20,5 cm x 14,3cm
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Åbent Hus på Flyvestation Karup 8. juni 2008
Disse to RF-35 Draken står foran en hangar på Karup.
De er absolut ikke i flyvedygtig tilstand
Den hollandske F-16 lavede nok den mest overbevisende
opvisning ved Airshow.
Godt krydret med flares blev der trukket mange G under
These two RF-35 Drakens are standing
opvisningen
in front of a hangar at Karup.
They‘re definitely not airworthy!
The RNethAF F-16 was the most convincing
performer at the airshow.
Lots of flares and plenty of G
was the name of the game

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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LEDER
Der var ingen der bed på krogen omkring en tur til Göteborg/Linköping som jeg skrev om i min sidste leder. Derfor slipper I for
at få en reportage fra de to steder i næste nummer. Nogle synes sikkert det er helt fint at der ikke er så mange museumsartikler og
lignende i bladet.
Min udfordring som redaktør er så at finde noget andet som kan fylde bladets spalter i stedet. Et tiltag ses i dette nummer, hvor
vi bringer en større artikel om en byggeproces, altså det som på udenlandsk hedder Work in Progress. Personligt synes jeg det er
interessant at følge tilblivelsen af en model, også når det som her tegner til at blive en føljeton.
Ude på IPMS forum er der flere der deler tilblivelsen af deres modeller med os andre, men da det kun er ca. halvdelen af medlemmerne der er tilmeldt forum er der altså basis for at I også kunne sende det ind til bladet! Der behøver ikke at være den store,
forkromede tekst med historie og opremsning af alle de versioner der har været lavet af denne fantastiske tingest. Næh, billeder siger
mere end 1.000 ord og så er det bare med at sende dem til mig. Evt. kunne der sættes lidt ord på det sæt som I anvender, f.eks. hvor
der er fejl, mangler, styrker og svagheder, så det nærmest bliver til en blanding af en sætanmeldelse og en byggeartikel. Jeg håber at I
også synes denne type artikler er interessante og at der er flere af Jer, der har lyst til at bidrage til bladet med sådanne artikler.
I dette nummer kan du også se en længere reportage fra Flyvevåbnets Airshow i Karup. Der var lidt stilleleg på heden over det, men
alt i alt var det et godt show og vi kunne i hvert fald ikke klage over vejret.
Af andre artikler i dette nummer vil jeg gerne fremhæve reportagen fra fremvisningen af det nye danske panserkøretøj for den
samlede danske verdenspresse. Vores udsendte reporter fik lidt særbehandling undervejs - tak for det.
Bladet havde deadline endnu inden sommerferien var slut og der er sikkert flere af Jer som har haft gode oplevelser hen over
sommeren. Som altid er vi interesseret i at høre om de modelmæssige aspekter ved det I har oplevet i Danmark og i udlandet. Vi
venter spændt ved mailboxen.
Med risiko for at gentage mig selv for 1017. gang, så er vi i redaktionen meget afhængige af Jeres input til bladet. Jeg håber meget,
at I hen over efteråret får tid til at skrive lidt til bladet. Mit motto i den retning har altid været: „Små ting med taknemmelighed, store
ting med begærlighed!“ Skriver I noget, så vil jeg godt garantere at det ender et sted i disse spalter!
Jeg håber at I er kommet godt i gang med modelbyggeriet igen efter sommeren. Der er jo ikke meget mere end 13 måneder til næste
DM i Modelbygning. Ses vi der?
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 23. august. Deadline til næste nummer: 01. november.

Forsiden viser den svenske Vampire der lavede en flot opvisning
ved Flyvevåbnets Airshow i Karup
Foto: Flemming Hansen

Front cover: The Swedish Vampire made a splendid show
at the RDAF Airshow at Karup
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg
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Formandens side

Det har været noget af en sommer for formanden. Som de fleste
vel har erfaret, så sker de fleste ulykker jo i hjemmet! Kunne jeg
så bare sige, at jeg var kommet til skade under sprøjtning af et sæt
eller havde hakket en X-acto kniv i låret – næh nej! Nej da, det
var den dille der rammer de fleste i det som Nils Hausgård kalder
„spånplade alderen“ nemlig gør-det-selv arbejde i hjemmet! Altså
os der hjemmevant vandrer rundt i Silvan, Bauhaus og XL-byg
mens vi finder el-værktøj vi slet ikke vidste vi havde brug for og
udser os de mest lige og fine brædder til det næste projekt.
Et af projekterne går ud på at udskifte nogle brædder der gør
det ud for gelænder på vores altan. Det er nogle 7 meter lange
limbrædder, der i sagens natur vejer en smule.
Dem er der tre af og man kan jo starte med den nederste.
Bolte bliver løsnet og brædtet bliver firet ned og alt er godt bortset
fra at nogle bolte er rustet fast og har knækket hovederne. Der
er derfor nogle stumper der stikker ud af gevindene og de må jo
væk. Jeg får stablet et transportabelt stillads op og da det ikke er
højere end en meters penge, så bliver det ikke sikret yderligere –
for hvad kan dog gå galt???
Med en rørtang bliver to bolte pillet ud uden de helt store
vanskeligheder. Men den sidste sidder fast, så begge hænder
kommer i brug om rørtangen og al vægt lægges bag og ja så sker
det nærmest uundgålige. Skidtet knækker og formanden goes
airborne udover stilladset, der vælter bagover. Mennesket kan
godt flyve – problemet er kun landingen… Så er det at jeg ikke
kan huske mere... før jeg vågner op på havefliserne og ikke fatter
en bjælde af hvad der er foregået.
Jeg er dog heldigvis ikke gået direkte i havefliserne med knolden.
Nej, den blev bremset af et havebord, mens jeg har taget fra med
højre hånd på fliserne. Resultatet blev en hjernerystelse og et
brækket højre håndled.
I skrivende stund mere end 2 måneder efter dette, er hånden
stadig ikke helt i sin bedste form, men det er da på vej. Hovedet
fejler ikke noget længere – onde tunger vil sikkert påstå, at der
ikke er noget der kan gå i stykker!
På den måde har det så været en sommer helt i modelfrit område.
Det er ufatteligt så lidt man kan foretage sig med én hånd, så de
modeller der stod på bordet inden mit „styrt“ er de modeller der
stadig står på bordet. Æv!
I skrivende stund befinder jeg mig i Østrig – Zell am See. Lyder

UDSALG AF IPMS-NYT

Nu fylder de gamle numre efterhånden 5 hyldemeter. Den plads
kunne jeg anvende meget bedre selv, så derfor skal der tyndes ud
i beholdningen.
Bestilling kan afgives til kassereren med angivelse af hvilke numre
man ønsker. Det kan ske enten pr. brev, e-post: treasurer@ipms.
dk, smt-hobby@post.tele.dk, eller på telefon.
Ved bestillinger der skal sendes, vil porto blive tillagt. Betal ikke på
forhånd og bemærk at visse numre kun findes i begrænset antal.
Vi kan tilbyde:
Nr. 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 91(92), 92(92,5), 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
Til den fuldstændig vanvittige sum af kr. 3,00 pr. stk.
Nr. 111, 112, 113, 114.
Til den ufatteligt latterlige sum af kr. 20,00 pr. stk.
Nr. 115, 116, 117, 118.
Fra sidste år, så derfor kr. 50,00 pr.
stk.
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fint ikke? Det er det ikke – det har pisset ned siden vi kom – stort
set. Det er vist et af de steder jeg kommer tre gange – Første,
eneste og sidste gang!
Efter at have prøvet Østrig er jeg faktisk ikke overrasket over
at det 20. århundredes værste forbryder... undskyld næstværste
forbryder okay... en af dem, Adolf Hitler, kommer fra Østrig og at
det er et sted man gemmer sin familie i en mørk kælder. I det her
vejr kan man da kun blive tosset. Pludselig lyder en campingferie
på Vestkysten som et brugbart alternativ!
Men under alle omstændigheder så er sommerferien nu overstået
og vi skal tilbage til virkeligheden og forhåbentlig få bygget nogle
modeller!
Et andet modelprojekt er dette blad. Jeg ved ikke lige om du
bemærkede at sidste nummer tog et kvalitetsmæssigt „dyk“ på
billedsiden. Det skyldes at vores gamle trykker valgte at opgive
sit hverv og lagde depechen videre til en kollega, hvor „vi ville få
den samme kvalitet og service“.
Servicen var der, men vi er af den opfattelse at der skal arbejdes
på kvaliteten, så vi ikke skal se på uldne billeder på indersiden af
omslaget og kraftigt rastede billeder inde i bladet.
Vi ville gerne lave bladet i fuldt fire farvet off-set tryk – men
det vil du ikke betale for, så derfor må vi bruge det forhåndenværende søms princip. Vi har dog set hvad der kan laves indenfor
den mulighed, så det bliver vi ved med at jagte!

NYT FRA ROYAL MODEL
498:
Sd. Kfz. 250/251 Tool & Holder Set WWII
528:
Katyusha
529:
Electricity-generating group-Pacific Harbour WWII
531:
Harbour section (Pacific WWII)
532:
U.S. Gru (for harbour Pacific WWII)
550:
Russian Tanker smoking (WWII)
551:
SS-Unterscharführer with MP 40
552:
British infantry, 2 fig.
554:
Bathroom furniture
555:
Bedroom furniture
556:
Kitchen furniture
557:
Livingroom furniture
562:
Katyusha rockets
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Bygning af De Havilland Mosquito i 1/24
Sættet fra Heritage Aviation, indeholder et par store vac-formninger, resin- og whitemetal
detaljer. En kort instruktion og et ark decals.
Tekst og fotos: Christian Alexandersen

G

rundmodellen er en Mk. VI men
da jeg VIL lave en Mk. IV må der
en del ændringer til hen af vejen.
Da jeg mener at den gennemsnitlige læser af IPMS-Nyt kender den grundlæggende historie bag De Havillands Mosquito,
skal jeg spare alle for min version af den.
Det var noget af en kasse.

hvidmetal- resin dele og en 6 siders kortfattet
instruktion – thats it!

Til konverteringen tilbage fra Mk. VI til Mk. IV skal der laves nyt canopy og den

Indholdet var STORE vac dele, poser med

NYT FRA PLUS i 1:35
41:
196:
222:
257:
264:
293:
294:

US Machine Gun cal .30
Fabriksindgang med port
To køleskabe
German trailer Sd.Ah.53
Street clock
Komfur, blender og micro ovn
M422 Mighty Mite,
1/4 ton 4x4 utility truck
295:
DKW RT-125, tysk motorcykel
296:
Japanese heavy machine gun
Type 92
297:
US water cooled machine gun .030
298:
US MG cal .50 anti-aircraft
301:
Opel Blitz motor
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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transparente næse. I begge tilfælde tager
jeg udgangspunkt i de dele der er i sættet.
Til canopyet laver jeg en ”afstøbning”
af Mk. VI for derefter at skære den til i
Mk. IV form. Sluttelig må de små blisters
på siden laves løse.
Til den klare næse laves igen en ”afstøbning” af den eksisterende næse. Højre og
venstre halvdel samles og den skrå rude til
bombesigteren slibes væk.
Endelig håndformes et par emner
til at lave klare dele til navigations lys på
vingetipperne.
Alle delene formes på en hjemmelavet
maskine der drives via ”Toaster opvarmning” og ”Miele sug”.
Cockpit og center af kroppen var i instruktionen lagt op til at være en simpel

Den indledende form til Mk. IV canopyet

Her ses de færdige forme til klardelene, klar
til at vacuforme den klare plast over

”trappe form”.
Da jeg har en idé om at ville åbne
til lastrummet og ønskede mig en solid
montering af vinger besluttede jeg mig
for at lave min egen struktur indvendig i
fuselagen.

Cockpit sektion
Instrumentpanelet
blev slebet tyndere og
Til højre den simple trappeform som
fabrikanten lægger op til i cockpittet
Og herunder ses den konstruktion som Christian har valgt at lave
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rettet til, til en Mk. IV version. Instrumenter til panelet blev lavet ved at laminere
et passende print og klippe dem ud med
et ”Waldron punch & die set. Da der nu
kommer klar næse i, satte jeg nogle stumper
støberamme på bagsiden for at illudere
instrumenthuse.
Sæderne blev passet ind i cockpittet
og udrustet med Eduards 1/24 tidlige
RAF seler.
Endelig lavede jeg toppen af lastrummet med brændstoftanke for de tilfælde at
de kunne ses når der en gang blev monteret
bomber.
Styrbord kropshalvdel er ikke den der
fordrer det meste, men jeg fjernede alligevel strømkabler fra panelet i denne side for

Redaktionen håber på at vi kommer til at følge
bygningen af dette sæt og at denne artikel bliver
den første i en længere føljeton, der slutter med den
færdige model.

