev anvendt. På nogle 
af  de billeder der fi ndes af  typen, er der 
tale om tidlige prototyper, hvor fl yet er i 
en lys brun farve over det hele med røde 
streger på vingerne og med en tekst på 
haleplanet der bad fi nderen om at kontakte 

Netop denne Natter blev taget med til USA, hvor den bl.a. blev vist 
frem på en stor udstilling på Freeman Field i slutningen af 1945
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pladskommandanten i Heuberg, der så ville 
udbetale en dusør!

De senere prototyper, herunder den 
som Lothar Siebert omkom i er i et farve-
skema der kunne være RLM 75 med en 
”mottle” af  RLM 74 eller RLM 71.

Den ene som endte i USA er endnu 
ikke restaureret og dens bemaling under-
støtter RLM 75 / RLM 74 teorien.

Bevarede Natter
Næh, der er ganske vist en enkelt original 
Natter tilbage i verden, men den er placeret 
uden for publikums rækkevidde i National 
Air and Space Museums lagerhaller (Paul 
E. Garber Preservation, Restoration, and 
Storage Facility) i Maryland.

Men der er da heldigvis lidt andre mu-
ligheder. I Deutsches Museum i München 
står der en udgave der er bemalet som M 
17. Dette fl y siges at være bygget efter 
krigen af  dele som skulle have været brugt 
i fremstillingen af  Natter.

Derudover er der replikaer i bl.a. Mi-
litärgeschichtliches Museum i Stetten am 
kalten Markt (Heuberg), Planes of  Fame 
Air Museum, Chino, Californien og Fan-
tasy of  Flight, Polk City, Florida.

Natter i model
Jo da, Luftwaffe i slutningen af  krigen og 
Luft ’46 har tiltrukket mange fabrikanter og 
således er der temmelig mange muligheder 
for modelbyggeren.

I skal 1/144 har firmaet Brengun 
udgivet fl yet i alm. plastic, mens FoxOne 
Design Studio har lavet det i resin.

Går vi op til 1/72, så er der et gammelt 
Heller sæt fra 1978, som siden er genudgi-
vet et antal gange, senest af  Encore Models 
og Modelex. Brengun har også lavet det i 
plastic i 2012. I resin fås det fra Grach og 
også fra A+V, det er ikke fi rmaer der lige 
siger mig noget. For vintage-samlerne er 

der også et vacuform sæt fra Airframe, men 
det ville ikke være mit første valg.

I 1/48 fi ndes der forskellige udgivelser 
af  det samme sæt fra DML, Dragon og 
Revell. Det må blive et spørgsmål om smag 
og behag om man vælger det ene eller det 
andet af  disse. Der skulle også være resin-
sæt fra Aeromodell og fra Accu-Scale, hvis 
disse fi rmaer siger jer noget.

Endelig i 1/32 skulle der være et sæt 
fra et fi rma der hedder Fly.

Kilder
Air Enthusiast September 1971
Air International July 1996
Myhra, David: Bachem Ba 349 Natter 

Den Natter som endte i USA står i dag på 
Smithsonians lagerfacilitet, se herunder

Til DM i 1997 deltog denne 
model, bygget af Jens Dreyer.
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BAC Eagle F.2 – What if?
British Aircraft Corporation TSR 2 fl øj første gang 27. september 1964. 

Betegnelsen TSR stammede fra Tactical Strike and Reconnaissance, hvad 2-tallet

betegnede er ikke klart, men de fl este hælder til at det betegnede Mach 2 hastighed.

Tekst og modelfotos: Per Tardum

Flyet var baseret på General Ope-
rational Requirement 339, eller 
GOR339, som blev udsendt til 

britisk fl yindustri i marts 1957.
Behovet var grundlæggende en erstat-

ning af  EE Canberra, en medium bombe-
maskine beregnet til operationer i stor 
højde, op til 15.000 m højde, hvor fl yet ville 
være udenfor rækkevidde af  eksisterende 
luftforsvar. Udviklingen af  jord-til-luft mis-
siler gjorde dog hurtigt Canberra forældet, 
i hvert fald i den oprindelige tiltænkte rolle.

I begyndelsen af  50’erne var det tyde-
ligt at man måtte skifte fra angreb i stor 
højde til lav højde. Oprindelig arbejdede 
man imod et design med en hastighed op 
til Mach 1,5, en rækkevidde på 3.700 km 
og 1.100 km i lav højde og man forventede 
en bombelast på 4*450 kg bomber. Men 
da GOR 339 blev frigivet var de faktiske 
specifi kationer usædvanlig ambitiøse. Nu 
forudsatte man et supersonisk design som 
kunne operere i al slags vejr, hastigheder på 
Mach 2+ i stor højde, Mach 1,2 i lav højde, 
beskrevet som under 300 m.

Angreb i jordhøjde skulle kunne ske 
ved Mach 0.95. Man bad om STOL (short 
takeoff  and landing) og muligvis VTOL 
(vertical takeoff  and landing) og en række-
vidde på 1.900 km.

Missioner skulle omfatte angreb med 
taktiske atomvåben i al slags vejr, foto 
rekognoscering dag og nat, elektronisk 
rekognoscering i al slags vejr og endelig 

angreb med konventionelle våben; bomber 
og raketter.

Ambitionen var at skabe verdens 
bedste fl y til de nævnte missioner, hvilket 
betød at man skulle bruge noget af  det 
mest avancerede teknologi som fandtes. 
Og en hel del som ikke fandtes.

Historien
Historien om TSR 2 er på mange måder 
også historien om britisk fl yindustri efter 
anden verdenskrig. Af  politiske grunde og 
især fordi man ønskede at bevare fl y design 
og produktion på britiske hænder forsøgte 
man at holde liv i de mange hæderkronede 
fi rmaer i landet ved fordele ordrer og pro-
duktion så meget som muligt.

Det handlede også i et vist omfang om 
ikke at ende med afhængighed af  én enkelt 
leverandør. Man mente at projekter havde 
en større chance for succes, hvis mange 
virksomheder var indbyrdes afhæng ige 
af  ordrer.

En anden og slet skjult agenda var 
ønsket om en større konsolidering i indu-
strien, noget man forsøgte at drive igennem 
specifikke krav til samarbejde imellem 
bestemte virksomheder. Det økonomiske 
aspekt blev tydeligvis ikke umiddelbart til-
lagt nogen større betydning.

I tilfældet TSR 2 blev den forreste del 
af  kroppen produceret i Weybridge, bag-
kroppen i Warton, vingerne i Salmesbury 
og fi nner og rorfl ader i Accrington. Fabrik-

ker op til 400 km fra hinanden. Produktion 
af  understel og motorer var spredt endnu 
mere. Men intet af  dette forhindrede bri-
terne i at gå i gang.

Virksomhederne fl okkedes om projek-
tet, alle ville have en bid af  kagen. 1. januar 
1959 blev projektet offi cielt godkendt, nu 
under betegnelsen OR 343, som i forhold 
til den oprindelige GOR339 var mere kon-
kret på en række områder (det forhindrede 
dog ikke at TSR 2 fortsat blev refereret til 
som ”339 fl yet”).

Der var en del udfordringer i forhold 
til at realisere projektet. Nogen underleve-
randører var hyret direkte af  forsvarsmini-
steriet, ikke af  BAC som var moderselskab 
for projektet. Det førte til væsentlige 
kommunikationsproblemer og betragtelige 
budgetoverskridelser.

For eksempel, udstyr som BAC var 
tildelt styringen over, ville blive leveret 
af  ministeriet, bestilt fra ”underleveran-
dører”, på trods af  samme ministeriums 
forventning om at BAC stod for design og 
levering. Forvirret?

På trods af  udfordringerne kørte man 
på og d. 27. september 1964 lettede BAC 
test pilot Roland Beamont i prototypen 
XR 219. 

Mange andre forhold arbejdede imod 
TSR 2. Stadigt stigende omkostninger, 
en konstant rivalisering imellem værnene 
omkring fremtidens forsvarsbehov og ikke 
mindst chefen for forsvarsstaben Louis 
Mountbatten’s direkte modstand imod 
TSR 2.

Mountbatten var af  den overbevisning 
at Blackburn Buccaneer, på det tidspunkt 
i tjeneste i Royal Navy, ville være det opti-
male fl y til også at dække RAF’s behov. Det 
må antages at Mountbatten har modarbej-
det TSR 2 ved enhver lejlighed. Endvidere 
var en stor del af  den nødvendige teknologi 
som TSR 2 behøvede for at leve op til 
kravene i GOR339, især til rekognosce-
rings missionerne, stadig på tegne brættet. 
Selvom prototypen var i luften.

Allerede i begyndelsen af  60’erne, nær-
mest før TSR 2 overhovedet begyndte at 
rulle ned af  samlebåndet, blev amerikanske 
General Dynamics F-111 spillet på banen.

Pludselig var der et alternativ til TSR 2, 
realistisk eller ej, blev ideen om F-111 ved 
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med at æde sig ind på ikke alene briterne, 
men også andre potentielle kunder til TSR 
2, især australierne. Sidstnævnte endte med 
at bestille F-111 i 1963, vente i 10 år, og 
betale næsten det dobbelte af  hvad de var 
blevet stillet i udsigt.

I 1964 blev RAF bedt om at forholde 
sig til F-111 som alternativ til TSR 2, 
hovedsageligt af  besparelsesmæssige hen-
syn. Noget som fi k BAC arbejdere til at 
gå i protestmarch. Den på det tidspunkt 
nyvalgte Labour regering afviste på det 
kraftigste, at det skulle blive relevant. Så 
meget for politik.

Allerede i april 1965 besluttede samme 
regering at stoppe TSR 2 projektet og 
søge en kontrakt på indkøb af  F-111. 
Beslutningen blev meddelt parlamentet i 
forbindelse med fremlæggelse af  budget 
for det kommende år.

Den anden prototype, XR 220, skulle i 
luften samme dag, den kom aldrig på vin-
gerne. Det fortælles at XR220 stod klar på 
Warton, testpiloter og ground crew hørte 
om afl ysningen af  projektet i radioen imens 
de spiste frokost. De smed hvad de havde i 
hænderne og kørte ud til fl yet for at få det 
i luften. Tanken var at med to prototyper i 
luften kunne man tænke sig at regeringen 
ville overveje at ombestemme sig. De blev 
nægtet tilladelse til at starte. Jeg ved ikke 
om historien holder, men det er en sjov 
tanke, hvad nu hvis.

Ugen efter forsvarede forsvars-
ministeren beslutningen, og hævdede at 
F-111 ville blive både billigere og bedre 
end TSR 2. Udgangen blev ingen TSR 2, 
og ingen F-111, som i sidste ende viste sig 
at være alt for dyr og stærkt forsinket. RAF 
endte små 10 år efter med Buccaneer og de 
endte med at blive glade for den. Måske var 
Mountbatten ikke helt gal på den.

Sir Sidney Camm, ham som bl.a. de-
signede Hawker Hurricane, udtalte efter 
at TSR 2 projektet var blevet lukket: “Alle 
moderne fl y har fi re dimensioner. Højde, 
længde, bredde og politik. TSR 2 havde de 
første tre på plads”.

TSR 2 endte med at blive offer for sta-
dig stigende omkostninger og en ende løs 
rivalisering imellem værnene over frem-
tidens forsvarsbehov. Måden TSR 2 pro-
jektet blev stoppet på var kontroversiel og 
har affødt mere end én konspirationsteori. 
Men faktum er, at da TSR 2 projektet blev 
stoppet havde det kostet i størrelsen 125 
mio pund, eller små 21 mia DKK i dagens 
penge. Man havde ét fl y i luften, et næsten 
klar, men det var så det. Man måtte regne 
med at skulle bruge yderligere to gange det 
beløb for at gennemføre projektet.

I samme omgang stoppede man også 
P1154, den supersoniske Harrier og HS 

681, et mellemdistance taktisk transportfl y 
(behovet blev senere dækket ved hjælp af  
Hercules indkøbt i USA). TSR 2 havde vist 
sig at være en fest hvor briterne ikke havde 
råd til at danse med.

Findes der en TSR 2? Jo da, der fi ndes 
faktisk hele to. To en halv hvis man tæl-
ler det cockpit som står på Brooklands 
Museum med.

På RAF Museum Gosford står XR220, 
fl yet er komplet i modsætning til XR222 
på IWM Duxford som mangler en del in-
strumentering og motorer. Den første pro-
totype, XR219, den eneste som fl øj, blev 
sammen med to andre færdigbyggede fl y 
anvendt som skydemål på Shoeburyness, 
de resterende blev uden videre skrottet.

Men hvad nu hvis. What if ?
Havde Mountbatten støttet TSR 2, og 
havde den konservative regering bevaret 
magten, havde TSR 2 projektet måske 
overlevet.

Havde TSR 2 overlevet ville man uden 
tvivl have videreudviklet platformen, en 
nærstøtte (FGR) ville have været meget 
sandsynlig. Og med de rette modifi katio-
ner, en interceptor (F) version. Der fi ndes 
materiale som peger på at OR339 plat-
formen over fl ere omgange blev evalueret 
i forhold til rollen som jager. Fabrikanten 
Vickers lavede i 1958 et tidligt studie, som 
var delvist baseret på Genie misiler med 
atomsprænghoved og senere i 1963 vur-
derede man på et design bevæbnet med 
Red Top missiler.

