20,5 cm x 14,3cm
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Aeroseum
Det svenske flymuseum i Säve. Se artiklen på side 23.

Herover er det en SAAB J-32 Lansen, læg mærke til at dykbremserne lige bag vingerne er udfældet.
Herunder ses en Cessna 337 Skymaster i aktiv tjeneste hos den svenske Kystbevogtning
Top is a SAAB J-32 Lansen, note that the dive brakes just behind the wings are set out
Below is a Cessna 337 Skymaster in active service with the Swedish Coast Guard

Fotos/Photos:
Per Voetmann
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LEDER
Generalforsamlingen bliver aldrig sig selv igen! For første gang i noget der ligner 30 år var jeg forhindret i at deltage! Igennem alle
årene har hverken øvelser, arbejde eller andet formået at afholde mig fra at deltage den ene gang om året, men i 2009 skete det altså.
En absolut ubehagelig influenza satte en effektiv stopklods i mine planer!
Det betød at andre måtte tage over, både som dirigent og i forbindelse med udtrækningen af vinderen af julekonkurrencen. Det
viste sig heldigvis, at jeg faktisk godt kunne undværes, så måske skal jeg overveje om jeg skal blive væk igen til næste år? Eller også
skal jeg bare møde op - den tid, den glæde.
Traditionen tro skal vi igen langt omkring i dette blad, fra besøg hos vinbønder i Frankrig (nej, I får ikke smage-tilbud eller andet) til
historiske krigs-biler og ditto fly, med lidt museumsbesøg og rene byggeartikler blandet ind i det hele.
Godt nok er der ingen nye forfattere med denne gang, men mon ikke der også kommer et par stykker til i løbet af året?
Iøvrigt har bladet snart jubilæum, vi skal forbi nr. 125 i år, så hvis der skal lidt ekstra godt på siderne til det nummer, så kender du
efterhånden remsen: „Det er medlemmerne, der skriver bladet!“ Kort sagt: Det er bare med at komme i gang, nr.125 har deadline d.
1. august og vi skal altså lige lave et nr. 124 inden da. Der er som altid behov for artikler, billeder osv. Du har hørt den „sang“ mange
gange på denne plads i bladet - den er stadig aktuel!
Før vi ser os om er det blevet tid til at bestille sommerferien. Måske er Normandiets strande et oplagt mål i år? Mon ikke der sker noget
specielt i anledning af 65-året for den store allierede landgang i Frankrig. Eller er det USA, med den lave dollarkurs, som tiltrækker
dig? IPMS-Nyt hører som altid meget gerne om de museer og andre modelrelaterede attraktioner som du måtte besøge.
Her i lille Danmark kan man jo tage til Skrydstrup d. 14. juni til Flyvevåbnets årlige åbent hus arrangement. Vi er et par stykker
der allerede er i gang med planlægningen af den weekend. Det forudsætter dog, at der igen i år bliver en spotter-dag om lørdagen.
Programmet er ikke kendt i skrivende stund. Fra sædvanligvis velunderrettet kilde forlyder det dog at vi hverken skal regne med Red
Arrows eller Patrouille Suisse. Omvendt begynder Paris Air Show mandag d. 15. juni, så måske kan vi håbe på at nogle af flyene der
skal til Paris lige svinger forbi Sønderjylland på vejen?
Husk forresten lige, at DM i Modelbygning er den sidste weekend i uge 42 i år. Ses vi i Valby?
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 28. januar. Deadline til næste nummer: 01. april.
Forsiden viser en Alouette II i svenske farver og med lidt „trætte“
pontoner, som den står på Aeroseum i Säve
Foto: Per Voetmann

Front cover: An Alouette II in Swedish colours and with somewhat
deflated pontoons. It‘s placed at the Aeroseum at Säve
Photo: Per Voetmann

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens Side
15 år og ny rekord
Ja man synes det jo egentlig ikke selv. Hva’ herregud 1993 er da ikke
så lang tid siden. Men ikke desto mindre er jeg nu den formand,
der har siddet på tronen længst af alle. Kasserer Bjørn har været
med siden 1979 på samme post, så den bliver jo nok svær at slå!
Man kan se af listen nedenfor, at der var mange formandsskifte
hen over de første 15 år.
Hvis man læser IPMS historien i IPMS-Nyt nr. 28 vil man kunne forstå hvorfor. Der var vist mange ”hanekampe”, uenigheder,
politiseren osv. Altså en noget ”livligere” historie end den der har
været de sidste mange år. Bevares der er da skvulp indimellem, men
heldigvis intet sammenlignet med fortiden. Kanterne afrundes jo
også med årene, så det har da givetvis også sin indflydelse.

