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Vi tager først og fremmest fat i rå muskelkraft i disse billeder.
Øverst er det en Auto
Union Typ C fra 1936,
6 liters V-16 motor
med 520 hk
I midten er det en Mercedes 300 SLR
fra 1955, 3 liters
8-cylindret motor med
266 hk. Dette er den
samme bil som vandt
Mille Miglia i 1955
med Stirling Moss
bag rattet
Nederst er det en Adler
Diplomat fra 1936
med gasgenerator

First and foremost these
photos show some real
musclepower.
Top is an Auto Union
Type C from 1936.
It has an 8-litre V-16 engine with 520 hp
In the middle is a Mercedes 300 SLR 1955. This
car is the same that won
the 1955 Mille Miglia
driven by Stirling Moss.
Bottom is an
1936 Adler Diplomat
equipped with a gas
generator from WW II
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LEDER
En enkelt ny forfatter blev det til denne gang. Det er da rigtigt godt gået. Derudover er dette et nummer der spreder sig vidt. Fra fly
og panser via scratchbygning af rullemarier til kongeskibet, jo vi kommer da rundt omkring modelbygningens mange aspekter.
Invitationerne til DM i Modelbygning er ikke placeret på midtersider som det ellers har været tradition, men er i stedet flyttet om i
den sidste halvdel af bladet. Vi i redaktionen syntes at det var bedre at bruge midteropslaget på nogle store tegninger. Jeg går da fortsat
ud fra at der bygges på fuld kraft rundt om i Danmark for at vi kan få et DM med en masse flotte modeller.
Det er ved at være på tide at gøre op med Jer selv hvad der skal med til DM og hvad I kommer til at vente 2 år med at kaste ind
i konkurrencen. Hjælp os ved at udfylde og indsende jeres modelspecifikationer på forhånd, så vi ikke skal taste mere end højst nødvendigt ind på selve dagen.
Vi nærmer os ellers tiden, hvor havearbejde og sommerferie begynder at fylde mere og mere i forhold til modelbygningen. Når det bliver
ferietid, så er der også mange der skal ud og have fyldt referencearkivet op med besøg på museer, flystævner og andet af samme skuffe.
Højdepunkterne i år bliver to store flyvestævner, nemlig Flyvevåbnets Åbent Hus i Ålborg og Flyvningens Dage i Roskilde. Begge
steder bliver der et stort og afvekslende program. Er man til jetlarm, så bliver der rigeligt af den i Ålborg med ikke mindre end 5 opvisningshold, hvoraf vi ikke tidligere har set Turkish Stars i Danmark. I Roskilde bliver det lidt mere nostalgi med Spitfire og Hawker
Hunter bekræftet i skrivende stund foruden et civilt tysk opvisningshold. Se nærmere på de hjemmesider, der er nævnt i kalenderen.
I sidste nummers leder skrev jeg om manglende aktivitet i Jylland, eller i hvert fald „usynlig“ aktivitet. Det har åbenbart været lidt provokerende, så Dan Mouritzsen har kastet sig ud i at arrangere et modelbyggerseminar med pansertema. Det bliver d. 23/2 på Søvilla
i Silkeborg. Det endelige program vil man kunne se i IPMS‘ forum når det bliver klart, men i betragtning af den succes der var med
det tilsvarende sprøjtemaleseminar for et par år siden, så skal man nok tilmelde sig i god tid for at få plads.
Jeg synes under alle omstændigheder at det er et fremragende initiativ og håber bestemt på at der er rigtigt mange af Jer, der afsætter
dagen allerede nu, så det bliver en rigtig succes oplevelse.
I sidste nummer havde jeg lavet en fejl med et navn, idet jeg havde krediteret billederne af Rolls Royce panservognen til Greg Grierson,
i virkeligheden hed han Geoff Grierson. Jeg lover at jeg vil gøre mit bedste fremover for at sætte de korrekte fotografer på.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 21. januar. Deadline til næste nummer: 01. august.
Forsiden er et rigtigt stemningsbillede af et flot skib.
Kongeskibet Dannebrog i blikstille vand mens solnedgangen får
spejlbilledet i havet til at være rigtigt postkortagtigt.
Foto: © Dannebrog

Front cover: Almost a postcard cover that shows
the Danish Royal Yacht Dannebrog in very calm waters
Photo: © Dannebrog

Tryk: Sats-o-Grafik, Frederiksværk
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Formandens
side
Nye emailadresser
Du har måske bemærket på hjemmesiden at „kontaktoplysninger“
er blevet opdateret med ipms adresser. Når vi nu alligevel har
dem, så hvorfor ikke bruge dem. Så er det måske også lettere for
folk at huske
president@ipms.dk er adressen til formanden
treasurer@ipms.dk er adressen til kassereren
secretary@ipms.dk er adressen til sekretæren
editor@ipms.dk er adressen til den gamle redacteur
I forbindelse med det forestående DM er der oprettet en adresse,
hvortil man kan rette henvendelser og tilmelding.
dm2007@ipms.dk er adressen der er den rette når du skal
sende din tilmelding!

Kulturstation Værløse
Med den netop offentliggjorte fredning af den gamle Flyvestation
Værløse er det mit håb, at de skitserede planer for at Flyvemuseum
og et Koldkrigs museum nu kan bringes ud i livet. Med fredningen
skal de gamle bygninger bevares – og forhåbentlig vedligeholdes!
Dvs. at det hele ikke bare bliver planet ud til et eller andet parcelhuskvarter. Det må være en god nyhed for alle interesserede, der
kan se andre aktiviteter i det store område. Ikke mindst bevarelse
af et stort rekreativt område.

DM i modelbygning
Så blev det maj og sommeren truer i hele sin pragt – forhåbentlig.
Men inden du nu sætter dig for godt til rette i liggestolen, så er
det værd at huske på, at sommeren går hurtigt og pludselig er det
den 13. oktober, hvor DM i modelbygning igen er på plakaten i
Valby Medborgerhus.
I dette nummer vil du finde alt det du skal bruge for at deltage – bortset fra de færdige modeller naturligvis! Dem må du
selv rode med.
Ved sidste DM skete et par mindre ændringer, som har været
omtalt før – men vi må nok hellere bringe dem igen:
På grund af et umådeligt ringe fremmøde forsvandt:
·
Sci-fi og rumfart
·
Biler i diorama
Nu er det dog ikke sådan at disse modeller ikke modtages – det
gør de naturligvis. Kommer du med en raket eller en sci-fi model
skal den placeres i „Alt andet“. Har du en bil i diorama, skal den
placeres i den bilklasse der passer bedst. Diorama indgår dog ikke
i bedømmelsen.
Diorama eller ikke diorama? Ligeledes forholder det sig med
diorama. Det er langt fra alle klasser der tilbyder en decideret
dioramaklasse. Igen på grund af for ringe fremmøde. Så hvis du
har en dinosaurus eller en rumraket i diorama, så skal du vælge den
klasse der passer bedst. I dette tilfælde – „Alt andet“. Dioramaet
indgår ikke i bedømmelsen – men på den anden side trækker det
jo heller ikke ned.
Til gengæld er der mere „luft“ til panserfolket der for længe
har været trængt sammen i én enkelt klasse. Klassen er delt i „Tysk
panzer frem til 1946“ og andre. Det betyder derfor, at kommer
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du med en Sherman og en Panther skal de i to forskellige klasser, men kommer du med en Sherman og en Leopard skal de i
samme klasse… For ikke at bidrage yderligere til forvirringen er
udgangspunktet, at vi går ud fra oprindelseslandet på „dyret“, og
ikke eventuelle markeringer. Tyske kampvogne blev i en speciel
episode i Ardennerne udstyret med Amerikanske stjerner – med
det gør dem naturligvis ikke til andet end tyske kampvogne.
DM vil være som det plejer. Der vil være de klasser du kender
allerede og alt er som det plejer. Vi „gider“ dog ikke at bøvle med
betalinger – så tilmelding skal IKKE følges af en betaling. Betaling sker først når du møder op. Men der er stadig en økonomisk
fordel ved at tilmelde sig i god tid og sende modelspecifikationer
til undertegnede. I god tid!
Jeg har en aftale med Randers Model Import og Dolphin
Navair om stande i den begrænsede forhal. Bjørn (SMT Hobby)
har sikkert også sit habengut med. Stoppel Hobby har ikke en
stand men holder åbent i butikken, der ikke ligger så langt væk.
Uønsket overskydende likviditet kan dermed fjernes nemt og
uden problemer.
Jeg tvivler desværre på, at Wittrock møder op og viser nyheder
som det ellers har været standard siden 1985. Men med nye tider
og Allan Larsens pensionering er alt ikke ved det gamle desværre.
Men vi får se.
Åbningstiden for publikum er som i 2005. Det vil sige, at om
lørdagen lukkes dørene først klokken 15 og om søndagen åbnes
der allerede kl. 10.30. Så der burde være mulighed for at kigge så
meget som muligt på modellerne for så mange som muligt.
Bedømmelse vil stadig være via (tvangs)udskrevne dommere
der bedømmer det/de emner de selv beskæftiger sig med.
Vel mødt den 13. oktober i Valby Medborgerhus – og god sommerferie.

Adressekontrol
Det sker gang på gang at breve og især mails kommer retur til
f.eks. kassereren.
Gør derfor os alle den tjeneste, at I bruger 30 sekunder på
at tage fat i februar-nummeret, finde Jer selv på medlemslisten
(medlemsnummeret står på labelen på bagsiden af bladet), og
kontroller oplysningerne!
Hvis der er rettelser til adresse, tlf.nr. eller e-mail, så informer kassereren. På forhånd tak.

Saunders Roe SR53
For 50 år siden gik dette interessante fly i luften for første gang.
Af Lars Seifert-Thorsen

F

or at forstå baggrunden for dette fly
skal vi noget længere tilbage i historien end 1957. Nærmere betegnet
skal vi tilbage til sommeren 1944, hvor
de allierede for første gang blev opmærksomme på at tyskerne havde udviklet en
raketdreven jager, nemlig Messerschmitt
Me 163.
Anden Verdenskrig afsluttedes uden at
Me 163 havde gjort en forskel på krigens
gang, men da englænderne efter krigen
kom i gang med at analysere de tyske
eksperimenter med forskellige fly fandt de
meget mere information om bl.a. Me 163.
Selve konceptet med et lille jagerfly,
der var beregnet til at forsvare et bestemt
objekt og som kun medbragte brændstof
til at stige hurtigt op til de fjendtlige fly og
gennemføre et enkelt angreb fik mange
fortalere i RAF’s højere cirkler.
Dette resulterede i at der blev placeret
ordrer på forsøgsraketmotorer hos to
forskellige firmaer. De Havilland gik i
gang med en motor der brugte High Test
Peroxide (HTP) som brændstof, mens
Armstrong Siddeley arbejdede med en
motor der brugte en blanding af flydende
ilt, vand og methylalkohol som brændstof,
men man havde ikke lavet en specifikation
på et fly der skulle anvende en af disse
motorer.

Udvikling
Da den første russiske atombombe blev
sprængt, viste det RAF’s planlæggere at
det formentlig ville være en umulighed at
beskytte en storby mod et massivt bombeangreb, men at det til gengæld formentlig
ville være muligt at beskytte mindre, begrænsede områder, som f.eks. en flyveplads
mod angreb. Disse flyvepladser ville så
kunne bruges som udgangspunkt for et
gengældelsesangreb med de nye V-bombere der var på vej.
Alle disse overvejelser ledte i august
1951 frem til at der blev formuleret et
”Operational Requirement OR.301”. I
februar 1952 var man så langt, via diverse
reviderede krav, at det engelske Air Ministry udgav en specifikation F.124T, hvori
man efterspurgte et lille, ukompliceret
jagerfly, der skulle være raketdrevet og
have en exceptionel evne til at stige hurtigt.
Det skulle kunne starte fra en meget
kort startbane, allerhelst fra en rampe eller
lignende og når brændstoffet var brugt

kunne vende tilbage til basen, eller finde et
andet egnet sted i svæveflugt og lande på
en indbygget ”ski”. Hvis der er en læser der
kan se dette som en let moderniseret udgave af en Me 163, kan jeg godt forstå det.
Specifikationen fik en række firmaer til
at komme med forslag. Saunders Roe var
dog ikke et af dem i første omgang, da man
slet ikke fik tilsendt specifikationen. Deres
øverste chef fik dog nys om specifikationen og pressede hårdt på for at få denne
tilsendt. Den kom sammen med et brev
om at Saunders Roe ikke ville få penge for
at komme med et forslag!
Der var da også absolut nogle problemer med manglende forståelse hos
ministeriet om hvordan operationer med
et sådant fly ville blive. Kravet om start
fra en rampe betød at der ikke ville være
plads til et understel. Samtidigt gik specifikationen på en operativ højde på 100.000
fod og det ville betyde at flyet ville være
kommet så langt væk fra sin base, at det
ikke kunne svæve tilbage. Ministeriet havde
i sin visdom indbygget et krav om at der
også skulle bygges et specielt køretøj til
at kunne hente flyet fra hvor det nu end
måtte være landet.
Hvis nogen af Jer kan se logikken i
at man skal bygge et simpelt og billigt
supersonisk jagerfly og samtidigt bygge
en kompliceret og dyrt specialkøretøj for
at kunne hente det hjem fra et eller andet
sted i ødemarken, så kvalificerer det til en
fast stilling i det offentlige.

Saunders Roe lavede dels et forslag
der dækkede den oprindelige specifikation
F.124T, men samtidigt fremsendte de et alternativ. Alternativet hed Saro P.154 og var
noget mere praktisk. Dette fly havde også
en lille jetmotor, der gjorde det i stand til
at flyve hjem til basen og ikke kun kunne
svæve hjem.
Det havde også understel og kunne derfor lande, tanke og få våben ombord mens
at det specielle køretøj i det oprindelige forslag stadig ville have været på landevejen.
Efter et par uger vendte ministeriet tilbage,
de ville gerne acceptere det alternative
forslag som Saunders Roe nu kaldte SR.53.
Der blev skrevet en ny specifikation til
dette fly og der skulle bygges tre prototyper
med numrene XD145, XD151 og XD153.
Herefter skulle det besluttes hvilket
brændstof der skulle bruges til raketmotoren. Her stod valget mellem flydende
ilt (LOX) eller HTP. LOX er billigt, men
samtidigt noget værre stads. Det er ekstremt explosivt samtidigt med at det er
ekstremt koldt. Altså skal man vedligholde
en høj temperatur omkring flyet for at de
bevægelige dele ikke skal fryse sammen og
samtidigt skal man hele tiden fylde brændstof på, da ilten jo fordamper.
HTP derimod er meget stabilt, men
absolut også meget dyrere, i hvert fald på
dette tidspunkt i begyndelsen af 1950’erne.
De lærde diskuterede frem og tilbage,
men til sidst besluttede chefen for Saunders
Roe at gå videre med HTP alternativet.

