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Fotos fra Havacilik Müzesi Fotos/Photos:

Morten Grim Pliniussen
En barsk udseende
F-4E Phantom II er 
udstillet på det tyrkiske 
fl ymuseum i Istanbul,
se artiklen på side 32

This sinister looking
F-4E Phantom II is on 
display in the Turkish 

Aviation Museum
in Istanbul.

The museum is descri-
bed on

page 32 in this issue

Udendørs er der også opstillet 
en F-84F Thunderstreak og et 
par F-84G Thunderjet.
De tyrkiske fl y har nogle
meget anderledes
farveskemaer, især den F-84G 
der er afbilledet nederst er fl ot 
med røde og hvide farver
omkranset af sort

A F-84F and several F-84G 
are exhibited at the museum. 
The F-84G below is in a very 
attractive paint scheme with 

red and white markings outli-
ned in black
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LEDER
Denne gang lykkedes det ikke med at få debuterende forfattere til at skrive. Til gengæld er det blevet til et blad, der dækker fi re af  de 
interesser som karakteriserer fl ertallet af  modelbyggere, nemlig fl y, panser, skibe og biler. Om det så lige er den type fl y eller den slags 
biler der interesserer dig er jo så en anden sang. Som regel vil det være sådan, at den eneste der kan skrive om det emne du brænder 
for; ja det er dig selv.

Konklusionen her er, at den eneste løsning er at du sætter dig ned og skriver et indlæg. Opfordringen er hermed givet for 119. 
gang. Vi i redaktionen vil se frem til at have så meget stof  mellem hænderne at vi har svært ved at vælge hvad der skal i bladet... (Hvis 
nogle tror på det, så har jeg en bunke skrot til salg i Paris som I selv skal stå for nedrivningen af. Prisen taler vi om).

I sidste nummer opfordrede jeg til at medlemmerne vest for Storebælt kom ud af  busken og fortalte mig hvor og hvornår de holder 
møde. Går I om til kalenderen på side 38, så vil I opdage at der bortset fra Østjysk Open i Randers, så har jeg ikke modtaget så meget 
som et forsigtigt pip.

Endnu en gang: Hvis man gerne vil have at vi skal bringe informationer om møder, så kræver det at jeg får dato og sted at vide 
- inden eller i hvert fald senest når der er deadline! Personligt har jeg da en del gange om året, hvor arbejdet betyder at jeg opholder 
mig på et hotelværelse et sted i Jylland. Hvis der nu lige var et møde inden for fornuftig køreafstand en af  disse gange, ja så ville jeg 
bestemt være at fi nde på et sådant møde. Forsøger I på at holde mig væk? Så må jeg konstatere at det lykkes!

DM i Modelbygning fi nder sted alle ulige år og dermed også i 2007. Datoerne og stedet fremgår af  kalenderen, så det er bare med at 
få afsat weekenden og iøvrigt få gjort nogle modeller færdige så der også bliver noget at se på. Hvis der er nogle af  Jer der pusler med 
at deltage med 1:72 ubåde, 1:35 lokomotiver eller andre der fylder lige så meget i landskabet, så er jeg sikker på at formanden gerne 
lige vil høre om det allerede nu. Så meget plads er der trods alt heller ikke i Valby Medborgerhus.

Som altid er der brug for villige arme og ben til at hjælpe med det praktiske omkring selve arrangementet, hvis du har tid og lyst 
så tag endelig fat i formanden.

I næste nummer kommer regler, tilmeldingsblanket og modelspecifi kationer, jeg fristes til at sige „lige som det plejer“. Jeg håber 
da, selv om vinteren indtil nu har været så grøn, at græsslåning er blevet en vintersport, at I trods alt har haft tid og lyst til at få bygget 
nogle modeller. Der har da været mørke timer nok alligevel selv om temperaturerne har været højere end de plejer på denne årstid.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 21. januar. Deadline til næste nummer: 01. april.

Forsiden tager os tilbage til dengang der var noget som hed
Flyvestation Værløse. Vi er på Åbent Hus i 1998 hvor Flygvapnet 
deltog med denne SAAB JA-37 Viggen
Foto: Flemming Hansen

Front cover:This JA-37 Viggen that visited Værløse at the Open Do-
ors in 1998. Neither aircraft nor airbase are active anymore.

Photo: Flemming Hansen

Tryk: Sats-o-Grafi k, Frederiksværk
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Formandens 
side
2007 er et ulige år og dermed også et DM år. Det bør ikke komme 
som en overraskelse for nogen, der har fulgt bare lidt med gennem 
de sidste 22 år, hvor der hvert andet år er blevet afholdt netop dette.

Denne gang sker det – som sædvanlig – ved indgangen til efter-
årsferien – den 13. og 14. oktober.

Selve arrangementet vil blive gennemført på ganske samme måde 
som vi har kendt gennem de seneste år – det vil sige i Valby Med-
borgerhus – og med en lang række medlemmer som hjælpere til 
bestyrelsen, som naturligvis selv står i spidsen for arbejdet.

Men året vil også byde på mange andre spændende IPMS ople-
velser:

Først og fremmest vil vi igen have en stand på Hobbymessen i 
Valbyhallen den 21. og 22. april. Kom ud og kig, hvis du er i nær-
heden af  Valby. Der er en masse hobby at kigge på og en mulighed 
for at kigge IPMS over skuldrene når der bygges modeller efter 
alle kunstens regler.

Den 10. juni er der Åbent Hus på Flyvestation Ålborg og hvis 
alt kommer til at klappe vil vi også stille en stand op der. Dette 
sker på en direkte henvendelse fra arrangørerne, så det kan vi vel 
næppe ignorere! Vi skal ud af  klappen og jeg håber, at de lokale i 
området kan give en hånd med?

Personligt ser jeg altid frem til udstillingen i Dortmund, der ef-
terhånden må siges at være blevet et fastnaglet indslag. Der er vi 
fremme midt i april og med lidt held og Peter Tanevs medvilje, 
så er det blevet forår og lyst i vejret. På med sommerdækkene og 
så derudaf  på Der Autobahn! Ned for at se om „Pik As“ stadig 
ligger hvor den skal, på vejen ind til Dortmund Westfalenhalle. Der 
plejer det at være solskin og tiggerstaven ligger klar til afhentning 
ved kassen!

Efter sommerferien er der fokus på Roskilde Airshow i Tune, 
hvor det sikkert vil være muligt at møde mange andre IPMS med-
lemmer. Der er dog ingen aktuelle planer om at lave udadvendte 
aktiviteter der også.

Efter sommerferien håber jeg også at Københavns kommune har 
fået gjort renoveringen af  Nyboder Skole færdig, så vi kan komme 
op i det store tegnelokale – eller hvad der så end måtte være der 
på det tidspunkt. Der er temmelig trangt i det lille klasselokale.

Når så året går på hæld, dagene bliver kortere og den første 
nattefrost viser sig – jamen så er det da tid til DM! Den 13. og 
14. oktober forventer jeg at se dig i Valby. Måske med en model, 
måske uden. Du kan måske endda række en hjælpende hånd med 
det praktiske. Jeg vil mene at der er styr på dommerne lige nu, 
så det der ønskes er en masse hænder til at stille borde op, lægge 
duge på og rydde det hele af  igen når vi er færdige.

Der eftersøges også nogle praktiske folk til at vise deres færdig-
heder på medlemsmøderne i marts og april i København. Det 
der ønskes er en eller fl ere der vil smøge ærmerne op og vise et 

eller andet om deres modelbygning. Meld dig til undertegnede 
så hurtigt som muligt…! Også hvis du kun har en idé eller 
en tanke.

Med i dette nummer fi nder du også et girokort. Beløbet er vi 
glad for at kunne sige er i samme størrelse som de seneste år og 
er nødvendigt for at kunne bibeholde bladet i denne størrelse. 

Jeg og resten af  bestyrelsen håber, at du stadig fi nder det naturligt 
at være IPMS-medlem – også i 2007!

NYT FRA CMK
1:35
3072: M4A1 Sherman kørerrum + nederste del af  kamprum
3073: M4A1 Sherman interiør i tårn + kamprum under tårn
3074:  Tiger I interiør i kørerrum, m/æts
F35170: To siddende US piloter, Vietnam
1:48
8013: T-34/76 model 1943 UZTM ombyg., m. metalløb og decals
8014: T-34/76 mod. 1942 type 112 Sormowo, m. metalløb
8015: T-34/76 mod. 1941 type 112 Sormowo type 2,
 m. metalløb og decals
8016: T-34/76 model1941 type112 Sormovo „panzer
 turret type late“ – conversion set, contains conversion
 parts for new turret, turned metal barrel
8019: Pz.Kpfw. III Ausf. L „control tank“ – conversion set
4172: Polikarpov I-16 type 24 interiør og halehjul, med æts
4181: Wellington Mk.Ic cockpit interiør med farve fotoæts
4182  Wellington Mk.Ic – engine set, contains new engines
 and its complete compartment for both wings.
4187: F-16C Fast Pack, armament set, two fuel tanks packs.
4188: F-16C/D, exterior set, contains wheels and chocks,
 landing fl aps, horizontal stabilizer and FOD.
Q 48001: P-400 – exhausts (12 stacks type).
   Set contains 12 stacks type exhausts for P-400. 
Q 48002: P-39 – exhausts (3 double stacks type).
   Set contains 3 double stacks type exhausts for P-39. 
Q 48003: P-39 – exhausts (6 stacks type).
   Set contains 6 stacks type exhausts for P-39. 
Q 48004: P-39 – exhausts (6 fi shtail type).
   Set contains 6 fi shtail type exhausts for P-39.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.

NYT FRA TRISTAR
35029: 2 cm Flak 38, sen med anhænger
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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SAAB Viggen
Historien om dette svenske kampfl y tog sin begyndelse for 40 år siden.

Af Lars Seifert-Thorsen

Efter at SAAB havde udviklet deres 
 J-35 Draken gik man i gang med at 
 udtænke efterfølgeren. Det betød 

da det svenske Flygvapen i begyndelsen 
af  1960’erne efterspurgte et kampfl y, der 
både skulle kunne afl øse J-32 Lansen i 
jagerbomberrollen og J-35 Draken i jager-
rollen, havde man allerede nogle ideer klar.

Kravene til fl yet var ambitiøse. Ha-
stigheden skulle være Mach 1 i lav højde 
og Mach 2 i stor højde, det skulle kunne 
fungere som et element i STRIL 60 (det 
integrerede luftforsvarsnet i Sverige) og 
kunne operere fra de svenske vejstræknin-
ger, der var udpeget som dele af  Base 90 
konceptet. Disse vejstrækninger var 800 
meter lange og 9 meter brede.

SAAB kom med et forslag til et fl y der 
kunne opfylde disse krav i form af  deres 
system 37 så tidligt som februar 1962. 
Designet var bygget op omkring et canard 
(den lille vinge foran den egentlige vinge) 
udstyret fl y med en kraftfuld motor med 
„thrust reverser“, hypermoderne elektro-
nik og samtidigt ville det være muligt at 
vedligeholde fl yet med udstrakt anvendelse 
af  værnepligtige og genindkaldte.

Flygvapnet syntes godt om designet og 
gav deres tilsagn i slutningen af  september 
1962, hvorefter udviklingen af  Viggen, 
som typen blev benævnt, kunne gå i gang.

Man arbejdede ud fra at der skulle ud-

vikles 5 forskellige udgaver af  fl yet:
- AJ-37 der først og fremmest var jager-

bomber, men også kunne anvendes mod 
luftmål.

- SF-37 der var en dedikeret rekognosce-
rings maskine.

- SH-37 der var udviklet til maritim rekog-
noscering og angreb mod sømål.

- Sk-37 som var et to-sædet skolefl y med 
operative egenskaber.

- JA-37 der skulle være en decideret ja-
gerudgave og som skulle baseres på en 
videreudvikling af  typen.
I 1965 bestilte Flygvapnet seks en-sæ-

des prototyper og en enkelt to-sædet ditto. 
Den første af  de en-sædede rullede ud fra 
fabrikken i Trollhättan i november 1966 
og den gik i luften for første gang d. 8. 
februar 1967 med SAAB’s cheftestpilot, 
Erik Dahlström, ved roret.

Flyet opførte sig som en drøm og pilo-
ten var meget positiv omkring fl yveegen-
skaberne. De to næste prototyper fulgte 
efter d. 21. september 1967 og d. 29. marts 
1968. Den sidste af  de seks en-sædede 
pro to typer gik i luften for første gang i 
april 1969.

På dette tidspunkt havde prototype 
nummer 1 været involveret i en særdeles 
uheldig ulykke. D. 31. maj 1968 var fl yet på 
vej ud til start, da piloten tabte en checkliste 

ned i cockpittet. På en eller anden måde 
betød dette, at katapultsædet blev affyret 
og da faldskærmen ikke foldede sig korrekt 
ud omkom piloten. Flyet kørte videre på 
jorden indtil det ramte både en grøft og en 
hangar, fl yet blev efterfølgende repareret 
og genindsat i testprogrammet.

Flygvapnet havde på baggrund af  test-
fl yvningerne bestilt 175 stk. AJ-37/SF-37/
SH-37 i april 1968 og leverancerne af  disse 
kom i gang i juni 1971.

AJ-37
AJ betegnelsen står for Attack Jakt, altså 
angrebsjager.

Dette var den første variant der blev 
sat i produktion. Når man ser på fl yet er 
der nogle ting som gør det usædvanligt 
i forhold til de typer som iøvrigt var i 
produktion rundt om i verden. Bl.a. var 
fl yet udstyret med canards, der sørgede 
for at fl yet kunne komme meget stejlt ind 
til landing, hvilket var nødvendigt når det 
skulle bruge landevejene som fl yveplads.

Halen kunne foldes ned til venstre, såle-
des at fl yet uden problemer kunne komme 
ind i de eksisterende hangarer og shelters, 
mens alle tre ben på understellet var udsty-
ret med to hjul og hovedstellet endda havde 
disse monteret som tandemhjul. Det sidste 
var for at understellet skulle fylde mindst 

Denne JA-37 Viggen befi nder sig på det estiske fl ymuseum i Tartu
Foto: Via Internettet
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muligt i vingen når det blev trukket op.
Motoren var noget for sig selv, idet 

der var tale om en licensbygget Pratt & 
Whitney JT8D-22 turbofan motor, af  
den samme type som var installeret i bl.a. 
Boeing 727 og Douglas DC-9 passagerfl y.

På denne motor havde SAAB så mon-
teret en svenskudviklet efterbrænder og 
en thrust reverser i form af  tre døre der 
automatisk lukkede når næsehjulet ramte 
jorden, hvorefter motorkraften blev blæst 
fremad igennem tre „huller“ i halen.

Under vingerne var der 7 steder til py-
lons, idet det dog kun var under kroppen 
at der kunne monteres en droptank, denne 
var i øvrigt næsten altid monteret. På de 
øvrige pylons kunne der anvendes bom-
ber, raketbeholdere, anti-skibs missiler, 
luft-til-jord missiler, Sidewinder luft-til-luft 
missiler, kanonpods eller defensive pods 
som kunne være enten jammer pods eller 
chaff-fl are pods.

I alt blev der bygget 106 stk. AJ-37 og 
disse blev brugt til at udstyre 6 eskadriller 
med typen. Bemalingen var, bortset fra 
de allerførste eksemplarer, den berømte 
svenske splintercamoufl age med lys blågrå 
underside og en overside i sort, mørkegrøn, 
mellemgrøn og brun. For oversættelse til 
FS-numre og forskellige malingfabrikanters 
numre se på Internettet:

www.ipmsstockholm.org/colorcharts/
stuff_eng_colorcharts_sweden.htm

I løbet af  1974 og 1975 oplevede man 
en del nedstyrtninger med typen, årsagen 
til disse viste sig at være vingebjælken, der 
på de første 21 fl y var knapt så kraftige 
som på de senere. Problemet blev derfor 
løst ved at man skiftede vingebjælkerne. 
En af  de lidt mere pudsige episoder var 
dog i 1982, da en Viggen under start fra 
Norrköping kolliderede med et rensdyr, der 
var et af  en fl ok der pludselig begav sig ud 
på startbanen. Flyet blev lettere beskadiget, 
mens rensdyret blev til bøffer.

Den sidste operative fl yvning med en 
AJ-37 skete i marts 2000.

SF-37 og SH-37
SF står for Spaning Foto og SH står for 
Spa ning Havsövervakning.

Fotoudgaven adskiller sig fra de øvrige 
ved at have en speciel næse med plads til 
syv kameraer. Til gengæld havde typen 
ingen radar, hvilket jo ikke er så mærkeligt 
endda.

SH-37’eren ligner AJ-37 eksternt, så 
modelbyggeren skal blot tage højde for div. 
eksterne pods i den anledning. Denne type 
kunne medføre de samme våben som AJ-
37 typen. I alt blev der bygget 28 stk. SF-37 
og 27 stk. SH-37, der altid tjenestegjorde i 
blandede eskadriller.

Sk-37
Sk står for Skol og her er der tale om en 
to-sædet variant med de samme operatio-
nelle egenskaber som AJ-37.

Man fjernede en brændstoftank bag 
cockpittet for at få plads til instruktøren, 
der så sad i et separat cockpit bag eleven. 
For at kompensere for den manglende tank 
fl øj typen altid med en ekstra brændstoft-
ank under fuselagen.

Udover at have et ekstra cockpit, 
kan typen også kendes på at haleroret 
er forhøjet med 10 centimeter og at den 
bagerste kant af  disse 10 centimeter er 
vinklet bagud.

JA-37
JA betyder Jakt Attack og henviser til at 
denne variant var optimeret til luftforsvars-
rollen selv om den også bibeholdt en vis 
kapacitet i jagerbomber rollen.

Man gik i gang med at udvikle denne 
type i 1968, men havde mulighed for at 
gennemføre udviklingen i meget roligt 
tempo. Det var først i november 1974 at 
man sendte den første JA-37 i luften. I 
alt byggede man 149 af  disse frem til juni 
1990, hvilket samlet betød at der var blevet 
bygget 338 Viggen.

JA-37 er udstyret med en kraftigere 
mo tor end de tidligere udgaver, det betyder 
at kroppen er blevet forlænget med 10 cm 
foran vingen og samtidigt har JA-37 det 
samme højderor som Sk-37.

En anden ekstern forskel er at JA-37 
har en fastmonteret 30 mm kanon i en 
udbygning under kroppen. Ellers så var 
standardbevæbningen på en JA-37 fire 
Sidewinder og to Rb71 Skyfl ash missiler.

Bemalingen på denne type var nor-
malt en lysegrå overside og en lysere grå 
underside.

AJS-37 / JA-37D / Sk-37E
Alle disse tre undervarianter repræsenerer 
videreudviklinger som blev foretaget i løbet 
af  1990’erne. De repræsenterer en videre-
udvikling af  især elektronikken ombord.