DM også i 2009
Men hvis du tror dette er et afskedsskrift, så må jeg skuffe. Formanden og resten af bestyrelsen har ingen planer om at trække
sig nogen steder hen!

Formandslisten for IPMS Danmark og
nærmeste omegn:
IPMS Scandinavia
1965 – 1968
Leif Boel Hansen
IPMS Danmark
1968 – 1969

Richard Højbjerg

IPMS København
1967 – 1969
Jacob Stoppel
IPMS Danmark
1969 – 1973
Jacob Stoppel
1973
Benny T. Jørgensen
1973 – 1974
Jacob Stoppel
1974 – 1977
Willy Larsen
1977 – 1979
Henrik Steinmetz
1979 – 1992
Torben Klein
1992 – 1993
Per Voetmann
1993 – ? Flemming Hansen

Nu er kalenderen skiftet år igen til et af de ulige og det vil sige at
vi skal afholde DM. Naturligvis skal vi det. Det sker også denne
gang i Valby Kulturhus, med de byrder det nu engang giver.
Vigtigst er det dog, at den økonomiske byrde er til at overkomme. Til den pris kan vi afholde DM lige så længe vi gider eller
til vi ikke kan se modellerne mere eller tygge maden i ”tutten”.
Men ”nogen” skal jo holde fanen højt og det gør vi jo i samlet
flok. Dog er der en flok der er mere samlet end andre. Det er
dommerne. Der har været nogle frafald de sidste par gange, hvilket
er klaret ved at lede og fordele byrden på de resterende. Men det
kan vi jo ikke blive ved med, så derfor vil jeg gerne høre fra dig!
Ikke for at negligere provinsen, men det er nu mest praktisk, hvis
du normalt kommer til møderne i København.
Så går du i dommertanker, så spring ud i det og kontakt
formanden.
Der vil ske en mindre korrektion af bedømmelseskriterier efter
C4 forbillede, hvor vi lægger vægten mere over på det der umiddelbart kan ses – det bygge- og bemalingsmæssige – frem for en
imaginær størrelse som ”sværhedsgrad”. Det vil ske på den måde,
at sværhedsgraden fremover ligger mellem 1 og 5, mens bygning
og bemaling gives karakterer fra 1 til 10.
Men ellers vil DM være som det plejer.

IPMS-Nyt jubilæum
Som den vakse læser vil bemærk nærmer vi os nummer 125! Det
kunne vi jo godt tænke os at markere på en eller anden måde. Er der
nogen ideer derude, så meld venligst ind – INDEN sommerferien.
Husk på at der er deadline på det blad den 1. august.
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NYT FRA TANKOGRAD

NYT FRA WWP

3008: REFORGER 1986 - 1993
3009: M1A1 / M1A2 SEP Abrams TUSK
4012: Panzer 38 (t)
5021: Flugabwehrpanzer der Bundeswehr 1956 - Heute
6015: U.S. WW II GMC CCKW-352/353 2.5-Ton 6x6 Cargo Trucks
6016: U.S. WW II 105MM Howitzers M2A1 & M3
7014: Southeast Asian Army Vehicles
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Rød-49: Kawasaki Ki-100 in detail
Rød-50: WR 360 C14. Wehrmacht Diesellok
Rød-51: GMC DUKW
Rød-52: M38 Jeeps
Rød-53: Humber Mk. II Scout Car
Rød-54: MB Jeeps
SP-10: Stryker in action in detail
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Bygning af De Havilland Mosquito i 1/24
The continuing story of a Mosquito taking shape. Del 3. Denne gang noget om de
hjemmelavede vaccumformninger og diverse detaljeringer. Montering af vinger – nej
så langt kom jeg ikke
Tekst og foto: Christian Alexandersen
Som en logisk fortsættelse af arbejdet med vingerne måtte jeg jo have samlet haleplanerne og sideroret.
Begge dele skal styres på plads gennem et rør der allerede sidder i det skot jeg har limet i fuselagen.