XD145 i luften et sted over England
Foto: © GKN Aerospace
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Endnu et billede af XD145 i luften
Foto: © GKN Aerospace

Samtidigt traf man beslutning om at installere en Armstrong Siddeley Viper jetmotor
på 1.640 lb trykkraft som supplement til
den 8.000 lb trykkraft raketmotor som
Saunders Roe selv var gået i gang med at
udvikle. Det varede dog ikke længe inden
man fandt ud af, at de Havilland allerede
havde udviklet en raketmotor med de
samme egenskaber, som man kunne bruge
i stedet for selv at udvikle en motor.
Af andre tidlige designting som blev
ændret inden man gik væk fra tegnebrættet
var en ide om at hele cockpitsektionen
skulle kunne bruges som katapult, denne
ide blev erstattet af et alm. katapultsæde.
Samtidigt gik man bort fra en bevæbning
bestående af 50 ustyrede raketter og i stedet over til 2 Firestreak missiler.
Tanken om at en pilot skulle opfange
et mål visuelt i 100.000 fods højde med en
hastighed af Mach 2 og samtidigt være i en
position hvorfra han kunne gennemføre et
missilangreb er direkte tåbelig, hvis ikke
flyet er udstyret med en fornuftig radar.
Problemet var blot at der ikke var plads til
en sådan radar i SR.53.
Saunders Roe gik derfor i gang med
også at tegne på et nyt fly, der dels skulle
kunne medføre en sådan radar og samtidigt
have tilstrækkelig meget trykkraft i jetmotoren til at raketmotoren kun skulle bruges i
en forfølgelsesfase af fjendtlige fly.
RAF tog godt imod dette forslag og
man gik derfor videre af to spor, dels SR.53
6

som skulle være et regulært forsøgsfly, dels
SR.177 som ville være en regulær jagertype.
Nærmere om SR.177 senere i denne artikel.
Allerede her begyndte sparekniven igen
at ses i horisonten, idet man i januar 1954
besluttede at prototype nummer tre slet
ikke skulle bygges.

Tests og første flyvning
Der var masser af problemer undervejs,
dels med motorerne, dels med selve flyet.
Samtidigt havde Saunders Roe ikke selv en
flyveplads der kunne bruges til de første
forsøgsflyvninger, så hele projektet blev
flyttet til Boscombe Down, da man var
tæt på at kunne sende flyet i luften for
første gang.
Efter lang tids afprøvninger lykkedes
det endelig at få XD145 i luften for første
gang d. 16. maj 1957. Testprogrammet
gik meget fint og allerede på den anden
flyvning d. 27. maj blev lydmuren gennembrudt. Samtidigt overgik flyet de forventninger man havde til det i forbindelse med
de klassiske jagerdyder, nemlig at komme
hurtigt op i højden. SR.53 kunne komme
fra en stående start til 50.000 fod på 2½
minut. Til sammenligning var RAF’s standard jagerfly på den tid, Hawker Hunter,
7½ minut om at komme op til 40.000 fod.
Man tog flyet ud af testprogrammet
midlertidigt for at kunne fremvise det på
Farnborough udstillingen i 1957, hvor også
den anden prototype, XD151, blev udstillet

på ”static line”. Herefter var det tilbage til
testflyvningerne der pågik frem til XD151
var klar til at gå i luften d. 8. december
1957. XD145 gik derefter i hangar for at
blive modificeret til samme standard omkring HTP tanke som XD151.
XD151 nåede at foretage 11 flyvninger
inden der skete en tragedie d. 5. juni 1958.
Under start fra Boscombe Down kom flyet
aldrig i luften, det var kun næsehjulet der
blev løftet inden flyet ramte en barriere for
enden af startbanen, hvorved det eksploderede og piloten omkom.
Man vidste at flyet ikke kunne komme
i luften uden at raketmotoren fungerede
og en undersøgelse viste at piloten havde
stoppet raketmotoren, men ikke aktiveret
luftbremserne eller hjulbremserne. Til
gengæld havde han udløst bremseskærmen, men så sent at den ikke havde nogen
virkning.
Dette medførte at XD145 blev ”grounded” og da der kun var denne ene pilot der
havde fløjet SR.53 betød det at dette fly
aldrig mere kom i luften. I stedet blev det
overført pr. landevej til Westcott i oktober
1959, hvor det blev brugt som forsøgsstand
for forskellige raketmotorer.

Pensionering og museum
Efter 4 år i Westcott blev flyet overført til
RAF museet og hensat i depot i Henlow.
Her stod det i 15 år, inden det overgik til
Brize Norton Aviation Society. Her brugte

man så 3 år på at sætte det i stand, så det
kunne udstilles i et museum.
Endelig lykkedes at finde et sted til flyet
og d. 30. november 1981 blev det endeligt
udstillet på Cosford Aerospace Museum.
Her står flyet fortsat og det kan beundres
i deres samling af forskellige forsøgsfly.

SR.177
Et kort spring tilbage i historien viser at
dette design virkelig havde nogle potentialer i sig. Det var designet til at kunne bruges
af både RAF og Royal Navy. Samtidigt
udtrykte Luftwaffe en interesse i flyet og
der var derfor et potentielt produktionsmål
på ca. 600 fly.
Kontrakten blev underskrevet d. 4. september 1956 og der skulle i første omgang
bygges 27 fly, fordelt med 9 til RAF og 18
til Royal Navy.
I september 1956 gik man i gang med
at bygge en mock-up, hvor man tydeligt
kunne se forskellene. Groft set brugte
man de samme vinger og den samme hale,
men byttede om på motorerne, således at
jetmotoren var nederst.
For at få plads til radaren måtte man
også lave et ændret luftindtag, idet flyttede
ned fra lige bag cockpittet til en position
under næsen.
Det hele blev dog ”skudt ned”, da der
kom en hvidbog om det engelske forsvar i
april 1957. Ordren til RAF blev aflyst omgående, men man fortsatte med at bygge
på fly til RN. I august 1957 blev de 19 til
RN så også afbestilt, denne gang direkte fra
forsvarsministeren uden at RN var blevet

Her er mock-upen af SR.177, som næsten nåede at blive færdig inden projektet blev skrottet
Foto: Via Internettet

spurgt. Når der ikke var et hjemmemarked
så tabte tyskerne interessen og afbestilte
også deres reservationer.
De fem fly som var næsten færdige blev
endeligt skrottet i 1958.

SR.53 og SR.177 i model
For de af Jer, der ikke kan forlige Jer med
”The Gentleman’s Scale”, 1/72, er der kun
den hårde vej med ren scratchbygning, hvis
I vil bygge en model.
I 1/72 ser det heldigvis noget anderledes ud.
SR.53 er blevet udgivet af Airfix. Det
er et rigtigt gammelt sæt efterhånden, idet
det daterer sig tilbage fra 1958! Det gamle
Airfix sæt er også udgivet under de polske
firmaer Aerodrom og Astra Model. Tilgængeligheden af disse er nok begrænset, men

de burde være til at finde.
SR.177 er netop blevet udgivet af et
firma der hedder Freightdog Models. Der
er her tale om et spritnyt resinsæt der er
udkommet i jan. 2007. Pris £ 33.00 + £
2,50 fragt internt i EU
www.freightdogproductions.com/
Sættet er fremstillet af Anigrand, der
har et rigtigt godt ry i resinsæt.

Kilder
Hygate, Barrie: British Experimental Jet
Aircraft (bl.a. gode stregtegninger)
Jones, Barry: British Experimental Turbojet Aircraft
Jones, Barry: SARO’s Mixed-Power Saga,
artikel i Aeroplane Monthly Nov 1994.
Internettet, især
www.spaceuk.or/sr53/sr53_1.htm

Et sjældent foto, hvor man kan se begge SR.53 prototyper samtidigt
Foto: © GKN Aerospace
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www.worldatwar.net/chandelle/
Vælg ”Selected Back Issues” og Vol.1
1996, nr.2
Korrespondance med GKN Aerospace,
der også velvilligt har leveret billeder til
artiklen.
Til højre Freightdog Models SR.177
Foto: Via Internettet
Herunder ses museumseksemplaret af
SR.53, da den blev luftet på RAF Fairford
d. 19. juli 2003
Foto: © Stephen Boreham

NYT FRA AFV CLUB

NYT FRA EDUARD

NYT FRA ICM

AF-35125: 60 cm Flakscheinwerfer 36
mit Sd.Ah. 51
AF-35126: M1126 ICV Stryker
AF-35131: Tiger I/Sturmtiger sene
transportbælter. Gummibælter
AF-35159: IDF Centurion Mk.5
(Six Day War)

1:35
35950: Flak 38/103 30mm
35951: M-4A2 Tarawa
35953: Sd.Kfz.250/3 Greif
35954: Sd.Kfz. 10/5 med 2 cm Flak 38
35956: M-1A1 Abrams AIM
35961: Sturmtiger
35962: Sd.Kfz.234/2 Puma
35963: Zimmerit Sturmtiger
35964: Nashorn
35965: M-40 Big Shot
35966: M-2A1 Halftrack
35967: M-2 Halftrack
35969: M-4A3 Sherman 105 mm
35970: M-4A3 Sherman 105 mm, skærme
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

1:35
35511: Studebaker lastvogn
35551: Soviet medical personnel 43-45
35561: Tre tyskere og en skopudserdreng

Limited Editions:
AF-35S38: Night Fight Group:
Sd.Kfz.251/22 D + PaK40 +
Sd.Kfz.251/1 D Falke
AF-35S40: Sturmtiger Interior
AF-35S41: M41 (G) Walker Bulldog
1:48
AF-48006: German Sturmtiger
(Early Chassis type)
AF-48007: Sd.Kfz.251/1 Ausf.C
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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1:72
72163:
72201:
72211:
72291:
72301:
72302:

Avia B-71
Ki-27a Japan Army Fighter
Henschel Hs 123A-1
Dornier Do 17Z-2
Dornier Do 215B-4
Dornier Do 215B-5

1:48
48084: Soviet pilots and ground crew
48085: Luftwaffe ground crew
48091: LaGG-3
48102: Messerschmitt Bf 109F-2
48103: Messerschmitt Bf 109F-4
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Feuergefährlich
Rauchen verboten! Sidste efterår ledte jeg, i min fotosamling af tyske lastvogne, efter et
godt diorama-emne.
Af Dan Mouritzsen

J

eg faldt over et nydeligt foto af en lastvogn med et hvidt skilt på siden, med
teksten „Feuergefährlich Rauchen
verboten!“. (Fig. 1).
Jeg blev nysgerrig. Var det et standardskilt, og hvilke køretøjer sad de på? Jeg
begyndte at lede efter andre fotos af disse
specielt afmærkede lastbiler. Jeg fandt flere
end jeg lige regnede med, og det viste sig
hurtigt, at lastbilerne tilhørte forsyningstjenesten (Nachschubdienste) i de forskellige
enheder. Lastbilerne var specielt afmærkede til brug for transport af brændstof, men
det vender vi tilbage til.
Først lidt om hvad tyskerne transporterede brændstoffet i.
Den tyske hær brugte, med meget
få undtagelser, ikke lastbiltankvogne til
transport af brændstof. Man afhentede
i stedet brændstoffet på den nærmeste
brugbare banegård, hvortil det blev leveret
i enten jernbanetankvogne eller i 200 liters
tromler. (Fig. 2).

Tromlerne på fig. 2 er 50 l tromler til
„Glysantin Frostschutzmittel“, måske er de
her genanvendt som benzintromler?
200 l tønderne kunne man tage direkte
med ud til brugerne, eller fylde brændstoffet over i de mere håndterbare 20 l
„Wehr machtskanister“. I dag er de nok
bedre kendt som „Jerry Cans“. (Fig. 3, 4
og 5 på si. 10).

Fig. 1. Billedet som begyndte det hele
Fig.2. Der tappes fra jernbanevogne

Transportbeholdere
200 l tromler
200 l tromlerne var zinkfarvede, med tilhørsforhold (Wehrmacht (Værnemagten),
Heer (Hæren), Kriegsmarine (Flåden) osv.)
stemplet ind i enden af tromlen.
Fig. 7 og 8 viser tromler som er stemplede med „Wehr macht“. Teksten var ens,
men kunne være i forskellig størrelse og
udseende. (Fig. 6, 7 og 8 på si. 10).
20 l Wehrmachtskanister

Den tyske „Wehrmachtskanister“ findes i
mindst 4 forskellige udgaver.
Type 1. Den første udgave med X’et,
som var i produktion fra 1936 til ca. 1940.
Teksten, som er stemplet ind i siden af
dunken, er: Kraftstoff 20 L, Feuergefährlich, årstal, producentens logo og/eller
fabrikskode. Dunken blev anvendt indtil
krigsafslutningen. (Fig. 9 på si. 11).
Type 1a. 10 l udgave, som består af den
ene sidehalvdel af 20 l udgaven. Teksten på
denne er: Kraftstoff 10 L, Feuergefährlich,
årstal, producentens logo og/eller fabrikskode. Dunken har i 10 l udgaven kun
1 hank. Dvs. at dunken har samme mål
som 20 l udgaven, men kun er halvt så tyk.
Type 2. Udgaven med det firkantede
felt i midten, som var i produktion fra 1937
til 1945. Dunken er stemplet med teksten:
Kraftstoff 20 L, Feuergefährlich, årstal,
producentens logo og/eller fabrikskode,
produktionsnummer, samt tilhørsforhold
(eksempelvis Wehrmacht, HEER, Luftwaffe osv.). Samme tekst, som på siden
af dunken, er stemplet på forreste del af
bærehåndtagene, lige bag dækslet. (Fig. 10
på si. 11).
Type 3 har ingen stempler på siden af
dunken, men er stemplet på forreste del af
bærehåndtagene, lige bag dækslet, som på
type 2. (Fig. 11 på si. 11).
Type 4 er sandsynligvis en simplificeret
„Ersatz“ dunk, som er produceret sent
i krigen. Teksten på siden af dunken er
øverst: Kraftstoff 20 L, Feuergefährlich,
9

Fig. 6. En 200 l tromle
Fig. 3. Der omlastes 200 l tromler fra jernbanevogne

Fig. 7. En type inskription

Fig. 4. I et vinterlandskab bruges en håndpumpe for at tømme en 200 l tromle
over i 20 l kanistre

Fig. 8. En anden type inskription

Fig. 5. Fra en 200 l tromle over i kanistre på bagenden af en StuG III
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Fig. 9. En 20 liters dunk af type 1

RA (inde i firkanten), og Wehrmacht nederst. (Fig. 12).
Dunkene blev også anvendt til vand,
men var så markerede med teksten: „Wasser“ 20 L, årstal, producentens logo og/
eller fabrikskode, samt tilhørsforhold. Der
var yderligere et stort hvidt kors på siden
af dunken. (Fig. 13 og 14).
Dunkene kunne også være markerede
med et enkelt hvidmalet „W“ øverst på
dunkens side. Det betød ikke „Wasser“,
men „Winterkraftstoff“ - en speciel dieselblanding, som kunne tåle ned til -200
frost. Alle beholdere som indeholdt denne
blanding, skulle mærkes med et hvidt „W“.
(Fig. 15).
Dunke tilhørende SS, var specielt
mærket med SS runer i det firkantede felt.
(Fig. 16).
Bærestel M43, til transport af blandt
andet dunke, på ryggen (Tragestell M43).
(Fig. 17).
Ovenstående typer af dunke kan
også findes stemplet kun med teksten:
Kraftstoff 20 L, Feuergefährlich, årstal,
producentens logo og/eller fabrikskode,
samt produktionsnummer. Dette er dunke
fremstillede til civilt brug.

