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Danske Leopard 2 kampvogne i Afghanistan

Fotos/Photos:
© Hærens Operative Kommando
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Her er der to billeder af de danske Leopard 2 kampvogne
i Afghanistan med Barracuda net
Ser man nærmere på det nederste ser det ud til at vognen
er grøn/sort inden under nettet
These two photos show the Danish Leopard 2 tanks
in Afghanistan with Barracuda netting and all.
If you look closer at the lower photo it appears that the
vehicle is green/black under the netting
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LEDER
Atter en gang skal vi vidt omkring i dette nummer. Fra historiske fly over moderne kampvogne til historiske racerbiler. Ganske vist
lykkedes det igen at slippe forbi Flemmings epos om skivebremsernes udvikling i bulgarsk folkerace. I stedet hander det om en ældre
McLaren fra dengang mange af bladets læsere var teenagere.
Dengang i 1970‘erne kom der et nyt fabrikat af byggesæt på markedet. Det var Matchbox og dem er der såmænd også en artikel
om i dette nummer. Kom ikke her og sig at IPMS-Nyt ikke kommer vidt omkring, i hvert fald når det drejer sig om tidsaspekter. På den
anden side, så kan I ikke læse noget om 90-året for afslutningen af 1. Verdenskrig og det er måske en svipser, men sådan kan det altså gå.
Min opfordring i sidste nummer gav faktisk pote, der ligger allerede nu noget materiale til næste nummer. Det skal dog på ingen måde
forhindre dig i at sætte dig til tastaturet.
Vi modtager meget gerne masser af materiale til bladet. Lad være med at tænke på om du kan stave eller om ordstillingen er helt
korrekt. Det er sådan noget som redaktionen kan håndtere, det vigtige for os er, at der kommer noget stof som vi så kan redigere i.
Stort og småt, vi modtager det hele med glæde.
Efteråret er også en tid hvor der annonceres nyheder fra de forskellige fabrikanter. Nogle af dem kommer desværre aldrig frem til
butikkerne, andre er der stort set inden nyheden er annonceret. I dette efterår ser listen over sæt vi kan vente os meget spændende ud.
Det gælder næsten uanset hvad det er, som netop får dig til at investere i nye sæt.
Emnerne er mangfoldige og der er utvivlsomt nogle af Jer, som allerede har set eller hørt om disse nyheder der er på vej. Det
dersens Internet er kommet for at blive og det betyder, at vi som et trykt medie altid vil være på bagkant når det handler om nyheder.
Til gengæld så ved vi i redaktionen også, at der er en hel del af Jer som ikke er på vores forum og hvis det betyder at I ikke er på
Internettet, ja så skal I ikke snydes for nyhedslisterne. Se rundt om i bladet og måske især på side 35.
Tidspunktet for afholdelse af DM i Modelbygning nærmer sig med meget hastige skridt. Når bladet udkommer er der kun 10 måneder
til at få de sidste modeller færdige inden turen går til Valby. Læs lige formandens leder på næste side. Der er en meget vigtig information
omkring DM i Modelbygning. Ses vi i Valby?
Med disse ord vil jeg gøre som i Disneys juleshow og ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 23. november. Deadline til næste nummer: 01. januar.
Forsiden viser en McLaren M23 i færd med at tage et sving
i høj fart ved Goodwood Festival of Speed 2008
Foto: Flemming Hansen

Front cover: A McLaren M23 taking a bend at high speed
at the Goodwood Festival of Speed 2008
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens Side
Ny trykker
Tidligt på året meddelte vor gamle trykker (Sats-O-Grafik i Frederiksværk), at han indstillede sit virke og anbefalede derfor en ny
trykker i Esbjerg. Det blev desværre ikke en succes.
Det er derfor med stor fornøjelse, at vi byder ind med dette
nummer af IPMS-Nyt. Efter et par numre, som vi slet ikke har
været tilfredse med, har vi nu fundet en ny trykker i Hillerød, der
har vist sig, at levere en bedre vare end det vi blev præsenteret
for i nr. 120 og 121. Det har så yderligere givet os mulighed for,
at vise farve på indersiden af omslaget, hvilket vi i redaktionen
er rigtigt glade for.
Det er jo nok de færreste, der opdager den slags, men når man
sidder med fingrene dybt nede i suppedasen, så bemærker man de
finere detaljer. Såsom at stort set alle sort/hvide billeder i nummer
121 var for mørke og i 120 var de alt for rastede (avis prikker).
Dertil et noget blåt skær på omslaget af 121.
Det var vi som sagt ikke tilfredse med – for selvom prisen var
højere var kvaliteten ikke fulgt med i samme takt. Vi kontaktede
derfor to trykkere der fik samme fil udleveret som sidste nummer
var lavet ud fra. Vinderen blev Hillerød Grafisk ApS, der så har
lavet dette nummer du sidder med ude på dasset… og forhåbentlig
de kommende mange numre.
IPMS-Nyt er stadig bladet der samler hele foreningen – og især
dem, der ikke er på Internettet. Derfor gør vi stadig – med fornøjelse - meget ud af vort medlemsblad for at sikre at vi hele tiden har
den bedste kvalitet for de penge der trods alt bliver postet i det.
Så nu er omslaget sikret. Indholdet skal jo gerne komme fra dig!

Medlemsblad som PDF fil?
Meget har i tidens løb være skrevet om at IPMS-Nyt hellere måtte
udkomme som PDF fil. ”Udviklingen” dikterer det! Men gør
”udviklingen” nu også det? I den seneste tid tyder noget på, at
det ikke er helt forbi for de trykte medier.
Se nu bare på Norge. Der er længe gjort meget ud af medlemsbladet Limtuben i Norge. Men i år har de minsandten lanceret
et ”no-holds-barred” fuld fire-farve off-set tryk! Det ser bare
knaldhamrende godt ud – men det er også knald-hamrende dyrt
skal jeg hilse og sige.
Så vidt jeg lige kan regne ud bruger de vort årsbudget på
bladet hver 3. eller 4. måned! Det skal dog lige siges at de i Norge
er flere medlemmer end her, og de betaler omkring 300,- om året
for medlemskab.
Tyskerne er også gået over til farvetryk på glittet papir. Efter i
mange år, at have haft et medlemsblad, der ikke bestod af artikler
i den forstand. Stort set udelukkende sætanmeldelser – det hele
i ”vovet” sort/hvid, men dog på glittet papir! Tyskerne er nu
også gået over til et mere traditionelt blad med fokus på andet
end sætanmeldelser, også her i næsten fuldt farvetryk. En 100%
fornyelse og forbedring over det gamle blad, hvor det var mere
spændende at læse Statstidende! USA har længe været førende på
området med et 90% farve Journal.
Så tanker om at gå over til udelukkende et netbaseret ”tryk”
som PDF fil ligger tilsyneladende langt fra disse enkelte eksempler – herunder naturligvis også IPMS-Nyt, så overskriften er ikke
udtryk for noget, der er på trapperne herfra.
Tværtimod er det glædeligt at se, at de gamle dyder slet ikke
er på vej væk, hvad man sikkert kan forledes til at tro, hvis man
lever med lidt for store skyklapper.
Men dem der går sine helt egne veje er Sveriges medlemsblad
Scala. Jan Forsgren er nok mere eller mindre blevet træt af, at være
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en af få bidragsydere til bladet og har derfor med udgangen af i
år – som jeg tyder hans ledere – valgt at kaste håndklædet i ringen
med både IPMS Sverige og Scala.
Traditionelt har IPMS Sverige været delt mellem Gøteborg og
Stockholm. Således at det i en periode var Stockholm der stod for
IPMS Sverige og i en periode har det været Gøteborg.
Men i Scala 3/08 efterlyser Jan Forsgren både en lokalafdeling
til at føre IPMS Sverige videre, samt ikke mindst et medlemsblad.
Om det så bliver IPMS Stockholm der bringer IPMS Sverige
videre, må fremtiden vise. Jans sidste leder ser lidt ud som om at
”alt er i spil”, som det så smukt hedder på politiker sprog – når
ingen aner i hvad retning vinden blæser!
Som jeg vurderer det har IPMS Sverige malet sig op i et hjørne.
Lokalafdelingerne er blevet så tilpas store at ”ingen” er interesseret
i at holde et fælles projekt i luften længere. De store ”hjørner”
af landet. Gøteborg, Stockholm og til dels Malmø (C4 er ikke en
IPMS konkurrence) har hver deres store konkurrence.
Hvis ikke der melder sig en spiller på banen, så kan IPMS
Sverige være historie lige om lidt, hvor der efterfølgende så ”kun”
er et IPMS Stockholm, et IPMS Gøteborg etc. Jeg synes, at det
er en trist udvikling.

DM-2009 er rykket
Der er en god og en dårlig nyhed omkring DM 2009. Den dårlige
er at vi ikke kan afholde DM i den sædvanlige første weekend af
efterårsferien, da Valby Medborgerhus har været så ”frække” at
lave deres eget arrangement lige præcis den weekend! Uhørt! Den
gode nyhed er så, at du vil få yderligere én uge til at afslutte dine
DM projekter!
DM 2009 afholdes i weekenden
den 17. og 18. oktober 2009
Vi har kigget efter andre muligheder for lokaliteter. Men det der
stadig trækker til Valbys fordel er den centrale beliggenhed uden
at være helt inde i København med de ulemper det giver parkeringsmæssigt i Klaus Bondams terrorvælde af fjernede parkeringspladser og ublu priser for dem der er tilbage.
Tillige har Valby erkendt mangler omkring belysning sidst vi var
der, så det skulle være forbedret næste gang. Jeg skrev ”skulle”…!
Så atter engang vil vi mødes i oktober til rimelig fredelig kappestrid på modeller i det Valbyske om 10 måneders tid.
God jul og godt nytår fra El P.

Bygning af De Havilland Mosquito i 1/24
Del 2 af det store byggeprojekt er vinger og naceller. For de som absolut ikke kan vente
er der et billede til sidst af en prøvemontering.
Tekst og fotos: Christian Alexandersen

Til at fæstne vingerne på kroppen havde jeg tænkt at anvende en gennemgående kraftig bjælke.
For at sikre at vingerne får den rigtige vinkel blev hele arrangementet tegnet op og derefter kunne midtersektionen skæres ud og samles.
Herover ses „hovedbjælken“

og til venstre ses de to stykker der skal limes
i hver vinge.
Til venstre:

NYT FRA VALOM
72020: Martin B-26A Marauder.
Med resin og æts
72021: Martin Marauder Mk. IA.
Med resin og æts
72033: Handley Page Hampden B.Mk.I
(P1333 49 Sqn. + 517 Sqn. Coastal
Command)
72034: AW Albemarle B.Mk.I / ST Mk.I
(British and Russian marking)
72045: Handley Page P5 Hampden
(Swedish and Russian marking)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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Så kom turen til at samle naceller.
Min egen udskæring af delene var bestemt
ikke god, men samlet blev de da.
Herunder:
Efter at have tilpasset dem til vingeoversiden og den store ”hovedbjælke” var det
tid til at markere hjulbrønds åbninger og
få dem skåret ud.
Med den størrelse hjulbrøndene har,

er det på sin plads at lave noget interiør,
dvs. stringer, ribber m.m.
Først nogle stringers, derefter nogle ribber og endelig lidt diverse scratchet af det
affald der nu passede.
Herunder:
Sidst, men ikke mindst, er det tiden at sikre
sig, at det på et senere tidspunkt lader sig
gøre at montere hele understellet.
På forreste skot anes den scratchede
olietank og en styringsenhed øverst.
Efter at nacellerne nu sidder godt fast i den

NYT FRA MR i 1/35
MR-35093: Munitionspz.Sd.Kfz.250/6 Ausf.A (für 7,5cm StuK L/24)
MR-35094: Munitionspz. Sd.Kfz.250/6 Ausf.B (für 7,5cm StuK L/43 & L/48)
MR-35310: Flakaufsatzrahmen für 2cm Flak 38 auf Opel Blitz
MR-35335: Rädersatz (8-Lochfelge) & Zubehör Opel Blitz (für Tamiya Bausatz)
MR-35338: Hochbordpritsche mit Radkästen für Opel Blitz (Tamiya)
MR-35339: Reifen Sd.Kfz.7 KM m11 Sandreifen (Trumpeter)
MR-35341: Jagdpanzer 38 Hetzer Vorserie
MR-35126: reworked, with turned gun barrel
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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yderste del af vingerne, er det tid til at koncentrere sig om det inderste stykke vinge med kølerne.
Herunder er det styrbord vinge, der har fået en plade som front for køleren og bagsiden af samme (bagsiden af montage skinne)
samt en skærm, der leder luften ud fra køleren.
Så er det inderste vinge stykke samlet,
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der er kommet et stykke mesh på den
synlige front og et par plader i enderne
af ”køler-åbningen”
Herunder er der lavet en

vindafbøjningsskærm (når luften har
været gennem kølerne – og skal ud igen)
for det tilfælde den måske kan ses,
når sprækken åbnes på
indervingens underside.
Finishing touches inden panellinier skal

indgraveres er panelerne, der sikrer et roligt luftflow over enderne af nacellerne.
Det viste sig at være lettest at tage en af de gule ”post it” og sætte på, markere kanter på den og bruge den til at skære en del af
helt tynd styren plade. Så er pladen rullet lidt over en blyant og klistret på.
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Billedet til venstre:
Øverst er det skabelonerne i gul post-it,
nedenunder er det de bøjede styrenplader

På billedet i midten er de tynde styrenplader
løst monteret, de mangler at blive endeligt
tilpasset

Nederst mangler der bare noget lim på den
ene og lidt spartel på den anden.
Endelig er vingerne ved at være klar til at få
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påridset panellinier og div. dæksler
Til venstre, for de utålmodige, et billede
af en prøvemontage. (Der har været
MEGET dry-fit i dette byggeri).
Underlaget er milimeterpapir størrelse
A2 (= 4 IPMS-Nyt ved siden af hinanden)

Artiklen i næste nummer regner jeg
med omhandler det resterende interiør
og måske montering af vinger m.m.?
Fra redaktionens side, skal der lyde en stor
tak for at vi får lov til at følge dette projekt
skridt for skridt. Vi glæder os til fortsættelsen
(så er der jo også et incitament til at færdiggøre
modellen)!