Sideroret er lige ud af landevejen.
Få styr på retningen – få ridset panellinier og på med den udvendige trim-aktuator. Haleplanerne er der lidt mere arbejde
i, da en maskine der står på jorden,
jo sjældent ses med højderorfladerne i
position som om den flyver lige ud!

Så frem med saven, skær rorfladerne ud og få dem drejet
sådan cirka 25 grader.
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Som det kunne ses i den første artikel har jeg lavet forme til en del vakuumformninger.
For at lave canopyet med blistrene på siden blev det nødvendigt med en form til selve canopyet og en til et blister (samme på hver side).

Dernæst den tidlige klare næse. Et par krumme sideruder (kan også anvendes i cockpit dør og bombelemme)
Endelig lavede jeg en form til glasset for navigationslygterne på vingetipperne.
Hvordan er det så lige det her „brødrister/Miele formning“ virker?
Først klemmes en passende plastplade
i en krydsfinerplade.
Vist herunder uden plastpladen
Rammen lægges på brødristeren der skal have
lidt under 2½ minut for at være klar. Efterhånden som temperaturen stiger
vendes rammen for at sikre ens opvarmning.

NYT FRA HUSSAR
1:16
HSR 16006: T-34/76 Half Spider
Early Wheels
HSR 16007: T-34/76 Half Spider
Late Wheels
HSR 16008: Schwimmwagen
Cross Country Wheels
HSR 16009: 200 L German Fuel Drums
(Set of 3)
HSR 16010: Jerry Cans (Set of 3)
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1:35
HSR 35066: Opel Blitz Early Wheels
HSR 35067: Opel Blitz Late Wheels
HSR 35068: Opel Maultier Front Wheels
HSR 35069: Mercedes L3000 German
WW 2 Truck Wheels
HSR 35070: M3A1 Scout Car Wheels
HSR 35071: Ford Quad Wheels
HSR 35072: Krupp Protze Wheels

HSR 35073: Schwimmwagen
Cross Country Wheels
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Mens plasten varmer arrangeres et
passende mix af forme på sugepladen
Når rammen/plasten „hænger i en slatten bue“ er den klar og flyttes hen over
formen(e) Mens rammen sænkes ned over
formen(e) tænder man så for „Miele“.
Vipti-vupti, sikke et sugemærke!
Processen må jo så gentages for alle de
stumper man behøver for at komme videre

Til højre:
Da jeg har formet canopyet i 0,75mm plade vil jeg også gerne at man kan se den
indvendige ramme. Derfor frem med messingtråden og den lille loddekolbe.
Nogen klippen og bukken senere (og et par varme fingre)
er der så et trådgitter til at putte inden i „glashuset“.
Herunder:
Med flere af de klare dele formet var det så også tid til at skære op til lastrummet og
„døren“ i bunden til at komme ind i cockpittet. Alle disse lemme (inklusive dem til
nacellerne er så blevet pudset af på kanterne og har fået tilføjet hængsler, så de let
kan monteres på et senere tidspunkt.
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Lastrummet manglede jo også en vigtig ting – eller rettere 4.
RAF 500 lbs bomber i 1/24 var ikke lige til at skaffe som aftermarket, så det blev en tegning fra nettet, båndpudseren, filen, sandpapiret osv.
Stangen klippes i 4 passende stykker, den ene ende skal være rundet, den anden ret spids.