Men TSR 2 ville ikke have været opti-
mal i rollen som jager. Flyet var designet til 
at levere optimal performance i lav højde, i 
større højde faldt performance betragtelig. 
I 38.000 fods eller godt 11,5 km højde var 
det nødvendigt at fl yve supersonisk og selv 
ved mach 2 var den mulige tophøjde kun 
52.000 fod/15 km.

De missioner som TSR 2 i jager version 
var tiltænkt ville formodentlig fi nde sted 
endnu højere. Venderadius i den højde 
var 20 NM/37 km og kun mulig med fuld 
efterbrænder. I 36.000 fod/knap 12 km 
højde var radius 5 NM/over 9 km med fuld 
”dry thrust”. Rent aerodynamisk var TSR 2 
begrænset, og selv om et sofi stikeret missil 
(som først skulle opfi ndes) ville hjælpe en 
del af  vejen var konklusionen at TSR 2/
GOR 339 ville være en ringe jagermaskine.

I BAC’s arkiver er der dog fundet 
mere konkrete planer for TSR 2 som ren 
interceptor.

Til forskel fra et fl y i rollen air surpre-
macy eller luftoverlegenhed som typisk 
omfatter dogfi ghts og kræver stor ma-
nøvredygtighed ville en interceptor være 
beregnet til at afskære/opfange et fjendtligt 
fl y før dette ville kunne levere sin last i 
form af  bomber eller missiler. Lang række-
vidde og en kraftig radar (eller støtte fra en 
AWACS-platform) var mere påkrævet end 
stor manøvredygtighed.

Mindst to stregtegninger eksisterer, 
som viser TSR 2 i forskellige konfi gura-
tioner med en AI radar og radarstyrede 
Red Top missiler. I det ene tilfælde med 
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en forlænget forkrop og konforme radar-
antenner langs siden.

Så hvad nu hvis
Briterne har en historisk tradition for at gå 
imod sund fornuft (hvem sagde Brexit?). 
Vi tænker os til at TSR 2 rent faktisk over-
levede, at man investerede i platformen, og 
at den endte som tidens multirole fi gther. 
Flere kilder hævder at TSR 2 var tiltænkt 
navnet ”Eagle”. Og med det afsæt kan den 
jo så bygges i model, som en Eagle F.2.

Udgangspunktet blev Airfix TSR 2 
1/72. Sættet er støbt i en lidt blød hvid 
plastic, som er noget udfordrende at klippe 
fra støberammerne. Jeg er i tvivl om TSR 
2 er et sæt fra før eller efter ”Hornby 
take-over”. Det kom på markedet i 2006, 
Hornby kom vist på banen i november 
samme år.

Jeg har ligesom mange andre oplevet en 
væsentlig forbedring i kvaliteten af  Airfi x 
sæt, men deres 1/72 TSR 2 lever ikke op 
til den standard, som vi forventer fra Airfi x 
i dag. Deres 1/48 udgivelse af  TSR 2 er 
væsentlig bedre.

Mit sæt havde i hvert fald en ringe pas-
form og det er længe siden, at jeg har skullet 
slås så meget. Selv mine seneste kampe 

med og imod forskellige resin sæt har ikke 
givet samme grad af  udfordring. Vi snakker 
indsugninger, kropsdele, udstødninger, vin-
ger, jamen hele molevitten. Eneste auten-
tiske out of  the box må være airbrakes, som 
”svæver” lidt, nærmest som om de ikke er 
helt lukket. Dermed ligner de meget godt 
prototypen XR219 som i største delen at sit 
testprogram kæmpede med bremseklapper 
som ikke lukkede helt☺

Min tanke er dog ikke at kommentere 
på Airfi x sættet, der er mange forskellige 
reviews på nettet, og de fl este er noget mere 
positive overfor sættet end jeg vil være.

Jeg endte med at samle sættet efter bed-
ste evne og bruge rundhåndede mængder 
af  MR Filler og Tamiya do. Efter et antal 
slibe-spartle sessioner fi k det hele en gang 
Mr. Surfacer 1000, hvorefter de omfattende 
skader på panellinjer blev forsøgt rettet op.

Jeg anvendte i øvrigt Eduard’s cockpit 
sæt og CMK’ katapultsæder, begge dele 
løftede sættet betragteligt. Jeg brugte også 
et Alley Cat refueling sæt, som inkluderede 
både drop tanke, belly tank og refueling 
probe. Jeg fi k ikke fat i et pitot rør, som 
ellers ville have være en fordel, plastikdelen 
fra sættet var nærmest umulig at få til at 
være helt lige.

Cockpit malede jeg Tamiya AS 27 Gun-
ship Grey, et godt match til Dark Sea Grey 
og sæderne fi k en god gammel Humbrol 
lige efter byggevejledningen.

Bevæbning
Som interceptor ville min Eagle, i lighed 
med den senere Tornado ADV/F3 sand-
synligvis være udstyret med mindst én 
kanon. Uden tvivl en 30 mm Aden, som 
behørigt blev bygget ind i højre side under 
cockpittet. Den primære bevæbning ville 
dog være missiler.

En eventuel Eagle interceptor ville sidst 
i begyndelsen af  70’erne have fl øjet med 
Firestreak eller Red Top, og der er en god 
chance for at briterne ville have bevaret 
mindst én af  disse typer på deres Eagles 
ind i 90’erne. RAF fl øj rutinemæssigt begge 
missiler på deres Lightnings frem 1988, 
hvor typen blev taget ud af  tjeneste.

Især Red Top kunne meget vel have 
fortsat i tjeneste på en Eagle, hvis lageret 
af  missiler havde været tilstrækkeligt. Om-
vendt, en Red Top kostede i tidens penge 
godt £18.000 imod en AIM 9 Sidewinder 
til £3.700.

Så selv briterne havde måske set lyset 
og ved førstkommende lejlighed opgrade-
ret deres primære long range interceptor 
(= min What if  Eagle☺) til at fl yve med 
Sidewinder. Så hvad vælger man? Jeg havde 
et sæt fra Flightpath med både Firestreak 
og Red Top, men kun to af  hver.

Jeg havde pylons og 4 Sidewinders til 
rådighed og en AlleyCat bestilling på 4 
Red Top på vej. Min Eagle endte med 2 
gange 2 Sidewinders, hver med en hætte og 
remove before fl ight bånd. Jeg monterede 
FOD covers for og bag hovedsagelig fordi 
indsugningerne har så elendig pasform og 
svævede ud fra kroppen.
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Bemaling
Min inspiration kom fra Tornado F3 som 
i begyndelse af  00’erne fl øj med en Over-
all/wrap around Medium Sea Grey (AS 
28) som er meget lig Tamiya XF 32 og en 
radome en smule mørkere, meget tæt på 
Tamiya AS 27.

I 80’erne fløj RAF jagerfly med en 
kombination af  grå, Barley Grey / Light 
Aircraft / Medium Sea Grey. Jeg synes ikke 
at denne ville passe godt på min Eagle, så 
den endte i Medium Sea Grey.

På en TSR 2 er canopyet guldbelagt, 
en gold tint, som tjente som radar camou-
fl age, Tanken var at guldbelægningen ville 
maskere cockpit, sæder og piloter ved at 
”fange radarstrålerne” i guld laget. Når man 
ser på billeder af  XR222, på Duxford, er 
der et ret mørkt lag som også dækker dele 
af  den udvendige ramme, men fra fl ere 
vinkler ser forruden ud til ikke at have et 
guld lag.

Jeg prøvede lidt forskellige metoder 
og ende med at bruge Future, 15ml med 
20 dråber gul og 2 dråber rød frugtfarve 
til forruden og yderligere + 2 dråber rød 
til canopyerne. Umiddelbart så det meget 
godt ud, men det lader til at frugtfarven 
nedbrydes, så i skrivende stund (små 8 uger 
efter at min Eagle blev færdig) er guld-
belægningen nærmest forsvundet.

FOD covers blev malet røde og hætter 
på Sidewinders er i Signal Yellow.

Jeg valgte at præsentere min Eagle F.2 
i No. 1435 Flight farver, decals hentede 
jeg fra en nylig anskaffet Airfi x Phantom 
FGR 2.

Enheden blev ”født” på Malta som 
natjager enhed tilbage i 1941 og blev deakti-
veret i 1945 efter at have fl øjet jagerbomber 
missioner over Jugoslavien.

Enheden lå så i dvale frem til 1988, men 
blev reaktiveret i forlængelse af  Falklands-
krigen. Umiddelbar efter generobringen af  
Falklandsøerne udstationerede briterne 23. 
Squadron som fl øj Phantoms.

Denne enhed blev hjemkaldt for at 
konvertere til Eurofi ghter Typhoon og i 
mellemtiden reaktiverede man 1435 Flight 
med fi re Phantoms, som de fl øj frem til 
1992. Herefter konverterede fl ight’en til 
Tornado F.3 og senere, i 2009 til Euro-
fi ghter Typhoon FGR4.

Igennem hele perioden har fl ight’en 
bevaret sit maltesiske tilhørsforhold, så alle 
fl y fl yver med et malteserkors. Oprindelig 
havde fl ighten 3 fl y som fi k navnene Faith, 
Hope og Glory (tailcodes F, H og G) efter 
de tre legendariske Gloster Gladiators som 
forsvarede Malta. Et fjerde fl y blev tilføjet 
som reserve, meget passende navngivet 
Desperation / D.  Min Eagle repræsenterer 
reservemaskinen med bogstavet D på den 
hvide halefi nne.

Falklandsøerne har et motto som siger 
”Wish for the right”. 1435 Flight har mot-
toet ”Protect the right”. Det er næppe et 
tilfælde, at man valgte at aktivere netop dén 
fl ight på RAF Mount Plesant.

Konklusion
Det var så min første og måske sidste fl irt 
med What If  genren. Det har ikke været 
helt fri leg. TSR 2 har eksisteret, eksisterer 

faktisk stadigvæk og den har fl øjet. Den 
blev slagtet af  økonomiske årsager, ikke 
fordi teknologien var uegnet.

Platformen blev evalueret i forhold til 
en jager/interceptor variant, men som sagt, 
TSR2 ville have været uegnet i den rolle. 
TSR 2 skulle være det som Tornado blev til, 
et årti senere, en erstatning for Canberra.

Med sædvanlig tør britisk humør tol-
kede man forkortelsen Tornado MRCA 
som ”Must Replace Canberra Again”. 
Noget som kunne være aktuelt mere end 
én gang. Husk, RAF fl øj Canberra helt 
frem til 2006.

What If  tilgangen har betydet, at jeg 
fi k læst ikke alene om TSR 2, men også 
om Storbritannien i tiden efter Anden 
Verdenskrig, den politiske situation, det 
økonomiske klima og ikke mindst det 
skrumpende imperium.

Alt imens man fortvivlet prøvede at 
bevare en position som stormagt under den 
kolde krig. I midten af  tresserne havde man 
fl ere tropper udstationeret øst for Aden, 
end man havde i Vesttyskland, hvor man alt 
andet lige måtte forvente den umiddelbare 
konfrontation med Warszawa pagten.

Kilder
Gode forslag til bøger og blade om TSR 2:
TSR 2. An Aeroguide Special, Anthony 
Thornborough.
TSR 2. Lost Tomorrows of  an Eagle, Paul 
Lucas
Tidsskriftet “Aeroplane”. September 2018. 
28 sider supplement.
Og selvfølgeli g gode gamle Wikipedia.



Denne C-119 Flying Boxcar er et 
af de største fl y på museet16

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire
Et besøg på dette interessante museum blev passet ind i et besøg i Bruxelles på vores 

31-års bryllupsdag.

Tekst og fotos: Lars Seifert-Thorsen

Marianne og jeg har svært ved at 
organisere samlede ferier, da 
der er en stribe 4-benede der-

hjemme, som ikke kan efterlades hjemme 
i længere tid – og der ikke er nogen der kan 
træde til for at passe den mængde 4-benede, 
som vi har i huset.

Det betyder så, at vi kan kun lave en-
dages ture i sommerferien, hvilket igen 
betyder at der skal laves lidt planlægning 
hjemmefra for at kunne nå at se så meget 
som muligt på sådan en dag. Sommer-
ferien plejer vi at lægge udenfor skolernes 
sommerferie, hvilket har flere fordele. 
Flybilletterne er noget billigere, vejret er 
mindst lige så godt som i juli og mængden 
af  mennesker er ikke helt så overvældende 
som i skoleferien.

I 2019 lå ferien igen i sidste halvdel af  
august måned og turen på vores bryllups-
dag gik til Bruxelles. Jeg havde aldrig været 
der og det var ca. 20 år siden Marianne 
havde været der i en uges tid. Det betød 
at der uden tvivl var sket meget siden da.

Allerede i foråret blev fl ybilletterne 
bestilt, Brussels Airlines havde et tidligt fl y 
ud og et sent hjem, hvilket gav os en hel 
dag i Bruxelles til en fornuftig pris. Sam-
tidigt går der et direkte tog fra lufthavnen 
til centralstationen i Bruxelles, samlet pris 
pr. næse for transporten var ca. kr. 750,-.

Med god planlægning hjemmefra nåede 
vi dels rundt og så de ting som de fl este 
turister bruger tiden på, Grand Place, 
Atomium, Manneken Pis og altså også 
militærmuseet i Bruxelles.