NYT FRA PLUS i 1/35
086:
089:
090:
298:
314:
1/48
4041:

SPA L39 Coloniale
Bass and Clothes-tree
U.S. Snipers - Jackal Hillie suit
U.S. Machine gun cal .50 - AA
Timbering of trenches

Reindeer-team with
German bomb
Importeres af SMT Hobby der kan
henvise til nærmeste forhandler.
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Stævnemøde med en legende
For mange år siden skrev jeg en artikel om F-1 i modelform.
Det er jo en artikel der stadig snakkes om i de små hjem!
Tekst og fotos: Flemming Hansen

D

et var faktisk i IPMS-Nyt nr. 69,
der ved hjælp af kulstof-14 metoden kan dateres til efteråret 1995.
Der skrev jeg om den lange række
af 1:12 byggesæt af formel 1 racere Tamiya havde udgivet siden slutningen af
1960’erne. Det er sæt, der i visse former
er blevet genudgivet siden og flere genudgives i disse år med specielt tilbehør i
form af bedre decals lavet af Cartograf, der
efterhånden er blevet en de facto standard
for specielt gode decals. Også fotoæts er
kommet til de sæt.
Selv om vi snakker sæt der har mange
år på bagen er mange – de fleste faktisk – i
en kvalitet visse andre producenter kun kan
drømme om. Siden 1995 er der dog sket
det, at alt (licensrettigheder ikke mindst!)
er blevet voldsomt meget dyrere således at
disse kongesæt ikke længere får nye brødre.
Der er med andre ord ikke udgivet et nyt
1:12 F-1 sæt fra Tamiya siden 1993.
De sidste tre der kom var Ferrari F190
fra 1990, McLaren MP4/6 fra 1991 og
endelig Williams FW14 fra 1992. Hver for
sig nogle sæt der satte nye standarder for
”byggesæt” og på den tid også en form for
prisrekord, da vi snakkede mere end 1.000kr
for et enkelt byggesæt af en modelbil.
Det er ikke rigtig de sidstnævnte sæt
der for alvor genudgives. De er mere eller
mindre stadig i kataloget. Det er de gamle
sæt fra 70’erne – f.eks. den velkendte 6-hjulede Tyrrell, JPS Lotus 78 og Renault RE30
samt ikke mindst Ferrari 312T4. Der er
flere andre der er genudgivet - men der er
stadig et sæt der mangler: BS-1216 Texaco
Marlboro M23.
Det er så en sandhed med modifikationer idet sættet uden decals er udsendt i
en speciel udgave i en hvid neutral æske på
Shizuoka messen for nogle år siden. Uden
decals fordi ordet ”Marlboro” er omfattet
af lovgivning, der nærmer sig fjernelsen af
hagekors fra byggesæt… Det er jo smøger
og det vil jo lokke de unge mennesker i
fordærv, hvis ordet ses på en model! Så
derfor kan man ikke bruge den titel på en
model – føj da.
Når nu den kun er udkommet i begrænset antal i en japansk klubudgave, så er det
vel næppe svært at gætte, hvad der er sket
med dem der er røget på Ebay? Korrekt –
de er blevet dyre!
Men jeg har nok til dette liv og flere

Sådan så æsken ud dengang i 1976

efterkommere. Jeg var nemlig så heldig, at
jeg sammen med Allan ”F1” fik opkøbt
restlageret af udtjente F1-modeller – ubyggede altså – fra Tamiyas lager hos Wittrock
i Danmark et stykke tid inden de flyttede
til Jylland. Det var sæt, hvor der manglede
rammer eller dele deraf hist og her. Men
sammenlagt kunne man sagtens få noget
anvendeligt ud af det. Så det var jo en god
lille forretning. Nu mangler der bare at
komme i gang på byggebordet.
Men hvorfor denne fascination af
M23? Jo i gamle dage kunne et F1 chassis
sagtens overleve flere sæsoner med mindre
modifikationer. Modifikationer, der sker i
samme takt i dag – bare mellem hvert løb!
Men i de flippede 70’ere var jeg Emmo fan,
altså fan af den brasilianske F1 verdensmester Emerson Fittipaldi. Han startede
hos Lotus og kom i 1974 til McLaren for
at køre i den rød-hvide Texaco Marlboro
McLaren M23, hvor han blev verdensme-

ster i samme år.
Pudsigt nok hedder årets VM-bil med
Lewis Hamilton bag rattet også ”23” i
modelnummer – men det fulde navn er
MP4/23 og hvorfor den gør det, er en lang
snak som ikke er relevant her!
Men minsandten om ikke Tamiya udsendte netop dette byggesæt i 1:12! Så det
måtte jo en knægt som mig naturligvis eje.
Men kr. 129,- i 1976 var en anseelig sum
penge, så der gik lige nogen tid inden modellen blev indkøbt på Frederikssundsvej
i Husum, hvor der i dag ligger en (suk)
BR legetøj.
Nu må jeg jo så indrømme, at det sæt
for længst er gået til de evige modelmarker,
da bemaling af det tricky to-farvede bemalingsskema ikke lige var en teknik jeg helt
havde udviklet til perfektion i de tidlige
teenage år.
Så den måtte flere gange hen over årene
nogle gange i malefjerne afdelingen – men

Sådan så bilen ud ved det canadiske Grand Prix i 1974 med Emerson Fittipaldi ved rattet.
Foto: Via Internettet
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Her ses bilen så på Goodwood Festival of Speed årgang 2008

så var der jo noget med decals og ja så kan
man jo selv gætte resten. En senere indkøbt
led også samme kranke skæbne så derfor
var det i mange år en jagt efter ”den hellige
gral” som så i løbet af halvfemserne viste
sig i form af kontakter uden for landets
grænser – i det mindste efter den genudgivne Yardley McLaren, der ikke led af samme
problem som den fæle Marlboro udgave.
Dette sæt er dog modificeret med en anden
bagvinge og airbox samt andre dele. Derfor
var de gamle dele stadig i høj kurs. Enter
Wittrock som beskrevet ovenfor. Mærker
er heller ikke noget problem længere idet et
japansk firma kaldet Studio27 har lavet en
eksakt kopi af de gamle mærker i en bedre
udgave fabrikeret af Cartograf.
I sluthalvfemserne kom Internettet

Detalje omkring batteriet
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også for alvor på banen, og pludselig kunne
man få fat i dele, decals og byggesæt som
få år tidligere nærmest var uopnåelige
eller i det mindste forsynet med ufattelige
trængsler at få fingre i. Facit af alt dette
er nu, at jeg nok kan lave de første 4-6
M23’ere i diverse udgaver… Man skal jo
ikke vansmægte!
Siden midten af halvfemserne er der
sket meget i mit liv – men et er stadig status
quo: Jeg har stadig ikke fået bygget den ultimative model af min favorit F-1. Nemlig
Emerson Fittipaldis VM racer fra 1974.
Det var tæt på inden DM i 2001. Men
en uheldig superlimsklat lige på et meget
synligt sted på lakeringen og så var jeg
tilbage til square one. Arghh. I’ll be back
som Arnold siger.

The real thing
Men hvad kan være bedre end at få bygget
en model? Jo det er naturligvis at møde den
helt rigtige bil i virkeligheden! Desværre
kunne jeg ikke tage den med hjem af indlysende årsager, men bare det, at stå ved
siden af den og studere de detaljer som
jeg har siddet og gloet intenst på, bare i
1:12, var stort.
Miraklet skete i sommer på Goodwood
Festival of Speed, der er STEDET for den
slags stævnemøder. Der har snart været så
mange stævnemøder og deraf følgende
billedmateriale, at jeg slet ikke kan komme
og påstå at jeg mangler referencer på en
ufattelig lang række af spændende racerbiler. Men M23 manglede stadig i samlingen
– indtil juli måned i år.
Både undertegnede og Allan F1 havde
forsigtigt forespurgt de altid tilstedeværende McLaren folk om de ikke lige kunne
tage deres M23 med på festivalen. Der er
bare det med McLaren at de ikke gør noget halvt. Lige siden Ron Dennis kom på
banen i McLaren teamets top i starten af
1980’erne har McLaren sat nye standarder
for forberedelse. Det var f.eks. McLaren
der begyndte med at male bilerne om inden hvert løb. Det var også McLaren der
introducerede det at male pitgulvet, så man
ikke stod på et grimt betongulv. Næh, alt
skulle være pletfrit, pinligt rent og linet op
så det var en fryd. Nu bruges enkeltkærv på
skruer ikke så meget længere, men i gamle
dage forlangte Ron Dennis, at hvis der var
en række skruer på en bil, så skulle kærven
på alle skruer vende samme vej… Det er
på det plan vi er. Det vil sige at McLaren

ikke ”bare” hiver en støvet bil frem fra
gemmerne. Nej, den får hele turen gennem
en totalrenovering – for den skal jo kunne
køre. Den skal ikke bare stå!
Hele den tur kom den gamle M23
igennem inden den stillede på Festival of
Speed. Meget passende i forbindelse med
en større udstilling af McLaren F1 racere
gennem 40 år.
Med den mulighed inden for rækkevidde var det bare at sætte digitalkameraet på
auto og fyre løs, hver gang der blev fjernet
”bodywork” på bilen. Der kan man virkelig
nyde den perfekte McLaren forberedelse,
men også, hvor fantastisk Tamiya har ramt
alle delene. Der er naturligvis små nuancer,
men man er ikke i tvivl om, at Tamiya ikke
bare har gættet. Husk på at vi snakker et sæt
fra 1975, der er 33 år gammelt. Prøv lige at
tage et Airfix sæt frem fra samme årgang
og prøv at sige ”state of the art” – nej vel.
Som det altid gør sig gældende når vi
snakker om restaurerede emner er denne
restaurerede model ikke 100% korrekt, hvis
man kigger på den som en løbsversion og
bliver rigtig nittetæller. Airbox’en – altså
den del over motoren der suger luft ned
til samme svarer til en version der kun
blev anvendt i Italien, USA og Canada i

McLaren striptease. Her er airbox‘en blevet taget af bilen

1974. I panzer lingo kan vi kalde det en
”spät” version. Men det passer ikke rigtig
sammen med baghjulsophænget, der i
midten af sæsonen omkring det britiske
GP fik en tværgående øvre ramme, der
er ret tydelig idet den ikke er sort, men
aluminiumsfarvet. Men så er vi også ovre
i feinschmecker genren!
Derudover er der tale om en restaure-

ring der er udført med kærlig præcision.
Ikke mindst de meget specielle otte luftindtag til Cosworth motoren, der er udført i
glasfiber. Normalt peger de lige op i luften,
men for at lave en smallere airbox lavede
man disse specielle indtag, der dog blev
droppet på senere modeller. At de således
kun blev set i en lille del af sæsonen af
1974 tyder derfor på en helt gennemført

Et billede af motoren i Tamiyas byggesæt, sammenlign med billedet herover og billedet på næste side
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En detalje af motor og især baghjulsophæng

restaurering, hvor der ikke er sparet nogle
steder. Men man vil ikke forvente andet
af McLaren!
Men hvad med Emerson? Jo, teamet
havde forventet at Emmo ville være til
stede, da han stort set har været til stede
på Goodwood hvert eneste år – men lige
præcis i år var han der naturligvis ikke. Det
ville have været stort at se den sorte og røde
hjelm med ”Cafe do Brasil” på siden i cockpittet, i stedet for Chris Goodwin, der bare
har det ufattelig triste job at køre forskellige
McLaren biler. Får han overhovedet løn?
Med lidt held så tager McLaren bilen
med næste år og så kan jeg håbe på at
Emmo også er der, så der for alvor kan

komme nogle minderige oplevelser og
billeder ud af det.

Festival of Speed
Er du til racerbiler og kändisser er der
ikke noget bedre sted at opleve det end
på Festival of Speed, der afholdes hver
sommer på Lord March ”lille” beskedne
residens i nærheden af Chichester i Sydengland, sådan ca. midtvejs mellem Brighton
og Southhampton. Nej det er ikke noget
med narko.
Der er heller ikke tosser der render
rundt med mærkeligt hår og ringe alle
mulige steder i en salig brandert på diverse
stoffer og alkohol. Det billede man kan

Emerson Fittipaldi i McLaren M23 i det tyske Grand Prix 1974. Bemærk venstre baghjul!
Foto: Via Internettet
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få, når man nævner ordet ”festival” og de
indre billeder viser noget fra Roskilde.
Nej! Festival of Speed producerer ikke
et ælte næsten uanset hvor meget det regner – og det gør det jo næsten med garanti
mere eller mindre hvert år. Det handler
om forberedelser med masser af træflis og
overdækning af gangstier, de mest befærdede steder med store aluminiumsplader.
Du vil heller ikke finde dynger af affald, da
der er en hær af folk, der hele tiden sørger
for at fjerne alt i de mange affaldsspande.
Der er med andre ord tænkt på det hele!
Oven i alt dette kommer så en lang
række toptunede racerbiler og superbiler
samt ikke mindst er de store F1 teams repræsenteret, hvor det typisk er sidste års bil
og måske den aktuelle første-, anden- eller
testkører, der får chancen for at vise hvad
raceren kan præstere på en ”havegang”.
De sidste par år er det Lewis Hamilton,
der har skabt overskrifterne og der er ikke
langt til begrebet rockstjerne når han har
vist sig. Det kan vist kun blive endnu værre
næste år, hvis han dukker op – for så er
det jo som regerende verdensmester. Ham
kommer man ikke i nærheden af – men
så kan jeg måske studere M23’eren igen i
mellemtiden?
Måske skulle jeg tage mig sammen og få
lavet den færdig. Det er jo kun 32 år siden
jeg købte den første…

Northrop X-4 Bantam
I flyvningens historie taler man ofte om de hæsblæsende år efter
2. Verdenskrigs afslutning, hvor der var masser af aerodynamiske problemer,
som fandt deres løsning.
Af Lars Seifert-Thorsen

E

fterhånden som især jagerflyene var
blevet hurtigere og hurtigere og især
med indførelsen af jetmotorer
oplevede man mange forskellige aerodynamiske problemstillinger i slutningen af
2. Verdenskrig.
Blandt problemstillingerne var de
luftstrømme omkring højderorene, som
blev skabt af dels vingerne, dels haleplanerne og som resulterede i, at det var et
sted mellem svært og umuligt at komme
ud af et dyk hvor hastigheden nærmede
sig lydens hastighed (Mach 1). Disse ”låste” rorflader betød, at der var adskillige
piloter der mistede livet når deres fly fløj
direkte i jorden som afslutning på et højhastighedsdyk. Samtidigt oplevede man
masser af ustabilitet ved høje hastigheder
på forskellige flytyper.
National Advisory Committee for
Aeronautics (NACA), stiftet i 1915, der
bl.a. beskæftigede sig med alskens aerodynamiske problemer, var nået frem til en
teori om at et fly uden separate haleplaner
ville være mindre tilbøjeligt til at være udsat
for denne ustabilitet.
Teorien gik især på at
det var samspillet mellem
vinge og haleplan der gav
denne ustabilitet.
Tidligere var der blevet bygget to fly der var
semi-haleløse, nemlig det
raketdrevne Messerschmitt Me-163 Komet og
det engelske De Havilland
DH.108 Swallow, men
NACA havde ikke fået
tilstrækkeligt mange data
fra disse til at kunne bevise
eller modbevise teorien.
For at komme til at
efterprøve denne teori var
det nødvendigt med et
eksperimentalfly. Da Northrop fabrikkerne havde
stor erfaring med at konstruere flyvende vinger,
som f.eks. N9M, XB-35 og
YB-49 henvendte NACA
sig i april 1946 til Northrop med en kontrakt der
dækkede konstruktionen
og afprøvningen af to X-4
fly.

Designet
Fra begyndelsen af stod det klart, at dette
design ikke skulle kunne flyve hverken
hurtigere eller højere end tidligere designs.
Der var tale om egentlige research fly, der
skulle bruges til at bevise eller modbevise
en teori.
Kravene til designteamet var klare, flyet
skulle kunne flyve min. Mach 0,8 – 0,9 og
det gav nogle udfordringer da datidens
jetmotorer ikke var særligt kraftige. Northrop valgte derfor at designe et meget lille
fly, der kunne indeholde to jetmotorer, en
pilot og brændstof. Det resulterede i et fly
med et vingespand på 8,18 meter og en
længde på 7,11 meter, der var så lavt at
det var muligt at lave næsten al service på
det uden at bruge en stige. En person af
gennemsnitshøjde kunne endda kigge ind
i cockpittet uden at stå på tæer.
Da man allerede havde haft tilbudt
et stort set tilsvarende fly til USAF gik
designet hurtigt fremad og man havde en
mock-up klar i midten af november 1946.
Da man samlede en større projektgruppe,

incl. NACA-folk til en gennemgang af
mock-up’en stod det hurtigt klart, at der
ikke var afsat nogen plads til NACAs måleinstrumenter. Efter lidt diskussion frem
og tilbage blev det besluttet at begrænse
brændstofkapaciteten i kroppen, så der kun
var til 45 minutters flyvning. Herefter gik
man i gang med at bygge de to fly.