AJS-37 udgaven var en udvikling, hvor 
man fi k konverteret 115 stk. AJ-37, SF-37 
og SH-37 til at kunne medføre en større 
variation af  mere moderne våben der var 
blevet indført i Flygvapnet. Fordelingen 
mellem de tre varianter af  AJS-37 var 48, 
25 og 25 og de blev indført mellem 1993 
og 1996.

JA-37D programmet omfattede 34 
fl y og blev gennemført i slutningen af  
1990’erne.

De eksterne forskelle indskrænker 
sig til at fl yet kunne medføre AMRAAM 
missiler og at de fi k chaff-fl are dispensers 
fastmonteret på de inderste vingepyloner.

Sk-37E programmet gik ud på at 
ombygge 10 Sk-37 til at kunne fungere 
som EW (Electronic Warfare) fly, idet 
man monterede en jammer enhed, som 
var blevet til overs da man udfasede J-32E 
Lansen typen, i en ny næse og tilføjede 
diverse jammer pods m.v. til fl yet.

Udfasning
Efter år 2000 gik det stærkt med at udfase 
Viggen til fordel for JAS-39 Gripen, der er 
det nye standard fl y i Flygvapnet. Selv om 
Viggen, efter de forskellige opgraderinger, 
fortsat var et særdeles effektivt fl y, så betød 
de nedskæringer som Flygvapnet var igen-
nem efter afslutningen på den kolde krig, 
at Viggen var blevet overfl ødig.

Den sidste operationelle fl yvning med 
Viggen fandt sted d. 25. november 2005.

Bemaling
Som så mange andre typer var proto-
typerne af  Viggen i naturligt aluminium 
over det hele, men der gik ikke ret lang 
tid før man gik over til den berømte splin-
tercamoufl age som tidligere omtalt. Hvis 
man vil kaste sig over denne bemaling, så 
er der kun to ting der gælder; afmaskning 
og tålmodighed.

I et ældre nummer af  Fine Scale Mo-
deller har jeg fundet en artikel, der beskri-
ver hvordan man kan gøre det, den korte 
version følger her:

Begynd med at male understel og inder-
siden af  de luger du vil lade være åbne med 
mat aluminium. Næste skridt er at male 
næsen og vingeforkanter mat sort. Når 
malingen er tør, så mask de sorte områder 
af  og mal undersiden. Lad det hele tørre 
til næste dag.

Taktikken går på at spraymale en farve 
af  gangen og så maske de områder der skal 
forblive denne farve af, begynd med den 
lysebrune og lad den tørre et døgn. I mel-
lemtiden kan du tegne de områder, der skal 
forblive lysebrune på 5 cm bredt afmask-
nings tape, med en blyant. Disse skæres ud 
med en meget skarp kniv langs en lineal og 
anbringes på modellen. Du skal sikre dig 
at de sidder helt fast i kanterne, så der ikke 
løber farve ind under afmaskningen. Sam-
tidigt er det en god fi dus at ikke bruge ret 
meget fortynder og bruge et højt lufttryk, 
således at malingen næsten er tør når den 
rammer modellen. Når afmaskningen til 
de lysebrune områder er på plads sprayes 
hele oversiden med lysegrøn og dette får 
igen lov til at tørre i et døgn.

Der er ret store områder der skal forbli-
ve lysegrønne, så her kan man med fordel 
vælge en anden afmaskningsmetode, nem-
lig at markere omridset af  de lysegrønne 
områder med meget smal afmaskningstape 
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og så „udfylde“ det resterende område med 
bredere tape. Herefter kan man spraye med 
den mørkegrønne og igen lade malingen 
tørre i et døgn. „Same procedure as yester-
day“ med afmaskning af  de mørkegrønne 
områder og så er det tid til at spraymale 
med en weathered sort og igen vente et 
døgn på at malingen tørrer.

Så kommer det spændende øjeblik, 
hvor du skal tage lag efter lag af  afmask-
nings tape af  og forhåbentligt er der ingen 
steder hvor malingen er løbet ind under 
afmaskningen. Hvis der er nogle steder 
hvor der er en lille smule maling der følger 
med af  sammen med tapen, så er det med 
at have en rolig hånd og en meget fi n pensel 
(nr. 00000).

Til sidst er det tid til at anbringe decals, 
f.eks. efter en gang Future og til allersidst 
en gang klar halvblank/mat lak.

Alternativet til denne procedure er at 
bygge en Jaktviggen (JA-37) og male den 
i tofarvede grå/grå som disse var bemalet 
med.

Bevarede Viggen
Der fi ndes heldigvis en lang stribe af  beva-
rede Viggen. Der er endog et par stykker 
som fortsat holdes fl yvende og som vi 
derfor kan få lov til at se ved forskellige 
fl yshows.

Sverige har heldigvis foræret en lang 
række Viggen til forskellige flymuseer 
rundt om i Europa, så udover det svenske 
Flyg vapenmuseum i Linköping og adskil-
lige andre svenske fl ymuseer (de nærmeste 
ligger i Säve ved Göteborg og i Nyköping 
syd for Stockholm) kan man komme til at 
se på Viggen i Graz i Østrig samt på fl ymu-
seer i Holland, Polen, England, Tyskland, 
Tjekkiet og Frankrig.

Endelig kan man også fi nde adskillige 
Viggen der er sat op på standere fl ere steder 
rundt om i Sverige.

Viggen i byggesæt
Der er udgivet masser af  byggesæt af  Vig-
gen i mange forskellige skalaer. Nogle af  
disse er svære at opdrive i vore dage, mens 
at andre er nemt tilgængelige. Kvaliteten er 
også variabel, men jeg kan ikke rigtig udtale 
mig om hvilke der er bedre end andre, da 
jeg endnu ikke har bygget en Viggen selv.

I 1/144 er der sæt fra Minicraft og 
Trum peter. Det sidstnævnte er det nyeste, 
men Minicraft har et godt ry i denne skala.

I 1/100 har Tamiya udgivet et sæt. Det 
er et sæt med en hel del år på bagen, så der 
skal nok rettes lidt hist og her, hvis man 
altså kan fi nde det.

I skala 1/72 er der rigtigt mange der har 
og har haft Viggen på programmet. Blandt 
de første var FROG, så det er efterhånden 

rigtigt mange år siden at man første gang 
så en Viggen i 1/72. Airfi x’ udgave er til at 
få, den viser prototypen og sættet stammer 
tilbage fra 1971. Matchbox udgav en Sk-37 
og dette sæt har man også kunnet få i en Re-
vell æske, men det er ikke i sortimentet p.t.

Det nok bedste bud i øjeblikket på en 
god model af  Viggen kommer fra Heller. 
Heller har udgivet to forskellige sæt, nem-
lig en AJ-37/SF-37 og en JA-37 og begge 
skulle være til at købe i skrivende stund.

I større skala, så skal vi til 1/48. Her 
fi ndes der to gamle sæt fra ESCI (AJ-37 og 
JA-37). Airfi x har også udgivet en Viggen 
i 1/48, men forskellige kilder siger at det 
i virkeligheden er ESCI’s gamle JA-37 i 
ny æske.

Kilder
Air International July 1980
Air International February 1999
Fine Scale Modeller September 1990
Internettet,
især www.vectorsite.net/avvig.html

1/72 Scale

Drawing © IPMS UK
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NYT FRA HISTOIRE
Napoleon’s Imperial Guard, vol. 5,
Dragoner vol. 1
Feldbluse, the German Army Tunic
1935-45
The Battle of  Kursk 1943, 128 sider,
300 s/h & 20 farveill
Encyclopedia of  AFVs of  WW2:
1. Tanks. 192 s, 380 farveill.
Fw 190 1940-45, 84 sider, 50 sort/hvid og 
200 farveill.
United States Marine Corps 1939-45,
176 sider
Friedland 1807, 144 sider,
40 s/h & 160 farveill.
French Castles of  the One Hundred Years 
War, 128 s, 300 farveill.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MK EDITIONS
Militars Kit nr. 7 om SdKfz. 250/1+9, Fiat 
Topolino, FAMO, Panther D, tidlig Tiger 
I, Autocar, StuG III ausf.D.
Med engelsk oversættelse
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Herover er det to JA-37 Jaktviggen over et typisk svensk vinterlandskab.
Det forreste har hvid halespids med 04 og trekanten i klar rød mens det bagerste har sort halespids og 59 i sort

Herunder ses en JA-37 under start fra Luleå. 21 på næsen er i gult, mens 55 på halen er i mørkerød
Fotos: Via Internettet

NYT FRA ALPINE
35042: SS Panzer Recon Offi cer
 i camoufl agejakke
35043: SS Panzer Recon Crew
 i camoufl agejakke
35044: SS Panzer Recon Crew Set (2 fi g)
 (35042+35043)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler

NYT FRA ICM
1:35
35571: Panther D Beobachtungspanzer
1:72
72133: Messerschmitt Bf  109E-7/Trop
72193: Heinkel He 51A-1
72311: Ki-10-II
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA WWP
Rød-37:  Sd.Kfz. 251/1 D og OT-810
Rød-38:  Pz. 38(t) Ausf. A-D
Rød-39:  Opel Blitz, revideret udgave
Grøn-16: T-55 Special and Recovery
  Vehicles
SP-02:  F-104 Starfi ghter
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Operation Kjeld
Der var en gang, at jeg igen-igen var ude og låne noget hos Kjeld.

Tekst og fotos Martin Røpke

Det var dog et stykke tid siden sidst. 
 Og jeg kunne se at Kjelds hobby-
 rum var begyndt at lide under 

pladsmangel. Ja, pladsmangel er jo et godt 
ord, som dækker præcist over problemet, 
men samtidig ikke præciserer hvorfor den-
ne mangel er der.

Nå, men til sagen, vi snakkede lidt om 
hvordan vi ville indrette sådan et rum hvis 
man havde tiden og midlerne (penge) til 
det og det var det. Så var det, da Kjeld 
fortalte at han skulle udsendes til Kosovo 
i 6 måneder, at jeg fi k en ide. Dagen kom, 
farvel med ham og til første møde efter 
hans afrejse i vores MODELBYGGE 
klub, fremkom jeg med min ide om at vi 
renoverede hans rum for ham inden han 
kom hjem.

Jeg nåede næsten ikke at få talt ud før 
der var sagt god ide af  alle i klubben. Så 
vidt så godt, nu skulle vi jo også lige have 
lov af  FRU Kjeld, men heldigvis ingen 
problemer der.

Uheldigvis vidste vi ikke at Kjeld skulle 
gå hen og blive syg på grund af  neglesvamp 
(fy da, så kan han lære ikke at bide negle), 
så han kom lige pludselig hjem. Samtidig 
vidste vi ikke helt hvornår han ville komme 
hjem på orlov så tiden gik og lige pludselig 
havde vi kun en måneds tid tilbage.

Allan og jeg mødtes ude hos Kjeld og 
gik det løseligt igennem og fandt på nogle 
ideer som vi en aften ude hos Kjeld ville 
fremlægge for klubben. Hmmm, Kjelds 
rum var enten blevet mindre eller også var 
der sket noget andet (rodehoved), nå men 
klubben mødtes og jeg fortalte at de ved 
selvsyn kunne bestemme om projektet var 
et NO GO eller et GO.

Det blev et GO og nu havde vi sgu 
travlt, 19 dage tilbage til han kom hjem 
og et ret stort problem med at fælles, hele 
arbejdsdage ikke kunne fi ndes, så det blev 
næsten alle dage med folk som kom efter 
og før deres almindelige arbejde og endte 
på dag 19 kl. halv et om natten. Næste dag 
mødte vi op igen en halv time før og gjorde 
klar med video og digitalkameraer så hans 
udtryk i ansigtet kunne foreviges.

Det var sgu en noget benovet og ham-
mer glad (håber jeg) Kjeld, som modtog et 
totalt istandsat rum med omkring 16 meter 
ekstra hyldeplads til færdige sæt og sæt i 
æsker og et reolsystem med alle resindim-
ser, æts og andet tilbehør, to reoler med 
bøger og de 60 tidsskriftholdere vi havde 
fyldt med div. blade i år- og nummerorden.

Se det var en rigtig historie.

Øverst er det et „før“ billede og nederst er det er „efter“ billede
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En krigstank på hjul
Herrens veje er uransagelige – og det samme gælder nogen gange for inspiration til 
modelbygning.

Af Torben Klein

Jeg sad godt i gang med at lægge mine 
 hobby-artikler og fotokopier i en data
 base. Og under dette arbejde dukkede 

der så en gammel arbejdstegning fra 1985 
(gemt fra et IPMS Italy blad) frem med de-
taljerede tegninger af  de dele, der skal til at 
bygge en Rolls Royce Armoured Car i 1:72.

„Jamen, så skal det da være“ udbrød 
jeg som med een mund og lagde EDB-pro-
jektet til side for at hellige mig et klassisk 
scratch-bygningsprojekt. Masser af  pla-
stikplade og snitteri. (A bit fi ddly, som 
engelskmændene siger).

Jeg har efter bedste evne oversat de 
italienske gloser og håber, tegningen på 
side 15 og billederne så er selvforklarende.

Historie
En Rolls Royce armoured car blev bygget 
over karosseriet til en Rolls Royce Silver 
Ghost 1909 og de blev sat i kamp allerede 
under 1. verdenskrig. Principielt bare en 
pansret overbygning med et drejeligt tårn 
med et Vickers maskingevær.

Konstruktionen var så vellykket, at RR 
armoured cars fandt vej ud til alle afkroge 
af  imperiet. F.eks. havde Lawrence of  
Arabia også et par Armoured Cars i sine 
styrker. Disse kan bl.a. ses i storfi lmen om 
hans liv.

Efter krigen fortsatte englænderne 
brugen af  Rolls Royce’en, helt op til 1941, 
hvor den med anti-tank bevæbning blev 
brugt under offensiven i ørkenen.

Så vi snakker her om en langtidshold-
bar krigstank, der kan sættes i særdeles 
eksotiske sammenhænge.

Som WW1 bemaling skal Rolls Roy-
ce’en males i et „splinter-scheme“ af  gul, 
rødbrun og grøn. Derefter kan man nøjes 
med gul. En tur over Google vil bringe dig 
den ønskede inspiration.

Bygningen
Den største forskel på en Armoured Car 
gennem tiden er (så vidt jeg kan se) hjulene.

En WW I Armoured Car har smalle 
hjul med eger. Så dem opgav jeg. Dog, 
måske kan en legetøjsbil fra Fætter BR 
løse opgaven. Ellers fi ndes der også et 
polsk fi rma, der udgiver en Ford T som 
ambulance og „armoured car“ (er bl.a. set 
hos Stoppel). Men da man skal bruge 8 
hjul, så skal man ødelægge 2 sæt.

Mellemkrigstiden giver Rolls Royce’n 

smalle hjul med hel indre. Flade fortil og 
konkave bagtil. Efter en tur i rodekassen 
bestemte jeg mig til at bruge nogle vejhjul 
fra en gammel T-34 tank. 2 kunne gå for 
forhjulene og efter en tur med et rundt 
slibehoved, så kunne de også bruges som 
reserve- og baghjul. 2 gange bløvr rundt 
langs oversiden gav den runding, der kunne 
gå som selve dækket.

Vil man lave en af  de senere udgaver, 
så kan man snuppe et par hjul fra et Airfi x 
sæt med nogle af  deres HO køretøjer.

Så er det ellers bare med at med at 
komme derudaf  med kniv og plastikplade.

Det forekom mig at være en god ide at 
starte med bundpladen og bygge under-
vogn, aksler, fjedre og styretøj op først. Jeg 
lavede den komplet med aksler, gearkasse 
og udstødning. Og når den står limet fast på 
bundpladen, så kan man ikke se en disse af  
detaljerne. Modelbygning, når det er bedst: 
„men jeg ved, det er der!“

Så er det ellers at tage noget plastikpla-
de i passende størrelse og begynde at bygge 
selve vognen op. Først kabinen og derefter 
motorhjelmen, og samlinger spartles ud.

Da tårnet skulle konstrueres blev jeg 
glad for min gamle „compass cutter“, for 
den kunne skære perfekte runde skiver til 
top og bund.

På bunden af  tårnet limede jeg 2 lamel-
ler på i den højde, tårnet skulle have, for 
siderne knækkede ned i siden. Derefter hele 
omkredsen af  tårnet i tynd plastikplade.

Toppen af  tårnet blev ridset i overfl a-
den, så den kunne bukkes, men stadig være 
i ét stykke. Indersiden af  beklædningen 
blev påført lidt fl ydende lim, og toppen 
af  tårnet kunne forsigtigt lirkes på plads, 
idet lamellerne så sørger for, at toppunktet 
bliver, hvor det skal være, og kun siderne 
kan presses ned. Da de går ret stramt, så 
kræves der kun lidt forsigtig fi ngersnilde.

Det overskydende plastik af  omkreds-
beklædningen kunne efterfølgende skæres 
væk, og revnen spartles ud.

Jeg lavede også en lille „kasse“ bag den 
fi rkantede udskæring til maskingeværet. Så 
forsvinder det ikke ind i det store, tomme 
indre.

Et kik i rodekassen bragte et gammelt 
maskingevær frem fra et Revell sæt. I en 
snæver vending kunne man godt nøjes med 
et stykke sprue. Eller tage et fra 8th Army 
sættet fra Airfi x, det har et fremragende 

model af  et Vickers maskingevær.
Så vidt jeg kunne skønne, ville IPMS 

Italien gerne have, at man lavede en kasse-
bagvogn. Andre billeder og tegninger viste 
derimod et åbent lad. Det gik jeg efter, for 
jeg ville evt. gerne have en fi gur på. Ladet 
bygges igen op af  plastikplade i passende 
størrelse, ligeså de 2 kasser på hver side. 
Da det hele består af  rette vinkler, så det 
er „et stykke kage“, som englænderne ville 
sige, hvis de blev oversat til dansk. Skærme 
og andre detaljer, igen lidt plastikplade 
behændigt rundet over en passende rund 
genstand, f.eks. en hobbykniv. Lygter af  
sprue. Strakt sprue til ophæng og et tilslebet 
stykke som lygtehus. Jeg fræsede mit ud og 
malede det sølv. En lille klat snedkerlim 
som lygteglas.

Strakt sprue blev også brugt til at hæn-
ge skærmene fast på karosseriet. Jeg havde 
slebet materialet fl adt, inden jeg strakte det, 
så jeg fi k nogle brede og fl ade L-stykker til 
montagen.