NYT FRA MPM
72500:
72531:
72533:
72535:

Bristol Blenheim Mk.I
Gloster Meteor Mk.8
Hawker Fury
Vickers Wellington Mk.II
„Merlin powered Wimpy“.
72538: Breda Ba 88
72539: Boston A-20G Havoc
72542: Vickers Wellington Mk.III
72543: Gloster Meteor Mk.8,
77th Sq. RAAF i Korea
72545: DH Sea Vixen Mk.I.
72549: Boston Mk.IV/V
72550: Focke Wulf Fw-189A-2.
Last mass produced with
strengthened armament.
72551: A-20G „D-Days Havocs“
72552: Boulton Paul Defiant
TT Mk. I/II
48055: Gloster Gladiator
48056: Fairey Fulmar Mk.1
48057: Avia B.534 III Serie
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA AJ PRESS

NYT FRA MIG

German Naval Guns 3. 112 sider,
116 fotos, 26 sider 3D tegninger
GP 26: Churchill vol. 1. 176 sider,
193 fotos, skalategn. og bemaling
GP 29: Schneider CA, St. Chamond.
Franske tanks VK1. 136 s,
126 fotos, skalategninger
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

MP35-102: Antikke søjler
MP35-104: JS-II tårnpanser, æts
MP35-166: Presenning til Marder III M
MP35-167: Libanesisk tanker
P248:
Jernbanefarver til weathering
DVD F.A.Q. Vol.2 - Airbrush Techniques,
60min.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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så at tilføje mine ”egne” lavet af kobber fra
en 220V ledning.
Stativerne til flares er lavet efter et 1/48
Eduard etch sæt, der blot er doblet i størrelse og bukket i tynd plastplade. Endelig
er der tilføjet et par decals lavet efter foto
af cockpit.
Bagbord kropshalvdel var der noget mere
arbejde i, motorkontrollen, kompas, radio
mm. De oprindelige instruktionsplader
(placards) blev kopieret og printet på hvid
decal ark, på en farvelaserprinter.
Flere steder i cockpittet er der små
racks med signalpatroner. Stativerne laves
efter Eduards 1/48 etch sæt, der scannes
og printes i dobbelt størrelse.
Signalpatroner, kabler og varmerør
scratches efter de forhåndenværende søms
princip.

Styrbord kropshalvdel

Bagbords kropshalvdel

NYT FRA AZUR

NYT FRA TANKOGRAD
TG-US 3005:
TG-US 3006:
TG-WH 4010
MFZ-S 5019:
TG-TM 6013:
TG-TM 6014:
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Brothers of HEMTT
REFORGER 1969-78
Sd.Kfz. 231/232
Mercedes-Benz LG 315
US M5 & M5A1 Stuart
US M8 Howitzer
Motor Carriage

TG-MM 7012: Australian Army
1st Brigade
TG-GB 9008: BATUS. British Army
Training Unit Suffield

A060:
A083:

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

A087:

1/32 Bloch MB 152C.1
1/72 Nieuport-Delage
Ni-D 622C.1
MD-311 Flamant

Her er byggeprocessen længere fremskreden. På styrbords kropshalvdel er der tilføjet signalparoner, kabler og div. andet

Herover er det bagbordskropshalvdel. Også på denne side er der tilføjet mange detaljer

Sæderne har fået tilføjet seler og der er tilført mange detaljer til cockpitopbygningen

KOMMER FRA
BRONCO MODELS
CB35015:
CB35019:

Land-Wasser-Schlepper (LWS)
French H38/39 Hotchkiss
tank, 2-in-1
CB35025: A13 Mk I Cruiser Tank Mk III
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MODELKASTEN
F-1:

NYT FRA PANZERWRECKS

Japanske piloter 1930-45, 5 stk.

NYT FRA CONCORD
7037: Russian Ballistic Missile Vehicles
Modelkasten og Concord importeres af
SMT Hobby der kan henvise til nærmeste
forhandler.

Bind 6
PANZERTRUPPEN. Bind 2 kommer til
efteråret.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Singapore for IPMS’ere
Prøv at smage på navnet „Singapore“ - Hvad får du så?
Af Morten Grim Christensen

F

or dit indre øje kan du se en rig by, en
stolt, velordnet og multikulturel
skyskraberby tæt på ækvator, hvor
folk tjener formuer på børsen, på IT,
handel og sejlads m.m. Singapore er en af
Asiens tiger-økonomier, men den er kun
besøgt af få turister. Og det er synd, for
byen har alt hvad hjertet kan begære.
Her finder du de dyreste restauranter
side om side med de billigste spisesteder,
hvor de lokale stiller deres sult i ris eller
nudler med kød eller fisk i soya, alt imens
de drikker deres uforlignelige Tiger Beer
og smasker og bøvser af høflighed i andres påhør! Og når man slapper af efter
dagens oplevelser og prøver den lokale
drink „Singapore Sling“, så er man bare i
den 7. himmel!
Årsagen til at der ikke kommer flere
turister til byen er byens renommé; at den
mest er for IT-folk, for forretningsfolk der
vil gøre business m.m...
Og så er der de strenge straffe. At smide affald på fortovet koster 1000,- S$, at
tygge tyggegummi 500,- S$, at glemme at
trække ud på et offentligt toilet 1000,- S$,
at fodre dyrene i Singapore Zoo 10.000,- S$
og at besidde narko, at voldtage og/eller
myrde er lige til dødsstraf. Og der er INGEN NÅDE, heller ikke for udlændinge!
Ja, fredags-hængningeme er en ofte forekommende foreteelse i Ciangi-fængslet og
Singapore har verdensrekord i hængninger
i forhold til befolkningstallet, noget som
Amnesty International har kritiseret i årtier,
uden at dette dog har gjort indtryk på de
lokale myndigheder!
Men fordi turismen af OECD er
udnævnt til det største erhverv i det 21.
århundrede, så vil Singapores styre nu have
del i denne udvikling og navnlig pengene og
den goodwill der følger. Og da byen har alt,
sights, infrastruktur, hoteller i alle klasser
m.m., så mangler den kun turisterne.
Nu har bystyret sammen med Singapore Airlines lavet et „stopover“-koncept, der
i sin enkelhed består i, at man kan flyve fra
andre verdensdele over Singapore, stoppe
og overnatte der i 1 eller 2 dage og derpå
flyve videre til ens egentlige destination.
Mens man er i Singapore får man en
masse gratis billetter til byens fornemste
attraktioner og rundture... Og så kan man
selv gå på opdagelse. Det er bestemt ikke
kedeligt! Mens man kommer rundt i byen,
kommer man nemt i kontakt med de lokale,
der på engelsk fortæller dig om byen. Men
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Ved fortets indgang mødes man af disse tre gamle kanoner
Foto: Via Internettet

man skal indstille ørerne temmelig meget til
de lokale varianter af det engelske sprog, da
de er meget eksotiske og den er forskellig
om det er en kineser (77 % af befolkningen), en malaj (14 %), en inder (8 %) eller
en europæer! (1 %) og da indbyggere af
vestlig afstamning er et særsyn, så er dette
simpelthen betingelserne! Men folk er
kanon-venlige!
Og da vi skulle til Malaysia/Borneo,
så benyttede vi os af tilbuddet om at få en
fært af Singapore.
Blandt de mange gratisbilletter, var
der en til Sentosa Island og yderligere en
til Fort Siloso.
Sentosa Island er en ø der er proppet
med fritidstilbud som golf, museer, legeland og lignende... og så er der jo Fort
Siloso, som er det sidste intakte fort fra
kolonitiden. Så vi tog derud og gik på opdagelse og vi blev bestemt ikke skuffede!
Taxien der kørte os derud skulle over
en lang bro for at komme til Sentosa Ø, og
der skulle betales adgang, men den var inkluderet i billetterne som vi havde. Vi blev
derpå sat af ved Sentosas busterminal, og
200 m. derfra var indgangen til Fort Siloso
og efter atter et par fribilletter, så var der
adgang til alle herlighederne...
Inden jeg anmelder selve museet og
lokaliteterne, så må jeg hellere beskrive
Fort Silosos betydning for Singapore by
og dens historie, for ellers er det svært at
forestille sig hvor vigtigt Fort Siloso har

været engang.
Da Sir Stamford Raffles gik i land på
stedet i 1819 hed Singapore ikke Singapore, men Singa Pura, som betyder løvens
by. Dette var et navn som en indisk prins
gav det lille fiskerleje engang tilbage i
1300-tallet. Men ellers var der ikke noget
flot over fiskerlejet, men Sir Stamford
Raffles ændrede alt dette, idet han udvalgte
byen til at være handelsstation for briterne.
Byen voksede og voksede og i år 1900
var der ca. 200.000 indbyggere i byen og
en travlhed uden lige, for der var handel,
sejlads, industri i byen, foruden at den
nu var et vigtigt støttepunkt for briternes
Royal Navy. En by med en sådan vigtighed
skal kunne beskyttes, og der blev allerede
tidligt anlagt flere forter da kolonimagterne
tit og ofte „overtog“ hinandens besiddelser
med magt, foruden at man skulle kunne
afskrække piraterne, der dengang som i
dag opererede i Malaccastrædet.
I slutningen af 1800-tallet gik det stærkt
med at anlægge forter, og til sidst havde
man inden den 1. Verdenskrig 12 forter
der alle kunne beskytte byens maritime
indfaldsveje. Et af dem var Fort Siloso.
Første spadestik blev taget i 1878 og det
var svært at bygge, da alt skulle sejles til øen
i fladbundede pramme, urskoven ryddes og
kæmpemæssige jordvolde skovles op ved
håndkraft af kinesiske og indiske kulier.
Til sidst skulle kanonerne hales op med
rå muskelkraft og installeres i de nystøbte

Et af fortets rum viser en belægningsstue anno 1885
Foto: Via Internettet

stillinger og alle faciliteterne på fortet blev
ført helt „up to date“! Fortet var meget
moderne for sin tid. Snart kom der soldater
til fortet. Nogle kom fra England med skib,
andre var hvervet lokalt.
Lige inden den 1. VK var alle stillinger/
forter, der beskyttede Singapore klar, idet
Fort Slingsing blev færdiggjort i år 1901.
Den 1. VK gik langt udenom Singapore, men helt fri for dramatik blev man ikke.
Da nogle indiske soldater gjorde mytteri i
1915, brugte briterne forternes søgelys til
at nedkæmpe oprøret ved at belyse oprørernes stillinger om natten for at blænde
dem og for at de bedre kunne nedkæmpes
i nattens mulm og mørke.
Ydermere benyttede Den Kejserlige
Japanske Flåde Singapore havn kontinuerligt til at få forsyninger ombord, og for at
matroserne kunne få landlov i byen under
deres lange sejladser til Middelhavet.
Årsagen til dette var den, at Japan som
allieret nation, hjalp Vestmagteme ved at
stille krigsskibe til rådighed, som eskorte
for troppetransporter og forsyningskonvojer fra de alllieredes besiddelser i Asien
og Australien til det krigsramte Europa,
såvel som at de aktivt sejlede eskortesejlads i Middelhavet, sammen med de andre

allierede magter, for at beskytte konvojer
imod tyrkiske, tyske og østrig-ungarske
krigsskibe og ubåde.
I 1922 blev der lagt planer for forternes
modernisering, og i 1927 besøgte general
Gilman Singapore og det besluttedes at
2 af forterne måtte opgives, mens resten
skulle forbedres.
Der blev bygget på livet løs og snart
var der 2 moderne ildledelsescentraler, nye
kanoner, antiluftskyts, maskingeværstillinger, kasematter og moderne udstyr. Forslag
om at befæste Singapore på landsiden ind
mod Malaya (i dag: Malaysia) ignoreredes
konstant af de stedlige militære myndigheder, da angreb fra landsiden ikke blev taget
alvorligt, hvilket kostede byen dyrt i 1942.
I 1930‘erne og i starten af 1940‘eme
havde Singapore en boomende økonomi,
og da den 2. VK brød ud, syntes den meget fjern for byens indbyggere, så der blev
der kun taget lidt notits af den, men dette
ændrede sig snart meget hurtigt...
Den 8. december 1941 kl. 02.15 Tokyo
tid, landsatte japanerne tropper i Malaya.
Dette var 1 time og 10 minutter før de
første bomber faldt over Pearl Harbor,
Hawaii. Overraskelsen var komplet!
Japanske soldater angreb fra Thailand