Fig. 12. En „Ersatz“-dunk af type 4

Fig. 13. Inskriptionen på en vanddunk

Jerry Can

Fig. 10. En 20 liters dunk af type 2

Englænderne kopierede hurtigt dunkene,
og deraf opstod navnet „Jerry Can“, efter
det engelske øgenavn for tyskere, „Jerrys“.
De engelske dunke kan kendes på, at de
næsten alle kun har teksten „W (pil) D“,
hvor der er en opad pegende pil imellem
de to bogstaver, som står for „War Department“, samt årstal øverst på dunkens side,
og fabrikantens bogstavs kode i firkanten
midt på dunkens side. (Fig. 18).

Fig. 14. Det hvide kors på en vanddunk

Fig. 11. En 20 liters dunk af type 3

Diesel eller benzin
Tyskerne havde brug for en hurtig og nem
måde at identificere på, om der var diesel
eller benzin i de dunke de anvendte. Man
kunne selvfølgelig farve dem i forskellig
farve, men hvad så når man stod i buldrende mørke midt ude i ingenting?
Løsningen var simpel. Tromler og
dunke blev afmærket med et lille blikskilt,

Fig. 15. Det specielle W-mærke
for vinterdiesel
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Efter krigsudbruddet blev bogstaverne
ofte formindsket eller helt fjernet. Advarslerne blev enten skrevet direkte på siden
af køretøjet, eller bibeholdt som skilte
igennem det meste af krigen.

Fig. 16. En dunk tilhørende SS, bemærk runerne i det firkantede felt
Fig. 18. Afmærkningen på en engelsk Jerry
Can

Fig. 17. Tragestell M43

hvorpå der var en ubrudt cirkel hvis de
indeholdt benzin, og en prikket cirkel hvis
de indeholdt diesel. Oktantal var angivet
inde i cirklen, og et lille B eller D angav også
om det var et benzin- eller dieselmærke.
Blikskiltet sad på dunkene mellem
stemplerne på forreste del af bærehåndtagene, lige bag dækslet. Dieselskiltene var
sorte (FS 17038), mens røde (FS 11302)
og grønne (FS 14066) var benzin, med
forskelligt oktantal. Det var således meget
nemt at både se og mærke efter, om det var
benzin eller diesel man havde fat i. Hvis der
ingen blikskilt var, var det vanddunken man
havde fingre i. På tromlerne var der tilsvarende skilte, som oplyste om indholdet.

Køretøjer
Før krigsudbruddet, og i starten af krigen,
var størstedelen af de køretøjer der var
udkommanderet til brændstoftransport,
mærket med et B eller B u. G (Betriebstoff
und Gerät), på siden af fordørene, eller på
siden og bagpå vognladet.
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På denne og næste side er der en billedcollage over forskellige typer afmærkninger på drivmiddelvogne

Herover et godt billede af et advarselsskilt,
men gad vide hvad der i øvrigt foregår?

NYT FRA ITALERI
6448:

NYT FRA TANKOGRAD
TG-US 3003:

HEMTT. 68 sider med
124 farvefotos. 1:72 tegn.
TG-WH 4008: Kübelwagen type 82.
68 sider med 138 fotos
TG-MM 7006: Danske Hæren(!).
Køretøjer de sidste 15 år.
132 farvefotos
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA BARREL DEPOT
BD35061: 37mm Gun M6
M3A1 Stuart/M3 Lee
BD35062: 37mm Gun M6 + 75mm Gun
M2 (short barrel) M3 Lee
BD35063: 37mm Gun M6 + 75mm Gun
M3 (long barrel) M3 Lee
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

6455:
6456:
6457:
6458:
6459:
6460:
6461:
6462:
5603:
5604:
5605:

Aufklärungspanzer 38(t)
Sd.Kfz 140/1
ABM 43 med 47/32 mm kanon
Autoblinda AB 40 til jernbane
Opel Blitz med gasgenerator
40 mm Bofors AA med besætning
Staghound Mk. I
med resin og bog
Pak 97/38
Flakpz. 38(t) vides pt. ikke
om det er Alans på licens
LVT-2 Amtrack
S-båd (E-båd for nogle)
M.T.M. „Barchino“
S.L.C „Maiale“
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Kongeskibet Dannebrog
Kongeskibet Dannebrog – Det er så det emne, vi skal beskæftige os med i denne artikel.
Af Torben Klein

N

ærmere bestemt sommeren 1975
– sommertogtet til Grønland,
hvor Torben af sindrige omveje
fandt plads på banjerne på Dannebrog.
Som håbefuld gast var jeg under
rekrut-uddannelse i foråret 1975. Under
tildeling af tjenestesteder blev jeg så af udstikningskommandoen udset til at gøre tjeneste som „jagthund“, dvs. ordonnans for
Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn
med fast tjenestested i Hofmarskallatet på
Amalienborg. Og ja, det er en fed tjans.
Kontorarbejde 5 dage, fri hver weekend, ingen vagter, øvelser etc. og ret til at
gå i „Anders And Tøj“ hele dagen. Der
blev udtaget 2 jagthunde hvert år, så man
skal være mere end almindelig heldig for
at få den tjans.
Normalt havde jagtkaptajnen, som
Søværnets kontakt til Hoffet, ikke meget
at lave. Så et kvikt hoved havde et par år
tidligere fundet på, at jagtkaptajnen så også
kunne være chef for Dannebrog. Så fik
han også nogle rigtige søværnsopgaver at
beskæftige sig med.
Jeg møder op på Amalienborg 14 dage
før Dannebrog skal afsejle til Grønland,

Dannebrog ved kaj i Frederikshavn
Foto: Via Internettet

og selvfølgelig skal jagtkaptajnen have sin
jagthund med. Inden rejsen rømmer en
dæksgast og jeg få så til opgave at gå de vagter, som han skulle gå og så løse jagthunde
opgaver, når majestæten var om bord.
En beslutning, jeg stadig er glad for,
for den gjorde, at jeg tog min tørn sammen
med de andre gaster, og ikke deltog som

Dannebrog i blikstille vand. Foto: © Dannebrog
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gratist, et forhold, der nok har gjort min
tur lidt nemmere.
Det gav så en ganske god tjenestetid.
En rigtig sørejse på halvanden måned og
så ellers en dejlig loppetjans for resten af
tiden.
Dannebrog er en flot svungen yacht og
jagtkaptajnen påstod hårdnakket, at hun var
et godt sø-skib. Men hun hopper og danser

godt nok på bølgerne. Når hun ligger for
bøje i Københavns havn blev det sagt, at
du kan blive søsyg, bare havnerundfarten
sejler forbi. Hvilket ikke er helt løgn, for
bølgerne fra en havnerundfart får Dannebrog til at rulle, så du kan mærke det.
På turen til Grønland fik vi så også prøvet det hele. Storm på turen ud, så stævnen
lå i vandet og skruerne stod i fri luft (og du
letter et par cm. fra din køje på vejen op og
blive trykket helt i bund på vejen ned). På
hjemturen lå et stormcentrum en dags tid
foran os, og bølgerne kom sideværts ind på
os gennem flere dage. Og der rullede vi sgu’
godt nok. Kokken opgav at lave mad til os,
for selv med slingrebræt på komfuret kom
gryderne farende efter ham ud af kabyssen.
På broen var en krængningsmåler, der
kunne slå 40º ud til hver side. Man stod
og kikkede på den, og den slog bare ud
og ud. Nåede de 40º og skibet fortsatte
bare derudaf i rulningen. Set vinkelret fra
dækket så du skiftevis lige op i himmelen og
lige ned i havet. Hold da kæft hvor var jeg
bange. Lidt fordi „Fisker“ fortalte, at sådan
havde hans fiskekutter opført sig, da han
havde solgt ballasten for at få penge til øl.
Vi lå så gerne agterude på dækket,
når vi havde fri, for hvis skuden vendte
bunden i vejret, så ville vi ikke så gerne
blive fanget i banjerne. Et lille minde i min
Bassebog fortæller da også „I dårligt vej
bliver Dannebrogs besætning våde –
og samles i rædsel og skræk om deres
redningsflåde“.

Denne konstruktionistegning giver os landkrabber en ide om hvad Torben taler om

Modellen
Nå, men som deltager i sådan et togt og
adgang til billedmateriale og orlogsværftstegninger, så kan en IPMS’er naturligvis
ikke stå for at tilføje en model af Kongeskibet Dannebrog til samlingen.
Da jeg jo er vokset op med Airfix i

Agterstavnen med hakkebrættet
Foto: Torben Klein
Dannebrog i vandlinie og dermed får I
skrogformen

Tegning: © Dannebrog
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To tegninger af agterstavnen fra Orlogsværftets tegninger
Tegninger © Dannebrog

Agterstavnen, læg mærke til detaljerne ved solsejlet

60’erne, så er skibe lig med skala 1:600, så
min Dannebrog er naturligvis også en lille
model i skala 1:600. Ca. 15 cm lang og man
kan se, at kongeskibet ca. er på størrelse
med en destroyer fra 2. verdenskrig.
Til min model brugte jeg 4 redningsbåde og 2 ankre fra rodekassen samt skorstenen fra Cossack (et tykt stykke sprue
ville sikkert være lige så godt). Deruover
rundt regnet 350 scratchbyggede dele af
plastikplade og sprue.
Det bliver ikke en komplet „step-by16

step“ beskrivelse (det er trods alt længe
siden, at Dannebrog var under kniv og
lim), men lidt generelle beskrivelser, som
du så selv kan lægge din favorit-teknik til.
Tegningerne kan du også selv tilpasse din
favoritskala.

Konstruktionen
Skroget laves nemmest af en sandwich
konstruktion af vandlinie, agterdæk og
hoveddæk, hvor dækkene limes fast til
vandlinien med et par opretstående pla-

stikstykker. Derefter beklædes siderne med
plastikplade til skrog.
Her savner jeg så virkelig nogle spante-tegninger at gøre godt med, så du må
nøjes med denne verbale forklaring. Agterstavnen er naturligvis flot konkav svungen.
Konturerne går over i en næsten lodret/
mildt konkav facon op langs skroget til ca.
midt for officersbeboelsen.
Her bliver faconen konveks og spidser
stille og roligt til op til det punkt, hvor
skroget bliver til bovsprydet. Et par af de
medfølgende billeder bør give en ide om,
hvad jeg mener.
Bovspryd og agterstavn er flot dekoreret med guldforsiringer og orlogsflag. Du
får ikke bedre materiale at arbejde ud fra
end de viste kopier fra arbejdstegningerne.
Skibet har et træ-bovspryd og en lille flagstang (til en „gøs“, der kun føres, når skibet
ligger til kajs) forrest.
Fordækket er domineret af ankerspil
(se tegning), ankerklyds, nedgangskappe
og stor mast. Bemærk, at nedgangskappen
er forskudt til bagbord side i forhold til
midten af skibet. Samt at de 2 luftindtag
på siden af kappen IKKE er ens.
Stormasten har i mandshøjde en
skibsklokke (og selvfølgelig koster det en
omgang at ringe på den for sjov). Derefter
kommer skibets radar. Så en lanterne og
endelig et tågehorn. Ved hornet er der også
en tværbom.
På fordækket mellem overbygningen
forbi masten og hen over nedgangskappen
er der 3 dragere på tværs af skibet. Disse
kan bruges til at holde et sol-sejl. Bygger
du skibet under sejlads, så er ankerspillet
dækket af presenning.
Så kommer vi til overbygningen.
Det første vi møder er officersbeboelsen og oven på den kommandobroen.
Officersbeboelsen runder elegant frem
mod stævnen og er ellers bare en firkantet
figur.
Kommandobroen følger samme runding, men går ikke helt ud til kanten af
underafdelingen, det er altså muligt at stå
på officersbebyggelsen foran kommandobroens vinduer. Kommandobroen afsluttes
af en smallere bygning, der bl.a. rummer
telegrafistens kontor.
Lige bag ved kommandobroens indgangsdøre er der 2 brovinger, der går helt
ud til kanten af skroget og understøttes af
2 piller ned til kanten af skibet.
Yderst på brovingen er der en liggende
„kasse“ bygget ind, der rummer en lanterne. I en holder på hjørnet af hver brovinge
er der monteret en projektør. Under sejlads
er den også typisk dækket af presenning.
Lige bag brovingen er der 3 redningsflåder
i hver side.

Lige bag kommandobroen/telegrafisten er der et lille skylight og et stort
kompas. Dette dæk afsluttes med 2 store
luftindsugninger. For at komme fra hoveddækket og op til kommandodækket er
der to trapper. En lige i bagbord side og
en vindeltrappe med et sving på 45º på
styrbord side.
Lige efter officersbeboelse/kommandobro kommer maskinrummet. Lidt lavere
og smallere end beboelsen. Forrest skorstenen (min kom fra et gammelt Cossack
sæt, men sprue kan også gøre det) med
tågehorn næsten øverst oppe. Lige efter et
skylight og 2 luftindsugninger. Sidste del af
overbygningen er rygesalonen med en lille
„kasse“ foran med trælåg. Over denne kasse hænger også det officielle våbenskjold.
Langs maskinrummet og en del af
rygesalonen er der så davider til 4 motorbåde af forskellig størrelse. Mine er overdækkede, for skibet er under sejlads (og så
sparer man også lidt detaljer). Et dyk i en
veludrustet „spares-box“ kan fremskaffe
egnede redningsbåde, ellers er det også
en overkommelig opgave at lave nogle af
lamineret plastikark).
Den agterste del af hoveddækket er
omsluttet af en hvid, fast, ræling og efter
motorbådene føres der 4 redningsflåder
i hver side. Et stykke rund støbegang er
rigeligt i 1:600 (eller deromkring). Lige efter
rygesalonen står så agtermasten.
Der er fra hoveddækket kun en trappe
ned til agterdækket. Som det forhåbentlig
fremgår, så danner en del af hoveddækket
samtidig tag over agterdækket. Dvs. at området med de kongelige gemakker strækker
sig til slutningen af overdækket, men er
lidt smallere.
Agterdækket afsluttes af „hakkebrættet“. Det er hævet et stykke over dækket og
er en række aftagelige plader (med firkantet
perforering) hvor der under disse plader
ligger trosser m.m. til brug for fortøjning.
Midt på hakkebrættet, på kanten til
selve dækket, står der en pullert.
Overdækket holdes af 6 stolper i hver
side.
Derudover kan agterdækket, dækket
langs officersbeboelsen og en del af fordækket rigges til, så der kan rejses solsejl.
På min model føres der solsejl på agterdæk
og officersbeboelse, medens kun holderne
til fordækket er rejst. Alle holdere til solsejl
tages ned, når der sejles havsejlads.