Første flyvning
I begyndelsen af juni 1948 var den første
X-4 (s/n 46-676) næsten klar og man
gennemførte derfor en sidste gennemgang
af flyet med den store projektgruppe.
Gruppen havde nogle forbehold omkring
designet og anbefalede en stribe mindre
ændringer. Det betød, at leverancen af flyet
blev forsinket i knap fire måneder, mens
Northrop lavede de nødvendige ændringer.
Den første X-4 blev leveret til Edwards
AFB af landevejen d. 15. november 1948.
Piloten som skulle stå for Northrops
egen aftestning af flyet hed Charles Tucker og han havde været involveret i noget
af den sidste del af konstruktionsfasen.
Ingeniørerne havde skudt lidt genvej visse

Den først byggede X-4 er her ved at blive klargjort. Læg mærke til flyets meget lille størrelse
steder og bl.a. genbrugt
komponenter
fra
Foto: USAF
via Internettet
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NASA har dateret dette billede til 1950. Bemalingen inkluderer NACA bånd på sideroret
Der er monteret „wing fences“ og „mass flow“ vægte på sideroret
Foto: NASA via Internettet

det store XB-35 bombefly til højderorene.
Samtidigt var sideroret elektrisk styret
og det var designet til høje hastigheder,
så det drejede meget langsomt, og også
for langsomt til at give stabilitet ved lave
hastigheder.
Charles Tucker brokkede sig over dette
i forbindelse med de taxi-tests som gik i
gang i begyndelsen af december 1948, men
ingeniørerne ville ikke ændre på konstruktionen, så han måtte lære at leve med det.
Efter megen diskussion frem og tilbage

var det blevet tid til at tage flyet i luften for
første gang, datoen var d. 15. december
1948. De første tre forsøg måtte opgives,
da Charles Tucker følte at flyet bevægede
sig for meget i S-sving ned af startbanen.
Han besluttede dog at gøre endnu et forsøg. Ved at undlade at bruge sideroret og i
stedet styre med hjulbremserne kørte flyet
hurtigt ned af startbanen. Han var så optaget af at styre flyet at han ikke opdagede
at flyet kørte meget hurtigere end den beregnede starthastighed. Da han opdagede

dette trak han styrepinden tilbage og flyet
nærmest sprang op i luften og steg op i en
stejl vinkel.
Heldigvis for historien opnåede han på
denne måde en stor højde meget hurtigt,
for da han skubbede pinden en lille smule
fremad dykkede flyet næsten lodret mod
jorden og han måtte arbejde hårdt for at
få det rettet op.
Nu var han i luften med et fly der var
ustabilt, især i op og ned retningen. Enhver
lille bevægelse med styrepinden resulterede i enten en voldsom stigning eller et
tilsvarende dyk. Heldigvis for piloten var
luften stille. Han fandt ud af at han kunne
holde flyet stabilt ved at holde om pinden
med begge hænder og klemme dem sammen med knæene. Han brugte næsten 30
minutter på at lave en 180 graders vending.
Da han nærmede sig startbanen var han
nødt til at tage noget af farten af flyet, det
gjorde han ved at tabe lidt højde, slippe
pinden hurtigt med den ene hånd og tage
lidt gas af inden han igen klamrede sig til
pinden. Denne manøvre gentog han igen
og igen indtil flyet fløj ned på startbanen.
Mens han kørte tilbage til den ventende gruppe af folk bandede han særdeles
højlydt over ingeniører og deres bedrevidenhed. For at sige det mildt, så var han
ekstremt negativ over at de ikke havde lyttet på hans kommentarer omkring rorene.
Efter den første flyvning blev der rettet
op på dette og da man samtidigt flyttede
tyngdepunktet længere frem var man ude
over disse stabilitetsproblemer.

Det fortsatte
program

Her er det 6677 der bliver vedligeholdt i hangaren i 1957. Bemærk dels den nemme
adskillelse af flyet samt det smarte mekanikertøj som herren under fuselagen bærer
Foto: NASA via Internettet
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Den anden flyvning fandt sted
d. 27. april 1949 og den tredie
d. 5. maj. Begge flyvninger måtte
afbrydes før planlagt pga. diverse
mekaniske problemer. Disse
problemer, kombineret med at
6676 ikke havde helt den beregnede plads til instrumenter fik
NACA til at koncentrere sig om
det andet X-4 fly (s/n 46-677),
der første gang gik i luften d. 7.
juni 1949.
Da 6676 stort set konstant
havde forskellige tekniske problemer valgte man efter 10
flyvninger at bruge det som et
reservedelslager for 6677 fra
slutningen af januar 1950. Både
NACA og USAF var noget
skuffede over at Northrop ikke
kunne få afviklet deres del af
testprogrammet tilstrækkeligt
hurtigt, men der var en god

6677 under en testflyvning over Mojave ørkenen 1957. Bemærk bemalingen og sammenlign med billedet nederst på si. 16
Foto: NASA via Internettet

forklaring. Låsesystemet til understellet var
af samme type som i Northrops XF-89 og
der havde man set det fejle. Derfor ønskede
Northrop at få klaret dette problem inden
de overdrog flyet til NACA.
Northrop afsluttede deres del af testflyvningerne i februar 1950, efter at Charles
Tucker på en enkelt flyvning, efter at selve
testmissionen var afsluttet og han var på vej
tilbage til basen satte flyet i et ca. 20o dyk
fra 40.000 fods højde. Undervejs i dykket
oplevede han de sædvanlige rystelser i flyet,
men da han passerede 30.000 fod ophørte
disse og flyet kunne uhindret accelerere.
Landingen gik fint og det var først et par

uger senere, da man havde analyseret telemetri data, at han fandt ud af at han havde
gennembrudt lydmuren og nået Mach 1,02
med X-4 flyet. Ingen andre nåede senere
op på sådan en hastighed.

NACA testflyvninger
D. 20. februar 1950 overgik de to X-4 til
NACA, der straks gav Northrop besked
på at foretage nogle modifikationer på
dem. Efter disse ændringer kunne man gå
i gang med fase 2 af testflyvningerne og
den første af disse fandt sted d. 18. august
hvor det var selveste Chuck Yeager der sad
ved pinden.

Herefter gik det støt fremad med
testflyvninger hvor bl.a. den senere meget
kendte Scott Crossfield var en af piloterne.
Samtlige piloter oplevede at flyet havde en
markant ustabilitet omkring alle tre akser
når det nåede hastigheder på omkring
Mach 0,87. Man foretog en stribe flyvninger for at finde ud af om forskellige højder
havde en indflydelse på dette fænomen,
hvilket ikke viste sig at være tilfældet.
Hvad man til gengæld fandt ud af var, at
de op- og nedad rettede bølgebevægelser
man oplevede blev mindre når man kom
op omkring Mach 0,92.

6677 blev i begyndelsen af 1960‘erne malet med nogle flere sorte felter. Her ses flyet på Edwards AFB i 1966
Foto: General Dynamics via Internettet
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Man havde nu grundigt modbevist
teorien om at et fly uden haleplaner ville
være ideelt til overlydsflyvninger, men
alligevel fortsatte man med at udføre testflyvninger med X-4. Mens flyet alligevel var
grounded pga. problemer med olielækager
og motorer der skulle til stort eftersyn,
benyttede man lejligheden til at foretage
en modifikation.
Man indsatte ganske simpelt en træliste,
der forhindrede flyets flaps i at lukke helt.
Teorien var, at en tykkere vingebagkant
ville forsinke det tidspunkt hvor aerodynamisk ustabilitet ville indtræde og at man
derved kunne få disse rystelser til først at
indtræde ved højere hastighed. Teorien
holdt vand, idet man efter denne ændring
først oplevede rystelser ved hastigheder
over Mach 0,92.
Man udbyg g ede med yderlig ere tilføjelser af strips af balsatræ ved
vingebagkanterne og disse forsøg fortsatte
frem til maj 1953.
Den sidste del af sin karriere blev X-4
brugt til at introducere nye testpiloter til de
specielle forhold der gør sig gældende for
haleløse fly, indtil gentagne problemer med
brændstoflækager til sidst gjorde det for
dyrt at reparere på flyet. Den sidste flyvning
med X-4 fandt sted d. 29. september 1953.

Konklusion
Selv om flyet på ingen måde satte rekorder
må man sige, at det til fulde opnåede det

mål man havde med det, nemlig at efterprøve en teori om de supersoniske muligheder
i et haleløst fly.
At det så viste sig at teorien var forkert gør ikke den indsats som X-4 ydede
mindre. Man kan måske sige, at dette var
et af de første tilfælde hvor et testfly forhindrede designerne af fly i at gå ned af
en forkert vej.

Bevarede X-4
Lidt unormalt for X-fly, så er begge X-4
blevet bevaret for eftertiden. 46-676 befinder sig på USAF Academy i Colorado
Springs, mens 46-677 er udstillet på USAF
Museum på Wright-Patterson AFB i Ohio.

X-4 i model
På trods af at der kun blev bygget to X-4,
så har det lille fly alligevel fundet vej til
modelfabrikanternes sortiment.
I 1/72 er der i dag nok kun MPM der
kan komme på tale. Dette sæt blev udgivet
i år 2000 og er et limited run sæt. Jeg har
ikke umiddelbart kunne se om det er til
at få i dag.
Man kan evt. kontakte MPMs danske
distributør SMT-hobby for at høre ad.
Sættet omtales forskellige steder som
værende et rigtigt godt lille sæt med en hel
del detaljer. Der skulle være noget behov
for filler og der er også mulighed for lidt
ekstra detaljering. Dog skal det siges at
der er resindele med til antenner og ”wing

6677 ses her inden den blev kørt ind på USAF Museum på Wright Patterson AFB
Foto: USAF via Internettet
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fences”.
Umiddelbart nævner anmeldelserne to
problemer som man skal være opmærksom
på. Dels er sædets nakkestøtte for bred/
høj, så det er ikke til at sætte canopy på,
hvis man ikke gør nakkestøtten smallere/
lavere. Dels er det svært at få tilstrækkeligt
med vægt ind i næsen på flyet, så der er en
stor risiko for at det sætter sig på halen.
Hvordan man lige kommer forbi den
hurdle, udover at montere en støttepind,
har jeg ikke set noget bud på.
Hvis man hører til de ægte masochister,
så findes der et tidligt vacuform sæt i denne
skala fra AirModel. Men det bør nok efterlades til sætsamlerne.
Går vi til 1/48 findes der et sæt fra
Collect-Aire. Her taler vi om et resin- og
hvidmetal sæt med vac-form canopy.
Absolut ikke for nybegynderen, men
det eneste bud i denne skala. Prisen er
heller ikke helt lille, det er set direkte hos
fabrikanten til 90 USD plus min. 30 USD
i porto. Det er nok en ide at bestille et par
stykker eller tre for ikke at portoens andel
skal blive for stor! Omvendt er dollarkursen lav for tiden, så skal det være så er her
julegaveideen til den erfarne modelbygger.

Kilder
Pearcy, Arthur: Flying the Frontiers
Miller, Jay: The X-Planes
NASA Fact Sheet X-4 via Internettet
Internettet, div. sider

Leopard 2 A5 DK
Leopard 2A5 DK fra Hobby Boss, det første af 3 byggesæt som kan bygges ud af æsken,
til en dansk vogn med decals og maleanvisning.
Af Niels ”DanScale” Pedersen

S

enere på året kom så AFV Club med
Nato Centurion og Bronco med
Humber Scout Car. 3 æskesæt på et
år. Fantastisk, det var nok de færreste danske panserbyggere der nogensinde havde
forventet bare 1 sæt. Årsagen er nok, at
vores engagement i Ex-Jugoslavien, Irak
og Afghanistan har sat dansk panser på
verdenskortet, samt en håndfuld modelbyggeres ivrige brug af nettet med chatrooms og billeder.
Hobby Boss var for mig et ukendt mærke, men de havde fremstillet et par tyske
Leopard 2 varianter, og en svensk Leopard
2 var også på vej. Så vidt jeg ved kom den
danske Leopard 2 på tegnebrættet efter
aftale med en dansk importør, og noget
Billing Boat den anden vej.
Mens vi i Danmark gik og ventede på
vidunderet var der selvfølgelig en tysker
som have anmeldt sættet på nettet, og
den skulle være gal med nogle anti skrid
felter som er 0,4 mm høje. I virkeligheden
er det nogle områder som har en nupret
overflade, så vognen ikke er glat at gå på.
Jeg købte sættet hos Stoppel Hobby til
220 kr. Mit første indtryk var, at motivet på
æsken ikke lignede noget fra 2006, en top
moderne kampvogn i en tysk bondeby med
bondekone og bondedreng i 60‘er tøj med
mælkejungen ved siden af, det er åbenbart
sådan de ser Danmark i Kina.
Sættet er på 308 dele på 11 støberammer, æts, decals, ruder og snor samt byggevejledning og farveskema, alt hvad man
kan forvente og mere til i den prisklasse.
Delene på støberammerne er pæne, der er
noget synk, men ikke noget slemt. Det stod
dog helt klart, at tyskeren fra nettet havde
ret med hensyn til antiskrid felterne, det
var ikke godt nok.
Jeg begyndte at samle undervognen og
alt passede fint sammen, dog var jeg ikke
helt tilfreds med drivhjulet, som ikke så
rigtigt ud. Jeg valgte så at købe en Leopard
2 A5 fra Tamiya, pris 440 kr. Det var så
dobbelt op af Hobby Boss for stort set det
samme sæt. Dækket var selvfølgelig i orden
og drivhjulet så også godt ud, det var dog
påfaldende så ens delene var fremstillet,
og det meste af vognen var også samlet
på samme måde. Der var dog ikke tale
om en kopi, men ingen tvivl om at Hobby
Boss havde haft en Tamiya i hånden da de
lavede deres sæt.

Her er vognen samlet og klar til maling. De mørke dele er Tamiya, de lyse dele på front og
skærm er Hobby Boss og de lyse dele på tårnet er resin og scratchbygning
Fotos: Niels Pedersen

Tamiyas dele var dog væsentligt flottere
og mere detaljerede end Hobby Boss, ikke
at det gjorde så meget når det først blev malet. Der var dog to steder hvor de skilte sig
væsentlig ud fra hinanden, kommandørens
sigte på tårnet var blot en plasticklump fra
Hobby Boss, hvorimod Tamiyas var meget
flot og detaljeret.
Et andet punkt er de to store runde mo-

torriste på dækket. Hobby Boss har vedlagt
fotoæts til at lægge over, men stadig ikke
nok til at hamle op med Tamiyas støbning
uden æts, som er så flot og korrekt at man
kan undre sig over at det kan lade sig gøre,
det er nok det som er med til at gøre Tamiya
sættet dobbelt så dyrt.
Jeg valgte at bygge Tamiya sættet og
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Her ses motordækket fra Perfect Scale og der er gjort klart til at lægge motoren ned i sættet
Foto: Niels Pedersen

så bruge de danske dele fra Hobby Boss.
Der var dog et par steder, hvor det krævede
noget tilpasning på undervognen, man er
åbenbart ikke helt enig om hvor lang og
bred sådan en vogn er. På tårnet var der kun
et par småting der var problemer med. Men
noget gik galt hos Hobby Boss, de danske
dele er ikke lavet med samme finish som
resten af vognen. Mon de manglede nogle

Tamiya dele at kigge efter? Da jeg selv har
scratchbygget en del, synes jeg det virker
som om man har fremstillet de danske dele
uden mål og kun fra fotos.
Frontpanseret er opbygget som den
svenske vogn (del nr. K10) så der skal skæres og files noget. Bagest på dækket i højre
side er en kasseopbygning, den er lavet
totalt uden detaljer, derfor mistanken om

Dette billede viser en lidt beskidt vogn. Bemærk holderne til bæltepuder/snekryds på karnappen
Foto: Bjørn Clausen (www.howitzer.dk)
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billederne. Nå man tager et billede af vognen vil de områder ikke være så synlige pga.
tårnets lange karnap, men i virkeligheden
er der et svaj bag på kassen og 7 områder
med anti skrid, desuden holdere til wirer
og værktøj, men det kan man jo ikke vide
hvis man sidder i Kina og kigger billeder.
Forlygterne er lidt vel store, men jeg
valgte at bruge dem. De to kasser bag på
tårnet har bæltesnekryds sat ned i nogle
skinner. Det er dog ikke så tit at man ser
dem på de danske vogne, så jeg valgte
at fjerne snekrydsene og skinnerne og
scratchbygge dem selv, samt rette på detaljerne og så støbe nogle kopier i resin.
Så kan jeg fremover selv vælge om der
skal bæltekryds eller puder i skinnerne,
eller som på denne model helt undlade
dem. Jeg valgte ligeledes at scratchbygge
holdere til røgkasterne, som så helt forkerte
ud både hos Hobby Boss og Tamiya, og så
bruge røgkastere fra Italeris Leopard 1 A4
(Tamiyas er en anden type).
Der er senere på de danske vogne sat
en hvidtlys projektør på (kan lyse 1.500 m)
og en kasse til kommandørens GV, kikkert
osv. i dagligt tale kaldet kommandørens
madkasse. Hobby Boss manglede også en
GPS antenne samt antennesokkel til en
alm. antenne ved kassen bag på karnappen.
De dele blev scratchbygget og støbt i resin.
En skinne til hvidtlys-kablet, to holdere til