(som samarbejdede med Japan på dette
tidspunkt) og de landsattes med skib flere
steder i den nordlige del af Malaya. Modstand var der ikke meget af, da overraskelsen var komplet. Snart gik det hurtigt for
japanerne fordi de havde mange fordele
1) Deres kommanderende generalmajor, Yamashita, var dygtig og aggressiv.
2) Japanerne var trænet og udrustet til
junglekrig i modsætning til englænderne, og
de havde gode udgangspositioner. Træningen havde de fået i Thailand.
3) Japanerne havde mange og moderne
fly til alle opgaver, mens briterne kun havde
få og forældede fly.
4) Vestmagterne havde konstant undervurderet japanernes kampeffektivitet,
moral og materiel.
5) Flere britiske officerer havde behandlet deres indiske soldater meget racistisk, så de gad/ville/kunne ikke yde deres
bedste i kampen mod japanerne. De var
simpelthen for demoraliserede!
6) Et tysk Q-skib havde overrasket et
britisk skib i Malaccastrædet og på dette
fundet en fortrolig rapport om den dårlige
militære stilling blandt de allierede. Her var
alt nævnt (og hvor) og intet var skjult eller
udeladt. Dette gav japanerne informationer
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Dioramabyggeri i skala 1/1 og så et billede taget under et tropisk regnskyl.
Foto: Via Internettet

om hvordan de kunne overraske de allierede, som de gjorde. Men oplysningerne
fortalte også japanerne, at de allieredes
forsvarsstyrker i området var i en miserabel
stand. Dette var uvurderligt for japanerne.
Da kampene begyndte tilkæmpede
japanerne sig flere fordele:
7) Briterne koncentrerede sig om at
forsvare vejnettet, byer og jernbanerne,
men japanerne omgik bare disse ved at
gå uden om dem i junglen, og så angreb
de briterne fra flere sider, samtidig med
at de opererede bagved briterne og deres
kolonitropper. Dette øgede forvirringen
blandt forsvarerne.
8) Som briterne trak sig tilbage, blev
det hele mere kaotisk for dem og i panik
efterlod de mange faciliteter og forsyninger
uskadt til japanerne. Herved lettedes japanernes vanskeligheder mht. forsyninger og
transport af tropper og materiel.
Efter et par ugers kampe stod japanerne
tæt på Singapore, og da de beherskede havet,
(de havde sænket de britiske slagskibe Prince of Wales og Repulse) kunne de afskære
byen fra søsiden. Da luften derpå fyldtes
med japanske bombefly, blev forsvarets
stilling mere og mere fortvivlet. Byen stod
i flammer efter konstante bombninger fra
japanske bombefly og Japans flåde sænkede
alle skibe på vej ind og ud af Singapores
havn. Forsyningerne til at kæmpe med var
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knappe, og erstatninger og forstærkninger
kunne ikke tilvejebringes på grund af søblokaden og luftbombardementerne.
Som japanerne kæmpede sig over til
selve Singapore øen, blev forsvarernes
situation helt håbløs. Civile og militære lig
flød i gaderne, brandvæsnet kæmpede en
håbløs kamp mod de mange ildebrande, og
japanske fly indkredsede antiluftskyts-stillingerne en for en og tilintetgjorde dem.
Snart erobredes de søer, der udgjorde
byens vandforsyning og pessimismen bredte sig i forsvarernes hovedkvarter. Forsvarerne kæmpede godt, men forgæves imod
de veltrænede japanere. Overgivelse var et
logisk skridt for at standse myrderiet. Men
herved led briterne deres største nederlag i
Asien nogensinde!
Forternes rolle for at beskytte byen har
altid været meget omdiskuteret og det med
rette, fordi Singapore faldt pga. angreb fra
landsiden, ikke søsiden!
Men var forterne egentlig så værdiløse? Nej, de blev anlagt for at værne mod
pirater fra Malaccastrædet, noget som er et
problem derude, selv den dag i dag!
Forterne umuliggjorde angreb fra
søsiden (akkurat som de var konstrueret
til), hvilket vi så på vores rundtur, idet en
plakette ved en kanon fortalte om, at netop denne kanon havde sænket en japansk
landgangsbåd!

Mange forter vendte deres kanoner
rundt og beskød de japanske tropper, da
de kom indenfor skytsets rækkevidde.
Problemet med ammunitionen var, at den
var beregnet på at sænke skibe og derfor
var panserbrydende. Derfor fik granaterne
ikke altid den virkning som man håbede på.
Derfor var de ineffektive imod fjendens
infanteriangreb! Men i andre henseender
var de effektive; da en vigtig flyveplads på
Singapore øen gik tabt, beskød forsvarerne
den med forternes kanoner med det resultat at startbanerne og installationerne blev
helt smadrede. Og ved byens overgivelse
vendte forsvarerne Fort Silosos kanoner og
beskød benzinøen ud for havnen, med det
resultat at anlæggene og alle tankene gik op
i røg. Herved faldt hele dette enorme lager
af brændstof og alle installationerne ikke
i japanske hænder, og dette var det sidste
som forsvarerne kunne gøre for at forsvare
sig inden den ydmygende overgivelse!
Alt i alt, så spillede forterne rundt om
Singapore en vigtig, men overset rolle i
byens forsvar. Blot havde de ikke korrekt
ammunition til de opgaver de blev tildelt.
Nogle betonkupler måtte bortsprænges for
at besætningerne kunne vende deres kanoner rundt og beskyde fjenden med skytset.
Og da briterne totalt havde ignoreret muligheden for et angreb fra landsiden (med
dertil ikke-eksisterende befæstningsanlæg),

samt at flystyrkerne til byens forsvar var
forældede, så var byens skæbne beseglet!
Den 15. februar 1942 overgav General Percival og byens forsvarere sig til japanerne.
Tiden efter den japanske overgivelse i
1945 blev turbulent for Singapore og da
forterne hurtigt mistede deres betydning,
blev de sløjfet og gav plads til golfbaner,
bebyggelser og meget andet. Kun Fort
Siloso bestod og til sidst blev byens styre
enig med sig selv om at bevare fortet. Da
øen som fortet er beliggende på, blev udvalgt til at være centrum for en hel række
kreative aktiviteter, restaureredes fortet til
oprindelig stand. Mange lokale historikere
og andre ildsjæle har gjort et stort arbejde,
for at føre alt tilbage til tiden „dengang“
da det brugtes af briterne.
Da de lokale turistmyndigheder gav os
en stor stak fribilletter til alt mellem himmel
og jord, så benyttede jeg lejligheden til at
kigge på Fort Siloso, og jeg blev bestemt
ikke skuffet.
Når man går på fortets grund, så følg
NØJE det kort man får ved indgangen,
for her er der tegnet 3 forskellige ruter ind.
Hvis man slavisk følger hver rute som den
skal følges, så kan man følge fortets historie
fra det blev grundlagt, bygget af kulier,
taget i tjeneste af soldater der til lejligheden
sejledes over verdenshavene fra det fjerne
England til solrige Singapore. Sådan er den
Gule Rute.

Rød Rute belyser situationen fra forternes restaurering i 1920-1930’erne over
kampene til byens fald den 15. februar
1942. Derpå belyses livet i Singapore under den japanske besættelse helt frem til
byens befrielse i 1945. Herunder behandles
også emner som modstand og tilpasning
under det japanske styre, livet i japanske
KZ-lejre mm.
Blå rute belyser fortets kanoner og
kasematter. En af rutens højdepunkter er
en komplet opstilling af en model af en
kanon med mandskab i fuld størrelse; når
man trykker på en knap, hører man mandskabets ordrer og betjening af skytset og
derpå affyringen af kanonen. Godt gået!!
Senariet var meget virkelighedstro!!
Fælles for alle 3 ruter er at de er meget
informative med fotos, tekst, plancher,
opstillinger, effekter, video-forestillinger
m.m. Vi gik i timevis og bare kiggede... og
blev klogere på fortets og byens historie!
Mange steder havde de lokale bygget
1/1 dioramaer af dagliglivet på fortet i
forskellige tidsperioder, alt efter hvilken
periode som ruten nu omhandlede; fortets
bygning, livet på fortet i kolonitiden, kamphandlingerne i fortet, General Percivals
overgivelse til den japanske generalmajor
General Yamashita i 1942, og endelig den
japanske kapitulation i 1945. Alt var genskabt til mindste detalje og intet var udeladt!
Når man var færdig, kunne fortets kol-

lektion af gamle malaysiske kanoner beses.
De var godt bevarede selvom de var mange
århundreder gamle. Og da lokale soldater
fra Singapores hær fandt nogle japanske
kanoner under en junglepatrulje for mange
år siden, bjergedes de og bragtes til museet.
Når alt er beset, så er der en yderst
velassorteret butik, hvor man kan købe sig
fattig i alt muligt mellem himmel og jord.
Her var sæt, modeller, bøger og meget
meget mere!
Jeg kan kun anbefale Fort Siloso på
det varmeste. Dette er et must for enhver
IPMS’er der gør ophold i Singapore! Og
bare vent Jer; jeg er ikke færdig med at rejse
på de kanter, for der er flot derude. „I shall
return“ som General Douglas MacArthur
engang sagde det. Så der kommer nok flere
Singapore artikler fra min hånd, for der er
meget mere at bese for folk som os med
vore interesser.
Singapore og Fort Siloso blev beset i
september 2007.
Som yderligere læsning anbefales flg.
bøger som begge er skrevet af danskere der
oplevede begivenhederne på første parket:
„Sidste mand fra Singapore en danskers
øjenvidneskildring“ af Albert Neess, Politikens Forlag, 1968, (intet ISBN nr?) og
„Krigshelvede - 3½ år i japansk krigsfangelejr“ efter beretning af Aage Valdemar
Nørup Andersen. Frihedsmuseets Forlag,
1999, ISBN 87-88214-583.

Her ses et par af de japanske kanoner som blev fundet i junglen for nogle år siden
Foto: Via Internettet
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Hägglund CV9035 alias IKK
Tekst og fotos: Henrik Stormer

M

andag d. 23. juni var jeg på
Høvelte Kaserne med jobbet, i
det vi skulle teste en ny type
tåregas til brug under civile uroligheder
(jeg er som det måske er nogen bekendt
delingsfører i Københavns Politis Beredskabsafdeling).
Det vil sige ikke på kasernen, men i
øvelsesterrænet, hvilket passede mig fælt
dårligt af to grunde: 1. Måden dansk politi tester tåregassens spredning på, er ved
at stille en gruppe personer – herunder
undertegnede – op i nedslagsområdet, for
derved med egen næse at konstatere om
gassen har den ønskede virkning og spredning. Lad det være sagt med det samme:
Den nye gas var på ingen måde ringere
end den gamle..
Den anden grund til, at jeg hellere
ville være på selve kaserneområdet var, at
den gamle redacteur ugen forinden havde
forespurgt om ikke jeg kunne tænke mig
at repræsentere IPMS ved præsentationen
af forsvarets nye Infanteri Kamp Køretøj
(IKK) Hägglund CV9035, som skulle finde
sted netop på Høvelte den pågældende dag.
Nu blev vi heldigvis ret hurtigt trætte
af at tage gas på hinanden (!), så kort før
middag stod jeg som et bøjet søm på
paradepladsen, hvor et eksemplar af det
nye vidunder stod placeret i hvert af de
fire hjørner.

Her ses bagenden af køretøjet, bemærk udstødningsristen til højre

First impression: WOW!! Næste og
mere nuancerede indtryk:
Aaaaauuuuuuhhhh, hvor er den fed!!
Min første tanke var faktisk: er det her
virkelig den danske hær? Det var sgu noget
andet end da II. LG førte sig frem i PMV
(og jeg i en Bedford J6 som motinf ’er i
midten af 80’erne).
På dækket af den nærmeste IKK’er
daskede en konstabel rundt – som nu kun

konstabler kan gøre – og var i færd med at
låse vognen af (øv). Han havde dog ikke
det fjerneste imod, at vicepolitikommissæren kravlede rundt på vognen og tog
billeder (han kunne også bare prøve! Så
ville hans Opel Kadett blive indkaldt til
syn, fluks!).
Jeg spurgte naturligvis ivrigt til alle
køretøjets fortræffeligheder, men det var
først da en af fyrens kolleger kom til, at

Venstre side af køretøjet. Kameraet på siden af vognen sidder lige bag tårnet, hvor dækket har en forhøjning
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Vognen set skråt forfra. Læg mærke til den skridsikre belægning på motordækket og kørerens placering
Tårnet har også skridsikker belægning. Læg iøvrigt mærke til myriaden af forskellige hængelåse - et alvorligt logistisk problem?
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Detaljefoto af tårnet. Bemærk vinklingen af røgkasterne

tingene tog fart. Han viste sig at være en
rigtig guttermand, der hurtigt fik låst op for
mandskabsrummet, så jeg kunne komme
til at se med fingrene.
Det viste sig at være en kommandørvogn, idet der i midten af mandskabsrummet og i hele dets længde var et rack-system

med små skriveborde. Derudover naturligvis et mere omfattende radiosystem.
En feature der findes i alle CV90 modellernes mandskabsrum er en ca. 19 ” stor
fladskærm, der kan drejes mod alle pladser
i rummet.
Herpå kan man se video optaget af de

Interiørfoto af kommandørvognen. De tre skriveborde er slået op og fladskærmen ses bag det
midterste bord
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fire kameraer der er monteret på køretøjets
sider, umiddelbart over rampen samt under
kanonen. Infanteristerne kan på den måde
danne sig et førstehåndsindtryk af det kampområde de er på vej til at begive sig ud i,
når de forlader vognen. Billedkvaliteten var
sort/hvid, men i øvrigt knivskarp. Lur mig
om ikke det også er muligt at overføre billeder fra skytten og kommandørens monitor.
Som det fremgår af billederne, så et
vognen et gennemført teknisk vidunder.
Skytten og kommandørens pladser er
dækket med monitorer, der vil gøre centervagten i ethvert storcenter misundelig.
Hverken skytten eller kommandøren har
analogt sigte (kærvsigte ;-) ), men må alene
forlade sig på teknikken.
Netop skyttens isenkram fik jeg efterfølgende lov til at besigtige nærmere (nej,
jeg fik ikke lov til at skyde). Da vores to
konstabler til sidst tabte tålmodigheden
med spørge-Jørgen her, foreslog de, at vi
gik om til II. LG’s område, hvor der stadig
var gang i præsentation og pindemadderne.
Her traf jeg en af mine gamle soldaterkammerater, der i dag var major, i
samtale med den detroniserede chef for
kampskolen, oberst Lars Møller (operation
Bøllebank). Efter at have sludret med dem
i ti minutter var der pudsigt nok ingen

grænser for herlighederne…
Ved et bord var opstillet en bærbar pc tilkoblet en kopi af skyttens betjeningsgreb. En venlig mand fra BAE inviterede mig til at
prøve. YES! ”Just keep the dot on the enemy tank, press auto-range
for a couple of seconds, fire! See, its easy!!” Yep, T-72’eren på
skærmen fik godt nok en træffer lige midtskibs!
Der kunne naturligvis skiftes mellem termisk og almindelig
billede ved et tryk på en knap. Det virkede næsten for nemt, men
hvad forstand har jeg på det. Jeg overvejede kortvarigt at tegne
kontrakt med forsvaret med den klausul, at jeg kun kunne udsendes
til Afghanistan som skytte på en CV90’er med license to kill – men
det var som sagt kun en kort overvejelse.
Simulationssystemet er udviklet af www.esimgames.com Tjek
deres hjemmeside.
Jeg vil da lige dvæle ved 35 mm maskinkanonen og dens ammo.
CV 9035 kan naturligvis skyde med en vifte af forskellig ammunition. HE, panserbrydende, murgennembrydende (detonere på den
anden side af muren) og så en shotgun agtig ammunition bestående
af stålkugler. Sidstnævnte er effektiv mod bløde mål, men kunne
også bruges til at knuse optik på modstanderens køretøj, smart!
Kanonen kan tempere ammunitionen til at detonere enten på
langs eller på tværs af et mål.
Prøv at gå ind på www.youtube.com og søg under Hägglund
CV90. Et af hittene er en skydedemonstration. Filmen beskriver
bedre hvad den kan, end tusind ord her.
Det danske firma Hydrema havde også en stand på pladsen.
Så vidt jeg forstod, var det en del af købsaftalen, at Hydrema
skulle bygge tårnet, eller i det mindste komponenter hertil – lidt
på samme måde som danske firmaer også laver reservedele til
vores F-16 fly.