Et godt råd herfra er at være tidligt 
på Grand Place, så du har en chance 
for at se pladsen og bygningerne uden 
turister i hobe tal og vimpler m.v. fra alle 
turist guiderne. Atomium er det lidt bedre 
at komme til i, selv uden at have bestilt 
billetter hjemmefra. Manneken Pis er en 
meget lille fi gur (60 cm høj) og også der 
er der så mange turister at det næsten gør 
ondt – uanset hvornår du er der. Det blev 
ikke til et stop ved den statue for vores ved-
kommende, det orkede vi simpelthen ikke.

Den offentlige transport i Bruxelles er 
både omfattende og velfungerende. Vi tog 
med undergrundsbanen fra centrum ud til 
Atomium, og med sporvogn fra Atomium 
til det nærmeste stoppested i forhold til 
militærmuseet. Herfra var det blot en kort 
gåtur gennem nogle ganske interessante 
gader inden vi ankom til bagsiden af  Parc 
du Cinquantenaire, hvor museet ligger.

Vel inde i museet efter at have lagt 10€ 
pr. person i entré, så er der åbnet ind til 
et meget omfattende museum, hvor man 
sagtens kan bruge væsentligt mere tid end 
hvad vi gjorde. Det afhænger igen af  hvad 
man interesserer sig for. Der er bl.a. en stor 

samling, der illustrerer udviklingen i rust-
ninger fra middelalderen til slutningen af  
1700-tallet, en endnu større samling af  uni-
former m.v. fra den belgiske hær i perioden 
1831-1914 og forskellige andre samlinger, 
som mest henvender sig til den, jeg ikke vil 
betegne som den typiske IPMS’er.

Til gengæld er der masser af  interessan-
te ting til de af  os, der har fokus på fl y og 
køretøjer fra 1. og 2. Verdenskrig og også 
de nyere af  slagsen. Man har netop (9/5-
2019) indviet en meget stor permanent 
samling, der viser historien om Belgiens 
rolle i 2.VK, hvor man kan følge med fra 
krigsudbruddet i september 1939 frem til 
krigens afslutning i Fjernøsten i 1945. Der 
er ikke mindre end 3.000 m2 udstilling, så 
der er nok at kigge på.

Her er der bl.a. et 1:1 diorama der viser 
fl ygtningestrømmene på landevejen under 
den tyske Blitzkrieg i vest, inkl. et par biler, 
mange fi gurer og en Bren Carrier. Der er 
også en Vickers Utility Tractor med en lille 
kanon på slæb, en Citröen Kegresse og en 
Vickers Carden-Loyd T.13.

Herefter går du igennem en lang række 
rum, hvor der hele tiden er interessante ting 
at kigge på mens du bevæger dig igennem 
krigens gang. Uniformer, genstande og 
andet der illustrerer historiens gang, med 
fokus på livet i Belgien uden at glemme at 
der efter besættelsen af  Belgien fortsat var 
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masser af  voldsomme kampe andetsteds 
i verden.

Det som formentligt vil tiltrække de 
fl este, er den meget store hal, der er fyldt 
til bristepunktet med fl y. Den er 170 meter 
lang, 70 meter bred og der er 40 meter til 
loftet. På balkonen er der opstillet en lang 
række mindre fl y, der går fra 1. Verdenskrig 
til en AgustaWestland AW109. Fra loftet 
hænger der mange fl y ned, hvoraf  det mest 
interessante nok er en Junkers 52, en Bristol 
Blenheim Mk.IV eller en de Havilland Ca-
nada Otter i belgisk ”Antarktis bemaling”.

Der er trængsel på gulvet og en del fl y 
er derfor sat op på forskellige piedestaler, 
så det er fl y i fl ere niveauer man går rundt 
blandt. Det gør det selvfølgelig svært at 
fotografere et enkelt fl y uden at der kom-
mer andre med på billedet.

Der er mange spændende fl y som f.eks. 
en Fairey Battle, en de Havilland Mosquito 
Mk.30, en Avro Canada CF.100 og en Perci-
val Pembroke foruden de mere almindelige 
typer, som har været i tjeneste i ikke blot 
Belgien, men også andre lande.

En anden ting jeg bed mærke i, er at 
der er mange af  fl yene, som ser decideret 
beskidte ud. De virker støvede og nussede, 
så man kunne godt afsætte nogle midler til 
at ”støve af ”, det ville samlingen blive mere 
indbydende af.

Fra hallen med fl y er der adgang ud i det 
åbne forbi en belgisk Leopard 1. Herude 

er der samlet en stribe kampvogne under 
enten åben himmel eller under et halvtag. 
Det var tydeligt, at man var i gang med at 
forberede den kolonne, som skulle køre 
igennem Belgien i anledning af  75 året 
for befrielsen. Der manglede mange af  
de vogne, som jeg havde set på billeder 
igennem årene.

Men, selvom man havde lavet en af-
spærring pga. ombygning, var der så stort 
et hul i festivalhegnet, at jeg spillede dum 
turist og gik nærmere for at tage de reste-
rende køretøjer i åsyn.

Ganske vist gik der ikke længe før 
der var en ansat der holdt skarpt øje 
med mig, men han lod mig rende rundt 
derinde og fotografere ganske uhindret. 
Tror at han morede sig lidt med at kigge 
på at jeg hastigt gik fra køretøj til køretøj 
mens kameraet arbejdede. Der stod nogle 
spændende køretøjer, som jeg ikke tidligere 

har set, så jeg ville gerne have haft mere 
tid, men sådan går det nogle gange. Bl.a. 
var der en Bedford QL og en AEC Mk.III 
panservogn, interessante køretøjer.

På vejen ud kom vi igennem hallen 
med 1.VK-ting, hvor der er ikke mindre 
end tre kampvogne (Mk.IV, Whippet og 
Renault FT 17) samt en belgisk Minerva 
panservogn. Alle i fi n stand.

Det var et par hurtige timer der gik 
på museet, hvor jeg da godt kunne have 
brugt mere tid, men vi skulle retur ind 
mod centrum (ved at gå forbi Berlaymont 
bygningen (EU-parlamentet)). Der skulle 
ses lidt mere turist emner og spises noget 
mad inden vi vendte retur til lufthavnen.

Det bliver ikke sidste gang vi tager 
til Bruxelles, der er en stribe interessante 
kunstmuseer og tegneseriemuseer, der skal 
besøges, evt. sammen med øl-museet på 
Grand Place.

En fi n M-47 står i museets gård

Der er ikke mange Fairey Battle tilbage i verden.
Der står en på museet i Bruxelles
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Kasseres eller re-etablering?
Der lå han igen, kiggende lettere bebrejdende på mig,

da jeg åbnede skuffen til scrapdelene.

Tekst og modelfotos: Allan ”Helsingør” Nielsen

En af  Italeris tidlige figurer. En 
soldat i camoufl age smock og en 
riffel i den ene hånd. Folk som har 

lavet Italeris Stug IV, de tyske motorcykler 
eller Schwimmwagen sættene i 1/35 er 
stødt på ham.

Han er en typisk Italeri produkt fra 
70’erne (tror jeg), ikke noget særligt efter 
nutidens standard, meget tynd i det og ikke 
særligt detaljeret. Jeg har fundet grundlaget 
for fi guren på nettet, visende en SS Sturm-
mann under det franske felttog i 1940.

Da jeg første gang stødte på ham, var 
mine maleevner/kriterier ikke de samme 
som i dag. Camoufl agen bestod af  noget 
gult med grønne og røde pletter og kra-
ven… Jeg behøver vist ikke at sige mere.

Der lå han altså igen og kiggede på mig 
og da Andrea har udgivet samme fi gur i for-
skellige skalaer, var spørgsmålet nu: Skulle 
jeg ”skrotte” ham og købe Andreas udgave 
eller give ham en ny chance?? (Andrea laver 
fi guren i både 1/72, 1/48, 1/35 og 120 mm 
skala, så der burde være en for alle, uanset 
hvilken skala man foretrækker).

Jeg har altid syntes godt om fi guren på 
trods af  manglerne, så valget endte med at 

give ham en 
ny chance.

F ø r s t 
b l e v  h a n 
smurt ind i 
brun sæbe, 
lagt i en luk-
ket  fr yse-
pose og fi k 
lov at ligge 
et par dage. 
Derefter var 
det  meste 
af  malingen 
til at vaske 
væk.

M a g a -
sin- og kort-
tasker blev 
skåret væk 
og erstat-
tet med nye 
fra Tamiya. 
Detaljerne 
på smocken 
blev skra-
bet op med 
skalpellen, 

sammen med kraven. Jeg undlod at give 
ham en ny korttaske, da jeg synes at han 
så bedre ud uden.

Hovedet blev skåret af  og erstattet af  
et nyt, bedre og mere detaljeret fra Hornet 
(stadigvæk skulende) og hjelmen er fra 
Tamiya. Rifl en er også fra Tamiya og den 
fi k en rem af  papir.

Så er det tid til bemaling
Efter en grunder af  Vallejo kunne jeg be-
gynde bemalingen af  smocken. For at gøre 
den så autentisk så muligt er det vigtigt at 
fi nde godt materiale til at underbygge og 
hjælpe med denne opgave.

Et godt værktøj er Ospey Modelling: 
Modelling Waffen-SS Figures af  Calvin 
Tan. Calvin Tan er en af  de førende fi gur-
skulptører/malere i dag og det er altid en 
fornøjelse at se hans værker.

Han har i førnævnte bog forklaret, 
hvordan han har bygget og malet forskel-
lige SS camoufl age mønstre og med den 
ved hånden bør alle kunne få et 
hæderligt resultat ud af  tingene 
– selv jeg.

Først fi k smocken og hjel-
men en brun farve, efterfulgt at 
medium grønne ”øer” i forskel-
lige størrelser. Næste farve er 
en lysegrøn som bliver anbragt 
inden for de medium grønne 
øer og til sidst bliver de forskel-
lige øer bundet sammen med 
mørkegrønne kanter og prikker. 
Hvis man ikke er tilfreds med 
resultatet så er det ikke svært 
at overmale ”fejlen” og eller at 
begynde forfra. Jeg brugte Val-
lejo til denne fi gur, men husk 
at fortynde malingen, da den 
ellers er alt for tyk. Jeg bruger 
ganske almindelig vand til denne 
opgave.

Kraven blev malet mørke-
grøn og fi k mærker fra Tamiya. 
Da mærkerne er større end 
kraven er de skåret til efter at de 
var tørret og lakeret. 

Bukserne får en grågrøn 
grundfarve, som efterfølgende 
blev drybrushed med fl ere ly-
sere lag af  grundfarven og fl esh. 
Støvlerne, livremmen og magas-
intaskerne fi k en grundbemaling 

af  mat sort og blev drybrushed med burnt 
sienna. 

Selve basen er et låg, som er blevet 
farvet sort og jorden er H umbrol putty, 
smurt godt ud over toppen og glattet med 
cellulose (husk at arbejde med god udluft-
ning). Mens det stadigvæk er blødt, er sand 
og småsten placeret og da puttyen næsten 
er tør blev fi guren trykket ned for at sætte 
fodaftryk i jorden. Sandet forhindrede ham 
i at sidde fast.

Dagen efter blev den tørre jord malet 
i jordfarver (selvfølgelig) og fi guren bliver 
til sidst limet fast til overfl aden.

Derefter fi k jorden og den nederste 
del af  fi guren forskellige pastelfarver for 
at binde dem sammen og græstotter blev 
bagefter limet til basen.

Alt i alt er jeg tilfreds med resultatet 
og glad for at jeg ikke bare smed ham i 
skraldespanden. Dermed er det ikke sagt, 
at jeg ikke på et tidspunkt skal have fat i 
Andreas 1/35 og prøve kræfter med den 
også. Måske skal det hellere være 120 mm 
versionen og hæve barren næste gang.

Hvor om alting er, nu ligger han ikke 
længere og kigger surt på mig, hver gang 
jeg åbner den skuffe. Nu har han fået plads 
på hylden bag ved skrivebordet hvorfra jeg 
arbejder, sammen med de andre fi gurer.

Før



FH-1 Phantom fra
VMF-122 på Naval Air

Station Memphis i 1949
Bemærk den hvide næse og 

hvide tipper foroven og
forneden på sideroret
Foto: wikimedia.org
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Fantomet fylder 75 år
Nej, vi taler ikke om tegneseriefi guren, der for øvrigt fylder 84 her i februar, men derimod 

om et fl y, McDonnell FH-1 Phantom.

Af Lars Seifert-Thorsen

Fødselsdagen som vi skal lægge 
mærke til i denne artikel, er d. 26/1 
1945, hvor dette interessante fl y gik 

i luften for første gang. Men det kan vel 
ikke være en overraskelse, at vi begynder 
historien noget tidligere end datoen for 
jomfrufl yvningen.

Motorudvikling
Det har tidligere været helt normalt, at man 
først og fremmest udviklede et fl y og der-
efter kiggede på hvilken motor man kunne 
anvende til flyet, men i tilfældet FH-1 
Phantom, så skete det faktisk omvendt.

Tilbage i 1939 begyndte general ”Hap” 
Arnold, chefen for US Army Air Corps 
(USAAC) at interessere sig for den ud-
vikling i reaktionsmotorer, som var i gang 
i Tyskland og England. Tyskerne var de 
første til at få et fl y, drevet af  en reak-
tionsmotor, i luften. Det var en Heinkel 
178, der gik i luften i august 1939 (se 
historien i IPMS-Nyt nr.105).

Hap Arnold besøgte England i februar 
1941 og blev forbløffet over hvor langt 
englænderne var kommet med Frank 
Whittles motorer, så han vendte tilbage til 
USA med endnu fl ere argumenter for hvor-
for amerikanerne skulle se at komme i gang.