Den danske kampvognsdeling i Afghanistan har fået vognene udstyret med både Barracuda net og Slat panser.
Derer altså ekstra arbejde til modelbyggeren
Foto: Rasmus Knudsen

Endnu et stemningsbillede fra Afghanistan. Parasollen er standard udstyr til Barracuda nettet
Foto: Rasmus Knudsen
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GV samt afdækning til bakkameraet blev
bygget i Evergreen og alu. Jeg valgte at
bruge Hobby Boss bælter. De sad bedst
på og var lidt bedre i detaljerne (skam jer
Tamiya).
Hobby Boss havde vedlagt et farveskema som så godt ud, jeg valgte dog at bruge
billeder af den vogn som jeg byggede. Da
min orginalmaling var størknet prøvede
jeg at blande to dele 116 og en del 150 fra
Humbrol som jeg før havde gjort, men det
så forkert ud, jeg tror Humbrol har ændret
noget i deres pigment.
Jeg tog ud på en kaserne og var så
heldig at få l liter maling, men denne gang
vandbaseret og det er ikke min stærke side,
og da jeg prøvede med en sort vandbaseret
til camouflagen så blev det rigtigt svært.
Min ellers udmærkede Badger sprøjtepistol gav mig nu kun to muligheder, meget
maling eller ingen maling, men til sidst lykkedes det dog (et par fif modtages gerne).
På løbet blev der lagt sløringsnet med
basilikum blade som så blev malet. Saven
blev malet orange og de tre bagerste vejhjul
i højre side blev malet i en anden grøn farve
og støv og møg så modellen fremstod som
de billeder af vogn 68.618 som jeg havde
fundet på nettet hos howitzer.dk.
Det var så den model, 2 byggesæt og
lidt resin, så helt ud af æsken blev det ikke
til denne gang.

Inde under Barracuda nettet er vognene i Afghanistan malet i en trefarvet camouflage
Foto: Hærens Operative Kommando

Nu er planen at bygge en dansk Leopard i ørkenfarver (Afghanistan) og jeg
overvejer så om det virkelig er nødvendigt
med et Tamiya sæt og et Hobby Boss sæt
som konverteringssæt igen.
Det gav noget besvær at sammenbygge
dem og kr. 660,- kontra kr. 220,-. Det er
også en forskel. Mit valg blev dog afgjort
af Perfect Scale Modellbau i Tyskland, da
jeg hos dem købte en fantastisk flot motor

På en dansk kaserne er man her i gang med at skifte bælte.
Jeg ved ikke helt hvad stigen bruges til, den er næppe standardudrustning til kampvognen
Foto: Bjørn Clausen (www.howitzer.dk)
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i resin og medfølgende motordæk. Men det
viste sig at den forreste vinkel på motordækket på Hobby Boss sættet ikke er den
samme som på Tamiyas som motorsættet
hører til.
Så alt i alt få man rigtig meget for
pengene når man køber en Hobby Boss
Leopard, der mangler bare de sidste 10%
i at sættet var perfekt. (Hilsen en dansk
nittetæller).

Tupolev Tu-144 ”Concordski”
Det er 40 år siden at det første supersoniske passagerfly gik i luften.
Det skete den 31. december 1968.
Af Lars Seifert-Thorsen

D

et siges at kopiering er den mest
oprigtige form for smiger. Hvis
det er tilfældet, hvad skal man så
sige om industrispionage? Men historien
begynder nu noget tidligere end 1968.
Tilbage i 1950’erne var den kolde krig
på sit højeste, det drejede sig for både de
vestlige lande og for Sovjetunionen om
at komme først for derved at bevise deres teknologiske overlegenhed. Det nok
bedste eksempel på dette er rumkapløbet,
der som bekendt blev vundet af Sovjet i
første omgang da Sputnik blev sendt op i
oktober 1957.
På samme måde var der kapløb om
at blive de første til at få et supersonisk
passagerfly i luften. Man troede at fremtidens passagerfly skulle være supersoniske
og derfor gik den vilde jagt på at blive de
første.
En sammenligning med de daværende
supersoniske kampfly viser, at et supersonisk passagerfly stiller nogle helt andre
krav. Dengang skulle et kampfly kunne
flyve med supersonisk hastighed i ret korte
tidsrum, typisk for at nå ekstra hurtigt frem
til et bestemt punkt i forbindelse med at
skulle intercepte en fjendtlig bombeflyver.
Derimod stillede et supersonisk passagerfly
(SST – Supersonic Transport) krav om at
flyve med overlydshastighed i lang tid, det
som er kendt som supercruise.
Da den daværende sovjetiske premierminister Nikita Khruschev fandt ud af at
det engelsk-franske Concorde var meget
længere fremme end de amerikanske forsøg
på at lave et sådant fly, besluttede han at
Sovjet skulle komme først. Da man regnede med at markedet for sådanne SST-fly
ville være mange milliarder værd, ville det
være en triumf, hvis Sovjet kunne komme
først på markedet med et sådant fly.
Sovjet var ikke handicappet af hverken
mangel på rigtigt gode ingeniører eller rigtigt gode spioner. Endelig kunne man blot
sætte et bestemt designbureau til at udvikle
et sådant passagerfly. Man valgte Tupolev,
der ikke alene havde lavet fremragende
egne designs, men også havde vist at være
gode til at kopiere andres fly. De havde
bl.a. kopieret en B-29, der var nødlandet
i Sovjet efter et bombeangreb mod Japan
under 2.VK. Tupolev var et par år bagefter i udviklingen, så de havde et desperat
behov for at få adgang til tegningerne af

Concorde.
At Sovjet benyttede sig af industrispionage opdagede en engelsk handelsdelegation i 1963, da de dels så en Ilyushin
Il-62, som så ud som en direkte kopi af
en Vickers VC-10 og dels så en model
af det nye sovjetiske SST-projekt, der til
forveksling lignede det yderst hemmelige
Concorde design.
Beskeden gik hurtigt ud til Concorde
programmet, der gik så vidt at de bevidst
forsøgte at vildlede russerne, bl.a. lækkede
de en formel på gummi som skulle bruges
til dækkene på Concorde. Der var den lille
finte, at konsistensen på disse dæk mest af
alt mindede om tyggegummi.
Gad vide hvor lang tid de russiske ingeniører brugte på at finde fejlen i formlen?

Første flyvning
Da russerne fandt ud af at Concorde
skulle gå i luften for første gang i begyndelsen af 1969 blev arbejdet med Tu-144
fremskyndet. Masser af overarbejdstimer
blev anvendt, senere er det kommet frem
at ingeniørerne arbejdede i 48-timers skift!
Man troede nemlig at man kunne undgå
anklagerne om industrispionage ved at
blive de første til at få flyet i luften. Målet
blev sat fra Moskva, få flyet i luften inden
udgangen af 1968!
Det lykkedes, d. 31. december 1968

satte en 4-mands besætning sig op i flyet
på den hemmelige Zhukovsky luftbase
nær Moskva.
Flyvningen var ikke annonceret nogen
steder i forvejen, hvis noget skulle gå galt
ville man ikke have behov for at bortforklare en fiasko. Dog havde man inviteret
en skare af VIPs, bl.a. den 80-årige Andrei
Tupolev, der havde været med i flyindustrien siden før brødrene Wright gik i luften
for første gang.
Flyvningen gik godt, den sovjetiske
propagandamaskine gik i gang og lovede at
Tu-144 ville blive indsat i regulær rutefart i
begyndelsen af 1970.
Her gik de nok for vidt, ved at tage en
masse genveje havde russerne været i stand
til at få en inferiør kopi af Concorde i luften
før Concorden fløj d. 2. marts 1969.
En af de værste fejl var at vingerne ikke
genererede tilstrækkeligt meget løft, hvilket
bl.a. gav sig udslag i adskillige hårrejsende
situationer, hvor flyet blev landet ved meget højere hastighed end det var designet til.
På trods af disse problemer fortsatte
flyvningerne med prototypen og d. 5. juni
1969 gennembrød man lydmuren for første
gang. Efterhånden kom man til at flyve
hurtigere og hurtigere og man passerede
2.000 km/t i november 1970.
Russerne sendte denne prototype til Le
Bourget flyshowet i maj-juni 1971, hvor

Tupolev 144 i samlehallen. Cockpittet ses til venstre,
idet den spidse del af næsen endnu ikke er monteret.
Foto: Tupolev via Internettet
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Tu-144 var en stjerne på de airshows som fandt sted i Sovjetunionen. Her er en Tu-144D på et af disse
Foto: Tupolev via Internettet

man for første gang kunne se den sammen
med Concorde og direkte sammenligne
de to fly.
I løbet af flyveprogrammet med denne
prototype havde man fundet en stribe fejl
og russerne gik derfor tilbage til tegnebordet og gik i gang med at redesigne flyet, bl.a.
med nye motorer der gav flyet mulighed
for at supercruise, en modificeret vinge og
med canard vinger lige bag cockpittet der
blev svinget ud ved start og landing for at
forbedre opdriften og dermed en lavere
landingshastighed. Det nye fly, Tu-144D,
var klar i begyndelsen af 1971 og den første
flyvning med det nye fly skete i juni 1971.
Prøveflyvningerne gik godt og man
afprøvede d. 20. september 1972 flyet på
ruten Moskva-Tashkent (knapt 3.000 km),
der blev klaret på 1 time 50 minutter inkl.
start og landing. Man nåede op på 2.500
km/t som marchfart på denne tur.

Katastrofe
I 1973 var man klar til at vise vidunderet

til hele verden. Det skulle ske på Paris
Airshow, der afholdes hvert andet år på Le
Bourget. Boeing havde på dette tidspunkt
stort set skrottet ideen om at bygge en SST,
så det havde udviklet sig til en tvekamp
mellem Concorde og Tu-144. Ingen af dem
havde transporteret en passager endnu, så
”hele verden” så frem til at netop disse to
fly skulle mødes i Paris.
De to fly skulle først i luften på tredjedagen, d. 3. juni 1973. Først var det Concorde, der i hænderne på to britiske piloter
lavede en spektakulær opvisning, hvor de
viste både hastighed og manøvredygtighed
som man ikke tidligere havde set på et
passagerfly.
Presset var nu solidt lagt over på russerne og efter take-off lavede de nogle
spektakulære 360o drej over startbanen.
Den russiske pilot var ikke klar over at
franskmændene havde sendt et Mirage fly
op for at fotografere dem og da han opdagede det franske fly lavede han en voldsom
undvigemanøvre, hvor han trak ca. -1G.

I 2007 havde man denne med på det store MAKS flyvestævne i Moskva
Foto Via Internettet
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Herfra er der så to udgaver af historien:
Den sovjetiske, der siger at et besætningsmedlem der ikke var fastspændt tabte
en håndholdt videokamera der kilede sig
fast i styrepindens ”brønd” i bunden af
flyet, hvorved piloten ikke kunne manøvrere flyet.
Den franske, der siger at denne -1G
undvigemanøvre medførte at motorerne
gik ud og at piloten for at forsøge at genstarte dem måtte gå ind i et stejlt dyk. Da
han kun havde 4.000 fods højde at gøre
det i, kom han meget langt ned og da han
prøvede at trække flyet ud af dykket brød
vingerne sammen på grund af de aerodynamiske kræfter de blev udsat for.
Summa summarum endte det med at
flyet styrtede ned og at alle ombordværende blev dræbt sammen med otte mennesker
på jorden.
Herefter udspandt sig noget som ligner
en klassisk spionhistorie. Russerne ønskede ikke at der blev fundet fejl ved flyet,
franskmændene ønskede ikke at afsløre at

et fransk fly havde været medvirkende til
at civile franskmænd mistede livet. Kort og
godt blev der lavet en studehandel mellem
russerne og franskmændene. Behændigt
lykkedes det franskmændene at få ”forlagt”
den sorte boks og derved kunne de ikke
lave en fuldstændig ulykkesrapport. Til
gengæld fortalte russerne ikke nogen om
at de ikke var informeret om Mirage flyets
tilstedeværelse. Billederne fra Miragen blev
afleveret til russerne og i ulykkesrapporten
fremgik det at der ikke havde været risiko
for en kollision mellem de to fly, men at det
var sandsynligt, at den sovjetiske pilot var
blevet overrasket. Kort sagt blev der dømt
pilotfejl, og da han var død kunne man ikke
komme videre med sagen.

I Aeroflot tjeneste
Selv om Tu-144’s motorer larmede mindre end Concordes, når man målte støjen
udefra, så var det samme absolut ikke
gældende indvendigt i kabinen. Tu-144
var et særdeles støjende fly og ørepropper
var nærmest en nødvendighed. Det betød
at da Aeroflot første gang indsatte flyet
på ruten mellem Moskva og Alma Ata i
Kazakhstan d. 26. december 1975 var det
som et postfly!
Det var dyrt at flyve med typen og allerede i juni 1976 gik man væk fra at beflyve
ruten to gange ugentligt og over til kun
at gøre det en gang ugentligt, inden man
endeligt helt ophørte med at bruge flyet i
december 1977.
Aeroflot havde ingen fidus til flyet og
det var end ikke nævnt i deres 5-års plan
for 1976-1980. Men i Sovjetunionen var det
ikke nødvendigvis således, at en direktion
for et flyselskab traf den endelige beslutning, Kreml havde noget at skulle have
sagt. Det betød at Aeroflot blev tvunget til
at indsætte flyet til at flyve med passagerer
en gang ugentligt på ruten Moskva-Alma
Ata. Den første flyvning fandt sted d. 1. november 1977. Flyet var plaget af mekaniske
problemer og det var svært at have et fly
klart til overhovedet at kunne gennemføre
denne flyvning en gang om ugen.
D. 23. maj 1978 styrtede den først
producerede Tu-144D ned på grund af
en knækket brændstofledning og det fik
Aeroflot ledelse til at slå bremserne i. Man
ville simpelthen ikke længere benytte det
både ineffektive og farlige fly mere. Kreml
må have givet efter, for d. 1. juni 1978 fløj
man den 102. og sidste passagerflyvning
med typen.
En interessant fodnote er, at man
faktisk fortsatte med at fremstille frem til
1984, hvor den 17. og sidste Tu-144 rullede
ud af fabrikken og i mølpose. Nogle af
disse fly blev dog brugt til at sætte diverse

verdensrekorder for transport af gods
hurtigst fra A til B og flere i samme dur.

