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raditionen tro indbyder Oksbøllejren en gang om året til Åben Hede på Kallesmærsk Hede. I år skete det den 1. august. Desværre
på en af sommerens få meget våde dage. Ikke desto mindre havde op imod 10.000 mennesker fundet ud på heden. Og det er
faktisk noget i overkanten af, hvad vejen gennem skydeområdet kan bære. Programmet i år indeholdt demonstration af Leopard
1 panserbro, M113 – bl.a. med mulighed for køretur, F-16, Fennec, Leopard 2 og M109. Særligt indtryk gjorde skarpskydningen med
Leopard 2 og M109. Et par røde Opel Kadetter blev i den forbindelse ommodeleret til ukendelighed.

Øverst er det en Leopard 1 panserbro,
i midten ses skarpskydning med Leopard
2 og nederst er det en Leopard 2 der kører
forbi fotografen.
Top is a Leopard 1 Bridgelayer, in the middle you can see a calibre shooting from a
Leopard 2 and bottom is the same Leopard
2 driving past the spectators
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LEDER
Atter en gang har vi en debuterende skribent i bladet, dejligt at se, at det ikke altid er Tordenskjolds soldater der holder for. Velkommen
til Finn Nissen herfra, forhåbentlig bliver det ikke sidste gang at vi ser noget fra din hånd i bladet.
I sidste leder nævnte jeg, at en museumsartikel eller to fra medlemmernes besøg rundt om i sommerferien ville være velkommen.
Jeg må sige, at I fulgte opfordringen. Dette nummer kan i hvert fald give inspiration til rejser verden rundt, fra den amerikanske vestkyst
til Kinas hovedstad via Tyskland og Sverige.
Flyshows og åbent hus arrangementer er en anden typisk måde at bruge en del af sommeren på. I år kan vi se i IPMS-Nyt, at der
er flere der har brugt det solskinsrige vejr på netop disse ting. Det er vel i virkeligheden også det som mange benytter sommerferien
til; at være rundt om i verden og skaffe sig referencemateriale, som kan bruges i de lange vinteraftener når det er modelbygning, der
står på programmet.
Artiklen i dette nummer om det svenske Pansermuseum i Axvall nævner at museet skal flytte op til Strängnäs nær Stockholm. Det
nyeste i den sag er, at flytningen næppe kan finde sted før 2009, idet en flytning skal finansieres via den svenske finanslov. Den endelige
beslutning træffes formentlig først efter det svenske valg i efteråret 2006.
Der er altså fortsat mulighed for at besøge museet, mens det ligger indenfor rimelig køreafstand fra Danmark. Der er trods alt
forskel på om du skal køre i 4½ time eller 7 timer (regnet fra Rådhuspladsen i København via Øresundsbroen).
På IPMS-fronten har sommeren været lidt præget af at vi er blevet „husvilde“ i København. Forstået på den måde at vores sædvanlige
mødelokale, tegnelokalet på Nyboder Skole, er under ombygning og at vi derfor ikke kan benytte det. I skrivende stund ved vi ikke
hvilket lokale som kommunen vil stille til rådighed for os.
Bjørn har tilbudt, hvis ikke der sker noget fra kommunens side, at lægge hus og hjem til vores møder. For at så mange som muligt
ved hvor møderne skal finde sted, så er der kun en ting at gøre: Følge med på vores forum på Internettet. Du finder det som et punkt
på hjemmesiden: www.ipms.dk
Når du læser dette er der lige knapt 1 år tilbage, inden der atter er DM i Modelbygning. Jeg har allerede afsat datoerne i efterårsferien
i oktober, har du også gjort det? Hvis du endnu ikke har reserveret datoerne, så er det nok snart på tide at gøre det. På den måde ved
familien i hvert fald hvad den har at rette sig efter. Vi ses forhåbentligt.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 27. august. Deadline til næste nummer: 01. november.
Forsiden viser en klassisk flyvemaskine, en De Havilland Vampire,
som holdes i luften af entusiaster. Den ses her ved Åbent Hus arrangementet på Flyvestation Skrydstrup 2006
Foto: Per Voetmann

Front cover: A truely classic airplane is this De Havilland Vampire
Photo: Per Voetmann

Tryk: Sats-o-Grafik, Frederiksværk
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Formandens
side

Jeg må nok tilstå at modelfabrikationsihærdigheden i denne sommer har været omvendt proportional med varmegraderne. Det
gælder nok for de fleste, at når sommeren ENDELIG kalder med
det, som alle andre end landmænd og fanatiske haveejere kalder
fremragende vejr, så bliver mængden af gennembrudt krympefolie
drastisk reduceret.
Med andre ord – byggebordet støver simpelthen til i venten på,
at indendørslivet igen kalder med små 8 måneder eller deromkring
i mørke, kedeligt vejr og almindelige varme- eller kuldegrader. Det
er der vel egentlig heller ikke noget i vejen med. Der er bare det
lille problem, at det jo ikke er altid at indkøbene stopper i den periode… Bunken af ubyggede sæt bliver endnu større. Efterhånden
måske mest til glæde for ens efterkommere... hvis de da ellers har
den rette indstilling. Ellers går genbrugspladserne til i bunker af
mærkelige plastikstumper og papkasser om føje år!
Har du egentlig tænkt over dette lille kuriosum? Vi siger jo i
spøg til hinanden, at vi nu forventer at skulle blive 312 år for at
få bygget det der allerede er på lager.
Alligevel går samlergenet helt amok engang imellem – for nu
er vi jo i den situation inden for fly og panser, at der udgives helt
nye og antageligvis perfekte udgaver af de sæt vi så i barndommen.
Dem har vi jo nok bygget i barndommen – men de ligger også på
lager som „backup“ og nu kommer der så nye sæt, så man dårligt
kan bruge de gamle til andet end at kigge på i æsken. Ubyggede.
Men bliver de nye bygget? Ikke endnu, for man skal jo lige fodre
æskerne med alverdens tilbehør fra velmenende garagefabrikanter
– FØR – man… vist nok eventuelt går i gang med at bygge. Nej
– vi mangler lige referencerne – og ja så har vi miseren. Et sådant
projekt vil nemt kunne tage halve og hele år før det er færdigt.
Med den hastighed kan det hurtigt blive ens egen fysik, der
stopper fremdriften. Ja, jeg beklager, at måtte meddele medlemsskaren, der i gennemsnit vel er omkring de 45 – 50 år, at statistikken
fortæller desværre alt for tydeligt, at du alt andet lige har 25-30
år før Skt. Peter kalder på dig – og jeg tror egentlig ikke at han
gider have alt dit ragelse! I den etværelses med låg du får tildelt af
familien er der heller ikke plads – husk på – du skal selv være der!
Det er derfor op til familien at rydde op efter dig. Alt dit rod og
ragelse, duppeditter og afklippede plastikstumper. Sirligt samlede
decals, der sandsynligvis er indkøbt for en formue er nu kun irriterende papirlapper med farvetryk på. De sjældne sæt som du
for formuer har købt på Ebay ser ikke specielt guldrandede ud
for dine børn og resinstumperne fra Verlinden og omegn stinker
stadig forfærdeligt.
Hvad er sandsynligheden for at hele lortet ender som storskrald? Med streg under stor! Det er vel egentlig ret sandsynligt,
desværre. Men vi ser allerede en tendens til at sættene går i arv til
andre modelbyggere! Bjørn får tit tilbudt samlinger af sæt samlet
af modelbyggere, der er vandret til de evige plastikmarker. Det
er lidt mærkeligt at åbne en æske, som man ved at en anden med
fryd har fjernet krympefolien fra for år tilbage. Og så er det jeg
tænker – gud ved hvem der kommer til at åbne mine sæt engang?
Han skal fandeme ikke få for mange – hen til byggebordet!
Nu skal det jo ikke være død og ødelæggelse det hele – lad os også
få lidt blod på bordet. Formandens blod!
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Som det måske er nogen bekendt er en af mine mangfoldige
interesser motorsport. Jeg har nu på egen krop erfaret at motorsport er særdeles farlig! Det kostede mig for nyligt et besøg på
Rigshospitalets ortopædkirurgiske afdeling…
Nu var det dog ikke en skade opstået som følge af et heroisk
overhalingsforsøg af Jan Magnussen – men det lyder da meget
sejt, ikke? Nu var virkeligheden ikke så heroisk, idet skaden opstod
under forcering af en halmballe i Fælledparken under Copenhagen
Historic Grand Prix… Halmballerne var desværre sat sammen
med metalbolte – hvilket jeg jo godt vidste – men ikke lige tænkte
over da jeg sprang ned på indersiden.
Resultatet var, at jeg reddede mig en dyb V-formet flænge i læggen på venstre ben, hvor hver linie i V’et vel er omkring 4 – 5 cm.
Det gjorde ikke specielt ondt, men jeg kunne jo irriteret konstatere
at et plaster nok ikke lige rakte! Lige præcis som Jan Magnussen
og co. skulle ud på en Le Mans parade. Fordømt!
Let protesterende blev jeg nødtørftigt forbundet af samaritter
20 meter fra „gerningsstedet“, der gud hjælpe mig tilkaldte en
ambulance og kørte mig til Riget. Som de lakonisk bemærkede –
at jeg dårligt var begyndt at bløde, før jeg var under behandling.
En vask (av for satan!), syning (12 sting) og en forbindings
tid senere var jeg tilbage på plads for at overvære dagens sidste
løb – til rimelig overraskelse for venner og bekendte! OK – så er
man jo nok lidt sej alligevel på sine gamle dage. Så kan man jo
altid pive på hjemmefronten og fortælle, at det „desværre“ ikke
kan blive til opvask og havearbejde i lang tid fremover. Jeg er kun
i stand til at sidde ved byggebordet! Der er jo ikke noget, der er
så skidt at det ikke er godt for noget!

Jørgen Smith
Det er med sorg vi har erfaret, at Jørgen Smith efter længere
tids sygdom er afgået ved døden den 13. august
Jørgen Smith var indtil lukningen sidst i 90‘erne indehaver af Smith’s Hobby og Legetøj, der i mange år var en af
Københavns førende hobbyforretninger.
Igennem mange år var Jørgen Smith aktiv i Chakoten og
var en flittig modelbygger, der også ved DM i modelbygning
har opnået store resultater - selvom dette dog ligger nogle
år tilbage.
Jørgen Smith var også en af drivkrafterne bag det lille hobbyblad „Modelbyg“ der udkom i 10-12 numre omkring 1980.
Bisættelsen fandt sted den 18. august.

North American F-107
D. 10. september 1956 på Edwards AFB i Californien stod der et fly på rampen, som var
en helt ny type. Der var ikke tale om et X-fly, hvilket ses af flyets betegnelse.
Af Lars Seifert-Thorsen

B

aggrunden for flyet skal findes i at
USAF ønskede en ny jagertype og at
det var nemmere at få finansieret
en modificering af et eksisterende fly end
det var at få penge til en helt ny flytype.
I marts 1953 fremkom North American med et forslag til at modificere på
F-100, således at betegnelserne F-100B og
F-100 Interceptor dækkede hvad der i virkeligheden var to helt ny flytyper. F-100B
var primært et jagerfly, men med mulighed
for også at fungere som jagerbomber, mens
F-100 Interceptor var et rent jagerfly udelukkende bevæbnet med raketter.
North American gik i gang, men det
viste sig hurtigt at USAF primært var interesseret i jagerbomberudgaven og følgelig
besluttede man fra North Americans side
at kun gå videre med F-100B udgaven. I
virkeligheden smeltede man de to designs
sammen, idet man fastholdt en radome i
næsen og at luftindtaget skulle være under
næsen. Tegninger viser en næseprofil, der
minder om en langnæset F-8 Crusader.
Luftindtaget var revolutionerende, idet
det var variabelt og delt på langs af en
skillevæg.
I midten af juni 1954 afgav USAF en
ordre på 33 stk. F-100B jagerbombere,
men opdagede i begyndelsen af juli 1954
at flyet havde ændret sig så radikalt fra
den oprindelige F-100, at en helt ny betegnelse var nødvendig. Denne betegnelse
blev F-107A. Kort tid efter dette blev den
oprindelige ordre på 33 stk. reduceret til

bare 9 stk. som skulle bruges til testformål
inden en evt. serieproduktion.

Ændringer undervejs
Der er nogle der siger at der er let både at
gå på vand og sætte et design i produktion.
Den eneste forudsætning er at begge dele
er frosset.
Det kunne man bestemt ikke sige om
F-107A, idet både USAF og North American hele tiden kom med ændringer. Først
blev det i december 1954 besluttet at flyet
skulle anvende den nye Pratt & Whitney
YJ75 motor i stedet for den J57 motor som
også fandtes i F-100. Årsagen her var at
man gerne ville have en direkte konkurrent
til Republic F-105, som var under udvikling
på dette tidspunkt.
Som en følge af dette lavede man et
komplet redesign af sideroret. I stedet for
at lave en kopi af det som sad på F-100, lavede man hele halefinnen om til et sideror.
Hele halefinnen kunne drejes og dermed
fungere som sideror, en lille detalje man
som modelbygger, skal være opmærksom
på. Hele bagkanten af vingen blev også
ændret, idet den blev „fyldt“ op med flaps.
Flyets primære våben skulle være en
atombombe, der skulle bæres delvis gemt
i undersiden af kroppen, men forsøg i
en vindtunnel viste, at der var problemer
omkring bombekastning og at denne var
forårsaget af den måde luften bevægede
sig rundt omkring dels radomen og dels
luftindtaget på undersiden af kroppen.

For at løse dette problem besluttede man
at flytte luftindtaget op på ryggen af flyet
lige bag cockpittet. På dette tidspunkt arbejdede man også med muligheden af at
installere den nye M61A1 Vulcan 20 mm
kanon i venstre side af flykroppen.
Alle disse ændringer betød, at selve
designet af flyet først blev lagt endeligt fast
i midten af 1955 og at North American
derefter kunne gå i gang med at bygge flyet.
Den endelige kontrakt for de 9 fly var underskrevet d. 5. januar 1956, men hermed
var trængslerne ikke overstået.
D. 14. juni 1956 blev ordren reduceret
til 3 eller 4 fly, det endelige antal ville blive
afgjort af dels hvor langt økonomien rakte
og dels af hvor langt de forskellige fly var
fra at blive færdige.
D. 19. september blev det endeligt
besluttet at der skulle bygges tre fly og
samtidigt blev testprogrammet reduceret
fra ca. 1.000 timers flyvning til ca. 400 do.
Hovedvægten skulle komme til at ligge
på primært flyets aerodynamik og flyveegenskaber og sekundært på det spritnye
våbenkontrolsystem.

Testprogrammet
Allerede mens man var i gang med at færdiggøre det første fly gik man i gang med at
teste den nye motor. Disse tests pågik i den
første halvdel af 1956 og man installerede
den første motor i det første fly (s/n 555118) i begyndelsen af juni 1956 inden flyet
blev overgivet til tests på Edwards AFB.

Det tredje F-107A s/n 55-5120 på rampen på Edwards AFB. Billedet er taget i 1958
Foto: NASA via Internettet
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F-107A s/n 55-5120 fotograferet på den udtørrede søbund på Edwards AFB i 1959
Foto: NASA via Internettet

Ligeledes foretog man i denne periode
en masse tests af katapultsædet. Det var
vigtigt at påvise, at en pilot kunne komme
ud af flyet og komme fri af dels luftindtaget og dels haleroret i tilfælde af et uheld.
Den første taxi test fandt sted d. 6.
september 1956. Formålet var at verificere
styringen med næsehjulet, bremserne og
bremsefaldskærmen. Da flyets fartmåler
først virkede med 80 knobs fart blev der
til denne test bruge en bil, der kunne holde
en fart af 50 mph, som var den fart man
ville teste ved.
Det viste sig dog, at der var problemer
med styringen og da der samtidigt var en
læk i en pakning ved den ene hjul vendte
man om og kørte tilbage til hangaren, idet
man dog testede bremsefaldskærmen på
vejen tilbage.

Ud over lækagen havde man ikke bemærket noget unormalt og flyet blev klargjort til den første flyvning.

Testflyvninger
Spændingen var til at føle i luften, da fabrikkens testpilot, Robert „Bob“ Baker Jr., satte
sig op i F-107A s/n 55-5118 midt på formiddagen d. 10. september 1956. Mange
øjne fulgte intenst med i flyets bevægelser
da det rullede ud på startbanen på Edwards
denne solbeskinnede dag.
Vel ude på startbanen blev flyet taget i
luften ved hjælp af efterbrænderen og det
hele gik uden problemer indtil understellet
skulle op i 5.000 fods højde. En hjuldør
ved det venstre hovedhjul ville ikke lukke
rigtigt, Baker satte understellet ud igen og
trak det atter ind med det samme resultat.