Skitse af kommandobro, brovinger og
forreste del af overbygningen

Ankerspillet på fordækket
Tegning © Dannebrog

Nederst ses fordækket med ankerspillets placering.
I baggrunden Holmens
mastekran og depotskibet
Henrik Gerner
Foto: Torben Klein

Farver
Hvert år er ugebladene fulde af billeder af
dronningens sommertogt, så du bør ikke få
svært ved at finde materiale på nuancerne.
Skroget er blank hvid.
Overbygning cremefarvet gul.
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Tag på overdækning: lysegrå.
Alt træværk: mørkt teaktræ (mørk rød/
brun farve).
Master: cremegul på nederste halvdel,
teaktræ på øverste halvdel.
Dæk: grålig, falmet teaktræ. (fremstår
som mørkt teaktræ, når det bliver vådt.
Langs skroget løber der en mørk linie
fra bovsprydet til det punkt, hvor øverste
række ko-øjer stopper og agterdækket
begynder.
Vandlinie: mørkegrøn.
Bund: mørkerød (jeg har set en Billing
Boat model med helt grøn bund). Men iflg.
„min“ jagtkaptajn (kommandør Munck) så
ER bunden rød. Det kan tænkes, at når vi
står på kajen og kikker ned i vandet, så får
vi ikke øje på den røde farve, men tror, at
den grønne vandlinie fortsætter).

Brovingen
Foto: Torben Klein

Bådeophæng i styrbord side
Foto: Torben Klein
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Tekst fra: www.kongehuset.dk
Kongeskibet Dannebrog er navngivet af
Dronning Alexandrine i København i 1931
og hejste kommando første gang den 26.
maj 1932.
Skibet tjener nu som officiel og privat
residens for H.M. Dronningen og H.K.H.
Prinsgemalen samt medlemmer af den
kongelige familie, når de er på oversøiske
officielle besøg eller på sommertogt i hjemlige farvande. Kongeskibet tager også del i
far vandsovervågning og søredningstjeneste, når skibet er til søs.
Dannebrog blev bygget i 1931-1932 på
Orlogsværftet i København, som afløser
for det forrige kongeskib hjuldamperen
Dannebrog fra 1879. Skibets skrog er
bygget af stål i nittet konstruktion på et
tværskibs spantesystem, skibet har klipperstævn og elliptisk hæk. Set udefra kan
kongeskibet deles i to sektioner. Foran
skorstenen er plads for besætningens
underbringelse, laster og maskine. Agten
herfor er den kongelige afdeling, som i
hospitalskibsrollen vil være underbringelse
for patienter. Ved anløb af danske og udenlandske havne benyttes det overdækkede
agterdæk til receptioner.
Den kongelige beboelse rummer H.M.
Dronningens og H.K.H. Prinsgemalens
arbejdsværelser, spisesalon, fællessalon, soverum m.m. Dronningen og Prinsgemalen
tager personligt del i interiørets indretning,
valg af møbler og generel udrustning. Den
kongelige afdeling rummer møbler og udrustning fra det forrige kongeskib fra 1879.
Kongeskibet Dannebrog er en selvstændig kommando, som administreres
af H.M. Dronningens Jagtkaptajn, der er
medlem af Majestætens hofstab.
Dannebrogs fulde besætning består af
9 officerer, 7 sergenter og 36 værnepligtige,
som alle er specielt udvalgt fra marinen.

Befalingsmændene er normalt tilkommanderet i to-fire års perioder, mens de menige
værnepligtige kun er med én sommer.
Siden kommandohejsning i 1932 har
skibet tilbagelagt over 300.000 sømil og
besøgt hovedparten af havnene i Danmark,
Grønland og Færøerne. Skibet har også
besøgt europæiske havne, især i Frankrig
og været i Middelhavet og Caribien.
Kongeskibets dimensioner:
Længde: 78,43 meter
Bredde: 10,40 meter
Dybgang: 3,62 meter
Mastehøjde: 23,00 meter
Deplacement, fuldt lastet: 1.238 tons
Hovedmaskineri: To stk. dieselmotorer
B&W Alpha Diesel, type 6T23L-KVO á
870 HK
Hjælpemaskineri: Tre stk. dieselmotorer
SCANIA, type DS 11o1 MO 1 á 136 kW
Fart: 13,5 knob
Aktionsradius: 3600 sømil
Et hovedeftersyn blev udført i 1980-1981.
Kongeskibet Dannebrog hører således
under flåden under nummer A540.
Bådeophæng i bagbord side
Foto: Torben Klein

Et stemningsmættet billede af Dannebrog
Foto: © Dannebrog

NYT FRA MASTERBOX
3518:

German Panzergrenadiers
1939-42, 7 figurer
3530: Mercedes-Benz VK-170, 3-i-en
3531: Mercedes-Benz VK-170,
command version, 3-i-en
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA WWP
Rød-40: M-24 Chaffee in detail
Rød-41: Ki-46 III Dinah in detail
Blå-12: Westland Sea King in detail
ID-4: S-tank. Stridsvagn 103 B/C
in Detail
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TRISTAR
35027: 4 tyskere med automatvåben,
2 med mg og 2 med mp
35030: Marder III Ausf.H 7.5cm
PaK40/3 (Sd.Kfz.138)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Dæksplan, alle dæk
Tegning: © Dannebrog

NYT FRA AZUR

NYT FRA LEGEND i 1:35

1:72
A-015 Cierva C-30 Autogyro
A-028 MD 312 Flamant
A-068 Dewoitine D.373/376
A-069 Nieport NiD 72
1:48
A-057 Potez 630
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

LF1140: M9 Dozer Set (IDF version)
For M60
LF1141: IDF M151A2 OREV Missile
Carrier (late) omb. t. Tam/Aca
LF1142: IDF M151A2 OREV (late),
omb. t. Tam/Aca
LF1507: Cow Girl, 1:12/150mm
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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NYT FRA HORNET &
WOLF
HGH-20:

Tyske hoveder med hjelme
med stof/netovertræk
WSH-41: Arbejder med kasket
WAW-54: Civil arbejder med
jakke i hånden
WAW-55: Civil stående med
armene over kors
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Dæksplan, redningsbåde
Tegning: © Dannebrog

NYT FRA VERLINDEN
1:35
2357:
2358:
2359:
2364:
2365:
2366:
2369:
2371:
1:48
2353:
2354:
2361:
2362:
2363:
2368:
tårn
2370:
2372:
1:72
2355:
2356:

Pz. 38(t) interiør og motorrum
To tyskere i vintertøj, Østfronten
To amerikanere sparker dør ind
To amerikanske soldater i Irak
Humvee besætning, 3 fig.
To liggende sårede tyskere, 2 fig.
Fragt/Flakpram
US tankmekanikere VK2, 2 fig.
To akslet ladvogn
Engelsk kampvognsoppakn. VK2
Treadway brosektioner
Tysk panserdrasine med to tårne
Stor godsvogn
Panzerdrasine, mg-tårn el. Pz IV
US tankere VK2, 2 fig.
2 lygter og 2 trafiklys

Skinnesektioner med ballast
4-akslet ladvogn
(syms til f.eks. Panther)
2367: Panzerdrasine
120 mm
2374: Besætning til Panther/Tiger
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Til højre endnu et billede af agterstavnen på Dannebrog
Foto: © Dannebrog

NYT FRA VALOM 1:72
72018: Yak 7V
72019: Yak 7B
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA CONDOR
72014 Mig-29U træner, 1:72
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
21

Rullemarie
Alle danske EOD (Explosive Ordnance Disposal) folk, har i dag en kær veninde, som
de til tider holder mere af end deres kone eller kæreste. Det er Rullemarie. Men hvem
er lige hende Rullemarie?
Tekst og fotos: Henning Svensson

R

ullemarie er kælenavnet på den
bomberobot, som EOD bruger i
forbindelse med deres farlige
arbejde.
Kælenavnet fik hun allerede i 1977/78
i forbindelse med et pressemøde, hvor hun
for øjnene af en masse journalister rullede
ned af et par trapper. Ikke lige den bedste
introduktion. Men man må da indrømme,
at hun er kommet sig over den første
præsentation.
I Danmark har der siden 1977 været
benyttet bomberobotter af hærens ammunitionsrydningstjeneste.
I forbindelse med ”Bombemanden
fra Gladsaxe” som hærgede København i
perioden 1977-1978, besluttede forsvaret
i samarbejde med politiet, at man var nået
til det tidspunkt, hvor man måtte anskaffe
sig en bomberobot. I forbindelse med
samme sag begyndte man også at uddanne
bombehunde.
Bombemanden terroriserede København ved at gemme ni farlige stålrørsbomber forskellige steder, blandt andet i
telefonbokse. Det var grunden til, at man
besluttede, at dørene skulle fjernes fra alle
telefonbokse.

Efter at bombemanden var blevet anholdt, ville man hænge alle dørene tilbage.
Desværre var der ikke ret mange døre og
telefonbokse som passede sammen, for ingen havde tænkt på at nummerere dørene.
Derfor gik der mange år før københavnske
telefonbokse igen havde døre.
Siden 1977 har man benyttet tre forskellige typer bomberobotter.

Robot A
Blev anskaffet december 1977 og var af
typen Wheelbarrow Mk.7; en britisk model
testet og brugt i Nordirland i tæt samarbejde med IRA. Tre stk.
Robotten kørte på bælter, blev styret
via kabel, og den var udstyret med en
fastmonteret arm, som kunne bevæges i
kørselsretningen.
Den var udstyret med et kamera og
kunne udstyres med røntgenapparat. Bevæbningen kunne være et haglgevær eller
et gevær, som kunne skyde med sand. Dengang gik det ud på at lave en kontrolleret
sprængning.
Var i perioden placeret i Randers og
Farum, og blev i starten transporteret i en
VW Pickup, som kun havde en værktøjs-

kasse og et lad.

Robot B
Blev anskaffet i april 1985 og var af typen
HOBO, en irsk model. Fem stk.
HOBO-robotten var seks-hjulet og
blev styret via kabel. Robotarmen sad på
et drejeligt tårn, og kunne bevæges i alle
retninger.
Robotten var i starten udstyret med
tre kameraer; Et kørekamera, et til kloarmen og et skydekamera. Robotten kunne
bevæbnes med et haglgevær samt skyde
med sand og vand. Skud med vand skulle
slå alt elektronik i stykker og skulle derved
forhindre en sprængning. På den måde var
det muligt at bevare bevismateriale.
Kunne også udstyres med røntgenkamera og andet udstyr, som kunne benyttes
fra kloarmen, f.eks. værktøj til at åbne
bildøre med.
Robotten blev transporteret i en grøn
kassevogn af typen Mercedes Benz 508D
I samme periode fik man også en bombetrailer på hjul. En tønde med hul i top og
bund, som kunne tåle ca. 0,5 kg sprængstof.
I januar 1991 fik man nye transportvogne. Det var hvide kassevogne af typen Mercedes Benz 711D.

De tre typer af Rullemarier der har været anvendt. Øverst t.v. den nyeste; Teodor, øverst t.h. Hobo i gul bemaling,
nederst t.v. Hobo i grøn bemaling, nederst t.h. Wheelbarrow
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Og i samme forbindelse bombekugler som kunne tåle op
til flere kilo sprængstof. Kuglen var lukket, og ved hjælp af
ventiler var det kun
sprænggasser, som
blev sluppet ud.
I samme periode blev Rullemarie
også moderniseret.
Nye og flere kameraer, nu fem som
sendte i farver med
mulighed for flere
billeder på sam me
tid samt en bed re
styring i forbindelse med kørsel. Den
fik også bremser på
alle seks hjul. Samt
ny udrustning som
lasersigte. I samme
forbindelse gik den
fra farven grøn til gul. Så den blev mere
synlig, når den skulle betjenes.
Robotterne var placeret i Skive, Farum
og på Bornholm.
HOBO kunne også det med at vælte;
f.eks. mistede hun balancen april 1998 i forbindelse med fund af en taske sprængstof i
Københavns havn ved Amerikakaj. Og det
skete lige foran diverse tv-aviser.
Da man fik i 2003 fik nye
robotter blev det besluttet at
give to komplette sæt bomberydningsudstyr kvit og frit til den
islandske kystvagt. Både robotter
og følgevogne.
Den islandske sprængningsenhed har omkring 3-4 udrykninger om året.

Her er den nye robot

motorkraft.
Som noget nyt kan man på robotten
placere tre forskellige typer værktøjer i en
klikanordning, så man kan skifte uden at
skulle retur til udgangspunkt. Kan bevæbnes med haglgevær samt en vandpistol.
Robotten er udstyret med fem digitale
kameraer, som sender live-billeder til styre-

pulten.
Kan også benytte røntgenudstyr, som
kan tage digitale røntgenbilleder og overføre dem direkte til en kommandovogn.
Før i tiden skulle man tage røntgenbilledet; køre retur og vente på at det blev
fremkaldt.
Al den datatrafik betyder, at man har

Robot C
Blev anskaffet august 2003 og er
af typen Teodor udviklet af det
tyske firma Telerob. Fem stk. á
kr. 1.500.000.
Robotten kører på bælter og
er ledningsfri. Den kan dog køre
via kabel, hvis radiokontrol ikke
er mulig.
Robotarmen med gribeklo
kan drejes rundt og kan arbejde
i alle retninger. Armen kan både
fragte et æg uden at beskadige
det. Men kan også knuse en hånd
hvis man har brug for et fast tryk.
Trækkraften skulle være så
god, at en personbil med håndtrukket bremse ”let” kan trækkes
væk kun ved hjælp af robottens

Konstruktionstegning til Teodor i skala 1:87!
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påmonteret tre antenner.
Via robotten er det også muligt at
høre, hvad der sker i arbejdsområdet, og
det giver nye muligheder for at undersøge
bomber eller lignende. Styrepulten, som
på de tidligere modeller alle har været fast
opsat i en følgevogn, kan på en sækkevogn
nu flyttes ud i området.
Robotten er gul som sin forgænger men
kan også fås i blå, som man benytter i Sverige. Transportvogn Mercedes Benz 818 D
Er placeret i Skive og i København. Skive dækker Jylland og Fyn. Og København
dækker Sjælland, øerne samt Bornholm.
Skulle der være brug for en udrykning til
Bornholm, kan man fragte folk og udstyr
med helikopter. Ellers vil udrykningen
foregå med færge.
Som ekstra udrustning har man fået en
kemisk kugle. Man putter objektet i kuglen,
og ved hjælp af forskelligt udstyr kan man
nu tage kemiske eller biologiske prøver.
Et bombesæt; Rullemarie, bombedragt
og følgevogn, pris kr. 7.500.000.

Den færdige model sammen med en alm. tændstik. Dette er småt!