Som man kan se på billeder af  en Rolls 
Royce Armoured Car, så er nitter en fre-

Torbens Rolls Royce undervejs i processen. 
Der mangler at blive monteret hjul og tårn 

på dette tidspunkt

Den færdige vogn fra Torben. Desværre har 
vi ikke fået nogle større billeder fra Torben, 

men vi håber I alligevel kan se noget
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1:72

mtrædende detalje. En Airfi x gravør ville 
have haft en herlig tid. Jeg gav min model 
lidt sprue, hvor nitten skulle være og sleb 
den næsten plan med overfl aden.

Til sidst fi k hele modellen en gang 8th 
Army Yellow og en „wash“ i sort, og så var 
den klar til diorama.

Jeg faldt også for det eksotiske tema, 
så min Armoured Car endte på patrulje i 
ørkenen, hvor engelskmænd fra Airfi x og 
Emhar er på patrulje og er stoppet for at 
spørge et par beduiner fra Airfi x om vej. 
Palmen stammer fra et „Wespe“ sæt fra 
Matchbox.

Og det var så det, en hyggelig lille 
model til 1:72 pansersamlingen.

No 2 Armoured Car Company, Ramleh August 1938. Ramleh ligger ca. 15 km sydøst for Tel Aviv.
RAF Rolls-Royce Silver Ghost armoured car A114 „HMAC Buzzard“ forrest og en uidentifi ceret vogn fra samme enhed ved siden af.
Foto: Greg Grierson, © Mike Grierson bragt med venlig tilladelse fra Mike, thanks Mike for your permission

Til højre er det et billede af Torbens diorama
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Til venstre og i midten 
er endnu et par billeder 
fra Ramleh i 1938

On the left and in the 
middle are two more 

photos from Ramleh in 
1938

Fotos/Photos:
Greg Grierson

© Mike Grierson
gengivet med tilladelse 
(Reproduced with kind 

permission)

Herunder endnu et
billede fra Ramleh 
1938

Below yet another pho-
to from Ramleh 1938

Foto/Photo:
© Guy Black,
Aero Vintage Ltd

Nederst til venstre er det en af de Rolls Royce 
armoured cars der ledsagede Field Marshal 
Edmund Allenby, på en tur tværs over den
libyske ørken til Siwa i Egypten i 1922

Bottom left is a Rolls Royce armoured car that 
accompanied FM Edmund Allenby, on a tour 

across the Libyan desert to Siwa in Egypt 1922

Foto/Photo: Internet
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Referat af Generalforsamlingen 2007
Generalforsamlingen 2007 startede med, at Lars Seifert-Thorsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konkluderede, at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt – dette 
blev ikke modsagt af  nogen.

Torben Klein blev valgt til referent (så 
var alt vist, som det plejer).

Pkt. 2 bragte os formandens beretning.
Formandens beretning 2006
2006 var endnu et godt og aktivt år i IPMS, 
der lover godt for fremtiden.

I maj optrådte vi på hobbymessen i 
Valby Hallen.

I november var vi i Esbjerg med IPMS 
standen

Der laves medlemsture til fl yshows i 
ind- og udland

Der afholdes kvartårskonkurrencer på 
Nyboder Skole – hvert kvartal! Og nu også 
vest for Storebælt.

Hjemmeside opdateres jævnligt med 
billeder fra interne konkurrencer og besøg 
ved andre „events“ af  vekslende indhold.

Forummet har afstedkommet over 
4.000 indlæg siden starten, hvilket er en 
mangedobling af  hvad Yahoo-gruppen og 
andre mailbaserede fora hidtil har kunnet 
fremvise. 

Også i 2006 er det blevet til omfattende 
medieaktivitet idet en tidligere formands 
hjem blev omdannet til en kulisse i den 
nye DR serie, der afl øser Krøniken. Tid-
ligere har brave medlemmer jo udformet 
„special effects“ til den anmelderroste 
kortfi lm „Mord i Mødregruppen“ med en 
perlerække af  danske skuespillere...

Der er blevet udformet en folder i pro-
fessionelt design, der bruges til udlevering 
alle vegne. 

Der er blevet fremstillet polo- og 
sweatshirts med IPMS logo. I den forbin-
delse vil jeg dog nok lade lidt malurt ryge i 
bægeret. Det er som om at det at komme 
til lommerne er langt sværere end det at 
skrive under på underskriftsindsamlinger, 
der „kræver“ den slags tiltag! Selvom der 
kun blev indkøbt 60 enheder – og der er 
altså 240 medlemmer - er der stadig et 
mindre lager tilbage og derfor er der brugt 
af  foreningens midler til at fi nansiere dette 
underskud.

Det kan man så mene om hvad man 
vil – men dette kan have to konsekvenser: 
Ved fremtidige lignende tiltag må enheds-
prisen sættes højere eller også må evt. 
forslagsstillere selv sørge for et depositum 
hos interesserede før noget igangsættes. 
Denne gang var det bestyrelsen selv, der 
var igangsætter efter mange overvejelser 
og „markedsunder søgel  ser“. Den umiddel-
bare konsekvens er, at der ikke de første år 

sker noget i samme retning og før vi kan 
sikre at et evt. projekt kan hvile i sig selv. 
Så kaffekopper, slips, underbukser eller den 
slags kan man derfor godt kigge langt efter.

Der skal dog lyde en stor tak til de 
medlemmer, der godt ville punge ud – i 
mange tilfælde for fl ere enheder – og endda 
gerne ville købe mere end der var! Men selv 
med kiler kunne efterspørgslen ikke altid 
efterkommes!

Nu træder vi ind i endnu et DM år, der 
naturligvis vil være „business as usual“. Det 
grundarbejde, der blev udtænkt for mere 
end 20 år siden, har vist sig at være utroligt 
bæredygtigt på den lange bane. Den mest 
fornuftige beslutning, der blev foretaget 
den gang, var den helt enkelte – det her 
laver vi kun hvert andet år!

Det kan ses gang på gang at skal man 
igennem samme mølle hvert eneste år, så 
gror der helt automatisk en form for „me-
taltræthed“ frem, hvor folk i større eller 
mindre grad siger fra. Bevares – det gør 
folk da også omkring DM, men nok ikke i 
samme grad. To modpoler i hver sin ende 
af  landet er Esbjerg Open og C-4 Open i 
Malmø. Det var tydeligt at se at Esbjerg led 
af  en udbredt mangel på frivillige hænder 
efter at have gennemført arrangementet 
hvert år de sidste mange år. Undtagelsen 
der bekræfter reglen er så C-4, der hvert 
år formår at skabe et fi nt arrangement i 
Malmø. Så ingen regel uden undtagelser.

Det umiddelbare udbytte af  „udfarende“ 
aktiviteter – bortset fra DM – og set ud fra 
et stramt økonomisk synspunkt omkring 
hvervning af  nye medlemmer, der er ho-
vedindtægten for foreningens aktiviteter 
er, at udbyttet er ren promotion. Det er jo 
i sagens natur svært målbart.

IPMS-Nyt er med til at fastholde et med-
lemsskab til en samlende organisation. Det 
vil man ikke opnå med en hjemmeside, 
hvor alle gemmer sig bag et tastatur.

Der er også i 2006 puklet meget med 
bladet fra redaktionens side, for at få det 
til at se hæderligt ud til en rimelig penge. 
Selv om PostDanmark gør sit bedste for 
at spolere det sjove.

Der skal lyde en stor tak til de medlem-
mer der nogle gange med kort varsel har 
fabrikeret gode artikler til bladet. Dette 
har gjort, at vi i det forløbne år har kunnet 
byde på en bred vifte af  artikler om stort 
og småt. Men arbejdet stopper ikke - bliv 
endelig ved med at tæppebombe redaktø-
ren med stof.

Specielt en tak til de nye medlemmer 
der har kastet tøjlerne og givet sig i kast 
med at bidrage til bladet. Disse indlæg er 
vi meget glade for i redaktionen – så er det 
ikke kun de sædvanlige Tordenskjolds sol-
dater der bidrager. Det skal dog ikke tages 
som en kritik af  Tordenskjolds soldater – 
uden deres arbejde var der slet ikke noget 
blad. Men indlæg fra „nye“ varmer og er 
sikre på at få plads i bladet med det samme. 

Der skal dog også udsendes en efterlys-
ning. På IPMS online forum er der pt. 110 
medlemmer.

Der MÅ være fl ere der er udstyret med 
en e-mail adresse og en PC med Internet 
adgang. Se at komme ud af  busken og bliv 
meldt på. Det er forrygende nemt – hvis 
man ellers er i stand til at huske sit pas-
sword… Adgang sker naturligvis gennem 
www.ipms.dk.

Medlemmerne
Medlemsmæssigt har vi gået lidt tilbage. 
Året endte på 239 medlemmer, hvilket er 
7 færre end sidste år på samme tid. 

Kvartårskonkurrencen blev deltager-
mæssigt et større tilløbsstykke i 2006. 
Ved at kigge lidt tilbage i tidligere tiders 
beretninger var der i 1999 28 deltagere, 
i 2000 27 deltagere, i 2001 22 deltagere, i 
2002 21 deltagere, i 2003 kun 16 deltagere. 
Det blev til en enkelt mere i 2004, hvor 17 
mand kastede modeller på bordene og i 
2005 kun 15 deltagere. I år blev det til hele 
21 deltagere.

Ikke mindst må det nævnes at hele 
bestyrelsen har stillet op med modeller. Ja 
også Bjørn! Hvem der vandt det hele kan 
ses andetsteds i bladet.

Fremad!
Det jeg godt kunne tænke mig for 2007 
og fremover er at fl ere medlemmer bliver 
mere aktive:

Jeg kunne godt tænke mig at der var 
fl ere der deltog i kvartalskonkurrencerne.

Jeg kunne godt tænke mig fl ere forslag. 
Forslag der nødvendigvis ikke koster noget 
at gennemføre – eller i det mindste ikke 
alverden – kunne jeg godt tænke mig at se. 

Jeg kan se at der på forum er aktive folk 
rundt omkring, der går og pusler. Lad det 
komme bladet til gode.

Så det går såmænd meget godt i det 
snart midaldrende IPMS. For år tilbage 
fremsagde jeg følgende: Modelklubber 
kommer og går – IPMS består. Det holder 
stadig!
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Denne beretning blev godkendt uden 
kommentarer.
Pkt. 3 bragte så en nyhed, der burde have 
været „breaking news“ på TV2 News. Kas-
sereren runddelte regnskab og budget, og 
disse blev godkendt uden kommentarer fra 
hverken kasserer eller generalforsamling. 
Kontingentet er således kr. 200,- for 2007.

Pkt. 4 – Bestyrelsen havde (kraftigt opfor-
dret af  generalforsamlingen 2006) udarbej-
det et forslag til nye vedtægter. Formanden 
gennemgik ændringerne (som de kan ses i 
IPMS-Nyt 114) og de nye vedtægter blev 
enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 – Genvalg af  Flemming Hansen 
som formand.

Pkt. 6 – Genvalg af  Torben Klein og Bjørn 
Jensen som bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 7 – Under Eventuelt blev der min-
deligt bedt til „om vi dog ikke kunne få 
et større lokale?“ – men nej. Det kan vi 
ikke. Vi har lagt billet ind til vores gamle 
lokale og om et sted mellem 1 og 3 år kan 
vi sikkert få det igen. Vi kunne have fået 
et tilsvarende lokale med 10. klasses stole. 

Men dette værelse ligger på 4. sal, så Bjørn 
(der slæber meget op og ned af  trapperne) 
havde så valgt et lokale på 2. sal.

Dirigenten takkede for god ro og orden 
og havde afviklet generalforsamlingen på 
omkring 30 minutter. En god rekord for en 
generalforsamling med vedtægtsændringer 
på dagsordenen.

Derefter overgik man til afvikling af  
præmieoverrækkelse til ¼ års deltagere, at 
fi nde vinder af  julekonkurrencen og anden 
aktivitet, der ligger uden for dette referat.

Torben Klein

Anmeldelse

Suomen Ilmavoimien Historia 7
Venäläiset Hävittäjät (russiske jagerfl y)
Af  Kalevi Keskinen og Kari Stenman. 
ISBN 952-99432-5-3.
Bogen fortæller historien om fi re sovjetiske 
fl ytyper, der kom til bedre anvendelse: de 
blev brugt af  Finland under 2. Verdenskrig 

i kampen for landets frihed mod angribe-
ren fra øst. Det drejer sig om Lavochkin 
LaGG-3, Polikarpov I-16 (og trænings-
varianten I-16UTI), Polikarpov I-153 og 
Polikarpov I-15bis (også kaldet I-152).

Repræsentanter for de fi re fl ytyper kom 
indledningsvis fi nnerne i hænde som krigs-
bytte enten i løbet af  Vinterkrigen 1939-40 
eller i Fortsættelseskrigen 1941-42: for 
det meste mere eller mindre beskadigede 
nødlandede fl y, som fi nnerne reparerede 
til eget brug. Der var tale om tre LaGG-3, 
to I-16, een I-16 UTI, elleve I-153 og fem 
I-15bis. For een types vedkommende blev 
der under Fortsættelseskrigen suppleret 
med fl y fra tyske beholdninger: ti styk I-153 
blev anskaffet i 1942-43.

To af  typerne, LaGG-3 og I-153, kom 
til at blive brugt til kampopgaver. Begge ty-
per fi k ram på mindst een af  sine artsfæller, 
der havde haft en mindre heldig skæbne og 
ikke var sluppet til Vesten.

I-153, som der jo var flest af, blev 
brugt af  hele tre forskellige eskadriller. 
De sovjetisk fabrikerede fl y opnåede seks 
nedskydninger af  fjendtlige fl y, tre af  fi n-

nernes I-153 gik tabt under luftkampe. Der 
er dermed tale om et særdeles spændende 
stykke fl yhistorie, som ikke er særlig kendt 
i den store verden.

Modelbyggeren fi nder et rigt materiale i 
bogen i form af  store og skarpe fotos samt 
farvetegninger. Hovedtekst og næsten alle 
billedtekster gives både på fi nsk og engelsk.

Bogen er på 96 sider plus omslag, trykt 
på førsteklasses papir. Bogen indgår som 
bind 7 i serien om Finlands Flyvevåbens 
historie. Den udkom i 2004 som 2. revi-
derede udgave.

Har I problemer med at fi nde bogen, 
kan jeg hjælpe til.

Heldigt nok er der 1/72 sæt at få af  
de fl este typer: LaGG-3 for eksempel fra 
Roden eller Dako-Plast, I-16 fra AModel 
eller ICM, I-153 fra Heller, Smer eller Aer, 
I-15bis fra ICM eller Aviation Usk. Kun 
I-16UTI er ikke udkommet som byggesæt 
i målestok 1/72. Flere af  sættene har fi n-
ske overføringsmærker med, men ellers er 
InScale 72 leveringsdygtig i decals.

Kai Willadsen

NYT FRA MASTERBOX
3516: Pz IA Munitionsschlepper
 med besætning
3522: German Infantry (4 fi g.) Kit No.1
3523: Russian Infantry (4 fi g.)Kit No.2
3524: Hand to hand combat (4 fi g.)
 Kit No.3
3525: „Skatspieler“
3526: German Machine-Gunners,
 Eastern front 1944
3527: Checkpoint
3528: German Infantry,
 Eastern front 1944
3529: Motorcycle BMW R-75
3530: Mercedes-Benz VK-170
3531: Mercedes-Benz VK-170,
 command version
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TANKOGRAD
4007: StuG III in Combat. 109 fotos,
 de fl este privatopt. 68 s. engelsk/tysk.
9003: BAOR. Vehicles of  the British Army
 of  the Rhine 1945-79. 123 fotos.
9004: Land Rover Defender.
 122 fotos i farve.
5015: BV206 Husky.
 Hägglunds All-Terrain Vehicles
6007: US 105mm Howitzer Motor Carriage
 M7 & M7B1 Priest, 180 fotos.
 48 s. engelsk/tysk
6008: M65 Atomic Annie. 143 fotos og
 8 tegninger.48 s. engelsk/tysk
????: IDF Armoured Vehicles.
 Tracked Armour of  IDF.
 160 s. i farve, 298 fotos
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ZVEZDA
1:35
3530: Soviet Cossacks
3532: JSU-152
3534: Self-propelled gun „ISU-122“
3535: T-34/76 model 1942
3547: Gaz-AAA lastvogn
3572: Sd.Kfz. 251/1 Ausf. B
3595: German Snipers
3597: Soviet Snipers
1:72
7219: Il-4
7222: Hawker Tempest Mk. V
7269: Ju-88 G6
8027: Medieval Artillery
8032: Medieval Heavy Bombard
 XIV-XV century
8042: French Elite Infantry, Voltigeurs
8043: Sweden, infantry 1687-1721
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Medlemsliste pr. 1/1 2007
1. Hans Christiansen 32525083
 Kaliforniensvej 7
 2300 Kbh.S.