Undersiden af F-107A s/n 55-5119.
Billedet er taget i forbindelse med overflytningen til USAF museet i november 1957
Foto: USAF Museum via Internettet
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Flyet var efterhånden kommet op i 10.000
fod og da piloten sænkede farten med 20
knob og gentog manøvren lykkedes det.
Understellet kom op og alle døre lukkede
sig planmæssigt.
Herefter blev farten sat op og flyet steg
op til 35.000 fod mens flyets manøvreegenskaber blev undersøgt. De fungerede
fint bortset fra en tendens til at krængerorene var meget voldsomme i deres bevægelser. Herefter skulle den langsgående
stabilitet kontrolleres og denne viste sig
meget fin selv om der var et helt nyt system
til at håndtere denne.
Mens disse tests var i gang kom et rødt
lys til syne på instrumentbrættet. Det var
motoren, der var i færd med at hælde sin
olie ud i luften og piloten regnede med at
der ville gå et sted mellem 5 og 10 minutter
inden den brændte sammen. Han traf en
hurtig beslutning og satte flyet ind i et let
dyk, hvorved han gennembrød lydmuren
på flyets jomfruflyvning.
Så snart han gik igennem lydmuren
satte han motoren ned i tomgang og vendte
næsen hjem mod landingsbanen. I 20.000
fods højde var farten under 250 knob og
han kunne sætte landingsstellet ud, hvilket
skete uden problemer. Til gengæld var det
så som så med stabiliteten i krængningerne
da han satte flaps ud. Det var umuligt at
foretage en landing med flaps helt ude.
Det blev til et spørgsmål om at komme
ned under de ca. 200 knobs hastighed som
dækkene skulle kunne tåle. Ved forsigtigt
at sætte mere og mere flaps ud lykkedes
det ham både at holde flyet stabilt i luften

og samtidigt komme ned på ca. 190 knobs
hastighed inden flyet ramte landingsbanen.
Da han var bange for at bruge bremserne og derved få et hjul til at eksplodere
valgte han at trække håndtaget til bremsefaldskærmen da flyet var nået ned på 180
knob, intet skete!
Heldigvis er det sådan, at landingsbanerne på Edwards AFB ligger sådan at man
kan fortsætte ud på den udtørrede søbund
uden problemer. Efter ca. 5,5 kilometer
var flyet næsten stoppet da næsehjulsstellet
brækkede og flyets næse begyndte at pløje
udtørret søbund op. De næste 500 meter
var det med næsen forrest indtil flyet endeligt stoppede og piloten selv kunne forlade
flyet stille og roligt.
Flyet var selvfølgelig beskadiget, men
heldigvis ikke mere end at det allerede d.
27. september var klar til at gå i luften igen.
Denne flyvning blev dog aflyst da Bob
Baker var klar til at rulle ud til startbanen.
Årsagen hertil var en tragisk dødsulykke
med Bell X-2.
I løbet af oktober 1956 foretog flyet
endnu 4 flyvninger og d. 3. november opnåede man for første gang en hastighed
på Mach 2+. En inspektion af flyet efter
landingen viste at den røde maling på næsen var begyndt at boble op på grund af
friktionsvarmen, hvilket dog ikke forhindrede testpiloterne i at foretage endnu en
flyvning senere samme dag (dog kun med
en maks. hastighed på Mach 1,4).
Den 28. november var det tid for fly
nummer to (55-5119) at gå i luften for
første gang. Dette fly skulle stå for afprøvningen af flyets våbensystemer.
Udover at det var bevæbnet med 4 stk.
20 mm kanoner, var der på det tidspunkt
kun en type våben som virkelig var interessant, nemlig atomvåben. Følgelig var
det primært forsøg med kast af et bestemt

Detaljefoto af højre understelsbenpå s/n 55-5118 på Pima Air & Space Museum
Foto: © Michael Benolkin

atomvåben, kendt som TX-28 (senere
Mk.28), der blev gennemført. Den første
gang dette våben blev kastet, selvfølgelig
uden sprænghoved, var d. 9. januar 1957
på 55-5119’s syvende flyvning.
I løbet af testfasen nåede man frem
til at våbnet kunne kastes på alle de almindeligt forekommende måder at kaste
A-våben på og med hastigheder på op til
Mach 2 uden at man oplevede ustabilitet i

separationen af våbnet fra flyet.
Intensiteten i testprogrammet var
meget højt, f.eks. gennemførte man d. 25.
februar 1957 hele tre testflyvninger, heriblandt den første (og eneste) natflyvning,
med det samme fly, nemlig 55-5119.
Alle tre flyvninger gik uden problemer,
så hermed havde man også bevist at raten
af vedligeholdelsestimer i forhold til flyvetimer ville være rigtig god.

F-107A s/n 55-5119 som det ser ud i dag.
Af hensyn til fotografen er det blevet slæbt ud af hangaren på USAF museet på Wright-Patterson AFB i Dayton, Ohio
Foto: USAF Museum via Internettet
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Bagenden på s/n 55-5118 på Pima Air & Space Museum.
Læg mærke til højderorene og halefinnen der fungerer som sideror
Foto: © Stephen Sutton

Afgørelsens time
I slutningen af marts måned traf USAF
afgørelsen. Man foretrak Republic F-105
fremfor North American F-107.
Denne afgørelse var i bedste fald
kontroversiel. F-107A havde gennemført
et langt mere omfattende testprogram end
F-105A, var overlegen på langt de fleste
punkter og samtidigt var der to F-105A, der
var styrtet ned i løbet af testfasen.
Efterfølgende har glemslens slør lagt
sig henover beslutningen. F-105 blev til et
fremragende kampfly, men først i D-udgaven, der absolut ikke lignede F-105A
ret meget.
Tilsyneladende var det primært en po-

litisk afgørelse. Der er set argumenter der
strækker sig fra at F-107A var et fly som
USAF, eller rettere Tactical Air Command
(TAC), ikke havde haft indflydelse på fra
designfasen og til at det var et spørgsmål
om at fastholde beskæftigelsen i Republic
fabrikkerne.
Her havde man nemlig ingen ordrer,
hvorimod North American havde kontrakter om at bygge både F-86 og F-100 fly.

NACA / NASA
Efter at beslutningen om at F-107A havde
tabt konkurrencen til F-105A var truffet
henvendte NACA sig til North American
for at forhøre sig om muligheden for at

Close-up af udstødningen på s/n 55-5118 på Pima Air & Space Museum
Foto: © Stephen Sutton
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overtage flyene til forskellige tests.
I maj 1957 blev det besluttet, at overføre det første F-107A fly (55-5118) til
NACA snarest, fulgt af de to andre (555119 og 55-5120) når de havde afsluttet de
programmer de var i gang med.
Reservedelene og de kun 9 motorer der
var blevet bygget skulle deles ligeligt indtil
alle fly var overdraget til NACA.
D. 6. november 1957 blev 55-5118
overført til NACA og d. 10. december blev
det besluttet at fjerne USAF serienummeret og USAF mærkerne fra flyet og i stedet
mærke flyet med NACA 207 som flyet hed
i NACA sammenhæng, man holdt dog fast
i nationalitetsmærkerne på både fuselage
og vinger.
Interessant er det, set med en
modelbyg gers øjne, at der er et billede af
NACA 207 fra et åbent hus arrangement
på Edwards AFB i 1958, hvor USAF mærkerne fortsat er på luftindsugningen, mens
der på halen står 207 og ovenover 207 er
det gule NACA bånd.
55-5120 blev aldrig officielt overført til NACA, flyet blev blot udlånt til
NACA fra USAF og følgelig beholdt det
sit serienummer på halen, der blev malet
det gule NACA/NASA bånd på det, men
US Air Force mærkerne på indsugningen
forsvandt.
I maj 1958 gik man i gang med at ombygge 55-5120 til at bruge en „side-stick“
styrepind, for at kunne teste denne inden
man gik i gang med at benytte den i X-15.
Efter ombygningen fløj man i alt 42 flyvninger mellem juli 1958 og august 1959 for
at afprøve denne type styrepind.
D. 1. august 1959 løb flyet ind i det
andet uheld i sin karriere. Under en rutinemæssig instruktionsflyvning for en ny pilot
på typen, i øvrigt ingen ringere end Scott
Crossfield som var en af de berømte testpiloter på den tid, kunne han ikke få flyet i
luften som følge af en fejl i selve styringen
af flyet. Begge dæk på næsestellet eksploderede og mens han forsøgte at standse
flyet eksploderede dækket også på venstre
understel. Heldigvis skete der ikke noget
med Crossfield, men skaderne på flyet var
så omfattende at man vurderede det ikke
kunne svare sig at reparere det. Man satte
det dog i så god stand, at det optrådte på
static line ved åbent hus arrangementet på
Edwards AFB i 1960.
I mellemtiden var fly nr.1 (55-5118)
blev sendt tilbage til North American, hvor
man brugte det til at oplære nogle af de
piloter der var med til at afteste A3J (senere
A-5) Vigilante, der var udstyret med en hel
del af de samme avancerede styresystemer
som F-107A. Flyet fløj sin sidste flyvning
d. 21. august 1957.

F-107A i dag
Helt usædvanligt for testfly er hovedparten
af de tre fly bevaret i dag. De fleste gange
er det sådan, at når først testprogrammet
er afsluttet, så bliver flyene skrottet hurtigt
derefter.
Det første fly, 55-5118, gik igennem
en masse forskellige hænder, inden det til
sidst endte hvor det er nu, nemlig på Pima
Air and Space Museum i Tucson, Arizona.
Fly nummer to, 55-5119 blev fløjet til
USAF museet d. 25. november 1957. Det
står stadigvæk her på Wright-Patterson
AFB ved Dayton, Ohio.
Fly nummer tre, 55-5120 er derimod
gået til da det blev brugt som brandøvelsesskrog på en base i Californien i begyndelsen
af 1960’erne.

F-107A i model
Når et fly kun er fremstillet i tre eksemplarer er det ikke normalt at man kan finde et
sprøjtestøbt byggesæt af flyet (undtagen
visse Luftwaffe ’46 modeller, der aldrig
kom længere end en råskitse på et tegnebræt), men her er der faktisk masser af
muligheder.
Allerede tilbage mens flyet fortsat buldrede rundt i luften over Edwards AFB kom
det første byggesæt. Aurora udgav nemlig
sættet i den berømte skala 1/æske (1/104
når man måler efter). Vi har her fat i et
rigtigt „kit collectors“ item, der sælges til
uhyrlige priser på eBay og andre steder. Får
du fat i et sådant sæt, så læg det endelig ned
i bankboksen, pasform m.v. er nemlig ikke
noget værd, men det er det usamlede sæt.
Tilbage til virkeligheden
1/72. Her findes der 4 forskellige vacuform sæt og et enkelt sprøjtestøbt.
Vacu-form sættene er fra henholdsvis
Airmodel, Maintrack, Red Baron og KR.
De to sidstnævnte firmaer har jeg aldrig
tidligere hørt om, men de fremgår af den
vigtigste referencebog om F-107A på
markedet.
Airmodel sættet er af ældre dato og
ikke længere umiddelbart tilgængeligt.
Det er til gengæld Maintrack sættet, der
fortsat er i produktion, men man skal være
opmærksom på at canopyet er forkert, idet
der er forskel på højre og venstre vindue
bag selve canopyet. Maintrack har lavet
vinduerne ens.
Det sprøjtestøbte er et ganske nyt sæt
fra kinesiske Trumpeter. Med 53 dele i
sættet og ganske rosende anmeldelser er
det dette sæt jeg ville investere i for at
bygge en model af F-107A. Det indeholder
decals til alle tre fly. Sættet kan fås for kr.
108,- hos Stoppel.
1/48. Løsningen her hedder resin og
sættet er fra Collect Aire. Det skulle være

Detaljefoto af bagbord vinge.
Bemærk dels den røde staffagemaling og mængden af stencils på både vinge og fuselage
Foto: © Stephen Sutton

et udmærket sæt, men egner sig næppe til
nybegynderen.

så finde et billede, der viser hvordan det så
ud på det tidspunkt.

Bemalinger

Kilder

Alle tre fly kom igennem en hel del ommalinger i løbet af karrieren. Grundlæggende var de i naturligt metal (bemærk her,
at der er brugt en del forskellige slags metal
til flyene, ikke kun aluminium!)
Dertil var de alle tre udstyret med røde
stafferinger, ud fra de få farvebilleder jeg
har set af flyene mens de faktisk fløj indikerer en forholdsvis mørk rød farve, lidt i
nærheden af en postkasserød.
Derudover har de haft skiftende tilstedeværelse og fraværelse af dels US Air
Force på indsugningen og påskriften North
American på næsen.
Påskriften F-107 på næsen har siddet
forskellige steder og to af flyene har haft
gule bånd på haleroret med henholdsvis
NACA logo og NASA påskrift.
For at gøre en lang historie kort så
vil jeg sige, at det gælder om at finde det
af de tre fly man vil lave, fastlægge hvad
tidspunkt i karrieren man vil afbilde det og

BOGEN om dette fly hedder North American F-107A og er skrevet af William J.
Simone. Den er en del af serien Air Force
Legends og har nr. 203. ISBN 0-94261298-1. Den kan lånes på Flyvevåbnets
Bibliotek. Her er der fotos, detailfotos,
tegninger, skitser etc. etc. så det er bare
at gå i gang.
Ellers er det Internettet der er sagen.
Bl.a. er der gode billeder på NASA’s hjemmeside:
http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/
Photo/F-107A/index.html
Detailfotos af 55-5118 på Pima Air and
Space Museum findes på:
http://f-100.org/hun015.shtml Billeder herfra er bragt i denne artikel med
venlig tilladelse fra Michael Benolkin
http://www.clubhyper.com/reference/f107ss_1.htm Billeder herfra er bragt
i denne artikel med venlig tilladelse fra
Stephen Sutton

Her er et sideview af s/n 55-5118 fra Pima Air & Space Museum
Foto: © Michael Benolkin
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Farvel efter 55 år i tjenesten
Den 28. juli 2006 var det slut med en legende.
De tre sidste Canberra PR9 foretog den sidste flyvning med typen i RAF tjeneste.
Af Lars Seifert-Thorsen

D

en sidste flyvning markerede
enden på en æra som næsten ikke
er til at fatte i dag. Især ikke når
man tager i betragtning af at det første
design så dagens lys hos det daværende
English Electric firma i Preston i 1944!
På det tidspunkt var 2. Verdenskrig i fuld
gang og de allieredes eneste tilstedeværelse
i Europa var i Italien.
Den første flyvning fandt sted d. 13.
maj 1949 og typen kom i operationel tjeneste d. 25. maj 1951.
I første omgang var det i rollen som et
middeltungt bombefly, men kort tid efter
kom rekognosceringsopgaven også til.
Den første PR9 fløj d. 8. juli 1955 og
den eskadrille der „lukkede og slukkede“
med typen tog den i operationel anvendelse
i oktober 1962.
I 1970 blev flyet udfaset som bombefly,
men fortsatte i så forskellige roller som
radarkalibrering, målslæbning, elektronisk
krigsførelse og som ubemandede måldroner. Det var dog i rollen som fotorekognosceringsfly at flyet fortsatte i tjenesten de
sidste mange år.
Så sent som i slutningen af juni 2006
vendte de sidste fly hjem efter at have været
udstationeret i fire måneder i Mellemøsten,
hvor de leverede glimrende resultater.
Jeg har fundet et billede på Internettet
der er taget fra en Canberra PR9. Billedet
forestiller Big Ben i London og du kan både
se hvad klokken er og hvor mange biler, der
er på vej over broen over Themsen. Det
usædvanlige i dette er at flyet optog billedet

Cockpittet på XH169 på Værløse i 1998
Foto: Flemming Hansen

fra en position lige ud for sydspidsen af
Isle of Wight, en bagatel af 190 km væk!
Samtidigt med at Canberra PR9 er gået
på pension, de sidste eksemplarer er blevet
solgt til private købere, nedlægges 39 (1
PRU) Squadron RAF og dens fane sættes
op i Sct. Clemens Dane kirken i London,
der er RAF’s kirke.
Canberra PR9 har vi også haft fornøjelsen af at se på danske airshows, billederne her i artiklen er fra Værløse i 1998.

Canberra PR9 s/n XH-169 stående på Flyvestation Værløse i forbindelse med Åbent Hus 1998
Foto: Flemming Hansen
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Canberra i model
Skulle man have fået lyst til at bygge en
Canberra PR9 i model er der desværre ikke
ret mange muligheder.
I 1/72 udgav Matchbox engang en
PR9. Det er det eneste sæt af denne version, der er udgivet til dato. Sættet skal findes
på f.eks. eBay el. lign.
I 1/48 er der håb forude. Der er annonceret en PR9 fra Airfix med en udgivelsesdato der hedder begyndelsen af 2007.
Dette sæt bliver efter sigende produceret i
Kina, så udgivelsen skulle ikke blive påvirket af Hellers nylige krak.

Alternativt kan vi jo håbe på at Classic
Airframe kaster sig over denne version som
opfølger til deres Canberra sæt af henholdsvis B.2 og TT.18 udgaverne. De har
allerede annonceret en T.17 og en Martin
B-57 udgave.

