20,5 cm x 14,3cm

Fotos fra DM i Modelbygning
Til venstre er det
vinderen i klasse A,
en Westland Sea King
Mk.43B fra det norske
luftvåben.
Denne 1/72 model
er bygget af
Albert Tureczek
On the left is the winner in class A, this
RNoAF Sea King is in
1/72 scale and it‘s built
by Albert Tureczek

Til højre er vi i skala 1/35
og i klasse D. Det er nr. 2 i
klassen, et diorama med
titlen „Intifada“ og det er
bygget af Kjeld Pedersen
On the right is the
runner up in class D.
The diorama „Intifada“
is in 1/35 scale and the builder is Kjeld Pedersen

Til venstre er det vinderen
i klasse I1, en Ferrari Enzo
i 1/24 bygget af
Allan „F1“ Nielsen
On the left is the winner in
class I1, a 1/24 Ferrari Enzo
built by Allan „F1“ Nielsen

Fotos:
Flemming Hansen
Photos:
Flemming Hansen
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LEDER
DM i Modelbygning 2005 ligger bag os og det var et godt DM efter min mening. Gode modeller, tæt konkurrence, glade og venlige
modelbyggere samt ikke mindst lejlighed til at tale med nogle af dem som kun kommer på Djævleøen når der er DM. Tak til alle Jer
der mødte op og var med til at skabe rammerne omkring DM.
Heldigvis havde de fleste indsendt modelspecifikationerne inden selve DM, hvilket gjorde at jeg kunne forlade indskrivningen i et
par timer lørdag formiddag uden at der lå kæmpebunker til indtastning da jeg kom tilbage. Det var ikke gået for et par DM siden, så
stor tak til Jer allesammen for at tilmelde i god tid.
Heldigvis har vores trykker været i julehumør og givet os en rigtig god pris på at få flere farvesider med i dette nummer. Selvfølgelig
er det billeder fra DM der er kommet til at pryde farvesiderne, ligesom efter sidste DM. Jeg håber at I nyder dette ekstra tiltag, men
økonomien desværre tillader ikke disse udskejelser hver gang, selv om redaktionen gerne ville det.
Også de øvrige modelkonkurrencer i efteråret har vi fået dækket godt og grundigt i dette nummer, idet der var medlemmer der fulgte
opfordringen i sidste nummer og skrevet beretninger fra både Esbjerg Åben og C4 Open. Igen har vi fået mange billeder fra disse
arrangementer, men der var altså ikke også råd til at bringe farvefotos derfra.
Ellers er det ved at være på tide at begynde at se frem mod 2006. Et nyt år betyder at der er generalforsamling i januar måned, se
indkaldelsen på si.17.
Hvis man ikke har fået nok af modelkonkurrencer, så er der mulighed for at deltage i sådanne i februar, marts, april og maj. Stederne
er Oslo, Lübeck, Stockholm, Randers og Helsingborg. Vi modtager gerne beretninger fra disse konkurrencer.
Personligt er jeg lidt ked af at jeg formentlig ikke kommer til US Nationals i Kansas City. Jeg har før været i Kansas City og jeg
kan stadig huske den bøf jeg fik en af aftenerne derovre. De kan noget med kød derinde i midtvesten. Hvis en af Jer drager derover,
så er der to ting I skal gøre i den forbindelse: Skrive en artikel til dette blad og sørge for at spise en af deres fabelagtige T-bone steaks
- velbekomme.
Til sidst vil jeg ønske både Jer og Jeres familier en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. Jeg håber jeres ønskesæt ligger
under juletræet og ikke mindst, at I får bygget det i løbet af 2006.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 27. november. Deadline til næste nummer: 03. januar.
Forsiden viser vinderen i klasse A1 fra DM i Modelbygning,
en F6F-3 Hellcat USS Intrepid 1944 bygget af Niels G. Jørgensen
Foto: Flemming Hansen

Front cover: The winner of class A1 at the Danish Championships,
an F6F-3 Hellcat USS Intrepid 1944 built by Niels G. Jørgensen
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Sats-o-Grafik, Frederiksværk
3

Formandens
side

Nu er det snart jul og du sidder med årets sidste udgave af IPMS-Nyt i hænderne. Siden sidst har vi jo gennemført et DM i den
allerbedste ånd og jeg må tilføje – et DM, der i hvert fald ikke i
skrivende stund har haft utilfredshedens efterspil! Allerede på det
plan må jeg blankt erkende, at der er tale om en mindre sensation
;-) Men det er en “sensation”, jeg er glad for, skal det lige siges.
Der skal naturligvis lyde en stor tak til dem der hjalp til i den hektiske weekend. Det være sig dommere, hjælpere og andet godtfolk.
Ingen nævnt ingen glemt. Jeg fornemmer at alt gik glat – småproblemer blev afhjulpet med det samme. Men også deltagerne har
lært at skrive sig ind i tide. En stor tak for det – for det ændrede
en stor opgave til en knap så stor for Lars “Le Redak”.
Sponsormæssigt har vi haft Vestjysk Hobby, Randers Hobby
Import, Stoppel Hobby, Wittrock og såmænd også vor egen
kasserer (SMT Hobby) ind over. Så der skal naturligvis også
lyde en stor tak til dem, der dermed er med til at få hjulene til at
dreje rundt.
Men der skal lyde en selvstændig og stor tak til Allan Larsen
fra H. Wittrock A/S der igennem mange, mange år har støttet DM
arrangementerne hver eneste gang. Hvor andre er faldet fra hen ad
vejen, har Wittrock altid været med. Det vil de da forhåbentlig også
være i fremtiden, men det bliver sandsynligvis uden Allan Larsen,
der efter en menneskealder i branchen nu gerne vil nyde sit otium.
Selve firmaet vil blive lagt sammen med Vestergaard Hobby og
flytte til det jyske. Dette sker for at opnå stordriftsfordele på et
marked der i det mindste for vores del for alvor kan mærke presset
fra den store verden – i form af internettet.
Det er jo egentligt lidt paradoksalt, at der aldrig har været færre
deciderede hobby forretninger i Danmark samtidigt med at det
verdensomspændende udvalg af hobbyartikler nok aldrig har
været større. Uden at lægge en større markedsundersøgelse bag
mine udtalelser, så vil jeg nok anse at flere og flere finder det langt
lettere at shoppe lidt rundt på nettet end at køre ned til den lokale
biks, for at få at vide at “den har vi ikke” eller “den kan vi bestille”…
For hvorfor bestille hos den lokale, når det kan gøres nemmere
og hurtigere på nettet? Og her kommer så den alvorlige del… når
det i reglen også kan gøres billigere på nettet?
Det store problem for danske hobbybutikker er grundlæggende
at hobbyen efterhånden er så multifacetteret, at hvis man skulle
dække alle varer inden for “panserkøretøjer” – jamen så skal man
have et varelager der matcher Bilkas – okay nok lidt overdrevet –
men I fatter sikkert meningen?
Byggesæt i dag er ikke bare Airfix, Revell, Tamiya og Hasegawa. Der er masser af andre små og mellemstore fabrikanter og
udbydere på markedet, der alle kæmper om markedsandele. Og
hvis lille Bent mangler en dims fra X-fabrikat og finder den på
nettet – så har netudbyderen sikkert også andre mainstream ting,
som man så køber med for at spare på forsendelsesomkostningerne. Facit er at den lokale forretning ikke får en ordre på tingen
fra X-fabrikat som han givetvis ikke har og måske ikke engang
har hørt om. Til “gengæld” sælger han så heller ikke sættet fra
“mainstream” fabrikanten.
Det er dog ikke en udvikling der er ny. Den har stået på i mange
år – også før det her vældige internet kom på banen. Jeg kan læse
tilbage i gamle udgaver af IPMS-Nyt og se både Per Voetman
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og Torben Klein komme med opfordringer til at støtte de lokale
hobbybutikker inden de udryddes – og så snakker vi 15 – 25 år
tilbage i tiden.
Det er en hård konkurrence at være oppe imod i en lille enkeltmandsvirksomhed, med begrænsede økonomiske midler. Vi
har desværre ikke en landsdækkende kæde af hobbyforhandlere
á la BR, der kan få alskens “ragelse” hjem til lave priser og med
diverse agenturer der farer rundt mellem diverse importører – når
vi ser bort fra Airfix og Tamiya m.m. – så gør det ikke de små
butikkers vilkår nemmere. Som jeg ser billedet i øjeblikket vil vi
nok om føje år være på et så lavt niveau inden for landets grænser,
at det nok er tvivlsomt om der overhovedet kan dannes basis for
et agentur? Dette betyder at sættene evt. må tages hjem enten
direkte eller gennem mellemmænd i f.eks. England, Sverige eller
Tyskland – hvis der overhovedet er nogen der gider?
Uanset hvordan man vender og drejer det, er prisen – men
også muligheden for at få sættet ind af døren inden “den lokale”
har hørt om den, ikke uvæsentlige parametre. Det kan jo være
fløjtende ligegyldigt om dit Tamihasefix sæt kommer fra butikken
nede på hjørnet eller leveret til døren af posten. Kvaliteten er den
samme. På det punkt tror jeg at mange dedikerede modelbyggere
er ganske fokuserede. Hvorfor vente, hvis jeg kan få sættet nu?
Tænk nu hvis sættet overhovedet ikke dukker op i Danmark?
På de konkurrence parametre står danske butikker som regel
svagt. Det kræver ikke mange klik ude på nettet for at finde helt
andre priser på det helt samme sæt. Selv når man tager i betragtning
at der skal lægges forsendelsesomkostninger oven i – og i tilfælde
af at vi bevæger os uden for EU også told og moms og at den
samlede “pakke” så stadigvæk er billigere – ja så er det jeg undrer
mig? For uanset hvad, er sættenes indkøbspris for en agenturindehaver næppe det samme som udsalgsprisen i det fremmede land.
Der kan mange gange gå lang tid fra, at du ser et sæt annonceret på nettet til det når danske butikker – hvis det da overhovedet når danske butikker. “Historisk set” har Tamiya og Airfix
ikke været noget problem. Der kan man være rimelig sikker på at
sættet dukker op. Andre fabrikater har været lidt mere on/off og
jeg har flere gange hørt den “snusfornuftige” – “Vi bestiller ikke
mere hjem før lageret er solgt”(!)
Jeg har ikke en patentløsning på dette – men jeg føler, at det
nok er på tide at emnet behandles seriøst, hvis ikke de tilbageværende hobbyforhandlere og grossister skal lide butiksdøden.
Man er simpelthen nødt til at indordne sig under de nuværende
markedsforhold og tage kampen op!
De fleste vil sikkert godt betale en begrænset overpris for at
slippe for “besværet” med postordre – hvilket så er prisen for
at beholde sin hobbybutik og kunne handle rimeligt lokalt. Men

noget helt andet er sikkerhed for, at hvis man bestiller et sæt – at
det så rent faktisk også dukker op. En nu tidligere større forhandler
havde for vane at krølle folks bestillingssedler sammen, når de var
ude af døren… Jeg har selv haft fornøjelsen af at bestille et sæt
– for at få at vide at det var udsolgt hos importøren. Ikke desto
mindre kunne jeg finde det i en anden butik. Det er ikke den slags
“service” jeg gider betale for! Jeg håber at dette er eksempler der
ikke kan findes længere.
Hvis den danske hobbybutik skal overleve kræves konkurrencedygtige priser og service, service og atter service. Jeg siger ikke
at det er nemt og jeg er da også glad for at det ikke er mig der
har en stor formue liggende i lagervarer… øhhh, jo det har jeg
vist – men de skal jo bygges!
Det er en ulige kamp som kan være svær og måske umulig at
vinde? Når jeg tænker på hvor mange forretninger der var i 70’erne
og op i 80’erne i København kan jeg godt blive lidt nostalgisk. Bod-

holt Hobby på H.C. Ørstedsvej, Hobby Hjørnet på Fredensgade,
Stoppel Hobby på Gl. Kongevej, Hobby Time ved Magasin i
centrum, Thorngreen i Store Kongensgade, Rødovre Hobby
på Roskildevej, Smiths Hobby i “Buen”, Model og Hobby på
Frederiksborggade + naturligvis havde enhver BR et righoldigt
udvalg af byggesæt + at der lå masser af små uafhængige legetøjsog hobbyforretninger i enhver bydel, der kunne byde på lidt af
hvert… Af de nævnte eksisterer kun Model og Hobby og Stoppel. Stoppel har dog flyttet “tilholdssted”. Vi havde en overgang
i 90’erne også Holmberg Hobby – der dog også måtte give op.
Der ligger nu et “Stavgangscenter”… (Nej det er ikke en joke!).
Så nemt er det ikke og patentløsningen kender jeg desværre ikke.
Men uanset hvordan det går, er der DM igen i 2007!
Byg for pokker – og glædelig jul og et godt nytår ønskes til alle.

DM 2005 – bag kulissen
Nu hvor årets arrangement er ved at komme lidt på afstand, er det tid til at fokusere lidt
på hvad der var godt, knapt så godt og måske endda skidt.
Af Flemming Hansen

D

eltag er mæssigt og modelmæssigt ligger vi på omkring
det leje, hvor vi lige kan være
i Valby Medborgerhus. Når man kigger
rundt til “konkurrenterne” i ind- og udland (Sverige og Norge) så ligger antallet
af modeller på mellem 300 og 400 sådan
ca. Det er nok i omegnen af dette vi vil se
også fremover tror jeg på. Det er et niveau
DM har haft i mange år – bortset fra 1 eller
2 DM’er i Lyngby hvor modelfremmødet
gik helt amok.
Men DM starter jo lang tid før dørene
åbnes i Valby. Først og fremmest skal vi
sikre os, at lokalet ikke er optaget af en
eller anden puddeludstilling – så derfor er
Bjørns prioritet 1 opgave at sikre lokalets
bestilling 1 år i forvejen. Hidtil er det
lykkedes!

Klassereduktion!
Allerede efter sidste DM lå det klart at der
var visse klasser, hvor deltagergrundlaget
var så umådeligt ringe, at de ikke fortsat
kunne få lov til at “overleve”.
Det kostede “Biler i diorama” og “Scifi
og rumfart” livet. De flade figurer røg på
den konto, at det ikke en IPMS-relateret
klasse. Den kom ind for mange år siden
under et samarbejde med Chakoten. Til
gengæld blev det til en ny klasse, da
“panserklassen” blev delt over i en “tysk

til 1946” og “alt andet”. At vi kontinuerligt
ændrer i klassesammensætningen skyldes,
at folks interesser ændrer sig med tiden
og den vil vi jo gerne følge – men der er
jo også det økonomiske islæt, at vi skal
“ofre” penge på et præmiesæt. Når vi skal
det, skal vi så også være sikre på at der er
nogle deltagere og der er en reel “kamp”
om mesterskabet.
Til dette DM brugte undertegnede
mange timer med, at redesigne klasseskiltene, der på trods af et tidligere medlems indsats for mange år siden efterhånden så lidt bedagede ud.
Jeg valgte at bruge de oprindelige
tegninger, da de er uovertrufne. Siden
de blev designet har vi fået scannere og
farveprintere til rådighed, der tager hånd
om enhvert behov i den retning! Så det var
en smal sag – om end tidskrævende – med
lidt computerfræs at få lavet nogle nye.
Efter moden overvejelse blev der indkøbt
funklende nye plexiglas “skilteholdere” der
bare så ud som en million!
Plakat skulle der naturligvis også fremstilles i så god tid, at vi kunne have dem
med på udstillinger i løbet af året. Torben
står for den del af sagen – sammen med et
design af en hvervebrochure til udlevering
alle vegne. Plakaten nåede at komme med
til Randers og i Valby Hallen. Om “det
giver noget” er svært at vurdere. Men vi

markerer os.
Løbende har hjemmesiden skullet
opdateres med tilmeldingsblanketter og
diverse – der naturligvis også skulle rettes
til inden de bliver uploadet. Jeg forsøgte
mig med en A5 udgave – men den del af
konceptet røg da folk udskrev dem på A4
papir! Der er mulighed for forbedring af
det koncept!