NACA (National Advisory Commit-
tee for Aeronautics), som forløberen for 
NASA hed, havde dog allerede nedsat 
en komite, der skulle kigge på hvordan 
man kunne anvende denne type motorer i 
fl yvemaskiner.

Tre store amerikanske fi rmaer med er-
faring i industrielle turbiner blev inviteret til 
at deltage i komiteens arbejde. Disse tre 
fi rmaer, Allis-Chalmers, General Electric 
og Westinghouse havde absolut ingen 
erfaring med fl ymotorer, så de var fri for 
at have fastlåste opfattelser af  hvad der 
var muligt og hvad der ikke var muligt.

Ikke overraskende kom komiteen i 
juli 1941 frem til at de tre fi rmaer hver 
især skulle bygge en reaktionsmotor, der 
kunne bruges i et fl y. Som en direkte 
konsekvens af  dette fi k Westinghouse 
en kontrakt fra US Navy på at lave et 
designstudie af  en lille turbojet motor, 
der kunne bruges som en booster på 
et fl y, der også havde en konventionel 
stempelmotor.

Denne kontrakt blev underskrevet d. 
8. december 1941, den samme dag hvor 

den amerikanske kongres erklærede krig 
mod Japan efter angrebet på Pearl Harbor 
dagen før.

Kontrakten specifi cerede, at motoren 
skulle kunne yde den tilsvarende kraft som 
en stempelmotor på 600 hk ved en fart af  
800 km/t. Westinghouse lavede et system, 
hvor deres motorers modelbetegnelse sva-
rede til diameteren på motoren i tommer. 
For at kunne levere den ønskede trykkraft, 
ca. 1.200 lbs tryk beregnede de at motoren 
skulle have en diameter på 19 tommer (48,3 
cm) og de gik derefter i gang med at udvikle 
på deres Model 19A.

Flåden så både fremdrift og potentiale 
og udvidede derfor i oktober 1942 kontrak-
ten til at omfatte bygningen og afprøvnin-
gen af  to stk. af  denne motor. Herved kom 
kontrakten til at dække fremstillingen af  
den første amerikansk designede jetmotor, 
der blev afprøvet på jorden i midten af  
marts 1943 og som gik i luften første gang 
i januar 1944 som booster under fuselagen 
på en F4U Corsair.

Udvikling af  fl yet
Alt dette betød at man i slutningen af  1942 
stod med et design til en motor, men ikke 
havde et fl y man kunne skrue motoren i. 
US Navy valgte at se bort fra at man havde 
designet motoren som en booster til et 
stempelmotor drevet fl y, da man stod midt 
i en krig på fl ere fronter.

Man mente simpelthen at der ikke var 
tid til den sædvanlige forsigtige, et skridt 
ad gangen, fremgangsmåde. Flådens før-
ste jet skulle være en jetjager og ikke en 
udviklingsmodel.

For at komplicere tingene yderligere 
var det nødvendigt at det fi rma der skulle 
designe og bygge fl yet, endnu ikke havde 
bygget et fl ådefl y, da alle erfarne fi rmaer var 
fuldt ud booket med at bygge eksisterende 
typer i store mængder. Rent faktisk havde 
McDonnell Aircraft Corporation, der var 
blevet valgt som leverandør, ikke bygget et 
fl y som de selv havde designet. Der var her 
tale om at tage en regulær chance.

US Army Air Force, som havde afl øst 
USAAC havde allerede placeret en ordre 
hos McDonnell på en prototype af  et af  
McDonnells egne designs, nemlig den 
uortodokse XP-67 Moonbat jager. Og 
netop dette gør at man måske kan sige, at 
McDonnells forkærlighed for det ukonven-
tionelle var medvirkende til beslutningen 
om at bede dem om at bygge en jetjager 
til US Navy. Der var ikke nogen erfaringer 
med at bygge en jetjager, som man kunne 
trække på og der var derfor heller intet der 
tilsagde at ”sådan gør man”.

D. 7. januar 1943 modtog McDonnell et 
”Letter of  Intent”, der kort efter blev fulgt 
op af  en regulær kontrakt på at designe 
og bygge to prototyper, betegnet XFD-1. 
Hvis man kender lidt til nomenklaturen på 
amerikanske fl ådefl y, så vil man studse over 
denne betegnelse. X betyder eksperimental, 
F betyder Fighter og D er betegnelsen for 
fabrikken. Men D stod på dette tidspunkt 
for Douglas, der dog ikke byggede jagerfl y, 
så man vurderede åbenbart at betegnelsen 
var i orden. Da Douglas kom frem med 
F3D Skyknight, måtte McDonnell skifte 
bogstav til H, hvorefter det nye fl y blev 
omdøbt til FH-1.
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McDonnells ingeniører kiggede kort-
varigt på helt ukonventionelle designs, som 
haleløse, canards eller med en liggende 
pilot inden de traf  beslutningen om at 
lave et konventionelt design, hvor det 
eneste ukonventionelle ville være motoren. 
Samtidigt besluttede de at konstant gå efter 
det mest simple design, selv om et mere 
kompliceret design så mere lovende ud. 
Beslutningen gjorde at man i realiteten kun 
ville være afhængig af  om man kunne få 
motoren til at fungere sammen med fl yet.

En ting er selvfølgelig at have en mo-
tor, men man skal også lave et design for 
hvordan man installerer den i et fl y og det 
var først i slutningen af  1943, at Westing-
house var kommet så langt at McDonnell 
kunne begynde at kigge nærmere på dette 
problem.

På den mere positive side, så havde 
US Navy ikke lavet en lang række krav 
til fl yet, man havde endog overladt det til 
McDonnell at beslutte hvor mange mo-
torer der skulle bruges i fl yet. Det eneste 
ufravigelige krav var, at fl yet skulle kunne 
fl yve en defensiv dækningsmission over 
sit eget hangarskib i 15.000 fods højde, 
men tilstrækkelige brændstofreserver til at 
kunne engagere fjendtlige fl y. Det gjorde 
tingene noget nemmere for ingeniørerne, 
da de groft set kun skulle tage hensyn til 
at fl yet skulle kunne rumme det nødven-
dige brændstof, en pilot, 4 stk. 12,7 mm 
maskingeværer og ammunitionen til disse. 
Størrelse, vingeareal osv. var noget som 
nærmest blev dikteret ud fra det nævnte.

Man brugte dog lang tid på at få klar-
lagt hvordan fl yet skulle komme i luften 
fra hangarskibet, da jetmotoren leverede 
mindre kraft end de stempelmotorer der 
fandtes på dette tidspunkt. Den motor som 
McDonnell havde til rådighed var Model 
19B, der leverede 1.300 lbs trykkraft.

Man besluttede sig for at lave et kon-
ventionelt monoplan, med lige vinger og 
et traditionelt side- og højderor. Til at 

begynde med var højderorene lige, men 
efterhånden som man kom længere med 
designet vinklede man det lidt opad for at 
få det ud af  udstødningen. Med hensyn til 
motorerne, så var McDonnell forbi diverse 
hjernespind med to, fi re, seks og helt op 
til otte motorer for at få den samme tryk-
kraft, men da Westinghouse motoren var 
næsten færdigudviklet endte man med at 
lavet et tomotoret design, hvor motorerne 
var placeret i vingerødderne (så man ikke 
brugte værdifuld plads i fuselagen til lange 
luftindtag etc.).

De to motorer betød dels mere sikker-
hed hvis en motor brød sammen, samtidigt 
med at det også ville være mere brændstof-
økonomisk, hvis man slukkede en motor 
under fl yvning. Det er lidt interessant, at 
man monterede motorerne så højt i vingen, 
at man kunne fastholde en fl ad underside 
af  vingen, hvilket gjorde fl aps simplere 
samtidigt med at man kunne anvende et 
kort understel.

McDonnell betragtede et næsehjuls-
understel som en absolut nødvendighed for 
at kunne holde de varme udstødningsgas-
ser væk fra de trædæk, som var standard på 
datidens amerikanske hangarskibe. Dette 
blev besluttet vel vidende at man ville for-
længe omskolingstiden for piloterne, der 
hidtil havde fl øjet jagerfl y med halehjul.

Jomfrufl yvningen og tidlig 

produktion
Efter godt et år havde ingeniørerne fastlagt 
designet. Ganske vist havde man fremvist 
en mock-up i slutningen af  maj 1943, men 
vi skal helt frem til 25. januar 1944 før de 
endelige tegninger var klar. Herfra og til 
prototypen var klar gik der yderligere et 
år. De motorer som Westinghouse kunne 
levere skulle kunne yde 1.500 lbs tryk, men 
realiteten var, at de ikke kunne leve op til 
denne specifi kation. Samtidigt viste det sig, 
at Westinghouse havde svært ved at levere 

motorerne i tilstrækkelig mængde til at 
følge med produktionen af  fl y.

For at undgå at forsinke udviklingen 
begyndte McDonnell at lave taxi-tests 
med kun en motor monteret, mens der var 
installeret ballast i den anden side i januar 
1945. På dette tidspunkt havde man i øvrigt 
navngivet prototyperne XFD-1 Phantom.

Disse tests gik uden problemer og det 
er lidt interessant, at McDonnells chef  
testpilot Woodward Burke havde stor tiltro 
til fl yet. Faktisk havde han så meget tiltro, 
at han d. 26. januar 1945 under en hurtig 
taxi test gav motoren lidt ekstra gas og 
trak fl yet i luften til det, som man senere 
betegnede som ”et kort hop”. Ikke desto 
mindre er det denne ”fl yvning” som de 
fl este betragter som typens jomfrufl yvning.

Den første virkelige flyvning fandt 
sted ganske få dage senere, da man havde 
monteret motor nr. 2 i fl yet, der havde 
serienummeret 48235.

De første få ugers testfl yvninger viste at 
fl yet fuldt ud levede op til alle forventnin-
ger. Vi taler om topfart på næsten 780 km/t 
i 20.000 fods højde, en stigehastighed på 
5.000 fod pr. min og rækkevidde på 1.200 
km. Dette ledte frem til at US Navy var klar 
til at sætte fl yet i produktion og i begyn-
delsen af  marts 1945 placeredes en ordre 
på 100 stk. FD-1. Der var nogle mindre 
modifi kationer, hvor man udvendigt kunne 
bemærke et højere og mere kantet sideror, 
en lidt længere forkrop, mulighed for en 
droptank under fuselagen og dykbremser 
på den yderste del af  vingerne.

Produktion og fl ere tests
Ganske få måneder efter at produktionen 
var begyndt sluttede 2. Verdenskrig inden 
typen var nået ud til aktive enheder. Med 
VJ-dag d. 2. september 1945 kom der 
massive og øjeblikkelige reduktioner i alle 
ordrer på fl y i USA. Således også for FD-1, 
hvor man reducerede ordren fra 100 fl y til 
30 fl y (senere igen ændret til 60 stk.).

Dette foto af to FH-1 Phantoms fra VMF-122 er dateret til 1949. 
Væk er de hvide næser og de hvide tipper på sideroret
Foto: wikimedia.org



Her arbejdes der på 
et hangarskibsdæk, 
hvor man især kan 
bemærke lugen ind 
til bevæbningen
Foto: tailspintopics.
blogspot.com
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dækket. Piloten var en Lt Cdr James J. 
Davidson, der hermed kunne skrive sig 
ind i historiebøgerne som den første mand 
der havde både startet fra og landet på et 
hangarskib med et rent jetdrevet fl y.

Andre havde enten landet med et jetfl y, 
men ikke startet eller havde gjort det med 
et fl y hvor jetmotoren var en ren booster 
til en stempelmotor.

Aktiv tjeneste
Samtidigt med de sidste tests var man godt 
i gang med at forberede sig på at sætte 
typen i aktiv tjeneste. Der var bare lige 
en lille hage ved det hele. US Navy havde 
ingen piloter med erfaring i jetfl y og der 
var heller ikke nogen to-sædede jettrænere 
til rådighed. Man sendte derfor tre mand, 
med forskellig erfaring til St. Louis for at 
være forsøgskaniner i den nye type.

Baseret på erfaringerne fra disse kom 
man frem til at der skulle sættes nogle krav 
til de piloter som skulle fl yve typen i opera-
tiv tjeneste. Mindst 1.000 timer og mindst 
50 dækslandinger skulle de have for at 
kunne være i en FD-1 Phantom eskadrille.

Den første eskadrille blev VF-17A, 
der fi k leveret deres første to FH-1 (som 
de var blevet omdøbt til) d. 11. august 
1947 på Naval Air Station Quonset Point 
i Rhode Island. Leverancerne af  fl yene 
gik ikke specielt hurtigt, så det var først d. 
1. maj 1948 at eskadrillen kunne løfte 16 
fl y ombord på det lette hangarskib USS 
Saipan (CVL-48) for at gennemføre deres 

”carrier qualifi cation”. USS Saipan var et af  
de mindste hangarskibe i den amerikanske 
fl åde, men det kunne sejle 35 knob, så der 
var mulighed for at få masser af  vind over 
dækket, hvilket gjorde at de 185 meter 
fl yve dæk var fuldt tilstrækkeligt til at ope-
rere med typen fra.