2. Kai Willadsen +372 6092599
 Sct. Jørgensgade 16
 4200 Slagelse
 kai.willadsen@envir.ee

3. Ole Mønsted 42917508
 Islevgård Allé 6
 2610 Rødovre

4. Torben Klein 36472959
 Espedammen 52
 2605 Brøndby
 torben@klein.adsl.dk

5. Finn Kofoed 38741917
 Tesdorphsvej 77
 2000 Frederiksberg

6. Bjørn Jensen 44443833
 Triumfvej 21 fax 44442833
 2800 Lyngby
 smt-hobby@post.tele.dk

7. Dan Seifert 43478464
 Kvædehaven 6
 2600 Glostrup
 seifert@post6.tele.dk

8. Lars Seifert-Thorsen 56639300
 Guldregnvej 4
 4600 Køge
 luna-tick@vip.cybercity.dk

9. Erik Knudsen 97414447
 Carl Nielsens Vej 15
 7500 Holstebro

10. Per Madsen 35856545
 Saksen D 4, 2., dør 3
 2630 Tåstrup
 pmadsen@comxnet.dk

11. Johnny Madsen 58501049
 Vestergade 30
 4200 Slagelse

12. Torsten Bork Pedersen
  45768436
 Vestre Pennehavevej 9
 2960 Rungsted Kyst

13. Kjeld Jensen 40721221
 Stubbedamsvej 111
 3000 Helsingør

14. Petur Juul Jacobsen
 Postboks 3141
 Varôalág 5
 FR-110 Tórshavn Færøerne
 peturjuuljacobsen@kallnet.fo

15. Ove Høeg Christensen
  42844977
 Perikumhaven 99
 2730 Herlev
 ohclb@mail.tele.dk

16. Lars Dantoft 36169491
 Flidsagervej 14
 2500 Valby

17. Ole Ries 74675326

 Søndermosevej 18
 6330 Padborg

18. Nils Jørgensen 23215344
 Nødebovej 81
 3230 Græsted
 nils@nypost.dk

19. Kenneth Ø. Buhl 24678201
 Haredalen 3,  Tibirke
 3220 Tisvildeleje
 kennethbuhl@yahoo.dk

20. Finn Søndergaard 75540958
 Munkevænget 227
 6000 Kolding
 malenefi nn@stofanet.dk

21. Dennis Rosenaa
 Frederiksvej 64, 1.tv.
 2000 Frederiksberg
 lindon-estate@sol.dk

22. Troels Jørgensen 38796845
 Gustav Johannsens Vej 11
 2000 Frederiksberg

23. Jan Lykke Jensen 46590220
 Reerslevvej 25
 2640 Hedehusene
 jan@lykkejensen.dk

24. John Eilman 65932535
 Hjulets Kvarter 361
 5220 Odense SØ
 jeile@sol.dk

25. Bent Sørensen 75155529
 Guldbergs Allé 14
 6710 Esbjerg V.

26. Eric Hinding 55450127
 Holløse Møllevej 2
 4700 Næstved

27. Gunner Christensen 98911289
 Violvej 5
 9800 Hjørring

28. Mikael Sams 98920043
 Hestkærvej 15 C
 9800 Hjørring
 mik.privat@pc.dk

29. Dan Mouritzsen 86827620
 Arendalsvej 154, 3 th.
 8600 Silkeborg
 dan.mouritzsen@oncable.dk

30. Martin Thau 86428697
 Præstemarken 22, Kristrup
 8900 Randers
 thau@vip.cybercity.dk

31. Per Voetmann 39908089
 Rosenstandsvej 17 A
 2920 Charlottenlund
 pv@kum.dk

32. Ole Hviid Tønnesen 86987494
 Vestergade 92 fax 86987484
 8382 Hinnerup
 hviidskilte@mail.dk

33. Flemming Hansen 44686618
 Bringebakken 29

 3500 Værløse
 fl h@vip.cybercity.dk

34. Michael Dubré 39291452
 Manøgade 9, sth.
 2100 Kbh. Ø.
 mihedu@mail.dk

35. Niels Olsson 42287306
 Rævegravvej 5, Nejede
 3400 Hillerød
 ocariz@get2net.dk

36. Steen Mose Gaarde 59599024
 Svallerup Bygade 26
 4400 Kalundborg

37. Brian Petersen 38345208
 Hestehaven 18
 2500 Valby

38. Morten Grim Pliniussen
  65382545
 Slåenhaven 12
 5550 Langeskov
 plinius@stofanet.dk

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

40. Ejner Madsen
 Hundige Strandvej 6
 2670 Greve Strand

41. Erling Kristensen 53530517
 Østerbro 48
 4200 Slagelse

42. Poul Mørkenborg
 Østparken 38
 5220 Odense SØ.

43. Jens Lausted 65382507
 Skovalléen 2
 5550  Langeskov

44. Steen Guldager
 Ved Bellahøj 11, 7.3
 2700 Brønshøj
 delta@privat.dk

45. Walther Gross 36783152
 Hvidovre Enghavevej 14
 2650 Hvidovre

46. Kim Hansen 57612774
 Holbækvej 19
 4100 Ringsted
 asborg@ringsted.mail.telia.dk

47. Kristian Musso 56215853
 Sønderbjerg 5, Vallø
 4670 Køge

48. Thomas Lundgren 56630979
 Åshøjvej 21
 4600 Køge

49. Per Tardum 49145026
 Myremosevej 3
 2990 Nivå
 per@tardum.dk
50. Finn Andersen 44920359
 Sortsøvej 10

 2730 Herlev
 fi nna@it.dk

51. Peter Bjørn Madsen 59620310
 Ordrup Mølle
 Ordrupvej 60
 4540 Fårevejle

52. Søren Flint 46383975
 Oldvejsparken 76, Gevninge
 4000 Roskilde

53. Henning Svensson 31423910
 Vordingborggade 30, 1.tv.
 2100 Kbh. Ø.
 hsv@post9.tele.dk

54. Jonny R. Jensen 58530988
 Slotsvænget 27, st.th.
 4200 Slagelse
 jonny@mail1.stofanet.dk

55. John Kjær Andersen
 Ringvägen 17
 S-33027 Hestra
 Sverige
 andersenisverige@telia.com

56. Stoppel Hobby 38883854
 Grundtvigsvej 15
 2000 Frederiksberg

57. Køge Bibliotek
 Kirkestræde 18
 4600 Køge

58. Jack Hovman 44492004
 Møllevænget 45
 2800 Lyngby
 Jack_Hovman@mail.tele.dk 

59. Brian Brodersen 54490360
 Aastrupvej 29
 4850 Stubbekøbing
 brian.brodersen@tdcadsl.dk

60. Martin P. Bendsøe 45930935
 Kulsviervej 86 B
 2800 Lyngby
 m.p.bendsoe@gmail.com

61. Henrik Breiting 36161676
 Bredahlsvej 9, 4.
 2500 Valby
 h.breiting@wanadoo.dk

62. Bjarne Pedersen 98116329
 Aaby Sdr. Gade 29 B
 9440 Aabybro
 bjarnep@post12.tele.dk

63. Nick V. Jørgensen 66104255
 Hybenhaven 226
 5240 Odense NØ.
 tozzi09@yahoo.dk

64. Birger Mikkelsen 44485569
 Toftebo 17, 2.
 3500 Værløse

65. Mads Orkild 33910691
 Nyrefsvej 33
 7760 Hurup
 orkild@mail.tele.dk
66. Steen Andersen 36414611
 Horsevænget 142
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 2610 Rødovre
 steen.andersen@adslhome.dk

67. Anders Veie 75450338
 N.J. Poulsens Vej 13, 1.th.
 6700 Esbjerg

68. Ole Westphalen 47179415
 Sigridsvej 51
 3650 Ølstykke

69. Poul Hestkjær
 Sigerstedgade 6, st.th.
 1729 Kbh.V.
 poul-hestkjaer@redcross.dk

70. Jesper Larsen 36702963
 Rødovre Parkvej 231, 1.
 2610 Rødovre
 hn36628@ofi r.dk

71. Albert Tureczek 86282440
 Kunnerupvej 41
 8361 Hasselager
 abmmodel@worldonline.dk

72. Henrik Stormer 36179032
 Bybækterrasserne 128A
 3520 Farum
 stormer@email.dk

73. Allan Nielsen 43541550
 Spættebo 2
 2665 Vallensbæk Strand
 allnie@adslhome.dk

74. Benny Brandhøj-Christensen
 Maglekær 4, 1.th.
 2610 Rødovre

75. Tommy Olsen 98171779
 Vardevej 36, 3.th. 20655426
 7100 Vejle

76. Freddy Kikkenborg 36303843
 Händelsvej 54, st.tv.
 2450 Kbh. SV.
 kikkenborg@sport.dk

77. AP Models/Torben Pedersen
  40604362
 Eriksholmparken 136
 9400 Nørresundby

78. Peter Fousing 74842910
 Bregnegårdsvej 29
 6630 Rødding

79. Tage Bjørn Sørensen
  97222654
 Haraldsgade 5, 1.
 7400 Herning
 tagebs@mail.tele.dk

80. Allan S. Hansen 20768399
 Lindholm Søpark 14.1.-1
 9400 Nørresundby
 ashansen@vip.cybercity.dk

81. Karsten H. Nielsen 36171079
 Sofus Francks Vænge 2, 4.
 2000 Frederiksberg
 khn@hoya.dk

82. Torben Nielsen 97528256
 Hasselvænget 4
 7800 Skive

 panzerfreak@mail.tele.dk

83. Carsten Bentzien 38108301
 Knardrupgårds Allé 10
 3660 Stenløse
 bentzien@gmail.com

84. Jes Touvdal 46193716
 Toftevangen 77
 4130 Viby Sj.
 touvdal@christensen.tdcadsl.dk

85. Claus Davidsen 97840237
 Pilevej 10
 7600 Struer
 fam_davidsen@get2net.dk

86. Kim Hartvig Sørensen
  21267688
 Nagelsvej 20
 8270 Højbjerg
 kimhartvig@hotmail.com

87. Svend Åge Grønnebæk
  75177050
 Østergade 7
 6690 Gørding      
svend_groennebaek@hotmail.com

88. Christian Alexandersen
  86431612
 Koglevænget 3
 8900 Randers
 _alexandersen@yahoo.dk

89. Mads Thomsen 98282597
 Kærholtvej 38
 9320 Hjallerup

90. Michael Boll Jensen 36704667
 Bjødstrupvej 63
 2610 Rødovre
 m.b.jensen@webspeed.dk

91. Robert Jensen 74435651
 Stenbjergparken 3 B, 2.th
 6400 Sønderborg
 r_t_jensen@post.tele.dk

92. Peter Christensen 56634260
 Humlevej 13 40302031
 4600 Køge
 pc@naftrading.com

93. Torben Busk Sørensen
  98391736
 Teglgårdsvej 5
 9520 Skørping
 cfs7409@vip.cybercity.dk

94. Orla Kragh Jensen 46154215
 Margrethe Allé 6
 2690 Karlslunde
 orl@siemens.dk

95. Michael Starcke 86544002
 Drammelstrupvej 23A, Balle
 8300 Odder
 starcke@paradis.dk

96. Arne Bonvig Christensen
  45802559
 Dronninggårds Allé 82
 2840 Holte

97. Ib Dramshøj 20725309
 Vestergårdsvej 57, 1.tv.
 2600 Glostrup

98. Kenn Bertram Hansen
  39299930
 Gersagerparken 53,1.tv.
 2670 Greve
 uh1d@webspeed.dk

99. Kjeld Pedersen 55985370
 Tiendevej 3
 4760 Vordingborg
 tiendevej@vip.cybercity.dk

100. Karsten Juhl 45819832
 Skovgårdsparken 17, 2.tv.
 3460 Birkerød

101. Peter Højborg 46731796
 Grydehøjvej 44, Gundsømagle
 4000 Roskilde
 pdhojborg@mail.dk

102. Tommy Bidstrup 35835100
 Slangerupgade 2, 1.th.
 2200 Kbh. N.

103. Flyvevåbnets Bibliotek
 Jonstrupvej 240
 2750 Ballerup

104. Niels Rønkjær 86435240
 Strandstræde 3, bolig 5
 3550 Slangerup

105. Torben Magnusson 75451548
 Grundtvigs Allé 119
 6700 Esbjerg
 tbair@esenet.dk

106. Jens Frederiksen 75721942
 Irisvej 5
 7100 Vejle
    jens.kronvold@europe.lego.com

107. Poul Melgaard 86915428
 Hadbjergvej 14 G, 2.
 8370 Hadsten
 poullene@worldonline.dk

108. Randers Hobby 86433923
 Adelgade 13
 8900 Randers

109. Kjeld Johansen 98179131
 Højens Allé 18
 9400 Nr. Sundby

110. Henrik Nyland Knudsen
  22787812
 Asgårdsvej 21
 8700 Horsens
 makrel@mail1.stofanet.dk

111. Palle Olsen 44840765
 Toggangen 15, 1.th.
 2730 Herlev

112. Allan Nielsen 40446130
 Ellekildehavevej 25
 3140 Ålsgårde
 aknielsen@vapnet.dk

113. Thorben Poulsen 74727572
 Bargumsvej 15, 1. tv.
 6270 Tønder
 thpoulsen@hotmail.com
114. Sonnich P. Hansen 43464082
 Morbærhaven 6-107
 2620 Albertslund

115. Bennett Bech-Jensen 33241721

 Martesens Allé 4 A, st.th.
 1828 Frederiksberg C.
 bennett@post10.tele.dk

116. Claus Anderson 39565696
 Branddamsvej 36
 2860 Søborg

117. Peter Krogh 86883460
 Ågade 40
 8620 Kjellerup

118. Ib Schmidt 35387751
 Olufsvej 34
 2100 Kbh. Ø.

119. Troels B. Christensen
 Hasserisgade 14, 1.
 9000 Ålborg

120. Henning Knudsen 74753353
 Sandemandsvej 2, Brøns
 6780 Skærbæk

121. Morten Jessen
 Gennemløbet 11, 3.
 2720 Vanløse
 morten@jessen-it.dk

122. Torben Johansen Haubeck
  43540440
 Brolæggerpladsen 70
 2635 Ishøj

123. Gerhard Olsen 36727240
 Høve Bygade 9, Høve
 4550 Asnæs

124. Thomas Pedersen 98904977
 Ulvkjærvej 5 40925977
 9800 Hjørring
 lenemadsen@image.dk

125. Claus J. Gustafsen 98480945
 Haldsvej 20
 9970 Strandby
 claus@gustafsen.nu 

126. Niels G. Jørgensen 35420515
 Skovdammen 3
 2880 Bagsværd
 nielsgorm@sol.dk

127. Thomas Sørensen 49261013
 Pontoppidansvej 13 E, 1.th.
 3000 Helsingør

128. Michael Quark Schmidt
  36848200
 Gillesager 272, 7.tv.
 2605 Brøndby
 mqs20@adslhome.dk

129. Mogens Wøbbe 97523208
 Egerishave 46
 7800 Skive

130. Jan Poulsen 74590664
 J.H. Schmidtsvej 23
 6500 Vojens
               jan.poulsen@haderslev.mail.
telia.dk

131. Martin Røpke 55372035
 Gammelsøvej 6
 4760 Vordingborg

132. Johnny F. Fæstelager 44661883
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 Langekærvej 37
 2750 Ballerup

133. Per Giessing 98316685
 Køltoften 2, Lillevorde
 9280 Storvorde

134. Chr. Hedebo Pedersen
  86291485
 Børupvej 159
 8310 Tranbjerg J.
 hedebo@get2net.dk

135. Y.D. Offringa
 Fonteinstraat 29
 NL-8913 CV Leeuwarden
 Holland

136. Ib N. Andersen 56383230
 Stenagerhuse 31, Ørslev
 4100 Ringsted
 nan@post.tele.dk

137. Jens Dreyer 33246706
 Bymarken 64
 4000 Roskilde
 dreyerjens@yahoo.com

138. John Schmidt
 Faksegade 3, 5.th.
 2100 Kbh. Ø.

139. Chris T.N. Andersen 74725534
 Ndr. Landevej 4 C, 1.tv.
 6270 Tønder
 ctna@mail.dk

140. Johnny Pedersen 98572757
 Hyldevej 4
 9560 Hadsund
 worktop@get2net.dk
 info@cueballweb.com

141. Christian Ankerstjerne
 Erimitageparken 103, 2.B
 2800 Lyngby
 panzer@panzerworld.net

142. Bent Laursen 98187365
 Lyngholmsvej 9
 9200 Ålborg SV.
 bela@gvdnet.dk 

143. Peter Olsen 54873096
 Havnegade 2, st.tv.
 4880 Nysted

144. Per Jensen 38809935
 Hækkevold 13, 1.mf.
 2700 Brønshøj

145. Henning Toldbod 98103073
 Langgade 32
 9000 Ålborg
 tolbod@mail1.stofanet.dk

146. Carsten Rønnev 33234216
 Vesterfælledvej 15, 1.th.
 1750 Kbh. V.

147. Kim Hejlmann Olsen
  44681365
 Baltorpvej 225, 4.
 2750 Ballerup
 kim.olsen@private.dk

148. Henrik Sørensen 75931808
 Prinsensgade 15, 2.
 7000 Fredericia
 blazne@mail.dk

149. Jan Dam Hansen 43527010
 Syrenhegnet 50
 2630 Tåstrup
 jan.hansen@teknologisk.dk

150. Mikkel Plannthin
 Ndr. Frihavnsgade 31, 1.th.
 2100 Kbh.Ø.
 plannthin@hotmail.com

151. Kristoffer Åberg
 Östratornsv. 43
 S-224 68 Lund
 Sverige
 kristoffer.aberg@acm.org

152. Model og Hobby 33143010
 Frederiksborggade 23
 1360 Kbh. K.

153. Allan Petersen 55985586
 Alenvej 6
 4760 Vordingborg
 sergentpetersen@hotmail.com

154. Janus Sommer Petersen
  35812286
 Dagmarsgade 26, lejl. 153
 2200 Kbh. N.
 jsp@top-house.dk

155. Steffen Sørensen 75160203
 Skads Byvej 59
 6705 Esbjerg Ø.
 steff@post6.tele.dk

156. Daniel Tolnai 40319076
 Drejøgade 28, 6., nr. 601
 2100 Kbh.Ø.
 funkydesign@forum.dk

157. Fini Tiedt 48141774
 Skyttevangen 40
 3450 Allerød

158. Lasse Hyllemose 33114187
 Amalievej 22, 1.tv.
 1875 Frederiksberg C.
 lasarm@webspeed.dk

159. Markus Kossmann 75528140
 Bertram Knudsens Vej 172
 6000 Kolding
 mkossmann@hotmail.dk

160. Tommy Sørensen
 Skolevej 6
 6800 Varde

161. Alif  Kracht 98438757
 Skivegade 62
 9900 Frederikshavn
 alif@ludvigsen-kracht.dk

162. Steen Lund Jensen 38286093
 Stenløsevej 58
 2700 Brønshøj
163. Tom Isager 97323712
 Alkærhøj 20
 6950 Ringkøbing

164. Bjørn Clausen
 Skibhusvej 151, 2.th.
 5000 Odense C

 bc.clausen@jubiimail.dk

165. Det Nordjyske Landsbibliotek
 Rendsburggade 2
 Postbox 839
 9100 Ålborg

166. Peer Schmidt
 Mølleparkvej 14 E, st.
 6715 Esbjerg N.
 pesc@esenet.dk

167. Odense Centralbibliotek
 Odense Banegård Center
 Østre Stationsvej 15
 5000 Odense C

168. Gentofte Bibliotekerne
 Ahlmanns Allé 6
 2900 Hellerup

169. Martin Gunge 98961326
 Blåregnvej 50 20910979
 9830 Tårs
 msgunge@hotmail.com

170. Århus Kommunes Bibliotek
 Tidskriftnoteringen
 Møllegade 1
 8000 Århus C

171. Christian Marschall 86624196
 Huginsvej 24
 8800 Viborg
 chrima@tdcadsl.dk

172. Carsten Søgaard
 Klintevænget 3
 4681 Herfølge
 btm3528@vip.cybercity.dk

173. Torben Heide Petersen
 Sandbakken 45
 4700 Næstved
 heidesteno@msn.com

174. Klavs Nielsen
 Lollandsgade 35, 2.tv.
 9000 Ålborg
 klavs1972@ofi r.dk

175. Carsten Cronqvist 36160835
 Bredahlsvej 18, 3.th.
 2500 Valby
 c.cronqvist@get2net.dk

176. Per Buus
 Verupvej 1
 4293 Dianalund
 pbu@naviair.dk

177. Ivan Majbom Madsen
 Haugevej 210
 5270 Odense N

178. Anders Jensen  58530988
 Slotsvænget 27, st.th.
 4200 Slagelse

179. Nikkeleg
 Egeskovvej 32
 7000 Fredericia
180. Henning Sørensen
 Ejerstedvej 102
 9493 Saltum

181. Ole Østergaard 45767740
 Ørnevej 9
 2970 Hørsholm

 ole-oestergaard@jubii.dk

182. Anders Kofoed Hansen
  47721703
 Højmose Vænge 13, 3.tv.
 2970 Hørsholm
 andershanthi@hotmail.com

183. Lars Myrup Lassen 39611627
 Svejgårdsvej 28, 1.
 2900 Hellerup
 lars_myruplassen@mac.com

184. Bo Christensen 46372013
 Fugledalen 9
 4000  Roskilde
 aabenhuus@webspeed.dk

185. Per Kristensen
 Nyledvej 17
 5471 Søndersø
 kristensen@behavin.dk

186. Niels M. Frederiksen
 Bøgelundvej 3
 5464 Brenderup
 post@krokohunter.dk

187. Michael Bøgh-Andersen
  40143965
 Kirkebakkegårdsvej 54
 3540 Lynge
 mibo@post2.tele.dk

188. Georgios Filippakis 36178674
 Hoffmeyersvej 65, 4.th.
 2000 Frederiksberg

189. Martin Christensen
 Gurrevej 3
 8900 Randers
 tattooemil@gmail.com

190. Poul-Erik Jøhncke
 Marienlystvej 40
 4900 Nakskov
 johncke@nakskovnet.dk

191. Per Nielsen 35425291
 Næstvedgade 27. st.tv.
 2100 Kbh. Ø.

192. David Nash
 Jens Juels Gade 33
 2100 Kbh. Ø.
 drnash@bi.ku.dk

193. Flemming Iversen
 Albjergparken 31, 1. th.
 2660 Brøndby Strand
        fl emming.iversen@broendby-
bredbaand.dk

194. Roy Nielsen
 Vejlebrovej 18 B
 2635 Ishøj
 rnielsen@witte-nielsen.dk

195. Jan Larsen 20260672
 Vejlebrovej 28 G
 2635 Ishøj

196. Jan Mathiesen
 Sletmarken 13
 6310 Broager

197. Andreas Schmidt
 Nygårdterrasserne 287E
 3520 Farum
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 ibritt@get2net.dk