Tilmelding
Tilmeldingsmateriale til bladet kom planmæssigt i maj nummeret – men også dem
der ikke er med i IPMS skal jo have det at
vide. Da udbredelsen af deciderede hobbybutikker er til at overse må vi finde andre
veje for at udbrede kendskabet.
Der blev sendt tilmeldinger ud til gamle
deltagere i løbet af august – omkring en
80–100 stykker. I sagens natur kommer
enkelte af brevene tilbage med “ubekendt
efter adressen” - men de får så bare ikke
næste gang!
For at få afhjulpet en rigtig stor opgave
beder vi om at deltagerne melder sig under
“fanerne” inden den 1. oktober – både med
tilmelding og modelbeskrivelser. For så
kan vi nå at få dem knastet ind så den side
af sagen er klaret og folk uden problemer
kan få et charteque med deres ting uden
at skulle stå og vente på at modelnumre
findes frem.
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Omkring 2/3 af modelbyggerne fandt
denne vej til DM – mens resten kom på
dagen og tilmeldte sig. Men det mener
vi også der skal være mulighed for – så
det vedbliver sådan. Men jo flere der kan
“lokkes” over på “fortilmelding” des bedre!
Der er jo også et (begrænset) økonomisk
incitament!

Judgement day
Men der skal jo også findes dommere til
opgaven. Vi er vel midt i en slags overgang,
hvor en del gamle kæmper smider håndklædet i ringen og hvor nye talenter skal
findes frem. For at det ikke skal ende i store
skandaler og aftalt spil, skal der det samme
antal dommere til, som der er klasser. Det
vil sige 17 stk. Hver dommer bedømmer 6
klasser, hvilket nok nedsættes til 5 i 2007 på
grund af den store arbejdsmængde.
Denne gang havde jeg sikret mig
mobilnumre på samtlige dommere inden
arrangementet i det tilfælde der var nogen,
der “glemte” DM eller blev syge. Heldigvis
skete det ikke, så vi blev ikke nødt til at
benytte plan B. Det er dejligt, at det er så
nemt nu om dage at komme i kontakt med
hinanden. Materiale kan sendes via email
i stedet for gammeldags post. Der spares
både en masse tid og penge! Og tid er jo
penge – det ved vi fra Onkel Joakim! (I
skikkelse af Bjørn…)
Med det koncept vi har omkring modelbedømmelse, hvor dommerne finder de
15 bedste modeller frem i hver klasse efter
deres helt egen mening og hvor vi for alle
klasser derefter finder toppen af poppen
på grundlag af dette – så er det rigeligt med
modeller at pointgive!
Dommerne havde i det mindste ikke
tid til så meget andet, når bedømmelsen
først var i gang.
Selve dommerarbejdet gik stort set
uden problemer. På trods af indtrængende
henstillinger lykkedes det naturligvis for
flere at glemme deres blanketter – men
det er ikke måden at slippe for opgaven!
Medbragt papir og printer kunne hurtigt
klare det for de glemsomme. Men i det
store hele forløb det rigtigt fint.
På grund af “andre omstændigheder”
kom jeg lidt sent i gang med alt det praktiske omkring dommerne. Vi skulle nok have
afholdt nogle yderligere øvesessioner og
gennemgange af arbejdsgangen – men vi
klarede det i samlet flok alligevel.
Lørdag morgen kl. 08.00 stod vi så klar
i Valby medborgerhus. Det er dejligt at folk
møder friske op og er klar til at tage fat. Der
skal sættes borde op. Der skal lægges duge
på. Der skal inddeles i klasseområder og
ikke mindst indskrivning og sponsorboder
skal opsættes i foyeren. Alle gik på med
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krum hals og vi var hurtigt klar til at sætte
modeller på bordene og modtage de første
deltagere kl. 10.
Det negative omkring Valby er at foyeren er lidt smal og lidt lille; der er ikke
nok borde i udstillingslokalet; “tutten”
serverede brunkål om søndagen! Men det
er økonomisk ikke en byrde – så vi kan
lave et DM som det her lige til vi ikke gider
mere – eller andre overtager.

Der var lidt palaver omkring pokalen
for Dommernes Favorit – for de var
sandt at sige ikke enige. Men også rart at
dommerne levede sig ind i opgaven!
Best in show pokalen blev desværre
igen afgjort af for få stemmer. Den skal der
strammes op på, så simpelthen alle der går
ind i lokalet får en blanket i hånden for at
udpege deres favoritmodel.

Vandret weekend

Takket være tilvejekomsten af digitale kameraer sparer vi igen kassen. Alle modeller
der blev bedømt blev foreviget (Ja ok jeg
missede nogle stykker!) så de hurtigst muligt kunne blive lagt op på hjemmesiden
sammen med resultatlisten.
Bare det ikke at skulle have alle de
mange film fremkaldt for derefter at scanne
skidtet – ohh det går jo nærmest af sig selv!
Men alligevel skulle alle billeder behandles.
De skulle have ændret navn og inddeles i
klasserne. De skulle have den rette størrelse
og for gimmickens skyld fik de også alle en
lille thumbnail som man bare klikker på
inde på hjemmesiden.
Da der var gjort meget for at gøre opmærksom på hjemmesiden var det meget
vigtigt at få billeder og resultater hurtigt op,
så DM ikke gik i glemmebogen. Det lykkedes og resultatet var da også at oktober måned blev den mest travle på hjemmesiden
nogensinde. Knap 3000 besøgende. For
1½ år siden lå vi på omkring 400 – 600
besøgende om måneden.

Afviklingen af dagene gik stort set efter
planen. Lars “le Redak” sad som sædvanlig
i beregnersektionen og tampede på livet
løs for at få de mange blanketter af vejen.
Først skal alle modeller indtastes. Derefter modtages dommernes udvælgelser.
Kort sagt får en model en “pind” for hver
dommer der har peget på den.
Dommerne skal finde femten i hver
klasse. (I klasser hvor der er færre end 15
modeller går alle videre).
De modeller der pr. klasse får flest
pinde går videre til finalerunden hvor de
ca. 15 udpegede alle skal bedømmes. Reelt
set kan listen over modeller der er udpeget
være meget lang – så vi lægger “cuttet” så
det passer med i omegnen af 15 modeller.
Er cuttet f.eks. ved den 17. model – jamen
så tager vi 17 med. Cuttet er overgangen
mellem at en model har fået eksempelvis
3 “pinde” og den næste på listen har fået
2 “pinde”.
Når cuttet er fastlagt i alle klasser bliver
de modeller der går videre markeret med
et blåt stykke karton ved modellen (i de
klasser der er mere end 15 modeller).
Derefter er det dommernes tur til at
give karakterer. Der gives karakterer på en
skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst – i tre
kategorier: Det håndværksmæssige, det
bemalingsmæssige og sværhedsgraden.
Hvis der er tale om en dioramaklasse tages
der også stilling til det kunstneriske udtryk
i dioramaet. Igen på karakteren mellem 0
og 10.
I dokumentationsklassen gives karakter
for den vedlagte dokumentation.
Alt dette giver naturligvis igen anledning til en masse blanketter Lars skal
indtaste. Dette sker løbende, så dommeren
tager en klasse af gangen og afleverer sit
skema og ikke samler til hobe.
Når alle blanketter er indtastet er det
en smal sag at hive resultatet ud og naturligvis printe det ud. Når resultatet er
klar opsættes vinderskilte på de vindende
modeller. Dette sker naturligvis under stor
opmærksomhed fra deltagerne.
Igen havde Torben sørget for, at alle
vore præmieskilte og diplomer var klar til
udlevering.

Digitalisering

Når kassen gøres op…
På medlemssiden kom der mere end en
håndfuld nye medlemmer og det lille arrangement med tombolaen var medvirkende
til at DM 2005 ikke ender med underskud
– når vi ser bort fra de nye klasseskilte. Men
det er jo en engangsudgift.
Også vore sponsorer Vestjysk Hobby,
Randers Model Import og Stoppel var
tilfredse med omsætningen i foyeren, så
der var næsten håndslag på genkomst om
2 år. Peter fra Randers hobby gik endda
så langt, som at love at komme med en
deltagermodel i 2007!
Så alt i alt vil jeg betegne DM-2005 som
særdeles vellykket og kørt lige efter bogen.
Der er kun ét at gøre – og det er, at sætte
“2007 kollektionen” i produktion!

Fortsættes på side 8

7

Resultater fra DM i Modelbygning 2005

Her er den komplette resultatliste fra DM i Modelbygning 2005. Listen omfatter dog kun de modeller der gik videre til finalrunden,
hvor hver enkelt model blev grundigt vurderet.
Finalerunden omfattede 15 modeller i hver klasse, dog var der et par steder lagt et anderledes „cut“ for ikke at finalerunden blev
for omfattende. Ialt stillede 59 modelbyggere op med 366 modeller.
A
Propelfly og helikoptere mindre end 1/60

Nr. 3 i klasse A blev denne P-47 i 1/72 bygget af Peer Schmidt

Ialt 56 modeller - 11 modelbyggere
Westland Mk.43 Sea King RNoAF
Boeing B-17G ”Store Bjørn”
Sleepy Time Gal P-47D
Friedrichshafen G.III
Honeysuckle Rose P-47
North American P-51B Mustang
Fiat G-50
Hawker Sea Hurricane Mk IIc
Albatros D.V
FM-1 Wildcat
De Havilland DH-9a
Avro 504
UTI-4
Bristol F2B
Supermarine Spitfire
Kawasaki N1K2-J

Albert Tureczek
Flemming Hansen
Peer Schmidt
Jes Touvdal
Peer Schmidt
Peer Schmidt
Thomas Pedersen
Peer Schmidt
Jes Touvdal
Thomas Pedersen
Ove H. Christensen
Ove H. Christensen
Thomas Pedersen
Ove H. Christensen
Ole Hviid Tønnesen
Jes Touvdal

A1
Propelfly og helikoptere større end 1/60
Ialt 24 modeller - 10 modelbyggere
F6F-3 Hellcat USS Intrepid 1944 Niels G. Jørgensen
Boeing Vertol CH-46 Sea Knight Albert Tureczek
Me 109 G-10 Master Arms
Albert Tureczek
Bell AH1W Whisky Cobra
Albert Tureczek
Sky Bouncer P-51D
Peer Schmidt
Messerschmitt 109G-14
Anders K. Hansen
Messerschmitt 109G-14
Anders K. Hansen
Spitfire Mk Vb Niels Ebbesen
Peer Schmidt
Messerschmitt Bf 109E-4
Peer Schmidt
Bristol Beaufighter Mk. X
Jacob de Maré
P-47D Thunderbolt
Flemming Hansen
Focke Wulf Fw 190A-4
Henrik Schmidt
Heinkel He 219 Uhu
Henrik Schmidt
Focke Wulf Fw 190D-9
Henrik Schmidt
A2
Jet- og raketfly

142
135
118
115
113
111
111
110
109
109
108
106
105
104
104
93

166
159
151
136
133
129
127
124
121
121
119
118
114
112

Ialt 25 modeller - 10 modelbyggere
Convair B-58 Hustler
Hunter TT.Mk. 53
Heinkel He 162
EE Lightning F6
Buccaneer S. Mk. 2B
F4D-1 Skyray
A-37
EE Lightning F3
F-104C Starfighter
MiG-15
Messerschmitt Me 262A
Phantom FGR.1
Harrier T.10
F-86 RAF
B
Fly i diorama

Albert Tureczek
Flemming Hansen
Anders K. Hansen
Jacob de Maré
Markus Kossmann
Flemming Hansen
Thomas Pedersen
Jacob de Maré
Flemming Hansen
Flemming Hansen
Peer Schmidt
Jacob de Maré
Markus Kossmann
Flemming Hansen

Nr. 2 i klasse A1, en CH-46 i 1/48 med masser af ekstra detaljer er
bygget af Albert Tureczek

Ialt 13 modeller - 4 modelbyggere
Lightning FA.6
Markus Kossmann
DH.2/Bristol Scout
Torben Klein
No Huns in the Sky
Lars Myrup Lassen
RE.8
Torben Klein
Draken
Torben Klein
Fiat G.55S
Torben Klein
Alouette III
Torben Klein
Heinkel He 219
Torben Klein
SE5a
Torben Klein
Buffalo F2A
Torben Klein
Rudels fejlskud
Jes Touvdal
Starfighter
Torben Klein
Lysander III
Torben Klein
C
Militærkøretøjer tyske frem til 1946

Alle fotos: Flemming Hansen
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145
124
118
116
115
114
113
113
113
111
110
109
108
105

115
112
108
105
103
102
100
98
96
92
91
90
87

M12 GMC
Magach 5
Centurion Mk. III Korea
Challenger II
Magach 6B m. mineruller

Denne Sd.Kfz. 232 6-rad endte på en delt 14. plads i klasse C.
Skalaen er 1/35 og den er bygget af Jimmy Jönsson

Ialt 28 modeller - 11 modelbyggere
S.Pz-abt. 501, Tiger 111
“Das Reich” Tiger S33
”Grossdeutschland” Tiger A12
S.Pz-abt. 502, Tiger 113
PaK 43
SdKfz 171 Panther G
Panzerjäger IV
Ferdinand
Sd.Kfz 123 Luchs
Sd.Kfz. 250/9
Tiger II (Porsche) no. 308
Demag med PaK 38
Sd.Kfz. 250/10
Bergepanther SdKfz 179
Sd.Kfz. 232 6-Rad
Mercedes 4500 S m/3.7cm flak
Stugalfabet

Carsten Bentzien
Carsten Bentzien
Carsten Bentzien
Carsten Bentzien
Jacob Johnsen
Albert Tureczek
Jacob Johnsen
Jacob Johnsen
Carsten Bentzien
Jacob Johnsen
Ole Østergård
Jacob Johnsen
Jacob Johnsen
Kjeld Pedersen
Jimmy Jönsson
Martin Røpke
”Stugalfabet”

143
141
140
139
135
134
134
130
130
127
124
124
123
122
122
120
110

C1
Militærkøretøjer andre
Ialt 51 modeller - 17 modelbyggere
Scammel TRMU30 m/M24
Diamond T
Sherman Firefly Ic
Challenger II Desert
Nakpadon APC
Chevrolet C60L
Challenger II KFOR
M24 Chaffee DK
Humber Scout

Brian Brodersen
Erik Ahlström
Morten Syvertsen
Albert Tureczek
Kjeld Pedersen
Brian Brodersen
Albert Tureczek
Kim Hartvig Sørensen
Kim Hartvig Sørensen

135
128
127
125
124
122
119
119
117

Jimmy Jönsson
Kjeld Pedersen
Jacob de Maré
Markus Kossmann
Kjeld Pedersen

D
Militærkøretøjer i diorama
Ialt 17 modeller - 13 modelbyggere
Wie viele granaten braucht ihr?
Ib Schmidt
Intifada
Kjeld Pedersen
Op. Motorman 31-7-72
Jack Hovman
Für das Vaterland ”Prost”
Jan Dam Hansen
Stalingrad 1942: Ankerstøberi
Kenneth Folkmann
Bretagne september 1944
Lasse Hyllemose
Der Ivan ist am Dorfende!
Dan Seifert
Berlin ’45
Jacob Johnsen
Spoils of War
Brian Stoffersen
Lost in the Carpathians
Jimmy Jönsson
April ’45
Jacob Johnsen
M20 Armoured Utility Car
Jimmy Jönsson
Operation Daguet
Jack Hovman
Pz.Kw.II
Christian Ankerstjerne
Efter Cambrai 1917
Kim Hartvig Sørensen
StuG IV & Kübelwagen
Christian Ankerstjerne
M 12
Thomas Sørensen
E
Skibe

114
113
107
105
105

149
137
133
130
129
128
128
127
125
123
123
122
120
116
108
98
98

I klasse D opnåede „Berlin 1945“ bygget af Jacob Johnsen
en 8. plads

DM i Modelbygning video
For dig, der ikke kan få nok af DM i Modelbygning, er her produktet, ethvert modelbyggerhjem MÅ eje.
DM-Trilogien. Nærmere bestemt lidt video-snaser fra DM i
2001, 2003 og 2005. Ca. 35 min. alt i alt lagt på DVD disk.
Med menu og underkapitler til hvert år. - Herligheden kan
bestillles hos Torben (torben@klein.adsl.dk) og kan erhverves
for kr. 25,00 per disk.
Den perfekte „hade-gave“ eller en mulighed for at vise omverdenen, „what the fuss is all about“.