Efter 176 take-offs og landinger uden 
problemer på fem dage var eskadrillen klar 
til at returnere til basen. Da man skulle lave 
de traditionelle ”break-away” landinger gik 
det galt. To fl y kolliderede, det ene styrtede 
i havet ca. 650 meter fra startbanen, hvor-
ved eskadrillechefen omkom. Det andet fl y 
landede sikkert.

Eskadrillen stod igen til søs et par uger 
senere ombord på USS Coral Sea (CVB-
43). I begyndelsen af  august 1948 blev 
eskadrillen omdøbt til VF-171 og d. 20. 
august 1948 stod man til søs ombord på 
USS Philippine Sea (CVL-47), der hermed 
kom til at lægge dæk til jetfl y for første 
gang. Efterhånden som piloterne blev 
mere erfarne fulgte fl ere deployeringer til 
søs. I februar 1949 fl øj man for første gang 
operationer om natten fra USS Franklin D. 
Roosevelt, dette skete i forbindelse med en 
øvelse med deltagelse af  US Marine Corps, 
US Army og den canadiske hær. Denne 
deployering skulle vise sig at være eskadril-
lens sidste med FH-1 Phantom, idet man i 
juni 1949 begyndte at udskifte typen med 
F2H-1 Banshee, der var en videreudvikling 
af  FH-1, men det er en helt anden historie, 
som ikke hører hjemme i denne artikel.

De fl este af  VF-171’s FH-1 blev 
sendt til VF-172, men her var de 

kun kortvarigt i tjeneste og fra 
sommeren 1949 var FH-1 ikke 

længere i tjeneste hos front-
linje enheder i US Navy.

Den eneste anden 
eskadrille, som kom 

til at flyve FH-1 
i aktiv tjeneste 

v a r  V M F -
122, en US 

Marine 

Den første produktions FD-1 gik i luf-
ten d. 28. oktober 1946 og leverancerne af  
typen strakte sig fra januar 1947 til udgan-
gen af  maj 1948, idet betegnelsen skiftede 
fra FD-1 til FH-1 i august 1947. Inden 
de første produktions FD-1 begyndte at 
rulle af  samlebåndet i St. Louis, var der 
dog sket adskillige betydningsfulde ting i 
typens historie.

Den første fl ådepilot, Lt Cdr William 
Kelly havde fl øjet typen d. 12. juli 1945, 
men det mest bemærkelsesværdige var nok, 
at prototypen styrtede ned d. 1. november 
1945, hvorved Woodward Burke mistede 
livet. Styrtet skyldtes svigtende sideror. 
Prototype nr. 2 (med serienr. 48236) blev 
færdig i begyndelsen af  1946 og blev sendt 
til fl ådens testcenter i Patuxent River d. 24. 
april 1946.

På Pax River skulle typen gennemgå 
tests for at USN ville kunne acceptere 
leverancen. En af  de helt essentielle ting 
for et hangarskibsbaseret fl y, er selvfølgelig 
at det rent faktisk kan både starte og lande 
fra et hangarskib. D. 19. juli blev fl yet hejset 
ombord på USS Franklin D. Roosevelt 
(CVB-42), der lå til kaj i Norfolk, Virginia. 
Planen var at gennemføre tests d. 20. juli, 
men et elektrisk problem med fl yet udskød 
det til d. 21. juli.

Kort før kl. 07.00 gik fl yet i luften efter 
at have brugt 140 meter af  dækket. Efter 
en hurtig runde med understel og fl aps ude 
kom fl yet ind til en fuldstændig problemfri 
landing. Yderligere fi re starter og landinger, 
inklusiv en med en ”wave-off ” for at de-
monstrere fl yets kapaciteter fandt sted 
inden den sidste start fandt sted 
for at vende tilbage til basen. 
Den sidste start var i en 
40 knobs modvind og 
her skulle der kun 
br uges  110 
meter af
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Corps enhed, der var baseret på Marine 
Corps Air Station Beaufort i North Caro-
lina. Da de første FH-1 ankom til denne 
enhed i november 1947 var Lt Col Ma-
rion Carl chef  for eskadrillen. Han havde 
tidligere sat verdensrekord i en Douglas 
D-558-1 Skystreak, så han havde noget 
erfaring med at fl yve jetfl y.

Marion Carl var en meget udadvendt 
eskadrillechef, så han besluttede at man 
skulle lave et opvisningshold, ”Marine 
Phantoms”, der også blev kendt under det 
uoffi cielle navn ”Flying Leathernecks”.

Det skulle dog vise sig, at USMC-
anvendelse af  typen blev kortvarig, da man 
allerede i sommeren 1949 udfasede typen 
til fordel for F2H Banshee.

Udfasning
Efter at de to aktive eskadriller havde sagt 
farvel til typen kom den til at fungere som 
træningsfl y for US Navy Reserve piloter. 
Her blev typen brugt rundt omkring på 
forskellige baser fra september 1949 til juli 
1954, hvor den blev afl øst af  Grumman 
F9F Panther.

Alt dette betød at kun gik lidt mere 
end 10 år fra ideen om FH-1 blev født 
til den blev endeligt udfaset fra tjeneste. 
Det skyldtes ikke at der var nævneværdige 
problemer med fl yet, men derimod at ud-
viklingen simpelthen gik sindssygt hurtigt 
på dette tidspunkt i fl yhistorien.

Typens sidste fl yvninger skete i civile 
hænder, idet et civilt selskab i Florida købte 
tre stk. fra US Navy overskudslager i 1964. 
Den ene blev kannibaliseret for at få de 
to andre sat i fl yvedygtig stand. Firmaet 
tilbød at kommercielle piloter, der havde 
certifi kat til fl ermotorede propelfl y, kunne 
få noget jeterfaring ved hjælp af  tre timers 
omskoling i en Morane-Saulnier MS.760 

Paris træner og fem timer solo på FH-1. 
Der var dog ikke den store efterspørgsel 
efter dette og fi rmaet lukkede efter kort tid, 
hvorefter FH-1 aldrig mere kom i luften.

Opvisningshold
Det er interessant, at typen faktisk kom til 
at gøre tjeneste i hele to opvisningshold, 
selv om ingen af  disse to hold fi k nogen 
lang karriere.

Det første kom til i 1948 og blev kaldt 
”Gray Angels”. Det skal selvfølgelig ses 
som en kommentar til det offi cielle USN 
opvisningshold Blue Angels der blev dan-
net i april 1946. Det interessante ved dette 
team, der bestod af  tre fl y, var at det om 
noget er et udtryk for at rang medfører 
privilegier.

Tre kontreadmiraler fandt ud af  at de 
ville lave et opvisningshold, fi k sig selv 
omskolet til FH-1 Phantom, og begyndte 
derefter at deltage på forskellige airshows 
på den amerikanske østkyst i 1948.

De deltog med forskellige fl y-bys og 
var bl.a. med til indvielsen af  Ildewild 
lufthavnen i New York d. 1. juli 1948, den 
lufthavn vi i dag kender som JFK Interna-
tional Airport. Gray Angels var det første 
opvisningshold der fl øj jetfl y.

Deres sidste optræden var tæt på virke-
lig at blive den sidste, idet de var med ved 
Cleveland National Air Races i september 
1948. Her kom de fl yvende fra den ene side 
af  startbanen og opdagede at en formation 
på ikke mindre end 90 fl y var på vej direkte 
imod dem. Den store formation lå i højder 
fra 500 fod og opefter, så de tre admiraler 
måtte helt ned på dækket i 65 fods højde 
for at undgå en kollision.

Deres opvisningshold blev nedlagt 
kort efter da FH-1 fl yene blev overført til 
en anden base.

Vi har tidligere berørt ”Marine Phan-
toms”, der blev etableret i 1948-49. Her var 
der tale om fem fl y, der fl øj som fi re fl y i 
forskellige formationer med det femte som 
solofl y. Dette team fl øj med FH-1 frem til 
maj 1950, hvorefter det fl øj med F2H-1 
Banshee. Da Koreakrigen brød ud, blev 
teamet nedlagt.

Bemalinger
Denne er simpel, vi taler Glossy Sea Blue 
(FS15042) over det hele med alle mar-
keringer i hvidt, matsorte wing walks og 
udstødninger i naturligt metal.

Der var ret mange forskellige hvide 
markeringer, så her er det med at fi nde 
et billede af  det fl y man vil lave en model 
af. Nogle af  USMC-fl yene havde hvidt på 
næsen og hvid tip på haleroret.

De fly som blev overført til USN 
Reserve fik flyttet ”Star and Bars” fra 
bag vingerne frem til næsen, dette for at 
kunne få plads til et brudt orange bånd om 
fuselagen med ordet NAVY i hvidt på den 
blå baggrund.

De to opvisningshold fl øj henholdsvis 
i standard bemaling (Gray Angels) og i 
standardbemaling med ”Chrome” gule 
næser, gule striber på vingerne og gule 
tipper på sideroret, samt 5 gule trekanter 
bagerst på sideroret.

Bevarede FH-1
Ja, man har sørget for at holde fast i nogle 
stykker. Hvis du vil se en, så skal du tage 
til USA. National Air & Space Museum i 
Washington D.C., National Naval Aviation 
Museum i Pensacola, Florida og Pima Air 
& Space Museum i Tucson, Arizona er de 
tre steder, hvor der er FH-1 udstillet.

FH-1 i model
Selv om der kun blev bygget 62 stk. af  dette 
fl y, så har nogle få fabrikanter ment at der 
var salg i en model af  det.

I 1/72 er der vacu-form sæt for maso-
chisterne fra Griffi n og Airmodel, mens de 
fl este af  os nok ville gå efter Special Hobby, 
der udgav det første gang i 2017. Den sidste 
mulighed i denne skala er fra et ukendt 
ukrainsk fi rma ved navn Siga Models.

Hvis du vil have en FH-1 i 1/48, så skal 
du ud på markedet for sætsamlere og fi nde 
det resin sæt med vacuform canopy, som 
er udgivet af  Collect-Aire Models.

Kilder
Ginter, Steve: Naval Fighters Number 
Three – McDonnell FH-1 Phantom.
Air International November 1987 
Mesko, Jim: FH Phantom / F2H Banshee 
in Action.
Internettet, diverse sider.

VF-17A på USS Saipan 
(CVL-48 d.6. maj 1948
Foto: wikimedia.org
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Anmeldelser
Fly Der medfølger to bemalingsforslag 

enten en i total matsort RLM 22 eller en 
i RLM 74 og RLM 75 overside og RLM 
76 på undersiden, denne ser klart mest 
interessant ud.

På tilbehørsfronten så har Yahu udgi-
vet et detaljeret instrumentbræt, Montex 
udgiver et cockpitmaskeringssæt samt både 
Kora og Armory tilbyder nye hjul i resin. 
Xtradecal tilbyder et decalsæt som dækker 
både B-4 og B-5 versionerne; men B-5 
versionerne (der er 2) er også bare matsort, 
så det er måske ikke så interessant.

Alt i alt en super lækker model som 
med lidt kyndigt modelarbejde kan blive 
til en fi n model til samlingen.

Dan Seifert

Panser

Byggesættet består af  244 dele samt en 
æts del og 4 vinylrør til drivhjul og et decal 
ark med to varianter fra hhv. 7. og 19. pan-
serdivision på Østfronten. Der medfølger i 
sættet også en ny panzerkommandør, som 
kan placeres i tårnet, siddende på tårnlugen.

Sættet er en fornøjelse at bygge. Det 
passer virkeligt godt sammen og følger 
man vejledningerne nøjagtigt, så slutter 
man af  med en rigtig fi n og præcis model 
af  køretøjet fra 19. panserdivision og kun 
den. Hvis man som jeg gerne vil kunne lave 
lidt varians og lave en anden ausf. E/F, så 
må man ændre lidt på modellen.

Tamiya har placeret en stor stuvekasse 
på hver side af  kamprummet og derved 
fl yttet på donkraft og værktøj fra de stan-
dardiserede placeringer på skærmene over 
bælterne til bl.a. bag på motoren, noget 
som kun fandtes ved 19. Pz. Div. Hvad 
værre er at de to stuvekasser også tager en 
stump af  kanten af  skærmene på siderne 
hvis man fjerner dem. Det kan dog klares 
med lidt Evergreen plastic strip. Tamiya 
har også monteret 3 benzindunke på skær-
mene, noget der igen er specielt for 19. Pz. 
Div., men det er dog også set i brug ved 
andre enheder på Østfronten.

Noget som undrer mig, er at der ikke 
er monteret ekstra bælteled i en holder på 
hver side af  lugen over gearkassen, noget 
som er meget almindeligt for rigtigt mange 
Pz. 38 (t).

Selve tårnet på modellen samles kant 
mod kant og igen takket været Tamiya 
så passer tingene virkeligt godt sammen. 
Kommandørkuplen er sat sammen af  15 
små dele og igen her er der tænkt over 
fejlmulighederne, idet montage-hullerne 
i tårnet gør, at de kun kan monteres som 
de er tænkt og fejl er ikke muligt. Det er 
mesterligt udført af  designerne fra Tamiya. 
En fi n feature er at man kan gøre sigtet og 
kanonen bevægelige, så sigtet og kanonen 
følges ad når man hæver og sænker på 
kanonløbet.

Sammenligner man med de forskellige 
andre fabrikanter, så er det bare smartere 
designet hos Tamiya. Samme model kan fås 
fra  Hobby Boss (Tristar), Dragon og Trum-
peter. Hvor bl.a. Hobby Boss (Tristar) er 
meget kompliceret at bygge sammenlignet 
med modellen fra Tamiya, og slutresultatet 
er mindst lige så godt.