Der skal finner på den spidse ende, de skal sidde fast på et stativ der kan monteres noget senere og så skal hele molevitten males grøn.
På et senere tidspunkt kommer jeg så til „den lille propel“ – nej den driver ikke - den sikrer at skidtet ikke tænder for tidligt!
Der mangler stadig en mængde rør og ledninger i hjulbrøndene og lastrummet, ligesom der mangler en del detaljer ude i næsen,
det skal laves inden der limes vinger på, men måske først monteres efter vingerne er kommet permanent på.
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Carrier, Windsor, MK 1* Gun Tractor – Del 1
Det seneste projekt som har ramt arbejdsbordet.
Af Per Tardum

O

verskriften kunne også meget vel
være ”a blast from the past”. Dette
projekt går mange år tilbage,
næsten præcis 30 år.
I december 1978 købte jeg Airfix
Magazine. Dengang var jeg interesseret i
en artikel om Seafire 17. Men i lighed med
så mange andre tidligere og senere projekter, materialiserede interessen sig ikke i en
konkret model.
Men under en oprydning for et par år
siden, en af disse forfærdelige oplevelser
hvor man er tvunget til at smide ud, for at
få plads til nyt, (man fortryder sædvanligvis
stort) endte jeg med bladet i hånden.
Denne gang faldt mit øje på en artikel
om Windsor Carrier, med en udmærket
vejledning på hvordan man bygger 2 Universal Carriers om til én Windsor do. Godt
nok var vejledningen til 1:76 skala og med
udgangspunkt i Airfix Carrier. Nu bygger
jeg altså 1:35, men hvor svært kan det være.
Over tid anskaffede jeg et par 1:35 Tamiya Carriers, fik fat i Plans Packs fra Tank
Museum og fik trawlet Internettet igennem
for materiale. Men ak, projektet havnede
på hylden og historien kunne meget vel
være sluttet der.
En nylig ændring i min privatstatus,

Et restaureret eksemplar, fotograferet ved et køretøjstræf i England
Foto: Via Internettet

som det hedder, gav anledning til en kritisk
gennemgang af ”lageret”. Jeg har i mange
år nydt godt af store loftrum og masser
af plads, men der var slut nu. Der var en
del at gå igennem. En hel del røg ud, snirf,
men mit Windsor Carrier projekt og Airfix
Magazine december 78 endte i stablen
”gemmes”. Og da jeg igen kunne få plads til
lidt modelbygning, vupti, fangede projektet

min interesse.

Hvorfor lige en Windsor?
Ét ikke væsentligt kriterium når jeg vælger
mine objekter/projekter, er at de helst ikke
må eksistere som færdigt sæt. Men med
den hastighed jeg bygger, overhales jeg til
stadighed af udviklingen.
For tæt på 25 år siden scratchbyggede

Dette køretøj opholdt sig i mange år udendørs i det hollandske Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum i Overloon
Foto: Via Internettet
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En lille udfordring kunne være at bygge et diorama på baggrund af dette billede fra befrielsen af Utrecht. Denne Windsor carrier er fra 49th Infantry Division (The Polar Bears)
Foto: Via Internettet

jeg en Churchill Toad, for den uindviede,
en minerydningsplejl fra 60’erne, og i øvrigt min første model i IPMS-regi. Med en
vis tilfredsstillelse kan jeg konstatere at vi
skulle frem til 2008 før dette objekt kunne
købes som konvertering (fra Accurate
Armour).
Min Vickers Light tank Mk. VI blev
færdig samtidig med at Cromwell udgav

den i resin, og min Matilda Mk. I opgav
jeg at scratche og købte AA sættet i stedet
for, de slog mig med 2 år…
Windsor Carrier findes i skrivende
stund ikke i sæt-form. Jeg fik en lille
forskrækkelse i den forbindelse da jeg så
en Resicast annoncering. Men emnet var
”bare” en T16, som dog har visse lighedspunkter med Windsor.