Publikumsfavoritten blev denne Dodge WC 54 Ambulance i
skala 1/35 bygget af Kim Hejlemann Olsen
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Korsridder
Hospitaller
Sparta
Roman cavalry officer
Werner Mölders, 1940
Union Cavalryman, 1864
Frederik II, 1194-1250
Normanner 1180
Græsk Hoplit
”Rede an das Volk”

Et imponerende stykke scratchbygning af Elbjørn i 1/47
gav Otto Høj en velfortjent 1. plads i klasse E

Ialt 20 modeller - 9 modelbyggere
Statsisbryderen Elbjørn
Venus af Rønne
Ubåd Type VIIc - U251
U-boot type XVIIA “Hecht”
U96 “Das Boot”
USS Gambier Bay
German U boat type VIIc U552
USS Jimmy Carter SSN 23
Gato Class Submarine USA
SSBN 721 USS Ohio
Gromboy
Radetzky
Schipione Africanus
Dimitri Donskoi
HMS Campbeltown
Z-Class destroyer

Otto Høj
Keld Kofoed Hansen
Lars Hansson
Ole Hviid Tønnesen
Albert Tureczek
Hans Christiansen
Frank Laturnus
Frank Laturnus
Frank Laturnus
Albert Tureczek
Niels Holland
Niels Holland
Niels Holland
Niels Holland
Torben Klein
Torben Klein

155
151
146
144
142
122
119
118
118
109
103
101
100
99
96
95

G1
Figurer klassiske
Ialt 28 modeller - 8 modelbyggere
Bloodwarrior
Scipio Aemilianus 747 BC.
Julius Caesar til hest
A cruel death at Lumphanon
Roman Legions 2nd Centurion
War Trophy

Sonnich P. Hansen
Sonnich P. Hansen
Christian Lygum
Albert Tureczek
Sonnich P. Hansen
Albert Tureczek

138
133
125
124
120
119

Sonnich P. Hansen
Jesper Bjørn Olsen
Christian Lygum
Claus Anderson
Jesper Bjørn Olsen
Jesper Bjørn Olsen
Jesper Bjørn Olsen
Jesper Bjørn Olsen
Jesper Bjørn Olsen
Lau Jørgensen

G2
Figurer fra film og fantasi
Ialt 16 modeller - 7 modelbyggere
Tribute to Hr Giger
Kim Flügel
Neberly
Sonnich P. Hansen
Dawn
Kim Flügel
Batman Begins
Kim Flügel
Catwoman
Sonnich P. Hansen
Legolas
Brian Petersen
Alana
Albert Tureczek
Countess Karnstein
Albert Tureczek
Orc Rider
Ole Hviid Tønnesen
Catwoman
Albert Tureczek
Neo
Sonnich P. Hansen
Dracula
Sonnich P. Hansen
Dolph
Thomas Pedersen
The Final Equalizer
Albert Tureczek
Hyrdinden og Skorstensfejeren
Christian Lygum
Den lille havfrue
Christian Lygum
H
Figurer i diorama

118
117
116
114
113
112
111
111
109
102

153
146
145
140
135
134
134
133
127
127
126
125
124
123
110
108

Klasse G2 er altid værd at kigge på. Her er vinderen,
100% scratchbygget af Kim Flügel. Skalaen er omkring 1/5

Fra klasse G1 er det her Sparta i skala 1/20 bygget af
Christian Lygum, det rakte til en 9. plads
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Ialt 20 modeller - 7 modelbyggere
Balaclava 1859
Kursk ’43
”Nedtagningen”
Confederate Camp Scene
Østfronten
Når vi ikke sparker røv...
Mortergruppen
Retreat from Moscow 1812
Henrik VIII/ Anne Boleyn
Coffeyville 5. okt 1892

Christian Lygum
Jacob Johnsen
Lau Jørgensen
Thomas Sørensen
Jacob Johnsen
Jacob Johnsen
Kenneth Folkmann
Claus Anderson
Torben Klein
Torben Klein

154
144
136
135
133
126
118
117
103
100

Santa Cruz Dalen 1886
Torben Klein
Napoleon
Torben Klein
Dracula
Torben Klein
Sir William Marshall
Torben Klein
Black Prince
Torben Klein
I
Biler og motorcykler – race
Ialt 12 modeller - 5 modelbyggere

100
96
96
95
94

I klasse I blev denne Porsche 908 nr. 3.
Den er i skala 1/24 og bygget af Allan „F1“ Nielsen

Dauer Porsche 962
Yamaha YZR500 Red Bull
Porsche 908 Le Mans 1969
Ferrari F2003GA
Toyota Supra Zhuhai 1995
Subaru Impreza Argentina 1999
McLaren MP4-2 Niki Lauda
Taisan Starcard Porsche 911 GT2
Subaru Impreza Monte Carlo 97
Subaru Impreza Monte Carlo 02
MAN Phoenix
Jaguar XJR-S

Allan Nielsen
Flemming Hansen
Allan Nielsen
Allan Nielsen
Flemming Hansen
Flemming Hansen
Albert Tureczek
Flemming Hansen
Flemming Hansen
Flemming Hansen
Jonny R. Jensen
Torben Klein

145
133
132
129
128
127
127
126
125
121
98
89

I1
Biler og motorcykler - gade og vej
Ialt 4 modeller - 4 modelbyggere
Enzo Ferrari
Allan Nielsen
Ferrari 360 Modena Cabriolet
Flemming Hansen
Street Rod, Ford ’34
Lasse Hyllemose
Citroen C4 pompier
Torben Klein

142
123
102
96

I2
Lastbiler
Ialt 23 modeller - 4 modelbyggere
Man F90 / Verner Østergaard
Scania 144L / Per Olesen
Scania R 144L / P.B. Andersen
Scania 144 Gunder Lund
Büssing bs 20s2 1971
Iveco Eurostar / T. Pedersen
Scania 141 V-8 1978
Chevrolet COE 1941 (ESSO)
Scania 143E
Volvo FM12

136
126
125
121
120
118
117
114
111
110

Henrik Andersen
Henrik Andersen
Henrik Andersen
Niels Jørn Hansen
Klaus Raun
Henrik Andersen
Klaus Raun
Klaus Raun
Niels Jørn Hansen
Niels Jørn Hansen

Krupp Titan
Scania 144 + gardintrailer
Scania 141 P. Thomsen Esbjerg
Krupp Titan
Büssing S8000

Klaus Raun
Jonny R. Jensen
Niels Jørn Hansen
Jonny R. Jensen
Jonny R. Jensen

L
Alt andet der ikke kan placeres i andre klasser
Ialt 9 modeller - 8 modelbyggere
Pratt & Whitney JT-8D jetmotor Albert Tureczek
Slave I, Starwars episode III
Carsten Bentzien
Dinosaur
Ole Hviid Tønnesen
Symss Jernbanevogn
Jonny R. Jensen
Ferrari FRV (Fast Recce Vehicle) Morten Syvertsen
3 stk. 20 mm Oerlikon
Otto Høj
Stevenson Rocket
Torben Klein
Battletech Assault Fire Support
Martin Røpke
Liebherr gravemaskine
Jonny R. Jensen
M
Dokumentationsklasse
Ialt 15 modeller - 6 modelbyggere

105
100
99
96
94

145
125
124
117
114
111
103
89
67

3. pladsen i klasse M gik til denne Sherman V Crab I i skala 1/35
bygget af Per Tardum

Tut Ank Amon
“Air Power”
Sherman V Crab I
Kaiserbarracke 17. dec. 1944
Hansa Brandenburg W29
Sopwith 1½ strutter
Albatros DIII
Fokker DVII
Pfalz DIIIa
Poteau 18 dec 1944
Achzarit
Be 2C
Tiran 5 (Ti67)
Maus
Avia Ba.33

Albert Tureczek
Albert Tureczek
Per Tardum
Kim Hartvig Sørensen
Keld Kofoed Hansen
Keld Kofoed Hansen
Keld Kofoed Hansen
Keld Kofoed Hansen
Keld Kofoed Hansen
Kim Hartvig Sørensen
Kjeld Pedersen
Keld Kofoed Hansen
Kjeld Pedersen
Kjeld Pedersen
Jes Touvdal

N
Juniorklasse
Ialt 5 modeller - 2 modelbyggere
Lille gruppe af Black Orcs
Tiger II ausf.B
Martin Wittman
Sd Kfz 251/1
Jagdpz IV Ausf.F SdKfz 162

Jacob L. Seifert
Nikolaj M. Ottesen
Nikolaj M. Ottesen
Nikolaj M. Ottesen
Nikolaj M. Ottesen

176
166
145
144
143
141
138
137
136
136
136
135
126
125
112

80
79
75
74
72

Nr. 8 i klasse I2 blev denne scratchbyggede Chevrolet COE i skala
1/24. Den er bygget af Klaus Raun
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Ved det grønne klæde…
Inspireret af den gamle redacteur’s opfordring vil jeg beskrive mine
oplevelser som første gangs dommer og anden gangs deltager ved et DM.
Af Ole Østergaard

J

eg havde flere mål ved at stille op
både som deltager og som dommer.
Hovedformål ved at stille op som deltager var naturligvis endelig at få en model
færdig, for det kan trække voldsomt ud, når
jeg skal passe mine andre interesser som
konen, børnene, arbejdet, huset og haven.
Op til DM er rigtig, rigtig mange aftener gået med at sidde foroverbøjet ved
arbejdsbordet og grynte et eller andet svar
til konen el. børnene, når jeg blev spurgt
om noget, mens jeg sad og limede lige præcis den meget vitale detalje på min model.
Hvem siger at mænd ikke kan multitaske???
I hvert fald var konen rigtig glad, da
weekenden for DM oprandt, for nu håbede
hun da at hun fik mig at se forfra og ikke
med ryggen til og meget gerne, hvis jeg
kunne udtrykke mig med flerstavelsesord
og ikke sidde og grynte som en anden
forhistorisk neandertal.
Et andet formål var simpelthen at støtte vores hobby, præcis lige som det gælder
alle andre steder i livet, så findes der også i
vores forening Tordenskjolds soldater, dvs.
at det er de samme folk, som står for DM
år efter år efter år.
Det er jeg kun glad for, men hvis jeg
kan være med til at yde et beskedent bidrag i en weekend hvert andet år, så gør
jeg gerne det for at aflaste dem. Og det
kan man vel kalde en skjult opfordring til
andre i foreningen om at være klar i 2007.
En anden naturlig mulighed er jo at være
sammen med andre modelbyggere fra hele
landet i en hel weekend og snakke fagligt
og få inspiration og ideer til næste projekt.

I juniorklassen blev denne Königstiger i 1/72 bygget af Nikolej M. Ottesen nr. 2

Hvorfor meldte jeg mig så
som dommer?
Egentlig var det mest for at udfordre mig
selv i hvor godt jeg kunne vurdere det
færdige arbejde med en model og faktisk
give det en fair bedømmelse.
En ting er at gå rundt og se på modeller som tilskuer og sige nææ og åhhh
og hurtigt gå videre til næste model og
måske endda springe de klasser over, som
ikke interesserer dig. En anden ting er at
stå og skulle give modeller karakter og
udvælge de bedste i en klasse og samtidig
sikre dig at den rigtige i klassen vinder på
din dommerseddel, forstået på den måde
at modellerne bliver bedømt på samme
måde og de samme forbedringer og ekstra
ting bliver belønnet i form af ekstra point.
Som dommer fik jeg 6 klasser at dømme i, heraf nogle som jeg var forholdsvis

I klasse L nåede denne Ferrari Fast Recce Vehicle en 5. plads.
Den er bygget i skala 1/24 af Morten Syvertsen
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velbevandret i, og nogle som jeg var helt
ukendt med. De klasser, som jeg følte mig
sikker i, var nemmere at dømme, da jeg
næsten ved et hurtigt blik kunne genkende
byggestil og hvilke sæt og ekstradele, som
var anvendt, og samtidig kunne dømme det
realistiske i modellen.
Den virkelig udfordring kom ved de
klasser, hvor jeg var på ukendt grund og
her hjalp modelspecifikationerne utroligt
meget. Enkelte gange blev en model måske
umiddelbart ikke vurderet særlig højt, men
ved gennemlæsning af modelspecifikationen kunne dette ændre sig væsentligt. Derfor kan jeg kun opfordre til at de fastholdes
som en del af DM og som modeldeltager
gør man sig selv en bjørnetjeneste ved ikke
at udfylde dem med tilstrækkelig og ærlig
information.

Vil jeg gøre det igen?
Ja, selvfølgelig. Dommerjobbet tvinger dig
til at tage stilling og vurderer som objektivt
som muligt på modellerne og samtidig
lærer du også de andre modelklasser bedre
at kende og måske inspirere dig til at bygge
noget i en ny klasse. Så jeg medbringer et
flyvejern el. en figur om 2 år sammen med
den traditionelle Panzer.

Grønnere græs på den anden side af Sundet?
Dette er min personlige sammenligning mellem DM2005 og C4-Open 2005 og hvad som
jeg ser som fordele/ulemper ved de to arrangementer.
Af Ole Østergaard

D

isse to begivenheder er de lokale high-lights i efteråret her i
Øresundregionen, hvor C4-open
afholdes hvert år, mens DM (desværre) kun
afholdes hvert andet år.
For overblikkets skyld har jeg valgt at
opstille et skema, hvor jeg vil sammenligne de to stævner og give dem karakterer
0-10, hvor 0 er lavest og 10 er højest. En
helt personlig og ganske uvidenskabelig
karaktergivning.

Emne
Tidspunkt på året

DM i Valby C4
5
5

Åbningstid
for publikum

6

8

Sted
for begivenhed

3

9

Plads

5

8

Investeringsmulighed

5

8

Transport/
pris til stævne

5

5

Interaktion
med andre
modelbyggere

7

7

Kvalitet af
modeller,
herunder klasser,
antal

8

6

Samlet score

44

57

Input til næste DM

publikum.
En anden ting, vil være hvis der samtiDet endelig spørgsmål er om det er
retfærdigt at sammenligne et regionalt dig med DM var en swap-bod, hvor man
stævne med et nationalt mesterskab. Men kunne sælge sine gamle sæt.
Som skrevet indledningsvis, så er dette
placering for DM kunne måske være et
andet og mere eksotisk sted end Valby min helt personlige opfattelse af de to
Medborgerhus, f.eks. Teknisk Museum el. begivenheder, og skal ikke tolkes som en
Tøjhusmuseet ville virkelig kunne danne kritik af C4, DM el. folkene bag nogle af
flotte rammer for et DM, jeg er ikke klar arrangementerne. Jeg vil ikke udelukke at
over prisforskellen eller om der er andre der kan være ting, som jeg ikke er bekendt
forhold, som er gældende, men stemningen med, eller har misforstået og så ligger fejlen
vil helt sikkert være en anden og desuden hos mig.
kunne vi måske opnå større interesse fra
Kommentar
Begivenhederne ligger praktisk taget samtidig, hvilket også kan ses ud fra de
deltagende modeller, da der er en hel del modeller, som deltager i begge konkurrencer.
Her vinder C4 med et mulehår, da de har længere åbent lørdag for publikum.
På den anden side var jeg som dommer ved DM glad for ”arbejdsroen” efter
kl.15.00 om lørdagen. C-4 starter desuden fredag eftermiddag, mens DM starter
lørdag formiddag.
Topkarakter til C-4 for beliggenhed i Malmø Tekniske museum, så man er
omgivet af gamle biler, ubåde og materiel fra det svenske flyvevåben. Her blegner Valby Medborgerhus gevaldigt i forhold til C4!! Det trækker dog ned for C4, da
indgangen koster 40 SKr. og adgang er gratis ved DM.
Bordpladsen i Valby Medborgerhus kan
ikke udvides ret meget mere, så Revell
skal ikke udgive flere U-både i 1:72, for så kan vi ikke være der næste gang.
Ved C-4 er der stadig plads til udvidelser i selve udstillingssalen, men umiddelbart
virker det til at antallet af modeller er en del mindre ved C4 end ved DM.
Alternativt fylder modellerne mere ved DM end ved C4.
Ved DM var 4 boder og ikke for at forklejne dem eller at Stoppel Hobby holder
ekstra længe åbent lørdag og søndag, men ved C4 er ca. 10 stykker og selv en
boghandler med militærlitteratur har fundet vejen til C4. Normalt ser man at en
modelbutik har 2-4 stykker af den nye hotte model, som alle skriver om og vil
have fat på. Ved C4 havde en forhandler f.eks. 20 stk. med af den nye Dragon
Tiger Late model, det er sgu da klasse!! Alene prisen på 300 Skr. (240 DKr) for en
State-of-the-art Tiger gjorde at jeg tog en med hjem til samlingen. Jeg kan næsten
blive helt dårlig, når jeg ser gamle klassiske 10 år gamle Tamiya-sæt blive solgt til
samme pris el. dyrere!!! Men på den anden side, det gør jo ikke valget svært for mig.
En anden fin ting var et swap-bord, hvor man kunne medbringe de ting, som man
ønskede at sælge og så stod der nogle søde gamle damer og solgte for en, mens
man selv lavede nye investeringer.
Afhængig hvor i landet man kommer fra, men en tur fra Fyn/Jylland over Storebæltsbroen er jo også dyr sammenholdt med en tur fra København over Øresundsbroen, eneste positive er at afstanden er mindre fra København.
Med de nationale briller var en DM en bedre oplevelse, alene det at tale med
nogle af dem fra Provinsen, som man enten har hørt om el. læst om f.eks. på den
lokale IPMS-chat. Jeg må tilstå at det var Tordenskjolds soldater fra København og
omegn, som dukkede op til C4 i weekenden, hvilket jo nok er meget naturligt.
Jeg gik ikke rundt og talte hver og en model hverken til DM el. C4, men et hurtigt
skøn er at der synede af flere modeller til DM og generelt virkede kvaliteten
højere ved DM end ved C4. Specielt hvis jeg trak alle de danske medaljemodeller
fra, som jeg allerede havde set ved DM.
Ja, græsset er tilsyneladende grønnere på den anden side af Sundet.
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Billeder fra C-4 Open
Til venstre er det en
1/35 Hetzer bygget på et
Dragon sæt, sat op på en lille
piedestal