198. Simon Bering Papousek
 Kjeldsgaardsvej 37A, 2. tv.
 2500 Valby
 s_papousek@hotmail.com

199. Morten Houborg Andersen
 Granbakken 16, Taulov
 7000 Fredericia
       morten.houborg@andersen.
mail.dk

200. Kenneth Folkmann 26833048
 Kongelundsvej 430
 2770 Kastrup
 snedkerboy@vip.cybercity.dk

201. Henrik Dinesen 20479885
 Aagade 29
 7000 Fredericia

202. Niels Sewerin Henriksen
 Kløvervej 6 1 tv.
 4600 Køge
 nsewerin@gmail.com

203. Anders Jensen
 Rødhusvej 167
 9490 Pandrup
 specterclan@hotmail.com

204. John Rossil
 Koglevej 8B
 3060 Espergærde
 j_rossil@yahoo.dk

205. Kenneth Kerff  26361823
 Stenagergårdsvej 57, Gelsted
 4160 Herlufmagle
 kerff@ofi r.dk

206. Thomas Nielsen
 Mejerivej 2D
 9430 Vadum
 monrad@nielsen.mail.dk

207. Mikael Holm Andersen
 Kongensgade 4a 3.th.
 3000 Helsingør
 ma@xmedio.dk

208. Per Thomsen

 Sofi evej 120
 9000 Aalborg
 perthomsen@city.dk

209. Michael Mosegaard 21429454
 Holbækvej 22, 1.th.
 4000 Roskilde
 m.mosegaard@jubii.dk

210. Ivar Matthiesen 75928693
 Vognvadvej 20
 7080 Børkop

211. Finn Nissen 97182598
 Åkjærs Allé 2
 7330 Brande
 tofi loch@familie.tele.dk

212. Gunnar L. Jørgensen 97224806
 Monradsgade 14
 7400 Herning

213. Nikolaj M. Ottesen 61466641
 Baneløkken 8, 2.tv.
 2730 Herlev

214. Jan Vegenfeldt
 Østergade 39
 6500 Vojens
 vacool1@webspeed.dk

215. Christian Berring 86179707
 Strandborgvej 14 B
 8240 Risskov
 c.berring@privat.dk

216. Johan Brander Søltoft
  66192410
 Lisesmindevej 6
 5230 Odense M.
 johanbs4@hotmail.com

217. Marc Dahlstrøm 86579384
 Steinagård
 Sønderlundsvej 3, Bjødstrup
 8660 Skanderborg
218. John Hampenberg 64723669
 Savværksvej 7
 5620 Glamsbjerg
 jobi@dbmail.dk

219. Frank Holtmann

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

220. Jørgen Seit Jespersen
 Valhøjvej 4
 2500 Valby

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

222. Henrik Lorentzen 27281359
 Fakse Tværgade 2, 2.tv.
 2100 Kbh. Ø.

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

224. Niels-Jørgen Hjerrild
  75721012
 Hjortevej 2
 7100 Vejle
 e-n-hjerrild@stofanet.dk

225. Kim Flügel
 Korsørgade 22, 3 tv.
 2100 Kbh.Ø.
 wesdcv@fl ugel.dk

226. Gunnar Rugaard
 Græsbjergvej 6, Strands
 8420 Knebel
 gunnar-rugaard@get2net.dk

227. Jan Holtmann 54930444
 Nakskovvej 101
 4913 Horslunde

228. Peter Kristiansen 33754575
 Kløvervej 8
 3500 Værløse
 peter.kristiansen@post.dk
229. Waleed Y. Majeed 86109347
 Nedergårdsvej 40A, Gl. Skejby,
 8200 Århus N.
 majeedlyth@privat.dk

230. Michael Haugaard 86545069

 Saloparken 302
 8300 Odder
 m.haugaard@mail.dk

231. Danscale 36173638
 v/Søren Pedersen
 Gl. Køge Landevej 557
 2650 Hvidovre

232. Jens Lerager
 Dannevirkegade 25, 2.th.
 1763 Kbh. V.
 jlh@dtl-dk.dk

233. Mogens Vikman 75534560
 Ålykkegade 10
 6000 Kolding
 mogens@cisko.dk

234. Jens Peter Madsen 75331245
 Fyrrevænget 415
 7190 Billund
 j.p.madsen@mail.dk

235 Ideshoppen
 Jørgen Clausen
 Nebstrupvej 24
 8970 Havndal

236. Nicolaj Hejl 28761016
 Indre Ringvej 57, 1.th.
 7000 Fredericia
 hejl@hemmelig.dk

237. Jacob Teckemeier
 Lyngbyvej 128, 3. th.
 2100 Kbh. Ø.
 jstk@BANE.dk

238. Per Madsen 30642299
 Spøttrupvej 9, Halling
 8300 Odder
   australsk-parakit@madsen.mail.dk

502 ABTEILUNG
OLIEFARVER

ABT200: Odourless Turpentine
ABT001: Snow White
ABT010: Luftwaffe Yellow
ABT020: Faded Dark Yelow
ABT030: Faded Navy Blue
ABT040: Faded Green
ABT050: Olive Green
ABT060: Light Rust Brown
ABT070: Dark Rust
ABT080: Wash Brown
ABT090: Industrial Earth
ABT092: German Ochre
ABT093: Basic Earth
ABT094: Green Grass
ABT100: Faded Grey
ABT110: Black
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA EDUARD
Ætsninger i 1:35
32 159: CH-47D Chinook exterior 1:32
35 917: Marder II
35 918: M-118 Super Hellcat
35 923: Sd.Kfz.251/16 Ausf.D
 Flammpanzerwagen
35 926: Panther Ausf.G late
35 927: Schürzen Panther Ausf.G late
35 929: Flak 38 20mm
35 930: Sd.Kfz.234/1
35 933: Pz.38(t) Ausf.G exterior
35 934: Pz.I Ausf.A
35 936: M-3A1 Scout Car
35 939: Zimmerit Panther Ausf.G
 late vertical
35 944: Pz.IV Ausf.D Tauch
35 946: M4A3 Sherman
 sandbag hull protection
Ætsninger i 1:48

28047: Krupp Protze 6x4
28049: Sherman Firefl y IC
28050: Type 82E Beetle
28052: T-34/76 Model 1942
28053: T-34/76 Model 1943
28057: M4A3E8 Sherman
28061: M4A3E8 Sherman
 sandbag hull protection
49038: German Insignia + Medals WWII
49039: US Insignia and Medals WWII
Ætsninger i 1:72
22111: WC-54 Ambulance
Byggesæt i 1:48
Til efteråret kommer Bf  110 D og til jul 
et Royal Class sæt. Der er planlagt F6F-3 
og F6F-5 Hellcat, samt Il-2M Sturmovik.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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DUMT-06
eller Den Ultimative Modelnørd Tur 2006 d. 17. - 18. - 19. og 20. november 2006

Tekst og fotos: Ole Hviid Tønnesen

Mål:
Scale Modelworld 2006 og the IPMS (UK) 
Nationals modelkonkurrence, afholdt i The 
Telford International Centre, St. Quentin 
Gate, Telford, Shropshire, England d. 18. 
og 19. november.

For et års tid siden opstod idéen mel-
lem Jimmy, Christian og jeg om, sammen at 
gøre turen til England, for at se modelmes-
sen Scale Modelworld 2006, og for at det 
ikke skulle ende som luft, blev en rejseplan 
udfærdiget straks.

Flybilletterne blev bestilt i god tid for at 
holde udgifterne nede og endelig oprandt 
dagen hvor vi skulle af  sted.

Duxford
Fredag morgen den 17. november tog vi 
med RyanAir fra Tirstrup til Stansted, hvor 
vi forud havde lejet en bil som vi overlod 
Jimmy at køre, da han har størst erfaring 
med venstrekørsel efter at have boet to år 
i England.

Der er kun kort afstand fra Stansted til 
Duxford, ca ½ times kørsel og på museet 
tilbragte vi eftermiddagen sammen med 
hele East of  Englands skolebørn, grundet 

at denne dag var Child Care Day.
Jeg siger bare: Godt det ikke var danske 

skolebørn, engelske skolebørn er generelt 
mere autoritetstro, så uroen var til at leve 
med.

På grund af  dette arrangement, var 
entreen gratis og vi fi k oven i købet set en 
„Spitfi re race against a Lotus sportscar“, et 
indslag for børn og store drenge som os.

Jimmy og jeg har begge besøgt mu-
seet før, men det gjorde ikke oplevelsen 
mindre og desuden var det en fornøjelse 
at iagttage en førstegangsbesøgende (læs 
Christians) begejstring over dette levende 
stykke historie.

Selve museet er så vel beskrevet i IP-
MS-Nyt nr. 114 af  Per Tardum, så det vil 
jeg gå let henover og blot tilføje, at deres 
B-17 Memphis Belle ikke var at se, da 
det var andetsteds for at blive strippet og 
ommalet, samt at den nye AirSpace hal var 
taget i brug.

Kl. 16 blev dørene lukket og vi satte 
kursen mod Birmingham og Telford, hvor 
vi havde booket værelser: Et dobbelt og 
et enkelt, til rimelige penge på en gammel, 
hyggelig pub.

Scale Modelworld
Lørdag morgen, english breakfast, model-
messe, hvad kan man ønske sig mere? Det 
skulle da lige være vort bevis for IPMS 
medlemskabet, det kunne nemlig ha’ bragt 
os ind en time før den offi cielle åbning som 
var kl. 10, så vi måtte pænt stå og vente, 
kiggende ind på alle herlighederne.

Scale Modelworld går for at være det 
største modelarrangement i verden og jeg 
tror det gerne:

Hele tre store haller fyldt med model-
hobby!

Den første med konkurrenceborde til 
IPMS UK Nationals, et par forretnings-
stande og et område udlagt som cafeteria.

De to andre haller hver med mere end 
hundrede stande: Forlag, boghandlere, anti-
kvariater, SIG grupper, hobbyforhandlere, 
modelfabrikanter, stande for hobbyværktøj 
– You name it!

Sammen tog vi den første runde, hvor-
efter vi gik på egen hånd med aftale om at 
mødes til lidt hurtig frokost.

Selvom jeg har set en del modelmesser 
o.l. så slår dette simpelthen alt!

Stort set alt det man sidder og savler 

Et vue ud over AirSpace hallen på museet i Duxford
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over på Internettet og i modelmagasinerne 
var repræsenteret her og de seneste udgi-
velser gik som varmt brød, især Hannants 
stand var godt besøgt, hver gang jeg kom 
forbi stod folk i to lag foran varerne.

Revell havde i deres udstilling den nye 
Fw 200 Condor og Gato Class u-båden 
begge i 1/72 til beskuelse.

Min gode ven Rodolphe fra Paris havde 
fået et hjørne af  Azimut’s stand, hvor han 
præsenterede sit hurtigt voksende fi rma 
U-Models med speciale i maritime ting og 
miniubåde i 1/35. Hans brugsklare palmer 
er for øvrigt de bedste jeg hidtil har set.

Jeg nød også at se de udstillede mo-
deller som har været genstand for artikler 
i modelbladene – ADH Publikations stand 
med Model Airplane, Model Military og 
Tamiya Model Magazine, AFV og AIR 
Modeller og Traplets Military in Scale. 
Sidstnævnte var desværre ude for et tyveri 
af  en Heinkel 162 i 1/48 bygget af  redaktø-
ren Spencer Pollard – Ikke alle besøgende 

var ærlige modelbyggere.
På en stand for 49 SQN Assoc. & 

Aircrew POW Assoc. talte vi med en 
telegrafi st fra en Lancaster og hørte ham 
beskrive nedskydningen af  deres fl y over 
Berlin, lyttede med andægtighed til den 
rørende beretning om hans møde med de 
tyskere som hjalp ham indtil afhentning til 
krigsfan g en skab.

Konkurrenceområdet blev afspærret 
for publikum, i et anseligt stykke tid for 
bedøm melse, så det var begrænset hvor 
meget vi fi k set på de mange modeller af  
høj standard.

Albert Tureczek, som havde taget turen 
med bil over Kanalen medbringende sine 
modeller, høstede naturligvis en hel del 
fl otte placeringer.

Vi tilbragte samfulde otte timer på 
messen, alligevel gik jeg derfra med følelsen 
af, kun at have set det halve, så søndagen 
kunne jeg også sagtens have brugt dér.

Tilbage på Pub’en viste det sig at en 

Fra Scale Modelworld bringer vi dette billede af en Panther II model i 1:35

4-års jubilæumsfest for stamgæsterne også 
blev os til glæde, med disc jockey, lækker 
gratis buffet og en snak med de lokale. 
Grundet trætheden efter en hård dag på 
messen gik vi til køjs før festen var slut 
og faldt hurtigt i søvn, på trods af  senge 
stående på et gulv med virkning som en 
stor basmem bran.

RAF Cosford
Søndag, english breakfast, forsøge at pak-
ke indkøbene ned i alt for små kufferter, 
ompakke for at fordele vægten (Christians 
indkøb bestod mest af  tunge bøger og hæf-
ter) og så en tur gennem Telfords gamle, 
smukke industriområde med dets berømte 
„Ironbridge“ inden vi kørte videre til RAF 
museet i Cosford kun få km fra Telford.

Ju 52, Me 410, Me 163, Dinah, Ohka 
og en dansk Catalina er noget af  det jeg 
lige kan komme på, foruden et udmærket 
bogudvalg i kiosken.

Et besøg (efter lukketid) på Deutscher 
Soldatenfriedhof, Cannock Chase lidt nord 
for Birmingham for at se en bestemt tysk 
fl yvers grav er en særskilt artikel værdig og 
jeg vil lade bolden gå videre til Christian 
Berring og opfordre ham til at skrive om 
den forskning som bragte os dertil, et godt 
eksempel på, hvordan modelbygning og 
historieinteresse går hånd i hånd og giver 
spændende og bevægende oplevelser.

Efter dette gik turen videre til Cambrid-
ge for den sidste overnatning.

Duxford igen
Mandag tilbragte vi med at gense Duxford, 
denne gang med mulighed for at dvæle ved 
tingene og selvom vi lige havde været der, 
selvom vi var dødtrætte og selvom vi stod 
der som de første besøgende og var de 
sidste som blev lempet ud, fl øj dagen af  
sted – En tosædet Spitfi re i luften dannede 
den bedste afslutning på en fantastisk tur.

Til de som kunne ha’ lyst til at gøre 
turen til Scale Modelworld – Husk IPMS 
beviset og vær forberedt på at skulle bruge 
begge dage på messen.

På museet i Cosford står der bl.a. denne TSR.2

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:48
48045: Fairey Albacore Mk.I
48049: Vought F2G-1/2 Super Corsair
1:72
72074: Avro Anson Mk.I
72112: C-60 Lodestar RAF/Norge,
 fotoæts og resin
72131: Brewster model 339B/E
 Buffalo Mk.I
72133: F2A-2 Buffalo
72135: Reggiane Re-2003 First Prototype
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Det første amerikanske hangarskib
Dette nummers historiske artikel handler om det første amerikanske hangarskib, USS 
Langley, der i år både har et 85-års og et 65-års jubilæum.

Af Lars Seifert-Thorsen

Skibets historie begynder i virkelighe-
 den før 1922 (de kvikke blandt Jer har 
 allerede nu regnet ud at 85-års jubilæ-

et må være noget med dette årstal).
Vi skal helt tilbage til 1911, hvor den 

amerikanske fl åde begyndte med en ny 
serie af  støtteskibe, der var beregnet til at 
forsyne de egentlige krigsskibe med de kul, 
der var datidens brændstof.

Kulbåd USS Jupiter
D. 14. august 1912 blev skibet søsat fra 
Mare Island Navy Yard i Vallejo, Californi-
en med navnet USS Jupiter og sat i tjeneste 
d. 7. april 1913. Hun blev hurtigt overført 
til Stillehavsfl åden og forstærkede den del 
af  US Navy, der patruljerede langs den me-
xicanske Stillehavskyst. D. 10. oktober 1914 
blev hun overført til Atlanterhavsfl åden 
og sejlede til Philadelphia. Undervejs blev 
hun det første skib der sejlede igennem 
Panamakanalen fra vest til øst.

Indtil USA indtrådte i 1. Verdenskrig 
i 1917 tilbragte USS Jupiter sin tid med 
at støtte de skibe der opererede i dels 
Atlanten, dels den Mexicanske Golf. Hun 
foretog to ture med forskelligt materiel til 
Europa under krigen, dels i juni 1917 og 
dels i november 1918. Efter krigsafslut-
ningen vendte hun tilbage til europæiske 
farvande idet hun sejlede til Brest i Frankrig 
d. 8. marts 1919 for at levere kul til de skibe 
der skulle transportere de amerikanske 
tropper tilbage til USA.