Herover er det vognkommandørens plads

Endnu et detaljefoto af tårn og kanon. Det termiske sigte ses til venstre og under kanonen er kameraet der viser billeder på fladskærmen
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Vi slutter med et billede af lugerne til mandskabsrummet. Bemærk periskopet og kamerahuset lige bag det

Uden at blive for teknisk vil jeg lige
gengive nogle linier fra Hägglunds salgsmateriale: CV90 familien er udviklet med
et klart mål, nemlig at skabe et våbensystem
med maksimal ydeevne i det hårdeste terræn og mest fjendtlige miljø. Samtidig er
det målet at holde vedligeholdelsesudgifterne nede og lette vedligeholdelsen. Dette
opnås bl.a. ved at anvende vel gennemprøvede komponenter og moderne standardiseret køretøjs elektronik.
CV90 har et meget avanceret passivt
forsvarssystem opnået gennem den robuste

konstruktion og forskellige muligheder for
tillægspanser. CV90 kan modstå RPG-7
og har en avanceret beskyttelse mod panserminer.
Foruden kører, skytte og kommandøren er der plads til op til otte soldater
i mandskabsrummet, der naturligvis har
både individuel og kollektiv ABC beskyttelse.
Den danske version (9035) er udstyret
med en 35 mm Bushmaster maskinkanon,
men skulle man en dag ønske mere kapow,
så kan vi skifte dem ud med 90120 versionen med en 120 mm kampvognskanon.

NYT FRA ARCHER
AR35274: M4 High Speed tractor
instruments and placards
AR35275: HJ Panther G
Adjutants Vehicle
AR35276: 13/18 HUSSARS
„COMRADE“
AR35277: US 6th A.D. M4A3E2
AR35288: 105mm ammo crate stencils.
Enough for 10 crates.
AR35289: UN Flag assortment.
Four sizes
FG35056: British Airborne Uniform
Patches
FG35057: Canadian Airborne Uniform
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Patches Surface Details
AR88014: Rivets/screws
0,2 mm diameter
AR88015: Rivets/screws
0,28 mm diameter
AR88016: Rivets/screws
0,36 mm diameter
AR88017: 432 cm of 0,38 mm svejsesøm
AR88018: 432 cm of 0,64 mm svejsesøm
AR88019: 432 cm of 0,76 mm svejsesøm
AR88020: 432 cm of 1 mm svejsesøm
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Ud over Danmark er CV90 våbensystemet solgt til Norge, Finland, Schweiz,
Holland og naturligvis Sverige.
Før CV90’erne ender ved fronten hos
vores Jens’er skal personellet naturligvis
uddannes grundigt, så hvis planen holder
udsendes de først omkring 2010. Så bliver
det til gengæld også rigtig surt at være
talibankriger…

NYT FRA ABER
1/24
24 008: Volkswagen Golf V GTI
24 012: Wipers
24 013: Shock absorbers
1/35
35224: Jagdpanther Sd. Kfz.173
35A114: German 200L fuel drum covers
35A115: Panther G Shrapnel covers
G22: Grills for Super Heavy tank E-100
R-18: Shackle for Russian tanks
KV-1 & KV-2 x 4 pcs
35L-58: StuK.40 L/48 7,5cm w/early
muzzle brake for StuG.III
Ausf.F/8 & G early
35L-69: Russian 122 mm D-25T
tank barrel for IS-2
35L-70: Set of 2 barrels for MG34
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Åbent Hus på Flyvestation Karup 8. juni 2008

Fotos/Photos: Flemming Hansen

Denne F-104 står ved Brand & Redning i
miserabel tilstand
Polen var repræsenteret af en MiG-29
FULCRUM
Ved Flyveskolen står denne T-33 monteret
på en piedestal
E-3A AWACS var på besøg. Som vanligt
var der lang kø hele dagen for at komme
indenfor
The F-104 is located at the Fire & Rescue
school while the T-33 is mounted at the
RDAF Flying School
Amongst the visitors were the Polish AF
MiG-29 and the E-3A AWACS.
There was a long queue all day to get
aboard the E-3A
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Sverige havde sendt denne JAS-39 Gripen for
at lave reklame inden Danmark beslutter sig
for et nyt jagerfly

Herover de belgiske F-16 med display flyet bagerst

Her er det den tyrkiske Ali Öztürk i sin
Acromach der lavede halsbrækkende
luftakrobatik

Denne Hawker Hunter er svensk registreret, men flyver i schweizisk bemaling.
Herlig nostalgi fra bedstefars tid
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Warbirds er et populært indslag, her i form af en P

Grækerne giver helt ny mening til begrebet: „Den har aldrig fløjet i den farve“,
bemalingen på deres F-16 er ikke til at beskrive

Piper L-4A Grasshopper

Spanske Patrulla Aguila var det eneste jet kunstflyvningshold på Karup. Deres opvisning
er flot, men der mangler noget „jet-nøjs“ for at det rigtigt bliver til noget efter min mening

Fotos/Photos: Flemming Hansen

Den svenske Spitfire, der er sponseret af Biltema lavede en fin opvisning.
En Merlin motor har en dejlig lyd
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Dansk flyvning 1909-2008
Set på Åbent Hus i Karup

Ellehammer 1909 replika
F-84G Tordenjet (i adskilt tilstand)
EH-101 redningshelikopter

Fotos/Photos: Flemming Hansen
Danish aviation 1909-2008 as seen at Karup
top to bottom:
Ellehammer 1909 replica
F-84G Thunderjet
EH-101 SAR helicopter
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Karup Airshow 2008
Tekst og fotos: Flemming Hansen

E

fter den tragiske hændelse i 2005,
hvor den gamle Harvard 309 faldt
ned om lørdagen og dermed lagde
en dæmper på søndagens arrangement, var
det nu Karups tur igen i 2008 til at afholde
”Åbent Hus”, der i disse internationaliserede dage bliver kaldt ”Airshow”!
Optakten til ”Åbent hus” er at kigge
på den dertil indrettede hjemmeside i månederne op til, for at studere den alsidige
mængde af fly og internationale opvisningshold, der skulle nydes den 8. juni.
Til arrangørernes ros skal det siges at
der ikke blev lagt den sædvanlige ønskeseddel ud, hvor hvis alle dukkede op ville
få International Air Tattoo til at blegne! Til
gengæld så det i lange og trange tider ikke
særligt inspirerende ud at der kun stod Ali
og hans kunstflyver på plakaten. Godtnok
flyver han fint og spændende, men nu er
det militært åbent hus, så der forventes
noget – nej MEGET – jet noise!
Selvom dagene rykkede tættere og
tættere på, så var det ikke lige de store
adrenalinsus der dukkede op på listen. Det
eneste opvisningshold denne gang blev det
spanske hold Aquila. Hmmm! Til gengæld
var Peter Tanev og co. leveringsdygtige i
fint solskin, så mon ikke det gik alligevel?

Det faste hold bestående af undertegnede, Lars ”Redak” og ex-prez Per
Voetman havde i god tid sikret sig plads på
spotterdag ved at tilmelde sig hos Kaptajn
Jensen, så med GPS’en pegende mod FSN
Karup gik det af sted ad tomme veje en
meget tidlig lørdag morgen.
Vel ankommen til indgangen blev
andre IPMS’ere også spottet. Men der var
minsandten også fuldt hus af vagtfolk i
lange baner. Vi blev registreret og fik udleveret et navneskilt der skulle bæres synligt
hele dagen samt diverse. Vi var samlet set
165 flytosser, der jo gik med store rygsække
fyldt med udstyr, så disse suspekte personer
kunne jo ikke bare sådan lige lukkes ind.
Næh, der skulle bombehundene lige have
en chance for lidt træning. Ja du læste
rigtigt – tasker skulle åbnes og snuses til.
Var det ikke lidt overkill? Altså, man lukker
50-75.000 personer med meget store tasker
ind dagen efter og SÅ hemmelige steder
skulle vi jo heller ikke hen? Endnu ;-)
Nuvel, 165 mennesker var vel også
nemmere at holde styr på!
Turen startede med en bustur ind på
området, hvor der var briefing om dagen.
Til den umiddelbare skuffelse skulle vi først
trækkes rundt i to timer for at kigge på

udslidt materiel før vi kunne komme ned
til static display. Men det var jo ikke uden
formaninger om dette og hint. Allerede
inden dette var en far blevet forvist med sin
søn som var under 12 år. Engang imellem
kan det være fornuftigt at læse teksten!
Heller ikke stiger og den slags var tilladt.
Jo da, forbuddene stod i kø. Og man måtte
heller ikke fjerne stiger og afskærmninger
fra flyene!
For nu at sikre at der ikke skete selvmordsangreb mod noget af det opstillede
materiel blev deltagerne delt op i fire hold,
der i hver sin bus blev kørt rundt. Det
havde dog den fordel at alle ikke stod det
samme sted på samme tid! Men dog skulle
hvert hold oppasses af tre mand og en
hund. Ja, ja, der må vel være erfaringer der
siger at det er nødvendigt…
Vor bus startede med at stoppe ved en
T-33 på en pind og skepsisen tog til. Det
blev ikke meget bedre da vi standsede ved
BOR for at se en mildest talt udrangeret
F-104. Kan vi få det her overstået hurtigt
please! Men heldigvis blev det da bedre, da
vi kom op i det nordlige område, hvor der
stod en god håndfuld F-16’er (surprise)
– deriblandt den flotte hollandske i sort,
grå og sølv. Minsandten om ikke den satte

Ifølge alle planer, så var det sidste gang vi så S-61 til Airshow på Karup. Mon ikke vi tager endeligt afsked med den næste år på Skrydstrup?
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Det hollandske F-16 Demo Teams fly på spotterdagen. Bemalingen er sort med grå og sølv cirkler på krop og vinger.
Numre, toppen af halen, „missiler“ og staffage rundt om cockpittet er orange

i gang da vi kom til stedet, så vi kunne se
den rulle ud – dog den forkerte vej i forhold
til os. Øv. På den måde kunne vi så også se
dens show fra en mere fordelagtig position.
Så den lidt øv-agtige indledning blev
rettelig mere end opvejet. Efter disse par
timer kunne vi så endelig blive kørt ned
til static området og få udleveret dagens
madpakke.
Static området var ikke noget det fik en
erfaren åbent hus rotte til at få blodtrykket

hævet. Det positive i forhold til sidst vi var
i Karup, var at nu stod Merlin der. Men
resten var i kategorien ”har vi set!”.
Ifølge programmet så skulle det flyvende program afvikles – men der var godt
nok meget langt imellem, så det var først
ved team Aguila at det blev interessant.
Lidt interessant. Men de skulle vist lige
ud og sondere terrænet først, for det føltes
nærmest som om de fløj til Ålborg inden

de begyndte at lave noget. Aguila er ok,
men Red Arrows eller Frecce Tricolori er
nu mere spektakulære.
Solen bankede jo ned og jeg må indrømme at jeg var godt ”gusten” inden
bussen kom og hentede os. Der skulle
bare noget væske ned og det skulle være
med det vuns.
Som et lille ekstranummer havde

Polakkerne har forstået at publikum kommer for at høre jet-larm. Efterbrænderne blev slukket til sidst, lige inden landingen
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Lars Redak den helt rigtige
kontakt, der efterfølgende
fik vist os den store bunker,
hvor der sker overvågning
af luftrummet over Danmark. Af sikkerhedsmæssige
grunde kan der naturligvis
ikke berettes om dette besøg,
udover at det var særdeles interessant og informativt. Jeg
ville dog nok selv betakke
mig for et job i en betonterning uden dagslys – men
sådan er der jo så meget.
Bagefter fik vi så en tur
i tårnet hvor hardwaret så
lidt mere bedaget ud, men
til gengæld bød det på en
fremragende udsigt over den
Midtjydske hede!
Således forfriskede gik turen til Herning og en overnatning på Østergårds
hotel og ikke mindst noget velfortjent
fouragering efter en lang og ikke mindst
varm dag. Dog skal man ikke klage over
solen, når den nu er her!