Men, vi bevæger os væk fra emnet.
Det er vel på sin plads med en introduktion. Vickers serie af små bæltekøretøjer,
Bren/Universal carriers, behøver vist ikke
introduktion. Tilstrækkelig er at nævne, at
disse køretøjer var særdeles anvendelige og
blev anvendt på alle krigsskuepladser i en
lang række forskellige roller. Et behov for
mere trækkraft og større lasteevne blev i
1939 udmøntet i Loyd Carrier, en 4,5 ton
carrier version bygget over komponenter
fra Fordson 15CWT lastbilsserie.
Udviklingen af en efterfølger til Loyd
Carrier blev påbegyndt i 1942, parallelt hos
Ford i henholdsvis USA og Canada. I USA
udmøntede det sig i T16 og i Canada som
Windsor Carrier, som dog indledningsvis
var betegnet Campbell Carrier.
Selvom der var tale om et fælles
udgangspunkt, var T16 og Campbell/
Windsor, to meget forskellige køretøjer.
På afstand er der en vis lighed, men et
nærmere eftersyn viser dog at Windsor
Carrier er næsten en halv meter længere.
Til gengæld var totalvægten for T16 en halv
ton højere. Endvidere var der forskelle indvendigt og mekanisk, ligesom den længere
Windsor havde et væsentlig større last-/
mandskabsrum.
Windsor designet var baseret på Universal carrier, og delte i øvrigt 90 % dele
med Loyd carrier serien. Resultatet var et
væsentlig større køretøj, med langt mere
motorkraft. De indledende prøver forløb så
tilfredsstillende, at der straks blev fremsat

Her ses det patchwork der er kommet ud af at kombinere 2 stk. Tamiya carriers (støbt i forskelligt farvet plast)
Foto: Per Tardum
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Denne markante bue på skærmen skal erstattes med et fladt stykke
Foto: Per Tardum

forslag om at udskifte alle Loyds Carriers
med Windsor, samt udvikle denne til at
klare de samme opgaver som Universal
Carrier.
Efter at produktionen var startet,
opstod der visse mekaniske fejl. Én kilde
angiver at motoren var årsagen. Det betød
at kun et begrænset antal Windsor Carriers nåede at komme i tjeneste før krigens
afslutning.
Disse blev i alt væsentligt anvendt af
canadiske enheder i 11. Armoured Division, 21 Army Group i perioden 1945, og i
et vist omfang også efter krigen.
Windsor kunne tilpasses til en række
opgaver, og blev anvendt som trækker for
6pdr. anti-tank kanon, ammunitionsvogn
for denne samt 3 udgaver af 4,2” morter
vogn / ammunitionsvogn.

Windsor Carriers. I den forbindelse er det
interessant at konstatere, at der er produceret langt over 100.000 enheder af Carrier
familien, som dermed er det kampkøretøj
der er produceret flest af igennem tiden.
Vel an, tæt fulgt af T54/55 serien, men
alligevel.

Modellen
Lige en hurtigt recap om selve grundlaget
for projektet, nemlig Airfix Magazine
december 1978. Jeg nævnte vist at donor
var Airfix 1/76 Carrier og jeg havde tænkt
mig at lave vognen i 1/35. En lommeregner
løser selvfølgelig dét lille problem, men så
er der selve nedbrydningen af sættet.
Airfix sættet indeholder kun 12 ho-

veddele, og et antal småstumper, bl.a. er
bælter, vejhjul m.v. støbt i ét stykke. Med
det grundlag var konverteringen ikke
overraskende lige ud af landevejen. Men
Tamiya’s sæt er en ganske anden sag, måske
ikke helt ”state of the art” i dag, men det
indeholder langt flere dele og nedbrydningen er væsentlig anderledes.
Virkeligheden gik op for mig et picosekund før jeg satte saven i plastikken. Her
blev der ikke tale om et par hurtige snit, og
lidt tynd lim. Hvor undervognen på Airfix
sættet er i ét stykke, består Tamiya sættet
af separat bund og sider. Det var tid til at
redefinere projektet, som det så smukt hedder. Løsningen blev et par stegtegninger fra
Tank Museum’s Carrier Plans Pack og en
større udregning af omregningsforhold.

Data
Vægt (tom) 4,24 ton
Højde 1,45 m
Længde 4,40 m
Bredde 2,11 m
Motor: Ford V8 95hp
Tophastighed: 35 Mph.
Pansring: op til 10mm over fronten,
7mm på siderne og hækken.
6pdr A/T Gun Tractor havde en besætning på 5.
Jeg har fundet en enkelt kort reference
til en MK II* udgave, men uden detaljer
af nogen art.
Samlet blev der fremstillet 5.000

Windsor carrieren i Overloon er i mellemtiden blevet restaureret og flyttet indendørs
Foto: Via Internettet
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Her ses en af de tegninger der kan
fås fra The Tank Museum i Bovington

Hovedopgaverne består i at forlænge
chassiset, altså bund og sider. Der skal
monteres en ekstra dobbelt bogie og hækken underkastes en del kirurgi.
Forskærmene repræsenterer en vis
udfordring, her skal den markante bue
erstattes med et plant stykke. Endelig skal
interiøret i lastrummet scratchbygges.
Kørerrummet bevares stort set uændret.