Halerne på de tre fly som var de sidste der
blev udfaset. Læg mærke til den specielle
bemaling på halen af XH134
Foto: 39 Sqn RAF via Internettet

Øverst: Navigatørens sæde er lige bag det
sted hvor næsen er hængslet.
Han har kun en lille sprække af et vindue på
hver side af flyet.
Resultatet er at piloten steger i sit cockpit,
mens navigatøren fryser inde i „hullet“.
Foto: 39 Sqn RAF via Internettet

Nederst: Næsen af XH169 som den så ud
tidligt om morgenen ved Åbent Hus
på Værløse i 1998
Foto: Flemming Hansen

KOMMENDE UDGIVELSER
FRA HISTOIRE & COLLECTION
Fw 190 1940-45, 84 sider 50 sort/hvid og
200 farveill.
Hawker Hurricane 1937-50
Inside the Tiger I. 144s, 250 s/h, 60 farveill.
Napoleon‘s Imperial Guard, vol. 5, Dragoner vol. 1
Encyclopedia of AFVs of WW2: 1. Tanks.
192 s, 380 farveill.
USMC 1939-45, 176 sider
Slaget ved Kursk 1943, 128 sider, 300 s/h
& 20 farveill.
Napoleon‘s Imperial Guard, vol. 4, Cavalry
& Horse Artillery
French Hussars. 2. 1786-1804
Friedland 1807, 144 sider, 40 s/h & 160
farveill.
French Castles of the One Hundred Years
War, 128 s, 300 farveill.
Feldbluse. The German Army Field Tunic
1933-45. 144 sider
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ALPINE
1:16
16001: Panzer Officer „Großdeutschland“
1:35
35039: WW2 Russian Tank Officer
35040: WW2 Russian Tank Crew
35041: WW2 Russian Tank Crew Set
(2 fig) (35039+35040)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA WWP
Grøn-14:
Grøn-16:

T-72/72M/72M1 in detail
T-55 Special and Recovery
Vehicles in detail
Blå-8:
Mi-8/9 Hip in detail
Rød-36:
German Sd.Kfz. 7 variants
and Flak 18/36/37
Rød-37:
Sd.Kfz. 251/1 D og OT-810
in detail
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Modelbyggeudstilling i Munster
Efter at have arrangeret en familietur til Tyskland i pinsen, søn. 4/6 (hvor konen, datteren & en veninde, skulle en tur i Heidepark), tog junior og jeg til Munster, for at studere
modelbygning og selvfølgelig noget vaskeægte panzer.
Tekst og fotos: Finn Nissen

E

fter overnatning og en solid gang
morgenmad, gik turen så via
Heidepark til Deutches Panzermuseum i Munster.
Da vi havde fundet et sted at parkere,
måtte vi gå en god kilometer til indgangen,
for der var virkelig mange besøgende. Og
da vi havde betalt de 2 x 5 Euro i entré
(billigt), kom vi spændte indenfor, hvor
private udstillere, klubber, salgsboder og
foreninger, havde taget opstilling i hallen
ind imellem den permanente udstilling
(hvilket jeg syntes var lidt ærgerlig, da det
begrænsede muligheden for at fotografere
den ægte vare), nå men lad nu det være.
Det første vi mødte i hallen, var en
stand med 4-5 helt fremragende dioramaer
i 1:72 med masser af flotte detaljer. Til den
anden side var der noget der mindede om
en „ryttergård“ med fjernstyrede panzer i
forskellige skalaer, som var sat til ladning.
Udenfor var der afspærret et område på ca.
10 x 30 m, hvor der var opvisning med de
fjernstyrede panzers. (På et tidspunkt var
der omkring 20 i aktion på én gang).
Men indenfor igen, her havde man flere
steder lavet opstilling af en hel række, af
fortrinsvis tyske panzermodeller, i alle afskygninger, mest i 1:35 både med og uden
bemanding. Deriblandt en Stug III med
Cut–away, hvor hele interiøret var til skue.
Blandt udstillerne var der en stand fra
IPMS-Sussex, som også havde taget nogle

Et fint lille diorama i 1:35 bygget af Guido Wolff

fly-modeller i 1:72 med. Men ellers ikke noget at falde på halen over. En anden stand
var fra Plastik-Modelbau-Club-Lübeck,
som jeg før har set gæste Esbjerg Open.
Hamburgklubben med det spøjse navn:
Mc-“Kettenschaden“ var også repræsenteret med nogle flotte modeller, og en
invitation til alle lidelsesfæller, om at træffes
med „folk som forstår din hobby“.
En af de allerbedste stande, var fra en
lokal klub (tror jeg) som hedder Rommelkiste. Grunden til at jeg tror den er lokal

Den åbne StuG III model, en interessant idé til en model
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er, at det ud fra deres hjemmeside: www.
rommelkiste.de ser det ud til, at de tit er
på Panzer museet. De har for øvrigt også
nogle links på siden. De havde nogle enkeltfigurer, som var rigtig godt bemalet, der
var selvfølgelig også en del ekstremt flotte
dioramaer med panzer.
På en anden stand, havde man lavet 12
dioramaer efter gamle krigsfotos med beskadigede panzers, en kæmpe udfordring
som jeg synes de havde sluppet rigtig godt
fra. Det var virkelig noget for dokumentationsklassen.
En 6-8 forhandlerstande havde også
taget opstilling, og jeg skal da lige love for
at de var velforsynede. De havde stort set
alt inden for panzer, plus æts og anden
detaljering, fra de fleste kendte fabrikater.
Jeg fik købt mig en Sd.Kfz.234/2 Puma
fra Italeri til 12 Euro. Den nye Stug III B
fra Tamiya, som jeg endnu ikke har set herhjemme, fik jeg gaflet til mig til 27,50 Euro.
Senere da den blev studeret nærmere,
viste det sig at, de decals som er beregnet
til Polenfelttoget, med gule og røde dødningehoveder var klippet af arket og på
tegningen var de overmalet med sort tusch,
sikkert på grund af tysk forbud imod nazisymboler m.m.(Måske grunden til den
var så billig?).
Nogle granatbunde i fotoæts fra Aber
til 6 Euro. blev det også til.
Hos Micro Realistixx (som også er

kommet til Esbjerg open) købte jeg et ark
med Deutches Ponchos til 4,50 Euro.
Junior fik købt sig en Pz.Kpfw IV
Ausf.J fra Revell til 8 Euro. og en King
Tiger fra Dragon til 11 Euro. (Som det
senere viste sig at de havde glemt at vedlægge fotoæts).
Efter at vi havde gjort vores kup, var
det tid til at få lidt indenbords, så vi begav
os til cafeen, men ak og ve, det eneste
spiselige udover is, de handlede med var
croissanter, så der er i hvert fald noget
der, som nemt kunne forbedres til næste
gang. Da vi alligevel var i cafeen/shoppen,
fik jeg så øje på et par bøger til samlingen:
Enzyklopädie Deutscher Waffen 1939-45
fra Motor Buch Verlag til 20 Euro og Die
leichte und mittlere Flak 1906-45 fra Dörfler Verlag til 10 Euro.
Tilbage i hallen igen fik jeg købt:
Russiske tankfolk fra Tristar af en privat
udstiller. Derefter kom vi til en stand hvor
der var 35-40 dioramaer, lavet af en der hed
Guido Wolff (har ikke hørt om ham før),
der var faktisk nogle ganske flotte imellem.
Sjovt nok var der rigtig mange, som havde
deres dioramaer til salg, det har jeg heller
ikke set så ofte før. Videre på vejen rundt, i
vores benovelse over de flotte ting, kom der
så pludselig skramlende en Tigertank med
røg ud af udstødningen, motorlyd, skud og
bælteraslen i skala 1:4 (ja I så rigtig), den
målte vel ca. 1,5 meter i længden, 1 meter
i bredden og godt ½ meter i højden. Da
den parkerede ved siden af os tog føreren
en lille hammer og begyndte at hamre på
bælter og hjul eller skærme, og det var en
metallyd, så man kan kun gætte på, hvad
sådan en fætter vejer.
Inde i hallen med våben og uniformer,
så vi på diverse håndvåben og ordener,
heriblandt Guderians Panzeruniform samt

Herover er det et diorama med en 17 cm Kanone 18,
sættet er 1:35 i resin fra Precision Models

Der var også små dioramaer med, dette er i 1:72 og absolut værd at kigge nærmere på

Rommels Afrikauniform og dødsmaske.
Efter at have studeret og fotograferet
modellerne og det rigtige isenkram i hallerne, gik vi en tur udenfor, og så lidt på
RC-kørslen.
Derefter kikkede vi museets panzer i

gården og til sidst en lidt hurtig runde i
hallerne med det nyere panzer (jeg interesserer mig kun for WW2 ). Derefter tid
til at vende næsen hjemad.
Alt i alt en rigtig Gutterdag for junior
og undertegnede.

Fra den faste udstilling på museet skal I lige have en del af dette diorama der hedder „Eisenbahnverladung“
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Beijing for IPMS’ere
”Når Kina vågner, vil verden skælve!”
Citat: Kejser Napoleon Bonaparte I
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

I

ngen dansk IPMS’er har nogensinde
anmeldt et kinesisk museum eller
lignende. Dette vil jeg råde bod på med
denne artikel med lidt baggrundsforklaring
og anmeldelser af hele 2 sights, der helt sikkert vil være relevante for enhver IPMS’er.
Hvorfor og hvordan kunne jeg finde
på at rejse til Kina? Svaret er det, at Kina
er et land fyldt med kunst, kultur, historie
og uanset hvordan man end vender eller
drejer sagen, så har Kina altid været et af
verdens mest toneangivende lande.
Da jeg var barn i 1970’erne, lavede
vores klasse en opgave i geografi ,der gik
ud på at sammenligne vores skole på 530
elever med verdens befolkning.
Slutresultatet var den at mindre end 3
elever repræsenterede de nordiske lande
mens hver 4. elev ud af de 530 elever
var en ”kineser”. Dette siger blot lidt om
befolkningens størrelse!
Sidst men ikke mindst, så har det altid
været en drøm for mig at se den kinesiske
mur, og dette fuldførte jeg under mit
ophold i Den Kinesiske Folkerepublik!
Derfor, da min kone foreslog at vi kunne
tage til Kina, slog jeg til.
Når jeg begynder med at ”opdage” for
mig, et helt nyt land, starter jeg som regel
med det pågældende lands hovedstad. Her
er nogle af landets vigtigste seværdigheder
og museer, her er regeringskontorerne, og
alle landets etniske minoriteter er repræsenteret med kulturcentre og restauranter

Et blik ind i den store museumshal på Militærmuseet i Beijing
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I den ene side af den store museumshal er der flyvemaskiner, i forgrunden er det en Jian J-7,
en kinesisk udgave af MiG-21

m.m. Med andre ord, det er her at tingene
sker! Og når landet er så enormt som Den
Kinesiske Folkerepublik, så er Beijing et
”must”.

Rejsetips
I Kina er meget utroligt anderledes: Derfor vil jeg komme med nogen rejsetips,
der helt sikkert vil hjælpe en del for den
IPMS’er, der har lyst til at tage af sted til
Riget i Midten.
Landets møntfod er Yuang og forkortelsen for den er RMB. 1 Yuang er ca.
75 øre.
Vis høflighed, det når man længst
med… især i Kina (og i andre asiatiske
lande), da det at ”tabe ansigt ” er en helt
ubærlig ting. Vi i vesten kan leve med det,
men ikke en asiat. Hvis der opstår problemer, så vær ALTID diplomatisk!
Der er fotoforbud på militære anlæg og
andre ting som rejsebeskrivelserne angiver,
men lad også være med at fotografere
folk uden tilladelse, da dette tolkes som
des-respekt og dette vil helt sikkert forsage
en del vrede. Det gælder også deres ejendom, så hvis folk siger nej til at du fotograferer noget som helst - så respekter det!
Brug hoteller med mindst 4 stjerner, for
her tales der en del engelsk, de er vant til
udlændinge og så slipper du for sovesalene.
Brug Paraghurt-tabletter og hold dig
til kildevand på flaske, så slipper du for
eventuelle maveproblemer.
Sproget er svært og skiltene er ulæselige

for os vesterlændinge, men på turistmålene
er der også skilte med latinske bogstaver.
Da Beijing er en ENORM stor by,
så synes det nærmest umuligt at komme
rundt i den. Men det er der råd for. Taxierne er lige så billige prismæssigt set som
en almindelig busbillet, hvis man er nogle
stykker der kører sammen. Taxameteret
tikker KUN når man kører, når man står
stille holder taxameteret også stille. Da de
færreste chauffører taler andet end kinesisk, så er det en god ide at tage en seddel
med destinationens navn skrevet med latinske OG kinesiske bogstaver. Så undgås
misforståelserne hurtigt. Der er også både
Metro og busser og de er meget billige og
tit meget overfyldte! Vi valgte taxierne, da
jeg ikke gad bøvle med noget som helst i
min ferie.

Kineserne
Desuden er der en ting, som man må tage
med godt humør når man er i Kina; og det
er at mange millioner kinesere ALDRIG
har set en udlænding i deres lokalsamfund
(bortset fra på deres fjernsyn).
Derfor, når de besøger en internationalt kendt turistattraktion, så kigger de
ikke kun på attraktionen, men også på de
mange udlændinge. De er nemlig MEGET
eksotiske i menigmands øjne. Og nogle
gange vil de meget gerne fotograferes
med en udlænding, for så er der noget at
fortælle om, når de kommer hjem til deres
landsby. Tag situationer som denne med

godt humør. Det gjorde vi da vi i vores
rejseselskab kom ud for situationer som
nævnte. Og også mit ”eksotiske” portræt
pryder nu en del kinesiske fotoalbums.
Dette er en af de sjove oplevelser når man
møder den menige kineser.

Maden
Maden er i særklasse, for det kinesiske
køkken er blandt de 5 bedste køkkener i
verden. Her er alt for enhver smag. Og
det kinesiske køkkens topplacering er velfortjent, for det der serveres ER lækkert!
Kører man derimod træt i kinesisk mad,
så er hjælpen tæt på: 8% af kineserne er af
andre folkeslag end Han-kineserne (som
udgør 92% af befolkningen og derfor er
toneangivende i Kina) og så snakker vi om
en folkegruppe på MERE end 100 millioner mennesker fordelt på 56 forskellige
folkeslag som udgør mindretallene i Kina.
Dette betyder blot MERE variation i
det kinesiske køkken, da disse folkeslag
er rigt repræsenteret med deres EGNE
restauranter i Beijing, hvor de også fremviser deres kultur og især dans. Så her er
noget for enhver smag. Og det er da hyggeligt med lidt lokal underholdning (sang
og dans) mens man spiser sin mad! Så den
turist, der sulter i Kina, er selv ude om det!
Den lokale drikkelse er også helt god.
Læskedrikke, kildevand, vin og en del likører er også af helt god kvalitet og meget
billig. Kinesisk øl er i en hel særklasse. En
af de ting som europæerne bragte til Kina
var øllet. Og øllet tog kineserne med storm,
da denne drik passer så godt til maden
derude. Så de lokale øller (der er mange
mærker) er alle en sand vederkvægelse for
både ganen som for sjælen.

I den anden side af den store museumshal finder man en stribe køretøjer,
der har været brugt i den kinesiske hær

på Peking-manden som er ca. 500.000 år
gammel! Men i de sidste 5.000 år har man
dog kunnet tale om organiserede samfund,
som vi kender det.
Jeg vil ikke gå i dybden med dette da
det er et enormt emne, men vil i stedet
opfordre folk til selv at læse om Kinas
fortid. Her er f.eks. bygningen af muren,
Kinas storhedstid og derpå mødet mellem
Riget i Midten og vesten og meget andet.
Ganske interessant endda.
Allerede tidligt i historien beviste kineserne, at de var gode soldater der både
kunne kæmpe, men også udholde de mest
utrolige strabadser.
Så da kineserne mødte vestmagterne
og det (undertiden) kom til kamp, så kunne Kina sætte sig i respekt. I 1661-1662
sparkede Kina hollænderne ud af Taiwan
efter 30 års besættelse. I 1680’erne viste
kineserne tænder overfor det Zaristiske

Rusland langs deres fælles grænse da Rusland ville tage bidder af kinesisk territorium. Under Taiping-oprøret (1850-1864)
klarede kejserens hær sig godt, og under
opiumskrigene kunne kineserne også undertiden klare sig, selvom at de tabte alle
opiumskrige.
I 1880’erne kom de franske tropper
til Vietnam, men mødte hård modstand!
Franskmændene invaderede Taiwan som
afledningsmanøvre, men det gik heller ikke
så godt. Først da Fremmedlegionen ankom, tabte Kina efter en del hårde kampe
imod de rå fremmedlegionærer. Vietnam,
Laos og Cambodia blev indlemmet som
franske kolonier under navnet ”Fransk
Indokina”.
I år 1900 var der ballade igen i Kina.
”De retfærdige Knytnæver” (blandt os kaldet ”Boxerne”) gjorde oprør mod vestlige
interesser. Boxerne var egentlig en række

Sikkerhed
Med hensyn til sikkerheden så er Kina et af
de mere sikre lande at
rejse i. Lommetyveri og
plattenslageri er kendte
ting i Kina, mens derimod vold og politisk
ekstremisme er relativt
ukendte begreber.
Generelt, så er den
menige kineser meget
hjælpsom og venlig, så
vestlige turister har intet
at frygte. Mød lokalbefolkningen med et åbent
hjer te, så går det hele
meget nemmere.

Kinas historie
Siden tidernes morgen
har der boet mennesker i Kina. Se bare

I den højre museumsgård står der en masse pansrede køretøjer, de er dog godt støvede alle
sammen. Dette er en japansk kampvogn fra 2.VK imellem to amerikanske køretøjer
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I den højre museumsgård står der også dette amerikanske køretøj.
På trods af at redaktionen er ret gode til panserkending måtte vi altså melde pas her.
Er der nogen blandt læserne, der kan identificere køretøjet hører vi gerne om det

lukkede selskaber, der konspirerede imod
de daværende samfundsforhold. De var
født ud af de forfærdelige forhold, der
herskede i Kina på den tid. Landet var plaget af korruption, naturkatastrofer (delvist
forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse af
digerne langs floder og kyststrækninger),
statslig ineffektivitet og at Vestens indflydelse var for stor ifølge mange kinesere.
De førstnævnte kunne der ikke gøres
noget ved lige nu, men mod Vesten kunne man gøre noget, mente man da. Som
sagt, så gjorde man oprør. Boxerne havde
den ulempe at de ville KUN kæmpe med
kinesiske våben (såsom sværd, lanser og
lign.), så når Vestmagterne, japanerne og

russerne ankom på scenen for at kæmpe
med moderne våben, tabte Boxerne.
Kejserinde Cixi sympatiserede imidlertidig med boxerne, så hun beordrede Kinas
væbnede styrker ud i kamp og de gjorde
god modstand. Udfaldet var alligevel givet
overfor de mere moderne udenlandske angribere og i 1901 måtte et ydmyget Kina
søge fred. Boxerne var slået og den kinesiske hær på retræte og en del paladser var
plyndret af interventionslandenes soldater,
foruden at Beijing var faldet.
Cixi var en magtfuld kejserinde, der var
født som en ganske almindelig pige, hun
blev ved et tilfælde kejserens konkubine
og endte til sidst på Kinas trone, på trods