Herover er det en 1/24
Ford GT 40 Mk.IV fra Le Mans
Miniatures, gaffatapen indgår
som en støbning i sættet

Vi fortsætter i 1/24 med denne
Subaru Impreza der har et
„mindre“ uheld ved det
argentinske rally
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Til højre er det et omfattende diorama
i skala 1/35

Herunder er det en konvertering af en
Airfix Spitfire Mk.I i 1/24 til en svensk
PR.Mk.XIX

En imponerende flot bemalet motorcykel i skala
1/12.
Sættet er fra Tamiya

Alle fotos:
Flemming
Hansen
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Flymuseum i Kabul
Jeg har flere gange været udstationeret for min tidligere arbejdsgiver,
Business Flight Services.
Tekst og fotos: Thomas Pedersen

A

viation Assistance og søsterfirmaet Business Flight Services,
havde specialiseret sig i kontrakter
for FN og Røde Kors, og opererede Beech
King Air og Beech 1900 mange spændende
steder rundt om i verden.
Jeg vil her fortælle om en tur rundt i
Kabul en dag i foråret 2004. Vi var 3 danskere og 1 kenyaner (2 piloter og 2 flymekanikere) der ville op og se mausoleet, hvor
den gamle kongefamilie ligger begravet.
Det ligger på Maranjan Hill, et højdedrag midt i Kabul med en fantastisk udsigt.
Selve mausoleet er temmelig beskadiget
efter de mange års krige. Ikke mindst fordi
det ligger lige over for det gamle engelske
fort, Kabul Balahissar.
Deres placeringer, begge ligger på
nogle højdedrag og fungere nærmest som
naturlige vagttårne, gør at dem der besidder
begge steder også kontrollerer adgangen til
Kabul fra hele østsiden.
Vejen op til stedet går lige forbi Ghazi
Stadium, stedet hvor Talibanstyret i Kabul
foretog deres offentlige henrettelser, og lige
efter vi passerede stadionet stak toppen af
finnen på en MiG-17 op bag en mur på
venstre side!
Vores minibus blev standset og vi snakkede om hvad vi skulle, alle var jo mere eller
mindre flytosset og ville jo gerne se hvad
den flyver lavede der. Det tog ikke lang tid
at blive enige om at den flyver skulle der
kigges lidt nøjere på. Ud af bilen og hen
til hullet af muren og så... Hva’ fanden;

Lidt mere moderne er denne MiG-17, læg mærke til bulen i droptanken

MiG’en stod der jo ikke alene! Der var
en An-2, Yak-11, Yak-40, resterne af en
Il-14, Mi-24 Hind A og adskillige missiler
og gamle kanoner. De par folk der gik på
området forstod ikke engelsk og ville ikke
lukke os ind og de blev da slet ikke glade
da vi lige ville tage et par billeder!
Hurtigt tilbage til bilen efter vores
chauffør, Hamid der er rigtig god til engelsk. En tolk var hvad vi havde brug for,
for nu var vi da rigtig blevet nysgerrige!
Vi fik forklaringen da Hamid endelig
får fat i en der ved hvad der foregår på
stedet(!) En KÆMPE stor afghaner med
munden fuld af guldtænder forklarede os
at Kabul Aeronautical Museum var ved at
blive grundlagt og han var direktør.
Da han hørte at vi selv er meget interesseret i flyvning fik vi den store rundvisning,
flyene var ved at blive restaureret for private midler som jo desværre var begrænset.

En Antonov An-2 i afghansk bemaling på museet i Kabul
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Et hurtigt blik på flyene viste da også tydeligt at restaureringerne begrænsede sig til at
dække skudhuller og en gang maling, men
det var da helt klart en start og visionerne
manglede da heller ikke,
Yak-40’en skulle indrettes som undervisnings lokale til ”mine awareness” for
lokale børn, MiG-17’eren skulle op på en
piedestal med næsen mod himlen. Det
som lå omkring os som forvredne alu-dele
skulle sættes sammen og udstilles for et
betalende publikum.
Vi fik lov til at tage de billeder vi ville
have og kravle rundt som vi ville for 5$ pr.
næse. Helt klart dagens højdepunkt. På vej
ud sagde han at vi burde komme tilbage et
par dage senere, da der skulle være noget
mere under opsejling.
Vi fortsatte med vores oprindelige
plan og kørte op for at nyde udsigten fra
kongegravene.
Da vi vendte tilbage til museet godt
en uges tid senere stod der minsandten
en Il-28 på området, vingerne var godt
nok blevet brutalt savet af lige uden for
nacellerne og lå smidt på jorden, men den
så næsten komplet ud ellers.
Det viste sig at det var en der havde
stået i et minefelt ude i lufthavnen (jeg tog
billeder af den der tilbage i 2000 og igen
bare en måned før den blev transporteret
hen til museet) faktisk siden russerne forlod Afghanistan. Da vi spurgte manden
med guldtænderne om hvordan de fik den
ud fra minefeltet grinede han bare og sagde
at de trak den. Arbejdstilsynet ville nok
ikke have rost ham, hvis det havde været
herhjemme.
Allerede på de par dage der var gået
siden vores sidste besøg kunne vi se store
fremskridt på området hvor museet ligger,
de var ved at anlægge bede og gangarealer.

En Ilyushin Il-28 stående i et minefelt, inden den blev trukket ind på museet

Desværre kom jeg ikke tilbage senere
for at se hvordan der gik, men jeg har set
billeder på Airliners.net hvor man kan se
MiG’en stå på en piedestal med næsen
mod himlen (billedet er taget af ”Reika”
og man kan finde det sammen med billeder
af Hind’en gennem søgefunktionen på
Airliners.net).

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 11. januar 2006 kl.19.30 i Tegnesalen på Nyboder Skole

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger regnskab og fremlægger det nye års budget
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af formand
6.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7.
Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest d. 02/01 2006

En Mil-24 HIND-A på museet, til venstre kan anes en Yak-40
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Stringbag heaven / The Shuttleworth Collection
Jeg benyttede en dejlig varm forårsdag i England til at besøge Shuttleworth Old Warden
Park.
Af Per Tardum

U

d over en række parkanlæg,
legeaktiviteter og et rovfuglereservat findes Shuttleworth Collection her.
Samlingen er placeret i de gamle hangarer på Old Warden flyvepladsen som
spillede en vigtig rolle bl.a. under Anden
Verdenskrig.
Shuttleworth er både museum og
arbejdende værksted. Det er en unik
samling af fly som Shuttleworth byder på
og som dækker perioden fra 1908 frem
til 1940’erne, fra flyvningens tidligste år,
Første Verdenskrig og mellemkrigsårene.
Et stort antal er i flyvedygtig stand, og en
del er i øvrigt i privat eje.
Tidlige typer er repræsenteret med

bl.a. Bleriot XI fra 1909 og Bristol Box
Kite årgang 1910. Af Første Verdenskrigs
typer kan nævnes SE.5a, Bristol M.1c og
F.2B, Sopwith Camel og Triplane samt en
Avro 504K.
Fra mellemkrigsårene findes Hawker
Hind og Hart, en Gloster Gladiator og en
meget eksotisk rød De-Havilland DH88
Comet racer, flyvedygtig som mange andre
af samlingens fly.
De mere ”moderne” typer er repræsenteret i form af Spitfire Mk. Vc, en ret
unik Sea Hurricane IB og en Westland
Lysander. Alle tre flyvedygtige. Jeg noterede mig at der også var gemt en ME163
hen i et hjørne.
Man vil sædvanligvis kunne opleve fly i

luften, især hvis man lægger sit besøg i en
weekend. Mit besøg faldt sammen med at
man begyndte pilot check out før sommerens flyshows. Det betød at en lang række
af samlingens fly kom i luften.
Shuttleworth samlingen indgår udover
fly et større antal biler og motor cykler samt
et par steam engines.
Shuttleworth ligger tæt på hovedvej
A1 fra London ved Biggleswade, i øvrigt
kun 30-40 min køretid fra Duxford så der
er en god mulighed for at slå 2 fluer med
et smæk.
Shuttleworth finder du på nettet: www.
shuttleworth.org

DM
i Modelbygning
Dommernes Favorit
”Batman Begins”
Bygget af Kim Flügel

Her er to af Shuttleworth samlingens fly. Øverst er det en Bristol F.2B og nederst er det den
De Havilland DH88 Comet der vandt kapflyvningen England-Australien i 1934.
Begge er i flyvedygtig stand

Best of Show
Publikums favorit
US Dodge WC54 Ambulance WWII
Bygget af Kim Hejlemann Olsen

Bedste Diorama
Udsat af SMT hobby
U-boot Type XVIIA ”Hecht”
Bygget af Ole Hviid Tønnesen

ABM Trophy
Udsat af
Albert Tureczek
U-boot Type XVIIA ”Hecht”
Bygget af Ole Hviid Tønnesen

C4-Open prisen
Udsat af C4 Malmø
Nedtagelsen
Bygget af Lau Jørgensen
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Fotos fra DM i Modelbygning
Denne 1/72 scratchbyggede motor fra en DC-9
indbragte Albert Tureczek
en andenplads i klasse M
This 1/72 scale scratch
built engine from a DC-9
gave Albert Tureczek
2nd place in class M

Fotos:
Flemming Hansen
Photos:
Flemming Hansen

Den største klasse i år var klasse
C1, militærkøretøjer - andre.
Vinderen blev denne Scammel
TRMU30 med en M24 Chaffee på
traileren.
Skalaen er 1/35 og den er bygget
af Brian Brodersen
In the largest class, the one for
other military vehicles,
this 1/35 scale Scammel
TRMU30 with a M24 Chaffee on
the trailer took home 1st place
for Brian Brodersen

Standarden i lastbilklassen
er blevet højere for hvert DM.
Vinderen i år blev denne 1/24 MAN
F90 bygget af Henrik Andersen.
Andre af Henriks modeller blev
nr. 2 og 3 i klassen, flot gået.
Tillykke til Henrik
med dit „clean sweep“
The standard in the truck class has
been improving for every Danish
Modelling Championship.
The winner this year was this
MAN F90 in 1/24 scale built by
Henrik Andersen.
Two of Henrik‘s other models took
home 2nd and 3rd place well done and congratulations
with the „clean sweep“
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Øverst er det vinderen i klasse A2,
en B-58 Hustler i rigtigt mange
metalnuancer, skalaen er 1/72
og den er bygget af Albert Tureczek

Herover er det
Julius Caesar i 1/20,
modellen blev nr. 3
i klasse G1
og den er bygget af
Christian Lygum
Til højre er det en Parasaurolophus i 1/35 der er
bygget af
Ole Hviid Tønnesen.
Den blev nr. 3 i klasse L
Nederst er det vinderen
i juniorklassen, en lille
gruppe Black Orcs i 1/25
bygget af Jacob L. Seifert
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Fotos:
Flemming Hansen
Photos:
Flemming Hansen

Øverst til højre er det en Toyota
Supra i 1/24, der hjembragte en
5.plads i klasse I
til Flemming Hansen
Til højre er det en Lightning FA.6
i 1/48. Den er bygget af
Markus Kossmann og vandt
klasse B
Herunder er det Tiger 111 i 1/35.
Modellen vandt klasse C og
Carsten Bentzien havde lavet fire
Tiger kampvogne der fik de fire
øverste placeringer, første gang
at en modelbygger har taget top
4 i en klasse hjem.
Tillykke til Carsten!

Clockwise from the top is:
Julius Caesar in 1/20, the model took
3rd place in class G1, it‘s built by
Christian Lygum
The winner in class A2,
a B-58 Hustler built by Albert Tureczek
5th placed in class I was this 1/24
Toyota Supra built by Flemming Hansen
The winner in class B, a 1/48 Lightning
built by Markus Kossmann
One of four 1/35 Tiger I built by Carsten
Bentzien. This one won class C, the other
three took 2nd, 3rd and 4th place!
In the lower left corner is the winning model
in the junior class, a group of 1/25 Black
Orcs built by Jacob L. Seifert
A Parasaurolophus in 1/35 that came 3rd in
class L built by Ole Hviid Tønnesen
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Til venstre ses vinderen i klasse H,
dioramaet har titlen Balaclava 1859, skalaen er 54 mm
og byggeren er Christian Lygum
On the left is the winner in class H,
the diorama is titled Balaclava 1859
and the 54 mm figures are made by
Christian Lygum
I midten er det en Lightning F.3 i 1/48 bygget af Jacob de Maré.
Den endte på en delt 7. plads i klasse A2.
In the middle is a 1/48 scale Lightning
built by Jacob de Maré.
It finished 7th in class A2
Nederst er det en Spitfire Mk.Vb i 1/48. Den forestiller det RAF
fly der bar navnet Niels Ebbesen. Modelbyggeren er Peer Schmidt
og modellen opnåede en 8. plads i klasse A1
At the bottom is a 1/48 scale model of the RAF Spitfire Mk.Vb
that flew with the Danish name Niels Ebbesen painted on it.
The modeller is Peer Schmidt and it ended on 8th place in class A1

Fotos:
Flemming Hansen
Photos:
Flemming Hansen
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Esbjerg Open 2005
Esbjerg Modelbygger Forening har indført en god tradition, nemlig at man den første
weekend i november afholder ”Esbjerg Open”. Og i 2005 gentog man atter kunststykket.
Af Allan ”F1” Nielsen

S

om indbygger på djævleøen var
det med en anelse nervøsitet jeg
kørte mod Esbjerg. På hjemmesiden
(www.esbjergmodelbyggerforening.dk) var
der nemlig overhovedet ikke nævnt noget
om arrangementet og udmeldingerne på
IPMS’s forum havde været ”diskrete”. Så
hvad mon der ventede.
Stedet var dejligt let at finde med rigtigt
fine afmærkninger. Det foregik ikke inde
i selve Esbjerg by, men i en forstad på
Gammelby fritidscenter. Et rigtigt godt
sted med en herligt masse plads.
Jeg kom omkring kl 12.00 om søndagen
og der var masser af biler på parkeringspladserne. Og jo – der var også masser
af mennesker inde i de hellige haller. I
modsætning til DM kostede det penge at
komme ind, men de kr. 20,- under jeg gerne foreningen. Hele 2 gymnastiksale blev
brugt til konkurrencen, så der var god plads
at boltre sig på. Ud over konkurrencen blev
en del af bordene benyttet til udstilling af
forskellige medlemmers arbejde. En god
ide, da det giver tilskueren en masse sæt
at se på.
Klasserne og antallet af modeller minder meget om DM i Valby. Det er svært lige
at fremhæve enkelte modeller, men ”Leopold” (jernbanekanonen) i 1/35 inklusiv
stort diorama med komplet skinnesystem
var i hvert fald en model som var svær at
overse. Ligeledes 3 fly (scratch tror jeg) i
1/24. Bl.a. den Mosquito som faldt ned da
man bombede Shellhuset og som ulykkeligtvis betød at efterfølgende fly fejlagtigt
bombede den franske skole, hvilket kostede
150 civile livet. Mig bekendt det største
enkeltstående danske tab i krigen.
Rart at se at der er så mange aktive
modelbyggere i den anden ande af landet.
Et stort lokale indeholdt alle forhandlerboderne og der var masser af sæt til salg.
Så vidt jeg lige kunne se var bl.a. Stoppel,
Nikkeleg, Vestjysk Hobby og Randers på
banen. De måtte gerne sætte nogle skilte
op så alle havde en chance for at vide hvem
de var. Gratis reklame skader vel aldrig.
To andre lokaler var forbeholdt private
sælgere. Efter min ydmyge mening næsten
det mest spændende, hvis man vel og mærke går efter rariteter. For her var der nemlig
et hav af sæt som for længst er forsvundet
fra hylderne hos forhandlerne. Kunne være

Denne model af Tårnfalken er ren scratchbygning,
desværre ved redaktionen ikke hvad skala den er i
Foto: Peer Schmidt

spændende at have med til DM, hvis ellers
der havde været plads.
Ude på gangene havde nogle nordtyske
hobbyklubber nogle fine udstillinger. En
god måde at vise sine ting frem på.
Der var desuden en lille kiosk med
salg af kaffe, pølser og lignende til billige
priser og et rum hvor forfriskning erne
kunne indtages.
Så alt i alt et rigtigt fint arrangement
som jeg kan anbefale. Synd at det set med
djævleøens øjne ligger ”dumt” lige ugen
efter C4 Open og mindre end en måned
efter DM i Valby. Men da det fysisk ligger
i hver sin ende af landet betyder det måske
ikke så meget i praksis, da det nok alligevel
ikke er de samme mennesker der deltager.