Concordski og USA
Tu-144 fik faktisk en chance igen efter at
den kolde krig var afsluttet. Godt nok ikke
som passagerfly, men i stedet som forskningsfly. I 1993 arbejdede NASA med et
andengenerations SST fly. Russerne var
også i gang med nogle studier og Tupolevs
chefdesigner inviterede amerikanerne på
besøg for at foreslå at man slog sig sammen. Efter en briefing om Tu-144 mente
amerikanerne at Tu-144 var det bedste fly
til opgaven og i slutningen af 1993 lavede
man et joint-venture program med en
50/50 finansiering og med deltagelse af
to russiske og seks amerikanske firmaer
samt NASA.
I begyndelsen af 1994 kunne man konstatere, at der var 4 stk. Tu-144 der var i en
stand så det ville være rentabelt at renovere
dem. Den man valgte, registrering RA77114, var bygget i 1981 og havde sidste
gang været i luften i 1990. På de ni år havde
den i alt fløjet 82 timer og 40 minutter! Til
gengæld var motorer et problem. De som
sad i de 4 Tu-144 havde ikke mange timer
tilbage inden de skulle til et større eftersyn
og det blev derfor besluttet at anvende en
anden motortype, nemlig den samme som
sidder i Tu-160 Blackjack bombeflyene. De
passede nogenlunde i nacellerne, men da de
har en større udstødning måtte man modificere lidt på den bagerste del af nacellerne.
Som noget af det sidste ommalede
man flyet og i marts 1996 rullede flyet
ud af hangaren, nu med betegnelsen Tu144LL. Det var dog først d. 29. november
1996 at flyet gik i luften. Den første serie
testflyvninger bestod af 5 subsoniske og
3 supersoniske flyvninger, i alt 16 timer,
hvoraf de 2 var med overlydsfart. Efter
en længere pause, bl.a. pga. økonomiske
problemer (hver flyvning kostede ca. 150
mill. rubler), genoptog man programmet
i slutningen af 1997, men i løbet af 1998
var det slut, der var ingen købere til et nyt

SST fly i sigte og man indstillede derfor lige
så stille samarbejdet i begyndelsen af 1999
efter at have fået en masse værdifulde data
ud af programmet.

Bevarede Tu-144
Selvfølgelig er der bevaret nogle Tu-144.
Der står eksemplarer på museer i Moskva
(Monino), Samara og Ulyanovsk, alle i
Rusland.
Den som er nærmest og mest tilgængelig findes på Auto & Technikmuseum
Sinsheim i Tyskland, hvor det er muligt at
komme ombord og kigge på den indefra.
Museet var genstand for en artikel i IPMS-Nyt nr. 121.

Tu-144 i model
Ja, der er lavet plastikmodeller af Tu-144,
udfordringen i øjeblikket er at finde dem.
Den eneste som p.t. er i produktion er
i en skala der absolut ikke er standard for
passagerfly. Der er tale om et sæt i 1/360
fra Academy.
Derudover findes den i 1/100 fra det
østtyske VEB Plasticart. Jeg skriver meget
bevidst Østtysk, så kan I selv regne ud hvor
gammelt sættet er. Der er en del sæt fra
dette firma til salg på den tyske udgave af
eBay, så man kan måske hitte det den vej
Der var også en 1/144 udgave fra
Entex, men der er altså også her tale om
noget fra sætsamlernes verden. Priserne er
sikkert derefter.
Endelig kan man sætte sig ned og vente
på den brasilianske firma Brazmodels, der
planlægger at udgive et sæt i 1/144. Foreløbigt har de 3-D CAD tegningerne klar,
men hvornår det udkommer og til hvilken
pris er endnu ikke afklaret. Brazmodels har
ellers primært beskæftiget sig med konverteringssæt og hele sæt i resin, men denne
skulle blive sprøjtestøbt.

Kilder
Air International March 1998
Internettet, div. sider

Her er det fly, som NASA var med til at finansiere kom i luften igen, lige landet på startbanen
i Zhukovsky lufthavnen i september 1998.
Foto: NASA (Jim Ross) Via Internettet
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Matchboxmania Forever!
For et stykke tid siden fik jeg to Matchbox-sæt i 1/72 af min ven Anders i Fyenske Modelbyggere.
Af Morten Grim Pliniussen

D

et var sæt af Me 262 og Me 110.
Der manglede tegninger og decals
til dem, men jeg tog gladeligt
imod dem alligevel, da det jo ikke er hver
dag man får sæt forærende, som ellers er
gået ud af handelen. Og da jeg ikke havde
nogen i forvejen i min samling, faldt de på
et tørt sted.
Efter lidt research på nettet på Matchbox, fandt jeg ud af, at en hel del af deres
sæt er temmelig sjældne i dag. Mange handles for store beløb på nettet. Derfor lånte
jeg bogen Classic Kits, som jeg anmeldte i
IPMS-Nyt nr. 118, foruden en del kataloger
og straks var jeg i drømmeland igen…
Da jeg var dreng i 1970’erne, var
Matchbox et nyt mærke, der fint kunne
konkurrere med Airfix, Frog og Monogram. Det var ikke kun fordi de lavede
sæt der passede til lommepenge-budgettet,
men også fordi de var i flere slags plasticfarver og de var i god kvalitet. Endvidere
var deres 1/76 køretøjer sådant lavede, så
de behøvede ikke maling og de var alle med
dirorama-stand.
Jeg byggede en hulens masse fly i 1/72
og køretøjer i 1/76. Og i modsætning til
mange af mine kammerater, så malede jeg
dem med mine Airfix-farver. Ak-ja, det var
dengang at Airfix havde sine egne farver!
(Jeg har enkelte bøtter endnu, som stadig
er brugbare - se det er kvalitet!).
Så når jeg læste mine lektier, og tallene
drillede mig, (jeg var og er stadig ikke god
til matematik), så kiggede jeg på f.eks. mit
minidiorama af en Panzer III der rullede
over den Nordafrikanske ørken, hvor der
var et skelethoved af et stykke langhornet
kvæg foran fronten på Pz.III’eren ..og
straks var jeg borte i drømmeland! At dusinvis af mine kammerater havde lavet den
samme model, var jeg flintrende ligeglad
med, for min var bare meget sejere, syntes
jeg ihvertilfælde selv!
I min ungdom i 1980’erne forbløffedes
jeg over at Matchbox turde udgive fly, som
ingen af de andre sætfabrikanter turde udgive. Så selv om deres panellinjer var lige så
dybe som den 1. Verdenskrigs skyttegrave,
følte jeg, tilgav jeg dem hurtigt! At deres
decalvalg var lidt uortodokse fandt jeg
derimod kun spændende.
Snart byggede jeg den ene efter den
anden flyver, mens kampvognene gled
lidt i baggrunden (det fortryder jeg lidt
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i dag). Fury, Strikemaster, Handley Page
Heyford, Siskin, Seafox, Provost, Norseman, Heinkel 70,og Wellesley blev bygget,
og mit eneste problem var såmænd tiden,
for jeg skulle også gøre min uddannelse på
folkeskole, aftenskole og HF færdig!
Men tit og ofte stod jeg og kiggede på
et dobbeltsæt i 1/76 af kampvognene Char
B1-Bis og Renault FT-17. De var meget
flotte på deres display med tilhørende
franske soldater anno 1940 og en fransk
gade i ruiner som diorama-baggrund! Selv
den dag i dag kan man savle over sådant et
sæt! Sådan et sæt kunne det have været en
ære at bygge i dag!
Første gang jeg i mange år har åbnet et
Matchbox-sæt var forleden. Jeg valgte Me
262’eren. Dette fly skrev så meget historie,
at der er udgivet bunker af bøger om det,
rockgruppen Blue Oyster Cult har lavet en
sang om kalorius, og grunden til at det er så
diskuteret er den, at det var det første jetfly i
tjeneste i hele verden! Da jeg gik på biblioteket og bad om nogle bøger om det kom der
mere end 20 titler hjem på mindre end en
uge! Og i ugerne derefter, kom der mange
flere bøger, så til sidst var det ved at drive
min ellers så søde bibliotekar til vanvid!
Nå, men jeg gik i gang med Me
262’eren. Delene passede perfekt sammen som altid, og der var ingen flash som
sædvanlig! Men cockpittet og forreste hjulbrønd var lige primitive nok for mig, for nu
befinder vi os jo i år 2008 og ikke i 1978!
Jeg fandt en gammel Me 262 fra Revell
i brokkassen, tog cockpittet, hjulunderstel
og forreste hjulbrønd og tilpassede delene
til Matchbox’s Me 262’er. Som reference
brugte jeg bøger fra Squadron/Signal og
fra Podzun Pallas Verlag. Decals tog jeg
også fra Revells sæt, de var fortrinlige,
bortset fra de manglende hagekors. Dem
tog jeg fra mit overskud af decals, som er
blevet tilovers efter mere end 35 års klipning, maling og klistring af plastbyggesæt.
Sedlen, hvor jeg havde noteret hvor mange
dele der var i sættet, er bortkommet, sorry,
men sådan kan det jo gå.
Sættet står sagtens distancen til andre
sæt af Me 262 i dag, blot skal der modificeres lidt! Resultatet var alle anstrengelserne
værd! Den kan anbefales, blot skal man
kigge ekstra meget på hjulunderstel, cockpit og hjulbrønde. Så nu har jeg en flot Me
262 i min samling.

Straks derefter kastede jeg mig ud i
sættet af Me 110. Her var hverken tegninger eller decals, kun de forskellige dele
på rammerne (spruen) var der, men de
var så også meget spraglede! Lyseblå, gule
og brune var de. I æsken var der 1 fod, 2
ens canopies(?) og 3 sprues med i alt 68
3-farvede dele.
Delene passede godt sammen igen-igen
og Finn Antonsen og John Eilmann hjalp
mig med informationer om superdetaljering af kalorius. Hos SMT-Hobby v./
Bjørn købte jeg decals fra Techmod hvor
jeg valgte A2+BH fra 1./ZG 52 fra invasionen af Frankrig i maj 1940. Når sidste
penselstrøg er klaret på kalorius, så er den
bare alle anstrengelserne værd! Jeg følte
ikke at der er noget der skulle ændres, da
den er ganske „fin ud af boxen“!
Igennem Finn Antonsen fik jeg fat i
en Northrop CF-116/F-5B i 1/72. Delene
var alle ensartet kridhvide! Der er 40 dele
på 2 sprues og et canopydæksel og decals
til en norsk og en canadisk maskine. Alt
var i den fineste orden og delene passede
godt sammen, alle var meget enkle men
godt lavet, og flash var et ikke-eksisterende
problem. Jeg valgte den norske maskine, og
der er en dejlig ting at have et nordisk fly
fra den kolde krig i sin samling. Sættet kan
varmt anbefales.
Sidst men ikke mindst, så fik jeg fat i
en Brewster Buffalo i 1/72. Dengang dette
sæt kom frem, var der kun Airfix der havde
udsendt et sæt af dette fly i 1/72.
Begge sæt var af ensartet ok kvalitet
for den tid, dog havde Matchbox’ sæt ingen
flash. I æsken er der 31 dele hvoraf en er
cockpitdækslet, foruden den sædvanlige
fod i 3 dele med plade, ben med kugleleje
og endelig en holder til at klistre på modellen, så via kuglelejet kan den drejes rundt
i alle retninger.
Plastikken er i mørkebrun og fesengrøn, men er i god kvalitet. Som altid,
så er alt godt og gennemtænkt lavet, så
delene er en fornøjelse at samle. Med
decals er det anderledes; man kan lave en
britisk maskine fra forsvaret af Singapore
1941/42 eller en fra Hollandsk Østindien
(i dag: Indonesien).
Sidstnævnte med det individuelle
nummer B-398 kom imidlertidig aldrig til
fronten, men den kom til Australien i stedet, hvor den blev brugt til træning. Så hvis

Vi tager lige en collage med æskeforsiderne på nogle af de sæt som Morten omtaler

man vil have en maskine fra ML-KNIL
(Det Hollandsk/Østindiske luftforsvar ),
så må man snakke med Bjørn/SMT-Hobby. Han skaffede mig nogle decals til
Buffaloen, og de var gode. De er lavet af
Aeromaster og de gav mig mulighed for at
lave 2 amerikanske, en britisk og en fra MLKNIL med det berømte eskadrilleskjold
med java-næsehornet. Det tilhørte den 2.
Vliegtuig Groep V som gjorde hård modstand imod japanerne i 1942. Sættet kan
varmt anbefales. Og det kan decals’ne fra
Aeromaster også.
Jeg har endnu et Matchbox-sæt på bedding. Det er en Do-X i 1/144, men da det
er et lidt specielt fly, vil jeg lave en artikel
specifikt om dette fly engang i fremtiden.

Konklusion
Jeg ved at der siden Matchbox sluttede med
at lave byggesæt, er kommet en ny generation af modelbyggere som intet forhold
har til Matchbox.
Vi der er vokset op med Matchbox, ved
at det er gode, men tit og ofte uortodokse
byggesæt. Derfor vil jeg opfordre især
unge, men også andre til at stoppe op, når
I ser et sæt fra Matchbox. De er nemlig,
trods tiden og udviklingen, stadig gode sæt
der er værd at bygge. Jeg har brugt mange
dejlige stunder på de 4 ovennævnte sæt og
jeg vil gerne takke Matchbox for utrolig
mange dejlige stunder, siden mit første sæt,

som jeg købte for 4,75 kr. engang i starten
af 1970erne!
Jeg kan med stolthed sige at jeg altid
har lidt Matchboxmani i mig og dette vil
nok aldrig ændre sig! Sådan er det bare!!
PS: Matchbox eksisterer endnu, men
laver desværre ikke sæt mere. Det er synd
og skam!

NYT FRA ATAK MODEL

NYT FRA PANZERWRECKS

Zimmerit 1/35
35012: Panther A Early Model
35015: Zimmerit Panther D
35016: Zimmerit PzKpfw IV Ausf J
35017: Zimmerit Wirbelwind
Accessories 1/35
35A10: Ombygning af Tamiyas
StuG III G til finsk udgave
35A11: StuG III G cementpansring
og oppakning
35A13: Presenning til Jagdpanther
35A14: StuG III G oppakning
35A15: Ssyms 6-akslet fladvogn til Tiger
35A20: Zimmerit w. Conversion for
Jagdpanther Early Model (Resin &
Alu Barrel)
1/48
4801: Zimmerit King Tiger
„Porsche Turret“
4802: Zimmerit King Tiger
„Production Turret“
4803: Zimmerit PzKpfw IV Ausf. J
1/16
16001: SS-Hauptsturmfuhrer,
Czerkasy 1944
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Bind 7 er på trapperne.
PANZERTRUPPEN. Bind 2 kommer til
foråret.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Vol.22: 15 cm s.I.G Grille M
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Litteratur
Squadron/Signals Publications bøger i
serien Aircraft in Action; F2A Buffalo,
Me-262, Me-110.
Squadron/Signals Publications bøger i
serien Walk Around; Me-262, Me-110.
Squadron/Signals har også udgivet gode
bøger om Freedom Fighter men den har
jeg ikke på min hylde endnu - desværre.
Podzun-Pallas-Verlag band 90; Me-262 Das
Vielzweckflugzeug.
Decals til Buffaloen: Aeromaster Decals
72-146
Decals til Me-110eren: Techmond 72011
Tak for hjælp og opbakning til Bjørn
Jensen/SMT-Hobby/IPMS-DK, Finn
Antonsen, John Eilmann, Anders Harvest.
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Sherman II Direct Vision Type fra Tasca
Historien om at englænderne var de første til at bruge Sherman kampvognen i kamp,
og den runde facon som disse tidlige Sherman havde.
Tekst og fotos: Carsten Bentzien

D

er ramte Tasca lige ”spot on” på
min ønskeseddel. Jeg havde store
forventninger, som alle og lidt
til, er blevet indfriet. Dette sæt er toppen
af poppen.
Man starter ikke unormalt med undervognen, hvor bælter består af fire stykker
vinyl som lægger sig helt perfekt omkring
alle hjul og detaljen er meget flot og skarp.
Ingen grund til at erstatte disse vedlagte
bælter.
Der er en tendens til, at byggesæt i dag
skal have en eller anden form for gimmick.
Noget som jeg synes er temmelig ligegyldigt. Her kan hver bogie bevæges og alle
hjul dreje. Nå ja - det er da meget sjovt,
første gang man prøver om det virker. Så
er det ligesom det. Men jeg valgte at prøve
det af her og det var lidt af en balancegang
med tungen lige i munden og alle ti tommelfingre på rette sted på rette tid.
Man skal holde styr på de syv dele som
hver bogie består af og kun påføre to små
dråber lim. Det lykkedes mig! Man kan med
fordel lime flere af stumperne sammen for
at lette samlingen af bogierne. Hver bogie
kan fjedre. Det der giver fjedereffekten i
hver bogie, er to små stykker filt som man
skal klippe til og lægges ind i bogien. Det
bliver selvfølgelig skjult. Må sige det er
dæleme smart skruet sammen fra Tasca’s