Endnu en japansk kampvogn ses her i den højre museumsgård. Denne vogn er en Type 95
Chi-Ha. Til venstre ses en Wasp, der er en Bren carrier med en flammekaster
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af at hun ikke havde nogen
anelse om hvordan man regerer et land.
Alligevel blev hun kejserinde, takket være sin ynde, en
god portion held og en hel del
snuhed. Da hun for eksempel, rejste penge til modernisering af Kinas flåde, brugte
hun størstedelen af beløbet
på at rejse en sommerpavillion af mar mor med form
som en hjuldamper i søen ved
det kejserlige sommerpalads
uden for Beijing, så det blev
Kinas flåde ikke stærkere af! I
1908 døde hun dog, men ikke
uden at lave den ”genistreg”
at udnævne den lille 3-årige
dreng Pu-Yi til ny kejser.
I 1911 udnævnte republikaneren Sun Yat-Sen Kina til republik efter
en militær opstand, men Pu-Yi var stadig
kejser af Den Forbudte By. Årsagen til
dette var den at Pu-Yi var hellig for mange
kinesere, så for ikke at støde alle dem, så
måtte Pu-Yi gerne være kejser i Den Forbudte By, bare han blev der.
Sun Yat-Sen’s drømme om et NYT
moderne Kina gik lidt efter lidt i skuddermudder, idet lokale generaler, kaldet
”Krigsherrer” tog magten i flere regioner
af Kina. Resultatet var at al den energi
der skulle bruges til at løfte Kina ind i
en moderne tidsalder, gik med at kæmpe
mod forskellige krigsherrer og forskellige
kupforsøg.
I 1920’erne gik republikanere op i limningen og delte sig i 2 fløje; kommunisterne
under ledelse af Mao Zedong og Chu Teh,
og Kuomingtang (nationalisterne) under ledelse
af Ciang Kai-Chek.
Herved havde Kina 2
store stridende fraktioner
i direkte borgerkrig med
hinanden og foruden dette
en del lokale krigsherrer.
Hvilket kaos!
Japan, der led under en
enorm befolkningseksplosion og at Japans industri
altid måtte importere råvarer, udnyttede denne store
kinesiske svag hed til at
invadere den nord kinesiske provins Manchuriet og
indlemme det i Japans interessesfære under navnet
Manchukuo. Men Japan
stoppede ikke her; snart
kom resten af Kina til at
lide under Japans aggres-

sion, så i slutningen af
1930’erne var store dele
af Kina under japansk
besættelse. Beijing var
faldet, Shanghai og Nanking ligeså. Ciang KaiShek måtte flytte Kinas
hovedstad til Chunking,
og Mao Zedong og hans
kommunistiske guerillaer
måtte flygte op i bjergene hvorfra de effektivt
bekæmpede japanerne og
deres kinesiske vasaller.
I 1941 sagde USA til
sidst stop. USA krævede
Japan helt ud af Kina.
Japan tilbød at trække sig fra enkelte
landvindinger, men ikke ud af hele Kina.
Som svar indførte USA derpå en handelsembargo imod Japan på en del strategiske
råvarer, såsom olie, stål, flybenzin m.m.,
foruden at en del japanske bankkonti blev
indefrosset. Hermed blev det besværligt
for Japan at føre krig, for uden penge,
olie, stål og flybenzin m.m. går enhver
krigsmaskine i stå.
Det japanske svar kom omgående; Pearl Habor blev angrebet den 7. dec. 1941
og Japan gik i krig imod vestmagterne på
alle fronter. Snart stod Japan og bankede
på Australiens dør.
Japan erobrede så store territorier, at
det kunne afbryde forbindelsen til Kina
totalt, så forsyninger måtte flyves ind med
transportfly. Men på trods af Japans store
fremgang holdt kineserne humøret oppe,
idet de nu for alvor havde venner, der ville
hjælpe med soldater, penge, politisk støtte,
og først og fremmest krigsmateriel.
I august 1945 havde Kina kunnet slå
tilbage imod japanerne for alvor i nogen
tid, da USSR gik til angreb i Manchuriet og
sparkede Japans Kwangtung arme ud med
en kort, men brutal offensiv, alt imens at
de vestallierede hoppede fra ø til ø, samtidig med at USA smed atombomber over
Hiroshima og Nagasaki. Japan erkendte at
krigen var udsigtsløs og derfor måtte Japan
bede om fred og acceptere en betingelsesløs overgivelse for første gang i verdenshistorien. Kina var hermed en sejrsmagt,
der kunne modtage de stedlige japanske
soldaters overgivelse med stolthed!

Efter 2. Verdenskrig
Der var mange, der derpå forsøgte at få
Mao Zedong og Ciang Kai-Chek til at enes
efter sejren over japanerne, men uden held.
Borgerkrigen brød ud igen i 11 kinesiske provinser, og bredte sig snart til resten
af Kina. Snart kunne Mao vinde, idet han
nu fik rigelige forsyninger af russiske vå-

I den venstre museumsgård er der bl.a. dette levn fra den kolde krig.
Det er en af de 5 Lockheed U-2 fra Taiwan som blev skudt ned over Kina

ben, samt våben erobret fra japanerne og
en masse andre forsyninger som russerne
gavmildt sendte.
Ciang Kai-Cheks styre var både korrupt, ineffektivt og upopulært, og det,
sammen med kommunisternes effektivitet,
gjorde at nationalisterne måtte fortrække
til Taiwan og øerne Quemoy og Matsu
(begge belig gende kun få kilometer fra
Folkerepublikkens kyst). Siden da har der
været lejlighedsvise sammenstød mellem de
2 Kina’er, nogle mere intensive end andre.
I 1950 brød Koreakrigen ud. Nordkorea gik til angreb på Sydkorea, og da
sidstnævnte blev trængt tilbage bad det FN
om hjælp. FN besluttede at hjælpe til med
at drive Nordkorea tilbage og bad USA om
at føre an med dette.
I vinteren 1950 nærmede FN tropper
sig Yalufloden, der markerede grænsen
mellem Kina og Nordkorea. Da bad
Nord korea om ”broderlig assistance”
og Folkerepublikken sendte tusindvis af
”frivillige” over den fælles grænse for at
kæmpe mod FN.
Årsagen til dette var også den at Kina
hele tiden havde advaret FN og Vestmagterne om at Kina havde interesser i Nordkorea. I de næste 3 år kæmpedes der bravt
i Korea indtil at alle parter enedes om en
våbenhvile i 1953. (Der blev aldrig sluttet
fred, så der er endnu KUN våbenhvile
imellem de 2 Korea’er). Hele østblokken
støttede Nordkorea og navnlig Kina høstede god viden om hvordan moderne
krig føres, f.eks. fik de indblik i moderne
jet-teknologi, da de fik MiG-15 jetjagere.
I 1949-1950 invaderede Kina Tibet.
Herefter måtte Kina kæmpe imod lokale
partisaner kaldet khamba’er. Efter et stort
fejlslagent tibetansk oprør i 1959, måtte
Dalai Lama og en del andre prominente
tibetanere flygte, men khamba’erne holdt
endnu ud en del år oppe i bjergene i en
konflikt, der i dag er glemt af omverdenen.

Fra 1950 til 1975 støttede Kina kommunisterne i Vietnam med at bekæmpe først
franskmændene, senere Sydvietnam, USA
og andre magter, der var allieret med Sydvietnam. Kina støttede også kommunister i
Laos og Cambodia med at komme til magten, hvad de gjorde i 1975. Også Afrika og
Mellemøsten så kinesisk militær assistance
i form af våben, militærinstruktører m.m.
Da Kina for alvor brød med kommunismen som den praktiseredes i USSR i
1960, kom det også til sammenstød mellem
USSR og Kina, især ved Amur-floden.
Efter Nordvietnams og Vietcongs sejr i
Vietnamkrigen i 1975, blev Kina til stadighed mere og mere irriteret over Vietnams
pro-sovjetiske politik. I 1978 kom det til
krig mellem Kina og Vietnam, da Kina
ville straffe Vietnam, fordi at Vietnam
havde væltet diktatoren Pol Pot og hans
Røde Khmerer og deres menneskefjendske
regime af pinden, efter at de selv var gået
til angreb på Vietnam.
Efter en kort krig indså Beijing klogeligt nok, at krigen kunne gå galt når de
væbnede styrker stadig led efter de store
udrensninger, fra tiden under Kultur-revolutionen fra 1966 til Maos død i 1976.
I 1980’erne kom der gang i de økonomiske reformer i Kina og censuren slækkedes en del. Den amerikanske præsident
Nixon havde allerede blødt op på forholdet
mellem Kina og vesten i 1972, men nu tog
opblødningen fart under navnet ”Den
Åbne Dørs Politik”.
I 1989 kom der imidlertid til et politisk
tilbageslag, da en del studenter og borgere
blev dræbt på den Himmelske Freds Plads
af det udkommanderede militær på kommunistpartiets ordre.
Men i 1990’erne har opblødningen
taget fart igen og befolkningen har nu fået
adgang til udenlandske fjernsynskanaler, litteratur (på kinesisk og udenlandske sprog),
internet m.m.
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Der er adskillige torpedo- og kanonbåde på militærmuseet, dels ude foran museet, dels inde
i den venstre museumsgård

1990-1991 var også året, hvor Kinas
øverste forsvarskomite indså, at tiden var
moden til en fornyelse af Kinas væbnede
styrker. Årsagen til dette, var at hele verden
fulgte med i Kuwait-krigen og så direkte
på fjernsynet hvordan irakerne og deres
kinesiske T-59 kampvogne blev bombet af
laserstyrede bomber uden at de kunne gøre
noget. Siden da har Kinas styrker været
under konstant modernisering. I dag er
Kina en supermagt, med et stærkt militær
og en kolossal våbeneksport.
I dag lyttes der, når Kina taler i verdensoffentligheden, fordi Den Kinesiske Folkerepublik har en betydelig vægt bag sine
ord og meninger. Foruden sine allierede,
så er der også store kinesiske mindretal i
store dele af Asien og i de fleste vestlige
storbyer, der er forstående overfor Kinas
synspunkter, da de har så meget tilfælles,
både sprogligt, mentalt og kulturelt set. Så
Kina er med stormskridt kommet for at
blive på den verdenspolitiske scene. Det
21. århundrede vil blive Kinas århundrede!

Militærmuseet i Beijing
Da jeg sagde, at jeg skulle besøge militærmuseet, sagde vores kinesiske veninde
at bygningen sagtens kunne genkendes,
da den havde ”et spidst tag”. Hvad hun
mente med dette fandt jeg ud af. Taget var
kegleformet og havde en STOR rød stjerne
på toppen af keglen. Jeg var ikke i tvivl;
dette var altså militærmuseet. Entreen var
på 20,- RMB, og dermed var vejen åben til
flere timers underholdning.
Museet består af en kæmpebygning,
med en kæmpesal, løngange og 2 gårde,
en til hver side af bygningen.
Kæmpesalen er fyldt med kampvogne,
artilleri, raketter og missiller af enhver
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slags. Der er mange plancher med hvad
man ser for en ting og forsk. tekniske
data. Selv om meget er på kinesisk, så kan
tegningerne også forstås af en udlænding.
Alt er flot og velholdt.
I løngangene er der mange udstillinger
af håndvåben gennem tiderne, miner, radioer m.m. Der er en hel del sjældenheder
blandt de udstillede effekter, såsom kinesiske sværdtyper, erobrede samuraisværd,
for ladegeværer fra Taipingoprørerne,
erobrede japanske skydevåben m.m. Der
var også en del overraskelser, såsom et
Madsen rekylgevær, en 20 mm Madsen
kanon og nogle tyske stormgeværer MP44 fra slutningen af 2. verdenskrig. Eneste
minus her var at 95% af automatvåbene
blev vist uden magasiner, bælter, ammunitionstromler eller -fødebakker, hvilket
er en dum ting idet at man får et forkert
indtryk af våbnets udseende. I hallen kan
man for 5,- RMB sidde og dreje rundt i en
let kinesisk antiluftskytskanon.
I højre museumsgård er der en imponerende samling af forskellige stykker artilleri brugt af eller imod kineserne. Desuden
er der en T-59 kampvogn, som man kan
klatre i mod betaling på 10,- RMB. Men
der er også kampvogne, der er erobret fra
vestmagterne (i Korea-krigen) og japanerne
(under den 2. VK) og her er der mange
sjældenheder.
Desværre var de meget støvede og et
amerikansk amfibiekøretøj manglede sit
ene bælte (det lå chaufførpladsen!) En
sådan ringe fremvisning af udstillingsgenstande sømmer sig ikke.
I den anden gård til den venstre side var
der 2 lette motortorpedobåde, der havde
kæmpet imod Kuomingtang på havet ved
øerne Matsu og Quemoy. Der var også et

TU-2 bombefly, en Q-5
Fantan jager, en Mustang
jager og en del fly, der var
”hoppet af ” fra Taiwan,
såsom T-33, Beaver, Sabre
og endelig noget som var
skudt ned af kommunister ne, nemlig en drone
og et U-2 fly. Alt sammen
meget imponerende, men
også meget støvet, desværre.
På de øvre etager var
der udstillinger om flg.
emner; kommunisternes syn på borgerkrigen
imod Kuo ming tang og
revolutionen på landet,
modstandskampen imod
den japan ske agression
og en udstilling om borgerkrigen 1945-49,
Kinas ”broderlige hjælp til Korea og modstand imod USA’s aggression” samt gaver
til Kinas væbnede styrker fra hele verden.
En del af etagerne indeholdt også flotte
udstillinger om oldtiden, såsom murens
tilblivelse, Kinas militær i middelalderen,
belejringsvåben i oldtiden m.m. Alt var
flot opsat og der var en hel del flotte dioramaer tilligemed. Tekstningen på engelsk
var rimelig god bortset fra afdelingen om
Koreakrigen, som KUN var tekstet på kinesisk og der var da også fotoforbud som
det eneste sted på hele museet. Man skulle
tro at de havde noget at skjule, når der er
fotoforbud og at forståelsen er besværliggjort med en tekstning kun på kinesisk.
Der er flere stande, der sælger film til
kameraer, bøger og lign. Men den store
museumsshop er uovertruffen! Her er
alt hvad hjertet kan begære af souvenirs,
byg gesæt, malerier, ting fra militære overskudslagre, medaljer, mønter og alt andet
hvad hjertet kan begære. Dog vil jeg advare
imod at købe nogen af de mange granater, raketter, patroner og andre ammunitionsgenstande der sælges. Godt nok er
krudtet taget ud af dem, men alligevel vil
det næppe vække lykke i tolden eller ved
sikkerhedschecket i lufthavnen, hvis de
pludselig stod med en 122 mm granat eller
en kampvognsmodel lavet af sammensvejsede patroner. Så lad dem blive i Kina. Jeg
købte mig en matroshue, som skal bruges
som sjov hat til nytårsaften! Desuden kunne man for en meget billig penge, slukke sin
tørst i kinesiske læskedrikke, spise kinesiske
flødeis og gnaske kinesiske burgers. Det
gjorde jeg og det kan anbefales. Jeg blev
mæt for 20,- RMB (15,- Kr).
Museet kan kraftigt anbefales, på trods
af at udendørseffekterne var støvede og
enkelte endda rustne.

Den Kinesiske Mur ved Badaling
Der er sådan ca. 6.000 km. mur i Kina i
dag. Det siger sig selv, at dette er et enormt
bygningsværk.
Muren strækker sig gennem mange
slags landskaber, så vi valgte at se muren
ved Badaling ca. 80 km. nord for Beijing.
Her er der meget bjergrigt og for at komme
derop, skal man tage svævebanen, der er
bygget til samme formål.
En del af muren ligger 880 m. over
havoverfladen, og netop denne del blev
engang besøgt af formand Mao i hans
velmagtsdage, hvor han udtalte flg. sætning:
”Den der bestiger Den Kinesiske Mur er
en helt!” Udsigten deroppefra er ganske
fantastisk og kan anbefales på det kraftigste! Badaling er velegnet til familieudflugt.
(Der skal betales entré, men jeg ved ikke
hvor meget).

Litteratur
Hvis du vil vide mere, kan jeg anbefale flg.
bøger om Kinas militær og dens indsatser:
“The Dragons Teeth” af John Robert
Young. Forlaget Hutchinson, 1987. ISBN
nr. 0-09-170680-7.
(Her besøger forfatteren, som den
første brite, Kinas militær. Der er en god
oversigt over våben i Kina på daværende
tidspunkt).
”This is War” af David Duncan Douglas.
Forlaget Little-Brown, genudgivet 1990,
ISBN nr. 0-316-19565-0.
(Forfatteren er sammen med soldater
fra US Marines i Korea i månedsvis i 1950
og ser bl.a. Kinas og Nordkoreas militær
fra modstanderens synspunkt. Flotte fotos
og gode beskrivelser).
Osprey-bøgerne:
The Taiping Rebellion, MAA nr. 275.
Ancient Chinese Armies 1500-200 BC,
MAA nr. 218.
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T-35066: Russian modern tank crew.
Winter Chechnya 1993-04. 3 fig.
T-35067: Russian modern tank crew.
Summer Chechnya 1993-04. 3 fig.
T-35068: Russian soldier w/RPG-7
Winter, Chechnya 1993-04
T-35069: 2 Russian modern soldiers
m. SVD og PK.
Winter, Chechnya 1993-04.
T-35070: German tankers.
Kursk, Summer 1943. 2 fig.
T-35071: German tanker. Winter 42-45
T-35072: German tankers. Winter 42-45
T-35073: Red Army scouts #2.
Summer 1943-45. 2 fig.
T-35074: Soviet Snipers. Nikolay Ilin
and Peter Goncharov. Stalingrad
T-35075: Soviet Snipers. Vasiliy Zaitsev.
Autumn-winter 1942-43.
T-35077: German machinegunner and
infantryman, summer 1941. No. 1
T-35078: German machinegunner and
infantryman, summer 1941. No. 2
T-35079: German infantrymen m.
MP-38 & Kar 98k, summer 1941
T-35080: German infantrymen with
Torn.Fu.d2, summer 1941. 3 fig.
A-85: Soviet ammo boxes set. (5 pcs)
A-94: Ammo belts 7,62 (30 cal). (7 pcs)
A-95: Soviet ammo box 7,62 - Maxim,
SG-43, PK. (3 opened, 3 closed)
A-96: Soviet head #5 (tankmen)
A-97: Soviet head #6
A-98: Soviet head #7 (tankmen)
A-99: Soviet head #8
A-100: Soviet head #9 (tankmen)
A-101: German head #11
A-102: German head #12
A-103: Russian modern head #1
A-104: Soviet head #10

A-105:
A-106:
A-107:
A-108:
A-109:
A-110:
A-111:
A-112:
A-113:
A-114:
A-115:
A-116:
A-117:
A-118:
A-119:
A-120:
A-121:
A-122:
A-123:
A-124:
A-125:
A-126:
A-127:
A-128:
A-129:
A-130:
A-131:
A-132:
A-133:
A-134:

Soviet head #11
20 liter German canister (5 pcs)
20 liter German canister (5 pcs)
20 liter Soviet canister (5 pcs)
20 liter American modern plastic
canister (5 pcs)
Wing Nuts (50 pcs)
Russian modern tank helmets (7)
RPG-7 Rocket Propelled Grenade
Launcher. (5 pcs)
Soviet fur-cap „ushanka“ (7 pcs)
Russian tank crew heads #1.
Russian heads #2
German heads #13
German heads #14
Soviet tank helmet WW2
Soviet tank helmet WW2 #2
Soviet tank helmet winter WW2
Soviet/Russian modern winter
tank helmet WW2 #2
7,62 AK-47
7,62 AKS-47
7,62 AKM
7,62 AKM Late
7,62 AKMS
5,45 AK-74
5,45 AKS-74
5,45 AKS-74U
5,45 AK-74 Late
5,45 AKS-74 Late
7,62 Russian-Soviet M.G.
„MAXIM“ mod. 1910. 1/16
7,62 Soviet M.G. „MAXIM“
mod. 1910/30. 1/16
7,62 Soviet M.G. „MAXIM“
mod. 1910/41. 1/16

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Imperial Chinese Armies(1) 200 BC-AD
589, MAA nr. 284.
Chinese Civil War Armies 1911-49, MAA
nr. 306.
The Boxer Rebellion, MAA nr. 95.
The Chinese Army 1937-49, MAA nr. 424.
(Alle er meget gode, men der er mange
flere titler i Ospreys store udvalg af bøger,
som omhandler Kinas militær gennem
tiderne).
God rejselyst.