Da skibet vendte tilbage til USA i mid-
ten af  august 1919 var det meningen at hun 
skulle overføres til Stillehavsfl åden, men da 
den amerikanske fl åde på dette tidspunkt 
gerne ville begynde at eksperimentere med 
hangarskibe blev det besluttet, at ombygge 
USS Jupiter til et sådant. Hun blev taget 
ud af  tjeneste d. 24. marts 1920 og om-
bygningen skete på Navy Yard i Norfolk, 
Virginia.

Hangarskib USS Langley
Undervejs i ombygningen blev USS Jupiter 
omdøbt til USS Langley efter den berømte 
amerikanske fl yvepioner. Hun fi k også en 
ny betegnelse, nemlig CV-1. Ombygningen 
var afsluttet d. 20. marts 1922 og hun ind-
trådte på ny i tjeneste på denne dato.

I og med at Langley var det første ame-
rikanske hangarskib blev hun scenen for 
en stribe af  historiske begivenheder i US 

Navy’s historie. D. 17. oktober 1922 fore-
tog man den første start fra et amerikansk 
hangarskib, da løjtnant Virgil C. Griffi n 
startede i en Vought VE-7. Langley var ikke 
det første hangarskib i verden, englænderne 
havde allerede søsat et sådant, men hun var 
det første i den amerikanske fl åde og man 

kan derfor med stor ret sige, at den magt 
som de amerikanske hangarskibe havde 
under 2. Verdenskrig og som de har i dag 
blev født på denne dato. D. 26. oktober 
foretog man den første landing på et skib 
der sejlede, da var fl yet en Aeromarine 39B.

Langley blev også midtpunkt for den 

USS Langley (CV-1) tidligt i karrieren.
Bemærk at der kun er en skorsten, sammenlign med de andre fotos i artiklen.

 Foto: US. Navy via Internettet

Herover ses USS Langley der er klar til at fl y kan lande på dækket
Billedet er taget i det sydlige Stillehav i 1932.

Bemærk her de to skorstene der er lagt ned til venstre.
Destroyeren i forgrunden er USS Cole (DD-155).

Foto: Via Internettet
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første katapultstart d. 18. november 1922.
I januar 1923 begyndte man for alvor 

at foretage øvelser og for at have så godt 
vejr som muligt henlagde man disse til det 
Caraibiske hav. Mens man krydsede rundt i 
Caraibien gik man i gang med at udvikle de 
taktikker som senere skulle vise sig særdeles 
effektive under 2. Verdenskrig.

I juni 1923 blev Langley brugt som 
scene hvorfra en stribe civile og militære 
koryfæer kunne se hvorledes man anvend-
te fl yet som et maritimt våben. Denne 
demonstration fandt sted i Washington 
D.C. Resten af  sommeren 1923 blev brugt 
i Norfolk, hvor man foretog en hel del 
ændringer på skibet inden man i efteråret 
overførte hende til Stillehavsfl åden, hvortil 
hun ankom d. 29. november 1924.

De næste 12 år tilbragte skibet på 
forskellige togter hele vejen op og ned af  
den amerikanske vestkyst og videre ud til 

Hawaii. Her blev de forskellige taktikker til 
anvendelse af  hangarskibe videreudviklet 
og raffi neret.

I 1936 kom man til den konklusion, at 
Langley efterhånden var blevet for langsom 
i forhold til de øvrige skibe der indgik i for-
skellige taktiske enheder og man besluttede 
derfor at ombygge hende igen, denne gang 
til et moderskib for søfl y.

Tender USS Langley
D. 25. oktober 1936 gik hun i dok på 
Mare Island Navy Yard i Californien for at 
blive ombygget til et moderskib for søfl y. 
Ombygningen var afsluttet d. 26. februar 
1937 og hun fi k herefter betegnelsen AV-3. 
Tjenesten som tender førte hende rundt i 
de samme farvande som hun havde været 
igennem som hangarskib, idet det gik fra 

Alaska og hele vejen ned af  vestkysten til 
Californien og også omkring Hawaii.

Da 2. Verdenskrig brød ud blev hun 
forlagt til Manila i Phillipinerne, hvortil 
hun ankom d. 24. september 1939. Hun 
fortsatte tjenesten i disse farvande frem 
til det tidspunkt hvor USA blev inddraget 
i 2. Verdenskrig med det japanske angreb 
på Pearl Harbor. Den dag lå hun for anker 
ud for Cavite på Phillipinerne, men allerede 
d. 8. december 1941 forlagde hun via Ba-
likpapan på Borneo til Darwin i Australien, 
hvortil hun ankom d. 1. januar 1942. Her 
blev hendes fl y indsat til at fl yve antiubåds 
patruljer sammen med RAAF.

Da de japanske tropper hastigt nærme-
de sig Indonesien blev Langley overført til 
de amerikansk-britisk-hollandsk-australske 
enheder der skulle imødegå dette angreb. 
D. 22. februar forlod hun Fremantle i det 
vestlige Australien i en konvoj for at afl e-
vere 32 stk. P-40E jagerfl y til Tjilatjap på 
sydkysten af  Java.

Tidligt om morgenen d. 27. februar 
1942 forlod hun konvojen og mødtes med 
to destroyere, USS Whipple (DD-217) og 
USS Edsall (DD-219), der skulle fungere 
som antiubåds-afskærmning for hende 
mens hun sejlede til Tjilatjap. Man valgte 
en kurs der førte direkte mod Tjilatjap, men 
som også førte hende indenfor rækkevidde 
af  japanske fl y. Kl. 11.40, da hun var ca. 90 
sømil fra sit bestemmelsessted, blev hun 
angrebet af  9 japanske to-motorers bom-
befl y. De to første angrebsbølger ramte ved 
siden af, men den tredje ramte med ikke 
mindre end fem bomber.

Der udbrød omfattende brande om-
bord og selv om disse blev slukket krænge-
de skibet hurtigt 10 grader til bagbord. Det 
indstrømmende vand gjorde også at hendes 
motorer ikke længere kunne fungere og 
hun lå til sidst stille i vandet.

Kl. 13.32 gav hendes kaptajn ordre til 
at forlade skibet og efter at de to destroyere 
havde samlet besætningen op af  vandet, 
minus de 16 mand der enten var blevet 
dræbt eller var savnet, sendte de 9 stk. 
4-tommers granater og to torpedoer ind i 
den gamle dame for at sikre sig at hun sank. 
Det skete ca. 50 sømil syd for Tjilatjap på 
positionen 08.58S, 109.02E.

USS Langley sæt
Selvfølgelig, havde jeg nær sagt, er der 
udgivet byggesæt af  USS Langley. Vi har 
dog ikke fat i nogle af  „main-stream“ fabri-
kanterne, så vejen frem hedder resin og æts.

I 1/700 er der en model fra Loose 
Cannon Productions, der har nummer 35 i 
deres serie. Det viser skibet i perioden som 
hangarskib og som vandliniemodel. Det 
indeholder udover et skrog i et stykke resin 

Her ses en del af fl yene i skibets hangar på et tidspunkt i 1920‘erne.
Det store fl y til højre i forgrunden er en Douglas DT torpedobomber
med vingerne afmonteret. De øvrige fl y er Vought VE-7 fra VF-2.
Læg mærke til bådene der sidder langs hangarens sider.
U.S. Naval Historical Center Photograph via Internettet

Langley ses her for anker ud for Christobal ved Panamakanalen d. 1. marts 1930.
Der er 24 fl y på dækket.
Foto: US Navy via Internettet
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en hel del detaljer i resin, masser af  æts og 
et fl yvedæk i laserudskåret træ. Prisen er set 
på nettet til $135.00 - $140.00,

http://home.earthlink.net/~lcpinfo/
Kit35.html

Ved at læse lidt videre på denne hjem-
me side fremgår det, at man også planlæg-
ger at udgive et sæt der viser Langley som 
moderskib for søfl y, men at der ikke er sat 
en udgivelsesdato på endnu. Der er en sæt-
anmeldelse fra IPMS-USA på denne side: 
http://www.ipmsusa2.org/Reviews/Kits/
Ships/Kits_Ships.htm - vælg knappen i 
venstre spalte med USS Langley, der roser 
sættet i høje toner omend anmelderen 
også skriver at man skal have erfaring med 
fotoæts for at få noget godt ud af  sættet.

I 1/350 kommer sættet fra Iron 
Shipwright. Her er der 
tale om et komplet skrog 
i en enkelt klump resin, 
der er foto æts i stor stil til 
de metalkonstruktioner 
der støtter fl yvedækket, 
fl yvedækket er i laserud-
skåret træ og så er der en 
stor mængde resin- og 
hvidmetaldele inkl. 26 fl y. 
Sættet viser skibet som 
det så ud i 1930 og koster 
en bagatel af  $400.00. 
Se nærmere på: www.
commanderseries.com/
pages/Langley.html

Også i småskala kan 
man få en model. Sættet 
er i 1/1200 og kommer 
fra Mount ford. Det er 
en blanding af  resin og 
hvidmetal og viser skibet 
som det så ud i 1924. Jeg 
har dog læst en sætanmel-
delse der bestemt ikke er specielt favorabel. 
Der er åbenbart adskillige fejl i dette sæt. 
Læs anmeldelsen her:

h t t p : / / w w w. s t e e l n a v y. c o m /
1250MountfordLangley.htm Sættet er set 
på nettet til $28,00. http://members.aol.
com/MSM1250/Mountford.htm

Bemaling
Her kan jeg anbefale at man tager fat i 
Internettet igen.

På http://smmlonline.com/archives/
VOL2696.txt der er et diskussionsforum 
for skibsbyggere kan man læse en hel 
del guldkorn, bl.a. at skibet i 1930’erne 
ville have haft alle lodrette fl ader malet 
#5 Standard Navy Gray, alle ståldæk og 
ståldetaljerne på fl yvedækket malet i #20 
Standard Deck Gray, fl yvedækket malet 
med Mahogany Flight Deck Stain og skro-
get under vandlinien malet i Norfolk 65-A 

USS Langley i 1937 efter ombygningen til tender for søfl y. Bemærk at en stor del af fl yvedækket er fjernet
FotoU.S. Naval Historical Center Photograph

Antifouling Red med en sort vandlinie. På 
fl yvedækket var de forskellige markeringer 
i Chrome Yellow.

Heldigvis kan man få alle disse farver 
fra White Ensign Models i deres Colour-
coats enamels serie.

US01, #5 Standard Navy Gray
US02, #20 Standard Deck Gray
US14, Norfolk 65-A Antifouling Red
US15, Mahogany Flight Deck Stain
ACUS11, Chrome Yellow

Kilder
Internettet, især www.chinfo.navy.mil

Agterstavnen på Langley. Dækshuset hvor lyskasterne sidder på var oprindeligt et dueslag 
til brevduer der tit blev benyttet af fl yvemaskiner dengang.

Det viste sig ret hurtigt at det ikke fungerede ombord på et skib, idet duerne ikke kunne fi nde 
tilbage til et skib der fl yttede sig. Derefter ombyggede man dueslaget til chefskahyt!

Foto: Via Internettet
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Garagesættenes hi-tech hjørne
„In-depth“ anmeldelse af  Model Factory Hiro: Ferrari F2003-GA, Italy GP – 1:20

Af Flemming Hansen

Det er efterhånden en del år siden 
 jeg sidst har skrevet en anmeldelse 
 af  et „garagesæt“ af  et bilbygge-

sæt. Nu er teknologien lige steget et par 
grader siden jeg skrev om „Super Yellows“ 
Ferrari F-399 ombygningssæt i nr. 88, så 
derfor må jeg nødvendigvis til tastaturet 
igen.

I den mellemliggende periode er der 
desværre sket det, at Tamiya helt er holdt 
op med at fabrikere byggesæt af  F-1 race-
re i 1:20. Der er ikke kommet nyt på den 
front siden 2003, hvor et meget fl ot sæt 
af  Williams FW-24 så dagens lys. Det var 
efter nogle gode år, hvor der var kommet 
Ferrari i lange baner fra Tamiya.

Siden da er der ikke kommet nyt – kun 
genudgivelser desværre.

Men der er stadig et marked for 1:20 
Formel 1 racere og det har diverse garage-
fabrikanter sat alt ind på. I mange år har 
Studio27 (Japan) været totalt dominerende 
på markedet og er det da stadigvæk – til 
dels.

Studio 27 sæt består i reglen af  en stor 
central del i resin, hvorpå der skal sættes 
ophæng, front og bagvinger på – samt 
naturligvis hjul – hvor langt de fl este del 

er i hvidmetal. Det kan lyde som en hurtig 
klap sammen – men det er det ikke! Der 
er utroligt meget forarbejde der skal til før 
delene er klar til maling.

I praksis skal du sådan set sørge for at 
hele sættet kan sættes sammen (uden lim), 
FØR du begynder at male. Men inden 
du kan sætte noget sammen skal alle dele 
forarbejdes. Der skal fjernes støbe sømme, 
„pinholes“ og metaldele skal slibes og 
primes og meget mere.

Hvor Studio27 er markedsførende på 
det der i fagsproget kaldes „curbsides“ er 
Model Factory Hiro i den grad markeds-
førende når der snakkes superdetaljerede 
sæt, der får selv Tamiyas legendariske 1:12 
sæt til at blegne!

Det seneste skud på stammen er en 
serie af  Ferrari 2003GA, der blev kørt til 
VM af  Michael Schumacher og Rubens 
Barri chello i 2003. „GA“ står for Gianni 
Agnelli der døde i 2002 og som en hyldest 
til denne legende i italiensk bilindustri blev 
2003 modellen opkaldt efter ham.

2003 blev atter et år med nærmest 
ufattelig dominans af  Ferrari teamet i F1, 
hvor det søndag efter søndag på det nær-
meste var usædvanligt, hvis man omkring 

16 tiden ikke hørte den tyske og italienske 
natio nalmelodi. Michael Schumacher var 
dominerende – men dog tæt fulgt af  fi nske 
Kimi Räikkonen i McLaren.

Hiros sæt fås i fi re varianter: Spanien, 
Monaco, Italien og Japans GP. For andre 
end feinschmeckere kan det være overmåde 
vanskeligt at se forskel på de fi re varianter! 
Men den er der og Hiro har ganske som 
sædvanligt lavet deres hjemmearbejde. At 
jeg har valgt den italienske GP version er 
for at begrænse pinen så meget som muligt!

Pinen…? Den største forskel på de 
forskellige varianter er udformningen 
af  front og bagspoiler og ikke mindst 
kompleksiteten. Den italienske er en 
„low-downforce“ variant til den hurtige 
Monza bane og derfor er vingerne små og 
derfor en anelse mindre pinefulde at sætte 
sammen. Hvidmetal er noget djævelsk skidt 
at få til at sidde…

Dette sæt fra Hiro er det første i en 
serie af  modeller der er baseret på de rigtige 
fa briks tegninger fra Ferrari, som er omsat 
til com putergenererede 3D tegninger 
og derefter er prototyper lavet på en 3D 
„printer“ direkte fra data. Det er med en 
præcision 13 my – 0,013 mm, så selv de 

I skal ikke snydes for et billede af „den rigtige vare“. Her er forbilledet for modellen minus hjul
Foto: Flemming Hansen
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mest kritiske nittetællere kan godt gå hjem 
med deres linealer. Med disse nye mulighe-
der har Hiro taget et gigantisk skridt væk 
fra andre garagerfabrikanters hel- og halv-
skæve „udgydelser“ som efterhånden ligner 
noget „lille-Per“ har støbt i køkkenvasken.

Der er naturligvis et lille „aber dabei“… 
Prisen… Prisen gøres ikke mindre af  at 
der er et lille holografi sk klistermærke på 
æsken, hvor der står „offi cially licensed 
product“, hvilket betyder, at der er betalt 
et klækkeligt beløb for licensrettighederne.

Dette er en af  grundene til at Tamiya 
har stoppet legen. Når der produceres i 
tusindvis af  modeller er det en anselig sum 
der skal lægges til Ferraris advokater – som 
ikke engang er nogen af  de værste. Hvor-
for tror du at der ikke er lavet en plastik 
model af  Audis Le Mans vindere..? Derfor! 
Licensrettigheder mig op i r*****

Det er ikke sæt der sælges i bundter. 
Rent faktisk er et „production run“ fra 
Hiro i omegnen af  100 – 200 eksemplarer. 
Nogle endda færre.

Jeg tør faktisk godt vædde på at der 
kun fi ndes to af  disse i Danmark – den 
ene er min.

Jeg har heldigvis fundet en god „push-
er“ i Italien, der sælger disse sæt til fornufti-
ge priser, så Japan import og deraf  følgen-
de toldbehandling ikke er et problem. Ok 
da – 185 Euro! Du kan google på „Icaro“.

Som det er sædvanen med med Hiros 

sæt er det ikke kun fabrikationen, der er 
„top-notch“ – også pakningen i den Ferrari 
røde æske er udtænkt så genialt at de sarte 
dele ikke skal lide overlast.

Bundpladen på bilen er i sort resin, 
der er noget at det tyndeste jeg nogensin-
de har set. Denne del ligger indpakket i 
skumgum mi og bobleplast. Nedenunder 
ligger en nydelig gennemsigtig „madkasse“ 
der rumopdelt indeholder hjul, dæk, dimser 

og duppeditter samt et motordæksel støbt i 
tynd hvidmetal. Naturligvis ligger der et sæt 
sikkerhedsseler og fotoæts til brug i cock-
pittet. Dækkene har fortrykte Bridgestone 
logoer og er af  samme kvalitet som dem 
du fi nder i Tamiya sæt. 

Fælgene er de rene lækkerbidskner. 
Hvor andre sæt giver dig en drejet fælg med 
en fotoætset eller måske hvidmetal indsats, 
så er fælgene i dette sæt CNC fræset i ét 

Her er chassiset på modellen, der er masser af detailler
Foto: Model Factory Hiro

Her er der kommet lidt mere „tøj“ på modellen
Foto: Model Factory Hiro
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stykke. Top of  the pops!
En klar æske indeholder den centrale 

monocoque i to dele og i resin. Her er der 
også tale om resin støbt i noget der sagtens 
kunne ligne noget fra Tamiyas hånd. Andre 
resinfabrikanter ville stikke dig en ordentlig 
massiv klods, der nok ville repræsentere 
den ydre form – men ikke den indre. Her 
er der ingen kære mor. Både yder- og in-
derside kan detaljeres! Sædet og næsen er 
også i resin, hvilket er produktforbedring 
fra samme fi rmas Williams FW-16, hvor 
næsen simpelthen er for tung i hvidmetal.