Close-up af luftfilteret
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Æskeforsiden

side. Når det nu skal være.
Uden at være Sherman ekspert så
ligner de færdige bogier den tidlige M3
bogie helt perfekt. Hvert vejhjul har små
fine svejsninger og fine detaljer. Man skal
lige sikre sig at man får vendt hvert vejhjul
rigtig. Så man får forsiden fremad. Der en
meget lille forskel på for - og bagside, men
den er der.
Underdelen af undervognen er ikke det
typiske ”badekar” som vi modelbyggere
kender så godt. Men består af paneler, der
hvis man følger instruktionens 1-2-3 er

super nemt og man skal være ualmindelig
klodset for at få det sat skævt sammen.
Jeg undlod at sætte de seks færdige
bogier på selve undervognen, for nemmere at kunne male undervognen og hver
enkelt bogie. Hvilket viste sig, at være en
rigtig god ide.
Man kan vælge mellem to forskellige
typer Air cleaners (luftfilter) Box typen
eller Round typen. I instruktionen står der
en masse herom, på japansk(!) Japansk er
et af de sprog som jeg har det lidt svært
med, men jeg fandt ud af andetsteds, at der
er frit valg, da begge typer luftfilter sås på
de tidlige Shermans. Jeg valgte Box typen,
som består af to halvdele. Samlingen af
disse to vender meget smart ikke lige ud
i hovedet på beskueren. Den mest synlige
samling sleb jeg helt plan og genskabte de
detaljer som jeg fik slebet væk ved samme
lejlighed, i alt to små stykker plasticcard.
Dette var lige så nemt som at skulle sidde
og file udenom detaljer og bøvl.
Så går det bare slag i slag med stumper
på bagenden, og man behøver ikke bruge
lim. Det hele klikker sammen, jeg har aldrig oplevet noget lignende, helt fantastisk
pasform. Jeg brugte nu lim. Den plastic
som Tasca bruger er meget hård, og små
dele knækker meget nemt bl.a. de meget
små trækøjer som sidder på både for - og
bagenden af modellen. Dem som jeg ikke
fik knækket da jeg filede indløbet af, ja
de knækkede da jeg skulle sætte dem på
modellen. Og det var selvom jeg havde
tungen på rette sted og alt det der. Plastikkens hårdhed gør at delene overhovedet

ikke kan give sig bare den mindste smule
uden at knække.
Ved bovmaskingeværet bliver der et
hul, som man hvis man kigger lige ind
forfra på modellen, måske i rette belysning
ville kunne anes. Jeg satte to stykker plasticcard på indersiden, så er hullet lukket
og jeg kunne samle over- og underdel. Det
passer igen så godt sammen, at man kan
løfte i modellen uden det falder fra hinanden uden brug af lim, kanon. Jeg brugte
lim, vanens magt(!)
Omkring lugerne ved kører – radioen
manden, står der igen en masse på japansk
og noget tegning af noget som jeg tolkede
som at man skal bukke nogle håndtag og
sætte i de fire huller man skal bore. Såmænd
ikke det store, bare meget uvant, at der så
ikke ligger noget tråd i æsken til, at bukke
disse små håndtag. Igen ikke noget stort
problem. Men det havde nok lettet lidt
på forståelsen, for mig som har det lidt
svært med det japanske. På efterfølgende
tegning i instruktionen har hver luge en
fjeder påsat, der blev jeg lidt forvirret og
måtte til bøgerne og finde svar. De tidlige
luger har ikke den fjeder som instruktionen
viser påsat.
Der medfølger et lille æts ark, hva’
drenge ikke et øje tørt. Bl.a. et net som skal
sidde henover motoren, ikke at man kan
se ret meget af det, men det er nu ikke så
meget det. Men det er nemmest at samle
de to plastic dele der udgør den ene motorklap. Og så sætte nettet ind i motorklappen
på rette plads, hvilket instruktionen ikke
viser. Nettet skal sidde meget præcist og
på min måde er det ganske nemt. Den
anden motorklap har to massive håndtag
som nemt slibes væk og erstattes af nogle
i kobbertråd. Disse små håndtag sidder i
hvert sit hjørne af motorklappen på tværs
af køreretningen. Jeg flyttede dem over i
siden af motorklappen med hvert håndtag
pegende i køreretningen. Er vist mere
korrekt på en tidlig Sherman(?)
Henover hver baglygte kan der være
en beskyttelsesbøjle, kan være? Om det er
en tidlig eller en lidt senere udgave af en
tidlig, eller om det er en mandags model,
arrrrggghh! Jeg som troede vi Tiger freaks var vanskelige, det her Sherman er jo
VANVID!!!!! Billeder hentet fra nettet og
bøgerne flyver rundt, jeg bladrer rundt og
ikke to Sherman er ens. I artikler står der
meget ofte, ”tjek din reference” Jeg må ud
og smadre en bil, brænde et flag og kaste
nogle sten…
Den ene beskyttelsesbøjle var knækket
på rammen, den anden fik jeg forsigtigt sat
på modellen uden uheld.
På motordækket sidder også pionerværktøjet, jeg tilføjede nogle få detaljer

Detalje af tårnets bagende. Det kan ses at der skal bruges noget filler

hvor inspirationen blev hentet fra Eduard’s
hjemmeside. På Eduard’s hjemmeside kan
man hente deres instruktioner ned og få
inspiration til at detaljere sine modeller
yderligere eller få hjælp til hvordan en
detalje kan se ud. Noget jeg benytter mig
meget af, også denne gang. Det blev i store
træk til noget blyfolie som skulle udgøre det
for læderremme til at spænde pionerværktøjet fast med. Igen meget flotte detaljer på
pionerværktøjet.

Tårnet
Det første jeg gjorde var, at samle tårnets
over- og underdel, modsat instruktionen.
Men det vil jeg nu anbefale, da pasformen
ikke er helt god og der skal bruges filler og
slibes en del.
Tasca har lavet en meget fin struktur,
lidt for fin i tårnets overflade. Jeg forstærkede strukturen i overfladen ved at smøre
Vollmer’s lim på tårnet og gned i den våde

lim med en tandbørste. Efter tørretid blev
limen slebet kraftigt ned, med smergelpapir, for nu at strukturen ikke skulle blive
for kraftig.
Kanonløbet samles og blev med
forsigtighed slebet i samlingen, for at kanonløbet skulle forblive rundt. Men ingen
brug af filler. Blenderingen er meget flot
med skarpstøbte skruer og løftekroge.
Blenderingen passer helt perfekt ind i selve
tårnet, hvor jeg bare lod Tamiya’s EXTRA
THIN lim løbe rundt og ”fylde” samlingen
imellem blenderingen og tårnet.
Alle periskoper og klapper hertil er meget fine i detaljen. Jeg satte et periskop løst
i hullet til ditto og satte periskopklappen
på med Tamiya’s EXTRA THIN lim, på
denne måde fik jeg klapperne sat rigtigt på
i åben position. Tamiya’s EXTRA THIN
lim tørrer ret hurtigt og er meget velegnet
til sådanne opgaver.
Periskoperne er med i klar plast, som

Bagenden med værktøjet, hvor der er tilføjet lidt småting til værktøjet
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i skuffen. Den er meget mørk, synes jeg.
Jeg påførte den modellen ren fra bøtten,
som en slags pre-shading. Tasca har støbt
sættet her i en mørk gul plastic. Så første
lag XF-59 og så blev min Sherman orange..!
Der skulle tre lag XF-59 for at modellen blev sandfarvet. Man kan med stor
fordel grunde sin model først, med en
dertil indrettet grunder. Efterfølgende
tonede jeg XF-59 ned, med den lysere
XF-57 Buff, som så gav min Sherman det
”Desert Look” jeg ville have. Hver bogie er
ret svær at få malet da der er mange kroge,
dette vil være endnu sværere hvis bogien
havde siddet på modellen.

Instruktionen

Detalje af drivhjul og det medfølgende vinylbælte. Det ser rigtigt fint ud

jeg vil male hver for sig og så sætte op på
plads. Derfor gjorde jeg som beskrevet.
Det tunge maskingevær som sidder
på kommandørens tårnluge, er genbrug
fra Tasca. Det gør nu ikke noget for det
er vanvittigt flot. Alle detaljer er med,
man kan næsten tage ladegreb. Det er det
flotteste TMG jeg har set. Heldigvis kan
man købe dette tunge maskingevær som
et separat sæt.
Skærme som de tidlige Sherman havde
påsat, passer helt perfekt og kan uden problemer sættes på modellen efter malingen.

Detalje af det tunge MG. Meget fint detaljeret
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Hvilket er ret vigtigt for at kunne få bogier
og bælterne på.
Der medfølger også nogle Jerrycans
som også er Tasca genbrug, men også nogle
vandcans som Englænderne satte på deres
tidlige Sherman. Alt sammen super flot og
med skarpe detaljer.
Der er tre decal muligheder, fine decals, men jeg blev noget overrasket, da jeg
skulle male.
Det køretøj jeg byggede, skulle ifølge
anvisningen males med Tamiya’s XF-59
Desert yellow. Den havde jeg tilfældigvis

Instruktionen er lidt kringlet, for dem som
ikke kan japansk. De seks bogier er ikke
helt nemme at samle, hvis man vil lave
dem bevægelige.
Den meget hårde eller sprøde plastic
giver en del ekstra arbejde, selv med stor
forsigtighed knækker plastikken meget
nemt. Har man et par modeller bygget
i skabet, kan man sagtens kaste sig over
dette flotte byggesæt, men nybegynder vil
man nok synes det er svært. Men det er et
super sæt med vanvittig høj standard, kan
kun anbefales.
Tasca har nu lavet fire forskellige Sherman, nu vil jeg vente og håbe på de kaster
deres evner over noget nyt og spændende.

NYT FRA ABER
1/35
32 A116: Additional accessories for
U.S. vehicles like: Tools,
rifle & jerry can racks
R-27: German 1,4 m aerials (3 pcs.)
1/35 kanonløb
35 L-73: Russian 57mm ZIS-4 tank barrel
for T-34/76 model 1941
35 L-76: 88 mm KwK 36 L/56 Barrel w.
early muzzle brake for Tiger I Early
1/48
48 039: GMC 2½ ton U.S. cargo truck
(CCKW-353) Open Cabin
1/72 løb
72 L-33: Set of 5 Barrels for German Tank
MG 34 machine guns
Skibe
1/350
L-01: Set of 10 pcs 203 mm barrels for
IJN: Atago, Kumano, Myoko etc.
L-02: Set of 12 pcs 127 mm type 89
A/A long barrels for IJN ships
L-03: Set of 12 pcs 127 mm type 89
A/A short barrels for IJN ships
Importeres af SMT Hobby der kan anvise
nærmeste forhandler.

Vi slutter med et billede af Carstens Sherman inden bemalingen, bemærk strukturen på tårnet

NYT FRA CMK
1/35
3076:
3077:
3078:
3079:
3080:

StuG.III early version - nyt tag
StuG III Ausf G. Bagende og hæk
Pz.III Ausf L/N. Nyt hækpanser
StuG.III early version –
New rear superstructure armor
Autoblinda AB.41 – wheels set.
4 wheels and 2 spare wheels
Humber Mk.I Scour Car – wheel set
Marder III transmission
Jagdpanther - interior set for Dragon
GMC 353 Airfield Fuel Tanker,

3081:
3082:
3084:
3087:
omb.
3089: Steyr 1500 Einheitskabine + lad,
omb.
3090: Steyr 1500 Funkkraftwagen mit
Einheitskabine, omb.
3091: Steyr 1500 trækabine og højt lad, omb.
3092: Steyr 1500 Ambulance wood cab –
conversion
3094: Renault Beobachtungspanzer UE (f)
– conversion
3095: Renault UE 630 (f)
„Luftwaffe Type Early“ – conv.
3096: Renault UE 630 (f)
„Luftwaffe Type Late“ - conversion
3097: Renault Sicherungsfahrzeuge UE (f)
early - conversion
3098: Renault Sicherungsfahrzeuge UE (f)
late - conversion
B35001: Chevrolet 15cwt 4x2 „Canada“
9x16 Cross Country (Dunlop)

B35002: Chevrolet 15cwt 4x2 „Canada“
9x16 General Purpose (Dunlop)
B35003: Chevrolet 15cwt 4x2 „Canada“
9x16 Cross Country (Firestone)
B35004: Quad Chevrolet 4x4
10,5x20 Cross Country (Dunlop)
B35005: Quad Chevrolet 4x4
10,5x20 GP (Dunlop)
B35006: Quad Ford 4x4
10,5x20 Cross Country (Dunlop)
B35007: Quad Ford 4x4
10,5x20 General Purpose(Dunlop)
B35008: Quad Chevrolet 4x4
10,5x20 Cross Country (Firestone)
B35009: Quad Ford 4x4
10,5x20 Cross Country (Firestone)
B35024: Chevrolet LRDG 30 cwt wheels for Tamiya
B35025: MG15 German MG WW II (2 pcs.)
B35026: MG34 German MG WW II (2 pcs.)
F35200: M1095 Hummer crew (3 fig.)
F35201: IDF Infantry (2 fig.)
F35202: AH-1 Cobra Pilots (2 fig.)
6001: OH-6 - interior set for Dragon
RA039: US WWII Fuel Trailer
Type a-3 (600 gal.)
RA041: M3 US 37mm AT gun WW.II
RA042: DKW Munga
1/48
4201: Lavockin La-7
control surfaces set for Eduard

4202: Bristol Pegasus II WW II
British radial engine
Q48042: Spitfire Mk.IX
Wing armament covers (3 types)
Q48043: Spitfire Mk.IX exhausts
(Fishtail Type & Stacks Type)
Q48044: Japanese G4M1 Betty
flexible 20mm Type 99 Model 1
1/72
ML80302: Tiled road surface
ML80303: Tiled road with rails surface
F72177: USS Gato class crew. 2 crewmen
and USN pilot in Dinghy
F72178: USS Gato class crew. 3 crewmen
operating a deck mounted gun
F72179: USS Gato crew (armament crew in
port) 3 fig + torpedo
Q72045: TBM Avenger Wheels
Q72046: Hurricane Mk.I Wheels
Q72047: Lancaster Mk.I/III Wheels
Div:
014: Hexagonal nut & bolt head 1,0 mm
(44 pcs). Plus bor og skabelon
015: Hexagonal bolt head 0,8 mm
(44 pcs) Plus bor og skabelon
H1011: 4-grit sanding stick
H1012: Cyanoacrylate Glue Remover
Bøger:
1001: Avia B-534
1002: Junkers Ju 52/3m. 88 sider i farve
med skalategninger
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Anmeldelser
Bøger
Suomen Ilmavoimat V – 1943

(Finnish Air Force)
af Kalevi Keskinen og Kari Stenman
ISBN 978-952-99743-3-7
Bogen dækker ligesom det foregående bind
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. På det
finske frontafsnit var landsituationen karakteriseret af stillingskrig uden de store
bevægelser. Den væsentligste sovjetiske
aktivitet på den finske front udgjordes af
Østersøflådens forsøg på at bryde igennem
spærringen af Finske Bugt – dette lykkedes
ikke. Det finske Flyvevåben var organiseret
i fem regimenter: 1. Regiment støttede
landstyrkerne på Svir-fronten (den midterste del af den finske østfront) samt tog
sig af luftforsvaret af afsnittet, 2. Regiment
opererede på tilsvarende vis nord herfor,
3. Regiment stod for luftforsvaret af den
sydlige del, mens 4. Regiment samlede de
finske bombefly, og 5. Regiment støttede
søforsvaret.
De væsentligste materieltilskud i det
beskrevne år var Messerschmitt Bf 109G-2
jagerfly (de første 16 styk ankom 13 MAR
1943) og Junkers Ju 88A-4 bombefly (18
styk, begyndte at komme i APR 1943).
Hvor den vigtigste jagerflytype året før
havde været Brewster 239, så var denne
flytype nu blevet klemt ydelsesmæssigt af
den hurtigere og kraftigere La-5, derfor var
de nye Bf 109G-2 af særlig stor betydning.
Disse fly er naturligvis afbildet i bogen; lad
mig blandt de andre fotografier blot plukke
en Westland Lysander i vinterbemaling
(hvid på oversiden og lyseblå på undersi32

den) og udstyret med skiunderstel – guf
for modelbyggeren.
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. I dag-til-dag gennemgangen
stilles sovjetiske beretninger, hvor det er
muligt, op ved siden af de finske beretninger. For 20 APR fortæller den sovjetiske
Østersøflådes rapport detaljeret, hvordan
og af hvem der bliver skudt 12 styk finske
Fiat-fly ned den pågældende dag; rapporten
rummer den sandhedsværdi, at der faktisk
fandt luftkampe sted – de finske tab var to
styk Brewster 239.
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

Side 97 fra Suomen Ilmavoimat 1943:
Brændstof i tromler leveres med en almindelig lastvogn. Det gengivne Morane-Saulnier
M.S. 406 jagerfly blev anvendt på Svirfronten, typen opererede også længere
nordpå.