NYT FRA SCHATTON
1:72
7270: MiG 21-F Bug Umbausatz
für Revell; 3 Teile
7271: Heinkel He 177 Großzerstörer mit
33 x 21 cm Raketen Batterie
7272: Me110, Rüstsatz M1, 2 cm
Zwillingswanne + 2 Metall Rohre
7273: 8,8 cm Panzerschreck 2 für
FW 190F/G 8 hohl gedrehte
Messingrohre + gedrehte 8,8 Raketen
1:48
4812: Umbausatz Flakpanzer IV
Kugelblitz/Resinguß +
2 x 3 cm Messing Rohre
4813: Pz IV 7,5 cm, L 48 Rohr
4869: BK 5 mit geänderter Resin
Bodenwanne für ME 410B2-U4
4870: Düsenkanone 88 mm für Revell und
Dragon Ju 88/A4 Resin/Epoxid
Wanne und Messing Rohre
1:35
3522: Raketen Panzerbüchse 54/1
Panzerschreck hohl gedrehte Rohre
mit gedrehten 8,8 Raketen und fotogeätzten Schutzschild, Abzug Visier
3523: 12,8 cm Munitionsset 12 Teile
für Sturer Emil, Jagdtiger
3524: Antennensatz: 1 gedrehte 1,3 mtr.
Sternantenne, 1 x 2 mtr. Stabantenne,
1 x 1,4 mtr. Stabantenne
3525: MG34-Panzermantel, spät
3526: Frühe 2 cm Flak 30 Rohr mit allen
Bohrlöchern und Rauchabgasschlitzen
3527: 8,8 x 71 Rohr + Mündungsbremse
zweiteilig mit Zügendrin, Tiger II,
Dragon + Tamiya
3528: 4er Set 2 m Stabantenne
3529: 4er Set 1,4 m Stabantenne
1:32
3201: 21 cm Werfer Dödel Rohr
3202: 21 cm Werfer Dödel Rakete
3203: 3 cm MK. 103
3204: MG 17, 7,9 mm Rohr
3205: 3,7 Flak Rohr für Ju87G mit allen
Schlitzen und Rauchabgaslöchern in
Mündungsbremse
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Åbent Hus på Flyvestation Skrydstrup 11. juni 2006

En billedkavalkade over nogle af de fly som kunne ses i Skrydstrup.
I urets retning ses: En Challenger fra Flyvevåbnet, en privatejet Fouga Magister,
en tysk Breguet Atlantic, en spansk F/A-18 Hornet, den hollandske F-16 opvisningsmaskine, S-61 Sea King fra Flyvevåbnet og en tjekkisk Mi-24 HIND.
I centrum er placeret en Eurofighter Typhoon, der for første gang kunne ses i
dansk luftrum.
A small selection of aircraft that were present at the RDAF Open Doors airshow.
Clockwise you can see: A RDAF Challenger, a privately owned Fouga Magister,
a Bundesmarine Breguet Atlantic, a Spanish F/A-18 Hornet, the RNethAF F-16
solo display aircraft, a RDAF S-61 Sea King and a Czech Mi-24 HIND.
In the center is a Eurofighter Typhoon, that visited Denmark for the first time.
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Fotos: Per Voetmann
Photos: Per Voetmann
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Char B1
Fransk militært isenkram har ikke min store interesse, jeg købte dette sæt alene, fordi
et helt nyt sæt fra Tamiya, ja det kan jeg altså ikke så godt lade ligge.
Tekst og fotos: Carsten Bentzien

J

eg syntes så faktisk, at kampvognen her
er ret sjov med sit Første Verdenskrig
udseende, og at køreren udover at
køre kampvognen, også skulle betjene
bov kanonen. Jeg tænker han har da haft
nok at se til.
Jeg har ikke brugt timer og atter timer
på søgning af detaljer eller historier. Udover den historie som Tamiya har vedlagt
i æsken, så aner jeg intet om hvorvidt
kampvognen var god, hvor den gjorde sig
og hvorfor.
Jeg har kigget lidt på hjemmesiden,
www.chars-francais.net
Den velkendte sandfarvede plastic
kommer frem, da låget slipper æsken.
Det er ikke fordi æsken er proppet med
stumper. Man starter med at klippe 64 små
vejhjul af rammerne. Det kan virke temmelig skræmmende. Men de er nu hurtigt
sat sammen til 32 vejhjul. Hjulene bliver
helt skjult senere, så man kan springe let

og elegant henover rensearbejde.
Samlingen af haubits kanonen, som
sidder ude i fronten, gav jeg lidt Mr. Surfacer 500 for, at være sikker på at samlingen
var helt væk. Det eneste sted hvor jeg
brugte filler.
Skroget er støbt i et stykke, og sikke
ét. Det er det flotteste stykke model jeg
har set. Det er bare ikke lige at lave sådan
en støbning. Det er kun Tamiya der kan
sådan noget. Indvendigt er der markeringer
til 26 huller, som man selv skal bore ud.
Med et 1mm bor. Indvendigt er der også
markeret to felter, som man kan skære ud.
En detalje som senere ville kunne ses ude
under bælterne.
Ellers byggede jeg bare derudad,
fulgte instruktionen slavisk indtil jeg kom
til valget mellem de to skærmtyper, som
medfølger.
Inden jeg gik i gang, havde jeg besluttet
mig for den tredje af de fire muligheder

Tamiya har vedlagt decals til. Hvilken man
vil lave, skal man altså beslutte sig for nu.
Under „antennetønden“ påsatte jeg
en skive, skåret ud af en plasticcard med
en lidt større diameter end tønden – til
senere detaljering. Fra antennetønden og
hen imod tårnet, er der en skinne, til antennekablet. I skinnen borede jeg et hul i
hver ende til kablet.
Der medfølger to typer udstødningsrør
et langt og et kort. Jeg skulle bruge det
korte rør til den, jeg havde besluttet mig
for at lave. Jeg valgte at lave coveret der
ligger henover røret i noget tynd blyfolie.
Det giver et mere spændende look, og det
er meget nemmere at lave knæk og buler i
blyfolie, end i plaststøbte emner.
Tårnet samles i en over- og underdel. I
samlingen lagde jeg en 0,30mm strips. Det
er i virkelighedens verden en lidt kraftig
støbegrat og ikke en svejsning, som jeg
først troede. Inden alle detaljerne kom på,

Fronten af Carstens Char B1. I cirklen mærket 1 er den grisehale lignende krog. I cirklen mærket 2 ses den lille forlygte der ikke er omtalt i
instruktionen. Nr.3 viser detaljeringen af den store forlygte som omtalt i artiklen
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fik tårnet en gang Mr. Surfacer 500. Det
samme fik den lille kuppel som sidder
ovenpå tårnet.
Jeg lod den store bagluge i tårnet være
åben. Denne gang skal der laves en figur,
måske også et lille dio…?
Byggeriet gik bare derudad, og jeg fik
hurtigt modellen færdig. Derudover er der
ikke ret meget man kan krydre modellen
med. Den mest iøjnefaldende mangel, er
en række af nitter på hver side af skroget
lige under bælterne. Nok den tydeligste
mangel i sættet.
Seks stykker nitter påsat blenderingen
lige omkring kanonløbet. På toppen af
blenderingen kan påsættes en krog som kan
ligne en grisehale lidt. Kan erstattes med
en prop i stedet. Jeg bukkede en grisehale
krog i ståltråd.
Den store forlygte blev detaljeret med
en fjeder i kobbertråd og en bolt og et
hjemmefilet håndtag. Den version jeg
bygger, havde åbenbart også en forlygte
mere som sad på et vinkelbeslag, som
jeg lavede af to små stykker strips. Selve
lygten medfølger i sættet, den er bare ikke
vist i instruktionen, men tydelig at se på
billederne på nettet.
På lugen henover kørerens hul, ligger
der et bevægeligt låg, det ligner nærmest
et lokumsbræt. Dette har en lillebitte dup-

Vognkommandørens orienteringsperiskop med de tilføjede nitter og løftekroge

pedit, hvori der skal bores et lille 0,30mm
hul. Duppeditten er et periskop til køreren.
Den lille kuppel på tårnet, tror jeg er
vognkommandørens orienteringsperiskop.
Der mangler tre små løftekroge og lidt
nitter på taget, se foto herover.
Selve antennen står nede i en temmelig
kraftigt „tønde“. Som jeg beskrev tidligere,

sat ovenpå en skive der har en lidt større
diameter end selve tønden. Derpå små
beslag, se fotoet herunder.
Ved siden af antennen i højre side af
modellen mangler der et lille dæksel, til en
eller anden form for påfyldning.
Til sidst detaljerede jeg de to bøjler der
holder kampvognens pioner værktøj.

Detaljefoto af antennen og den „tønde“ den står i. Læg mærke til beslagene nederst på tønden og det tilføjede antennekabel
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Foroven; detaljer omkring udstødningen. Bemærk virkningen af blyfolien som afskærmning
Forneden ses forskellige detaljer omkring tårnet på vognen

NYT FRA MINIART 1:35
35008:
35009:
35010:
35011:
35014:
35017:
35021:
35022:
35025:
35026:
35027:
35028:
35029:
35030:
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German Self-propelled Gun Crew
Soviet tank crew at rest
German tank crew at work
German tank repair crew
US 4x4 Bantam 40 BRC jeep
Soviet tank crew at work
German Tank Crew,
Winter 1943-45
Soviet Tank Crew, Winter 1943-45
T-70M Early, Soviet Light Tank
with Crew
German Pz.Kpfw. T-70 743(r)
with Crew
Soviet Officers at field briefing
Soviet gun crew at rest
German artillery crew
T-70M Late Production w/crew

35031: Soviet artillery crew
35032: Soviet 76.2mm Div. Field Gun
ZIS-3 w/crew
35033: German 76.2mm Gun FK288(r)
w/crew
35034: Tank ammo-loading crew set
35035: Soviet 57mm Anti-Tank Gun
ZIS-2 w/crew
35036: Soviet SU-76M w/crew
35037: Soviet Self-Propelled Gun Crew
35038: T-80 Light Tank w/crew
35039: German Artillery Tractor T-70(r)
&
76.2mm FK 288(r) w/crew
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Bl.a. med remme af blyfolie. Det er
hvad jeg har lavet ekstra.
Det er en straight forward model, som
hurtigt er bygget med stor fornøjelse. Sværere er det med bemalingen. For det første
så var de franske kampvogne meget farverige. Og malet med det vi som modelbyggere kalder skarpkantet camouflage. For
det andet så har kampvognen store flader,
uden ret meget ekstraudstyr eller andet til
at bryde de store flader.
Kampvogn nummer 467 „Nivernais
II“ blev mit valg. Den skiller sig mest ud fra
hvad jeg ellers har på færdighylden. Grøn
og nærmest rødvinsrød, fransk rødvin,
måske? To farver med stor kontrast.
Mange, hvis ikke alle Char B1, kampvogne havde et navn (kælenavn) og på
www.chars-francais.net er der en alfabetisk
liste over hver af disse kampvogne, og
sikkert en historie om hver. Jeg kan ikke
fransk, så jeg har kigget billeder og det
har været det.
Der er en billedserie af „Nivernais II“
hvor der står nogle tyske soldater omkring
den. Hvorvidt den er ramt og af hvad, det
ved jeg altså ikke. Men den har smidt et af
bælterne og kører ikke længere. Hvor slidt
og brugt „Nivernais II“ var, inden den blev
sat ud af spillet, ved jeg ikke, det er ikke
rigtigt til at se på billederne. Det giver mig
som modelbygger frihed til, at male og lave
weatheringen som jeg syntes.
Med skarpkantet camouflage, to meget
store farvekontraster og store bare flader,
er det lidt af en male- og weathering
udfordring.
På grund af herligt sommervejr, har
jeg endnu ikke malet modellen. Men lige
så snart jeg ser en sort sky på himmel, så
skal der males.
Det er ikke så tit Tamiya udgiver et nyt
sæt i 1:35. Men her har de endnu engang sat
en ny høj standard. Sommeren 2006 blev
herlig. Vive la Tamiya.

NYT FRA WARRIORS
WA 35603: German Head Set #66
(6 Heads)
WA 35585: Surrendering Arab (Full figure)
WA 35604: French Tank Crew WWII
(Two full figures & hatches)
WA 35607: German Head Set #67
(6 Heads with Pith helmets)
WA 35602: Russian Tank Loaders Set #2
(One full & one half figure)
WA 48003: Tiger Crew in Winter Dress
(Two half figures) 1:48
WA 6008: U.S. GI Wearing Wooly Cap
1:9 buste
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

En tur til Sverige
I foråret lød der på IPMS’ forum onde tunger om, at pansermuseet ved Axvall, Sverige
skulle flyttes til Stockholm.
Af Christian Ankerstjerne

S

veriges forsvar er, ligesom så mange
andre, ramt af budgetnedskæringer derfor kan museet ikke længere ligge
ved Axvall, da kasernen her er lukket og
slukket. At en sådan flytning betyder, at
det bliver noget mere besværligt for os
danskere at besøge museet er åbenbart slet
ikke faldet det svenske forsvar ind, hvilket
jo kun kan undre.
Da ondere tunger meddelte at museet
endda påtænker at sælge alt ikke-svensk
panser måtte der handles, og redakteuren
foreslog en weekendtur til Axvall. Tre
modige medlemmer tilsluttede sig - Bjørn,
Dan Seifert og undertegnede.
En dato blev sat (strategisk, så vi samtidig kunne komme til flyveshow i Såtenäs
til Sveriges flyvevåbens 80-års jubilæumsopvisning), sommerhus bestilt og tasker
pakket.
Turen begyndte tidligt om morgenen
(for at beskytte evt. sarte læsere skal jeg her
undlade at skrive det nøjagtige tidspunkt),
hvor vi blev pakket ind i Lars’ bil, og kørte
mod nord.
På vejen kom vi forbi en meget interessant flytype, som vi håber at nogle af
flyentusiasterne kan hjælpe os med at genkende, og vi var på et tidspunkt meget tæt
på at droppe turen til fordel for det svenske
tændstikmuseum vi kom forbi.

Som det kan ses på dette billede er der ikke ret meget plads mellem køretøjerne i Axvall.
Fra højre er det her en Pz.I ausf.A, en Marder II, en White Scout Car og en M8 panservogn.
I forgrunden til venstre skimtes en Bren Carrier
Foto: Christian Ankerstjerne

Axvall
Trods disse forhindringer nåede vi trygt
frem til Axvall hvor vi, efter at have betalt
en symbolsk entré ned i en stor sparebøsse
(det siger lidt om overlevelsesmulighederne
for et museum når der ikke er nogen til

at kontrollere biletter), gik i gang med at
udforske det ypperste af menneskelig ingeniørkunst (nær mere bestemt krigstanks
på larvefødder).
Museet i Axvall har, i sagens natur, en
stærk overvægt af svensk panser. Dette
er jo ikke ligefrem det IPMS
Danmark bygger mest, men
det er nu alligevel sjovt at se
på de ofte lidt specielle svenske design.
Derudover er der et godt
udvalg af panser fra både anden verdenskrig (bl.a. Medium
Tank M4, Bren Carrier, Sturmgeschütz III Ausf.B, Marder
II, Jagdpanzer 38(t) og Pz.Kpfw.I) og efterkrigs (bl.a. flere
sovjetiske modeller, Stridsvagn
103, en Leopard 2 prototype,
en ganske imponerende stor
minerydder og mange pansrede
biler m.m.)
Det der var virkelig sjovt
var, at man kunne ”lege”.
Dan og undertegnede må nok
indrømme at være gået lidt i
selvsving over det tyske panser,

Sturmgeschütz III ausf.B i fin stand udvendig
Foto: Christian Ankerstjerne
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Udenfor er der opstillet denne svenske minerydder. Der er tale om et civilt projekt på en ombygget Stridsvagn 103.
Køretøjet er aldrig blevet sat i produktion
Foto: Lars Seifert-Thorsen

idet vi åbnede alle luger der kunne åbnes
(hvilket især var sjovt idet der var interiør i
kampvognene) for at tage fotografier
Selvpromoverende notits: Til de interesserede vil jeg lægge disse fotografier ud
på min hjemmeside:
http://www.panzerworld.net/
Det er forståeligt at museer generelt
ikke lader folk komme til på denne måde,
især børns destruktive evner taget i betragtet, men omvendt er det ærgeligt så
mange detaljer vi ikke kan få adgang til af
samme årsag.
Til dem der ikke mener at køretøjer bør
have meget weathering var der desuden
en spøjs lille FN pansret mandskabsvogn,
medså meget afskallet maling og rustpletter
at der var svært at se den hvide maling.
(Red.bem. Der er tale om en svensk BV206 i

hvid maling, der er godt afskallet).