Generelt så er sættet en fornøjelse at 
bygge og pasformen er uovertruffen, det 
passer bare sammen. Hvis du søger efter 
en hurtig model at bygge, så må det være 
denne her. Jeg startede for ca. 14 dage siden 
og er nu stort set færdig, der skal lige sættes 
lidt ekstra dele på; men så er den klar til en 

Dornier Do 215 B-5
ICM. 1/72.
Dornier Do 215 var oprindelig en let 
bomber og rekognosceringsfl y udviklet i 
30’erne. Den sidste variant blev 215 B-5 
varianten der var en specialiseret nat-
jagerversion. Den oprindelige version var 
Dornier Do 17 også kaldet den fl yvende 
blyant grundet sin slanke fuselage.

De var oprindelig beregnet som let, 
hurtig passager- og postflyver og blev 
så ombygget til rekognosceringsfl y eller 
bombemaskiner.

De udviklede sig senere til rene bombe-
maskiner og fi k nummeringen Do 215. 
De blev efterfulgt af  Do 217 serien som 
ligesom Do 215 serien fi ndes i en bombe-
version B 1-4 og en natjagerversion B-5. 
Der er i alt produceret ca. 20 B-5 maskiner. 
De opererede som natjager maskiner fra 
især Holland (Leeuwarden) fra 1941 frem 
til ca. 1944.

ICM udgav i 2017 en revideret ver-
sion af  deres tidligere udgivne version af  
B-5’eren, med bl.a. forbedret interiør og 
antennekonstruktion af  FU 202 antenne-
systemet i næsen af  maskinen. Sættet giver 
dig mulighed for at bygge det infrarøde 
søge system, også i næsen. Om den har 
fl øjet med begge systemer samtidig, er 
svært at vurdere; men de er der!

Sættet består af  i alt 5 rammer, hvoraf  
ramme c er med i 2 eksemplarer, så man 
kan bygge en version med begge DB 601 
motorer fritlagt hvis man ønsker dette. 
Der er tydelig markeret de dele man ikke 
skal bruge, de kan nok bruges til bomber-
versionen B-4. Der er ligeledes angivet på 
klardelene hvilke dele som ikke skal bruges.

Der er fl ere som har bygget modellen 
som skriver at den har nogle dele som 
ikke passer så godt sammen, men man er 
vel modelbygger, så det skulle være til at 
overse. Der skulle især være problemer 
med at få vingedelene til at passe med 
motordelene og selve fuselagen og det i 
øvrigt fi nt fremstillede cockpit; men det 
skulle være til at overse.

Pz. 38 (t) ausf. E/F
1/35. Tamiya, modelnr. 35369
Den oprindelige tjekkisk udviklede kamp-
vogn har sin oprindelse og udvikling i 
30'erne i Tjekkiet hos Skoda. Den er en 
videreudvikling af  nogle næsten lignende 
modeller som Skoda byggede og ekspor-
terede til rigtigt mange lande fra Peru til 
Sverige. Da Tjekkiet og Slovakiet blev 
indlemmet ved annekteringen i 1938, 
overtog Wehrmacht også de kampvogne, 
som var under produktion med eksport for 
øje. Det resulterede i at bl.a. Sverige kom 
til at mangle de leverancer som tyskerne 
beslaglagde.

De blev indrulleret som ausf. S. i 
Wehrmacht. Det er bemærkelsesværdigt 
at PzKpFw 38(t) aldrig fi k et Sd.Kfz num-
mer, de forskellige videreudviklinger som 
panzerjägere og opklaring fi k selvstændige 
Sd.Kfz nr. men ikke Pz. 38(t) selv. Der blev 
i alt produceret ca. 1.400 eksemplarer.

Tamiya har først nu produceret en 
rigtig kampvogn baseret på den samme 
undervogn som de oprindelig begyndte 
med som en panzerjäger i 2002 og ramme 
A, hjulrammen er helt tilbage fra den gang. 
Bæltedelene er fra en opgraderet version 
af  Marder III M panzerjäger fra 2018 og 
resten er nye dele.
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gang maling, og det er på omkring 14 dage, 
så sættet kan klart anbefales…

Dan Seifert

gangere fra dengang. Resten af  modellen 
er af  ny dato. Sættet består af  i alt 432 
dele i plastic, 4 meget små skruer, en lille 
metalpind, en lille skruetrækker, et stykke 
nylonsnor og 32 små vinyl rør til bl.a. 
hjulindsatser, samt et lille decalark med 
mulighed for to bemalingsvalg.

Samlevejledningen er på 46 delafsnit af-
sluttende med et opstillingsforslag med de 
medfølgende 3 fi gurer, som er i gang med 
at genforsyne køretøjet med ammunition.

Underdelen er i en del og vejledningen 
foreslår at man starter der, og får monteret 
de dele der skal monteres, heriblandt de 
sene bæreruller. Dernæst så monteres selve 
bagpladen med de dele som skal være der, 
heriblandt de to reserve-vejhjul som på den 
sene version var monteret der. Her er også 
de sene udstødningsrør, som bare går ud 
til hver side af  undervognen.

Selve vejhjulene skal hver have et vinyl 
rør sat ind inden sammenlimning. Det er 
en fornyelse set i forhold til tidligere Pz. 
IV modeller fra Tamiya, det gør at de er 
aftagelige når modellen skal males.

Der medfølger nogle meget fi ne bælter 
som jeg dog fravalgte, da de detaljemæssigt 
kan forbedres med enten Modelkasten eller 
Friulmodel bælter.

Jeg valgte selv at fi nde et bæltesæt fra 
Dragon i min stash, hvor detaljerne bare 
var bedre. Ulempen var så at rense- og 
tilpasningstiden blev forlænget med et par 
dage, da de ikke passede godt sammen.

Med samlingen af  undervognen til-
endebragt så starter selve bygningen af  
overdelene, som består af  en bundplade 
til kamprum og en overdel over kører og 
radiooperatør samt de to skærme over 
vejhjulene. Alt passer fuldstændigt.

I vejledningen er der gjort meget ud af  
at få placeret de forskellige løfteøjer helt 
korrekt. De er vældig små og Tamiya har 
leveret nogle ekstra på støberammen hvis 
nogle skulle forsvinde under bygningen. 
Ved både kører og radiooperatøren er der 
mulighed for at montere lugerne åbne, men 
da der ikke er noget interiør i sættet, så skal 
man enten lukke lugerne eller fi nde nogle 
fi gurer og montere deri.

Med disse dele monteret så tilbagestår 
selve kanonen og kamprummet. Tamiya 
har valgt at de to ammunitionsbeholdere 
til granater og den i højre side monterede 
kasse til drivladningerne som lukkede.  Det 
giver et lille problem, da fi gurerne som 
medfølger, er i gang med at læsse ammu-
nition i køretøjet??

Jeg valgte at investere i et meget fi nt de-
taljeret ætssæt fra Part, som giver mulighed 
for at have de nævnte beholdere åbne i min 
model. Tamiya anbefaler at man her tidligt 
monterer bagpladen B18 samt de to støt-

ter B11 og B12 for derved at få de rigtige 
vinkler på sidepladerne og frontpladen, 
følger man det så kommer det til at sidde 
helt præcist, da de indbyrdes låser hinanden 
og alt passer superfi nt, det er godt arbejde 
hos Tamiya.

Detaljerigdommen er meget fi n i de 
store åbne rum, der er selvfølgelig plads 
til forbedringer, her vil den gamle Nuts 
and Bolts bog om Hummel være et godt 
udgangspunkt for fi n detaljering.

Med kamprummet overstået, så går vi 
videre med selve kanonen som er absolut 
i top både med hensyn til detaljering og 
pasform. Man kan vælge at tilkøbe et 
kanon alurør til erstatning for det alm. i 
plastic bl.a. så er der en fi n riffelgang i det 
tilkøbte alurør.

Hvis man er noget forsigtig, så kan 
man elevere kanonen og sigtet som på 
den rigtige. Det er her de små skruer skal 
bruges, og de er en fornøjelse at bruge. 
Følger man vejledningen nøjagtigt så kan 
kanonen eleveres ganske fi nt. Når selve 
kanonskjoldet skal monteres, så skal man 
være meget nøjagtig, da de fi re nederste 
støtter nemt kan forbyttes og hvis man 
ligesom jeg ikke var særligt opmærksom på 
hvilket er til højre og venstre, så gav de lidt 
udfordringer. Men samlet blev den. Husk at 
vente med at slutmontere selve kamprums 
frontpladen til sidst, for ellers så kan man 
ikke montere kanonen i kamprummet!

De resterende detaljer monteres og de 
volder ikke nogen problemer. Bemalings-
forslagene er relativt sparsomme; en i helt 
sandgul og en i rød/grøn camoufl age fra 
ukendte enheder på henholdsvis Øst- og 
Vestfront, rimeligt fantasiløst; men heldig-
vis er der mange bemalingsforslag på in-
ternettet. Søg efter ”Hummel camoufl age” 
på Google så er der nok at vælge imellem.
Konklusion
Det er en rigtig fi n model og detaljerigdom-
men er rigtig god og for dem der kan leve 
med de medfølgende bælter, så er der fuld 
valuta for pengene. Sammenlignet med de 
tidligere udgivelser fra Dragon, så er det 
et fi nt sæt Tamiya har begået og som giver 
modelbyggeren mange gode timer ved 
byggebordet. Kan klart anbefales.

Dan Seifert

Bøger
Merilentolaivue [Marineeskadrillen]
af  Kari Stenman
Forlag: Koala, Helsinki 2019,
ISBN 978-952-229-201-8
Ilmavoimat, De fi nske Luftstyrker, havde 
under 2. verdenskrig en eskadrille, hvis ho-
vedopgave var støtte til de fi nske søstrids-
kræfter. Denne eskadrille skiftede navn 
fl ere gange. Den begyndte som Erillinen 

Sd.Kfz 165 ”Hummel”
1/35. Tamiya, modelnr. 35367
Først lidt historie. En Hummel er en ud-
viklet konceptmodel skabt efter et ønske 
om at få feltartilleriet gjort mobilt, og er 
designet i 1942. Det var især et stort brug 
for mobilitet i artilleriet efter invasionen af  
Sovjetunionen i 1941, hvor al artilleri enten 
var med hesteforspand eller efter diverse 
lastbiler eller halvbæltekøretøjer.

Man havde oprindelig et designkoncept 
på en 10,5 cm feldhaubits monteret på en 
Pz. III undervogn, den blev erstattet af  
en Pz. IV undervogn. Det blev så videre-
udviklet med en 15 cm standard feltkanon 
og man kombinerede Pz. III gearkasse og 
styresystem med Pz. IV undervogn og 
motor og Geschützwagen III/IV var født. 
Denne specielle let forlængede undervogn, 
hvor motoren var placeret i midten af  
køretøjet og man derved fi k en placering 
af  kanonen ovenpå i midten og et fuldt 
”kamprum/betjeningsrum” bagtil var 
ganske optimal. Denne specielle køretøjs-
type blev også anvendt som panzerjäger 
”Nashorn”, hvor kanonens placering gav 
en meget høj køretøjssilhuet hvilket gav 
ulemper i felten.

Der fi ndes både en tidlig og en sen 
version. Den største ændring var i den 
overdækkede pansring omkring køreren og 
radiooperatøren, hvor tidlig version havde 
en enkelt udbygning i fronten og den sene 
version, der er både kører og radiooperatør 
i fælles overdækning. Tamiyas model er den 
sene version.

Hummel blev først operationelt ind-
sat i større skala i Slaget ved Kursk, hvor 
over 100 var indsat i panzer artilleriet 
ved panzer divisionerne. De blev indsat 
med 6 Hummel og en kanonløs Hummel 
ammunitionskøretøj i specielle artilleri 
batterier, typisk ledet af  et Sd.Kfz 143 
PanzerBeobachtungs køretøj. Køretøjet 
gjorde tjeneste frem til krigens slutning.
Tamiyas model
I 2014 udgav Tamiya deres Nashorn 
panzer jäger som Hummel deler undervogn 
med, så hele hjulpartiet og bælter er gen-
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Lentolaivue (Den selvstændige Eskadrille), 
derefter blev den Lentolaivue 36, Lento-
laivue 6 og endelig Pommituslentolaivue 
6 (Bombereskadrille 6). Den første beteg-
nelse hænger sammen med, at denne enhed 
ved oprettelsen af  Flyverregimenter i 1938 
sorterede direkte under Flyverstaben. Kort 
inden udbruddet af  Vinterkrigen blev den 
fl yvende del af  enheden udskilt som Eska-
drille 36 med rekognoscering til søs som 
hovedopgave, herunder ubådseftersøgning. 
Der blev også udført en række bombe-
angreb mod erkendte mål. I december 1939 
blev Ripon-biplanernes pontoner skiftet ud 
med enten ski eller hjul, da havet tæt på den 
fi nske kyst frøs til.

Efter vinterkrigen fandt der en om-
organisering sted, hvor enhedens betegnel-
se skiftede til Lentolaivue 6 for få måneder 
efter at vende tilbage til den oprindelige 
Erillinen Lentolaivue. Med udgangen af  
maj 1941 blev navnet igen Lentolaivue 6. 
Materiellet var i den forløbne tid blevet 
fornyet, så 1. Lentue (Rekognoscerings-
flighten) havde to Koolhoven F.K. 52 
(modtaget som gave under Vinterkrigen), 
2. Lentue (Bomberfl ighten) havde 3 Tu-
polev SB (krigsbytte fra Vinterkrigen) og 
3. Lentue (Jagerfl ighten) 5 Polikarpov I-153 
(ligeledes istandsat krigsbytte). Operativt 
var eskadrillen underlagt Marinestaben.