Søndagens show
Det blev jo igen en tidlig afgang, men
heldigvis kun fra Herning, så vi kunne ”nå
ind” inden den helt store trafikale knude
blev indført.
Ifølge planen skulle portene åbnes kl.
08.00 og vi var der 10 minutter inden. Så
ved jeg ikke lige hvad der gik galt… For
køerne voksede bare og det udkommanderede Politihjemmeværn gjorde sit bedste
for at positionere bilerne ved Gedhus. Ikke
desto mindre blev køen af biler længere og
længere – for porten blev jo ikke åbnet kl.
08.00. Det kan der naturligvis være mange
grunde til og der blev da også joket med
at bombehundene nok skulle gennemgå
samtlige biler og tasker!
Endelig efter en halv times tid blev porten åbnet så der kunne køres ind i god ro
og orden og vi fik en plads rimeligt tæt på
indgangen. Det er jo så ikke en fordel ved
udkørsel, men man kan jo ikke få det hele!
Der var jo sandt at sige ikke et program
der ville give den store åndenød, men én
ting var der da lært siden 2005 og det var at
der var masser af højtalere, så man kunne
høre hvad der skulle foregå. Det var et stort
savn sidst og det blev heldigvis klaret. Man
kan så altid diskutere om man synes at de
to kommentatorer var i den sjove eller i
den pinlige ende, men sådan er der jo så
meget. Jeg synes såmænd at de klarede det
til UG, men nu er jeg jo også selv lidt til
den pjattede side. Det morsomme var, at
det var to ærkekøbenhavnere og hvordan
den lige blev slugt på den Midtjydske hede

Flyvevåbnet havde sendt alle de EH-101 der kunne flyve (8 stk.) i luften, så pressens råben
op om skandale kunne forstumme

ved jeg jo ikke :-)
Dørene blev ikke åbnet i rette tid – men
programmet fulgte stort set den afsatte
tid og ikke mindst startede det til rette tid
kl. 10.00. Der var så lidt omrokeringer og
aflysninger i sidste øjeblik, men det er jo
den slags der sker.
Der blev traditionen tro lagt ud med
faldskærmsudspringere – både militære og
civile. De brugte meget passende EH-101
Merlin som springbase. Meget passende
da Merlin både har hjemme på Karup og
ikke mindst har været udsat for megen
kritik. Men det er jo efterhånden normen
at ethvert nyindkøb altid skal efterfølges
af polemik, så enhver journalistelev med
respekt for sig selv kan øve sig! Om ikke
andet er de da kommet hurtigere i tjeneste
end IC-4 togene!
Hvis man skal sige noget generelt for
interessen, så er det at det er ”larm” der
trækker. Da den polske MiG-29 var færdig
så var der nærmest generel udvandring, da

resten af programmet bød på T-17, Chipmunks og en belgisk F-16 (F-16 havde vi
vist set en del af i forvejen…) Det er da
meget sjovt at se en enkelt lille propelting,
men det klarer Stauning og Airshow i
Roskilde på glimrende vis, så for min skyld
kunne man godt fyre rigtige militære ting
af hele dagen. Men der er vel også et økonomisk aspekt i det?
Under alle omstændigheder var vejret
fremragende, hvilket aldrig er dårligt til at
fremme det gode indtryk. Jeg husker Åbent
Hus i Værløse i 1988. Der var det også
kanon vejr – men også Red Arrows! Selve
arrangementet var til UG absolut. Prikken
over i’et ville have været et ”ordentligt”
opvisningshold, med al respekt for Aguila
og Major Alonso naturligvis – så larmede
de ikke nok.

Den svenske Hunter i schweizisk bemaling
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Chance Vought F7U Cutlass
For 60 år siden gik dette radikalt anderledes fly i luften for første gang.
Af Lars Seifert-Thorsen

M

an kan ikke sige at Chance Vought
havde det store held med sig efter
at de havde lavet den fremragende F4U Corsair. Deres næste tre fly blev
absolut ikke den store succes. XF5U Flying
Pancake kom aldrig i luften, F6U Pirate
blev fremstillet i 33 eksemplarer inkl. tre
prototyper og derefter fulgte F7U Cutlass.
Men lad os først gå tilbage til begyndelsen. D. 1. juni 1945 igangsatte US Navy en
konkurrence om et nyt jagerfly som skulle
kunne anvendes fra US Navy’s hangarskibe. Kravene var 600 mph og en operativ
tophøjde på 40.000 fod.
Der var hård konkurrence imellem
Martin, Douglas, McDonnell, North American, Curtiss Wright og Vought flyfabrikkerne, 2. Verdenskrig var lige ved at være
afsluttet og alle kunne se, at der meget snart
ville være et overskud af fabrikker i forhold
til det behov som en fredstidsflåde havde.
Derfor var Chance Vought meget glade, da
det blev annonceret i juni 1946, at de havde
vundet konkurrencen om at fremstille det
næste hangarskibsbaserede jagerfly.
Den første kontrakt gjaldt dog kun tre
prototyper, der fik betegnelsen XF7U-1.
Der var tale om en eksperimentel, haleløs
jager med pilformede vinger (34o), to motorer, næsehjulsunderstel, trykkabine og
en bevæbning på 4 stk. 20 mm kanoner.
Motorerne skulle være Westinghouse J34
jetmotorer med efterbrændere.

Første flyvning
Efter at Vought havde vundet kontrakten
gik de i gang med at bygge flyet. I midten
af december 1947 var man færdige med
det endelige design og i begyndelsen af

Her er en pilot på vej ombord i en F7U-1.
Foto: © Vought Aircraft via Internettet

september 1948 blev den første XF7U-1
sejlet fra Stratford, Connecticut til Naval
Air Test Center på NAS Patuxent River i
Maryland.
Efter en stribe test og div. taxi-ture
på jorden var det endelig tid til at flyet
første gang gik i luften. Dog havde man
endnu ikke fået monteret efterbrænderne
på motorerne, men d. 29. september 1948
tog Voughts testpilot Robert Baker flyet i
luften for første gang.
Jomfruflyvningen og de efterfølgende
flyvninger med den første prototype (s/n
122472) overbeviste US Navy om at de
godt kunne bestille 14 stk. F7U-1 produktionsmodeller.
Den anden prototype styrtede ned i
begyndelsen af marts 1949, så den nåede
aldrig at få monteret efterbrænderne. Disse
var nemlig først klar i slutningen af 1949.

Her er det XF7U prototypen der er klar på rampen på NAS Patuxent River
Foto: NAS Pensacola via Internettet
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I det hele taget var man ikke specielt
heldige med prototyperne. De forskellige
testflyvninger viste, at der var behov for
en hel del modifikationer og man installerede disse efterhånden som man havde
dem klar. I foråret 1950 styrtede prototype
nr. 1 ned under start og gik op i flammer.
Piloten overlevede heldigvis uden alvorlige
skrammer. Prototype nr. 3 havde netop
gennemgået en stribe ændringer omkring
efterbrænderne, da den styrtede ned i forbindelse med et airshow i juli 1950.

Tests fra hangarskibe
De første forsøg med at anvende F7U-1 fra
hangarskibe fandt sted fra USS Midway d.
23. juli 1951 med en af flådens egne piloter
ved pinden.
Inden denne første test var der gået
næsten et år siden flåden fik leveret flyet.
Man havde brugt en måneds tid på at bygge
diverse testinstrumenter ind i flyet og efterfølgende det meste af de efterfølgende 11
til at foretage forsøg på landjorden inden
man til sidst satte flyet op på katapulten på
USS Midway.
Forsøgene viste, at flyet ikke var anvendeligt fra hangarskibe i den originale form.
Piloten kunne ikke se skibet i de sidste øjeblikke inden selve landingen og samtidigt
var der problemer med understellet, især
det lange næsehjulsben gav problemer.
Med de oplysninger er det ret nemt at
regne ud hvorfor de 14 produktions F7U-1
aldrig kom i operativ tjeneste. Hertil skal
lægges at to af dem gik tabt ved ulykker
allerede inden de blev leveret til US Navy.

Blue Angels
Som et interessant lille stykke historie skal
det nævnes at US Navy’s kunstflyvningshold Blue Angels fik tildelt to stk. F7U-1
i 1952 (s/n 124426 og 124427). På det
tidspunkt fløj Blue Angels i F9F-5 Panther
jets og de to Cutlass fly blev brugt til solo-opvisninger. De nåede at deltage i to
airshows, inden de blev taget ud af tjeneste
på grund af mangel på reservedele.

F7U-3
Meget tidligt i det første testprogram
stod det klart, at F7U-1 ikke var god nok.
Vought foreslog derfor en forbedret udgave, F7U-2, der dog blev overhalet indenom
af en yderligere udvikling, nemlig F7U-3.
Der blev skrevet en kontrakt på denne
udvikling i august 1950 og den første F7U3 gik i luften d. 12. december 1951. For at
komme ud over det værste problem fra
F7U-1, nemlig manglen på udsyn under
landing, lavede man et nærmest pukkelrygget cockpit og gjorde næsen mere rund.
Det hjalp ikke helt nok, så efter de første 16
fly gjorde man radomen meget mindre og
gav flyet endnu mere pukkelryggethed ved
cockpittet. Disse første 16 F7U-3 havde
Allison J35 motorer uden efterbrændere,
mens de efterfølgende havde Westinghouse
J46 motorer med efterbrændere.
En af svaghederne ved F7U-1 var at de
ikke var stærke nok til at klare de krav som
der blev stillet fra US Navy’s side, derfor
var der blevet lavet mange forstærkninger
på F7U-3. Flyet kunne klare 7G, men der er
temmelig mange eksempler på at piloterne
undervejs trak mere end 9G.
Når man sammenligner -1 med -3 udgaverne, så bemærker man at der nærmest
er tale om to helt forskellige fly, som har
en overfladisk lighed med hinanden. Der
er ændret i næsepartiet, omkring cockpittet,
siderorerne, understellet, halekrogen og
såmænd også i placeringen af de 4 stk. 20
mm kanoner. De blev flyttet fra næsen og
op i den øverste del af luftindtagene. En
ændring der til at begynde med gav store
problemer når man affyrede kanonerne.
Motorerne kunne ikke lide at suge krudtgasser ind og som oftest medførte det at
motorerne fik en ”flame-out” og derefter
måtte genstartes. Problemet blev løst ved
at indsætte nogle luftventiler umiddelbart
over mundingerne så krudtgasserne blev
suget væk fra indsugningerne til motorerne.
F7U-3 kunne også medføre en raketpod under kroppen. Denne pod indeholdt
32 stk. 2,75” Mighty Mouse raketter.
I midten af august 1952 blev en af de
første F7U-3 overgivet til US Navy for at
påbegynde tests fra hangarskibe. I første
omgang var det igen USS Midway der

Den første start med F7U-1 Cutlass (BuNo 124415) fra USS Midway d. 23. juli 1951
Foto: © Vought Aircraft via Internettet

var skibet. Efter yderligere modifikationer hos Vought blev disse tests fortsat i
begyndelsen af oktober 1952 ombord på
USS Coral Sea. Denne F7U-3 havde ikke
efterbrændere og der var fortsat mange ting
som blev efterlyst og som ikke var godt nok
til at man kunne overveje at sætte flyet i
masseproduktion.
Flere ændringer blev foretaget og det
fly som efterfølgende blev testet svarede til
den rigtige produktionsudgave. Disse tests
begyndte i slutningen af oktober 1953 og
varede det meste af et år. Efter disse test
anbefalede man at flyet blev sat i produktion, hvilket det blev. I alt blev der bygget
192 stk. af denne udgave.

F7U-3M
Allerede mens man testede F7U-3 indså
man at fremtidens jagerbevæbning ville
være missiler og ikke kanoner. Derfor var
det logisk, at der blev videreudviklet på

F7U-3, således at den kunne medføre 4
stk. Sparrow 1 missiler. På den måde var
F7U-3M født.
Den første F7U-3M fløj d. 12. juli 1954
og den sidste af de i alt 98 stk. blev leveret
d. 12. august 1955.

F7U-3P
Helt i tråd med mange andre jagerfly, så
blev der også udviklet en fotorecce udgave
af F7U. Den hed F7U-3P og der var monteret tre kameraer i en næse der var blevet
forlænget med 25 tommer. Kanonbevæbningen var demonteret og i stedet kunne
flyet medføre 40 lysraketter. Denne version
blev der bygget 12 stk. af og den fløj første
gang i juli 1954.

I operativ tjeneste
De første F7U-3 i operativ tjeneste blev
overgivet til VF-81 på NAS Oceana,
Virginia i april 1954. Da flyet var blevet

En F7U-3 Cutlass på Naval Air Station Jacksonville i Florida juni 1954
Foto: US Navy via Internettet
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umuligt at få tilbage til normal flyvning.
Samtidigt var det plaget af en del mekaniske problemer, især med motorerne, der
absolut ikke var nemme at vedligeholde og
heller ikke var stabile.
Af disse årsager blev F7U’s operative
karriere ganske kort. Allerede i efteråret
1957 blev de udfaset fra eskadrilletjeneste.
Modsat så mange andre flytyper overførte
man ikke F7U til reserveenhederne for at
disse kunne fortsætte med at flyve typen.
Formentligt var det på grund af dels typens
flyveegenskaber, dels på grund af problemerne med vedligeholdelse.
Dog skal det siges at de overlevende
Cutlass blev spredt rundt til stort set alle
reserveenheder med en enkelt eller to pr.
eskadrille. En gangbar teori er måske, at et
så radikalt anderledes fly kunne medvirke
til at gøre det nemmere at rekruttere folk
til disse reserveenheder!
F7U-3 Cutlass fly fra VA-86 starter her fra USS Forrestal
Foto: Naval Aviation Museum Pensacola via Internettet

meget forsinket, satte man fart på for at
få deployeret typen og ved udgangen af
1954 var yderligere to eskadriller operative
med F7U-3.
Samtidigt var man langt fremme med
planerne om at deployere F7U-3M og
den første eskadrille fik denne type i april

1955, hvorefter man for alvor gik i gang
med øvelserne.
Desværre viste det sig, at flyet var
ganske svært at flyve hvis ikke der var tale
om erfarne piloter. Dets karakteristika var
at det var svært at få til at gå i spin, men
når det først gik i spin var det til gengæld

En F7U-3 Cutlass ses her på dækket af USS Coral Sea (CVB-43) i november 1952
Foto: Via Internettet
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Bemalinger
Her er der tale om et fly der kan males i
mange forskellige bemalinger. Det begyndte med at være bemalet i overall Midnight
Blue med den bagerste del af kroppen i
Natural Metal.
De senere udgaver var i Natural Metal
over det hele bortset fra en sort radome
og et mørkegråt anti-glare panel. Til sidst
i karrieren fløj de i den kendte bemaling

med lysegrå overside og
hvid underside samt med
diverse staffagefarver som
kun USN har anvendt det
før alting blev til low-viz.