Såtenäs
Om søndagen gik turen til Såtenäs. Vi
var på forhånd blevet tilmeldt som IPMS
Danmarks flyspottere (sammen med andre IPMS-Danmark medlemmer, som vi
senere fandt ud af), så vi slap for at skulle
stå op (hvilket jo altid er rart).
Redakteuren havde klogeligt valgt at
vi tog af sted tidligt. Mange timer inde i
programmet holdt der stadig folk i kø for
at komme ind på de mere eller mindre
inter mistiske parkeringspladser.
Flightline var desværre spærret af, så
muligheden for at få detailfotografier var
begrænset (medmindre man var flyspotter,
hvilket vi først noget senere fandt ud af,
idet det ikke stod nogen steder). Der var

dog stadig mulighed for at se flere af flyene,
samt flere andre der ikke fløj (bl.a. USAs
nye transportmaskine, der får en Hercules
til at ligne en Cessna, samt en (vist nok)
ukrainsk MiG). (Red.bem. Det var en ungarsk
MiG-29).
Selve showet var glimrende. Omend
fly ikke er min stærke side (forhåbentlig
kan Lars her hjælpe til), var der udover en
god gennemgang af Sveriges flyvevåbens
historie, fra dobbeltdækkere over Vampire,
”Den Flyvende Tønde”, Draken, Viggen
m.v., flere udmærkede luftakrobatikgrupper. Blandt andet havde Schweiz stillet op
med 16 propeldrevne trænere (der mindede
lidt om P-51‘ere), hvis flyvepræstation kun
blev overgået af hvad der må have været
Schweiz’ luftvåbens PR-mands meget
selventusiastiske kommentarer. (Red.bem.

Udenfor er der bl.a. opstillet denne Stridsvagn 103C.
Bagerst til venstre kan anes et Pz.38(t) tårn, som svenskerne byggede på licens og efter krigen opstillede i bunkers rundt om i landet
Foto: Christian Ankerstjerne
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Der er altså kun 9 fly i det schweiziske Team
PC-7, der selvfølgelig flyver Pilatus PC-7).
Der var desuden et udmærket helikoptershow fra det svenske flyvevåben.
Forudsat at pansermuseet ikke sælger
det ikke-svenske inventar, vil det nok kunne
retfærdiggøre et tur til Stockholm, selvom
det bliver en noget længere tur - alternativt
kan Munster stadig anbefales, selvom deres
Tiger er væk.
Ellers er det bare at vente til Flygvapnets 160-års jubilæum i 2086, så vi kan
komme afsted igen.

På denne side er der et par indtryk fra
flyshowet på Såtenäs.
Øverst er det en SAAB 340 AEW, herover
er det lidt nostalgi med en SAAB J32 Lansen og nederst er det amerikanske islæt
på showet, en C-17 Globemaster III. Den
sidstnævnte er en meget stor sag!
Fotos: Lars Seifert-Thorsen
Til højre er det opvisningsmæssige højdepunkt på dagen, det civile Breitling Jet
Team, der flyver Aero L-39 Albatros. De
leverer et show, der er på højde med alle
de militære teams
Foto: Per Voetmann
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En kriger takker af
En lang karriere i US Navy nærmede sig sin afslutning, da de sidste starter og landinger
med F-14 Tomcat skete d. 28. juli 2006.
Af Lars Seifert-Thorsen

D

ette berømte fly tages endeligt ud
af aktiv tjeneste her i september
måned efter mere end 32 år i
tjeneste, men den sidste start fra et hangarskibsdæk skete d. 28. juli 2006 kl. 16.42
Eastern Standard Time fra katapult nr.3
på USS Theodore Roosevelt. Flyet, som
fik æren af den sidste katapultstart, var
fly nr. 112 fra VF-31 „Tomcatters“ med
Lt. Blake Coleman som pilot og Lt.Cmdr.
Dave Lauderbaugh som Radar Intercept
Officer i bagsædet.
F-14 Tomcat er herefter fuldt ud erstattet af F/A-18E/F Super Hornet i hele
US Navy. Selvfølgelig er der flere grunde
til dette, men de aldrende F-14 fly kræver
meget mere vedligeholdelse end de nyere
F/A-18 fly.

Historien og missionerne
F-14 blev lavet for at kunne afløse F-4
Phantom II i rollen som jagerfly. Flyet
blev specielt designet til at have meget lang
rækkevidde og til at anvende det dengang
helt nye AIM-54 Phoenix langtrækkende
luft-til-luft missil.
Den forudsete opgave var at fungere
som jagerdækning for de amerikanske hangarskibe og at forhindre sovjetiske bombefly i at komme ind på en afstand hvorfra
de ville kunne affyre deres langtrækkende
anti-skibs missiler.

Den første flyvning fandt sted d. 21.
december 1970 og flyet var i operativ tjeneste ombord på USS Enterprise i september
1974 i eskadrillerne VF-1 Wolfpack og
VF-2 Bounty Hunters.
Den første gang F-14 var i kamp var i
august 1981, hvor to libyske SU-22 FITTER blev skudt ned efter de havde beskudt
to F-14A. Fire år senere blev Tomcats fra
USS Saratoga sendt i luften for at intercepte
det Boeing 737 fly, som terrorister havde
fået stillet til rådighed efter kapringen af
det italienske passagerskib Achille Lauro.
Terroristerne landede i Sigonella på Sicilien
og overgav sig.
I 1989 var der igen nogle libyske jagerfly, denne gang MiG-23 FLOGGER, der
mente de skulle provokere F-14 Tomcats.
Resultatet blev nøjagtigt det samme som
i 1981, nemlig 2-0 til F-14 jagerne. En
mere uddybende artikel om dette kan ses i
IPMS-Nyt nr.83.
I forbindelse med afslutningen på den
kolde krig i slutningen af 1980’erne og den
første Golf krig i 1991 erkendte man at
der ikke længere var så meget brug for en
decideret luftoverlegenhedsjager som tidligere. Til gengæld var der i høj grad brug
for de luft-til-jord egenskaber som F-14
ikke var berømt for.
Kort tid efter Golf krigen gik man i
gang med at lave om på F-14D, således

at de kunne anvendes som jagerbombere.
Med disse opgraderinger og med installationen af et LANTIRN (Low-Altitude
Navigation and Targeting Infrared for
Night) system der tillod flyet at nedkaste
laserstyrede bomber havde man fundet
frem til en fremragede langdistance jagerbomber.
Det viste man til fulde i forbindelse
med krigen i Afghanistan, hvor fly fra
VF-14 Tophatters gennemførte adskillige
missioner på op til 3.000 km og ødelagde
afghanske fly på jorden i Mazar-e Sharif.
F-14 blev også brugt i Operation Iraqi
Freedom, hvor de flere gange har skræmt
fjenden på flugt ved blot at lave et high
speed pass i nulhøjde.

Bevarede F-14
Heldigvis vil der fortsat være masser af
muligheder for at se på F-14 fly. Der er fordelt en lang række fly til forskellige museer
rundt om i USA. En opdateret liste over
alle disse museer findes på:
www.f-14association.com/display.htm
Skulle der være en af Jer, der besøger
et af disse museer, så vil IPMS-Nyt meget
gerne modtage en artikel om museet.

Kilder
www.navy.mil
www.anft.net/f-14/f14-history.htm

Her er en F-14 fra Fighter Squadron Three One (VF-31) „Tomcatters“ på vej efter start fra USS Theodore Roosevelt.
Skibet var på dette tidspunkt, 3. januar 2006, stationeret i den Persiske Golf for at yde støtte til de amerikanske styrker i Irak.
Foto: U.S. Navy Photographer’s Mate 3rd Class Eben Boothby via Internettet
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Til højre er det en F-14D Tomcat fra VF-213
„Black Lions“, der sammen med VF-31 var de
sidste eskadriller der havde F-14 i aktiv tjeneste. Dette fly er klar til start fra USS Theodore
Roosevelt i den Persiske Golf d. 3. februar
2006.
Foto: U.S. Navy Photographer’s Mate Airman
Derek Allen via Internettet
Herunder er der et klassisk billede af en F-14
Tomcat. Der er CAG-Bird‘en fra VF-31, fly
nr.100, der ikke er malet i grå toner. Der er
masser af damp omkring flyet der laver et lowpass med nær supersonisk hastighed tæt på
hangarskibet USS Theodore Roosevelt.
Foto: U.S. Navy Mass Communications Spec.
3rd Class Nathan Laird via Internettet

Det nederste billede viser den absolut sidste
katapultstart med en F-14D Tomcat.
Fly nr. 112 fra VF-31 „Tomcatters“ der er
på vej ned af katapult nr.3 på USS Theodore
Roosevelt. Billedet er taget d. 28. juli 2006
ud for den amerikanske østkyst.
Som det kan anes på billedet var det noget
af et tilløbsstykke på skibet, det er ikke normalt at der er så mange der sender flyene
afsted.
Foto: U.S. Navy Mass Communications
Specialist 3rd Class Randall Damm via
Internettet

NYT FRA ARCHER
R35214: German Information Placards,
de små metalplader som sidder på
fx. motorer
R35215: German Instrument faces,
speedometer og andre små visere
R35216: Panzerfaust. De små
advarselsmærker
R35217: Abstand, WH, Feuergefährlich, etc.
R35218B: Tyske ladestencils, 23 stk. i sort
R35218W: Tyske ladestencils, 23 stk. i hvid
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA
CUSTOM DIORAMICS
CD 4050:
CD 6132:

Pacific Island Girl
Field Approach #1
(Groundwork w. stone culvert)
CD 6133: Field Approach #2
(Groundwork leading over a
cut stone culvert)
CD 6142: O.I.F. Vignette Base
CD 8023: Urban Street Intersection 1:72
CD 8030: Russian Garage WWII
CD 8029: Russian Dwelling WWII #1
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:72
SH72120:
SH72123:
SH72125:
SH72130:
SH72132:
1:48
SH48067:

F-86H Sabre Dog
Junkers Ju 87A
Legion Kondor
Bsh-1 russisk Vultee V-11
Vultee V-1 civil
XP-56 Black Bullit 2.
Arado Ar 96A

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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„Rejsebrev“ USA i øst og vest
På en tur til USA i maj var der et par ekstra dage i rejseplanen (ifølge vores rejseafdeling
for at spare på flybilletterne) så for en gangs skyld fik jeg lejlighed til at lege turist.
Tekst og fotos: Per Tardum

Øst, Museum of Aviation
Vores datterselskab er baseret i Atlanta,
Georgia. Atlanta byder ikke selv på meget
museumsmæssigt (i hvert fald for mig.
Er man til Den Amerikanske Borgerkrig,
Coca-Cola og CNN er det en anden sag).
Men 1½ times kørsel sydpå finder man
udenfor byen Macon flybasen Warner Robins, med Museum of Aviation.
Inspireret af deres meget flotte
hjemmeside drog jeg af sted. Museet omfatter flere bygninger og hangarer, samt et
stort udendørs område.
Første indtryk var lovende, foran
hovedindgangen stod en rimelig pæn B-1.
Nogle af de indendørs udstillinger var også
ret imponerende, bl.a. en større opstilling
om Stillehavskrigen var godt lavet med en
nydelig P-40 i centrum.
De har en SR-71 stående, med drone,
og en U-2, samt en del køretøjer relateret til
flyvning. Den udendørs udstilling omfatter
et stort antal fly, en EC-121 Constellation,
en AC-130, C-141 og B-52 for blot at
nævne nogle.
Ikke overraskende er stort set alle fly
af amerikansk oprindelse, men en enkelt
EE Lightning F6 står i et hjørne af pladsen
og stikker lidt ud.
Et afsnit er dedikeret til flyvningens
historie i Georgia, og er man til personhistorie er museets Hall of Fame klart
ulejligheden værd.
Der er meget godt og flot, men der er
desværre også en del som skuffer. Museet
råder over en spændende fly samling, men

På Museum of Aviation står der bl.a. denne Grumman HU-16 Albatross

især udendørs er flyene ikke særlig godt
præsenteret. De fleste står ligesom kastet
ind imellem hinanden, uden rigtig struktur
og tilgængelighed.
Jo, man kan da gå omkring imellem
dem, men de er blandet sammen type og
periodemæssigt, og da de ikke er særlig godt
vedligeholdt, er det hele en lidt trist fornøjelse. (Det øsede ned mens jeg traskede
rundt derude, det hjalp sikkert heller ikke).
Konklusion? Museet var i sidste ende
en go’ oplevelse for mig. De fleste vil nok
vurdere på om det er køreturen værd, men
eftersom man passerer et gigantisk outlet
mall på vejen kan der vel skabes balance.
Check dem evt. på deres hjemmeside
www.museumofaviation.org hvor du også
finder en oversigt over deres meget store
fly samling.

Lockheed EC-121 Constellation på Museum of Aviation på Warner Robins i Georgia

30

Vest: SDAM
Rejsen gik videre til San Diego, hvor jeg
havde et par dage før pligten kaldte (man
ofrer sig jo i firmaets tjeneste). Det er
anden gang jeg besøgte San Diego, og jeg
glædede mig til et gensyn med USS Midway.
Men tiden var også til at besøge San Diego
Air & Space Museum/SDAM.
Første indtryk var ikke specielt lovende.
En Sea Dart (tror jeg nok) som så ud som
om den var ved at falde ned af sin pind
„pyntede“ over indgangen. Men de havde
da også en A-12 (jagerversionen af SR-71)
som blikfang.
Museet er rigtig godt. Californien har
en central plads i flyvnings historie, og der
er mange udstillinger som er dedikeret væsentlige personer og begivenheder indenfor
flyvning.
Udstillingen er i alt væsentligt in-

dendørs. Det første man løber ind i er
kommandomodulet fra Apollo 9 i en meget
spændende opstilling om denne mission.
En anden særdeles flot feature omhandler
rumrejser, med en del replicaer af bl.a.
Gemini og Mercury kapslerne.
Man bevæger sig rundt, nærmest op
igennem flyvningens historie. De forskellige perioder er belyst godt og grundigt
med tema opstillinger. Der er lagt et stort
arbejde i at skabe replicaer af sjældne typer.
Det overdækkede centrum i den cirkelformede bygning danner ramme for en flot
Vietnam-inspireret opstilling med en F-4
Phantom som forfølger en MiG-17 og en
AH-1 Cobra. Derude står også en Ford
Tri-Motor og en meget velholdt Catalina.
Listen over udstillede fly er for lang til
at beskrive her, men jeg vil lige nævne Ryan
X-13, en lodret startende jager.
SDAM er bestemt et besøg værd. Du
finder SDAM på nettet på hjemmesiden
www.aerospacemuseum.org

På San Diego Air & Space Museum kan man se nærmere på denne F-4 Phantom

Ryan X-13 er et meget usædvanligt fly, det var det første (og så vidt vides hidtil eneste) jetfly
der er landet ved det Hvide Hus i Washington

USS Midway, San Diego
Aircraft Carrier Museum
eller bare „Midway Magic“
Museet er bygget op omkring USS
Midway, CV41, og det er helt nyt. Det blev
åbnet for offentligheden i juni 2004, hvor
jeg i øvrigt havde mulighed for at besøge
det få måneder efter.
Til forskel fra Intrepid i New York (se
evt. artikel i IPMS-Nyt nr. 106) er Midway
et rigtig hangarskibsmuseum. Museet skal
vise et hangarskib, og der er et større antal
veteraner som står for rundvisningen.
Lad mig indledningsvis gøre reklame for
den såkaldte guided tour. Man får en lille
fætter med høretelefoner om halsen og
vandrer så rundt på egen hånd. Alle steder
af interesse er markeret med et nummer,
og man trykker simpelthen det ind på den
lille guide. Man får så den relevante tekst
læst op. Det virker rigtig godt. Det er et af
de velfungerende systemer af den art som
jeg har oplevet.
Og hvad kan man så se? Turen rundt
begynder nede på hangardækket hvor en
fuldt bevæbnet Skyhawk er det første man
møder. Turen går frem forbi en omfattende
udstilling af hangarskibsmodeller og ud
under dampbeholderne for katapulterne
frem til mandskabslukaferne, eller rettere
„the berthing spaces“. Her, umiddelbart
under fordækket, er der fyldt op med
køjer, skabe og sanitære installationer. Og
der er trangt, skulle jeg hilse at sige. Som
bygget var Midway’s besætning på ca. 3.000
mand, i perioder under Vietnam-krigen
var besætningen oppe på næsten 4.000
mand. Og i betragtning af at de 2 forreste
katapulter er umiddelbart ovenover skal
det nok have været sin sag at få sovet mens
der var flyoperationer i gang. Man går ud
igennem „the forecastle“, oversættes som
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På dækket af USS Midway står bl.a. denne Sikorsky SH-3 Sea King.
Navy 66 er den helikopter der har samlet flest astronauter op efter de er landet i havet

bak (det hedder det på skibssprog!), her er
bl.a. ankerkæderne og de tilhørende spil.
Stedet holdes i absolut prima stand, malet,
skinnende og er bådsmandens stolthed.
Forecastle har vigtige sociale funktioner,
bl.a. afholdes gudstjenesterne her.
Selve hangardækket er på nuværende
tidspunkt ret tomt, men der er åbnet for
adgang til en række rum, bl.a. LOX generator rum hvor der dannes flydende ilt.
Den lille guide fortæller i øvrigt at Midway
var tæt på at forlise efter en kollision med
et fragtskib som angiveligt stak stævnen
ind i LOX rummet. Den efterfølgende
eksplosion og brand kostede et stort antal
søfolk livet. Mindre farligt ser der ud i SINS
rummet som er centralt i skibets navigation
og AWMCS (Aviation Weapons Movement
Control Station). Man har mulighed for at
gå ud på flere af de store elevatorer.
På hangardækket findes også en større
samling flysimulatorer, både spillehalstørrelser, og „rigtige“ simulatorer. Her
kan man flyve missioner alene eller imod
andre. Jeg afstod fra at prøve, det koster

altså en jetjager... undskyld. På hangardækket finder man også museets lille café og
museumsbutikken.
Fra hangardækket går man ned til
messedækket, hvor også bombeelevatorerne befinder sig. Her, imellem kantinediske
og spisende gaster blev bomber og missiler
rullet forbi til råbene „bomb, coming through“ (hvad der nok skal have skaffet lidt
albuerum) for at blive hejst de sidste dæk
op til hangardækket eller flight dækket. På
messedækket er der åbnet til flere af værkstederne og postkontoret. Efter messen
kan man passere forbi sygelukafet, og går
en tur ned i maskinrummet. Man har god
mulighed for at indleve sig i hverdagslivet.
Retur op igennem hangaren og man
står på flyvedækket. Her finder man en række flådefly. bl.a. Tracker, Tomcat, Phantom
og Corsair II. Phantom’en vises som om
den lige var landet, med bremsewire og det
hele, Corsair’en står klar på katapulten. Ved
mit seneste besøg var samlingen udvidet
med bl.a. en F/A-18 i aggressor bemaling,
en RA-5 Vigilante og en H-46 Sea Knight.