Til de større operationer hører gen-
erobringen af  øen Suursaari (Hogland) i 
Finske Bugt, som Sovjetunionen havde 

besat under Vinterkri-
gen, evakueret sammen 
med, at basen på Hangö 
blev forladt i decem-
ber 1941 og siden besat 
igen. Eftersom Finske 
Bugt stadig var isdækket, 
kunne landgangen på 
øen ske uden anvendelse 
af  skibe. De fi nske fl y-
styrker angreb sovjetiske 
hærstyrker både på selve 
øen og på isen, ligesom 
de leverede luftdækning 
til de fi nske landgangs-
styrker.

I april 1942 tilgik 
nyt materiel i form af  
Dornier Do 22 søfly. 
Rekognosceringsfl ighten 
anvendte disse til ubåds-
eftersøgning og anden 
rekognoscering. Disse fl y 
kunne også bruges med 
ski- eller hjulunderstel.

Da isen var smeltet af  
Finske Bugt i maj 1942, 
iværksatte Sovjetunionen 
en omfattende ubådskrig. 

Denne holdt også vores eskadrille beskæf-
tiget. Eksempelvis lykkedes det Tupolev 
SB bombefl yet med serienummer SB-1 at 
sænke den sovjetiske ubåd M-95 allerede 
28. maj. Angrebet blev udført på så klos 
hold, at fl yet selv fi k sprængstykkeskader 
fra den kastede 200 kg dybdebombe! I 
løbet af  dette år sænkede eskadrillen (eller 
medvirkede ved sænkningen af) 4 fjendtlige 
ubåde. Også andre søfl y som Ripon, Høver 
MF.11 og Beriyev MBR-2 blev anvendt.

I vinteren 1943, da der på grund af  is 
i Finske Bugt ikke var nogen undervands-
bådsoperationer, blev SB-bombefl yene sat 
ind mod fjendens fl yvepladser. I resten af  
dette år var der få undervandsbåde på spil, 
idet net- og minespærringen på tværs af  
Finske Bugt holdt dem inde.

I 1942 indgik jagerfl ighten i Eskadrille 
30, som blev overført fra Flyverregiment 
3. Sammen kom de to eskadriller til at 
danne det nyoprettede Flyverregiment 5. 
I 1944 blev Eskadrille 6 omdøbt til Bom-
bereskadrille 6.

I august 1944 sidst i Fortsættelseskrigen 
bestod eskadrillen af  4 fl ights, hvoraf  de 
tre første rådede over 15 SB-bombefl y, 
idet krigsbyttet fra Vinterkrigen var blevet 
suppleret med tysk krigsbytte fra Operation 
Barbarossa. Den sidste fl ight var baseret på 
Ålandsøerne med Do 22 og Høver MF.11.

Efter våbenstilstanden med Sovjet 
blev Flyverregiment 5 nedlagt og PLeLv 
6 overført til Flyverregiment 4. Under 

Laplandskrigen var eskadrillens opgave 
stadig ubådseftersøgning, nu var det tyske 
ubåde, man skulle fi nde – der blev dog 
ikke observeret nogen. I december 1944 
blev PLeLv 6 nedlagt/omdøbt, 2. Flight 
fortsatte under PLeLv 45 med de samme 
opgaver. Sidste operative fl yvning med SB 
fandt sted 22. marts 1945.

Lentolaivue 15 (Eskadrille 15) be-
handles også i bogen. Den blev oprettet 
i juni 1941. Materiellet var indledningsvis 
to Junkers K.43 fra Søovervågningen, 
en politi/grænsegendarmerienhed under 
Indenrigsministeriet. Fra juli blev disse 
pontonfl y (og en ex-norsk He 115) anvendt 
til indsættelse af  fjernpatruljer i ryggen på 
fjenden samt til evakuering af  sårede. Fem 
Ripon-fl y blev tilført til rekognoscering og 
nedkastning af  fl yveblade.

Eskadrillen var operativt underlagt 
Karelske Armé, som opererede i området 
nord for Ladoga-søen. Også et par MBR-2 
fl yvebåde (krigsbytte) og en enkelt Høver 
MF.11 blev brugt til disse opgaver. MBR-
2 fl yvebådene viste sig dog at være i så 
dårlig stand, at de efter blot tre operative 
sorties blev sendt retur til fl yvemateriel-
kommandoen.

Opgaverne fortsatte frem til februar-
marts 1942, hvor eskadrillen blev nedlagt 
og fl yene fordelt andre steder.  Da var He 
115 og Høver MF.11 fl yene forlængst op-
lagt for vinteren, til disse fl ytyper fandtes 
ikke ski- eller hjulunderstel.

Bogen afsluttes med en serie bilag:
• Kommandoforhold
• Flyvende personel
• Baser
• Sorties i hver måned
• Materielstatus pr. den 1. i hver måned
• Luftsejre (i alt 4)
• Angreb mod ubåde
• Alle anvendte fl y med datoer for de 

enkelte fl ys væsentlige begivenheder
• Materiel- og personeltab
• Luftfotos af  anvendte baser
• 14 farveprofi ler af  udvalgte fl y

Bogen er på 168 sider, indbundet i stift 
bind, A4-format. Al tekst er på fi nsk, der 
fi ndes ikke noget sammendrag på engelsk.

De talrige skarpe fotografi er er pænt 
store – i de fl este tilfælde er der højst to 
billeder på en side uden anden tekst end 
billedets beskrivelse, billederne udgør 
broderparten af  bogens indhold.

Dermed er bogen rigtig nyttig for 
modelbyggeren, så meget mere som de 
fl este af  fl ytyperne er blevet udgivet i mo-
del, meget inspirerende. Jeg indkøbte mit 
eksemplar for 45€ på Finlands Luftfarts-
museum, som ligger en lille spadseretur fra 
Helsinki-Vantaa lufthavn.

Kai Willadsen



26

Referat af generalforsamling i IPMS 2020
Deltagerantal: 23. 

1 Valg af  dirigent og referent
Lars Seifert-Thorsen blev valgt som diri-
gent og kunne konstatere at GF var lovligt 
indvarslet. 

Peter Nellemann blev valgt til referent.

2 Formandens beretning
IPMS-Året set fra min stol
Så er året 2019 gået og det har været et 
meget stabilt år, hvor foreningen har både 
holdt status quo med hensyn til økonomi 
og samtidigt har haft en pæn medlems-
fremgang.

Vi har vores faste rutiner og vores 
årskalender ligner den fra årene tidligere, 
dette kan for mange måske virke lidt ke-
deligt; men for en forening som vores, så 
virker det godt.

Medlemmerne ved efterhånden hvor-
dan foreningens år ser ud; Vi har vores 
4 kvartårs-konkurrencer og udlevering 
af   foreningens blad, der er 3 temamøder 
og der er tre møder der, hvor vi grundet 
at skolen har lukket, bliver afholdt ”ude i 
byen”, det har hidtil været hos Jacob Stop-
pel i forretningen (der skal endnu engang 
lyde en stort 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 har en byggestand og viser en lille 
modeludstilling.

Året har også budt på muligheder 
udenlands, der har været medlemmer på 
besøg til 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 igen en ganske hyggelig week-
end fyldt med mange foreninger fra det 
ganske land, primært det lokale opland, 
og en enkelt sjællandsk klub Sydsjællands 
modelbyggerklub, og så lige os.

Arrangementet er permanent fl yttet 
til Strandskolen. Her er både muligheder 
for gode udstillingsfaciliteter samt mange, 
både hobbyforhandlere og foreninger, 
som de er rigtigt gode til at tiltrække, så 
det ikke virkede tomt på skolen. Der var 
gode muligheder for at få lidt at spise og 
et sted at sove.

Det var en rigtig god weekend for 
modelbyggere.

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. Her har man været nødt til 
at fl ytte arrangementet til Kockums Fritid,

Det var egentlig meget godt, for de 
nye lokaler gav bedre muligheder for at se 
udstillingen samt forkøbe sig hos diverse 
handlende. Ligesom tidligere år så har vi 
igen dette år udloddet og fundet en IPMS-
hæderspris, dette blev i år en 1. verdens-
krigsfl yver, en Jeannin Stahlthaube 1914 i 
1/32, bygget af  Mikael Terfors.

Hobbymesserne
Vores deltagelse på de 2 årlige Hobbymes-
ser er blevet fast tradition og er med et fast 
deltagerantal på 10 IPMS’ere noget, som 
både jeg og de deltagende medlemmer ser 
frem til.

Vi har altid en god weekend ud af  
det og det har over årene været med til 
at brande vores forening i mange hobby-
entusiasters bevidsthed om vores eksistens.
 
Forum og Hjemmeside
Vi har som bekendt en hjemmeside og et 
forum. Vores hjemmeside lever sit meget 
stille liv i det samme gamle design ”old 
but good”. Vores hjemmeside hviler fi nt 
i sig selv og er et glimrende talerør for 
foreningen.

Vores forum ligger desværre meget 
stille og i skyggen af  vores Facebook side. 
Jeg ved godt, at jeg som formand burde 
være meget mere aktiv der; men det er 
ikke altid at jeg husker også at opdatere 
der, når man poster noget på vores online 
Facebook side.

Vi kommer nok til at leve med at det 
kommer til at ligge i skyggen af  FB, som 
tingene er nu.

Hvis der er nogen som mener at have 
tid og mulighed for at opdatere vores hjem-
meside, så skal de være velkommen til at 
tage en snak med Flemming, som varetager 
administrationen af  den, her skal lyde en 
stor tak for dit arbejde med det.

Der skal igen lyde en opfordring til at 
dele opslag. Hvis man offentliggør indlæg 
på Danske Modelbyggere eller på Fyenske 
Modelbyggere FB hjemmesider, vil de 
samme medlemmer ikke også poste det 
på IPMS hjemmesiden, samt hvis man er 
rigtig fl ittig på forum også!

IPMS-Nyt
IPMS-Nyt har nu været udgivet i alt 8 ud-
givelser i det nye fl erfarvede format. Jeg er 
faktisk meget stolt af  det arbejde der bliver 

lagt i at skrive bladet. Jeg synes vi kan være 
meget stolte over den høje kvalitet.

Vores blad kan sagtens tåle sammenlig-
ning med store udenlandske modelblade, 
vi driver det selv og har meget få annonce-
indtægter og I som medlemmer får så godt 
som fuld valuta for jeres medlemskontin-
gent, idet trykning og porto dækkes af  
kontingentet. Samtidigt skal der lyde en 
stor tak til vores redaktør Lars, for år efter 
år at levere varen i et velskrevet modelblad.

Tak for Hjælp
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 be-
nyttet PostNord, og har gjort at foreningen 
løber rundt med et meget lille underskud. 
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 Kristiansen for at passe vores interne 
konkurrence Kvartårskonkurrencen og til 
Flemming for at passe både hjemmeside, 
forum og Facebookside.

Medlemssituation
Medlemssituationen er over året blevet for-
bedret idet vi har haft en nettotilgang på 20 
medlemmer hen over året. Jeg er både glad 
og også en kende overrasket over hvorfor 
der lige i år har været en nettotilgang, men 
alle medlemmer skal være varmt velkomne 
i foreningen.

Vi fortsætter med også i år at nye med-
lemmer får sidste års bladudgivelser som 
en velkomstbonus. Det har åbenbart været 
medvirkende til noget af  fremgangen. Jeg 
håber også at vores forskellige arrange-
menter er med til at gøre at foreningen 
trives og gror.

Fremtidig konkurrence IPMS-OPEN
Som mange ved, så prøvede vi i forbin-
delse med forårets Hobbymesse at stable 
en form for publikums-konkurrence op.

Tilslutningen var fra medlemmerne 
stor og vi havde rigtigt mange fi ne modeller 
med på udstillingen.

Kommunikationen med Hobbymes-
sens ledelse kiksede en del og de lovede 
præmier udeblev, så vi måtte på efterslæb 
udlevere en 1., 2., og 3. præmie til de 
tre modeller som ”vandt” i publikums-
afstemningen.  Det var en ”lesson learned”, 
men det gav blod på tanden til at prøve at 
genoplive en stor konkurrence i IPMS-regi.



Der er mange belgiske fl y på museet i Bruxelles.
Prominent i midten er en Spitfi re FR.XIV
Foto: Lars Seifert-Thorsen
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Jeg håber at det er muligt at samle en 
arbejdsgruppe, som i samarbejde med 
bestyrelsen kan få bearbejdet en form for 
drejebog for at vi kan afholde et IPMS-
Open et eller andet sted på Sjælland, hvor vi 
over en weekend kan lave noget der minder 
om AROS-open. Det første skridt vil være 
at skabe en arbejdsgruppe.

Beretningen blev godkendt af  GF.

Henrik Stormer rejste spørgsmålet om der i 
forbindelse med, at der lægges billeder m.v. 
på forum og facebooksiden, er nogen form 
for begrænsninger/censur, idet Henrik 
havde haft problemer med at komme af  
med sine billeder.

Hertil bemærkede formanden, af  der 
ikke er nogen begrænsninger, i forbindelse 
med de to sider, men lovede at undersøge 
om der skulle være nogle problemer i 
denne retning.