I forbindelse med regeringens terrorpakke er der i starten af 2007 blevet
bevilget penge til to ekstra bombesæt som
skal leveres i løbet af sommeren.
Skulle du have lyst til at bygge en model

af robot C så brug tegningen på si 23.
Til bemaling er der brugt Warhammer
farver. Sunburst yellow, Chaos black, Skull
white, Mithril silver og Codex grey. Derefter gloss varnish.

NYT FRA CMK
1:35
3067: Tiger I – interiør set. Resin og æts.
Til Tamiya
3075: Stug IV – engine compartment set
3076: StuG.III early version - nyt tag.
Til Tamiya
3077: StuG III Ausf G.
Ny bagende og hæk til Tamiya
3078: Pz.Kpfw.III Ausf L/N.
Nyt hækpanser til Tamiya
3079: StuG.III early version –
New rear superstructure armor
3081: Humber Mk.I Scout Car –
wheel set, 5 pcs.
F35172: 2 US Cavalry in UH Vietnam.
1:32
5016: Me 262A – interior set, resin og æts
5017: Me 262A – understel
1:48
4157: Dewoitine D.520 C.1 interior set for TAM
4158: Spitfire HF.Mk.VI conversion set for TAM Spit. V
4159: Douglas A-20G interior set for ITA/AMT
4160: Douglas A-20G exterior set for ITA/AMT
4161: Douglas A-20G Russian bomber conversion set
4173: I-16 typ 24 – exterior set.
New separate cowling, exhaust
stacks, exhaust cover plates, etc.
4183: Wellington Mk.Ic – armament set.
Complete resin bomb-bay interior.
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4186: P-400/P-39 Airacobra –
interior set med æts
4189: F-16C/D Block 30/40/50
(engine Gen.Electric) Large intake
4190: F-16D Block 52+ European
(engine PW), conv. Græsk og polsk
4191: F-16D Barak Block 30, Early IAF
(engine GE), resin og æts
4192: F-16I SUFA IAF (Pratt & Whitney)
omb. med decals til to fly.
4193: Bristol Hercules - British radial
engine WW II, løse cylindre
4194: Bristol Pegasus X - British radial
engine WW II, løse cylindre
Q48005: Fw 190A/D Wheels with
circular holes, 2 stk.
Q48006: Fw 190A/D Wheels without
holes, 2 stk.
Q48007: MG 17 7,7mm German machine
guns (2 pcs) WWII, løse løb
Q48011: Il-2m3 exhausts
Q48012: He 177A wheels
Q48013: P-40E/M/N wheels
8017: Stug. III Ausf.G – update set.
For Tamiya kit
8018: Pz.Kpfw. III Ausf. J Late –
conversion set.
8020: M32 Recovery Sherman –
conversion set. Til Tamiya
8022: Jagdpanzer Star –
ombygning til Tamiya. Resin og æts
1:72
7128: Gloster Meteor FR. Mk 8/9 –
undercarriage set
7129: Gloster Meteor FR. Mk 8/9 –
exterior set

7130: Gloster Meteor FR. Mk 8/9 –
engine set
Q72008: TSR-2 – wheels. 6 stk.
Q72009: TSR-2 – eletronic bay.
Q72010: Bristol Pegasus British engine
F72177: USS Gato class crew.
2 crewmen & USN pilot in Dinghy
F72178: USS Gato class crew. Three
crewmen operating a deck
mounted gun in firing position.
F72179: USS Gato crew (armament crew
in port) 3 fig + torpedo
7134: TSR-2 undercarriage set.
New bays w/interior, doors, wheels.
Div:
014: Hexagonal nut & bolt head 1,0 mm
(44 pcs). Plus bor og skabelon
015: Hexagonal bolt head 0,8 mm
(44 pcs) Plus bor og skabelon
Små save der i størrelse ligner et barberblad. Savskær på begge sider. Fås også i
5-stk.
H1000: Ultra smooth and
extra smooth saw
H1001: Ultra smooth saw (both sides)
H1002: Very smooth saw (both sides)
Bøger:
1001: Avia B-534
1002: Junkers Ju 52/3m.
88 sider i farve med skalategninger
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

T-34 bjærget
Her er for en gangs skyld original bemaling bevaret!
Af Kai Willadsen
14 SEP 2000 blev en T34/76A kampvogn
trukket op af en sø i nærheden af Jöhvi i
det nordøstlige Estland. Kampvognens
nærmere historie er ikke kendt. Den er
med stor sandsynlighed blevet erobret fra
russerne og forsynet med tyske mærker i
forbindelse med slagene om Tannenberglinien vest for Narva i AUG 1944.
De tyske styrker trak sig tilbage fra
området 19 SEP i forbindelse med, at der
var risiko for omringning fra syd.
Antagelig er kampvognen da blevet
kørt ud i søen med vilje for at forhindre,
at den kunne bruges af russerne, idet man
ikke kunne tage den med. Hertil blev den

sidste rest af dieselolie brugt: tankene var
tomme, da kampvognen blev fundet.
Dengang var der en lokal dreng, som
så kampvognsspor, der førte ned til søen,
men ingen, som førte videre. I de næste to
måneder så han luftbobler komme op til
overfladen. Heraf sluttede han, at der måtte
være et panserkøretøj på bunden af søen.
For få år siden fortalte han historien
til formanden for en lokal krigshistorisk
forening, som derefter iværksatte dykning
i søen, hvor man fandt kampvognen på en
dybde af 7 meter, hvor den lå nede under
3 m søaflejringer/tørv. Dette måtte først
spules væk.

Man fik bistand fra et olieskiferbrud i
området, hvorfra en Komatsu D375A-2
kom til hjælp. Den 68 ton tunge bulldozer
klarede opgaven med bravour.
Kampvognen er velbevaret og praktisk
taget uden rust. Der var 116 granater om
bord, altså fuld ammunitionsbeholdning.
Motoren viste sig siden at kunne startes
efter en grundig rensning af vognen.
At dømme fra fotografierne taget ved
bjærgningen var bemalingen standard russisk grøn med „patriotiske slogans“ på tårnet, dette suppleret med hvidt Balkenkreuz
på tårn (sider og bagpå), bov og bagplade.
Teksten på tårnet er på både estisk og
russisk - dermed kan det antages, at kampvognen før angrebet på Estland blev tildelt
Den røde Hærs 8. estiske Skyttekorps.
Det er ikke klart fra billederne, hvorvidt
fjendens slogans blev malet over samtidig
med, at bjælkekorsene blev påmalet, eller
om de bare blev der.
Fotos se http://www.mil.hiiumaa.
ee/2000_09_14_kurtna_T-34-36/

NYT FRA HUSSAR
HSR 35048: Sd.Kfz. 234 dæk u. nav
type 4, mønster = to rækker kors
HSR 35049: Sd.Kfz. 234 dæk u. nav
type 5, civilt mønster
HSR 35050: AB41 European Tread
HSR 35051: Chevrolet 30 Cwt dæk u. nav
HSR 35052: BTR152 / ZiL-157 Wheels
HSR 35053: Sd.Kfz. 232 (8 rad)
HSR 35054: US Halftrack wheels (2 types)
HSR 35055: Sturmtiger løb t.
AFV Club sæt
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Hvad skovsøen gemte. En lille fotocollage af
de billeder som Kai sendte med
Fotos: via Kai Willadsen
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Hvorfor bygge stadigvæk?
Dette spørgsmål er der sikkert mange svar på, og det har jeg såmænd også selv, men
især én grund skiller sig ud fra de andre, og det er den, der kommer her.
Af Christian Berring

S

om lille dreng var det en fornøjelse at
trykke næsen mod cykelhandlerens
vindue for at se, om han havde fået
nogen nye modeller, man kunne ønske sig
i fødselsdagsgave. Det var der altid!
Jeg var i gang med at bygge! Det var
sjovt og en dejlig del af min barn- og
ungdom. Samtidig med modelbyggeriet begyndte jeg at samle på ting fra krigen, og det
har jeg såmænd også gjort lige siden, dog
med den naturlige stilstand, da man skulle
udforske teenagelivets glæder og sorger.
Så for femten år siden skete der noget,
der med tiden førte mig ud af en ny vej
indenfor hobbyen.
Jeg blev ringet op af en engelsk samler,
der spurgte om jeg var interesseret i et
propelnav fra en Junkers Ju 88, han havde
fået fat i fra et, nu nedlagt, museum. Flyet
var blevet skudt ned af antiluftskyts i 1941,
og alle besætningsmedlemmer omkom
ved styrtet.
Jo, jeg var bestemt interesseret, og da
han besøgte mig et års tid senere, havde
han det med i bagagerummet. Jeg fandt en
plads til „Jernklodsen“ og skiltet, der fulgte
med, gav mig navnene på besætningsmedlemmerne samt flyets Werkenummer. Nu
stod den så dér og var en spændende del
af min samling.
I sommer skete der så noget, der faktisk fik det til at løbe koldt ned af ryggen
på mig.
Blandt de ting, jeg samler på, er også
„Sterbebilder“, et kort med tekst og billede,
som katolikker får trykt i forbindelse med
en mindehøjtidelighed over den afdøde.
Der blev selvsagt lavet mange af de
billeder under krigen, og jeg har i en del år
samlet på kort, der har med det flyvende
personale fra Luftwaffe at gøre. Det er
spændende at finde oplysninger om disse
mennesker, der blot var „almindelige“ og
ikke nødvendigvis højt dekorerede, alle har
en historie!
Tilbage til sommeren, hvor jeg på Ebay
havde vundet nogle billeder, som ugen efter
ankom med posten.
Blandt billederne var der en Oberfeldwebel Wolfgang Haselsteiner, og der
var et eller andet ved navnet, som sagde
mig noget… pludselig iler jeg ind på mit
værelse, finder et 15 år gammel skilt frem,
og der står han, han havde fløjet med mit
propelnav!
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Så starter det store detektivarbejde! Nu
vil jeg finde ud af mere og i bogen „The
Blitz – Then and now“, finder jeg koden
på flyet. På http://www.volksbund.de/
graebersuche/fragebogen.asp - en søgemaskine, der indeholder navne og gravpladser
på faldne tyskere under den anden verdenskrig, finder jeg ud af, at Haselsteiner
er begravet på militærkirkegården Cannock
Chase i nærheden af Cambridge.
I efteråret var jeg så i Telford med Ole
og Jimmy, en fantastisk tur, som Ole har
beskrevet tidligere i dette blad, og på vejen
tog vi til Cannock Chase.
Da vi stod foran stedet så vi, til vores
store gru, at der var lukket for den dag og
panikken begyndte lige så stille at indfinde
sig… det kunne bare ikke passe!!!
I forbindelse med mindelunden ligger
der et hus, og der var lys i… hen og banke
på!
Døren blev åbnet af en stor mand og
en lige så stor hund. Jeg forklarede, at vi
kom fra Danmark og bare så gerne ville
have lov til at fotografere en grav. Først var
han ikke begejstret, forklarede at der kom
mange narkomaner og tog deres stoffer
der, så derfor havde man lukket det af.
Da han fandt ud af, at vi vidste præcis,
hvilken grav vi gerne ville se, så lukkede

„Jernklodsen“ alias det propelnav,
der fik historien til at begynde
Herunder „Sterbebildet“ for
Wolfgang Haselsteiner

han os ind gennem sit hus og ud af bagdøren med besked om, at vi fik fem minutter
og graven lå ovre til venstre. Ole, Jimmy
og jeg gik derover. Jimmy fandt graven og
kaldte på mig.
Det var en meget overvældende følelse
pludselig at stå foran stenen! Tankerne var
mange og jeg var lidt stille i et stykke tid.
Med dette besøg er cirklen endnu ikke
sluttet, for nu er jeg gået i gang med at
bygge flyet, en Ju 88A-5, Wnr. 5151 og med
koden F1 + GH, som styrtede ned den 19.
april 1941 ved Slaughter Bridge, Slinfold
i Sussex efter et angreb mod London.
Nedskydningen blev tildelt antiluftskytset
i Brookland.
Jeg har mange Sterbebilder og mange
modeller… jo, der skal stadig bygges!!!

Christian ved siden af gravstenen

LCT fra den
danske flåde

Modtaget fra Kai Willadsen
Der er store nyheder til dansk-byggere.
Mach 2 i Frankrig er lige nu i gang med at
udsende en 1/72 model af en LCT(6). Og
sådanne dyr havde vi jo i den danske flåde!
Eksempler:
LCT-649 indgik i Flådens tal som Odin
(A561) 10 JAN 1962, udgået AUG 1967.
LCT-765 indgik i Flådens tal som Thor
(A562) 10 JAN 1962, udgået AUG 1967.
Resten af listen:
A564 TYR - ex. USS LCU1230
A565 ULLER - ex. USS LCU1373
A566 VALE - ex. USS LCU1383
A567 VIDAR - ex. USS LCU1422
A543 BALDER - ex. USS LCU715
A544 BRAGE - ex. USS LCU810
A545 HERMOD - ex. USS LCU1042
A546 LOKE - ex. USS LCU1294
Den oprindelige betegnelse var LCT,
senere fik de ny betegnelse LSU.
Som sagt er det en STOR nyhed —
også ganske bogstaveligt: modellen er 54
cm lang! Iflg. foromtalen leveres modellen
med 11 figurer og D-Dag decals.
Modellen importeres af mig — Stoppel
får den givetvis også hjem.

Herover er det Thor. Bemærk at skibet er malet olivengrønt, ligesom MTB‘erne var det.
Foto: Via Internettet

Til højre ses 6 LCT‘s der er ved at blive
leveret fra værftet i Memphis til US Navy i
New Orleans. Billedet er taget i maj 1944.
Skibenes numre ligger meget tæt det skib,
som senere blev til A543 Balder
Foto: US Navy via Internettet
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München for modelbyggere, en opdatering
Som nogle af Jer muligvis kan huske, så har jeg tidligere skrevet en artikel om München
for modelbyggere der blev bragt tilbage i nr. 99, det var i februar 2003.
Tekst og fotos: Lars Seifert-Thorsen

I

midten af marts var jeg atter dernede i
firmaets tjeneste. Denne gang lykkedes
det mig at få det planlagt således at jeg
havde en eftermiddag i overskud dernede.
Det skulle udnyttes til at få set nærmere på
den del af Deutsches Museum, som var
under flytning dengang. Nærmere bestemt
er der tale om Verkehrszentrum.
Verkehrszentrum er det sted hvor
Deutsches Museum har deres tog, biler,
lastbiler, sporvogne, motorcykler og
busser.
Kort sagt, hvis man ikke har en vis interesse indenfor disse ting, så skal man ikke
bruge sin tid i München i dette museum.
Fly findes dels i afdelingen på Museumsinsel i centrum og dels på Flugwerft Schleissheim i den nordvestlige del af München.
Verkehrszentrum ligger i de gamle messehaller, tæt på centrum, nærmere betegnet
på den vestlige side af Theresienwiese. De
af Jer som kender lidt til München vil vide
at netop på Theresienwiese finder den store
Oktoberfest sted hvert år i slutningen af
september.
Verkehrszentrum består af tre kæmpestore haller og der er faktisk temmelig
meget plads. Man skal sikre sig at man har
fornuftigt fodtøj på. Dog har man visse
steder valgt at stille bilerne på en lidt tosset
måde, således at det er svært at komme til
at fotografere alle detaljerne, nærmere om
dette når vi går igennem hallerne en for en.