Tak til min bedre halvdel som på trods
af DM og C4 Open gav mig udgangstegn.
Hun var dog selv taget med – højst sandsynligt for at forhindre mig i indkøb af
diverse ”livsnødvendigheder”.
Og tak til Esbjerg Modelbygger Forening for et godt initiativ.

En DUKW i et fint lille diorama i 1/35 var blandt deltagerne
Foto: Peer Schmidt
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Esbjerg Åben 2005
Endnu engang afholdte Esbjerg Modelbygger Forening et vellykket Esbjerg Åben, hvor
det sociale og den gode solide danske hygge altid er i højsædet.
Af Niels M. Frederiksen

H

er følger beretningen fra en tosset, balsaslibende, pebernødsgivende scifi-nørd (forklaring

følger).

Lørdag d. 5. Nov. 2005
Kære dagbog. Hrmmm host, eller hvordan
man nu begynder. Lørdag morgen kl. 8.00
kørte jeg af sted fra Bøgelundvej 3, Brenderup Fyn, i bilen pakket med modeller,
byggematerialer, indkøbslister, sovepose,
liggeunderlag, køletaske med øl og ikke
mindst forventningens glæde til op over
begge øren. Esbjerg Åben har altid været
min mest yndede modelbygningskonkurrence, og derfor glædede jeg mig som altid
til en weekend i godt selskab.
Kl. 8.30 ankom jeg hos Nikkeleg i Fredericia, og min kammerat og ligesindede
(scifi-nørd) Jakob Stærmose ankom 5 min.
efter. Hardy fyldte med glæde vores biler
til randen, med byggesæt, til sin salgsstand.
Efter en halv times pakkeri satte vi kursen
mod Esbjerg.
Omkring kl. 10 ankom vi til Gammelby
Fritidscenter i Esbjerg, hvor vi fik betalt
vores entré, modtog vores spisebilletter,
stemmesedler osv., og gik i gang med at
pakke vores ting ud. Vi havde fået stillet
en række borde til rådighed i et klasselokale
til henholdsvis Hardys salgsstand, samt et
par borde hvor Jakob og jeg kunne sidde
og småbygge lidt.
Inden der blev åbnet op for publikum,
var Jakob og jeg på rov hos de andre sælgende et par gange, og det lykkedes da

Her er den gamle Airfix 1/72 model af Auster Antarctic
sat ind i et lille diorama med scratchbyggede pingviner
Foto: Peer Schmidt

blandt andet Jakob, at snuppe et par gamle
Monogram Battlestar Galactica Viper og
Raider sæt lige for næsen af mig. Bedre
held næste gang, Hr. Frederiksen.
Som sagt sad Jakob og jeg og byggede
lidt, og det var lidt af et tilløbsstykke. Det
kunne eventuelt have noget at gøre med
den tallerken pebernødder vi havde sat til
fri afbenyttelse, men det skal dog siges, at
folk også var interesserede i det vi sad og
lavede, og vi fik da også en del tilsagn om,
at vores scifi-udstilling fra sidste år var
savnet. Det var selvfølgelig dejligt at høre,
og vil blive taget til efterretning.
I det lille klasselokale hvor vi sad, var
der stillet op til både Nikkeleg, Vestjysk
Hobby, Stoppel Hobby og Randers Hobby
Import, og på trods af, at Randers først
kom og stillede op om søndagen, så var
det altså lidt klemt. Dette er en af mine få
kritikpunkter.
Der var simpelthen for lidt plads til 4

På Normandiets strande 60 år efter D-Dag dukker et Sherman vrag op af havet,
en original ide til et diorama
Foto: Peer Schmidt
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”store” forretninger i det lille lokale. Samtidig havde de privatsælgende meget mere
plads og luft. Det skal dog siges, at et par
af de privatsælgende havde mere med, end
et par af forretningerne, men stadig kunne
man godt have fordelt standene lidt bedre.
Til arrangørerne af Esbjerg Åben, skal jeg
beklage, at jeg ikke har fået noteret dette på
jeres evalueringsseddel, men tiden rendte
pludselig fra mig søndag eftermiddag, og
jeg glemte alt om den evaluering.
Der var efterhånden en livlig aktivitet,
og et (efter min bedømmelse) ganske pænt
fremmøde af publikum. Jeg var et par gange i løbet af eftermiddagen, ude og snuse
lidt rundt i de forskellige salgsstande, se lidt
på de udstillede modeller og bare snakke
med dem jeg kendte.
Tilbage på min pind, sad jeg og savede
og sleb i nogle små stykker balsa som en
besat. Jeg er gået igang med nogle scratchbygningsprojekter, og dette balsa-inferno
skabte da både en del undrende blikke,
interessante spørgsmål og ikke mindst
sjove kommentarer, og inden jeg fik set mig
om i denne balsa-besættelse var klokken
blevet 17.00 og der var blevet lukket af
for publikum.
Vi var et par stykker (en dejlig broget
flok, med byggere fra hele landet) der sad
og hyggede os med en øl eller to, indtil
klokken blev 19, og aftensmaden blev
serveret. Menuen bestod som sædvanlig
af høns i asparges til forret, hamburgerryg,
flødekartofler, salat og flutes til hovedret
og is til dessert.
Vi var omkring 30-40 mennesker til
spisningen, deriblandt de to deltagende
klubber fra Tyskland, som Esbjergklubben har haft et nært venskab til i mange
år. Normalt sker der en masse små tiltag

under og efter spisningen. Der er blandt
andet tradition for et amerikansk lotteri.
Den mest specielle event i år var uden tvivl
da to af de tyske deltagere (Bente og Jan)
offentligjorde deres forlovelse, og i den
anledning gav øl til hele selskabet. Alt mulig
held og lykke til dem herfra.
Efter middagen sad vi og hyggede os,
og der var en vældig god stemning og leben.
Ja endda så god, at undertegnede sprang ud
i at forklare tyskerne noget på deres modersmål (eller i det mindste en gebrokken
version af dette). Det skal siges, at dette
hører til sjældenhederne.
Jeg skal krybe til korset, og indrømme
at jeg ikke helt husker hvornår vi gik i seng,
men jeg mener at klokken var omkring 1-2
stykker.

Søndag d. 6. nov. 2005
Søndag stod jeg op omkring kl. 7, så jeg
havde god tid til at få et bad, og få pakket
alt overnatningsgrejet sammen inden morgenmaden. Faktisk havde jeg så god tid, at
jeg kunne nå at slibe lidt på min balsaklods.
Efter morgenmaden gik jeg tilbage
til byggebordet og begyndte at arbejde.
Her sad jeg vel et par timer og sleb løs og
snakkede med folk og fæ der kiggede forbi.
Jeg var vel også ude og købe et par småsæt
en gang eller to.
Efter frokosten var tidsfristen for indlevering af modeller for længst udløbet, så
der gik jeg ud for at se på alle modellerne
og tage nogle billeder. Et par modeller skal
da lige nævnes.
I skibsklassen var der opstillet en utrolig flot model af Tamiyas 1/350 Yamato.
Mine billeder af den blev desværre ikke
så gode.
I lastbilklassen må jeg nævne Henrik
Andersens scratchbyggede Falckvogn. Den
er utrolig flot.
Jeg roste ham til skyerne i min artikel
om Østjysk Open, og nu gør jeg det igen.
Det er selvfølgelig Spike Ekins, og hans
fantastiske dinosaurmodeller, jeg her tænker på. Jeg knæler i støvet for den mand, og
ville ønske at jeg kunne male store figurer
blot en tiendedel så godt som han kan. Bliv
ved Spike, dine modeller er fantastiske, og
det er dejligt at se noget anderledes end fly
og panser til konkurrencerne.
Sidst men ikke mindst var der en der
i fantasiklassen havde scratchbygget et
lokum. Helt oprigtigt. Jeg mener måske at
modellen burde have været i opsamlingsklassen, men jeg synes virkelig det var en
sjov idé og den var flot og gennemført.
Jeg fik desværre ikke nogle gode billeder
af den.
Før jeg fik set mig om, var klokken
pludselig 16.00 og det var tid til præmie-

Tyske 1.VK infanterister rykker frem gennem ingenmandsland
Foto: Peer Schmidt

overrækkelsen. Der var generelt en god
spredning på præmierne, hvilket var dejligt at se, i stedet for at det er de samme
5 der slæber alle præmierne med hjem.
Til vinderne var der en lille plakette og et
diplom. Jeg var selv så heldig at vinde en
3. plads i Fantasi, men det er jeg dog ikke
helt tilfreds med. For jeg synes ikke at det
var fortjent. Jeg mener derimod at Jakob
Stærmoses flotte Speederbike fra Star Wars
skulle have blandet sig på podiet sammen
med Henrik ”Hønse” Sørensens to flotte
Star Wars modeller.
Efter præmieoverrækkelsen stod den
på nedpakning, og vi kørte fuldt læsset fra
Esbjerg omkring kl. 17.00. Turen hjem gik
smertefrit, og jeg var tilbage i Brenderup
kl. 19.00 efter at have været i Fredericia
og læsse af.
Tak til arrangørerne samt alle deltagende for en rigtig hyggelig weekend.
Esbjerg Åben står endnu øverst på min

liste, og jeg glæder mig allerede til næste
år. Til alle der aldrig har deltaget, kan jeg
kun opfordre til at gøre det næste år. Jeg
vil også opfordre så mange som muligt til
at afsætte hele weekenden til det, da vi har
det rigtig hyggeligt lørdag aften.
På gensyn til Esbjerg Åben 2006.

Et byggesæt der første gang udkom i 1967 er denne 1/24 Monogram Boot Hill Express,
sættet er genudgivet adskillige gange
Foto: Peer Schmidt
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Dansk Hunter for de utålmodige?
Revell har endelig taget sig sammen til at krympe deres flotte 1/32 skala Hawker Hunter
FGA9 ned i „the gentlemans scale“ – her er et overblik over den nødvendige tilhugning,
for dem der vil bygge dansk.
Af Lars Myrup Lassen

H

awker Hunter har for længst
opnået klassiker-status med
smukt svungne linier, der sammen med Supermarines Spitfire og Jaguars
E-type beviser, at briterne faktisk kan lave
design, hvor teknik og æstetik når op i en
højere enhed.
Hidtil har 1/72 skala modelbyggere
været henvist til ældre og mere - eller
måske især mindre nøjagtige - byggesæt
fra Frog, Airfix og Matchbox. Men det har
Revell rådet bod på med et frisk støbt sæt
af Hawker Hunter Mk. 6.
Filer man „savtakkerne“ på vingeforkanterne af, så kan den snildt gå for en
Hunter Mk. 4 – eller en dansk F.Mk. 51.
Hører man til en af dem, der har ambitioner om at narre flueknepper-brigaden,
så kræver det lidt ekstra tilpasning før man
har en overbevisende dansk Hunter på
hylden derhjemme.
Hvis man altså ikke bare venter på
at Revell udsender en Mk. 4 - hvilket er
sandsynligt, da savtakkerne er separate dele.
En overflødig detalje, hvis ikke Revell har
planer om produktion af tidligere versioner. Hunter Mk. 6 var den første version
med „leading edge extentions“.
Ud over fjernelse af „savtakkerne“ – så
kræver en fordanskning følgende modifikationer.
- Jet piben skal gøres mindre og det sidste
stykke af bagkroppen skal files lidt til.

- Katapultsædet i byttesættet er ikke den
version, som Flyvevåbnets Huntere var
udstyret med og skal enten have modificeret hovedstøtten eller udskiftes med
noget „eftermarkeds-kram“
- En række luftind- og udtag på ryg og
bug skal slettes og erstattes med andre.
- Revells byggesæt har to antenner påstøbt inde i luftindtagene. De findes
ikke på danske huntere og skal fjernes.
(Undtagelsen er de tosædede T.Mk. 7,
som Danmark købte i Holland. Men
det er en anden historie og kræver enten
crosskitting med Matchbox gamle Hunter eller det udgåede konverteringssæt
fra Aeroclub.)
Min vigtigste reference er Ole Rossels
fornemme treplanstegninger fra et af de
tidlige numre af DanMil (Mine gulnede
fotokopier er mere end 20 år gamle og jeg
har desværre ikke originalerne.)
Rossels tegninger giver et – formentlig
uovertruffet – indblik i de små forandringer, som de danske Huntere gennemgik fra
leveringen i 1956 til pensioneringen i 1974.

Cockpit
Da Revell har anvendt deres 1/32 skala
Hunter som grundlag for sættet, er detaljerne i cockpittet og i hjulbrøndene noget
af det flotteste jeg har set i 1/72 skala.
Toppen af joysticket virker dog voldsomt

overdimensioneret i forhold til fotos.
Der er decals til instrumentbræt og
sidepaneler. Desværre passer de ikke helt
til de graverede detaljer. En kombination
af drybrushing og decals giver efter min
mening det bedste resultat.
Formen på Revells „glare shield“
(solskærm over instrumentpanel) er forkert. Set fra oven er skjoldet todelt med
en V-udskæring med gyrosiget i bunden
af V’et.
Sidevæggene er bare i sættet og kan
med fordel „pyntes“ med lidt spanter m.v.

Dogtooth
„Savtakkerne“ på vingerne skal som nævnt
fjernes, så den yderste del af vingen flugter
med den inderste del.
Det kan enten gøres ved at pålime
Revell’s „savtakker“ og save og file dem
til. Da plastikken i sættet er temmelig hård
og derfor lidt svær at arbejde med, kan
man eventuelt erstatte „savtakkerne“ med
stumper af plasticcard.
Pasformen er generelt god i sættet.
Men det gælder ikke de separate savtakker
og vingespidser, der er for tykke i forhold
til vingen. Derfor kan det anbefales at
lime delene på oversiden af vingen inden
undersiden pålimes. Det redder de graverede detaljer på oversiden, så man kun
skal restaurere panellinier på undersiden
af vingen.
Endelig skal det forreste „hjørne“ af
vingespidsen rundes af.