Tamiya sættet er som sådan udmærket
at arbejde med. Pasformen er for så vidt
ok, men der er rigtig mange udkastningsmærker som skal fjernes. Så der skulle en
del filler og slibepapir til.
Selvfølgelig forsvandt en del af de
støbte nitter i slibeprocessen, men jeg
benyttede lejligheden til at prøve Archer’s
Surface details (resin nitter på decalfilm).

Det er noget fnidder, som ikke lægger sig
ned frivilligt. Men rundhændede mængder
af Micro Sol/Micro Set gjorde udslaget.
Jeg besluttede mig også for at bruge
Eduard’s ætssæt til Universal Carrier, for
at booste detaljerne en smule.
I næste del vil jeg fortælle om færdiggørelsen og bemalingen.
(Redaktionen ser frem til del 2)

Besøg på Silkeborg Bad
Det er vist de færreste der ved at Silkeborg Bad-komplekset blev brugt af den tyske besættelsesmagt som hovedkvarter for deres styrker i hele Danmark.
Af Morten Grim Pliniussen

H

er havde de indrettet sig rigtig godt
med radiomaster, bunkers, skyttegrave, maskingeværreder, jernbane, mandskabsbarakker og meget andet.
Og hvad er der så tilbage efter den sidste
tyske soldat forlod stedet i 1945? Svar =
ganske meget!
Den 16. august tog vi fra Fyenske Modelbyggere i samlet trop til Silkeborg Bad,
hvor vi havde en aftale med Dan Mouritzsen, der engang for mange år siden, har
taget initiativ til at udforske området rundt
om Silkeborg Bad.
Dan har, sammen med andre lokale
historisk interesserede folk, banket et flot
museum op i en af bunkerne fra ”dengang”. Men først gik vi en tur i skoven
og kiggede os omkring. Her var der rester
af skyttegrave, fundamenter efter mandskabsbarakker, maskingeværsstillinger og

12

antiluftskytstårne for kun at nævne nogle
af de efterladenskaber vi så.
Dan er en bragende god fortæller og
fortalte levende om tiden i en af tyskernes
bedst bevogtede lejre hertillands.
Vi beså en masse i skoven, heriblandt
en mastodont stor bunker, støbte maskingeværreder, skyttegrave m.m., hvorefter vi
gik videre imod selve hovedbygningerne i
Silkeborg Bad.
Her beså vi adskillige bunkers udefra
(de var lukket for offentligheden) alt imens
at Dan fortalte levende og medrivende om
deres anvendelse dengang. Det gjorde han
så godt, at hvis der pludselig var kommet en
tysk soldat anno 1945, ud af en af bunkerne, så havde vi ikke fundet det mærkeligt!
Til sidst kom vi ned i deres historiske
samling, der er indrettet i en smukt beliggende bunker med udsigt over Ørnsø.

Her har bunkermuseet indrettet sig
med allehånde historiske effekter, hvoraf
mange er sjældenheder. Her er kort, fotos,
møbler og meget andet fra ”dengang”, og
der var rigeligt at kigge på for os alle. Vi
måtte gerne stille spørgsmål, og det gjorde
de fremmødte! Og besvaret blev de!
Pludselig var tiden løbet og vi skulle
hjem igen til Fyn, så vi tog pænt afsked
med Dan og gutterne i bunkeren. Men vi
vil gerne fremhæve, at det var en dejlig tur
som vi havde og vi blev også noget klogere
på besættelsestiden.
Museet ”Silkeborg Bunkermuseum”
ved Silkeborg Bad kan absolut varmt
anbefales!