En RA-5 Vigilante pryder dækket på USS Midway
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Alle fly er godt bevaret, i god stand og
der er gjort rigtig meget ud af at skabe en
„rigtig“ hangarskibsstemning.
Har man tålmodighed stiller man op i
køen til rundvisning i øen. I modsætning
til resten af skibet er der her levende
rundvisning, udført af Midway’s veteranforening.
Rundvisningen går igennem airbossen’s
bro, igennem styrehuset og frem til kaptajnen’s bro, hvor man kan sætte sig i „den
store mands“ stol og fornemme lidt af
atmosfæren ved at føre kommando over
et hangarskib.
Lidt historiske data: Midway blev sat i
tjeneste i september 1945 som CV41. Hun
var det første af en klasse af hangarskibe
i en størrelse som var for store til at gå
igennem Panama kanalen. Skibet deltog
efter krigen i en række forsøg, herunder
i 1947 affyringen af en erobret V2 fra
stævnen. Midway var som det første skib
i den amerikanske flåde hjemmehørende i
en japansk havn, Yokosuka, igennem 18 år.
Midway måtte igennem en lang række
moderniseringer og ombygninger som
ændrede en del ved skibets sejlegenskaber.
Ikke mindst det vinklede flyvedæk og en
33% udvidelse af samme gjorde Midway
særdeles top tung. Flere af veteranerne
talte om „the Midway roll“ som angiveligt
skulle være en skrækindjagende oplevelse.
Skibet deltog i Vietnam krigen, hvor
der alene i 1965 blev fløjet næsten 12.000
missioner fra hendes dæk. Midway fungerede som hovedkvarter under den første
Golf krig og blev endeligt taget ud af
tjeneste i april 1992, efter 47 år. Midway
er dermed det hangarskib som har tjent

længst tid i US Navy. Skibet indgik efter et
årti i mølpose i San Diego Aircraft Carrier
Museum og blev åbnet for offentligheden i
juni 2004. Og i betragtning af at San Diego
er hjemsted for den 7. Amerikanske Flåde
er der formodentlig ikke et mere passende
sted end her, med udsigt til de moderne
søstre på flådestationen.
I modelform finder du USS Midway
i 1:542 skala fra Revell, sættet fremstiller
Midway som hun så ud under Anden Verdenskrig. En nyere version kan du finde fra
et for mig totalt ukendt firma, Kangnam,
i 1:800. Et lige så ukendt (for mig) firma
Loose Canon laver Midway anno 1945.
Midway er på nettet www.midway.org

San Diego i øvrigt
San Diego er som sagt hjemsted for 7.
flåde, og et af de mest militariserede
områder i verden, hvad man til stadighed
bliver mindet om. Der er næsten konstant
fly i luften, krigsskibe på vej ind og ud hele
tiden, og bevogtningsfartøjer er sammen
US Coast Guard tilstede overalt.
Området omkring San Diego er rart,
der er gode strande. På en tur til vandet
kørte jeg rundt om bugten, og endte ude
på Cabrillo Point. Navnet stammer fra den
spanier som angiveligt opdagede bugten.
Fra monumentet og museet derude ser
man ned over North Island Naval Air
Station og Coronado Naval base. Der skal
dog en go’ telelinse til før man får noget
rigtigt ud af den udsigt. Men man står

lige ved indsejlingen til San Diego Bay,
og alle orlogsfartøjer passerer lige forbi,
ligesom anflyvning til NAS North Island
går forbi her.
Jeg fik ved den lejlighed mulighed for
at tage en serie billeder af FSF-1 „Sea
Fighter“ som er noget af det nyeste i USN.
Skibet er en „LSC“ (Littoral Surface Craft),
er beregnet til kystnær indsats, et fartøj på
1.600 ton der går op til 90km/t og ind på
så lavt vand som 4 m.
Læs evt. mere om FSF-1 på:
www.news.navy.mil/search/display.
asp?story_id=19084 eller
www.strategypage.com/gallery/ar-

35115: Russisk fabrikslampe på træmast
35116: Russisk mariner 1941-43, inf.
35117: Russisk mariner 1941-43, officer
35118: Russisk tanker arb. med jernstang
35119: Russisk foroverbøjet tanker
35141: Land Cruiser BJ45 som lastvogn
med langt lad og 105 mm russisk RR
35261: Pz 38t bunker
35262: Hummer kommandørkuppel
35263: Moderne udbrændt bil

35264: Tidlig Tiger I kampskadet.
Vejhjul, front og blendering
35265: Gummiged civil udgave
35266: Gummiged i militær udgave med
skovl og gaffel
35267: 2 Europaller
Kommer: Landcruiser HI-LUX med
Dushka, Landcruiser HI-LUX Special
Operations US Afghanistan version
P230: Old rust, pigment

Et stemningsbillede fra SDAM, flyet er en Ford Tri-Motor, bilerne er fra samme periode

ticles/military_photos_20057201.asp eller
science.howstuffworks.com/sea-fighter.htm
På vej tilbage fik jeg lige et glimt af et af
luftpude fartøjerne fra USS Bonnehomme
Richards, en LCAC i høj fart.
Havde timingen været bedre havde jeg
også nået et besøg på NAS Miramar (Top
Gun og alt det der) men der var kun besøg
1 og 3 torsdag... Nu er det i alle tilfælde
for sent, Miramar er nu „degraderet“ til
helikopterbase for US Marines.
Herunder ses FSF-1 Sea Fighter

NYT FRA MIG
P231:
P232:
P234:
P239:
P243:

Gun metal, pigment
Dry mud, pigment
Rubble dust, pigment
Fortynder til vask, 75 ml
German Filter Set til behandling af
alle typer tysk bemaling
P244: Africa Filter Set
P245: Allied Filter Set
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Anmeldelser
Bøger

The Road to Berlin.
Af Steven J. Zaloga og James Grandsen
Arms and Armour Press 1990.
Hvis man lige er til billeder af panser
og andre køretøjer i aktion - og det er de
fleste i IPMS - så er denne bog lige sagen.
Steven J. Zaloga, en stor kapacitet inden for feltet, har præsteret endnu en god
bog tilsammen med en kollega. De har
skrabet en hel del billeder sammen af tyske
og sovjetiske kampvogne og andre køretøjer der var i tjeneste i årerne 1941–1945.
Mange er billeder som jeg ikke har set
før, men en gang skal jo være den første!
Endvidere har de fundet en del gode billeder af mere ukendte køretøjer produceret i
Ungarn og Rumænien. (Stregtegninger af
dem er inkluderet!) Og til slut er der også
billeder af bulgarske køretøjer i aktion.
Selvom jeg ikke selv bygger køretøjer,
så nød jeg bogen fra ende til anden og den
kan varmt anbefales til alle. Og „panzer
basserne“ i foreningen kan sagtens få inspiration til bygning af sæt og diroramaer
også.
Bogen er på 48 sider og har 90 illustrationer, heraf en del stregtegninger og en
god introduktion.
Morten Grim Pliniussen
Suomen Ilmavoimien Historia 24:
LeR 5
Af Kalevi Keskinen og Kari Stenman
ISBN 951-98751-7-4
Fra 1942 havde Finlands Flyvevåben
organiseret sine flyvende enheder i fem
regimenter, nummereret 1 til 5. Det femte
regiment LeR 5 (Lentorykmentti 5 =
Flyver regiment 5) samlede de fly, som
havde til opgave at støtte det søværts
forsvar - det var på dette tidspunkt LeLv
(Lentolaivue = eskadrille) 6 og 30. Denne
organisation fortsatte frem til omkring
månedsskiftet SEP/OKT 1944, da Jagereskadrille 30 blev overført til LeR 3 og
Bombereskadrille 6 blev overført til LeR
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4, hvorefter LeR 5 blev nedlagt.
Nærværende bog fortæller ikke bare
LeR 5‘s historie, men dækker også de
operative enheder, som ikke har fået deres
historie fortalt i de tidligere udkomne bind
om LeR 1 til 4. Det er først og fremmest
Lentolaivue 6, som inden regimentets oprettelse havde ført en omskiftelig tilværelse
udenfor regimentsstrukturen under forskellige navne: Erillinen Lentolaivue (Den
selvstændige Eskadrille), Lentolaivue 6 og
36. Desuden dækker bogen Lentolaivue
15‘s korte tilværelse: denne eskadrille blev
oprettet som en midlertidig enhed i JUN
1941 og nedlagt FEB 1942.
Enhederne i LeR 5 er med sine brogede flyparker et paradis for modelbyggeren. LeLv 6 løste sine rekognoscerings- og bombningsopgaver (herunder
antiubådspatruljering) med både søfly og
landfly.
Under Vinterkrigen havde man Blackburn Ripon og desuden til låns et par Junkers F 13 fra Grænsebevogtningen, disse
blev sidst i Vinterkrigen suppleret med
Ilyushin DB-3M taget som krigsbytte og
to Koolhoven FK-52, der blev modtaget
som gave. I den følgende sommer sås også
Gloster Gladiator og Fieseler Storch hos
eskadrillen.
Ved Fortsættelseskrigens begyndelse i
1941 udgjordes hovedparten af materiellet
af krigsbytte i form af Tupolev SB-2 bombefly og Polikarpov I-153, som således
kom til bedre anvendelse. Bestanden af
Ripon pontonfly blev suppleret af Høver
M.F.11, som var undsluppet den tyske besættelse af Norge, og Dornier Do 22 indkøbt i Tyskland. Man havde også Beriyev
MBR-2 flyvebåde i brug - disse var dog i
så dårlig stand, at de ikke blev til megen
gavn. Endelig løste eskadrillen også mindre
glamourøse opgaver såsom målslæbning
med Fokker C.VE.
Med LeR 5‘s oprettelse fik LeLv
6 som operationsområde havet vest for
Lavansaari (en ø i Finske Bugt), LeLv 30
opererede øst herfor. Operationerne tæt
ved fjendens flyvepladser krævede hurtigere fly, derfor var jagerfly naturlig udrustning
til opgaven. LeLv 30 overtog krigsbyttejagerne (pr. 1 JAN 1943 havde 2. flight 3
styk Polikarpov I-153 og 1 styk I-16, også
I-15bis blev brugt senere), mens 1. flight
fortsatte med at bruge Fokker D.XXI. I
FEB 1944 fik eskadrillen Fiat G.50 at træne
med som forberedelse til modtagelsen af
Messerschmitt Bf 109G-2, der senere blev
afløst af Bf 109G-6. I 1944 iværksatte man
uddannelse af piloter fra eskadrillen til natjageropgaver. Det lykkedes dog aldrig at få

de Bf 110G-4 natjagere, som man gerne
ville have haft.
LeLv 15 fløj udelukkende fly med
sø- eller skiunderstel. Enheden begyndte
med to Junkers W 34 til rekognoscering
i Botniske Bugt, en uge senere suppleret
med en Heinkel He 115. Da Finlands hær
begyndte at skubbe Den røde Hær væk
fra finsk område, blev eskadrillen sat ind
til støtte herfor. Opgaverne var transport
af forsyninger og sårede samt rekognoscering, desuden nedkastning af flyveblade og
landsætning af infanteripatruljer bag fjendens linier i det uvejsomme terræn. Hertil
fik LeLv 15 som forstærkning fem styk
Blackburn Ripon, desuden et par MBR-2
flyvebåde, som blev brugt til nedkastning
af flyveblade, og en Høver M.F. 11.
Med denne bog kan modelbyggerens
appetit virkelig vækkes - de fleste af flytyperne kan endda fås som model. Appetitten støttes også af billedmaterialet: Det
meste af bogen er skarpe fotografier, heraf
6 i far ver, desuden 10 sider tegninger af et
udvalg af de beskrevne fly.
Bogen er på 128 sider plus omslag, trykt
på førsteklasses papir. Alle billedtekster er
på både finsk og engelsk, der er desuden
et sammendrag på engelsk i slutningen af
bogen. Bogen indgår som bind 24 i serien
om Finlands Flyvevåbens historie.
Kai Willadsen

NYT FRA MODELKASTEN
SK-65: 12,8 cm Sturer Emil
SK-66: Elefant
SK-67: 40 cm bælter til StuG III B
SK-68: Ferdinand tidlige bælter
SK-69: Ferdinand sene bælter
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Manglen på nye kræfter
Modtaget fra Niels Rønkjær
Torben Klein havde i nr. 110 en lille artikel
om „DM titel – kunstværk eller økonomi“,
hvor han til en vis grad klandrer brugen af
nyere sofistikerede materialer, som resin og
æts, som værende grunden til at „ud-afæsken“ modelbyggere føler sig overskygget/udkonkurreret af de modelbyggere,
som ved konkurrencer bruger disse medier,
til at give dem det ekstra pift, der for mange
får modellerne til at virke mere attraktive
og fuldendte.
Jeg kan godt følge ham i hans betragtninger og vil til dels give ham ret i, at den
slags tiltag kan virke som en hæmsko for
tilgangen af nyt blod, hvis vores hobby
bliver opfattet som, citat: „en elitær hobby
for velhavere“ citat slut, på baggrund af at
ikke alle hobbyister har den samme økonomiske formåen.
Men mange nysgerrige, som måske
står udenfor og kigger ind, tror jeg egentligt ikke har noget imod det elitære som
sådan. Derimod fornemmer jeg mere at
de opfatter vores hobby som gammeldags
og en smule besynderlig, samtidigt med at
de forhåbentligt nærer en vis beundring og
misundelse for en samling originaler, som
tilsyneladende har overskud til fordybelse
og et tidskrævende håndværk, i en tidsalder
hvor fritid til sig selv, for manges vedkommende er en sjælden luksus.
Snakker vi om de yngre årgange, er en
meget større konkurrent i denne sammenhæng, uden tvivl PC-spil, som i den grad
lover hurtige - meget hurtige – resultater,
vha. nogle få fingerbevægelser i staccatorytme på keyboard og mus.
Samtidigt afvikles der indenfor dette,
meget store internationale turneringer,
med større (penge)præmier, end vi herhjemme formår og hvor sponsorer betaler
alt; transport, kost og logi til de dygtigste og
hvor nogle af dem kan gøre deres hobby
til deres levebrød – vi taler her om unge
topspillere med årsindtægter på op til +
500.000 kr! ifølge et ungdomsprogram jeg
så på dansk TV.
Lidt svært at konkurrere med, i et DM
for modelbygning, hvor gevinsterne består
af ekstra loftisolering eller ballast til arbejdsbordet, sammen med pokaler og krus
og ind imellem lidt ekstra til tegnedrengen,
fra venlige og trofaste sponsorer.
Vi skal selvfølgelig være glade for det vi
har, men det fjerner dog ikke den fornemmelse hos mig, at vi slås mod vejr møller,
som truer med at blæse os omkuld, på et
eller andet tidspunkt.
Ydermere er der jo heller ikke længere,
som tidligere anført af formanden her i

bladet, noget offentligt medie eller organ
i Danmark som slår på stortromme for
udbredelsen af vores hobby.
Som et cadeau til alt dette, var det
derfor en glædelig overraskelse at opleve
deltagelse af ca. 5 juniorer på Randers
Åben 2006.
Måske er de netop blevet inspireret til
at bygge modeller, efter ensformigt at have
spillet sig igennem „Call of Duty“, „Battlefield Vietnam“, „Medal of Honor“ og hvad
der ellers er tilgængeligt af den slags.
Min egen nevø på 10 år, er til min
fornøjelse selv begyndt at vise interesse
for modelbygning, på baggrund af en årskalender fra Tamiya, jeg gav ham en jul.
Desværre nåede jeg ikke at deltage ved
udvælgelsen af byggesættet, inden hans
første sæt var købt og et åbent køretøj
som Tamiya’s 1/48 Bren Carrier, kan ikke
siges at være det mest ideelle valg, for en
nybegynder, at starte med. Så vi bygger
den sammen, hvor jeg giver ham nogle tips,
mht. bygning og rigtigt brug af værktøj,
hen ad vejen. Om han så evner at holde
interessen fanget i længden til at synes om
det er noget for ham, må tiden vise.
Så alt i alt, er der vel stadig håb for en
tilgang af nyt blod, til en mere „gammeldags elitær fritidsinteresse“.
Set i et noget andet perspektiv, findes
der også andre freaks, geeks og nørder af
anden slags herhjemme, da jeg sidste weekend i april for sjovs skyld kiggede indenfor
på den 13. danske Dukkehusfestival i Kulturhuset, Farum.
Festivalen er, ifølge programføreren,
skabt af en vis Marianne Rohrberg, idet
hun blev hooked på en lignende festival i
London, selvfølgelig i en meget større målestok, for år tilbage. I 1992 etableredes den
1. af slagsen herhjemme, i FOF Farums
lokaler og gennem årene havde man sågar
engang kongeligt besøg af HKH Prins
Henrik, der var interesseret i småtingene.
Når I er kommet Jer over chokket over
at man som mand på nogen måde kan finde
på at gå til sådan et arrangement, vil jeg
lige bemærke at mange af de forskellige
værktøjer som der bruges til denne hobby,
ligeså godt kan bruges af os, selv fandt jeg
et pandebåndsforstørrelseglas i en letvægtsudgave, til 135 kr., som jeg investerede i.
Samtidigt var der betydelig flere udstillere,
gæster og kunder til salgsstandene, end vi
nogensinde, mig bekendt, har rundet til
et mesterskab: 43 udstillere, hvor næsten
alle havde egne salgsstande og gæster fra
både Sjælland, Jylland og Fyn samt Sverige,
Tyskland, Holland, England og Spanien!
Alt bygget i skala 1:12, udstillet i Kulturhusets foyer, lille sal og teatersal. For øvrigt
et udmærket fremtidigt alternativ til Valby