Tailend

Det kræver lidt knofedt og fingersnilde, at lave Revells fine Hawker Hunter om til et af de
smukkeste fly, som Flyvevåbnet har anvendt
Foto: Lars Myrup Lassen
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Det kirurgiske indgreb på bagkroppen er
straks mere drilsk – især fordi der hersker
en del forvirring om forskellene mellem en
„small bore“ F. Mk. 4 og den senere „big
bore“ F. Mk. 6 tailpipe.
Der er nemlig ingen forskel på diameteren på jetpiben – det rør, der fører
„udstødningen“ fra motoren til bagenden
af flyet.
Hunter F.Mk.6 havde en Rolls Royce
Avon 200 motor, der var kraftigere end
den Avon 100-serie, der blev anvendt i de
danske huntere. Men Avon 200 serien var
fire tommer (10 cm) kortere end forgængeren. Da jetpiben var boltet til motoren og
i øvrigt var flydende ophængt på skinner i
bagkroppen, betød det at jetpiben rykkede
ind i bagkroppen. Det gav problemer med
overophedning af den bagerste del af

bagkroppen, der „skyggede“ for jetpiben.
Løsningen var at skære 10 centimeter af
bagkroppen. Det gav en kortere og større
åbning på den koniske „tail pipe fairing“.
Populært sagt, så er det den omvendte
operation, som Revells Hunter F. Mk. 6
skal igennem, for at blive til en F. Mk. 4.
Omregnet til skala 1/72 skal diameteren på Revells tailpipe reduceres fra 8
millimeter til 7,3 millimeter og forlænges
med 1,39 mm.
Det lyder ikke af meget, men forskellen
er ikke helt usynlig, da den bagerste del af
bagkroppen har en lidt anderledes form.
Set fra siden er profilen på oversiden
bag halefinnen uændret. Men kurven på
undersiden er mere udtalt og har et „blødt“
knæk.
Jeg fandt en stump aluminiumsrør med
en ydre diameter på 8 millimeter, hvilket
passer nøjagtig til den indre diameter på
Revells halepipe. Tilsvarende materiale
i plastik kan naturligvis også anvendes.
Eksempelvis droptanken fra en Starfighter.
Røret limes fast med cyanoacrylat, der
samtidig fungerer som filler, så det er 1,4
mm længere. Den indre diameter på røret
udhules til 7,3 millimeter, med en lille rulle
vandslibepapir. Den ydre overgang mellem
aluminiumsrøret og bagkroppen spartles
ud, så der kommer en jævn overgang.
Herefter foretages en tilfiling – helst
med vandslibepapir, da det er lettere at
bevare konturerne på bagkroppen end
med fil eller sandingsticks – med så mange
billeder og tegninger i hånden som muligt.
Indgrebet betyder, at selve jetpiben –
der sidder inden i „tail fairing“ - fra Revells
byggesæt ikke kan bruges. Men den kan
erstattes med et sugerør eller lignende.

Griller og antenner
En anden detalje – som formentlig ikke bliver rettet, når – eller hvis – Revell udsender
en Hunter F.Mk. 4 – er graveringerne på
kroppen. Og her er der ret store forskelle
på oversiden mellem vingerne.
F.Mk. 6 var udstyret med en kraftigere
version af Rolls Royce Avon motoren og
det gav anledning til et ændret layout på
inspektionspaneler og diverse luftind- og
udtag.
Her er Ole Rossels tegninger svære
at komme uden om, da de tydeligt viser
hvilke detaljer der skal slettes og hvad der
skal tilføjes.
De nye luftindtag og udtag samt panellinier graveres og tilskæres efter egen
favoritmetode. Dog skal det tilføjes, at den
meget hårde plastik er svær at gravere i.
På undersiden skal bagbords NACA-indtag (de trekantede fordybinger)
flyttes ind på centerlinien. Desuden skal der

De fine detaljer i Revells cockpit kan tilføjes krims-krams efter lyst og referencer.
Da jeg ikke har kunnet finde gode fotos af detaljerne på sidevæggene
og bag katapultsædet, er det mere fantasi end virkelighed.
Foto: Lars Myrup Lassen

laves et lille L-formet „skorstensindtag“,
der sidder på underkroppen mellem flaps.
Danske Huntere var fra starten udstyret
med VHF-radio med tilhørende piskeantenner på oversiden af vingerne. De blev
fjernet med overgangen til UHF-radioer i
april 1960 og erstattet med en bladantenne
bag næsehjulslemmen.
En tilsvarende nødantenne, blev tilføjet
bag „Sabrinas“ i 1962.
Desuden havde flyene en lille trekantet
IFF/SIF antenne monteret på oversiden af
næsen og på undersiden af bagkroppen bag
ved luftbremsen.
I 1964 blev der monteret VORantenner
øverst på halefinnen i form af piskeantenner (begge sider)

Bevæbing
Den kraftige kanonbevæbning var kilde
til en del problemer i starten af Hawker
Hunters levetid.
Derfor blev der gennemført en række
modifikationer indtil starten af 60’erne.
Revell har påstøbt to små luftudtag lige
foran de to store blistere under forkroppen
til opsamling af ammu ni tionsbælteled
(Sabrinas). Hvis man bygger en helt tidlig
dansk Hunter, så skal de fjernes, da de
først blev indført i starten af 60’erne.
Udkasterrørerne til tomme hylstre, der er
påstøbt „Sabrinas“, skal også gøres kortere
på tidlige danske Huntere.
Vælger man at bygge en Hunter fra
starten af 60’erne, bevares udtagene. Sam-

Tail fairingen på Danske Huntere havde en diameter, der var fem centimeter mindre end på
byggesættets F.Mk.6. Det er kun 0,7 millimeter i skala 1/72, men som det kan ses, så er den
slankere bagkrop ganske synlig. Som det fremgår i artiklen, så skal den også gøres 1,39 mm
længere. Men den lille detalje, var jeg lykkeligt uvidende om, da jeg lavede min modifikation
Foto: Lars Myrup Lassen
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bekendt hurtigt gav flyene et temmeligt
luvslidt udseende.
Kokarder og splitflag findes i Stoppel’s
sortiment, hvor der også findes stelnumre
og typenummer (her 47 over stelnummeret).
De relevante eskadrilleskjold findes
på IPMS særtryk i både den uofficielle
724 Lørne-udgave og det senere officielle
eskadrilleskjold.
Hvis denne lange lektion har skræmt nogen
til at vente på Revell udsender en tidlig
Hunter, så kan jeg oplyse, at det sagtens
kan tage flere år. Et eksempel er Revells
F-16AM, hvor vi først for nyligt har fået
en F-16B version.
E-408 på en standplads i 1965
Foto: © Ole Rossel

tidig skal to lidt mindre luftindtag tilføjes
bag ved de yderste kanonmundinger.
Og de medfølgende mundingsbremser
(delene 49 og 50) anvendes.

Bemaling
En detaljeret beskrivelse af bemalingen
af danske Huntere rækker ud over denne
artikel. Her skal jeg igen henvise til Ole
Rossels tegninger.
Generelt skal det dog nævnes at danske
Huntere var indtil slutningen af 60’erne
bemalet efter RAF-forbillede i camouflage,
med Dark Green (BS 381c:641) over Dark
Sea Gray (BS381:638) på oversiden med
aluminiumsmalet underside (RAF Speed
Silver?).
En enkelt af mine kilder (IPMS-cross

Color Ref. Guide) hævder, at danske Huntere senere blev malet lys grå på undersiden. (Men jeg kan hverken bekræfte eller
afvise dette ud fra de få farvefotos, jeg har
fundet) Men Ole Rossel nævner kun aluminiumsfarvede undersider på tegningerne.
Generelt kan Revells bemalingsskemaer
også bruges på danske Huntere. Det gælder
også de medfølgende stencils på decalarket.
Da Flyvevåbnet modtog Hunterflyene
fra fabrikken var camouflagemalingen
på oversiden skarpt afmasket. De skarpe
overgange forsvandt efterhånden som
flyene blev sprøjtemalet om med fri hånd
i Danmark.
I slutningen af 60’erne skiftede Hunter
som andre danske kampfly til forsvarets
normalfarve – en mat olivengrøn, der som

NYT FRA MPM
1/72
72536
US Attack Bomber A-33 /
Norwegian DB 8A-5N /
Iraqi DB 8A-4
Importeres af SMT Hobby
der kan henvise til nærmeste
forhandler.
Dette er Hunter 427 fra ESK 724, årstallet er 1957
Foto: © Flyvevåbnet
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Ørkenkrigen før Rommel og Montgomery
Der var også en ørkenkrig inden at Rommel og Montgomery kom til.
I disse dage er det 65 år siden at italienerne og englænderne udkæmpede de slag som
gjorde at Rommel og det tyske Afrikakorps blev indsat.
Af Lars Seifert-Thorsen

F

or en god ordens skyld skal vi nok
lige kigge på forhistorien til det
som englænderne kaldte Operation
Compass og som vi andre kender som
slaget ved Sidi Barrani.
Historien er den, at Italien op igennem
1930’erne havde ført en ren kolonikrig i
Nordafrika mod Senussi araberne. Takket
være særdeles hårdhændede metoder,
inklusive kemisk krigsførelse, overfor den
arabiske civilbefolkning var Senussierne
blevet fortrængt fra store dele af deres
landområder, hvor italienske indvandrere
så var begyndt at opdyrke den tørre og
stenede jord.
I 1935 angreb de Etiopien og måtte,
selv om de havde en særdeles stor militær
overmagt, atter ty til kemisk krigsførelse
mod civilbefolkningen før de kunne erobre
Etiopien. Efter den spanske borgerkrig,
hvor Italien støttede Franco, og indgåelsen
af ”Stålpagten” med Tyskland i maj 1939
afventede Mussolini meget længe inden
han gik ind i 2. Verdenskrig.
Det var først d. 11. juni 1940 at Italien
erklærede England og Frankrig krig, således
at Mussolini ”kunne få et par tusind døde
italienere, inden han satte sig til forhandlingsbordet på den vindende side…” Det
var dog først d. 21. juni at italienske styrker
gik ind i Frankrig og selv om franskmændene var fuldstændigt underlegne antalsmæssigt kæmpede de tappert. Faktisk så godt,
at den samlede italienske styrke på mere
end 30 divisioner der rykkede frem mod
Menton, på et tidspunkt blev stoppet af en
enkelt fransk infanterigruppe på 8 mand!

nat lykkedes det englænderne at ødelægge
7-8 lastbiler, et fly og tage 70 italienere til
fange, uden selv at miste en eneste mand.
Et par dage senere faldt to af de italienske forter uden ret meget modstand og
englænderne havde nu et solidt moralsk
overtag. De havde også fundet ud af at de
italienske L3 tankettes ikke kunne stille ret
meget op overfor de engelske kampvogne
og panserværnsvåben.
Da den italienske øverstkommanderende, marskal Balbo, blev dræbt af italiensk
luftværnsild over Tobruk d. 28. juni blev
han efterfulgt af marskal Graziani. Graziani var en veteran fra de italienske kolonikrige op gennem 1930’erne og havde ikke
de samme forestillinger om den italienske
hærs uovervindelighed som Mussolini. Han
forfulgte derfor en taktik med at vente på
at få forstærkninger og især flere lastbiler
og kampvogne.
Mussolini var ikke tilfreds med at det
tog tid og til sidst fremkom han med et
ultimatum: Angrib eller bliv fyret! Stillet
overfor dette besluttede Graziani sig for
at angribe d. 13. september 1940, hvor de
italienske styrker krydsede den libysk-egyptiske grænse.
Italienerne rykkede meget langsomt
frem, først og fremmest fordi adskillige
divisioner ikke havde tilstrækkeligt med
transport og fremrykningen derfor foregik
til fods, og da de efter 100 km nåede frem
til Sidi Barrani og Makita d. 20. september

stoppede de op. Graziani ville ikke fortsætte fremrykningen mod de vigtigste engelske
stillinger ved Mersa Matruh (yderligere
100 km fremme) før han havde modtaget
forstærkninger i form af især kanoner og
kampvogne.
Mens italienerne ventede på forstærkninger gav de sig til at etablere en
stribe befæstede stillinger, men valgte at
anbringe dem således at de ikke kunne
støtte hinanden. Italienerne regnede ikke
med at englænderne havde ressourcer til
at angribe dem, især ikke fordi de regnede
med at masser af engelske tropper var på
vej til Grækenland som Mussolini havde
invaderet i oktober.
Englænderne derimod havde helt andre
ideer. Mens italienerne byggede befæstninger dominerede englænderne området
mellem deres egne linier og de italienske
forter ved at anvende motoriserede enheder sammensat af alle våbenarter. Samtidigt
havde den engelske øverstkommanderende, General Wavell, sat sine øvrige generaler i gang med at planlægge det som på
dette tidspunkt skulle være et fem-dages
raid, hvor overraskelsesmomentet skulle
anvendes mest muligt og størst mulig skade
skulle forvoldes.

Operation Compass
Englænderne havde udnyttet italienernes
manglende vilje og evne til at fortsætte
fremrykningen til det yderste. Bag de en-

I Nordafrika
Umiddelbart inden den italienske krigserklæring var engelske panservognsenheder
rykket frem til det som englænderne kendte
som ”the Wire”, den pigtrådsspærring
som italienerne havde opstillet langs den
egyptisk-libyske grænse. Aldrig så snart
englænderne hørte om krigserklæringen
sendte de patruljer igennem pigtråden,
hvor de kort tid efter angreb italienske
lastbilkonvojer og forter.
Italienerne blev meget overraskede,
især fordi Mussolini havde glemt at fortælle hans styrker i Nordafrika at han
havde erklæret krig. I løbet af en enkelt

Den vigtigste italienske kampvogn på dette tidspunkt var denne M11/39,
der dog var underlegen i forhold til de engelske
Foto: Via Internettet
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Besætningen på denne Matilda har erobret
et italiensk flag på vej mod Bardia
Foto: Via Internettet

gelske linier havde ingeniørenheder bygget
kopier af de italienske forter og i slutningen
af november afholdt de en øvelse, hvor
især samarbejdet mellem kampvognsenheder og infanteri blev indøvet til perfektion.
En ny øvelse blev fastsat til begyndelsen af
december, men dette var en måde at skjule
det virkelige angreb på.
Det første angreb fandt sted mod Nibeiwa tidligt om morgenen d. 9. december
1940. I løbet af natten var italienerne blevet
beskudt med artilleri og larmen fra dette
havde maskeret lyden fra kampvognene,
så da de rullede frem mod de italienske
stillinger blev italienerne taget på sengen.
23 italienske M11/39 kampvogne der
var parkeret inde i lejren blev sat ud af
spillet af de engelske Matilda II kampvogne på knapt 10 minutter, hvorefter de
engelske kampvogne fortsatte ind i lejren.
De italienske artillerister kæmpede tappert, men efterhånden som deres kanoner
blev sat ud af spillet vaklede infanteriet,
der primært bestod af dårligt uddannede
kolonitropper, og overgav sig uden at yde
alvorlig modstand.
Et billede som senere skulle vise sig
at være typisk for den italienske indsats i
ørkenen. Så længe artilleriet var i stand til
at skyde blev der kæmpet, men derefter var
det så som så med modstandsviljen hos de
italienske infanterister.
Efter 3 timers kamp var det overstået,
den italienske general der havde kommandoen var blevet dræbt, 4.000 italienere var
taget til fange, mens de engelske tab var to
dræbte og fem sårede.
At Nibeiwa var faldet betød ikke at
englænderne slappede af. Kampvognene
blev genforsynet med brændstof og ammunition og kort efter middag gik næste
angreb i gang mod Tummar East.
Her gentog historien sig. De italienske
artillerister kæmpede stort set til sidste
mand ved siden af deres pjecer, men da
Matilda kampvognene viste sig at være
uigennemtrængelige for de italienske 37
mm panserværnskanoner og også usårlige
30

overfor 105 mm
brisantgranater
var det en kamp
som italienerne
ikke kunne vinde.
Da Tummar
East var faldet
blev en enkelt
engelsk Matilda
sammen med
en tilfangetagen
italiensk officer
sendt afsted til
Tummar West og det nærliggende Point
90 for at forsøge at få italienerne til at
overgive.
Da kampvognskommandøren var
sekondløjtnant kunne italienerne ikke
overgive sig til ham, det var trods alt en
for lavtstående officer at overgive sig til.
Men hvis englænderne kunne fremvise en
større demonstration af styrke og ledsage
den med artilleriild, helst ikke rettet mod
italienerne, ville man overgive sig.
En håndfuld kampvogne futtede lidt
rundt, mens ørkenen blev mål for et par
artillerigranater og englænderne brugte
så resten af dagen på at få samling på de
mange fanger.
D. 10 december var turen kommet til
Sidi Barrani der var blevet afskåret fra de
øvrige italienere i løbet af d. 9. En infanteribrigade, støttet af 25 pdr artilleri og en
håndfuld Matilda kampvogne brugte det
meste af dagen på at nedkæmpe de italienske styrker, der til sidst overgav sig. Og
billedet var det samme d. 11. december da
fremrykningen nåede Buq Buq.
3rd Hussars i deres Light Tank Mk.VI
var forrest da de mødte en stor italiensk
styrke der var deployeret som var det under
Napoleonskrigene med artilleri og infanteri

tæt sammenblandet på en bakkekam. På
knapt 10 minutter blev 50 italienere dræbt
og 4.000 taget til fange. De engelske tab var
på 25 mand. Kort tid efter denne episode
var 3rd Hussars knapt så heldige, da en del
af deres kampvogne var på vej til at angribe en anden italiensk styrke. De engelske
kampvogne kørte fast og var lette mål for
det italienske artilleri, 13 kampvogne blev
ødelagt og 23 mand dræbt eller såret.
Om aftenen d. 11. december gjorde
englænderne status. De havde taget 38.300
fanger, erobret 237 kanoner, 73 kampvogne, tusinder af lastvogne samt bjerge af
ammunition og andre forsyninger, mens
deres egne tab var på blot 624 dræbte og
sårede.
Englænderne havde nu enorme problemer med dels at få flyttet forsyninger frem,
dels med at få trukket 4. indiske division
ud da den skulle sendes til Sudan og ikke
mindst med at få sendt de mange tusinde
fanger bagud. Dette betød at det først var
d. 13. december at de engelske styrker
igen rykkede frem. De mødte ikke specielt
megen modstand, idet dog 7. Armoured
Brigade rendte ind i en godt kæmpende
arrieregarde nær Capuzzo, hvilket hindrede
dem i at afskære Bardia-Tobruk vejen før
en stor del af italienerne var undsluppet.
Til gengæld faldt det italienske fort ved
Sidi Omar d. 17. december uden den store
kamp, her var det A9, A10 og A13 kampvogne der gjorde udslaget.