Bevarede F7U
Når man tager i betragtning at der i alt blev bygget
320 stk. af dette fly og at
der var mange der gik tabt
ved ulykker undervejs,
så er det imponerende at
ikke mindre end 7 af dem
fortsat eksisterer.
De seks stk. af dem er
F7U-3 mens den sidste er
en F7U-3M. Alle befinder
sig i USA, men de er temmelig spredt derovre. De
som er umiddelbart til at
se på museer er:
En F7U-3M på National Museum of
Naval Aviation i Pensacola, Florida. Den
er superflot restaureret.
F7U-3 kan ses på Wings of Freedom
Aviation Museum, NAS Willow Grove,
Pennsylvania.
F7U-3 findes også på USS Midway
Museum, San Diego, Californien (to stk.,
hvoraf i hvert fald den ene er under restaurering).
Endelig er der en F7U-3 under restaurering på Museum of Flight, Everett,
Washington.
De sidste to står i ikke restaureret stand
og forvitrer i dels Pueblo, Colorado og
Newbury, Ohio.

F7U i model
1/?? Aurora. Hvis man altså kan få sig
selv til at bygge dette sæt fra sætsamlernes
marked, så siges det at være et ret godt sæt
fra dengang far/bedstefar var en lille dreng.
1/?? Revell F7U-3. Et sæt der første gang
blev udgivet i 1954 og som ikke har været
med i den stribe af genudgivelser der har
været sidenhen af disse 1/æske sæt fra
Revell.
1/72 Airmodel F7U-3. Vacuform, men
ikke noget vi vil beskæftige os med her.
1/72 Rareplane F7U-3 el. -3M. Vacuform
med dele til at man kan bygge begge versioner. Dog har sættet ikke de rigtige luftindtag til en -3M.
1/72 Fujimi. Her kan man få tre forskellige sæt, nemlig en F7U-3, en F7U-3M og
en F7U-3P. Der er en stor del af genbrug
her, idet Fujimi i vanlig stil laver så mange
varianter som muligt ud af stort set de
samme dele. Der er tale om gode sæt, med
plads til enkelte forbedringer.
1/72 Anigrand. Dette er et resinsæt,

Den bevarede F7U-3M på Naval Aviation Museum i Pensacola, Florida.
Et museum efter min smag, ingen afspærringer!
Foto: Via Internettet

men kvaliteten skulle være absolut i top.
Ydermere er der i dette sæt dele med til at
bygge enten XF7U-1 prototypen, F7U-1
produktionsmodellen eller et af de to F7U1 fly der fløj i Blue Angels ved to airshows
i 1952 sæsonen.
1/48 Hobbycraft. Der er tale om F7U3/-3M her. Rygter vil vide at det er et
udmærket sæt. Dette sæt udgives også af
Kitech ZhengDefu
1/48 Lindberg. Dette er en F7U-1 og det
er en ældre sag der ikke er i samme kvalitet
som Hobbycrafts udgave.

Kilder
Ginter, Steve: Naval Fighters no.6 Chance
Vought F7U Cutlass. ISBN 0-942612-06-X

Sgarlato, Nico: US Fighters of the Fifties,
Squadron/Signal publications 1979. ISBN
0-89747-090-7
Air International Nov. 1992
Internettet, div. sider

NYT FRA NUTS & BOLTS
Vol.21: Sd.Kfz.251/9 Kanonenwagen
„Stummel“
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

En formation af tre F7U-3 fotograferet inden levering fra Vought fabrikken
Foto: © Vought Aircraft via Internettet

29

Teknisk museum for alle pengene –
og andre oplevelser
Som det fremgår af lederen blev dele af sommerferien henslængt i Østrig og der var det
så belejligt, at vi havde ”delt” nedturen og opturen.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

P

å den måde, at den kvindelige del
havde planlagt turen ned mens far
(og søn) havde planlagt turen hjem

igen.
For at det ikke skulle være et ”race” på
autobahn var der indlagt to overnatninger
hver vej, så der derved var tid til at kigge
på de ting man ellers nok ikke kommer i
nærheden af når man bare tager flyveren
ned sydpå eller andetsteds.
Nedturen (eller udturen om man vil)
fik bragt Dresden og Nürnberg indenfor
synsvidde.

Dresden
Den gamle by i Dresden er nærmest et
stort museum, hvor alting er centreret om
den store Frauenkirche, som var noget af
det eneste der stak op efter de allieredes
bombninger i slutningen af 2. verdenskrig.
Dog styrtede hele molevitten sammen
og lå som en stor bunke byggeaffald - men
dog beskyttet som mindesmærke under de
”glade” DDR dage, indtil det i 1991 blev
besluttet at genopbygge den med økonomisk hjælp fra Dresdener Bank og private
sponsorer.

På taget af bygning 2 står denne Concorde, der er et meget synligt blikfang

Så vidt det overhovedet var muligt
brugte man de oprindelige bygningselementer, der blev taget op efter deres
placering i bunken og fik en ca. position i
byggeriet. Det har jo ikke ligefrem fremskyndet genopbygningen, der først var
færdig i 2005. Lidt tankevækkende er det,
at se de sortsvedne sten. Gu’ ve’ om de
har sprøjtet et eller andet Teflon på for
at beskytte overfladen? Man må da ellers
formode at sod ville være vasket af efter

En De Lorean, som blev kendt som tidsmaskinen i filmen Tilbage til fremtiden
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mere end 60 år?
De ”gamle” sten giver bygningen et
Lego-agtigt udseende, hvor man kunne få
den tanke at Lille Ole ikke havde alle de
lysebrune klodser han skulle bruge, men
måtte tage andre farver i brug også!
Men ellers er det et tankevækkende sted
at befinde sig på. Et utilgængeligt lukket
land gennem langt de flestes barndom, er
nu blevet afløst af nybyggeri og væk er den
kolde krig. Og heldigvis for det.

Nürnberg
Noget af det der ikke blev genopbygget
lå i Nürnberg. Zeppelintribune. Den store
plads hvor nazisterne i 30’erne blev samlet og stod i snorlige rækker, mens Onkel
Adolf stod oppe på sin afsats og spruttede.
Igen et mærkeligt sted, der i dag bliver
brugt til et langt mere fornuftigt formål –
nemlig motorløb, idet det årlige DTM løb
på Norisring afholdes der, mens tilskuerne
sidder på tribunen, der ellers var forbeholdt
for ”spidserne” i partiet.
Hvis man har lidt fører-tilbøjeligheder
kan man så stige op på alteret hvor Adolf
stod for en lille menneskealder siden. Men
dog ikke helt. Den opmærksomme vil
bemærke at der er bygget flere trin ind og
at gelænderet er højere, så man står derfor
kun korrekt i vertikal position – men ikke
i den horisontale.
Nej, lad os komme videre til noget
mere spændende!

Sinsheim
Jeg var blevet opmærksom på Auto und
Technik museerne Sinsheim og Speyer
via et forum, hvor det blev omtalt at den
russiske kopi rumfærge Buran netop skulle
udstilles der.
Det viste sig dog at den udstilling
først bliver færdig til efteråret (det er den i
Speyer) – men da Sinsheim så ualmindeligt
spændende ud på hjemmesiden http://

Tupolev Tu-144 „Concordski“ står også på taget af museet som blikfang

www.museum-sinsheim.de/ så blev det
et naturligt udflugtsmål for undertegnede
– men måske ikke helt i samme grad for
konen og datteren!
Man kan overnatte på et hotel lige ved
siden af museet – men man kan også lade
være når man ser prisen på 140 Euro for
et dobbeltværelse og vælge et andet hotel
i nærheden.
Vi valgte et i Wiesloch, der ligger et
kvarter derfra. Det viste sig at være et
halvskummelt sted hotellet lå. Sådan lidt
forstadsagtigt og ikke ulig Høje Tåstrup
eller noget i den stil. Gerne krydret med
lidt Hassan og Mohammed, der kører rundt

i deres tunede Kadett’er med T-Hansen
udstyr for alle sparepengene og jalla musik for fuld drøn på Blaupunkt’en… Det
var måske sigende for området at hotellet
(heldigvis) havde en parkeringskælder med
kodelås på den automatiske dør!
Museet ligger i Sinsheim, der er en by
lige op ad A6 motorvejen sådan ca. midtvejs
mellem Stuttgart og Mannheim. Man skal
være ualmindeligt uopmærksom, hvis man
ikke bemærker det selv ved høj hastighed.
Det er de færreste attraktioner der har en
Concorde stående på taget som blikfang og
en kæmpe vindmøllevinge der stikker lodret
op i luften med påskriften: ”Sinsheim”.

Godt nok et lidt mørkt billede, men det viser en del af alt det som er tilstede på museet:
SdKfz.10, Kettenkrad, StuG.III, Jagdpanther, Ju-52, Ju-88, spanskbygget He 111 og en Emmen C-3605 kan genkendes på dette billede
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Den 6-hjulede Tyrrell F1 bil fra 1976, modellen til venstre vil næppe kunne placere sig ved
DM i Modelbygning

I praksis kan man kigge på en masse
uden at betale, idet der mellem museumsbygningerne er en legeplads, hvor der er
opstillet diverse udrangerede fly på pæle,
hvor der så er rutschebaner ned fra. Der
skal dog betales pr. tur. Typisk en Euro.
Alt ”guldet” koster dog en adgangsbillet, for der skal man indendørs i de to store

(meget store) museumsbygninger, der får
det hjemlige Tekniske Museum i Helsingør
til at ligne en begrænset privat samling.
I hal 1 er der også adgang til en IMAX
3D biograf, som vi dog fravalgte, da der
ikke rigtigt var nogle film der så (10 Euro
ekstra pr. person!) spændende ud… Men
det er dog ikke nogen anke over udgifter-

Fra loftet hænger denne Venom FB.50 i schweizisk bemaling.
Op af væggen bagved hænger der div. ældre motocykler og på gulvet er der veteranbiler
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ne, da man kan se at pengene bruges til at
opdatere museets samlinger, hvilket kan
være et problem mange andre steder, hvor
der står de samme ting år efter år.
I samme hal er der en kæmpe shop,
med alverdens ting. Byggesæt, bøger, plakater og en masse andre ting. Sjovt nok er
udgangen igennem butikken, så uanset om
du vil eller ej kommer du gennem butikken.
Hovedvægten af det udstillede i Hal 1
er svært overskueligt, hvis man skal forklare det. Lige inden for døren er der en
masse amerikanerbiler og en udstilling der
tager udgangspunkt i 60’ernes USA, med
Elvis, Marilyn Monroe og den slags. Men
så står der også en De Lorean, de fleste
nok kender som tidsmaskinen i ”Tilbage
til fremtiden”, men i virkeligheden er en
bil du kunne købe, hvis du havde råd. Den
udmærker sig ved at karossen kun blev
leveret i samme materiale og finish som
nymodens hvide varer – nemlig i børstet
rustfrit stål!
Når man går videre i oceanet af udstillede genstande kommer man til en større
2. verdenskrigs udstilling med alverdens
materiel fra både tysk og allieret side. Nu
kan jeg ikke nittetælle i større grad omkring
alt det panser, men det så da rimeligt overbevisende ud for det utrænede øje, selvom
de sikkert aldrig har kørt i de farver! Der
var også en større samling af udstillede 1:25
modeller at kigge på.
I mængden af krigstanks er der
minsandten også et stort Baureihe 52 lo-