Hal 3
Lidt underligt kalder man den hal hvor
indgangen ligger for hal 3, så på en måde
kommer man til at gå „baglæns“ igennem

Opstillet blandt racerbilerne er denne Williams F1 fra 2001

hallerne.
Hal 3 er stedet hvor det handler om
mobilitet og teknik. Pragtstykket i museet
er den originale Benz trehjulede „bil“ fra
1886, der er stamfader til alle de blikæsker
der befolker landevejene over hele verden.
Selvfølgelig kan man ikke få lov til at
røre ved den, men plexiglasafskærmningen
dækker trods alt kun over siderne af køretøjet. Forfra og bagfra kan man sagtens
komme til at fotografere uden at komme i
karambolage med genskin.
Øvrige virkelige rariteter inkluderer
den første draisine (forløberen for cyklen)
fra 1817 samt en kopi af „Puffing Billy“
damplokomotivet fra 1906.
Af andre interessante biler i hal 3 kan
nævnes: BMW 501, Rumpler Tropfenwagen, Mercedes 300 SLR racer fra 1955,
Auto Union formel 1 fra 1936, Williams
F1 fra 2001, Audi Alpensieger fra 1914 og

Her er det en Mercedes 1,5 l med kompressor fra 1922. Bagved er det to racermotorcykler,
t.v. en BMW 750 fra 1935, t.h. en Schüttoff Type H fra 1927
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en Porsche 911 i rustfrit stål!
En hel del af disse er ret svære at få
taget fornuftige billeder af da de er placeret
lidt mærkeligt på en stor forhøjning midt
i det hele, om end der er nogle gangbroer
som kan hjælpe lidt her.
Andetsteds i hallen kan man se udviklingen af cykler fra de tidligste modeller til
vores dages racermaskiner. Der er også et
afsnit omkring gear, dæk og styretøj og disses udvikling. Ellers er der et lille cafeteria
og et område hvor børnene kan lege samt
en ret interessant udstilling, sponseret af
BMW, om hvordan brint kan blive fremtidens brændstof.

Hal 2
Via en glasoverdækket gangbro kommer
man over i hal 2, der har overskriften
„Rejser“.
I denne hal er det først og fremmest tog
der dominerer, om ikke andet så i kraft af
deres størrelse. Blandt de mest interessante
af disse var motorvognen fra ICE-toget, en
stor flot dampmaskine, et schweizisk Krokodil lokomotiv og et tandhjulslokomotiv.
I øvrigt i hallen er der en stribe hestevogne, bl.a. en engelsk Hansom Cab fra
århundredeskiftet og en schweizisk postvogn fra samme tid. Der er også forskellige
motorcykler og selvfølgelig en flot samling
af biler. Opel „Laubfrosch“, Mercedes SS
1928, Wanderer 1939, Adler Diplomat
1936 med gasgenerator fra 2. VK, et par
amerikanerbiler og en lille smule militærkøretøjer; nærmere betegnet en BMW
R75 med sidevogn og en Jeep. Den sidste
kommer fra det norske forsvar, så den har

været noget omkring.
Som et lille kuriosum kan man tage en
tur i en hestevognssimulator! Den kører på
forskellige tidspunkter i løbet af dagen. Jeg
tror man vil opleve at det er en bumpende
oplevelse.

Hal 1
Den sidste hal man kommer til er hal 1.
Den har overskriften „Trafik i byen“. Vi
taler her om sporvogne, S-tog, busser, en
brandbil og selvfølgelig en stribe biler.
Man har lavet det som om bilerne kører
i to vejbaner i hver retning frem mod et
lyskryds og det var her at jeg pludselig indså
at jeg ikke længere er 20 år gammel. Mange
af de biler der var udstillet genkendte jeg
fra mit barndoms gadebillede!
I flæng kan nævnes Renault 4, Citroen
2CV, Opel GT, VW Golf, Ford Capri,
VW bus og den Ford Taunus som vi i dag
genkender som „den brune bisse“ i DSB’s
Harry-reklamer. I München var den dog
orange.
Der var selvfølgelig også en del ældre biler placeret andetsteds i hallen og
minsandten en Opel Blitz bus fra 1938
samt en Ford V8 lastbil med gasgenerator.
Lidt tilfældigt opdagede jeg en Cadillac
rustvogn, der stod og gemte sig i et hjørne
sammen med en Harley Davidson chopper malet som den kendte fra Easy Rider
filmen.
Oppe under loftet hænger det eneste fly
i hele samlingen, en gul Bo 105 helikopter
i ADAC Luftrettung bemaling.

Konklusion
Med mindre man interesserer sig for biler,
tog og motorcykler så lad være med at
spilde tiden her. Skal jeg sammenligne
med noget i Danmark, så er det Ålholm
og Egeskov. Så er det vist sat i perspektiv.
Når dette er sagt så må jeg sige, at der
er rigtigt mange interessante ting i udstillingen. Der er også flere af tingene som man
kan komme til at se blive demonstreret,
f.eks. den tidligere nævnte hestevognssimu-

Herover er det en De Dion Bouton fra 1908

lator.
Da jeg var der, var der en lang kø af
børn ved „Puffing Billy“, for de fik nemlig
lov til at komme op at stå på lokomotivet,
mens en ansat sørgede for at vi fik ødelagt
hørelsen ved at tude i dampfløjten. Børnene var lykkelige og det var noget som jeg
tror de vil huske rigtigt længe.
Set fra en modelbyggers synspunkt er
det en ulempe at der er en hel del af bilerne
der står placeret side mod side, det gør det
nærmest umuligt af få taget billeder af
begge sider. Endnu værre er det når de står
tæt op mod en væg, så er det fuldkomment
umuligt. Positivt er det at afspærringerne
er lave, diskrete og placeret meget tæt på
køretøjerne, man behøver ikke telelinse for
at få detaljerne i nærbillede.
Vil jeg selv besøge stedet igen? Måske,
men ikke lige med det samme. Så spændende syntes jeg trods alt ikke det var. Ville
jeg selv betale turen derned blot for at se
dette museum. Kort og godt; nej! Ville jeg
bruge et par timer igen i Verkehrszentrum,
hvis jeg alligevel var i München? Ja, det
ville jeg godt.

Trods alt er der tale om et anbefalelsesværdigt museum med nogle absolutte
klenodier blandt de udstillede genstande.

Praktiske oplysninger
Adresse: Theresienhöhe 14a, D-80339
München
Web: www.deutsches-museum.de/verkehrszentrum
Åbningstider: Dagligt 09-17, torsdag dog
09-20.
Entré: Voksne 5 euro. Børn 3 euro (under 6
år gratis). Familiebillet 10 euro. Kombibillet
til Deutsches Museum, Flugwerft Schleissheim og Verkehrszentrum 15 euro.
Den sidste er en fidus, idet man med denne
ikke skal besøge alle museer på samme dag!
Herunder en Auto Union formel 1 fra 1936

„Fars brune bisse“ er kommet på museum.
Harrys Ford Taunus fra DSB reklamerne står på museum i München
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Tilmelding til:

DANMARKSMESTERSKABET i Modelbygning
IPMS-DANMARK
(International Plastic Modellers Society - DANMARK)
den. 13. og 14. oktober 2007 i Valby Medborgerhus, Toftegårds Plads, Valby

Atter engang indbyder IPMS Danmark til venskabelig kappestrid blandt modeller af alle
typer og størrelser.
Gør følgende hvis du vil være med:
Udfyld slippen nederst på siden og indsend den til IPMS-Danmark på nedenstående adresse.
Bemærk: Betaling sker først ved fremmødet på konkurrencedagen.

Gebyr for deltagelse – uanset antal af modeller
Ikke medlem af IPMS Medlem af
IPMS
Voksen tilmeldt senest 1/10
kr. 50,kr. 25,Junior (16 år og derunder) tilmeldt senest 1/10
kr. 25,kr. 10,Voksen tilmeldt ved fremmøde
kr. 100,kr. 50,Junior (16 år og derunder) tilmeldt ved fremmøde
kr. 50,kr. 25,Eller spar portoen!
Du kan emaile de samme oplysninger til dm2007@ipms.dk
Bemærk: Hvis du har mulighed for at anvende word97 for windows eller nyere udgave kan du
downloade en „interaktiv“ modelspecifikation på www.ipms.dk . Både regler og modelspecifikationer
kan også downloades i forskellige formater, klar til at blive printet ud.
Vi vil meget gerne have tilsendt dine færdige modelspecifikationer inden
konkurrencedagen. Adressen står på modelspecifikationen.
Modellerne udstilles for egen regning og risiko, og IPMS-Danmark påtager sig intet ansvar for skader
på modellerne, opstået under transport, udstilling eller lignende.
Natten mellem den 13/10 og 14/10 vil lokalet være aflåst og under opsyn.

——————————— klip —————————————— klip —————————————— klip ——————

JA, tilmeld mig til Danmarksmesterskabet i modelbygning 2007:
Navn .........: _____________________________________________________________________
___
Adresse......: _____________________________________________________________________
___
Postnr........: _________ Bynavn..: ___________________________________________________
___
Telefonnr ...: ________________
Jeg er juniormodelbygger (16 år eller derunder ) ja / nej.
Jeg henter selv regler og modelspecifikationer på www.ipms.dk ja / nej

Indsendes til: IPMS-Danmark, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
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Klasseinddeling og tidsplan er gået tabt
siden dette nummer blev lavet

NYT FRA ROYAL MODEL
398:
438:
439:
440:
441:
442:
445:
455:
456:
457:
458:
459:
460:
461:
462:
464:
465:
466:

US tankdetaljer
M1025 HUMVEE nr. 1
M1025 HUMVEE nr. 2
M88A-1
US 2½ ton 6x6 detaljering
LVT-4 Water Buffalo
Fløjmøtrikker i æts og resin
Tiger I værktøj og beslag
Tiger II værktøj og beslag
Panther/Jagdpanther
værktøj og beslag
MLRS nr. 2
Tysk infanteriudstyr
Værktøjskasse i æts
US infanteriudstyr
US værktøjsbeslag
Ford GPA Jeep
Fint kvadratisk net „vævet“
Medium boret net

467:
468:
469:
470:
471:
472:
495:
496:
500:
501:
508:
510:
511:

Dørkplade nr 1 „nister“
Medium kvadratisk net „vævet“
Medium sekskantet net „vævet“
Medium ruderformet net „vævet“
Fint ruderformet net „vævet“
Dørkplade nr. 2 prikker
AS 42 Sahariana
oppakning med dunke
AS 42 Sahariana vognbund
Moderne tilbehør, parabol,
lampe, aircondition
Israelsk hus i ruiner
To fotografer
Palleløfter og 2 europaller
Jernbanesignal og manuel skiftepost

NYT FRA MINIART 1:35
35040:
35041:
35042:
35043:
35044:
35045:
35046:
35047:
35048:
35049:
35050:
35051:
35052:

German Artillery Crew Riders
German Soldiers w/Fuel Drums
Soviet Drivers w/Vehicles
Soviet Naval Troops
Soviet Infantry (Summer 1943-45)
Soviet Gun Zis-3 w/Horses
German Feldgendarmerie
U.S. Jeep Crew
Soviet Jeep Crew
w/Bantam 40 Brc
Soviet Jeep Crew
British Bantam w/Crew
British Jeep Crew
Soviet Artillery Tractor Ya-12

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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DM-regler
For deltagerne
1. Hvem kan deltage?: Alle personer kan stille op med et ubegrænset antal modeller i alle klasser.
Der kræves ikke medlemsskab af IPMS-Danmark eller anden modelbyggeklub.
Fabriksbyggede og/eller malede modeller, der ikke kræver en vis indsats fra modelbyggeren kan ikke deltage.
2. Juniorer: Opstillere der er 16 år eller yngre kan vælge enten at deltage i den åbne juniorklasse, eller i de andre klasser. I juniorklassen kæmper modellerne alle mod alle.
Der vil ikke være specielle junior præmier i de andre klasser.
3. Tidligere vindermodeller: Modeller der tidligere har vundet 1., 2. eller 3. præmie ved et af
IPMS arrangeret Danmarksmesterskab, kan ikke deltage.
4. Upassende modeller: Overdommeren vil ekskludere/ fjerne enhver model, der af officials vurderes til at være stødende for den brede opfattelse af god smag.
5. Afslutning: Det er ikke tilladt, at fjerne de udstillede modeller før arrangementet officielt er afsluttet.
6. Dokumentation: Det er under ingen omstændigheder tilladt at placere fotografier ved siden af de udstillede modeller. Uanset om det er modeller under opbygning eller af en
1:1 model – dette gælder dog ikke klasse M. Det eneste der er tilladt er en udfyldt
modelspecifikation (Der kan downloades fra www.ipms.dk – eller fås tilsendt direkte fra
IPMS Danmark.)
7. Modelspecifikation. Enhver model eller diorama i konkurrencen skal ledsages af en udfyldt
modelspecifikation. (Der kan downloades fra www.ipms.dk – eller fås tilsendt direkte fra
IPMS Danmark).
8. Placering i klasse. Hvis der opstår diskussion om, hvorvidt en given model står i den rette klasse, vil spørgsmålet blive afgjort af overdommeren.
9. For få modeller. Hvis der er færre end tre modeller i en klasse, forbeholder IPMS-DK sig ret til
at overføre disse til en anden klasse.