Avia B. 534 IV til en Avia Bk. 534 IV
Jeg har snart igennem lang tid arbejdet med tjekkoslovakiske fly fra 1930‘erne,
et arbejde som jeg håber på et eller andet tidspunkt kommer her i bladet.
Tekst og modelfotos: Jørgen Seit Jespersen
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or nylig købte jeg bladet „Scale
Aviation Modeller International Vol.
14 9. sep. 2008“. I bladet er der
en fin artikel om Avia B. 534. Teksten er
måske lidt tynd, men der er mange gode
tekniske tegninger af de forskellige typer
af Avia-flyet.
Avia B. 534 jageren fandtes i fire grundversioner numrene I-IV, og type IV fandtes
i to versioner. Avia B. 534 IV med fire
synkroniserede 7,92 mm. maskingeværer,
og Avia Bk. 534 IV med en 20 mm. maskinkanon, der skød igennem spinneren og to
synkroniserede 7,92 mm. maskingeværer.
En anden forskel var, at brændstoftankene var indbygget i den øverste
vinge på Bk. 534 IV og ikke mere var
bag instrumentpanelet som på B. 534 IV.
Desuden var luftindtaget til oliekøleren på
undersiden af maskinens snude sløjfet og
lagt i små gitre på fuselagen, så flyet blev
mere strømlinet. Dertil har Bk. 534 IV et
egentligt halelandingshjul og ikke kun en
landingsskinne som B. 534 IV.
Jeg har også hæftet „Avia B-534“ udgivet af MBI og skrevet af Ing. Jirí Vraný.
Dette hæfte er meget mere grundigt end
udgivelsen fra „Scale Aviation Modeller
International“. I det tjekkiske hæfte, som
også er engelsksproget, er der også fine
tekniske tegninger og fotografier, og min
arbejdstegning stammer derfra. Den er
en 1/48 tegning, jeg har sat ned til 1/72
størrelse.
Til at bygge mine Aviaer bruger jeg
det lille billige sæt fra Kopro: Avia B. 534
(Kit no. 3141). Jeg har valgt dette sæt til
mine Aviaer, dels fordi det er billigt, 80 kr.,
men også fordi jeg ved, man kan med lidt
tålmodighed og håndværk nå meget langt

Dette er ikke en Avia Bk. 534 IV, men derimod en B.534 IV.
Billedet er taget i Danmark på Fliegerhorst Grove (Karup)
Foto: © Søren Flensted

med et sæt uden det store udstyr. Det kan
også blive lidt af en sport at få noget ud
af ikke så meget. I løbet af denne artikel
vil sættet blive anmeldt.

Billede 1:
Her ses de to fuselagehalvdele med
1 mm
plastikstave lagt ind
i projektilkanalerne