Udenfor står bl.a. denne M7B2 Priest. Det er formentlig en ex-Bundeswehr vogn der har fået amerikanske stjerner på.
Bemærk den forhøjede opbygning af 12,7 krans og overbygning

komotiv, der er camoufleret på den ene side
og almindeligt bemalet på den anden. Som
mange af de andre lokomotiver i udstillingen kan man ”starte” dem, ved at indkaste
et par Euro og så begynder hjul at dreje
og det hele begynder at larme infernalsk.
Naturligvis begynder lokomotivet ikke
at flytte sig, da det praktisk nok står på ruller og ikke drives frem af den oprindelige
dampmaskine, men af en elektromotor i
gulvet og et kædetræk til et af hjulene. Men
imponerende opsætning.
Hal 2 er domineret af, at der på taget
er opsat flere store fly man kan gå op
i ved hjælp af nogle vindeltrapper. De
mest imponerende af slagsen er de helt
store trækplastre: Concorde og Tu-144,
i folkemunde kaldet Concordski, da den
var den sovjetiske udgave af Concorden.
Men hvor Concorden var et futuristisk fly
bygget af den tids bedste materialer, så blev
Tu-144 bygget efter bedste evne for at vise
at Sovjet ikke lå efter Vesten.
Det var dog en bet af rang da en Tu144 styrtede ned under opvisning i Le
Bourget lufthavnen ved Paris. Ikke ligefrem
den bedste reklame og flyet kom da heller
aldrig i international rutefart. Naturligvis
har diverse tosser fremsat teorier om at
flyet blev skudt ned af franskmændene,
da det blev anset som en trussel mod
Concorden…
I Sinsheim kan du komme op i begge
fly ved hjælp af de vindeltrapper der er
opsat. Dog kan der kun komme et begrænset antal besøgende ind af gangen,
hvilket sker ved en lille adgangssluse for

foden af trappen.
Der er virkelig heller ikke megen plads
i nogen af flyene. De er lange – utroligt
lange faktisk – men ufatteligt smalle, så der
kan altså ikke passere to personer af XXXL
størrelse. Derfor er de fleste sæder også
taget ud, så der kun er enkelte sæder i flyet
der viser hvordan det så ud oprindeligt. Det
hele er skærmet af med plexiglas, så man
ikke ”kommer til” at fjerne noget i flyene.
Nede igen efter denne oplevelse er det
bare at suge indtrykkene til sig fra Hal 2,
der indeholder det som far her ser som den
største attraktion – nemlig det europæiske
fastlands største (fastland er fremhævet,
da der jo er en samling i Donington der er
væsentlig større) samling af ældre Formel
1 biler. Og her er jo guld alle vegne – bl.a.
den oprindelige prototype udgave af den
6 hjulede Tyrrell fra 1976! Se det gippede
nok i dig hvaba! Men også intet mindre end
to Fittipaldier – en F5 der hænger oppe på
væggen ved indgangen og så en F8’er der er
ophængt så man kan studere den vingeformede bund på bilen, der gjorde at bilerne
fra den årgang blev suget til asfalten.
Det gør de dog stadigvæk – men bare
på en anden måde. Vingebilerne blev
”opfundet” af Colin Chapman med Lotus
78 og udviklet til perfektion med Lotus
79, men der er vi jo ovre i emner der er
så velkendte at gentagelse slet, slet ikke er
nødvendig!
Der er naturligvis mange andre og deriblandt den nærmest uundgåelige Michael
Schumacher racer – meget passende da
vi næsten kunne spytte til Hockenheim –

hvilket denne gang var en Ferrari F310 fra
1996. Det var dog den tidlige med den lave
næse og den stod i en stor plexiglasæske,
så den blev ikke fotograferet.
Sådan kunne jeg blive ved med de
mange F1 biler – men der må billeder tale.
En sluttelig bonus kom i en udendørs
udstilling af diverse mere moderne kampdyt materiel, som der givetvis ikke var plads
til indendørs, som virkelig var udnyttet til
sidste kvadratmeter på både gulv, loft og
vægge.
Dette museum er helt klart et besøg
værd, hvis man alligevel er på de kanter,
men at køre videre til Speyer kom ikke
lige på agendaen – noget med højlydte
protester – så det må vente til en anden
god gang!

NYT FRA HISTOIRE
HIS268: Models & Planes Vol. 2: P-40
HIS302: F-14 Tomcat
HIS327: Planes & Pilots 10: Airacobra
HIS298: Planes & Pilots 11:
Hawker Hurricane 1937-50
HIS304: Boeing 707 - KC 135
HIS264: Dictionary of The Cuirassier
Officers of The 1st Empire.
HIS308: GI Collector´s Guide. Vol. 2.
HIS287: American artillery 1939-45
HIS300: German Infantryman 1914-1918
HIS313: French Army 1914
HIS315: French Army 1918
HIS324: US Soldiers 1917
HIS320: Airfix soldiers
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
33

FLY
Mitsubishi A6M5/5a Zero Fighter
1/48. Tamiya.
Jeg måtte bare have dette sæt, selv om det
så er min nummer fire Zero. Jeg synes Zero’en er et meget elegant og harmonisk fly
som gør sig godt som model. Men det vigtigste ved købet her er, at japanske fly eller
kampvogne produceret af en japansk byggesætproducent, bare er flottere byggesæt.
Dette er ikke bare noget jeg skriver, det
har jeg faktisk selv oplevet ved den håndfuld japsere jeg efterhånden har bygget fra
forskellige producenter. Jeg har bl.a. bygget
Tamiya’s Zero i skala 1/32, som står for
mig som det ultimative byggesæt. Jeg var
meget spændt på hvor tæt lillebror her ville
kunne måle sig med storebror.
Man starter ikke overraskende med
cockpittet, som består af ikke mindre end
27 dele. Husk lige på skalaen er 1/48 og
Zero’en er et lille fly, så et meget detaljeret
cockpit ud af æsken. Man kan selvfølgelig
detaljere yderligere. Da jeg byggede min
1/32 Zero gav jeg den hele armen i cockpittet, ledninger her og der - osv. Jeg vil
tro at mindre end 5% af mit ekstra arbejde
kan ses på den færdige model. Så med det
i mente sprang jeg yderligere detaljering
over her i 1/48.
Cockpit glasdelene er meget klare og
det medfølgende maske tape er nemt skåret
ud også nemt påsat. Selerne til piloten er
med som decal. Jeg har set nogle bruge
disse og male detaljerne op med oliemaling.
Det gør sig faktisk ret godt, noget som jeg
vil prøve engang. Der medfølger en pilotfigur som jeg syntes ser lidt tyk ud, - en
sumobryder måske..?
Tamiya udgav samtidigt med selve
byggesættet et – 1/48 Mitsubishi A6M
Zero Fighter Detail Up Parts Set (*). Som

ANMELDELSER
Det samlede cockpit

bl.a. indeholder seler i æts til piloten. Man
kan med rette spørge sig selv om, hvorfor
dette ekstra sæt ikke er med i selve byggesættet? Anyway så købte sættet og brugte
jeg selerne herfra.
(*) Læg mærke til at der kun står A6M
hvilket nok indikerer, at der kommer flere
Zero varianter fra Tamiya.
Stjernemotoren er meget skarpt støbt
med fine detaljer, her kan man øge detaljen med lidt ledninger, hvilket jeg sprang
over. Cowlingen er ganske flot og der er
valgmulighed for at lave cowlingen åben
eller lukket.
De to kropshalvdele sættes sammen
uden brug af filler. Cockpit ”brønden”
sættes i nedefra og det hele passer bare
100% perfekt sammen. Mellem cowlingen og cockpittet er modellen bygget op

Her ses samlingen af vingspidsen med den revne der skal spartles og slibes
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omkring tre paneler. Dette giver mulighed
for at undlade to af dem og lade flyet stå
åbent så man kan se ind til bagsiden af
motoren. Det vil så kræve at man laver
alle detaljer selv, for modsat storebror i
skala 1/32 er der her ikke andet end den
forreste brændstoftank. Måske en opgave
for en resin producent? Vælger man at lave
modellen lukket, som mig, så passer det
hele igen perfekt sammen.
På både over- og undersiden af vingerne er der paneler som adskiller Nakajima
eller Mitsubishi producerede fly. Dette er
der nemlig også mulighed for med dette
sæt. Ved at file indløbene meget forsigtigt
af de paneler jeg valgte at bruge, så passer
de meget fint ned i henholdsvis over- og
undervinge, uden brug af andet end lim.
Jeg bygger en Mitsubishi flyver.
Overvingen har et overhæng hvori man
ligesom ligger undervingen op i. Dette
giver en meget fin vingespids i den helt
rette facon. Dette giver så en samling på
undersiden, som skal fyldes ud med putty.
Ved vingeroden, der hvor vingen
støder ind mod flykroppen, er der et ret
stort mellemrum. Jeg limede vingen på
kroppen men undlod at smøre lim ved
vingeroden. Lod det tørre et døgnstid og
smurte derefter Tamiya Extra Thin Cement
ned i mellemrummet mellem vinge og
flykrop, satte et stykke tape fra vingespids
til vingespids henover kroppen og fik
derved mellemrummet lukket, uden brug
af andet end lim. Dette er vigtigt at være
opmærksom på.
Understellet, hjul og hjulbrønde er i
skalaen meget flotte der er lidt udkaster-

Det er nødvendigt at bruge tape for at få
vingerne til at passe med flykroppen

mærker på indersiden af selve hjulklapperne, som nemt er slebet væk. Der mangler
bremseslanger ned til hvert hjul, hvilket jeg
lavede af tynd kobbertråd. På hvert ben,
sad der et lille øje til at spænde flyet fast
til et hangardæk. Disse øjer er fra Tamiya
støbt som en massiv klump, dem skar jeg
af og erstattede dem med et par bittesmå
og fine øjer fra Grandt line som jeg havde
liggende i en af mine rodeskuffer.
Man kan vælge imellem at have flapsene slået op eller ned, noget som meget tit
bliver brugt som en parameter til at bedømme nye byggesæt. Her er altså muligheden.
Zero’en havde typisk flapsene slået op når
den stod på jorden, så jeg satte mine flaps
oppe, altså lukkede.
Der medfølger to spinnere til propellen
og forskellige paneler hvor vingemaskinkanonerne sidder og to forskellige brændstoftanke. Hvilke man skal bruge, kommer an på hvilken version man bygger,
Nakaijma eller Mitsubishi. Det er meget
overskueligt lavet i instruktionen som er
typisk Tamiya, godt gennemarbejdet og
nem at forstå.
Derudover medfølger en ramme med
fire stående officersfigurer, alle sammen
meget flotte og detaljeret med faldskærme
og samuraisværd. Hvis jeg lige skulle finde
på noget at brokke mig over her, så ville
det nu have været bedre om to eller tre af
figurerne var mekanikerne eller ground
personel. Diorama mulighederne vil være
større. Okay indrømmet, hvad er chancen
for at jeg ville få lavet et dio anyway..?
Jeg synes japanske WWII fly er meget
spændende og ikke mindst udfordrende
at male. Tamiya anbefaler man bruger
deres AS-21 spray maling til oversiden af
modellen og deres AS-2 til undersiden.
Omregnet til Tamiya XF system, som jeg
foretrækker at bruge, så svare AS-21 til XF70 Dark Green 2 (IJN) og AS-2 til XF-20
Medium Grey.

Jeg kan huske
fra min 1/32 Zero,
hvor jeg br ugte
samme farver, at
modellen blev lidt
for mørk. Ja, det
syntes jeg i hvert
fald, så når jeg kommer så langt vil jeg
tone farverne kraftigt ned.
Der er decals til
tre fly, og en masse
stencils. Decalarket
er meget typisk Tamiya og ser lidt tykt
ud. Men jeg har før
brugt Tamiya’s „tykke“ decals og jeg synes
de lægger sig fint ind til modellen. Så jeg vil
også bruge medfølgende „klistermærker“
på modellen her.
Som skrevet, så laver Tamiya også et
1/48 Mitsubishi A6M Zero Fighter Detail
Up Parts Set. Udover seler til piloten får
man også drejede kanonløb og pitotrør,
super flotte. Samt nogle stopklodser til at
lægge ned omkring hjulene så flyet ikke
triller afsted. Disse klodser er i æts og skal
altså bukkes, jeg forestiller mig at det er
nemmere at lave dem selv i plastic…!
Sættet er værd at købe, da Tamiya altså
ikke vil lægge det i æsken...
To stykker kobbertråd, to små plastic
øjer fra Grandt line og noget trukket sprue
til antennen var hvad det kunne blive til.
Man kan lave lidt ekstra, men det er meget
begrænset for det er virkelig et godt byggesæt. Som i betragtning af sin størrelse er
meget detaljeret og udover man skal have
tungen lige i munden omkring samlingen
mellem flykroppen og vingen, så passer
det hele bare sammen og giver en rigtig
god byggeoplevelse. Så lillebror kan meget
flot måle sig med storebror og kan kun
anbefales.
Carsten Bentzien

BØGER
Suomen Ilmavoimat IV – 1942
(Finnish Air Force)
af Kalevi Keskinen og Kari Stenman
ISBN 978-952-99743-2-0
Bogen dækker, som titlen allerede siger det,
eet år af Det finske Flyvevåbens historie.
Formatet følger det med de tidligere bind
fastlagte: store, klare fotografier og tekst
parallelt på finsk og engelsk.
I den beskrevne periode var den finske
fremrykning på østfronten standset, og
bortset fra to sovjetiske afprøvninger af
det finske forsvar i årets begyndelse og
befrielsen af den sovjetisk besatte finske