Der er fuld motor i sættet, hvilket 
naturligvis er en detaljemæssig udfordring 
i sig selv – ud over det at sætte de utallige 
hvidmetaldele sammen.

Som prikken over i’et er der et stort fo-
toætset ark, hvor du ikke skal klippe delene 
ud. De sidder på en foliebagside, så man 
simpelthen bare nemt med et knivsblad 
løfter delene af  arket. Det er naturligvis 
set før, men endnu et eksempel på at Hiro 
hele vej en igennem lige løfter overliggeren 
igennem hele sættet og ikke kun på enkelte 
punkter. Man får simpelthen det bedst mu-
lige hele tiden. Er der noget der er bedre 
på et senere tidspunkt kan man være sikker 
på at Hiro nok skal følge med.

Når modellen så nærmer sig målstregen 
skal der også decals på. Også her har Hiro 
allieret sig med markedets bedste fra Car-
to graf, der lige pt. er det ypperste der kan 
fås for ussel skillemønt. Præcise og nøjag-
tige hele vejen igennem. Også de „farlige“ 
Marl boro mærker kan man få – men de lig-
ger på et separat ark. Fuldstændig ligesom 
hagekors… Politisk korrekthed antager 
mange former efterhånden!

Det er ikke et sæt der knaldes sammen 
på en weekend. Selvom det er toppen af  
poppen er der stadig et kæmpe arbejde i 
at forarbejde samtlige dele og få det hele 
til at sidde sammen. Men hvis man når 
igennem sættet er der garanti for at det er 
et af  kun ganske få i hele verden – og det 
er vel grund nok i sig selv. Nyd billederne 
af  den færdige, der er bygget af  en af  de 
dygtige folk hos Model Factory Hiro, der 
helt ubegribeligt kan bygge sådan en på 
kun 10 dage!

Jeg mangler kun at samle og male min!
Hvis du vil se mere, så skal du tune ind 

på www.modelfactoryhiro.com og klikke på 
„shop side“. Men du er advaret!

To fotos der viser det samme område af bilen.
Det øverste er modellen, det nederste er originalen.
Dimsen på udstødningsrøret på originalen anbringes der for at mekanikerne ikke skal bræn-
de hænderne på udstødningsrøret
Fotos: Model Factory Hiro / Flemming Hansen

NYT FRA ROYAL MODEL
381: 3.7 Cm Pak , hjul og æts 
420: M7 Priest nr. 2.
 Holdere, ammunitionskasser, etc.
421: M7 Priest nr. 3, overbygningen i æts
435: Tiger I tidlig, Tamiya 1:48
437: Pz III/IV værktøj og beslag
443: US værktøj og beslag
446: Tyske kabler, øjer og kroge
447: Tiger I tidlig, skærme, Tamiya 1:48
474: T-34/76 model 1941, Tamiya 1:48
475: M4 Sherman tidlig, Tamiya 1:48
476: Hetzer mellem, Tamiya 1:48
477: StuG III Ausf. B, Tamiya 1:48
479: KV-1 model 1942 støbt tårn

480: KV-1 model 1942 støbt tårn, skær-
me
481: Sturer Emil nr. 1 detaljering,
 æts og resin
482: Sturer Emil nr. 2, skærme
504: Hjørne af  tysk hus i ruiner
505: Del af  tysk hus i ruiner
506: Pz. Kpfw. IV Ausf. E „Crew“
507: Wheels Sd. Kfz. 234/1 & Puma,
 9 stk.
512: Railway Accessories No. 2,
 vandkran og stopbom
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.



31

Flymuseer i Budapest
Der er hele to fl ymuseer i Budapest.

Tekst og foto: Per Voetmann

Et ligger i forbindelse med transport-
 museet, som ligger i byens park lige 
 bag ved Heltepladsen.

Samlingen inde i byparken indeholder 
diverse civile fl y - primært små og enmo-
torede, diverse effekter fra andre fl y samt 
en enkelt Mil Mi-1.

Museet indeholder først og fremmest 
et par af  de klenodier fra Ungarns tidlige 
fl yhistorie, som har overlevet 2. verdens-
krig. Bl.a. et Lloyd-rekognoseringsfl y fra 1. 
verdenskrig og en Lampich L-2 Roma fra 
1928, der har sat fl ere rekorder.

Begge dele er ret eksotiske i den for-
stand, at jeg ikke har set nogen af  typerne 
før. I den lidt nyere ende fi ndes en Junkers 
F. 13, en Polikarpov Po-2, en Yak 18, et par 
tjekkiske Zlin-fl y osv.

Desuden fi nder man en række model-
ler, motorer, fl ydele, svævefl y osv.

Den militære fl yvning er primært præ-
senteret på en lille plancheudstilling og ved 
et par fl ymodeller.

Museet har et tæt samarbejde med det 
nærved liggende transportmuseum. Trans-
port museet indeholder især en fantastisk 
samling tidlige damplokomotiver, skibs- 
og bro modeller samt en samling biler af  
primært Østeuropæisk oprindelse.

Personligt fi nder jeg ikke, at museet er 
en tur værd i sig selv, men nok værd at kigge 
forbi, hvis man alligevel er der. 

Bemærk særligt, at en fototilladelse kræ-
ves, hvis man vil fotografere. Den koster 
dog kun 800 HUF - ca. 23 kr. Så der er ikke 
uoverkommeligt. Og så gælder fototilladel-
sen i øvrigt også Transportmuseet.

Aviation Museum / Repulesi Muzeum
XIV. Zichy Mihály utca
(PetQfi  Csarnok)
Der kører mange busser, sporvogne 

og metroer til området, så det er ret let 
tilgængeligt. F.eks. busserne 70, 72 og 74. 
Nærmeste Metro er Szechenyi fürdö på 
metrolinie 1. (Metrolinien er iøvrigt den 
ældste på det europæiske kontinent, og er 
i sig selv en oplevelse).

Åbningstider
10.00-17.00 (18.00 weekend) 15. maj - 15. 
okt.
10.00-16.00 (17.00 weekend) 16. okt. - 14. 
maj
Lukket om mandagen.

Desuden er der et større museum i selve 
lufthavnen. Det ligger lige ved siden af  den 
internationale terminal.

Det indeholder en række større civile 
fl y af  sovjetisk oprindelse. Alle fl yene hen-
står i det fri. Museet har ingen bygninger! 
Jeg betragtede museet fra landevejen og 
lufthavnen og besluttede, at jeg ikke ville 
bruge kræfter på det.

På fl ymuseet i Budapest kan man bl.a. se denne Mil Mi-1 helikopter

NYT FRA AFV CLUB
Nyt AFV Club/Hobby Fan katalog
AF-35080: Tiger I early
AF-35101: Centurion ophæng og hjul
AF-35118: Sd.Kfz. 251/17 2 cm Flak
AF-35119: YPR765A1 PRI
AF-35141: LVTH6 Vietnam
AF-35143: Tiger I tidlige transportbælter.
  Enkeltledsbælter
AF-48004: Bælter til Tiger I early 1:48
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA HUSSAR
HSR 35044: M30/D-1 152mm
  Howitzer Wheels
HSR 35045: Sd.Kfz.234 dæk 1,
  uden nav, ligner Dragons
HSR 35046: Sd.Kfz.234 dæk 2, uden nav,
  kun mønster på fl aden
HSR 35047: Sd.Kfz.234 dæk 3, uden nav,
  mønster bestående af  to
  rækker krydser
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA LEGEND
LF1137: Comet Detailing set
LF1138: M39 Conversion set
LF1139: Sherman Crab Conversion set
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA LINCOLN COUN-
TY LINE

0101: Panzer Trooper
 (Standing with MP44, waving.)
0102: G.I. Walking with Jerry Can
0105: Waffen SS Tankers Normandy
 (Mini-Vignette)
0109: U.S. Recon Team WWII, 2 fi g.
0110: German Reichpost Mailman
0111: Modern Russian Infantry
 (Wearing armored vest, Chechnya)
0114: „Kharkov Warriors“ (SS General
 & a decorated German soldier.)
0140: SS Panzerjäger Buste 1:9
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MIG
35120: Russisk „bølle“ VK2
35144: Toyota Hi-Lux med Dushka
35268: Russisk rekylfri kanon B-11
35270: Arabisk tanker 1
35271: Arabisk tanker 2
35274: Dushka med ammunitionskasser
35275: Betonspærringer
35277: Trafi kkegler
35278: Sæt med nr. 35270 og 35271
MW3.237: Tyske enhedsmærker (G, K, 
GD etc.) Østfronten
P244: Africa Filter Set
P245: Allied Filter Set
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA NUTS & BOLTS
Nr. 20: Sd.Kfz. 11, 3-tonner
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Havacilik Müzesi
Luft- og Rumfartsmuseet i Yesilkoy, Istanbul, Tyrkiet.

Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

Tyrkiet er et relativt ukendt Land for 
 de fl este IPMS’ere… når man altså 
 ser bort fra strandene i Marmaris 

og Antalya.
Jeg prøvede at råde bod på lidt af  dette 

i IPMS-Nyt nr. 109 med at anmelde sights 
i selve Istanbul by. Nu er turen kommet 
til Luft- og Rumfartsmuseet i Yesilkoy i 
Istan buls udkant.

Gennemgangen af  flyvningens ge-
nerelle historie på museet er god, sober 
og illustreret med plancer, tekst og mange 
modeller mestendels i skala 1/72 og 
1/100… enkelte var dog i andre skalaer 
(det er jo ikke alt som man kan få i 1/72!) 
Her er intet glemt eller fortiet. Selv rum-
fl yvningerne er med!

Men museet lagde også megen vægt på 
deres egen fl yvnings historie, og det med 
fuld ret… for det er jo et tyrkisk museum.

Allerede i kalifatets tid var der forsøg 
på at fl yve. De fl este forsøg endte ikke, som 
man havde håbet på, men det lykkedes for 
enkelte. Men da sultanen ikke havde fi dus 
til apparaterne, gik opdagelserne og ans-
trengelserne desværre helt i glemmebogen.

En enkelt var dog så dygtig til at lave fl y 
og at fl yve med dem, at sultanen frygtede 
ham så meget at han deporteredes til det 
fjerne Tunesien, der dengang var en del af  
Det Osmanniske Rige. Så var der ikke mere 
vrøvl med ham og hans apparater! Dette og 
fl ere andre eksempler på tyrkiske kapitler i 

fl yvningens historie, var yderst interessante.
Før 1. Verdenskrig kom fl yvemaskinen 

til Tyrkiet og museet skjuler ikke at tyrk-
erne var de første til at blive bombarderet 
fra luften, ligesom at de var de første til at 
skyde fjendtlige fl y ned. Det skete da Italien 
angreb den tyrkiske provins Libyen i 1911.

1. Verdenskrig belyses fra tyrkisk side 
og det er interessant at se deres side af  
konfl ikten. Ligeledes interessant er det at se 
mellem krigstidens fl yvning i ungtyrkernes 
unge republik, som de grundlagde under 
ledelse af  Mustafa Kemal Atatürk. Her var 
der udstillet en del rariteter som en P-35 
fra USA og en PZL P-24 og en russisk 
fl yvebåd fra 1. Verdenskrig. Alle sammen 

er virkelige sjældenheder.
Tiden under den 2. Verdenskrig, hvor 

Tyrkiet var tæt på at blive angrebet af  Ak-
semagterne er fi nt belyst, og det samme 
er tiden efter 2.VK, hvor Tyrkiet mere 
og mere gik over til vestmagterne og fi k 
materiel fra disse. Således er der en P-47 
Thun derbolt, Harvard II og en Beech-
craft AT-11 udstillet udenfor. (Det ville 
have pyntet med en tyskleveret Fw-190 
i samlingen, men de blev vel skrottet af  
politiske årsager?)

Udendørs er Tyrkiets tid i NATO 
meget godt belyst med 7 antiluftskyts-
kanoner, en del rullende materiel og ca. 40 
andre fl y, såsom T-33, Transall, Phantom, 

På museet er opstillet denne NF-5A Freedom Fighter i den bemaling som anvendes af det tyrkiske kunstfl yvningshold Turkish Stars
Som det ses kan man komme til at kigge ind i cockpittet på denne maskine

Et interessant fl y på museet er denne P-47D Thunderbolt
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F-100 Super Sabre, Thunderjet, Thunder-
streak, Fokker Instruktor, Delta Dagger, 
F-104 Starfi ghter, F-5 Freedom Fighter. 
(Der var fl ere fl y end de nævnte). Mange 
fl y var udstillet i fl ere slags bemalinger og 
alle var i meget fi n stand.

Museet kan nås med lokalbanen, som 
går fra hovedbanegården (ved Topkapi-
paladset) mod Yesilkoy Internationale 
Lufthavn i Istanbuls Udkant. Stig af  på 
stationen Yesilurt (lige før Yesilkoy) og der-
på er der 10 minutters gang til lufthavnen. 
En taxi fra Yesilurt station er nemmere og 
meget billig, især hvis man har hustru og 
børn med.

Det skal siges at togturen derud var 
gratis fordi i myldretiden om morgenen 
og om eftermiddagen er der GRATIS 
transport med det offentlige transportnet 
i hele Istan bul by. Det kunne vi lære noget 
af  herhjemme! En billet koster 3,50 YTL 
pr. person og en kameratilladelse koster 
10.00 YTL pr. kamera.

Museets stab er meget venlig og hjælp-
som og deres souvenirbutik er god og 
velassorteret med diverse ting og sager og 
her var en del tyrkisk fremstillede byggesæt. 
Jeg købte 2 af  disse som vil blive anmeldt 
senere i IPMS-Nyt.

Til højre er der en stribe af de fl y som man 
kan se på det tyrkiske fl yvemuseum,

fra oven er det F-102 Delta Dagger,
RT-33, TF-104 Starfi ghter og nederst T-33

NYT FRA
BRONCO MODELS

1:35 De har travlt med at planlægge og 
har ikke styr på numrene.
CB35003: German Befehlpanzer
CB35004: German 7.5cm PaK40
  Auf  GW H38/39
CB35005: German 10.5cm LeFH18(sf)
  Howitzer H38/39
CBA3501: German Single Wing Nuts
CBA3502: Butterfl y Wing Nuts
CBA3503: German Butterfl y Wing Nuts
CBA3504: German Hexagonal Bolt
  Nuts, til låsesplit
CBA3505: Half  Round Bolt Nuts
CBA3506: Round Bolt Nuts
CBA3507: A34 Comet aluminium barrel
CBA3508: Comet Gun Shield Mantlet
  (resin)
Planlagt:
CB35009: IDF Puma APC
CB35009: Humber Scout Car
CB35010: A34 Comet
CB35011: Centurion Mk.3
CB35011: Staghound
CB35012: IDF Centurion Mk.5 1982
CB35012: Bailey Bridge
CB35014: Piper Cub L-4H Grasshopper
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MAQUETTE
35038: Russisk feltkøkken med 2 fi gurer
35039: Russisk enakslet ladanhænger
 type 1-AP-1
35041: Russisk enakslet tankanhænger
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PLUS
211: Gadelampe, resin og æts, 2 stk.
247: GAZ 61-417 Gun Tractor 
249: Tyske bærbare radioer og Enigma,
 17 stk.
256: Tysk anhænger Sd.Ah.54 
4036: Kapel med kors, 1:48
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek

Bestillinger af  kopier sker ved at fremsende en frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier – porto op til 50 gr. Storbrev.

Fra 7 – 15 kopier – porto op til 100 gr. Storbrev.
Fra 15 kopier – porto op til 250 gr. Storbrev.

Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse

Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 1,-. Antallet af  sider står efter –.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 1. april 2007

(IPMS Journal er et rigtigt fl ot blad som andre nu må bedøm-
mes ud fra.)
IPMS Journal volume 18 issue 4 2006 (USA)
12th armoured division M4A3 Sherman. Art. m. billeder .......–6
Hansa Brandenburg in 1:72.
Building Toko’s W.29. Artikel med billeder ................................–4
Tsushima survivor in 1:700.
Russian Cruiser Aurora. Artikel med billeder ............................–8
SSR concept wagon.
Remaking the Revell kit. Artikel med billeder ...........................–6
SAM in the Sinai. Trumpeters 1:35 SA-2. Art. m. billeder ......–6
RB-51 Red Baron Air Racer.
Converting Tamiyas 1:48 P-51D. Artikel med billeder .............–5
Tamiyas 1:12 scale Yamaha YZR 500. Artikel m. billeder .......–8

IPMS Journal volume 18 issue 6 2006 (USA)
2006 Nationals dækning - artikel med billeder ....................... –70

IPMS Journal volume 18 issue 7 2006 (USA)
Detailing Monograms „Babylon 5“ Starfury.
Artikel med billeder .......................................................................–6
Ardelt Waffenträger in 1:72. Artikel med billeder .....................–6
Finishing a „Dragonheart“.
Putting color back in Draco’s face. Artikel med billeder .........–4
Converting a Venezuelan Canberra.
Aeroclub B2 til B(I).88. Artikel med billeder .............................–6
Scratchbuilding a Seagrave ladder truck.
Recreating 1937 fi refi ghting classic in 1:25 Art. m. billeder ....–6
Matchbox makeover. Westland/Aerospatiale HC.1. in 1:32.
Artikel med billeder .......................................................................–8

Limtuben – 3/2006 (Norge)
Fokker C.V.E og C.V.D. Gennemgang af  tre byggesæt del 2,
artikel med billeder .........................................................................–6
T34 1941/42 STZ-version. Byggeartikel med billeder .............–4
IPMS Østlandet Modellweekend 2006. Art. m. billeder ..........–2
Terapi med Hasegawa F-16 A i 1:48. Byggeart. m. billeder . –12
Orgie i plast på Sørlandet. Artikel med billeder ........................–2
Resultatliste ModellWeekend 2006. Liste ...................................–2

Scala 4 2006 (Sverige)

Modell Gøteborg 2006. Artikel med billeder .......................... –10
Vinter på fl ottiljen. Artikel med eksempler på
modelfotografering. Artikel med billeder ...................................–2
Att fotografere modeller. Artikel med billeder ..........................–2
Aeroseum: IPMS GBG:s klubbstuga. Art. m. billeder .............–2

APMA 3-06 (Australien)
Convair 440 in RAAF service. Artikel med billeder .................–5
First Land Rover: Born in Wales. Artikel med billeder ............–4
Land Rover Types over half  a century. Art. m. billeder ........ –10
Sir Hubert Wilkins and his aircraft. Artikel m. billeder ............–6
Armoured trucks at Bir Hakeim. Artikel m. billeder ................–5
Odd Bods and invaders. USN UO-1s visit Point Cook
during the 1920’s. Artikel med billeder .......................................–3

(IPMS Journal Deutschland er et umådeligt kedeligt farveløst 
blad i glittet indpakning.)
IPMS Deutschland Journal 3/06 (Tyskland)
8. German model Masters 2006. Artikel med billeder .............–2
50 Jahre Revell 1956-2006. Artikel med billeder .......................–2
Byggereview. 1:72 Extra-tech A30 Challenger.
Artikel med billeder .......................................................................–2
Byggereview. 1:35 ALAN Bison. Artikel med billeder .............–2
Byggereview. 1:35 Tamiya Char B 1 Bis. Art. m. billeder ........–2
Review. 1:35 ALAN 88mm Pak 43. Artikel med billeder ........–2
Review. 1:35 Academy M3 Lee. Artikel med billeder ...............–1
Byggereview. 1:48 Tamiya Tiger 1 „initial produktion“.
Artikel med billeder .......................................................................–2
Luftwaffe in Novotscherkask 1941-42 del 3.
Genoptryk fra gammelt blad. Artikel med billeder ...................–4
Byggereview. 1:48 Tamiya He 162 A-2 del 1.
Artikel med billeder .......................................................................–2
Byggereview. 1:144 Zvezda. Ilyushin Il-86.
Artikel med billeder .......................................................................–2
Byggereview. 1:144 Revell ubåd type VIID U-217.
Artikel med billeder .......................................................................–1
Byggereview. 1:400 WCM ubåd type IIB U-14.
Artikel med billeder .......................................................................–2

NYT FRA ALANGER
35203: GDR motorrifl es, 1:35
1:72
72016: Su-27
72017: Mi-24A
72018: Mi-24D
72019: Su-30
72020: F-117A
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.