Bardia og Tobruk
Italienerne havde befæstet byen Bardia med
en ring af minefelter, panser værnsgrave og
masser af pigtråd. Ialt var der ca. 40.000
mand i byen i form af tre komplette divisioner samt dele af to andre divisioner.
Der var også ca. 125 kampvogne,

Italienerne rådede også over et meget lille antal af disse M13/40 kampvogne,
der her ses i Libyen i 1941
Foto: Via Internettet

hvoraf de fleste dog var L3 tankettes der
ikke var køreklare. Englænderne havde
ikke mandskab og forsyninger nok til at
gå til angreb med det samme, så begge
parter benyttede tiden bedst muligt hen
over juledagene.
Endelig d. 3. januar 1941 var det tid til
at angribe Bardia. Australske infanterister
og ca. 20 Matilda II angreb og det lykkedes
de fleste steder at komme igennem de forreste italienske stillinger. Her og der var det
dog nødvendigt at reorganisere styrkerne
inden det lykkedes at trænge ind i Bardia.
Om eftermiddagen d. 5. januar overgav
de sidste italienere sig, ialt blev over 38.000
taget til fange sammen med at en stor
mængde kanoner, lastbiler og kampvogne
blev erobret, mens australierne mistede
knapt 500 mand.
Tobruk var blevet omringet allerede i
løbet af d. 7. januar og da flere australske
enheder nåede frem d. 10. januar gik de
i gang med agressiv patruljevirksomhed.
Herefter var der igen en kort stilstand mens
forsyninger blev bragt frem og kampvogne
repareret.
Tidligt om morgenen d. 21. januar
begyndte angrebet. Australierne trængte
hurtigt frem og allerede om eftermiddagen
var det meste af det italienske artilleri sat
ud af spillet.
I løbet af natten omgrupperede australierne sig og da de genoptog angrebet om
morgenen varede det ikke længe inden at
det var slut, omkring middagstid overgav
de sidste italienere sig.
Knapt 25.000 blev taget til fange sammen med masser af artilleri og køretøjer,
de australske tab løb op i ca. 50 dræbte og
300 sårede.

Under fremrykningen anvendte englænderne lokalt fremstillede minerydningsruller,
denne er dog af en lidt senere udgave og er derfor mere sofistikeret
Foto: Via Internettet

De engelske A9, A10 og A13 kampvogne gjorde kort proces med de italienske
M13/40, der blev indsat i frontalangreb i
små klumper mod de engelske kampvogne
der var i kropsskjulte stillinger. En engelsk
kampvognskommandør kaldte det for skydetræning, så nemt var det. Englænderne
mistede ialt tre kampvogne. Atter en gang
var der tale om en masseovergivelse, nemlig
ca. 25.000 mand sammen med de traditionelle” mængder af artilleri og køretøjer.
Herefter ville englænderne gerne
have fortsat fremrykningen mod Tripoli,
men politiske hensyn gjorde at de fleste
forstærkninger og forsyninger blev indsat
i kampene i Grækenland, men det er et
kapitel som ikke hører til i denne artikel.

Op. Compass i model
Her er vi i høj grad i resinens vold, hvis
det skal være i skala 1/35. Bortset fra den
engelske Matilda II fra Tamiya, der har en
del år på bagen og det næsten lige så gamle
sæt af M13/40 fra Italeri er det resin der
er vejen frem.
Dog skal det siges at Bronco Models
har annonceret CV33 og CV35 tankettes
i sprøjtestøbt udgave, men hvornår de
kommer, er et særdeles godt spørgsmål.
M11/39 laves af et italiensk firma der
hedder Corrazati (www.italiankits.it/corazzati.html). Der er et dyrt resinsæt, men så
får man også Friul-bælter, fotoæts osv. med
i købet. En noget billigere løsning kunne
være konverteringssættet fra russiske OA

Igennem Libyen
Efter Tobruks fald fortsatte de engelske
styrker fremrykningen via to forskellige ruter, en der fulgte kysten og en der gik tværs
gennem ørkenen for at afskære resterne af
den italienske hær i Libyen.
Den 6. australske division fulgte kysten
og nåede frem til Benghazi d. 6. februar
efter at have erobret Derna og Barce undervejs, begge steder efter korte kampe
med bagtroppen af den italienske hær.
I mellemtiden skar 7th Armoured Div.
ind igennem ørkenen og selv om terrænet
ikke var favorabelt for kampvogne rykkede
de hurtigt frem indtil de d. 5. februar befandt sig i nærheden af Beda Fomm. Her
kunne de afskære det italienske tilbagetog
og da italienerne samtidigt ikke kunne
forstå hvor disse pansrede enheder kom
fra lykkedes det at forhindre at de talmæssigt overlegne italienere kunne komme
igennem.

I 2004 fandt amerikanerne bl.a. denne italienske L3 tankette et sted i Irak!
Hvad der senere er sket med den vides desværre ikke
Foto: Via Internettet
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www.historyofwar.org/articles/battles_
compass1.html
www.historyofwar.org/articles/battles_
compass2.html
www.magweb.com/sample/seuropa/
seu55daw.htm

Her er en M11/39 blevet nedkæmpet af de engelske kampvogne
Foto: Via Internettet

og så købe Italeris M13/40 at sætte det på.
Kig evt. på denne hjemmeside, der
lister en stor del af de sæt man kan få af
italienske køretøjer:
(www.ipmsitaly.com/ei_kit.html).
Går vi til den engelske side ser det
således ud: Du kan få byggesæt af alle de
kampvogne der var involveret i Operation Compass fra Cromwell (www.xs4all.
nl/~cromwell/35Kits.html). Det er dyre
sæt, men væsentligt nemmere end at begynde med scratchbygning.
I skala 1/72 er der til gengæld lidt flere
sæt i plastic, men også en del interessante
ting i resin. Lad os begynde med den italienske side her.
Firmaet DOC Models
(www.docmodels.com) laver de små
CV33 og CV35 tankettes i plastic og en

stribe lastbiler i resin. DOC forhandles af
bl.a. Hannants i England og Tom Modellbau i Tyskland. CV33 laves også i resin af
Leva Productions i Canada. M13/40 laves
af ESCI og M11/39 laves i 1/76 i resin af
Cromwell Combat Ready.
På engelsk side kan man få en Vickers
Light Tank Mk.VI i 1/76 i plastic fra JB
Models (www.jbmodels.co.uk). Endvidere
laver Cromwell også en lang række af både
kampvogne, panservogne og lastbiler der
vil passe fint ind i perioden (www.xs4all.
nl/~cromwell/76War.html)

Kilder:
Forty, George: The First Victory
Latimer, Jon: Operation Compass 1940
(Osprey Campaign nr.73)
Internettet, især:

NYT FRA ALPINE

NYT FRA MAQUETTE 1/35

NYT FRA MODELKASTEN

MQ-3506 T-60
MQ-3560 T-50
MQ-35008 Barrels & Jerry Cans
MQ-35033 Soviet DshK MG with crew
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

SK-65 Bælter til 12,8 cm
Slf. V Sturer Emil
SK-66 Bælter til Elefant
G-2
7,5 cm Pak 41, metal
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

35023
35024

NYT FRA AFV CLUB

1/48
2236
2238
2240
2241

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1/32
SH32003
1/48
SH48040
SH48055
SH48057
SH48058
1/72
SH72103
SH72110

Curtiss P-36A
“Pearl Harbour Defender”
Fokker B.II
serie 03.6 ‚K.u.K‘
Polikarpov I-15bis/I-152
Buffalo model 339-23,
RAAF & USAAF
Loire Nieuport LN40/401
Hawker Tempest Mk. II
Fiat G.55 Sotoserie O

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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AF-35-S03 German Wiesel MK20
(limited edition reissue)
AF-35-S21 AH1W Supercobra
helicopter ROC Army
AF-35-S28 Sdkfz 251/4 + FH18/40 +
ammunitions and additional
resin parts (ltd. edition kit)
AC-3502 Clearance indicator poles for
SdkFz 221 222 223 250 251
AC-3503 Zimmerit coating applicator
AC-3504 Transparent periscope for
Tiger I late version
AC-3505 Transparent periscope for
Sdkfz 251 & Sdkfz 11 family
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

OIF US Tank Crew #1
OIF US Tank Crew #2

NYT FRA VERLINDEN
1/35
2243
2244

2242

To amerikanere vinterslører
Mellemøstlig tempelruin
med søjler
Sherman detaljering, æts
Tysk oppakning til køretøjer
Sherman dozer
V100 Patrol Car med
oppakning, Vietnam
US Marines Sherman
med oppakning
Tysk tankbesætning

2245
200mm
2237
Tysk Panzergrenadier
1/32 / 54mm
2239
10 inch tungt kystbatteri med
dioramaplade. US brogerkrig
Alpine og Verlinden importeres af SMT
Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Anmeldelser
Fly
Hawker Hunter F.6
1/72. Revell
Hvis man skal tro forskellige kloge hoveder
på internettet, så var Revell’s flotte 1/32
skala Hawker Hunter FGA.9 en kommerciel fiasko.
Hawkers klassiske jetjager havde godt
nok opnået en topplacering over storskala
byggesæt i flere online afstemninger. Men
æskerne samlede støv på hylderne i alverdens hobbyforretninger.
Trods de dårlige erfaringer, så har
Revell nu endelig fulgt op på årelangt cybertiggeri og lavet en Hunter i skala 1/72.
Resultatet er en nedskaleret version af
1/32 skala sættet, med en forholdsvis høj
detaljeringsgrad.
Vigtigst af alt er at vi endelig har fået
en nogenlunde nøjagtig model af forbilledet og slipper for at kæmpe med gamle
karikaturer fra Frog eller Matchbox, eller
for den sags skyld det lidt bedre men langt
fra perfekte Airfix-sæt.
Revells Hunter F.Mk.6 består af 74 dele
i lys grå plastik og tre klare dele.
Panellinier er naturligvis graveret.
Men kvaliteten af graveringsarbejdet er
lidt ujævn. Især på vingerne er der steder,
hvor linierne er lidt uldne i kanten, uden
det bliver til grøftegravning a la Matchbox.
Lidt skuffende, da Revell før – blandt andet
med deres F-16 sæt – har bevist, at det kan
de gøre bedre.
Pasformen er generelt god. Men de
separate “savtakker” på vingeforkanterne
og ditto vingespidser er for tykke i forhold
til vingen. Den bedste løsning er at lime
dem på vingernes overdel, så savtakker og
spidser flugter med oversiden af vingen,
før vingens underdel pålimes. Man slipper
dog ikke for at spartle samlingen ud på
begge sider af vingen, før grovfilen tages
i brug på undersiden af savtakkerne.
Den bagerste del af kroppen og næsen
inklusiv hjulbrønden er separat. Det tyder
på, at Revell har planer om flere ensædede
versioner.
Den tyske modelbyggerhjemmeside
Modelversium har bragt billeder af en
fejlstøbt ramme med en bagkrop med
puklen til bremeskærmen, så en FGA. Mk.
9 er formentlig et sikkert bud. Mens de
separate savtakker tyder på tidligere versioner, som eksempelvis en Mk. 4., så åbner
den separate næse for specialversioner
som rekognosceringsversioner eller den
version, som FAA har brugt til træning og
missilsimulation.
Pasformen på kropsdelene inklusive de

separate hale- og næsedele er god.
Cockpittet og hjulbrøndene hører til
det absolut flotteste støbearbejde, jeg har
set på et sprøjtestøbt byggesæt i skala 1/72.
Katapultsædet alene består af fire dele.
Det 8-tals formede “affyrings”-håndgreb
virker dog lidt overdimensioneret og kan
med fordel amputeres og erstattes med
tynd metaltråd.
Det gælder også det påstøbte “seletøj”, der virker meget to-dimensionelt .og
forsimplet.
Cockpittet består af et badekar med
flot graverede instrumentborde i siderne
og et tilsvarende dash board.
Pedalerne til hammelen er støbt som
flade forhøjninger i bunden af badekarret,
hvilket er forkert, men da cockpittet er sort
og pedalerne sidder gemt dybt under instrumentpanelet, så er det en usynlig synd.
Der er en separat styrepind, men intet
gashåndtag.
Gyrosigtet er støbt i klar plastic, men
ligner ikke det jeg har kunnet finde på
billeder.
Der medfølger tre instrument decals,
som dog er svære at få til at “lægge” sig
ned i graveringerne, trods kemisk hjælp.
Værre er det, at detaljerne på overføringsmærkerne ikke spejler de graverede
detaljer.
Jeg er i gang den anden Hunter og her
har jeg valgt, at tørbørste detaljerne frem.
De meget fine graveringer, gør det lidt
svært, men resultatet er langt bedre.
Der er separate “splitter plates” til
luftindtagene, men ellers er indtagene
tomme. Der er separate flaps. Men da de
så godt som aldrig var åbne, når Hunter
stod parkeret, så er det mest interessant til
et værkstedsdiorama. Dykbremsen er også
separat, men kræver lidt kirurgi, hvis den
skal stå lidt på klem, som det af og til ses
på Huntere på jorden.
Vindspejl og canopy er adskilt og
forholdsvis tynde med en god grad af
klarhed. Især Canopy’et kræver dog forsigtig håndtering. Der er kun en enkelt
støbeport til delen og den meget smalle
ramme gør, at det er let at lave skader på
den gennemsigtige del, når man fjerner den
fra støberammen.
(Det lykkedes mig at lave en større stress mærke på min første Hunter,
som jeg kun delvist kunne reparere med
cyanoacrylat og micro mesh polereklude.
Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det
ikke kan anbefales at fjerne klare dele fra
støberammen ved at træde på bemeldte
ramme iført sko.
For det ikke skal være løgn, så var can-