ø Suursaari/Hogland i Finske Bugt skete
der ikke så meget her. Til gengæld var luftkrigen aktiv året igennem med et lavpunkt
i december. 11 eskadriller var aktive året
igennem, een eskadrille blev nedlagt og to
eskadriller oprettet.
Det væsentligste materieltilskud i det
beskrevne år var 15 styk Dornier Do 17Z.
Målt i antal af opnåede luftsejre var den
vigtigste jagerflytype Brewster 239. Disse
fly er naturligvis afbildet i bogen, desuden
spænder billedmaterialet fra Junkers K.43
over Høver M.F. 11 til Gloster Gladiator
samt masser af andre flytyper.
Efter dag-til-dag gennemgangen af
luftbegivenhederne følger bogens tabeller:
der giver de vigtigste personalia (eskadrillechefer og årets flyver-esser), desuden
oversigter over operationsbaser, sorties
opdelt efter måned og eskadrille samt
flybestanden. Alt ialt er også dette bind
nyttigt for modelbyggeren, omend der ikke
serveres færdigtygget materiale af typen
farvetegninger.
Al tekst, bortset fra visse stikord i
enkelte tabeller, løber parallelt på finsk og
engelsk. Bogen er i A4 format med stift
bind, 208 sider trykt på glittet papir.
Bogen føres hos Nyboder Boghandel.
Kai Willadsen
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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.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2008! (Som om det skulle være noget nyt…)
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. december 2008
(Skandinaviens absolut flotteste blad – nu i off-set, med gode
artikler og flere farveindslag! Super.)
Limtuben – 2/2008 - Norge
X-Planes - artikel med billeder .....................................................–6
Subaru Impreza WRC S12 konvertering - art. m. billeder.......–6
It went a little bad – Petter Solberg rallybiler - art. m. fotos ...–2
Bygning af norsk Lodestar - artikel med billeder .....................–8
Landsudstillingen 2008 - artikel med billeder ......................... –10
(Pænt blad med farve på omslag – som regel ikke mange artikler)
Scala 2 2008 - IPMS Sverige
Close encounter of the third class mould - art. m. fotos ........–2
Et år med modelbygge - artikel med billeder ............................–1
Four Baker, please await Sunray - artikel med billeder .............–2
Landsutstillingen 2008 - artikel med billeder .............................–1
Præmiering af modeller på IPMS Open - art. m. billeder .......–1
IPMS Open 2008 - artikel med billeder......................................–4
Hvis du har læst dette og vil have et gratis ESCI decalark nr. 51
tilsendt, så kontakt formanden. Først til mølle får malet – der er
kun ét.
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 20 issue 3 2008 - USA
HMS Courageous battlecruiser i 1:700 - art. m. billeder..........–2
Trumpeter German Pz.Sfl.Iva - artikel med billeder ................–2
Building two swiss Haefeli DH-3s biplanes from scratch
- artikel med billeder ......................................................................–6
Classic Airframes 1:48 Venom FB.1 - artikel m. billeder .........–6
Scratchbuilding Austrias ADGZ in 1:72 - art. m. fotos ...........–6
Illuminated Enterprise – Polar Lights 1:350 movie ship
- artikel med billeder ................................................................... –10
Building 1:48 BE2c from Roden - artikel med billeder ............–8
Buccaneer in detail - artikel med billeder ...................................–4

NYT FRA TANKOGRAD
TG-US 3005: Brothers of HEMTT
TG-US 3006: REFORGER 1969-78
TG-WH 4010 Sd.Kfz. 231/232
MFZ-S 5019: Mercedes-Benz LG 315
TG-TM 6013: US M5 & M5A1 Stuart Light Tank
TG-TM 6014: US M8 Howitzer Motor Carriage
TG-MM 7012: Australian Army 1st Brigade
TG-GB 9008: BATUS. British Army Training Unit Suffield.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
36

(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 2/08 - Østrig
Fiat C.R.20 im Einsatz - artikel med billeder .......................... –15
Vor 90 Jahren Gründung der ersten flugpostlinie artikel med billeder.........................................................................–3
Schicksal der Flying Fortress 42-30310 - art. m. billeder .........–5
Der traurige ende eines k.u.k. Fliegers
Lt.i.d.R Thaddeus Prauss - artikel med billeder ........................–3
(IPMS Mallari er et flot blad, med gode billeder – kun sproget
er vanskeligt)
IPMS Mallari 171 2/2008 - Finland
VL Pyry – et for mig ukendt fly- del 1. - art. m. fotos .......... –10
Model Expo 2008 – artikel med billeder ................................. –10
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 147 3/2007 - Belgien
Opel Blitz tankvogn i 1:35 byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–8
De Avro 626 – artikel med billeder .............................................–6
Jaguar Mk. II saloon 1:24 - artikel med billeder ..................... –16
Fokker D.VII 10e Smaldeel Escadrille - art. m. billeder...........–4
Kit 148 4/2007 - Belgien
Elint RB-50G Superfortress – artikel med billeder ..................–6
Vickers-Carden-Loyd Light tank T-15 - art. m. billeder........ –14
De Havilland Mosquito T3 – artikel med billeder ....................–9
The Hawker Tempest in the I.A.F & P.A.F artikel med billeder.........................................................................–9

NYT FRA LEGEND
1/35
LF1158: Humber Scout Car oppakning
LF1159: IDF Uparmored Humvee ombygningssæt. For Academy
LF1160: IDF AFV FN MAG set
LF1161: IDF KMT adapter set til Nagmashot, Nagamachon &
Shot-kal
LF1162: IDF APC Nagamachon Doghouse ombygningssæt
LF1163: M1 Abrams oppakning
LF1164: Pz III oppakning
LF1165: Merkava Mk. IV LIC
1/48
LF4103: M10 oppakning
1/72
LF7207: M1 Abrams oppakning
LF7208: Stryker oppakning
Import: SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence
2008
Af Flemming Hansen
Antal modelbyggere 2008: 18
Det har gennem længere tid vist sig, at
det klart er en fordel at dukke op med et
diorama, hvilket på sin vis naturligvis også
er fortjent med det store arbejde med et
sådan.
Derfor er det ikke utænkeligt, at der vil
ske „strukturelle ændringer“ i opsætningen
af hvordan der skal opdeles i „kvartårs
klasser“ uden at det på nogen måde hverken skal opnå DM højder eller gamles
dages tosserier, hvor det for nogen blev
en sport at bygge noget der ikke kunne
placeres i en klasse…
Men tilbage til maj måneds konkurrence. Kvartårskonkurrencen 2008 viser
sig igen at være et opgør mellem Lasse, Ib
og formanden.
Lasse og Ib på militærsiden præsenterede endnu et par dioramaer, der for
begge inkluderede et antal tyske soldater
med tilhørende køretøj(er). Hvor Ib havde
taget têten i februar vendte Lasse tilbage og
udlignede konkurrencen. På trediepladsen
kom en i øvrigt fraværende Martin Røpke
med en russisk lastbil, der var medbragt af
den Sydsjællandske modelmafia.
På den anden side vandt Jes med et
mulehår foran formandens medbragte
Audi, mens der var længere ned til Roys
262’er, der dog havde den lille finte, at
modellen var indkøbt én måned tidligere
på swapmeet!

EFTERLYSNING
På majmødet havde jeg en masse blandede
stumper med fra en anden modelbygger.
Det var bare at tage med hjem, hvilket
mange gjorde. Siden viste det sig desværre,
at en pilfinger havde åbnet et af mine sæt
og en lille pose metalbælter blev blandet ind
i stumpedyngen. Her slutter ethvert spor.
De er til min Azimut Borgward IV C og
bælterne kan ikke skaffes længere.
Skulle nogen opdage dem blandt stumperovet, vil jeg meget gerne have dem igen.
Hilsen Bjørn

Total

Navn

Lasse Hyllemose

9

10

19

3

Ib Schmidt

10

9

19

1

Flemming Hansen

8

9

17

2

Kjeld Pedersen

8

7

15

12

Jes Touvdal

5

10

15

13

Roy Nielsen

6

8

14

6

Kenneth Kerff

7

6

13

-

Martin Røpke

4

8

12

4

Carsten Bentzien

10

0

10

-

NYT FRA ATAK MODEL
35015:
35016:
35017:
35038:

Zimmerit Panther D, Dragon
Zimmerit PzKw.IV Ausf.J, Tamiya
Zimmerit Wirbelwind, Tamiya
Zimmerit Panther D,
Dragon-Premium Edition
35039: Zimmerit Panther G (model 2),
Dragon-Smart Kit
35040: Zimmerit Pz.Kpfw. III, Dragon
35043: Zimmerit Jagdpanther early,
Dragon 6458
SE35-01: Damaged Zimmerit Tiger I
sPzAbt 101, Dragon
SE35-02: Zimmerit SdKfz 251 Ausf. D,
Dragon
SE35-03: Damaged Zimmerit
Sturmtiger, AFV-Club
SE35-04: Zimmerit Elefant
s.Pz.Abt.653, Italy 1944 nr.1,
Dragon „Premium Edition“
SE35-05: Zimmerit Pz IVH early, Tamiya
SE35-06: Zimmerit Elefant
s.Pz.Abt.653, Italy 1944 nr.2,
Dragon „Premum Edition“
SE35-08: Zimmerit Panther A early,
14.Pz.Reg., Dragon
35A13:
Presenning til Jagdpanther
35A15:
Ssyms 6-akslet fladvogn
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

KØBES
Dan Mil nr. 2, 3, 5, 6, 7.
Høj pris gives.
Johnny Madsen 58501049
Vestergade 30
4200 Slagelse
ejlif@hotmail.com
mobil: 24638375

NYT FRA WWP
Grøn-20:
Rød-45:
Rød-46:
Rød-47:
SP-02:
SP-03:
SP-07:
SP-09:

PT-76 in detail
Bristol Fighter F.2B
GPW Jeeps fra Ford
s.F.H. 18 in detail
F-104 Starfighter in detail
Sd.Kfz. 9 FAMO
NTC Fort Irwin
Staghound in detail

NYT FRA
TIGER MODEL DESIGN
35201: T-34 Replacement exhausts,
ultratynde
35202: T-34 Replacement welded
exhausts, ultratynde
36201: KV Replacement exhausts,
ultratynde
WWP og Tiger Model Design importeres
af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2008-2009

13.-14. september .................... Modell Göteborg modelkonkurrence ....... Kungälv (http://modellgbg.myspot.se)
04.-05. oktober ......................... IPMS Belgien 40 års jubilæum.................... Wieze, Belgien
.............................................................................................................................. http://ipms.be/NC2008/NatCon2008Page.htm
08. oktober ................................ IPMS-møde (Swapmeet) ............................. Nyboder Skole, København
25.-26. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Tekniska Museum, Malmö, Sverige
01.-02. november ..................... Esbjerg Open modelkonkurrence.............. Kontakt Erling Henriksen, ling@henriksen.dk
12. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
15.-16. november ..................... Scale Model World........................................ Telford, England (www.ipms-uk.co.uk/smw_2008.htm)
12. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
14. januar ................................... IPMS Danmark generalforsamling ............ Nyboder Skole, København
18. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
11. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
??. april ....................................... Østjysk Open modelkonkurrence .............. Fritidscenteret, Randers
15. april ...................................... IPMS-møde Swapmeet ................................ Nyboder Skole, København
22.-26. april ............................... Intermodellbau ............................................. Dortmund, Tyskland
13. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
10. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, håndarbejdslokalet i stueetagen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
234
Poul Schütt Jensen
Munkemaen 285
5270 0dense N.
poli@webspeed.dk
235

66188838

Jimmy Wæhrens
Vestergade 88
8464 Galten
hj-waehrens@mail.dk

MEDLEMMER FLYTTET
29
Dan Mouritzsen
86827620
Søndergade 47, Frederiks
7470 Karup J.
dan.mouritzsen@oncable.dk

48
Per Tardum
Pilehøj 7
2990 Nivå
per@tardum.dk

30
Martin Thau
Præstemarken 22
8960 Randers SØ
thau@vip.cybercity.dk

106
Palle Olsen
Rævestien 2
4550 Asnæs
palleo@bigfoot.com

39
Torben Sørensen
Poppelhusene 146
2600 Glostrup
katomoso@pc.dk

86428697

43454042

38

30350065

156
Bjørn Clausen
Floravænget 33, 2.tv.
5250 Odense SV
clausen@howitzer.dk

NYT FRA RESICAST
35.197: Universal Carrier Infantry platoon
vehicle. Command or standard
35.198: Universal Carrier medium machine
gun carrier. Command or standard
35.293: Universal Carrier stowage. Parts for
two vehicles. Contains two sets of
„crushed“ rear suspension.
35.299: Universal Carrier deep wading.
Replaces old reference 35.210
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

49145026

NYT FRA MK35
F 186:
F 190:
F 191:
F 192:
F 193:

Civilist spiller harmonika
Fransk infanterist 1
Fransk officer
Fransk infanterist 2
SS Tank crew Ardennes 1944-45
x3 busts
A 070: Stenmur med hul
A 076: Mindesmærke med flag
A 080: Hegn
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

221
Tommy Jensen
Århusvej 22 G, 1.tv.
8940 Randers SV
f16tot@email.dk
224
Ole Hesselholdt Pedersen
Højbakken 3
5560 Aarup
ohp@stofanet.dk

35394480

Kvartårskonkurrencen i februar 2008

Øverst er det Jes Touvdal der har begivet
sig væk fra de tyske fly og over i noget civilt, her en DC-9 i Pan Am bemaling,
der dog ikke placerede sig i fly- og andet
klassen
Til venstre er det Lasse Hyllemoses diorama, der tog sejren i panser og diorama
klassen
Nederst er det en Zis-5V lastbil i 1/35,
der gav Martin Røpke en flot tredieplads i
panser og diorama klassen

At the top of the page is an old Airfix 1/144 DC-9 built by Jes Touvdal.
It didn‘t make it into the top 3 in the
aircraft and other class
In the middle is the winning diorama built by Lasse Hyllemose. The
recipe for winning in the armour
and diorama class seems to be dioramas with many figures
Bottom is a Soviet Zis-5V truck
built by Martin Røpke.
It took home third place in the armour and diorama class

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Bagsidefotos

Denne gang er det ikke alle der er læsernes egne fotos, men i stedet repræsenterer de
dels Flyvevåbnets Airshow og dels hærens nye IKK

CASA C-101 Aviojet fra spanske Patrula
Aguila ved Airshow på Flyvestation Karup
CASA C-101 Aviojet from the Spanish Patrula Aguila at the Airshow in Karup
Foto/Photo: Flemming Hansen
CV 9035 i terrænet ved Oksbøl
Danish CV 9035 in the Oksbøl terrain
Foto/Photo: Hærens Kampskole
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