NYE BØGER FRA MBI
La-5, alle typer, gennemillustreret, skalategninger, interiør og 
bemalinger, 127 fotos, 77 tegninger, 108 sider
Praga eksporttanketter, masser af  fotos, skalategninger, interiør 
og bemalinger, 80 sider
Hetzer, eksisterende køretøjer gennemfotograferet i farve,
310 fotos samt tegninger og bemaling, 72 sider

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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JULEKONKURRENCE
I år havde den stavefejl der traditionelt altid er i bladet sneget sig ind i julekonkurrencen. Selvfølgelig forestiller tegning nr.1 en BMD-3 
og ikke en BMP-3, der er ret stor forskel på disse køretøjer.

På trods af  dette var der 13 medlemmer der kastede sig ud i det og de så bort fra stavefejlen. Alle 13 fi k seks rigtige på tipskuponen 
og deres navne lå derfor i en spand som det medlem med lavest medlemsnummer fi k lov at trække lod i på GF. Det var Torben Klein, 
der i år fungerede som lykkens gudinde og med stor ynde trak Jonny Reinholdt Jensen som vinder. Der var en bog i præmie og Jon-
ny valgte en bog om Vickers Wellington, hvilket var lige det han havde brug for da han netop havde købt en 1:48 model af  dette fl y.

Herunder er de rigtige svar markeret med fed skrift.

Tegn. 1

Tegning 1
1. BMP-3 (BMD-3!!)
X. AAVP-7
2. M-113G3

Tegn. 2

Tegning 2
1. Lockheed Lodestar
X. Lockheed Ventura
2. Lockheed Hudson

Tegn. 3

Tegning 3
1. DKM Graf  Zeppelin
X. HMS Ark Royal
2. USS Forrestal

Tegning 4
1. Jagdtiger
X. Jagdpanther
2. Kanonenjagdpanzer

Tegn. 4

Tegn. 5

Tegning 5
1. Sikorsky S-55
X. Sikorsky S-58
2. Sikorsky S-64

Tegning 6
1. BMP-3
X. AAVP-7
2. M-113G3

Tegn. 6

NYT FRA CUSTOM DIORA-
MICS

1158: Dutch/Flemish Town House
 (1:35 multi-story building)
6145: Pipe Line Base (Groundwork
 with two sizes of  pipelines)
8012: Longues Battery Atlantic Wall
 Bunker 1:72
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA VERLINDEN
1:5
2343: Engelsk rødfrakke, buste
1:35
2337: To løbende US soldater, Irak
2339: Nyt tårn til T-72
2342: To sårede maninere, Irak
2344: Såret tysk tanker med krykke
2347: Europæisk husfacade
2350: Franske offi cerer 1940, 3 fi gurer
2351: Russer dræber tysker med bajonet
2352:  Franske tankfolk overgiver sig,
 2 fi gurer

1:48
2338: Treadway brosystem
2340: Mur med gitterlåge
2341: 8,8 cm ammunition til Tiger II,
 Pak 43
2345: Panther Turret Pillbox
2346: Coelian fl akpanther tårn
2348: 4-akslet fl advogn til Panther
1:32
2349: Hind cockpit & lastrum
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Nr. Navn Feb Maj Sep Nov Total

116 Henrik Nyland Knudsen 10 10 0 8 28

199 Per Kristensen 6 0 8 9 23

229 Finn Nissen 8 9 0 0 17

157 Henrik “Hønse” Sørensen 4 0 9 0 13

177 Peer Schmidt 10 0 0 0 10

20 Finn Søndergaard 0 0 0 10 10

200 Niels M. Frederiksen 0 0 0 10 10

214 Morten Houborg Andersen 9 0 0 0 9

175 Bjørn Clausen 0 0 0 8 8

228 Ivar Matthiesen 2 0 0 0 2

4. afdeling af Kvartalskonkurrence Vest 2006
Af Niels M. Frederiksen

Den sidste afdeling af  Kvartals-
 konkurrence Vest blev afholdt 
 hos mig d. 26/11 i forbindelse 

med mit julemøde. Ligesom i 2005 havde 
vi en hyggelig dag, med sniksnak, småsalg 
og generel hygge.

8 personer stillede op med i alt 25 
modeller i denne sidste afdeling. 

Afdelingens klasse A blev vundet af  
Finn Søndergård, mens klasse B blev vun-
det af  en eller anden tosset scifi -bygger.

Totalt blev kvartalskonkurrencen et 
dødt løb mellem Henrik Nyland Knudsen 
og Tom Nielsen (der ikke er IPMS-med-
lem) men med fl est 1. pladser gik pokalen 
til Henrik Nyland Knudsen.

Herunder er der dels et stemningsbillede fra 
konkurrencen og dels et billede med et par 
af de deltagende modeller
Foto: Niels M. Frederiksen

NYT FRA ABER
Accessories
D-25: Wire entanglements type A
D-30: Constuction materials, Angle iron
D-31: Construc. materials, Channel iron
D-32: Set of  20 short insulators
D-33: Set of  20 medium insulators
D-34: Set of  20 long insulators
1:48
48001: Tiger I early production
48002: TigerI -vol.2 -fenders
48003: M4 Sherman Early production
48004: StuG III Ausf.B (Sd.Kfz. 142)
48010: T-34/76 mod. 1941 Vol.3, Fenders
48017: Pz.IV Ausf.H/J Vol.1, Basic
48018: Pz.IV Ausf.H/J Vol.2, Fenders
48019: Pz.IV Ausf.H/J Vol.3, Turret Skirts
48020: Pz.IV, Ausf.H/J Vol.4, Side Skirts
48A01: Tiger I Grills
48A02: German clamps and clasps
48A03: Tiger I Grills
48A04: Jerry can set
48A07: Rear small fuel tanks for T-34/76
48A08: Spanske ryttere og pigtråd
48A12: Turret stowage bin for PzKw. IV
48L-02: 75 mm barrel for Stug.III B
1:25
25004: Grilles for Panther Ausf.A/D
Skibe
1:700-05: German WWII Ships railing
1:700-06: Japanese WWII Ships railing
Diverse
R-22: Mini hinges (workable)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.



37

Kvartårs-

konkurrence 

2006
Af Flemming Hansen

Antal modelbyggere 2006: 21
2006 blev et rimeligt godt år for kvartårs-
konkurrencen. Der var lidt fremgang i 
antallet af  modelbyggere, og efter en tred-
jeplads i 2005 blev det i 2006 et endeligt 
gennembrud for Lasse med intet mindre 
end 4 førstepladser i løbet af  året.

Dette er ikke set før, at en enkelt mand 
har været i stand til dette og det skal blive 
spændende at se om Lasse kan opretholde 
den standard i 2007.

Hvad var det så Lasse gjorde for at 
vinde? I februar vandt han B-siden med en 
lille Fokker Eindekker – en modelbyggers 
værste mareridt i fotoæts i et lille diorama! 
De 3 næste konkurrencer blev vundet 
i „straight fi ght“ med Ib Schmidt, hvor 
begge stillede op med små dioramaer. 
Forskellen var dog at Lasses havde mere 
niveauforskel og landskab end Ib’s. Om 
det var det, der var udslagsgivende kan 
man naturligvis kun gætte på, men det er 
umiddelbart min vurdering.

Flemming’s tilbagekomst til kvartårs-
konkurrencen gav gode resultater – men 
da Ib fik en førsteplads først, var det 
afgørende for den endelige placering i 
årskonkurrencen. Som noget nyt gives 
der nu fi gurer til de første tre. Så sig ikke 
at konceptet står stille!

Lad modellerne fl yde i 2007!

Nr. Navn Feb Maj Sep Nov Total 2005

168 Lasse Hyllemose 10 10 10 10 40 3

125 Ib Schmidt 10 9 9 9 37 1

33 Flemming Hansen 9 10 9 9 37 9

6 Bjørn Jensen 6 5 8 7 26 -

208 Roy Nielsen 6 9 8 0 23 -

15 Ove Høeg Christensen 5 0 7 7 19 6

194 Ole Østergaard 9 6 0 0 15 14

104 Kjeld Pedersen 0 7 0 8 15 10

89 Jes Touvdal 0 0 5 5 5 8

241 Hans Andersen 0 0 10 0 10 -

77 Henrik Stormer 0 0 0 10 10 -

4 Torben Klein 0 3 0 6 9 -

88 Carsten Bentzien 8 0 0 0 8 -

216 Kenneth Folkmann 8 0 0 0 8 5

120 Sonnich P. Hansen 0 8 0 0 8 4

243 Poul Østergaard 0 0 0 8 8 -

61 Brian Brodersen 7 0 0 0 7 7

118 Allan (Helsingør) Nielsen 7 0 0 0 7 -

40 Torben Sørensen 0 0 6 0 6 11

140 Martin Røpke 0 0 0 6 6 -

232 Nikolaj M. Ottesen 0 4 0 0 4 -

NYT FRA ABER i 1:3535 K03: Finnish Army KV-1
35120: Pz I - Fighting compartment,
 resin & æts
35157: German 88 mm Anti-tank gun
 PAK 43/41 Vol.1 - Basic set
35158: 88mm anti-tank gun
 Pak43/41vol2.- add set - armour
35162: PAK 40
35163: PAK 40 Gun shield
35167: Sd.Kfz. 251/1 D, Vol. 1 Basic set
35168: Sd.Kfz. 251/1 D, Vol.2 Fenders
35169: Sd.Kfz.251/1 D, Vol.3 Stowage bins
35170: Sd.Kfz. 251/1 D, Vol.4
 Rear doors & vision ports
35171: Sd.Kfz. 251/1 D Vol.5
 Upper armour-standard
35172: Sd.Kfz.251/1 D Vol.6 Floor
35173: Sd.Kfz.251/1 D Vol.7
 Back seats & boxes
35174: Sd.Kfz.251/1 D Vol.7
 Back seats & boxes

35175: Sd.Kfz.181 Pz.Kpfw.VI (P)
 Vol.1 - Basic set
35176: Sd.Kfz.181 Pz.Kpfw.VI (P)
 Vol.2 - Additional set Fenders
35177: Sd.Kfz.181 Pz.Kpfw.VI Ausf.E
 Tiger I Initial production
35178: Sd.Kfz.162 Jagdpanzer IV A-0
 Vol.1 Basic set
35179: Sd.Kfz.162 Jagdpanzer IV A-0
 Vol.2 add. set
35182: 12,8cm Sf. L/61 „Sturer Emil“
 Vol.3 - Ammo holders & boxes
35184: FLAK 36 Vol.2 add. set
35188: Pz.Kpfw. IV, Ausf.B/C
 Vol.1 - Basic set
35199: Sturmgeshütz III, Ausf. B
 (Sd.Kfz.142) Vol.3 - Interior
35202: Soviet Light Tank T-70 M
35207: Sd.Kfz. 251/1 Ausf. D Vol.5
 Upper armour-standard

35208: Sd.Kfz. 251/1 Ausf. D Vol.6
 Floor
35211: Panther Ausf. D
35A96: Rear small fuel tanks for T-34/76
35A106: Turret side stowage bins for
 Pz.Kw. VI Ausf.E Initial Prod.
35A108: Cross type screw heads
35A110: Front fenders for Panther A/D
R-21: WWII (early) Pyrene Fire 
 extinguishers, British Army x 2
G09: Grills for Pz. II, Ausf.L „Luchs“ 
G15: Grills for Sd.Kfz. 181 Tiger I
35L-03x: German 2cm barrel
 for Flakvierling 38 special set
35P-02: German 280mm R Grenades
 4331 for Leopold Rail Gun
35P-03: German 280mm R Grenades
 4341 for Leopold Rail Gun
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2007
10. Marts ................................... Flanders Modelling Festival ........................Antwerpen, Belgien (www.ipms-antwerpen.be)
14. Marts ................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
17-18. Marts .............................. IPMS Norge Landskonkurranse ................Quality Hotel Olavsgård, Oslo-Gardemoen
 .............................................................................................................................. (www.ipmsnorge.org/)
30. Marts - 03. Juni .................. Våben gennem 1.000 år ...............................75-års jubilæumsudstilling Våbenhistorisk Selskab
 ..............................................................................................................................Koldinghus, Markdannersgade 11, 6000 Kolding
31. Marts - 01. April ................ IPMS Open ...................................................Stockholm, Sverige (http://ipmsstockholm.org/open/)
01. April ..................................... Østjysk Open modelkonkurrence ..............Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers
 .............................................................................................................................. (http://ostjysk-open.dk)
11. April ..................................... IPMS-møde - Swap-meet ............................Nyboder Skole, København
14.-15. April .............................. 11th International Model Show .................Mosonmagyaróvár, Ungarn - tæt på Wien
 .............................................................................................................................. (www.mmk-online.atw.hu)
18.-22. April .............................. Intermodellbau Dortmund .........................Dortmund, Tyskland
21. April ..................................... Figurkonkurrence Figurina Danica ............Tøjhusmuseet, København
21.-22. April .............................. Hobbymesse 2007 ........................................Valbyhallen, København (www.hobbymesse.dk)
28. April ..................................... HBG-Open modelkonkurrence .................Helsingborg, Sverige (www.hmbf.org)
09. Maj ....................................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
10. Juni ....................................... Flyvevåbnets Åbent Hus .............................Flyvestation Aalborg (www.danishairshow.dk)
13. Juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
08. August ................................. IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
18.-19. August .......................... Flyvningens dage 2007.................................Roskilde Lufthavn (www.airshow.dk)
22.-25. August .......................... IPMS USA Nationals ...................................Anaheim, Californien, USA (www.ipmsusa2007.org)
12. September ........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
10. Oktober............................... IPMS-møde - Swap-meet ............................Nyboder Skole, København
13.-14. Oktober ........................ DM i Modelbygning .....................................Valby Medborgerhus
10.-11. November .................... Scale Model World 2007 ..............................Telford, England
14. November ........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
23.-25. November .................... Modellbauwelt Hamburg .............................Hamburg, Tyskland
12. December ........................... IPMS-julemøde .............................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby

Alle møder i København, på Nyboder Skole, er indtil videre i lokale 211 kl. 19.00 - 22.00. Opgangen i højre hjørne af  skolen.
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

Læsernes egne fotos
Bringer os denne gang til Estland, hvortil det danske forsvar har doneret en del materiel, 
bl.a. en del Unimog lastbiler.

På disse billeder kan det ses, at den eneste 
forandring er at der er sat estiske num-
merplader på køretøjerne. De er bemalet 
som da de kørte rundt i det danske forsvar, 
inkl. individnumrene på dørene

The reader‘s photos are this time from 
Estonia. Denmark has donated a lot of 

surplus military equipment to Estonia and 
amongst this are some Unimog trucks. The 

only thing that has been changed are the 
Estonian license plates.

All painting including the serials on the 
doors are the original Danish paintjobs.

Billederne er taget d. 2. december 
2006 i Tartu af  Andres Tennus fra
Tartu Universitet

Photos taken on December 2nd 2006 
in Tartu by Andres Tennus from the 
Uni versity in Tartu
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Kvartårskonkurrencen i november 2006

Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Til venstre er det vinderen af A-siden, 
Lasse Hyllemose, som vandt med 
dette fi ne lille diorama af en Kübel-
wagen

On the left is the winner of the A-side 
of the competition. The beautiful little 

diorama is built by Lasse Hyllemose

Til højre ses Flemming Hansens
Peugeot 206 rallybil, der ikke er
100% pletfri. Flemming har brugt lidt 
MIG Pigments til at tilføje lidt realisme
Modellen blev nr.2 på B-siden

On the right is a Peugeot 206 Rally car 
built by Flemming Hansen. It‘s not quite 

spotless since Flemming used
MIG Pigments to weather the car.

The model placed 2nd on the B-side of the 
competition

Til venstre er det vinderen af B-siden.
Henrik Stormer kom fi nt tilbage efter en længere pause 
med denne 1:48 F-84G i danske farver

On the left is the winner of the B-side.
Henrik Stormer returned after a break and

won with this 1:48 scale F-84G in RDAF colours

Til højre er det en model bygget af et nyt medlem,
Poul Østergaard fi k en fi n tredieplads på B-siden
med denne 1:48 P-47 Thunderbolt

On the right is the 3rd place winner on the B-side.
The 1:48 scale P-47 was built by

our new member Poul Østergaard
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
Vi tager lige lidt fl ere billeder fra Ole Hviid Tønnesen og hans tur til Scale Modelworld, 
Duxford og RAF Cosford. Læs også artiklen på side 22

Fotos/Photos:

Ole Hviid Tønnesen

Til venstre er det en PBY-6A Catalina,
der tidligere har gjort tjeneste i det danske 
Flyvevåben. Den står i dag på
RAF Cosford og kan beundres af alle.

I midten er det Duxford, hvor bl.a. denne 
to-sædede Spitfi re i irsk bemaling af og til 
kan ses i luften.

Nederst er det en af de mange modeller på 
Scale Modelworld, denne Yak i jugoslavisk 
bemaling ser bestemt ud til at have kendt 
til bedre tider.
Fantastisk weathering siger jeg bare

Top is an ex-RDAF PBY-6A 
Catalina that today can be 

seen at RAF Cosford

In the middle is an
ex-Irish Air Corps Spitfi re 

that is based at Duxford

Bottom is a beautifully we-
athered model of

a Yugoslavian Yak at the Sca-
le Modelworld