opy’et i sæt nummer to blevet bøjet delvist
af støberammen (pakningsfejl?), så der var
et endnu større stressmærke.
En høflig e-mail til Revell’s serviceafdeling resulterede i et standard svar, hvor man
bad om tålmodighed med sagsbehandlingen. Tre-fire uger senere dukkede der to
klare støberammer op med posten – uden
beregning. Fornem service.
Der medfølger naturligvis to droptanke samt pyloner. Der er også pyloner
til våbenophæng yderst på vingerne, med
tilhørende – og ganske nydelige – Sidewinder missiler (kun anvendt af det hollandske
flyvevåben).
Decalarket indeholder mærker til to
RAF maskiner, samt til en hollandsk og en
belgisk Hunter. Mærkerne er ganske nydeligt tryk og de fleste stencils er medtaget.
Revells Hawker Hunter sæt er er dog
ikke fejlfrit. Diameteren på hovedhjulene
er cirka 1 millimeter for lille. Det samme
gælder næsehjulet – her dog kun en halv
milimeter.
Der har været en del debat om længden
på “savtakkerne” i “fag”-pressens anmeldelser og på nettet. Flere har hævdet at
der manglede en halv centimeter ind mod
luftindtaget, mens andre mener Revell har
ramt plet.
Men ifølge IPMS-Holland, der har
haft et par medlemmer på opgaven, så er
savtakkerne kun to milimeter for korte,
hvilket stemmer med det billedmateriale,
jeg har adgang til. De hollandske “forskere”
hævder også, at de to strømlinede beholder
under forkroppen – de såkaldte sabrinas
– er 2 mm. for korte, hvilket også gælder
dykbremsen.
Den mest synlige fejl – i mine øjne,
sammen med de små hjul – er dog
vindspejlet, hvor den midterste del er for
bredt. Ganger man Revells vindspejl op
med 72, er det omkring 10 centimeter for
bredt i bunden af frontglasset.
Problemet springer af en eller anden
grund virkeligt i øjnene på færdige modeller, hvor vindspejlet ikke er tilpasset
og sammenføjningen til fuselagen ikke er
udspartlet ordenligt.
Årsagen er formentlig, at Revell har
ønsket at bevare modelbyggerens mulighed
for at vælge mellem et lukket eller åbent
canopy, som på 1/32 skala modellen. Men
da der er grænser for hvor tyndt man kan
støbe klar plastik, så er canopyet lidt forstørret. Og så har værktøjsmagerne været
nødt til at gøre vindspejlet tilsvarende
højere og bredere.
Konklusionen er dog klart, at Revells
Hunter slår forgængerne på både nøjagtig33

hed og detaljer.
Sættene er venligst stillet til rådighed
af mig selv.
Lars Myrup Lassen

Referencer
Panzer Pictures Vol. 1
Udgivet af Torben Nielsen
panzerfreak@mail.tele.dk
Via IPMS’s nu nedlagte debatforum fik
vi at vide at der var udgivet en CD-ROM
med billeder af tysk rullende materiel fra
den 2. verdenskrig.
Vi fik fat i et eksemplar af udgivelsen
og de 500 lovede billeder fik vi set begge to.
Kvaliteten af billederne er gode og
viser detaljer som ellers er nemme at overse
eller glemme når man bygger. Netop derfor
er CD-ROM’en en god reference for en
modelbygger. Nogen gange er disse detaljer

heller ikke med i sættene når man køber
dem, men så kan de laves som scratch.
Billederne giver også god inspiration
til forskellige farvelægninger af køretøjer
og kampvogne.
Men der mangler flere detaljer af indvendige ting såsom kanonen, besætningens
pladser, det almene interiør ,og endelig så
føler vi at Tiger-kampvognen er ikke så
godt dækket ind rent fotomæssigt, som
den burde være, og det er jo synd for et så
markant køretøj fra den periode.
Men ellers så er CD-ROM’ men et godt
initiativ i den rigtige retning. Flere af dem
ØNSKES.
I øvrigt så fik vi en extra CD-ROM som
foræring, det kan man da kalde kundevenlighed fra udgiverens side!!
CD-ROM’en er anmeldt af
Nick Vennerstrøm Jørgensen &
Morten Grim Pliniussen
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JULEKONKURRENCE

Jul bliver det pr. tradition og lige så traditionelt er det blevet tid til vores lille julespøg i dette blad. Ganske som sædvanligt, så er det
en tipskupon, der skal udfyldes. Skriv 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller. Vinderen vil ligeledes pr. tradition
blive udtrukket på generalforsamlingen blandt de rigtige svar.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 11. januar 2006 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man aflevere besvarelsen personligt inden formanden åbner GF.

Tegn. 1

1
X
2

M1A1 Abrams
Challenger
T-90

Tegn. 2
1
X
2

Grumman TBM Avenger
Douglas SBD Dauntless
Curtiss SB2C Helldiver

Tegn. 3
1
X
2

HDMS Absalon
LSD-41 Whidbey Island class
Krivak class

1
X
2

Tegn. 4

SEPECAT Jaguar
Mirage V
FLOGGER

Tegn. 5

Adressekontrol

Husk at kontrollere jeres adresser og
telefonnumre på adresselisten i februarnummeret. Er der noget der skal rettes, så
lad mig få besked meget hurtigt, da ny liste
kommer i næste nummer.

1
X
2

Hummel
Wespe
Nashorn

Hilsen Bjørn

Tegn. 6

1
X
2

Aermacchi MB 339
Aermacchi AMX
Aermacchi MB 326
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Kvartårskonkurrence
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Af Flemming Hansen

Sonnich P. Hansen
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7
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9
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8
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0
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Jes Touvdal

8

6

0
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Antal modelbyggere 2005: 14
Det blev nok det mest modelfattige møde
nogensinde. Men vi må nok tage DM til
indtægt for dette. DM lurede i horisonten
og folk ville ikke vise deres trumfer i den
lokale konkurrence. Men „the main contenders“ var til stede.
Anders vandt med en nydelig 109‘er
i skala 1/32 og Ib vandt med et såkaldt
klassisk Ib’orama efter den gode gamle
opskrift med et køretøj og et antal figurer.
Usædvanligt for konkurrencen fik
Lasse en 2. plads i „militærklassen“.
Usædvanligt fordi han også viser sig på
den anden side af bordet med mellemrum.
Det plejer for de flestes vedkommende at
være enten eller.
Trediepladsen gik til manden, der senere skulle blive den første Danmarksmester
i „andre militærkøretøjer“ nemlig Brian
Brodersen med endnu et dansk køretøj af
klassisk art.
Den store taber i konkurrencen blev
Sonnich der kun fik en 4. plads og dermed
forsvandt muligheden for guld i kvartårskonkurrencen nøgternt set.
Den sidste anden vinder blev Ove
Høegh på flysiden, der kun kunne mønstre
3 modeller! Så ja det var en tynd omgang men tak for at der trods alt var nogen der
stillede op.

Bell 47D-1
fortsat fra nr. 109
Af Kai Willadsen
Sjældent er en modelbyggers bøn blevet
hørt så hurtigt! Næppe havde jeg i min
artikel udtrykt ønsket om at se danske
mærker til en Bell 47D-1, før Stoppel i
samme nummer af bladet annoncerer med
netop det ønskede.
Altså fluks afsted til Smallegade, så
snart lejlighed gives! Med side 11-annoncens øvrige emner in mente vil det givetvis
være klogt at give sit budget et sundhedscheck forinden...
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En DM titel – håndværk eller økonomi
Af Torben Klein
Er en DM titel ikke længere kun et spørgsmål om håndværk, men også et spørgsmål
om økonomi?
I Gamle Dage, der var det vist mere
et spørgsmål om ren plastik kunnen. Men
den eksplosive udvikling i tilbehør har vist
ændret det.
Tag f.eks. bælterne til en 1/35 kampvogn. Der var engang, hvor det var sublim
modelbyggerkunst, hvis du kunne få med
medfølgende bælter til at hænge. (Noget
med at smøre dem ind i snedkerlim og
sætte en pind ud fra kampvognen for at
holde dem nede). Det var noget, alle kunne
gøre, hvis de ville. Det krævede evner, men
ingen store investeringer.
Den går jo altså ikke i dag. Her skal man
købe rene bæltesæt i metal, æts og ”what
have you”. Man får også utroligt flotte
modeller, ingen tvivl om den sag. Men
selv den mest håndværksmæssigt dygtige
modelbygger kan ikke få så meget ud af
et ”out of the box” sæt, at man kan hamle
op med et sæt udstyret med ”das ganze
molevitten” af ekstra tilbehør.

Tilbehør, som (hvis man sætter det lidt
provokerende op) ikke kræver ekstra fingersnilde, men ”bare skal sættes sammen”.
Har man ikke et par tusind kroner ekstra
til at hægte på sit sæt, så behøver man ikke
drømme om en DM titel.
Man kunne se det samme i f.eks. skibsklassen. Der var rigtig flotte skibe med
ræling og hele svineriet. Igen – i gamle
dage havde du måttet lave det i sprue, og
så var du en dygtig modelbygger. I dag
køber du et sæt æts og sætter på. Flottere
model, men nemmere at lave. Og kun for
den modelbygger med et rådighedsbeløb,
der tillader den slags ting.
Så måske skal vi ikke undre os over,
hvor nye modelbyggere skal komme fra.
Modelbygning er blevet en elitær hobby
for velhavende?
Vi kan lade spørgsmålet stå til kommentarer fra forsamlingen.

Kvartårskonkurrencen i september 2005
Øverst er det Brian Brodersens Scammel,
der blev nr. 3 i militær og figurklassen
I midten til venstre er det Scipio Aemillianus, bygget af Sonnich P. Hansen, den fik
en 4. plads blandt militær
og figurer
Ove Høeg Christensens DH-9a sikrede
ham en 2. plads i fly og andet klassen
Nederst er det Lasse Hyllemose der havde
lavet dette diorama, der tog sig af
2. pladsen i militær og figurklassen

Photos: Flemming Hansen

Fotos: Flemming Hansen

At the top is a Scammel built
by Brian Brodersen, it placed 3rd in the
military and figure class
Middle left is Scipio Aemillianus that gave
Sonnich P. Hansen 4th place
in the military and figure class
Middle right is a DH-9a built by
Ove Høeg Christensen. It took 2nd place
in the aircraft and other class
Bottom is a diorama built by
Lasse Hyllemose. It finished at 2nd place
in the military and figure class
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IPMS KALENDEREN 2006

11. Januar................................... IPMS-Danmark Generalforsamling .......... Nyboder Skole, København
08. Februar ................................ IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ........... Nyboder Skole, København
25.-26. Februar ......................... IPMS Norge Landskonkurrence ................ Forsvarets Flysamling - Gardermoen
.............................................................................................................................. (50 km N for Oslo) (www.ipmsnorge.org)
08. Marts ................................... IPMS-møde (foredrag v. Alf Blume) ......... Nyboder Skole, København
25.-26. Marts............................. Modelkonkurrence PMCL Lübeck ............ Musik- & Kongresshalle, Lübeck, Tyskland
.............................................................................................................................. (www.pmcl.de)
01.-02. April .............................. IPMS Open modelkonkurrence ................. Skyttegårdsgymnasiet i Solna, Stockholm, Sverige
.............................................................................................................................. (http://ipmsstockholm.org/open)
05. April..................................... IPMS-møde - Swap-meet ............................ Nyboder Skole, København
09. April..................................... Østjysk Open modelkonkurrence .............. Fritidscenteret, Vestergade 15, 8900 Randers
.............................................................................................................................. (www.ostjysk-open.dk)
10. Maj ....................................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ........... Nyboder Skole, København
13. Maj ....................................... HBG-Open 2006 modelkonkurrence ....... Helsingborg, Sverige (www.hmbf.org)
14. Juni....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
02.-05. August .......................... IPMS USA Nationals ................................... Kansas City, Missouri, USA
.............................................................................................................................. (www.ipmsusa2006.org)
09. August ................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
13. September........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ........... Nyboder Skole, København
11. Oktober............................... IPMS-møde - Swap-meet ............................ Nyboder Skole, København
04.-05. November .................... Esbjerg Open modelkonkurrence.............. Gammelby Fritidscenter, 6700 Esbjerg
Alle møder i København, på Nyboder Skole, er i Tegnelokalet på 4.sal (trappen t.h. for porten) kl. 19.00 - 22.00
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

MEDLEMMER FLYTTET
2.
Kai Willadsen
Kõivu tee 35
12112 Tallinn
Estland
28.
Mikael Sams
Hestkærvej 15 C
9800 Hjørring
38.
Brian Petersen
Hestehaven 18
2500 Valby

+372

6092599

40.
Torben Sørensen
43454042
Hvissingevej 121
2600 Glostrup kaki1@webspeed.dk

109.
Kenn Bertram Hansen
39299930
Gersagerparken 53,1.tv.
26719930
2670 Greve
k.hansen@cph.dk

72.
Mads Orkild
33910691
Teglværksvej 13, 1.
7700 Thisted
orkild@mail.tele.dk

115.
Niels Rønkjær
86435240
Ved Store Dyrehave 32, st.tv.
3400 Hillerød

73.
Steen Andersen
Horsevænget 142
2610 Rødovre

219.
Georgios Filippakis
Hoffmeyersvej 65, 4.th.
2000 Frederiksberg

kai.willadsen@ofir.dk

98920043
mik.privat@pc.dk

38345208

36414611

94.
Carsten Bentzien
38108301
Tybjergparken 65, 1.th.
2660 Brøndby Str. bentzien@email.dk

NYE MEDLEMMER

261.
Henrik Lorentzen
Fakse Tværgade 2, 2.tv.
2100 Kbh.Ø.

258.
Frank Holtmann
Køgevej 198, Fjællebro
4100 Ringsted
frama@mail.tele.dk

256.
Jonas Germannsen
Præstemarksvej 53
4000 Roskilde
jonas_germannsen@mail.tele.dk

259.
Jørgen Seit Jespersen
Valhøjvej 4
2500 Valby

263.
Niels-Jørgen Hjerrild
Hjortevej 2
7100 Vejle
e-n-hjerrild@stofanet.dk

260.
Hans Andersen
22280768
Michael Beringsvang 1, st.th.
2650 Hvidovre
hanson@m5.stud.ku.dk

264.
Kim Flügel
Korsørgade 22, 3 tv.
2100 Kbh.Ø.
wesdcv@flugel.dk
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27281359

262.
Poul Østergaard
Kulsvierparken 39
2800 Kgs.Lyngby
jopo@webspeed.dk

255.
Marc Dahlstrøm
86579384
Steinagård
Sønderlundsvej 3, Bjødstrup
8660 Skanderborg

257.
John Hampenberg
64723669
Savværksvej 7
5620 Glamsbjerg
jobi@tdcspace.dk

36178674

75721012

Fotos fra DM i Modelbygning

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
Øverst er det nr. 2 i klasse A,
B-17G „Store Bjørn“ i 1/72 bygget af
Flemming Hansen
I midten ses nr. 2 i klasse C1.
Kampvognstransportere løb med
de to første pladser.
Denne er en 1/35 Diamond T bygget af
Erik Ahlström
Nederst til venstre er en scratchbygget
udgave af Dolph i 1/35. Thomas Pedersen
fik en 13. plads med denne model
Vinderen af klasse M ses nederst til højre.
Det er Tut-Ank-Amon i skala 1/2,
bygget af Albert Tureczek

Top is a B-17G in 1/72 scale in RDAF colours built by Flemming Hansen,
it took 2nd place in class A
On the right is a Diamond T in 1/35 that
came 2nd in class C1. The modeller responsible is Erik Ahlström
Bottom left is a scratchbuilt Dolph.
Thomas Pedersen placed 13th in class G2
with this model
Bottom right is the winner in class M,
Tut-Ank-Amon i 1/2 scale built by Albert
Tureczek
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Fotos fra DM i Modelbygning

Øverst er det den model der blev Dommernes Favorit,
titlen på denne 100% scratchbygning er „Batman Begins“.
Den er bygget af Kim Flügel
Nederst er det vinderen af to specialpræmier, en tysk Hecht miniubåd i skala 1/35 bygget af Ole Hviid Tønnesen

Fotos: Flemming Hansen
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Top is the Judges Favorite. A 100% scratchbuilding effort
by Kim Flügel titled „Batman Begins“
Bottom is the winner of two special prizes.
A German Hecht miniature sub in 1/35 scale
built by Ole Hviid Tønnesen

Photos: Flemming Hansen