For modellerne
1. Bedømmelse: Modellerne bedømmes på hvor godt de er bygget, bemalet og ud fra en vurderet
sværhedsgrad. Yderligere kriterier tages med i forbindelse med dioramaer og klasse M.
Modellerne bliver bedømt som tredimensionelle objekter og undersøges som sådanne.
Udover klasse M vil det ikke indgå i bedømmelsen om en model er hypotetisk og derfor
som sådan ikke autentisk. Det er UDELUKKENDE kvaliteten af den færdige model der
bedømmes. Udover klasse M er autenticitet ikke en del af bedømmelsen. Modellerne i
konkurrencen må gerne dækkes af klare udstillingsbokse, når publikum er til stede, men
skal fjernes inden bedømmelse. Dommerne fjerner ikke udstillingsboksene medmindre
modelbyggerne har givet sin tilladelse på forhånd. Modeller i udstillingsbokse vil ikke blive
bedømt.
2. Byggematerialer: Der opfordres til at bruge plastik; men det er fuldt ud tilladt at anvende andre
materialer efter modelbyggerens ønske. Der skelnes naturligvis på om modellen er baseret på et byggesæt, eller om modellen i større eller mindre grad bygget op fra grunden af.
Det sidstnævnte vurderes naturligvis højest.
3. Scratchbyggede eller konverterede modeller vil blive bedømt sammen med andre modeller af
samme type. Hvis arbejdet er udført lige så godt som andre modeller, vil dette blive bedømt højere i kategorien „sværhedsgrad“. Men det vil kun blive taget med i bedømmelsen
såfremt, at arbejdet er beskrevet i modelspecifikationen. En konvertering der udelukkende baseres på købte detaljeringssæt vil ikke blive bedømt lige så højt som en lignende
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model, der er baseret på byggerens egne færdigheder – hvis man som udgangspunkt går
ud fra at de kvalitetsmæssigt er identiske.
4. Grundplader/dioramaer. I alle klasser er det tilladt, at præsentere modellen på en grundplade,
der ikke vil indgå i bedømmelsen, medmindre der er tale om en dioramaklasse. En grundplade må illudere den flade en model af typen naturligt ville befinde sig på. Der må ikke
anvendes andet end fladen. Fly og køretøjer må befinde sig på landingsbane eller vej.
Fly der skal bruge støttehjul eller lignende for at kunne fungere som forbilledet må bruge
dette. Grundpladen hvorpå modellen er præsenteret skal størrelsesmæssigt harmonere
med modellen. Grundplader i overstørrelse vil blive afvist. Dog må der kun være én model
og der må ikke være andet end den model på pladen. Evt. opbygninger med figurer, sten,
lygtepæle, stiger o.lign. vil gøre at modellen henvises til den tilsvarende dioramaklasse.
Pladen vil ikke indgå i bedømmelsen, men skal størrelsesmæssigt passe til modellen/
figuren. Dioramaer bedømmes ikke kun på baggrund af hvor høj kvaliteten af modelbygningen er, men også hvor stærkt scenens historie er præsenteret.

Tillægsregler for klasse M (Dokumentations klasse)
1. Konkurrencen. De opstillede modeller „kæmper“ alle mod alle uanset type. (Fly, militær, biler
etc.) Formålet med denne klasse er at give modelbyggere, der gerne vil vise autentiske
modeller en mulighed for det. Det er modelbyggeren, der skal fremlægge dokumentation
for udformning, bemaling osv. Dommerne bedømmer om modellen lever op til den givne
dokumentation.
2. Dokumentation. Udover modelspecifikationen er den vigtigste forudsætning for at deltage i
Klasse M, at den opstillede models farveskema, udstyr, bevæbning mv. kan dokumenteres
med fortrinsvis farvebilleder. Det er tilladt at fremlægge billeder fra byggesekvensen, men
det er et ufravigeligt krav, at de opstillede modeller har rod i virkeligheden. Henvisninger
til litteratur vil være tilladt, hvis fotokopier af dokumentationen er vedlagt. Hvis dokumentationen ikke lever op til disse krav vil modellen/modellerne blive henvist til den normale
klasse.
Fotos fra opbygning af modellen alene, vil ikke blive betragtet som fyldestgørende dokumentation og modellen vil blive flyttet til en anden klasse. Det er ikke en
betingelse at modellens opbygning afspejler en autentisk situation. F.eks. et nedstyrtet
fly, eller en sønderskudt kampvogn. Men det vil naturligvis blive vurderet højere.

Bedømmelse i alle klasser
1. Dommere. Overdommeren briefer alle dommerne før konkurrencen går i gang. Alle dommere
er medlem af IPMS-Danmark og er blevet håndplukket mellem de bedste modelbyggere
IPMS-DK kan fremvise. Dommere kan bedømme klasser de selv deltager i. Hvis én eller
flere af dommerens modeller går igennem til finalerunden, bliver disse modellers pointtildeling tilllagt gennemsnittet af de andre dommeres bedømmelse. Dommeren har altså
ikke lejlighed til at give sin egen model/ler point. Fuldstændig objektivitet og upartiskhed
vil blive overvåget, og eventuelle overtrædelser vil fjerne dommeren fra senere deltagelse. Der er mellem 5 og 7 dommere pr. klasse. Der udpeges en 1., 2. og 3. placering i alle
klasser. Vindere af særpræmier udpeges af stilleren. Alle bedømmelser er endelige og kan
ikke appelleres.
2. De udpegede dommere bedømmer ikke egne modeller, og dommerne har IKKE adgang
til oplysningerne om hvem der har lavet de enkelte modeller.

Særpræmier
1.

Særpræmier kan udsættes af alle interesserede. Sidste frist er lørdag den 13/10 kl. 16.00
i IPMS-standen. Særpræmiegiveren skal selv udpege vinderen og eventuelle sekundære
placeringer. Resultatet oplyses til IPMS-standen senest søndag d. 14/10 kl. 12.00.
Før den 13/10 skal oplysninger om særpræmier sendes til:

IPMS Danmark, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
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IPMS Danmark

Modelspecifikation

Udfyldes af IPMS

Modelnummer:

Deltager:

Skal udfyldes af modelbyggeren inden modellen afleveres til indskrivning:

(afkryds én og kun én klasse)

A : Propelfly og helikoptere mindre end eller lig med 1:60

G2 : Figurer fra film og fantasi uden for diorama

A1 : Propelfly og helikoptere uden for diorama større end 1:60

H

: Figurer i diorama

A2 : Jetfly og andre fly uden for diorama

I

: Racerbiler / motorcykler i og uden for diorama

B : Fly i diorama

I1 : Gadebiler /motorcykler i og uden for diorama

C : Militærkøretøjer - Tyske frem til 1946 uden for diorama

I2 : Lastbiler, pickups, varebiler i og uden for diorama

C1 : Militærkøretøjer - Andre uden for diorama

L

D : Militærkøretøjer i diorama

M : Dokumentationsklasse

E : Skibe i og uden for diorama (diorama bedømmes ikke)

N

: Alt andet der ikke kan placeres i andre klasser
: Juniorklasse

G : Figurer - rundmassive uden for diorama

Modellens navn/titel:
Skala: 1:

Fabrikat(er):

Copyright: IPMS Danmark

Byggebeskrivelse:

(Brug gerne bagsiden)

Udfyld blanket(terne) og send dem INDEN den 1. oktober til:
IPMS Danmark, Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup., DK-3500 Værløse

IPMS Danmark

Modelspecifikation

Udfyldes af IPMS

Modelnummer:

Deltager:

Skal udfyldes af modelbyggeren inden modellen afleveres til indskrivning:

(afkryds én og kun én klasse)

A : Propelfly og helikoptere mindre end eller lig med 1:60

G2 : Figurer fra film og fantasi uden for diorama

A1 : Propelfly og helikoptere uden for diorama større end 1:60

H

: Figurer i diorama

A2 : Jetfly og andre fly uden for diorama

I

: Racerbiler / motorcykler i og uden for diorama

B : Fly i diorama

I1 : Gadebiler /motorcykler i og uden for diorama

C : Militærkøretøjer - Tyske frem til 1946 uden for diorama

I2 : Lastbiler, pickups, varebiler i og uden for diorama

C1 : Militærkøretøjer - Andre uden for diorama

L

D : Militærkøretøjer i diorama

M : Dokumentationsklasse

E : Skibe i og uden for diorama (diorama bedømmes ikke)

N

: Alt andet der ikke kan placeres i andre klasser
: Juniorklasse

G : Figurer - rundmassive uden for diorama

Modellens navn/titel:
Skala: 1:

Fabrikat(er):

Copyright: IPMS Danmark

Byggebeskrivelse:

34

(Brug gerne bagsiden)

Udfyld blanket(terne) og send dem INDEN den 1. oktober til:
IPMS Danmark, Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup., DK-3500 Værløse

Anmeldelser
PANSERVOGNE

Camionetta AS42 Sahariana
1/35. Italeri
Første gang jeg skiftede bekendtskab med
dette usædvanlige køretøj, var da jeg for år
tilbage antikvarisk fandt et eksemplar af
„Airfix Magazine Guide 21. Modelling Armoured Cars“ fra 1977. Bogen omhandler
scratchbygning af flere forskellige panservogne i 1/76 skala med skitser, billeder og
fine skalategninger, heriblandt en SPA 42
Sahariana.
Denne spøjst udseende åbne panservogn (minder om en frø, set forfra!)
til fjernopklaring og guerillaaktioner bag
fjendens linier, har siden da været en af
mine favoritpanservogne, som jeg længe
har håbet at se som plastbyggesæt i 1/35,
selvom referencematerialet har været særdeles sparsomt.
Dette har Italeri afhjulpet med, ved
at vedlægge en lille fotografisk referencemanual på 22 sider med en kort historie
af køretøjet, tips til forbedring af enkelte
dele, bukning af ætsdele samt bemaling og
vejrligsslitage af køretøjet. Denne folder er
guld værd og navnlig de 3 farvebilleder af
den færdige model, vidner om en modelbygger der kan sit kram!
Fra folderen et summarium om køretøjets historie: udviklet på AB 41‘s chassis,
minus dennes ekstra ratstyring i hækken.
4WD, en 80 HK motor på 4995 ccm.
Topfart i terræn; 80 km/t. Aktionsradius:
+800km. Besætning: chauffør + op til 4
fuldt udrustede mænd - mandskab var dog
sjældent på flere end 3 eller 4 i alt.
Den var bygget efter et ønske fra frontenheder i Afrika om et køretøj med en lang
rækkevidde, værende særdeles manøvredygtigt og modsvarende til hvad briternes
fjernopklaringsenheder havde. AS 42‘en viste sig snart at være en værdig modstander
overfor briternes LRDG patruljer.
Opgaver af denne art, kræver generelt
meget brændstof. Til dette havde AS 42
24 stk. udvendige monterede jerrycans, på
samlet 80 liter vand/400 liter brændstof,
foruden køretøjets egne brændstoftanke,
for og bag, på hver 200 liter.

Dets ilddåb var i november 1942 i enheden „Raggruppamento Sahariana AS“
som rådede over 7 vogne. Bevæbningen
var et mix af 8 mm Breda mod. 37 MG, 20
mm Breda mod. 35 MK, 20 mm Solothurn
S18/1000 MK og 47 mm Breda 47/32
A/T kanon.
Enhedens succes gjorde at der hurtigt
blev opstillet yderligere mindst 4 andre
opklaringsenheder: det 103. (Nordafrika, i
aktion i Tunesien) 112. og 113. (Sicilien, så
kamp ifb. med „Operation Husky“) og det
123. „Compagnia Arditi Camionenettisti“
(deltog i forsvaret af Rom, mod tyskerne,
sept.’43). Hver af disse enheder rådede
typisk over 24 køretøjer.
Den totale produktion af AS 42 er
ukendt, men på grundlag af de gns. tabstal, anslås antallet til et sted mellem 120
og 150 stk., hvilket skulle være rimeligt
sandsynligt. Efter 8/9 ’43 lykkedes det
Mussolini’s Republica Sociale Italiana at
gøre brug af nogle få AS 42‘er og det vides med sikkerhed at 7 stk. endog gjorde
tjeneste på østfronten som en del af 2.
tyske Fallschirmjäger Division. Efter krigen
blev overlevende eksemplarer brugt af det
italienske politi, helt frem til 1954; nogle af
dem sågar malet kirsebærrøde (yrk!)
Selve sættet: 244 plastdele, heraf stammer de 56 dele fra Italeri’s AB 41 A/C. 10
dele i resin (2 figurer + motor), 12 ætsdele
(produceret i Kina), 5 hjul i vinylgummi
(anderledes dækmønster end hos AB 41),
samt 1 stk. klar plast til vinduer.
Kvaliteten er jævnt god, detaljerne er
måske en tand mindre raffinerede end hvad
Dragon og andre kan diske op med. Dog
er deres 20 mm Breda en god støbning,
trods svagt forekommende synk, som jeg
dog ikke synes skæmmer det samlede gode
indtryk. Udover ætsdelene, som består af
små beslag og holdere til jerrycans samt
sandkøre-riste, er der 10 plastdele til motoren, som også er lavet i Kina.
Der er 7 decals til 2 italienske enheder,
Tunesien sent 1942 (NB! farveskemaet i
sættet siger Tunesien sent 1943, men det
er en trykfejl, da kampene i Afrika ophørte
maj ’43). Værd at bemærke: åben lodret
kølergrill/ribber i motorhækken - de vandrette på motorrummets overflade har dog
ikke fået samme behandling, da disses form
tydeligvis vanskeliggører dette. Jerrycans på
køretøjets højre og venstre side, er støbt
åbne i deres ene side ind mod køretøjet.
Dette er i og for sig OK, da åbningerne
ved test, ikke ses på den færdige model.
Hardcore fans kan selvfølgelig udskifte
med massive dunke i plast eller resin. Der
er nok versioner på markedet: enten sent

tyske eller italienske med bogstaverne RE
indgraveret på dunkene. Vil man lave en
version fra det italienske fastland, skal man
huske på at den øverste række jerrycans
blev udskiftet med 2 rektangulære kasser
på hver af køretøjssiderne (tjek evt. referencer først!)
Vejledningen er ordentligt og redeligt
opbygget, dækkene kan/bør udskiftes med
resin do. fra Royal Model eller Hussar. Figurerne er ganske fine, med løse hoveder
og arme, om end den ene figur er støbt med
overkroppen vredet meget mod venstre, så
han er kommet til at fremstå overdrevent
mager. Motoren er også blevet noget simplificeret set ifh. til manualens egne billeder.
Bl.a. mangler der en lille oliebeholder i
venstre side, op mod køleren. Som noget
nyt har Italeri fundet på at ændre deres
æskedesign, i retning á la en pizzaæske
med et stift låg, der skal have lidt tæv, for
at lade være med hele tiden at flippe op. En
mindre fiks ide, men ellers et generelt godt
sæt til vejledende pris på 408 kr. Anbefales.
Niels Rønkjær

TILBEHØR

Sd.Anhänger 51
1/35. Italeri
Sættet stammer fra deres 1-ton halvbæltetraktor med Flak 30. Det er et dobbelt sæt
med 2 trailere. Støbningerne er fine og
uden synk.
Der medfølger 6 hjelme, 6 karabiner
og 6 gasmasketornystre. Indmaden i anhængerne består ammunitionsbeholdere/
magasiner til Flak. Da det typisk kun er
den øverste del af genstande, der vil være
synlige i en lukket kasse, er disse støbt i en
pladeform, forskudt på 2 niveauer.
Dette kan måske virke som en smule
snyd, men da pladestykket er støbt som en
separat del, giver det en mulighed for at
lægge eget valg af indhold i køretøjskassen.
Endelig kan man jo også vælge at bygge
kassen lukket (!)
Et godt lille sæt til 62,50 kr. Købt hos
Randers Hobby Import.
Niels Rønkjær
Fortsættes på si. 37
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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. august 2007
(Nok Skandinaviens flotteste blad, med gode artikler og flere
farveindslag)
Limtuben – 1/2007 Norge
Kræsjkurs i Beaufort. Bygning af Special Hobbys
Beaufort i 1/72 - artikel med billeder .........................................–3
Euromilitaire 2006. Rapport fra et show - art. m. billeder ......–3
The making of a monster.
Stort landskabsbyggeri i 1/500 - artikel med billeder...............–2
Lodning af fotoæts - artikel med billeder...................................–2
RAF Hurricanes over Norge - artikel med billeder ..................–9
Plastic X-Planes - artikel med billeder ........................................–3
Jæren Modellshow 2006- artikel med billeder ...........................–2

er, er som regel ret utydelige)
APMA 4-06 Australien
Sir Hubert Wilkins aircraft - artikel med tegninger ..................–3
Slovenian and Iraqi HMMWVs - artikel med tegninger ..........–7
Land Rover: A short history - artikel uden billeder ..................–2
Odd Bods Beechcraft C-45 - artikel med tegninger .................–2
TNC-45 Fast Attack Craft - artikel med tegninger ...................–3
Spanish armoured trains - artikel med billeder ..........................–2
RAAF Catalina Colours - artikel med tegninger .......................–5
River Monitors Part 3 - artikel med billeder ..............................–2
PzKpfw II Flamm - artikel med tegninger.................................–2
SMH Hudson - artikel med billeder ............................................–2