NYT FRA HUSSAR
HSR 35028: Half Spider Early Wheels
HSR 35062: ZIL-157 hjul m. 2 reservehjul
og dæk til SM-2 anhænger
HSR 35063: 15 CWT Chevy + reservehjul
HSR 35064: AS 42 Sahariana + reservehjul
HSR 35065: Panhard hjul
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Værktøj

Etchmate 3C
(Hvis du er 100m mester i æts, behøver du
ikke læse videre).
I nogenlunde samme takt som æts er
blevet en naturlig ting i mine projekter, er
mine motoriske egenskaber, ikke mindst i
fingrene, blevet mindre. Også evnen til at
fokusere på små dele er blevet reduceret.
Det er selvfølgelig ikke alder…
Men jeg syntes efterhånden at det der
med at bukke og bøje en æts del gik galt lidt
for mange gange. For mig var forsøget med
at holde fast med én pincet, og bukke delen
de rigtige steder, næsten dømt til at fejle.
Blandt resultaterne fra en søgning på
nettet, i en helt anden sammenhæng, var
der et hit på en ”Etch mate”. Jeg havde
da tidligere set produktet i annoncer, men
egentlig aldrig overvejet at jeg skulle have
brug for sådan en. Men eftersom jeg lige
havde efterladt et par stumper æts, krøllet
til ubrugelighed, på arbejdsbordet, var det
perfekt timing.
Dimsen består som det ses på billedet
i alt væsentlig af en grundplade af hård
plast og en holder. Holderen er udformet
i fingre i forskellig størrelse. Selve bukningerne sker ved at delen sættes fast under
en passende finger, så den markerede folde
linje på æts delen flugter med fingeren
over en reces i grundpladen. Holderen
skrues til, og med det tilhørende værktøj
bukkes delen op i den relevante vinkel.
Umiddelbart nemt. Jeg har efterhånden
bukket en del stumper, og med undtagelse
af meget komplekse dele, som f.eks. kræver
bukning i modsat retning, er der intet som
er gået galt.
Der er selvfølgelig flere forskellige udgaver og producenter, men i alt væsentlig
er der tale om variationer over det samme
princip. Så der er rig mulighed for at udvælge sig det rette produkt, til rette pris.
Min Etchmate blev anskaffet fra SBX
model shop, som ud over hurtig levering
udmærker sig ved gratis levering. Du kan i
øvrigt se hvordan man anvender Etchmate,
live på Youtube.
Per Tardum

JULEKONKURRENCE

Uden den traditionelle julekonkurrence i IPMS-Nyt bliver det ikke jul. Ifølge traditionen er det en tipskupon, der er udgangspunktet.
Du skal skrive 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller og indsende det til redaktøren. Vinderen bliver på festlig og
traditionel vis udtrukket på generalforsamlingen blandt de rigtige svar. Brug e-mail eller sneglepost, valget er dit.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 14. januar 2009 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man aflevere besvarelsen personligt inden formanden åbner GF.
Tegning 1
1
Lockheed P-3 Orion
X Breguet Atlantique
2
Ilyushin Il-38 „MAY“

Tegning 1

Tegning 2
Tegning 2
1
Daimler Dingo Scout Car
X Sd.Kfz.221
2
Humber Scout Car

Tegning 3
Tegning 3
1
Bloch 152
X Republic P-47 Thunderbolt
2
Focke Wulf Fw 190

Tegning 4

Tegning 4
1
BTR-80
X Piranha III
2
SpähPz Luchs

Tegning 5
1
MiG-17 „FRESCO“
X MiG-21 „FISHBED“
2
MiG-23 „FLOGGER“

Tegning 6

Tegning 5

Tegning 6
1
HMS Hood
X HMS Nelson
2
USS Texas
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NYT FRA SPECIAL HOBBY

SÆLGES
1/72
Airspeed Oxford Mk.2
fotodokumentation, Tasman m.fl. 300,Alouette III, Heller
75,Meteor 11 x 12 x 14, Matchbox
150,Meteor Mk.IV, Frog
150,Bell AH 1/AB 47 (2 stk.), Italeri
75,Boeing P-12E, Matchbox
75,Bristol Bulldog II, Airfix
50,DC-3, Italeri
175,DH.60G, Smer
75,DH Chipmunk, Airfix
75,DH.2, Smer
75,DH. Tiger Moth, Airfix
75,F-35TF Draken, Heller
250,F-84 Thunderjet, Heller
150,Fairey Firefly Mk.I, DK foto, Smer 250,Fokker D.XXI, Frog
125,Gipsy Moth, Frog
75,Gloster Gauntlet, Aeroclub
150,Hawker Hunter Mk.I, „Simpelt sæt“ 20,Hawker Hunter T.Mk.7, Matchbox 125,Harvard Mk.IIB, Hasegawa
75,Hawker Nimrod I/II, Esoteric
180,Hi-Tec NATO Weapons, Airfix
100,J-35F Draken, Hasegawa
150,Nielsen & Winther, Limited D&M 250,PBY-5A (+ -6A hale), Academy 250,RF-84F Thunderflash, Italeri
200,Sea Otter II, Aeroclub
250,Spitfire Mk.I, Hasegawa
75,Spitfire Mk.IX, KP
75,Spitfire Mk.IV, Italeri
75,Spitfire Mk.XIV, Academy
125,Spitfire Mk. XIV, Frog
100,Spitfire Mk.XVI incl. DK decals,
Heller
125,Spitfire P12 Mk.XI m. DK decals
+ fotos,Ventura (resin)
360,-

1/48
Bristol Bulldog, Smer
Avro 504K, Smer
Sikorsky S-55, Revell
F-104 Starfighter (super model),
Monogram
F-100 Super Sabre (fine detaljer),
Monogram
AS-550 Fennec DK, Heller
AlouetteIII, Fujimi

50,50,150,280,350,150,150,-

1/32
F-15C Eagle, Tamiya
550,(Eagle sættet har den sædvanlige høje standard med metal/gummi understel + div.
skruer og værktøj til at samle det med. Det
kan anbefales at finde step-by-step links
hos andre modelbyggere og at opgradere
modellen med superdetaljer i foto-etch fra
f.eks. Eduard).
Hvis en modelbygger, er interesseret i
flere byggesæt, kan vi godt forhandle en
anden pris.
Derfor er priserne kun vejledende. Hvis
ikke andet er nævnt, er der kun een af
hver type.
Interesserede købere kan kontakte mig
på mail og aftale betaling + levering/
afhentning.
Grundet mit natarbejde kan jeg kun kontaktes på telefon aften eller weekend.
Niels Sander
Tværvej 20
4370 St. Merløse
Mail: ne-sander@hotmail.com
Tlf. 22 37 13 22

1:32
SH32004:
SH32013:
SH32023:
SH32025:
SH32031:
1:48
SH48047:
SH48051:
SH48062:
SH48074:
SH48080:
SH48081:
SH48086:
BC1004:
1:72
SH72063:
SH72076:
SH72091:
SH72092:
SH72095:
SH72096:
SH72097:
SH72155:
SH72159:
SH72160:
SH72163:
SH72167:
SH72169:
SH72173:

SH72176:

NYT FRA HISTOIRE
HIS 268:
HIS 302:
HIS 327:
HIS 298:
HIS 304:
HIS 264:
HIS 308:
HIS 287:
HIS 300:
HIS 313:
HIS 315:
HIS 324:
HIS 320:

Models & Planes Vol. 2: P-40
USN Aircraft: F-14 Tomcat
Planes & Pilots 10: Airacobra
Planes & Pilots 11:
Hawker Hurricane 1937-50
Legends of the Sky.
Boeing 707 - KC 135
Dictionary of The Cuirassier
Officers of The 1st Empire
GI Collector´s Guide. Vol. 2
American artillery 1939-45
The German Infantryman
1914-1918
French Army 1914
French Army 1918
US Soldiers 1917
Airfix soldiers

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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NYT FRA EDUARD
Ætsninger i 1:35
36028: Leopard 2A6
36032: M-3 Grant fenders
36033: Stryker Blast panels
36034: M-3 Grant exterior
36035: M-3 Grant interior
36036: IS-3
36037: LAV C-2
36038: LAV-AT
36039: LAV-SLEP exhaust cover
36040: German Truck 3ton 4x2 Cargo
36041: German Truck 3ton 4x2 Cargo floor
36042: IS-3 tool boxes and fenders
36044: LVT(A)-2 Saipan
36045: DUKW British Royal Army interior
36047: Flakpanzer 38(t) interior
36048: DUKW British Royal Army exterior
36049: DUKW Surf Plates
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

SH72177:

Model 239 Buffalo
„Taivaan Helmi over Finland“
Model 339C/D Buffalo
Sussu over Finland.
P-36 in Finnish colors
Airacobra M1/&P-39F
X-15A-2 „w. Ground Dolly“
Avia B-33 „Czechoslovakian
version IL-10 Sturmovik“
Supermarine Spitfire Mk.VC
„Malta Defender“
H-21 Flying Banana
CAC-12 Boomerang
„Early Version“
D-558-1 Skystreak
Avro Anson Mk. 1
Fiat G.50 „Finnish Version“
JAS-39D Gripen, the double
seater version of Gripen
Bristol Blenheim F. Mk.IV
Bell AH-1G Cobra
Hansa Brandenburg C.1
Douglas A-26C Invader
Douglas B-18 Bolo
Vautour IIN
Supermarine Spitfire Mk.XV
P-40F Warhawk Merlinpowered. Short fuselage
D-558-1 Skystreak
X-1 A/D „2nd Generation“
D-558-2 Skyrocket
F-86H Sabre Dog ANG
Junkers Ju-87A Stuka
„Foreign service“
Hawker Sea Hawk FGA/
Mk.101 Bundesmarine version
with radar
C-33/C39. DC-2 versions
featuring tail planes from DC-3
IA-58A Pucara
„In Foreign Service“

SPECIAL ARMOUR
SA72004:

Sd.Kfz.11/4 Nebelkraftwagen

SPECIAL NAVY
SN72002: U-boot typ IIA
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PANZER TRACTS
Panzer Tracts 2-1: Pz.Kpfw.II Ausf.a-C
Panzer Tracts 6-3: Schwere Panzerkampfwagen. Maus & E 100
Der er nye bind under projektering. Det
skulle dreje sig om en helt ny omgang med
Pz IV og en på halvbæltekøretøjer.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Udvalg af nyheder annonceret på iHobbyExpo 2008
Academy

Hobbycraft

1/350
USS Oliver Hazard Perry FFG 7
1/48
F-22A Raptor, MH-53E Sea Dragon
1/72
F-16CG/CJ Fighting Falcon, Lightning F.6

1/32
Bf 109B/C/D, Spitfire VII/VIII/IX,
T-6 Texan/SNJ Harvard
1/48
A-4 Skyhawk series (reissue)
1/144
B-36B (reissue), B-36D (reissue),
GRB-36 FICON (reissue), RB-36E (new)

Airfix
1/400
HMS Montgomery, HMS St. Albans
1/76
Bedford Tactical Aircraft Refueller,
Bedford Mk.II, Churchill Bridge Layer,
Landrover (hard top), Landrover (soft top),
Landrover 1-ton FC Ambulance,
Landrover 1-ton FC Truck,
LCM III Landing Craft and Sherman Tank
M113 ACAV, M113 Fire Support Vehicle,
M119 105mm Field Gun,
Matilda Hedgehog, Saladin Mk.II,
Saracen Mk.I/II/III, Sherman Calliope,
Vickers Light Tank
1/72
Alpha Jet, Canberra B(I).8, Canberra PR.9,
Chinook, Hawk 128/132, Horsa Glider,
Meteor F.8, Mistel (Fw 190/Ta 154),
Sea King HAS.5/AEW.2, Spitfire Mk.IXc,
Tempest V, Typhoon (Eurofighter),
Wellington Mk.Ic/Mk.III
1/48
B-57B Canberra, Canberra B(I)8,
Canberra B.2/B.20, Canberra PR.9, TSR.2
1/24
Mosquito NF.2/FB.6/NF.30

Classic Airframes
1/48
F2H Banshee, Fiat Br 20, Gannet AEW,
Fokker D.XXI Dutch, P-6E, Sea Venom

Eduard
1/32
Bf 109E-1, Bf 109E-4

Hawk/Lindberg
1/72
IJN C-1 class I-20 w/HA-20 Midget
Submarine
IJN C-3 class I-53 w/Kaiten Torpedoes
1/187
Graf Zeppelin Aircraft Carrier

Hobby Boss
1/48
F-100D Super Sabre, F-100F Super Sabre

MRC
1/350
USS Wasp-class LHD

Italeri
1/72
MAS 500
1/48
Hawk T.1
1/35
Carro Armato L6, Elco PT Boat Crew,
Schnellboot Typ S-100, Schnellboot Crew

Minicraft
1/144
E-3 AWACS, E-8 Joint Stars
1/72
PBM-5/5A Mariner
1/48
C-20B/C Gulfstream III VIP

Revell
Babylon 5
Starfury Mk.I – 1/72
Babylon 5 Space Station
Star Wars
Republic Gunship
Sith Infiltrator
Universal Studios Monsters 1/8
Dracula, Frankenstein, Mummy, Wolfman
Space
1/144 Saturn V
1/48 Lunar Landing
1/32 Apollo Spacecraft
Air
1/72 EF-111A Raven
1/48
A-26B Invader, Bf 109G, Do 217E-4,
F-14D Tomcat, Ju 52/3m
1/32 PA-18 Super Cub
Armor
M3 Lee – 1/32
M4 Sherman – 1/32

Round 2
Har opkøbt AMT, MPC og Polar Lights
Auto
’25 ‚T‘ Coupe/Roadster, ’50 Merc,
’62 Buick Electra, ’62 Pontiac Catalina,
Double Dragster, Fruehauf Flatbed Trailer,
General Lee Charger, IH Transtar 4300
Eagle
Figures
Mr Spock, Pteranodon, Robby the Robot,
The Witch, Tyrannosaurus Rex

Space
Starcruiser C-57D Forbidden Planet
USS Enterprise NCC-1701A - 1/350
USS Enterprise NCC-1701E - 1/1400
Interplanetary UFO Mystery Ship
USS Thunderchild (Akira Class) - 1/1000