Medborgerhus, hvis der her skulle begynde
at opstå problemer: Bygningen er af nyere
dato, med gode lokaler, cafeteria i foyeren,
gode parkeringsforhold til bilen og nærliggende indkøbscenter til parkering af andet
påhæng, hvis ønskeligt!
De enkelte udstillere svingede, ligesom
hos os, både i kvalitet og kunstnerisk udformning, men der var alligevel mange
spændende og flotte projekter. Bl.a. Tony
Knott fra Oxfordshire, England, der var
mester for en lækker samling miniaturerustninger og våben, fra typisk 15- og 1600
tallet. Desuden lavede han boliginteriør
som datidens simple borde og stole, kunstfærdigt bemalet og givet en sodet slitage
bemaling. Jeg spurgte ham om han brugte
en form for drybrushing til dette, hvilket
han svarede nej til, men at han behandlede
emnerne med et særligt middel, som han
dog ikke kom nærmere ind på hvad var,
men som bruges i filmindustrien (www.
tonyknott.com).
Blandt andre af de for øvrigt mange
mandlige udstillere og forhandlere, kan
nævnes modelsnedker Kurt Jensen fra
Frederikssund, www.minimokurtjensen.
dk og en, formodentlig selvlært do., Niels
Jalling fra Frederiksberg, www.1til12.dk,
der begge laver modeller af borgermøbler i træ, hvoraf N.J. har specialiseret sig i
danske 1800-tals møbler. De formår sågar
at genskabe indtrykket af marmorering af
forskellige træsorter i møblerne, som de
gamle møbelsnedkere brugte en speciel
teknik til at skabe i 1:1.
Indenfor dukkehus og miniaturemøbel
hobbyen, ser det dog også ud til at de noget
yngre aktører her er sjældne deltagere, da
det tilsyneladende er folk fra midt i 40’erne
og opefter, der er aktive i skala 1:12.
Der blev under alle omstændigheder
handlet livligt og navnlig mangen en kvinde
i pensionsalderen gik derfra med mange
fyldte plastposer. Så – nørder og særlinge
i alle aldre, lande og køn, forene eder!
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Kvartårskonkurrence Vest 2006
Af Lars Seifert-Thorsen

V

est for Storebælt er man også gået i
gang med en kvartårskonkurrence.
Reglerne er de samme som i København, idet dog ikke-IPMS medlemmer
også kan deltage i konkurrencen. Til gengæld kommer de ikke „på tavlen“, idet de
ikke får points.
Konkurrencen afholdes forskellige steder i det jysk/fynske område og i maj var
det hos Vestjysk Hobby i Esbjerg.
September konkurrencen er d. 16.
september i Minibyen i Fredericia. Redaktionen håber at der vil være flere IPMS‘ere
der deltager i september.

Total

Navn

Henrik Nyland Knudsen

10

10

20

Finn Nissen

8

9

17

Peer Schmidt

10

0

10

NYT FRA EDUARD
1:35
35814: WC-54 Ambulance
35816: Sd.Kfz.124 Wespe
35819: Sturer Emil
35821: 8,8 cm Flak 36/37
35825: KV-2
35829: AB-41 Autoblinda
35834: GMC 2½ ton 6x6 truck
35835: M1 Panther Mineclearing tank
35838: Bergepanther early
35840: Sd.Kfz.251/10 Ausf.C w PaK.36
35842: Wiesel 1 TOW
35843: Sd.Kfz.251/2 Ausf.C Wurfr 40
35844: Leclerc Serie 2
35845: Centurion Mk.III
35847: M-4A3 Sherman 105 mm
35848: Pz.IV Ausf.D
35850: Zimmerit Tiger I
35853: M-102 Howitzer 105mm
35855: Sd.Kfz.251/7 Ausf.D Pionier
35856: Sd.Kfz.251/7 Ausf.D Pionier
w/sPzB 41 AT Gun
35857: Sd.Kfz.251/7D Pionier Befehl
35858: SAM-6 AA missile
35859: LAV-25 Piranha
35860: Pz.IV Ausf.E
35861: Sd.Kfz.251 Ausf.C tool boxes
35862: Centurion Mk.III shields
35866: M-4A3 Sherman 76mm gun
35868: Jagdpanther command
35869: Sd.Kfz.251/4 Ausf.C
35870: leFH18/40
35871: Jagdpanzer Hetzer
35872: Panther Ausf.G Night Fighting
35873: Flak 37 88mm
35874: M-36 Jackson exterior
35875: StuG III Ausf. B exteriør
35876: 2 cm Flak 38
35877: BR 52 Steifrahmentender interior
35878: Sd.Kfz.11/4 Nebelkraftwagen
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35879: M-113 IDF Fitter interior
35880: Sd.Kfz.251/1 C Stuka zu Fuss
35881: Pz.IV Ausf.E Vorpanzer
35882: M-113 IDF Fitter exterior
35883: M-36 Jackson interior
35884: KV-1E
35885: Sd.Kfz. 251 Ausf D sidekasser
35886: Sd.Kfz. 251 Ausf D sidekasser
35887: Sd.Kfz.251/22 Ausf.D
35888: KV-2 Big Turret
35889: Sd.Kfz. 251 Ausf C sidekasser
35890: BR52 Steifrahmentender exterior
35891: BR52 Steifrahmentend. floor plate
35892: T-70M early rounded fenders
35896: Sd.Kfz.251/21 Ausf.D Drilling
35897: BR52 Steifrahmentend. floor smoke
35898: Char B1 bis
35899: Pz.III Ausf.K Befehlswagen
35900: Brummbar late
35901: Schurzen Brummbar late
35902: Zimmerit Brummbar late
35903: sPzB 41 AT Gun 28mm
35904: Pz.IV Ausf.D
35909: T-70M early bended fenders
TP084: KV-1 net
TP085: Leclerc skærme
TP086: KV-2 mesh
TP088: KV-1/KV-2 mesh early
TP089: KV-1 mesh Simplified turret
Kanonløb i 1:35
34012: StuG.III Ausf.F
34054: Tiger I, Dragon
34059: Tiger I, AFV Club
Fly 1:48
1107: Albatros D. Va/Jasta 5
1111: Albatros D.V/Jasta 5
1112: Polikarpov U-2 VVS
1114: Pfalz D.III (to fly). Med æts
1115: YAK-1
1117: YAK-1b

1121: Spitfire Mk.22/Mk.24 Ltd. edition
1122: Sopwith Camel Black Miki, Ltd. ed.
8060: Sopwith Camel Dual Combo
8096: Fokker E.V
8133: Fokker D.VII Combo, dobbeltsæt
8134: Fokker D.VII (Albatros), 2 fly.
8149: Polikarpov I-16 type 24
8402: Hanroit HD.1
8415: Pfalz D.IIIa
8431: Nieuport Ni-17
8476: Bf 108B
R0002: Fokker D.VII Royal Class
Ætsninger i 1:72
22099: T-34/85 Model 1944
22091: StuG IV late Zimmerit
22101: StuG IV late
22102: Sd.Kfz.251 Ausf.C
22109: Sd.Kfz.251 Ausf.D
22113: Sd.Kfz.165 Hummel Late
22116: M-1114 Humvee
DIVERSE
53015: U-boat VIIC/41 1:72
17022: U-Boat VIID, 1:144
00099: Rivets strips (positive)
00100: Rivets strips (negative)
8504: Japanese Army AF WWII, 1:48
figurer i plastik med æts
1:48
28019: Panther G
28020: Panther G Zimmerit
28021: Pz.IV Ausf.J
28022: M-10 interior
28023: Panther G sideskørter
28024: Schürzen Pz.IV Ausf.J
28025: Schürzen mesh Pz.IV Ausf.J
28026: Schürzen Pz.IV Ausf.J Zimmerit
28027: Zimmerit Pz.IV Ausf.J
28028: Jagdpanther late
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence
2006

Total

Navn

Af Flemming Hansen

Lasse Hyllemose

10

10

20

Flemming Hansen

9

10

19

Ib Schmidt

10

9

19

Ole Østergaard

9

6

15

Roy Nielsen

6

9

15

Bjørn Jensen

6

5

11

Carsten Bentzien

8

0

8

Sonnich P. Hansen

0

8

8

Antal modelbyggere 2006: 15
Maj konkurrencen var ikke ligefrem en af
de mest modelrige i historien. Men alligevel
markant på en anden måde da det lykkedes
for Lasse Hyllemose at bryde den sejrsrække som Ib Schmidt - fortjent - nærmest
har klæbet til i lang tid. Lasse havde lavet
et storslået diorama, som derfor henviste
Ib til 2. pladsen.
Ib har efter eget udsagn har optaget
4 senge på Rigshospitalets traumecenter,
mens førende psykologer, terapeuter, healere og B.S. Christiansen forsøger at give Ib
modet tilbage til september konkurrencen.
På en nær mest anonym 3. plads kom Sonnich med en fin Robocop figur.
På den anden side af bordet, var der
langt mellem modellerne. Meget langt!
Vinder blev formanden selv med to 1:43
modeller af Jan Magnussens formel 1
racere fra Stewart tiden. Vittige hoveder
mente at det var juniors legetøjsbiler der
var medbragt - dem med optræksmotor!

Ignoranter vig bort!
2. pladsen blev indtaget af Roy Nielsens japanske Grace i 1:48. Da kun Roy
havde en anden model i klassen og motorcyklerne var bygget af vinderen på den

1:35
381: 3,7 cm Pak
418: M7 Priest detaljering, kanon,
drivhjul, skærme, etc.
419: Hummel nr. 3, kanon
420: M7 Priest holdere,
ammunitionskasser, etc.
421: M7 Priest, overbygningen i æts
419: Hummel, kanon og affutage
424: 10,5 cm ammunition og kasser
437: Pz III/IV værktøj og beslag
438: M1025 HUMVEE nr. 1
439: M1025 HUMVEE nr. 2
440: M88A-1
441: US 2½ ton 6x6 detaljering
442: LVT-4 Water Buffalo
443: US værktøj og beslag
445: Fløjmøtrikker i æts og resin
446: Tyske kabler, øjer og kroge
448: Wirbelwind tårn i æts
449: Israelske vejspærringer
450: Kasser på bagende,
Panther & Jagdpanther
452: 4 stykker israelsk „Berlinmur“
455: Tiger I værktøj og beslag

456: Tiger II værktøj og beslag
457: Panther/Jagdpanther
værktøj og beslag
458: MLRS nr. 2
459: Tysk infanteriudstyr
460: Værktøjskasse i æts
461: US infanteriudstyr
462: US værktøjsbeslag
463: Autoblinda AB41 detaljer, æts og
resin
464: Ford GPA Jeep
465: Fint kvadratisk net „vævet“
466: Medium boret net
467: Dørkplade nr 1 „nister“
468: Medium kvadratisk net „vævet“
469: Medium sekskantet net „vævet“
470: Medium ruderformet net „vævet“
471: Fint ruderformet net „vævet“
472: Dørkplade nr. 2 prikker
478: Autoblinda AB41 tårn i resin
479: KV-1 model 1942 støbt tårn
480: KV-1 model 1942 støbt tårn, skærme
481: Sturer Emil detaljering, æts og resin
482: Sturer Emil, skærme

6

anden side af bordet, blev der kun uddelt
point til 1. og 2. pladsen.
Efter en lang og god varm sommer er
der ikke de store forventninger om et veldækket modelbord til september herfra...

NYT FRA ROYAL MODEL
483:
484:
485:
486:
487:
491:
lio“
500:

Tysk maskingeværskytte i frakke
Autoblinda AB41 hjul type „Libia“
Italiensk tanksoldat i tårn
Italiensk tanksoldat med læderhjelm
Siciliansk ruin
Autoblinda AB41 hjul type „Artig-

Moderne tilbehør, parabol, lampe
aircondition
501: Israelsk hus i ruiner
504: Hjørne af tysk hus i ruiner
505: Del af tysk hus i ruiner
082: Nyt katalog i farve.
Indbundet og ikke løsblade
Nr.445: Besætning til Firefly Vc, 2 fig.
er taget af programmet
1:48
435: Tiger I tidlig
447: Tiger I tidlig, skærme
474: T-34/76 model 1941
475: M4 Sherman tidlig
476: Hetzer mellem
477: StuG III Ausf. B
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2006 - 2007

16. September........................... Kvartalskonkurrence - Vest......................... I Minibyen, Madsbyparken, 7000 Fredericia
.............................................................................................................................. Niels M. Frederiksen. Mail: post@krokohunter.dk
30. Sept. - 01. Oktober............ IPMS Belgien Modelkonkurrence.............. Oktoberhallen, Wieze (www.ipms.be)
11. Oktober............................... IPMS-møde - Swap-meet ............................ Nyboder Skole, København
14.15. Oktober ......................... Gardermoen Modelflyfestival ..................... Forsvarets Flysamling Gardermoen, Norge
.............................................................................................................................. (www.vingtor.net/gmff)
28.-29. Oktober ........................ C-4 Open ....................................................... Malmø Teknik och Sjöfartsmuseum, Sverige
.............................................................................................................................. (www.c4-open.nu)
04.-05. November .................... Esbjerg Open modelkonkurrence.............. Gammelby Fritidscenter, 6700 Esbjerg
04. November........................... IPMS Holland Nationals konkurrence...... Nieuwegein, Holland (www.ipms.nl)
08. November........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ........... Nyboder Skole, København
18.-19. November .................... Scale Modelworld konkurrence .................. Telford, England
.............................................................................................................................. (www.ipms-uk.co.uk/scalemodelworld/index.htm)
Ult. Nov./Primo Dec. ............. Kombineret Kvartalskonkurrence - Vest
.................................................... og Julemøde ................................................... Niels M. Frederiksen. Mail: post@krokohunter.dk
13. December ........................... IPMS-møde - gløgg og æbleskiver ............. Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
10. Januar................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
14. Februar ................................ IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ........... Nyboder Skole, København
14. Marts ................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
11. April..................................... IPMS-møde - Swap-meet ............................ Nyboder Skole, København
09. Maj ....................................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ........... Nyboder Skole, København
13. Juni....................................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ........... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København, på Nyboder Skole, er i et lokale vi p.t. ikke kender kl. 19.00 - 22.00.
Følg med i lokalesituationen på IPMS Forum på Internettet
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
247.
Jan Holtmann
Nakskovvej 101
4913 Horslunde

54930444

256.
Nicolaj Hejl
Indre Ringvej 57, 1.th.
7000 Fredericia
hejl@hemmelig.dk

28761016

255.
Ideshoppen
Jørgen Clausen
Nebstrupvej 24
8970 Havndal

MEDLEMMER FLYTTET
88.
Carsten Bentzien
38108301
Knardrupgårds Allé 10, Knardrup
3660 Stenløse
bentzien@gmail.com

Morten Syvertsen
Thorvaldslyst 10
N-1738 Borgenhaugen
Norge
syvrei@jbv.no

109.
Niels Rønkjær
Strandstræde 3, bolig 5
3550 Slangerup

212.
Simon Bering Papousek
Kjeldsgaardsvej 37A, 2.tv.
2500 Valby

86435240

111.
Jens Frederiksen
75721942
Irisvej 5
7100 Vejle
jens.kronvold@europe.lego.com
152.
Peter Olsen
Havnegade 2, st.tv.
4880 Nysted
192.
38

54873096

227.
Michael Mosegaard
Holbækvej 22, 1.th.
4000 Roskilde
m.mosegaard@jubii.dk
235.
Johan Brander Søltoft

Lisesmindevej 6
5230 Odense M.
johanbs4@hotmail.com

21429454

66192410

Kvartårskonkurrencen i maj 2006
Til højre er det Lasse Hyllemoses diorama
fra skyttegravene under 1. Verdenskrig.
Dioramaet tog 1. pladsen i panser- og dioramaklassen
On the right is something as unsual as a
WWI diorama. It took home 1st place in
the armour and diorama class.
The diorama is made by Lasse Hyllemose

Til venstre er det Ib Schmidt, der denne
gang måtte se sig henvist til 2. pladsen i
panser- og dioramaklassen
On the left is a classic „Ib‘o‘rama“
built by Ib Schmidt.
This time it didn‘t win but came in second
in the armour and diorama class.
Ib is still recovering from the shock

Til højre er det en KV-2 bygget af Ole Østergaard. Vi
skal helt ned til 5.pladsen for at finde denne fine model
The KV-2 on the right was built by Ole Østergaard.
The competition in the armour and diorama class was
fierce this time and it „only“ took home 5th place

Flyet til venstre, en japansk Aichi B7A Ryusei „Grace“,
indbragte Roy Nielsen en 2. plads i fly, biler og andet
klassen.
Klassen var meget tyndt besat denne gang, med kun 3
modeller på bordet
The aircraft, cars and other class was a very small affair
in the May competition. Only three models were present
and this japanese Aichi B7A Ryusei „Grace“ gave
Roy Nielsen 2nd place in the class
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Per Voetmann var forbi Flyvevåbnets Åbent Hus arrangement på Flyvestation Skrydstrup
i juni måned. Det kom der bl.a. disse billeder ud af.

Per havde mulighed for at være der allerede
om lørdagen, hvor der var „Spotter‘s dag“,
dvs. at der var gode muligheder for at tage
billeder uden at skulle „slås“ med de andre
tilskuere.
Øverst er det en del af det svenske besøg i
form af en SAAB 105.
I midten er det en Westland Sea Lynx Mk.88
fra Marinefliegergeschwader 3 med hjemmebase i Nordholz. Her er det en virkelig
specialbemaling i form af en los.
Nederst er det en polsk MiG-29 der står og
venter på at publikum kommer og ser på.

Per had the opportunity to visit the airshow
on Saturday when there was „Spotter‘s
Day“. This meant that he could take photos
without competing for the best shot with
umpteen thousand others.
At the top is a part of the Swedish contingent with a SAAB 105.
In the middle is a German Westland Sea
Lynx Mk.88 in a really wild paint scheme
with a lynx on the tail.
Bottom is a Polish MiG-29 that sits and
awaits the crowd on Sunday
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