(Et pænt blad med farve på omslag – men som regel ikke mange artikler)
Scala 5-2006 IPMS Sverige
Livets gang iblandt panserbyggere - artikel med billeder .........–2
Saab 340, en byggberättelse - artikel med billeder ....................–4
IPMS Öresunds byggkväller - artikel med billeder ...................–4
Scale Modelworld i Telford 2006 - artikel med billeder ...........–6

APMA 1-07 Australien
Crossley Armoured car - artikel med billeder ............................–2
Dornier Do 24 - artikel med billeder ..........................................–6
Dornier Do 26 - artikel med billeder ..........................................–4
E.E. Canberra - artikel med billeder ...........................................–4
China River Gunboats - artikel med tegninger ..........................–2
Beaver Heaver - artikel med billeder ...........................................–2
Photo-Recce Spitfire - artikel med billeder ................................–2
T-6 en Afrique - artikel med billeder...........................................–2
T-34 Flak Panzer - artikel med billeder.......................................–2

Scala 1-2007 IPMS Sverige
Livets gang iblandt panserbyggere - artikel med billeder .........–2
Svensk flybog – arbejdsplads cockpit del 1- art. m. billeder....–1
En modelhustrus hverdag – hverdagsrealisme fra det Ahlstrømske hjem - artikel med billeder .....................................................–1
EC 135 Polis, slutkommentar - artikel med billeder .................–3
C-4 Open rapport - artikel med billeder.....................................–3
(Flot blad med mange gode billeder, men teksten er svært tilgængelig)
Kne-Mida (In Scale) no. 44 Israel (hebraisk tekst)
Bygning af en israelsk F-16A, tekst, modelfotos ......................–2
A-4 Skyhawk i israelsk tjeneste, del 2.
Fotos, profiltegn., engelske billedtekster ................................. –18
US M60 fra Golfkrigen 1990, modelfotos .................................–4
Bygning af en israelsk F-16I, tekst, modelfotos........................–5

(IPMS Journal er et rigtigt flot blad, som andre nu må bedømmes ud fra)
IPMS Journal volume 19 issue 1 2007 USA
How I take pictures of my models - artikel med billeder ........–1
Finishing a ski trooper from 6th SS Moutain division.
Artikel med billeder .......................................................................–2
Backdating AMT’s 1:48 A-20 into a french Douglas DB-7.
Artikel med billeder .......................................................................–8
DML’s 1:35 T26E3 Heavy tank - artikel med billeder..............–8
Trumpeter 1:32 A-10 uden camouflage - art. m. billeder ........–6
Academy CH-53E Super Stallion - artikel med billeder...........–6
Model aircraft composites – hvordan man med photoshop
laver actionbilleder med sine modeller - art. m. billeder ..........–6

(APMA er et lidt rustikt blad med meget få billeder – dem der

NYT FRA PLUS
1:35
199: Engelsk 1½ ton WOT 3
værkstedsvogn, komplet sæt
204: 8 trætønder i forskellige størrelser
samt holdere
223: Højttalere, 8 forskellige
241: Sea Bee Jeep
242: M38 conversion for Tamiya jeep
257: German trailer Sd.Ah.53
36

258:
259:
266:
267:
268:
269:
270:
272:
276:

Italian light lorry SPA39
German mines
Grammophones and radios
Gooseberry WWII
Gooseberry modern I
Gooseberry modern II
German grenades I
Antitank mines I
Morris CDSW Recovery

1:48
4037:
4038:
4039:
4040:

Gooseberry WWII
Gooseberry modern I
Gooseberry modern II
Tatra 57K

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence
2006
Af Flemming Hansen
Antal modelbyggere 2007: 14
Årets første afdeling af den legendariske
konkurrence, der får kampgejsten op i hver
mand – nemlig kvartårskonkurrencen – fik
igen de „sædvanlige“ folk på podiet.
Formanden havde valgt et biltema som
begyndelse og vandt „alt andet siden“ med
en D2 Mercedes oprindelig kørt i en test af
Jan Magnussen. På „Mili“-siden var Ib Schmidt den sejrrige med et klassisk Ib’o’rama.
På de næste pladser havde Martin Røpke også fornuftigt valgt biltemaet. I dette
tilfælde en dybsort Mercury Cougar. En
absolut sjældenhed på bordet. En amerikanerbil! På mili-siden måtte Lasse Hyllemose
strække våben mod Ib’s diorama. Lasse
havde også lavet et diorama, der gav 3 point
færre end Ib’s. Så det var trods alt tæt.
De sidste præmiegivende placeringer
gik til Roy med en Ki. 46 og Peter med
en stor Mammut med besætning. Her var
vi nok ovre i fantasiklassen. Så alt i alt en
breddemæssig stor konkurrence.
Uden for præmierækken havde Jes
en hel hær af fly med – eller skal vi sige
eskadrille!?
Næste runde inden sommerferien bliver til maj – når dette nummer udkommer.
Anmeldelser - fortsat fra si. 35

FIGURER

British troops, Caen 1944.
1/35? MasterBox
Den spørgende skalastørrelse hentyder til
at der intet er på æsken, bortset fra produktionsnummeret MB35012, der fortæller om
skalaforholdet i dette sæt. 1/35 er nu nok
det mest sandsynlige, selvom måling af

Total

Navn

Flemming Hansen

10

10

3

Ib Schmidt

10

10

2

Lasse Hyllemose

9

9

1

Martin Røpke

9

9

20

Peter Kristiansen

8

8

-

Roy Nielsen

8

8

5

Brian Brodersen

7

7

17

NYT FRA SPECIAL NAVY
SN72005:

U-boot VIID minelægger.
Ombygning
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MPM
72542: Vickers Wellington Mk.III, 1:72
48056: Fairey Fulmar Mk.1, 1:48
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
figurerne (målt fra fod til øjenhøjde) giver
resultatet 50 mm, altså knap og nap!
Sættet er generelt lidt af et miskmask,
da delene ikke er 100% de samme på støberammen, som æskeforside og byggevejledning antyder. Enkelte er nemlig „glemt“ og
mangler helt. Der drejer sig om støtteben
til Bren gun, ammo-tasker til den ene commandosoldat og den korte bajonetskede
til geværskytten. Lee-Enfield geværet er
tilmed støbt for groft og plumbt og bør
udskiftes med et Dragon/Tamiya do.
Bæreremmene til de forskellige rygsække og paktasker, er også blevet byttet
rundt eller ændret på figurerne ifh. til
æskecollagen.
Figurerne selv er noget kraftige og
fremstår rent kropsligt meget bamsede.
Alt i alt en lidt rodet affære, men da der
er langt mellem snapsene mht. engelske

NYT FRA ATAK MODEL
35015: Zimmerit Panther D, Dragon
35016: Zimmerit Pzkpfw IV Ausf.J
Tamiya
35017: Zimmerit Wirbelwind
35038: Zimmerit Panther D,
Dragon Premium Edition
35039: Zimmerit Panther G (Model 2)
Dragon Smart Kit
35040: Zimmerit Pz.Kpfw. III Dragon
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
figurer 2VK, er manglerne til at leve med.
Om ikke andet, så får man ryddet lidt op i
sine reservedelskasser.
Hvad angår den ene commandosoldats
camouflageovertræksbukser, vil godt referencemateriale her være på sin plads, da
jeg ikke selv har noget kendskab til dette
klædestykkes ægthed.
Squadron/Signals bedagede „ British
Com mandos in action“, kan muligvis
hjælpe ( hvis den stadig kan fåes? ) Ellers
må man ty til nettet og andre kilder som
f.eks. Osprey Publishing.
Et plus i sættet, er dog et ark forskellige overføringsuniformsmærker. Meeen
- ingen roser uden torne: 3 mærker for
50. Northhumbrian Inf. Div. viser 2 sorte
T’er på grøn baggrund. Det er forkert, det
skal være 2 røde T’er på sort baggrund sjuskearbejde!!
Niels Rønkjær
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IPMS KALENDEREN 2007-2008

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)
08.-09. September .................... Modell Göteborg konkurrence................... Göteborg, Sverige (http://modellgbg.myspot.se/)
12. September........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ........... Nyboder Skole, København
15.-16. September .................... Modellbauausstellung IPMS-Tyskland ...... Luftwaffenmuseum, Gatow v. Berlin, Tyskland
22.-23. September .................... Euro Militaire ................................................ Folkstone, England
29.-30. September .................... National Convention konkurrence ............ Wieze, Belgien (www.ipms.be)
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
24. November........................... Euro Scale Modelling ................................... Nieuwegein, Holland (www.ipms.nl)
12. December ........................... IPMS-julemøde ............................................. Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
09. Januar................................... IPMS-Generalforsamling ............................ Nyboder Skole, København
13. Februar ................................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
23. Februar ................................ Panser-seminar .............................................. Søvilla, Silkeborg Bad (dan.mouritzsen@oncable.dk)
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.

NYE MEDLEMMER

NYT FRA SPECIAL HOBBY

243.
Thorvaldur Anfinnsson Jensen
Vejledalen 8, 2.th.
2635 Ishøj
valdi@ishoejby.dk

1:32
SH32015
SH32019
1:48
SH48046
SH48070

MEDLEM FLYTTET
NYT FRA ABER
1:35
35206 Sd.Kfz. 251/1 Ausf. D Vol.4,
Front armour, vision ports &
back doors
35209 Sd.Kfz. 251/1 Ausf. D Vol.7,
Back seats & boxes
35210 Sd.Kfz. 251/1 Ausf. D Vol.8,
Upper armour - late
35212 KV-2 Pz.Kpfw. 754(r) Vol.1,
basic set
35213 Char B1 bis
version with narrow fenders
35L56 7,5 cm KwK 42 L/70 løb
for sen Panther. G
D-12 Telegraph- pillar electric boxes set
1:48
48022 US Tank Destroyer M-10 Vol.1,
Basic set
48023 Cromwell Mk.IV Vol.1 - Basic set
48024 Cromwell Mk.IV Vol.2 - Fenders
48025 Cromwell Mk.IV Vol.3,
Side storage boxes
48A13 Deep wading trunks for
Cromwell and Centaur
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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111.
Palle Olsen
Skuerup Mark 6 B
4295 Stenlille
palleo@bigfoot.com

30350065

Nieuport Nie-11 Bébe
Morane-Saulnier MS 406,
Hi-Tech
Blackburn Skua Mk.II
„Norwegian Campaign“
X-15 A-2 Space Shuttle
med figur, Hi-Tech

1:72
SH72036
SH72074
SH72093
SH72156

Fiat CR.25 Re-edition
Avro Anson Mk.I Late version
PV-2 Harpoon „US Navy“
Messerschmitt Me 264
„with BMW 801 engines“
SH72157 Mitsubishi Ki-83
„Tokyo 1946“ HI-TECH
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

EISENBAHNKANONE
DORA

NYT FRA
SPECIAL ARMOUR
SA72009

1/72 Vidalwagen „Road
V-2 Transporter“, med æts
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler

Så skulle den endelig være på vej. Vi taler
her om det sprøjtestøbte sæt i skala 1:35.
Fabrikanten er fra Hong-Kong og hedder
Soar Art, de laver en del sæt for andre
firmaer og deres kvalitet skulle være OK.
Hvis man nu skulle overveje at slippe
de 530 Euro, som sættet er annonceret til,
plus fragt for ca. 20 kg. byggesæt i 2.500
dele, så kan man jo også overveje at anskaffe sig det alu-løb der laves til 200 Euro.
Løbet har samme længde som et kosteskaft!
Den færdige model er ca. 2 meter lang!
Hvis der skulle være en der regner
med at have modellen klar til DM, så giv
lige formanden et varsel, så der afsættes
gulvplads nok.

Kvartårskonkurrencen i februar 2007
Til højre ses det vindende
diorama i militær-klassen.
Det er lavet af Ib Schmidt.
Redaktionen stillede dog sig selv
spørgsmålet: „Hvad har de to
figurer i forgrunden gang i
på dette billede?“
On the right is the winning
diorama from the military-class.
The builder is Ib Schmidt.
The editorial staff just wonders
what the two figures in the foreground are doing?
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Blandt flyene var denne Heinkel He 51,
bygget af Ove Høeg Christensen.
Det endte uden for top 3 i konkurrencen
Amongst the aircraft was this
Heinkel He 51 built by
Ove Høeg Christensen.
It finished outside top 3 in the competition

Konkurrencen indeholdt bestemt også andet end fly og panser.
I stedet for at vise vinderne har vi denne gang valgt at fokusere lidt på de,
som „blot“ deltog.
Herover er det Jakob Teckemeiers 1:72 landgangsbåd og til venstre er det
Sonnich P. Hansen der har fanget stemningen fra Chaplins film „The Kid“
The competition was a lot more than aircraft and armour.
In this issue we have chosen to focus on those who didn‘t win,
but never the less showed excellent models.
Above is a small 1:72 scale Landing Craft built by Jakob Teckemeier and on the
left is a small scene from „The Kid“ modelled by Sonnich P. Hansen
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Denne gang er det Per Voetmann der lægger billeder til.
De er taget på en tur til Luftwaffenmuseum i Gatow, Berlin.
Til venstre en Fairey Gannet ubådsjæger,
som var i tjeneste hos Bundesmarine
On the left is a Fairey Gannet ASW aircraft that was in service with the Bundesmarine
Herunder er det en
Rockwell OV-10 Bronco,
som Luftwaffe havde nogle stykker af
Below is a Rockwell OV-10A Bronco
that saw service in limited numbers
in the Luftwaffe

Herunder ses et af flyene fra Luftstreitkräfte der NVA.
Der er tale om en godt slidt bemaling på
en Sukhoi Su-7 „Fitter“
Below in one of the representatives
from the Luftstreitkräfte der NVA.
It‘s a rather worn but still colourful
Sukhoi Su-7 „Fitter“

Nederst er det en F-104G Starfighter
i „ZELL“-udgave. ZELL står for
Zero Length Launch. Flyet kunne
starte fra ladet af en lastbil takket
være raketten under fuselagen
Bottom is a F-104G Starfighter in
ZELL configuration. ZELL is the
acronym for Zero Length Launch.
The plane could be launched from a
truck with the aid of the rocket under
the fuselage
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