Trumpeter
1/12
Ford GT40 Mk.II
1/16
Sd.Kfz.182 King Tiger
1/24
Fw 190A-6/8, Hurricane Mk.IID/Trop,
Ju 87D-3 Stuka, P-51B/C Mustang III
1/32
A-4E Skyhawk, A-6A Intruder,
A-6E Intruder, AV-8B Harrier II (early),
AV-8B Harrier II (night attack)
AV-8B Harrier II Plus, F-8E Crusader,
F-8J Crusader, F/A-18F Super Hornet,
F-100F Super Sabre, Harrier GR.7,
Lightning F.3, Lightning F.6,
Mustang Mk.III, P-40E Kittyhawk,
P-40M Kittyhawk, P-40N Kittyhawk,
P-47N Thunderbolt, Su-30MKK,
Swordfish Mk.I, Swordfish Mk.II,
TBD-1 Devastator, Typhoon EF-2000A,
Typhoon EF-2000B
1/35
BMP-3 IFV, BMP-3M IFV,
BP42 B57 German Armored Train
German Railway Flatbed Car
German Railway Gondola
LAV-M, M1134 Stryker ATGM Vehicle,
T-62 MBT, T-62M MBT,
VK3001(H) Panzer VI A
1/48
DC-3
1/72
A-6A Intruder, Be-6 Madge,
F-100D Super Sabre, F-105G Thunderchief,
Fw 200C-3 Condor, CH-47A Chinook,
CH-47D Chinook, Lightning F.1a/F.2,
Lightning F.3, MiG-19PM Farmer E,
Su-15TM Flagon F, Su-15UM Flagon G,
Su-27 Flanker B, Su-27 Flanker C,
Tu-22M2 Backfire B, Wellington GR.XIV
1/144
Type XXIII U-Boat
1/200
USS Arizona BB 39 1941
1/350
HMS Repulse, USS Arleigh Burke DDG 51
1/700
HMS Eskimo, SS Jeremiah O’Brien,
SS John W. Brown, USS Quincy CA 39,
USS Minneapolis CA 36,
USS Tuscaloosa CA 37,
USS Vincennes CA 44
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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. februar 2009
(Et pænt blad med farve på omslag – men som regel ikke mange artikler)
Scala 3 2008 IPMS Sverige
Prag 2008, en hobby-odyssé - artikel med billeder ...................–3
Minimønstringen 2008 (konkurrence) - art. m. billeder...........–3
Malede registreringsbetegnelser - artikel med billeder .............–1
C-4 Open preview - artikel med billeder ....................................–1
Sidste weekend på Barkarby - artikel med billeder....................–3
(Hebraisk tekst – flot blad med gode billeder, svært læsbart for
de fleste)
Kne-Mida 48 (8/2008) (Israel)
Centurion i IDF tjeneste inkl. div. varianter, fotos ................ –10
Avro Anson, Airspeed Oxford og Airspeed Consul
i israelsk tjeneste, fotos, tegninger ............................................ –11
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 20 issue 4 2008 (USA)
1:35 Jagdpanther Dragon review - artikel med billeder............–2
Armoured ambulance fra Academy M113A3 artikel med billeder.........................................................................–6
Samurai Phantom F4EJ i 1:72 - artikel med billeder ................–6
Lighted widebody, Revell 1:144 Boeing 747-400 artikel med billeder.........................................................................–8
Academys 1:72 Tempest diver destroyer - art. m. fotos ...........–6
Chinook i 1:48 med Eduard messing æts - art. m. fotos..........–8
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 150 2/2008 (Belgien) 40 års udgave
En samling dannes - artikel med tegninger og billeder ............–5
Fiat CR42 - artikel med billeder ...................................................–8
F-16 MLU Academy 1:32 - artikel med billeder ........................–6
Porsche GT1 Pennzoil - artikel med billeder .............................–5
Civile bygningskøretøjer i HO. Artikel med billeder ................–6
Meteorer i Biafra. Artikel med billeder .......................................–7
Patton i 1:35 fra Italeri. Artikel med billeder .............................–8
Alouette II walkaround. Artikel med billeder ............................–6
Kawasaki ZX-RR Ninja i 1:12 fra Tamiya. Art. m. fotos ........–6
M75 Full-track i 1:35. Artikel med billeder ............................. –10
Revell Westland Sea King i 1:72. Artikel med billeder .......... –11
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget

NYT FRA HORNET & WOLF

HH-28:
Karakterhoveder med krogede næser
HGH-21: Tysk Feldmütze VK1
HBH-14: Engelske baretter VK2 i forskellige udformninger
WAW-57: Engelsk tankofficer i pixiesuit
Importeres af SMT Hobby der henviser til nærmeste forhandler.
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er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/08 (Østrig)
McDonnell Douglas DC9-32 bei Austrian Airlines artikel med billeder.........................................................................–8
Gründung der ersten flugpostlinie - artikel med billeder ........–7
Junkers Ju52 in Skandinavien - artikel med billeder..................–3
Luftschlachten teil 3. Artikel med billeder .................................–2
(100% forbedret medlemsblad helt i farver.)
IPMS Deutschland Journal nr. 41/1 (Tyskland)
Friedrich Otto Rudolf Windisch - jagdflieger bei der
Jasta 32 m.m. Artikel med billeder ..............................................–7
OV-10 Bronco in Deutschland. Artikel med billeder ...............–8
Messerschmitt Bf110C fra Eduard i 1:48. Art. m. fotos ..........–4
Humber Mk. 1 Scout car SKP 1:35. Artikel med billeder .......–1
M4 High Speed Tractor Hobbyboss i 1:35. Art. m. fotos .......–3
M41 G Walker Bulldog AFV Club. Artikel med billeder .........–3
BMW R90S Tamiya 1:6. Artikel med billeder............................–2
(APMA er også blevet forbedret med farve på omslag og bedre
tryk)
APMA 2-08 (Australien)
Quantas Lancastrians. Artikel med billeder ...............................–2
The Steyr AUG. Artikel med billeder..........................................–6
DC-7C: The ultimate Douglas Propliner in 1:122 scale
Artikel med billeder .......................................................................–3
The first AWACS. Artikel med billede ........................................–1
BMW X3 Armed Desert Patrol Vehicle. Art. m. billeder ........–4
PBY Catalinas in Dutch service. Artikel med billeder .............–4
B-25 Mitchelss in USMC service. Artikel med billeder ............–5
APMA 3-08 (Australien)
Quantas DC-3ere. Artikel med billeder ......................................–2
Armoured Trucks in the Malayan Emergency
Artikel med billeder .......................................................................–2
La Combattante III Fast Attack Craft. Art. m. billeder ...........–4
RAAF Catalina Colours Part 2. Artikel med billeder ............ –10
Forgotten aircraft: O-47 in Australia. Art. m. billeder .............–4
APMA 4-08 (Australien)
Quantas Liberators and DC-4s. Artikel med billeder ...............–2
Mystery aircraft Spanish Heinkel He111Js. Art. m. fotos ........–4
Ocean going Monitors. Artikel med billeder .............................–5
Balkans Air Operations – NDH aircraft. Art. m. billeder .......–6
Piper L-18 in 1/72 scale. Artikel med billeder .........................–1
Berliet V4DB Armoured car. Artikel med billeder ...................–2
High Altitude Messerschmitt Me 410. Artikel med billeder ....–5

Kvartårskonkurrence
2008
Af Flemming Hansen
Antal modelbyggere 2008: 20
Vi har nu afviklet tre konkurrencer og den
sidste bliver afgørende for fordelingen af
de tre hædersfigurer i guld, sølv og bronze.
I september konkurrencen var det Ib
Schmidt der atter engang fik skudt sig ind
på en 1. plads med et velkendt Ib’O’Rama
med den besnærende titel „Og her kommer Willie med pølsen“, der i visse kredse
sikkert vil fremkalde lidt malplaceret moro
under bæltestedet. Men det er vi jo heldigvis højt hævet over i det redaktionelle!
2. pladsen gik dermed til Lasse med et
diorama, der næsten helt svarer til et traditionelt Ib’O’Rama, der manglede lige en
hårsbredde fra at være et ægte Lass’o’rama
og dermed måske chancen for den endelige
sejr. 3. pladsen gik til Niels „Danscale“, der
havde taget en skolevogn med i form af en
ombygget Leopard.
På fly/auto/andet siden var det El P.
der havde støvet et tudsegammelt Hasegawa bilsæt frem og øvet sig lidt i maskering
og en ny lak, der får alt det gamle til at være
„old school“. Det var nok til en 1. plads.
Passende nok var det et „skiv“, der kom ind
på andenpladsen i form af Carsten Bentziens ubåd i 1:72 fra Fine Moulds. For at gøre
trioen komplet, så fik Kenneth Kerff en

KOMMER FRA
BRONCO MODELS i 1/35
A3509:
A3513:
35006:
35007:
35008:
35013:
35015:
35016:
35017:
35018:
35020:

British WWII AFV Equipment
Løse bælter til Pz II
CV L3/33 Tankette Italian Army
CV L3/35 Tankette Chinese Army
CV35 Tankette Flamm
Sd.Kfz. 221
Land-Wasser-Schlepper (LWS)
Humber Scout Car Vickers twin K
Staghound late w/rockets
Piper Cub L4H
Land-Wasser-Schlepper (LWS)
Dobbelt drivhjul
35021: Staghound Mk. III
35025: A13 Mk.I Cruiser Tank Mk.III
35026: Staghound AA
35058: V-1
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Total

Navn

Ib Schmidt

10

9

10

29

1

Lasse Hyllemose

9

10

9

28

3

Flemming Hansen

8

9

10

27

2

Kjeld Pedersen

8

7

7

22

12

Jes Touvdal

5

10

7

22

13

Kenneth Kerff

7

6

8

21

-

Carsten Bentzien

10

0

9

19

-

Martin Røpke

4

8

5

17

4

Roy Nielsen

6

8

0

14

6

Niels Pedersen

5

0

8

13

-

Ove Høeg Christensen

0

7

5

12

3. plads med sin C-47 fra DC-3 vennerne.

2009 nyt koncept – sådan da
I kvartårskonkurrencerne i 2009 vil der
være tre klasser. Formuleringen (eller
diorama med samme) fjernes fra klasse A
(Militærkøretøjer og figurer) og Klasse B
(Biler, Fly, Skibe og andet). Derved dannes
klasse C (Alle modeller i diorama).
Der har været udtalt et ønske om at
„fjerne“ dioramabyg gernes „fordel“. Der
er naturligvis ikke tale om en ufortjent fordel, for alt andet lige er der mere arbejde i et
diorama end en „bordmodel“. Men… det

NYT FRA WWP
Rød-47:
Grøn-21:

s.F.H. 18 in detail
FMTV trucks in detail, M1078,
1083, 1084 & M198 Howitzer
SP-08:
B-17G in detail
SP-09:
Staghound in detail
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

har jo vist sig at det næsten uden undtagelse
er et diorama der vinder, når der er sådan
et til stede. Så derfor en separat klasse til
diorama modeller.
Der anvendes DM kategorisering. Dvs.
at er der landskabslignende gevækster,
værktøj, udstyr, stiger etc. på en monteringsplade, så er det et diorama, uanset
hvor ubetydeligt det må være og uanset,
at der f.eks er tale om en enkelt figur på
en græstot. En flad plade med græs er ok
som bundplade.

KØBES
Dan Mil nr. 2, 3, 5, 6, 7.
Høj pris gives.
Johnny Madsen 58501049
Vestergade 30
4200 Slagelse
ejlif@hotmail.com
mobil: 24638375
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IPMS KALENDEREN 2009

14. januar ................................... IPMS Danmark generalforsamling ............ Nyboder Skole, København
18. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
21.-22. februar .......................... IPMS-Norge Landskonkurrence................ Olavsgård Quality Hotell lige udenfor Oslo
.............................................................................................................................. (www.ipmsnorge.org)
11. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
04.-05. april ............................... IPMS Open modelkonkurrence ................. Skytteholmsgymnasiet, Solna, Stockholm, Sverige
.............................................................................................................................. (http://ipmsstockholm.org/open/)
05. 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
14. juni ....................................... Flyvevåbnet Åbent Hus ............................... Fighter Wing Skrydstrup
.............................................................................................................................. (http://forsvaret.dk/FLV-Aabenthus)
12. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
19.-22. august............................ IPMS USA National Convention............... Columbus, Ohio, USA (www.ipmsusa2009.org)
22.-23. august............................ Roskilde Airshow.......................................... Roskilde Lufthavn (http://airshow.dk/)
09. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
07. oktober ................................ IPMS-møde Swapmeet ................................ Nyboder Skole, København
17.-18. oktober ......................... DM i Modelbygning ..................................... Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
24.25. oktober .......................... C-4 Open ....................................................... Malmø Tekniske Museum (www.c4-open.nu)
31. oktober-01. november ...... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Esbjerg (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
07.-08. november ..................... Scale Modelworld modelkonkurrence ....... Telford, England (www.ipms-uk.co.uk)
11. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
09. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, indtil videre i lokale 317 på 3. sal kl. 19.00 - 22.00. Indgang til højre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
236.
Sara Juul
Arnold Nielsens Boulevard 13, 2.th.
2650 Hvidovre
staffan.juul@gmail.com

238.
Håvard Faller
Garderveien 164
N-1900 Fetsund
Norge
havard.faller@c2i.net

+0047-99289908

237.
Staffan Juul
Arnold Nielsens Boulevard 13, 2.th.
2650 Hvidovre
staffan.juul@gmail.com

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 14. januar 2009 kl. 19.30 i lokale 317 på Nyboder Skole

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger regnskab
4.
Indkomne forslag - ingen forslag modtaget
5.
Fremlæggelse af det nye års budget
6.
Valg af formand - modtager genvalg
7.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - modtager genvalg
8.
Eventuelt
Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling. Ifølge vedtægterne skulle forslag have
været indsendt senest d. 1/11, således de kunne være bragt i dette nummer.
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NYT FRA ARCHER DECALS
FG35058: German Foreign Legion
Uniform Patches
FG35059: Waffen SS Divisions
Uniform Patches
FG35060: SS Divisions on the Eastern
Front and Balkans
FG35060: SS Divisions on the Eastern
Front and Balkans
NEW SURFACE DETAIL
AR88021: Fine non-skid surface for
wingwalk areas and similar
1/35
AR35291 Opel Blitz instruments,
placards and details (logo)
AR35292 Krupp Protze instruments
and placards
1/16
AR16013 M16 halftrack instruments
and placards
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrencen i september 2008
Til venstre er det den danske DC-3 fra
DC-3 vennerne, bygget af Kenneth Kerff.
Den blev nummer 3 på fly og andet siden
On the left is a model of the ex-RDAF
C-47 that‘s flying as a museum plane.
It‘s built by Kenneth Kerff and placed 3rd
in the aircraft and other class

Til højre ses Flemming Hansens
Nissan racer der løb med førstepladsen
på fly og andet siden
Below is a Nissan racing car
built by Flemming Hansen.
It took home 1st place in the
aircraft and other class

Nedenfor er det et af de mange fly, som
Jes Touvdal havde taget med.
Denne lille Fokker Dr.I endte uden for præmierækken
Below is one of the many planes
that Jes Touvdal brought to the competition.
This little Fokker Dr.I finished
outside the prizes

Herover har vi en køreskole Leopard.
Det er Niels „DanScale“ Pedersen, der er manden bag konverteringen.
Den blev nr. 3 i Panser og diorama klassen
Above is a driving school Leopard.
The builder is Niels „DanScale“ Pedersen.
It placed 3rd 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 drager vi i samlet flok til Esbjerg Open 2008 og kigger på nogle af de
modeller, der blev udstillet der.
Til venstre er det en M3 Stuart. Hvem der er modelbyggeren er
desværre ikke redaktionen bekendt
On the left is a M3 Stuart. Unfortunately the name of the modeller
somehow eluded the editorial staff

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

Herover er det noget vi ikke ser til hverdag.
Denne F-16 er i venezuelansk bemaling.
Igen er navnet på modelbyggeren smuttet for redaktionen
Above is something we don‘t see every day.
This F-16 is in Venezuelan colours.
Once again the name of the modeller escaped the editorial staff
Til venstre er det Niels „DanScale“ Pedersen, der trofast som
altid bygger danske køretøjer, her en M113 med kran
On the left it‘s Niels „DanScale“ Pedersen that faithfully churns out Danish vehicles such as this M113 Fitter‘s vehicle

Til højre er det en Focke Wulf Fw 190 i 1/48
bygget af Peer Schmidt
On the right is a Focke Wulf Fw 190 in 1/48
scale built by Peer Schmidt
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