Det drøftedes endvidere hvorfor der 
er så få medlemmer, der lægger noget på 
facebooksiden og forum.

Konklusionen var, at Danske Model-
byggere har fl ere støtter og at folk ikke 
gider læse samme indlæg på fl ere forskel-
lige sider og derfor gider de medlemmer, 
der anvender Danske Modelbyggeres side, 
ikke også anvende forum/facebooksiden.      

3 Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet og knyt-
tede følgende bemærkninger til tallene.

• Portoudgifter er lave fordi Kai Willad-
sen sender bladet fra udlandet,

• Præmieudgifter er inkluderet under 
posten møder og arrangementer 

• Der er et gebyr på Mobilepay på 15 kr 
for hver 1.000 kr. der overføres. 
Regnskabet udviser et underskud på 

knapt 500 kr., hvilket er væsentligt under 
det budgetterede. 

Regnskabet blev godkendt af  GF.

4 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til GF fra 
medlemmerne.

5 Budgettet
Blev gennemgået af  kassereren. Han be-
mærkede følgende:
• Der regnes med 130 medlemmer, hvil-

ket giver et resultat på 35.750 kr.
• Der regnes herefter med et underskud 

på godt 1.000 kr.
• I budgettet indgår udgifter til negativ 

rente til banken for 2019, som først er 
oplyst i 2020, hvorfor det ikke kunne 
medtages i regnskabet. Renten er på 
0,75% af  indestående og beregnes fordi 
foreningen af  uransagelige grunde anses 
for en erhvervsvirksomhed, uagtet den 
er en ideel forening.
Torben har arbejdet med en ny præsen-

tationsfolder, der vil koste i omegnen af  
2.000 kr. som ikke er medtaget i budgettet. 

Bestyrelsen gav Torben bemyndigelse til at 
gå videre med projektet.

Budgettet godkendtes af  GF, med 
ovennævnte bemærkninger.

6 Valg af  formand 
Formanden blev genvalgt med akklama-
tion.

7 Valg af  øvrige 

bestyrelses medlemmer
Kassereren og sekretæren blev genvalgt 
med akklamation. 

8 Eventuelt 
Under punktet eventuelt drøftedes mulig-
hederne for at genstarte DM.

Formanden gav udtryk for, at det efter 
hans mening ikke er væsentligt hvor det 
geografi sk afholdes, det vigtige er at fi nde 
velegnede lokaler, der ikke koster noget/
for meget. Det er ikke afgjort at der holdes 
et DM.

Der blev fremsat ønske om at der gives 
bedre besked om tilmelding til hobbymes-
serne, hvortil formanden henviste til, at 
der skrives på forum en måned før messen 
med henblik på tilmelding. Forespørger tog 
dette ad notam.

Dirigenten takkede for god ro og orden 
og generalforsamlingen afsluttedes.
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JULEKONKURRENCE 2019
Denne gang var Ye Olde Julekonkurrence til at klare for de 13 medlemmer, der kastede sig ud i tipskuponens tegninger.

Der var ni sedler med navne i den plastikpose som Torben Klein, det medlem til stede med det laveste medlemsnummer, trak 
vinderen fra. De fi re som skal tilbage i fjernkendingslokalet skal kigge på både panser- og lastvogne samt jetfl y. Der er f.eks. temmelig 
stor forskel på indsugningen på en Rafale og en Eurofi ghter.

Den heldige vinder blev i år Martin Røpke, der var en af  dem som havde kastet sig ud i den vanskelige disciplin, der hedder: Den 
klarer vi lige på 2 minutter inden GF går i gang.

Martin havde mulighed for at tage præmiemulighederne i øjesyn og valgte en af  bøgerne. Der er fortsat præmier til den næste 
håndfuld år i gemmerne, så vi tager en tur mere til december.

Ved tegningerne herunder er de rigtige svar angivet med fed skrift.

Tegning 1
Tegning 1

1 M-41
X M-47
2 M-60

Tegning 2

Tegning 2
1 Dassault Mirage III
X Dassault Rafale
2 Eurofi ghter Typhoon

Tegning 3

Tegning 3
1 AEC Mk. III
X Humber Mk. IV
2 Sd.Kfz. 222

Tegning 4
1 Handley Page Halifax
X Short Stirling
2 Avro Lancaster

Tegning 5
1 GMC 353
X AEC Matador
2 Krupp Protze

Tegning 6
1 HMS Hood
X HMS Nelson
2 HMS King George V

Tegning 4

Tegning 5

Tegning 6
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IPMS KALENDEREN 2020
11. marts .................................... IPMS-møde foredrag - Værktøjskassen ....Nyboder Skole, København
29. februar - 01. marts............. Hobbymesse ..................................................Rødovrehallen, København (www.hobbymesse.dk)
14.-15. marts ............................. Go Modelling 2020 konkurrence ...............Heeresgeschichtlichen Museum, Wien (www.ipms.at)
28.-29. marts ............................. Göteborg Modell och Hobby .....................Aeroseum, Göteborg, Sverige (www.aeroseum.se)
04.-05. april ............................... PMC Lübeck modeludstilling .....................Kongreshalle, Lübeck, Tyskland (www.pmcl.de)
08. april ...................................... IPMS-møde foredrag - Befrielsen ..............Nyboder Skole, København
13. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
16.-17. maj................................. Militracks event .............................................Overloon, Holland (www.militracks.nl)
10. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
13. juni ....................................... Tag der Bundeswehr (åbent hus) ...............Tyskland, bl.a. Husum, Eckernförde, Laage og Munster
14. juni ....................................... Danish Air Show ..........................................Flyvestation Karup (danishairshow.dk)
12. august .................................. IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
09. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
14. oktober ................................ IPMS-møde m. foredrag..............................Nyboder Skole, København
30.-31. oktober ......................... C4-Open modelkonkurrence ......................Kockums Fritid, Malmø, Sverige (c4-open.se)
07.-08. november ..................... Scale Model World modelkonkurrence .....Telford, England (ipmsuk.org/ipms-scale-modelworld)
11. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
09. december ............................ IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C

Alle møder på Nyboder Skole i København, er i 2020 i lokale 0.04 i stueetagen kl. 18.45 - 21.45. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.
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Redaktørens leder
Så er årets første nummer i hånden på dig. Jeg håber at du vil have glæde af  bladet, både denne gang og i fremtiden. Igen er der tale 
om en blanding af  modelartikler, dvs. "rigtige" byggeartikler, der handler om regulær modelbygning og så de traditionelle historiske 
artikler, tilsat en museumsartikel og et referat fra generalforsamlingen.

Hvis der er noget som du mener der mangler i bladet, så er det bare med at komme til tastaturet og skrive derudaf. I redaktionen 
kigger vi i første omgang frem mod maj-nummeret. Når det blad kommer på gaden er fejringen af  75-året for befrielsen godt i gang, 
så mon ikke også vi har noget der er relevant i forhold til befrielsen i det nummer.

Har du gang i planlægningen af  sommerferien og mangler inspiration til hvad du kan se et bestemt sted, så gå forbi vores hjemmeside, 
under punktet IPMS-Nyt og kig i den komplette indholdsfortegnelse for alle numre af  IPMS-Nyt. Der er masser af  inspiration at 
hente, hvis du først har besluttet dig for at besøge et bestemt land.

Medlemmerne har nemlig skrevet mange gode artikler om museer og andet der kan besøges for at indhente referencemateriale.
Lars Seifert-Thorsen
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Navn Feb Maj Sep Nov Total Placering 2018

Carsten Bentzien 10 10 10 9 39 15

Allan Nielsen 9 10 9 10 38 14

Peter Nellemann 8 9 8 9 34 5

Kjeld Pedersen 8 9 9 8 34 10

Sonnich Hansen 7 8 10 7 32 1

Flemming Hansen 9 4 10 8 31 2

Per Nielsen 9 6 8 8 31 7

Lars Rabech 10 10 -- 10 30 16

Torben Klein 8 8 7 7 30 3

Peter Kristiansen -- 7 9 10 26 4

Henrik Stormer -- 9 8 -- 17 11

Jens Christensen -- 8 -- 6 14 --

Kenneth Kerff 10 3 -- -- 13 9

Allan F1 Nielsen -- -- -- 9 9 13

Henrik Riis -- 7 -- -- 7 --

René Wendt -- -- 7 -- 7 --

Roy Nielsen -- 6 -- -- 6 8

Casper Dahm -- -- 6 -- 6 --

Bo Christensen -- 5 -- -- 5 12

Kvartårs-

konkurrencen 

2019
Af Peter Kristiansen

Årets sidste kvartårskonkurrence blev gen-
nemført med god tilslutning i klasse A og 
C, mens der for en gangs skyld kun var få 
modeller i klasse B. I alt var 20 medlem-
mer mødt op, og 12 medlemmer havde 
medbragt 23 modeller.

Carsten Bentzien sikrede sig ikke uven-
tet 1. pladsen i årets samlede konkurrence 
med 39 point, skarpt forfulgt af  Allan Niel-
sen med 38 point, mens Peter Nellemann 
opnåede 3. pladsen med 34 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
Allan Nielsen: 1/10 Viking
Carsten Bentzien: 1/35 Sherman M4A3E8
Kjeld Pedersen: 1/35 T-72AV Model 1985 
i Syrien

Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/32 Roland C.II
Allan F1 Nielsen: 1/12 Williams FW16 
Imola
Flemming Hansen: 1/48 F-16 E-191 
RDAF – “Dannebrog”

Klasse C: Dioramaer
Lars Rabech: 1/35 Bergepanther
Allan Nielsen: 1/35 Stuart M3 Tunesia
Peter Nellemann: 1/72 Loening OA-1A, 
Pan American Tour

At Allan Nielsens fl otte vikingebuste fra 
Young Miniatures vandt klasse A var vist 
kun en overraskelse for Allan selv. Bema-
ling af  buste og sokkel som helhed og især 
vikingens skjold er noget af  det bedste, 
Allan har vist os. Allan har fravalgt oplæg-
get fra Young Miniatures, hvor vikingen 
er iklædt et isbjørneskind, og har i stedet 
valgt et skind fra en brun bjørn. Busten er 
malet med både akryl og oliemaling, snavs 
og blod på både økse og skjold giver ind-
tryk af  netop overstået kamp. Det fl otte 
motiv på skjoldet er sakset fra internettet. 
Soklen har Allan dekoreret med et mønster 
i Mammen-stil og malet om 6-8 gange, før 
han var tilfreds med resultatet.

Carsten Bentzien fi k 2. pladsen for en 
fl ot weathered Sherman kampvogn fra det 
japanske fi rma Tasca.

3. pladsen gik også til en fl ot weathered 
kampvogn; Kjeld Pedersens russiske T-
72AV fra Trumpeter.

Jeg havde den glæde at vinde klasse B med 
en Roland C.II fra mit yndlingsfi rma, det 
New Zealandske Wingnut Wings, som er 
specialiseret i fl y fra 1. verdenskrig i skala 
1/32. Modellen er malet med Tamiya far-
ver, og der er brugt seler fra HGW Models 
og EZ line fra Berkshire Junction.

Allan F1 Nielsen tog 2. pladsen med 
en fantastisk Williams F1 racer fra MFH.

På 3. pladsen kom Flemming Hansen 
med en fl ot dansk F-16 bemalet i anledning 
af  800-årsdagen for Dannebrog. Flemming 
har selv printet decals til modellen.

Lars Rabech vandt suverænt klasse C med 
en opstilling med en meget fl ot Berge-
panther med fuld interiør fra Takom og en 
fi gur fra det italienske fi rma Pegaso Mo-
dels. Modellen illustrerer en nyombygget 
kampvogn fra 1945 og er derfor malet rød 
indvendig og bevidst diskret weathered. 
Kampvognen er malet og weathered med 

produkter fra AK og fi guren er malet med 
farver fra Vallejo.

Allan Nielsen opnåede aftenens anden 
podieplads for et fl ot diorama med Tamiyas 
Stuart M3 og fi gurer i en tunesisk landsby.

Peter Nellemann havde igen udfordret 
sig selv med et vacuformsæt fra Esoteric 
Models fra 80’erne. Denne gang et de fem 
fl y, der i årerne 1926-27 fl øj den såkaldte 
Pan American Good Will Flight.

Sonnich P. Hansen var tæt på en podieplads 
med en velformet og farvestrålende hav-
frue i 80 mm fra Phoenix. Jens Christensen 
havde medbragt en fl ot 1/35 SU-122 fra 
Tamiya. Per Nielsen viste os fi re model-
ler, bl.a. et imponerende diorama i 1/72 
af  Marine-Küsten-Batterie “Örlandet” i 
Norge. Torben Klein havde også medbragt 
fi re modeller, bl.a. et nyt Tintin diorama, 
denne gang fra tegneserien Den mystiske 
Stjerne med en 1/72 Arado fra Airfi x.

Billeder af  de deltagende modeller kan ses 
på ipms.dk. Næste kvartårskonkurrence 
(nr. 2/2020) er i maj på Nyboder Skole.
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Kvartårskonkurrencen

november 2019

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen & 

Flemming Hansen

De tre klassevindere er her arrangeret 
rundt om Peter Nellemanns

1/72 Caudron racerfl y
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Bachem 

Ba 349 

Natter
Her gøres der klar til den første 

bemandede fl yvning med Bachem 
Ba 349 Natter d. 28. februar 1945.

Det foregik i det militære
øvelsesterræn ved Heuberg

Foto: Via Internettet