1. Lukning af projektilkanaler
De fire kanaler lukkes med 4 stykker plastikstav 1 mm. Jeg bruger „Evergreen“ og
limen er „Revells“ almindelige plastiklim.
Når det er tørt og sider godt fast, ca.
24 timer senere, skrabes den overflødige
del af plastikstavene væk med en skalpel,
og der pudses efter med fint sandpapir og
fint vandslibepapir, så fuselagen er jævn.
Eventuelle småskrammer efter dette
arbejde fyldes ud med „Tamiya Putty“, og
når det er tørt, pudses det glat med fint
vandslibepapir. Det er vigtigt at passe godt
på modellens fine og hævede panellinier
under skrabningen og slibningen.
De 4 huller til fastgørelse af de inderste vingestivere fyldes også med putty, og
slibes ned med vandslibepapir. Hullerne
passer ikke til stiverne, derfor fyldes de op.
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2. De nye projektilkanaler
De nye projektilkanaler mærkes af med
gult maskeringstape. Derefter skæres en
tynd rille med en V-formet linoleumskniv.
Så fjernes tapen fra fuselagens to halvdele, og den nye rille files med en lille rund
krumfil.
Den bagerste del af kanalerne har en
skarp afslutning, som laves med en skarp
spids skalpel.
3. Oliekøleren fjernes
Først klippes så meget som muligt af oliekøleren væk med en saks for at mindske
slibearbejdet. Derefter files den helt væk.
Jeg bruger Matas neglefile med sandpapir.
Inde i fuselagen over hullet sættes
små plastikplader, jeg bruger en 0,5 mm
plade fra „Evergreen“. De to små plader
er vigtige, fordi de skal støtte puttyen, når
hullet fyldes op med putty, efter fuselagens
to halvdele er blevet samlet.
4. Blistrene på fuselagens sider fjernes
Blistrene skal fjernes, fordi Bk. 534 IV
havde mindre blistre end B. 534 IV.
De fjernes som følger: Med et 5,5 mm
bor laves der et hul i dem fra bagsiden af
fuselagens halvdele, så er der plads til at
arbejde med skalpel og fil. Derefter skæres
og files de helt væk. Det er vigtigt at file
på tværs af fuselagehalvdelene og ikke
bare glatte ydersiden af. Der skal være en
ordentlig limkant til senere brug. Når dette
er gjort, er der to store huller i fuselagens
sider.
5. Lukning af hullerne efter blistrene
På en 1 mm plade fra „Evergreen“ lægges
de to halvdele med indersiden opad, og
med en spids syl ridses der rundt i hullet,
så faconen kommer på pladen. Det er en
hjælp at trække hullets omrids på pladen
op med en blyant eller en tynd tuschpen.
Derefter klippes og files de to ovale
stykker ud af pladen og limes i hullerne
i fuselagen. Limningen skal ske fra fuselagens inderside, og limen skal påføres
tyndt på kanten af ovalerne. Derefter
presses de fra indersiden ind i hullerne,
så undgår man at limen ætser ydersiden
af fuselage. Derved beskyttes modellens
hævede panellinier.
Når limen er tør, lægges der et tyndt
lag putty rundt om ovalerne på ydersiden
for at lukke evt. sprækker og revner, når
puttyen er tør slibes der hen over ovalerne
først med fint sandpapir og til sidst med
fint vandslibepapir, så ydersiderne bliver
helt jævne og glatte.
Da skalpellen ligger lige ved siden af
mig, skærer jeg landingsskinnen af begge
halvdele. Der er en støbefejl på højre halvdel. Slidsen til haleplanet er ikke åben, den
åbner jeg fra bagsiden, hvor den er meget
synlig, med en skalpel.
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Punkt 2: Forhåbentlig kan I se markeringerne til de nye projektilkanaler på dette foto

Punkt 3: Øverst er oliekøleren fjernet, nederst er den fortsat på

Punkt 5: Blistrene på siden af fuselagen er fjernet og der sættes plader i hullerne

6. De nye blistre tilvirkes
På en 2 mm plade fra „Evergreen“ tegnes
de 2 nye blistre efter arbejdstegningen. Så
skæres de ud efter omridset og files i facon,
dvs. fladt hvælvet med toppunkt ca. 1/3
bag forenden.
Derefter limes de med plastiklim på
plads efter tegningen. Når plastiklimen er
helt tør, kan de evt. rettes mere til, hvis
det er nødvendigt. Derefter kan der evt.
lægges et meget tyndt lag putty rundt langs
kanten. Det slibes endeligt ned med fint
vandslibepapir.
7. Fuselagens to halvdele samles.
Først slibes fuselagens kanter. Tappene
slibes også væk, for de passer dårligt til
deres huller. Før fuselagen samles bores
der med 0,5 mm bor huller, hvor rigningen
kommer ud af fuselagen.
Til rigning bruger jeg gråt fluebindegarn. Det er en „UNI-Thread W6/0“.
Først bindes ca. 15 cm lange tråde omkring
en 1 mm tyk plastik stok fra „Evergreen“
og på knuden sættes en lille dråbe „Superattack“ hurtig lim. Derefter skæres stokken i
stykker så der er en ca. 2 mm lang stang for
enden af hver tråd. Trådene føres igennem
hullerne fra indersiden, og den lille stang
limes med „Superattack“ fast til indersiden.
Så sættes sædet på plads. Sædet i sættet
er forkert, så den halvrunde del skæres
bort. Sædet monteres bedst ved der limes
et lille stykke plastik under sædet, og det
skal rage ca. 1 mm ud fra sædets kant,
og den lille tap limes fast til fuselagens
inderside.
Sædet kan forbedres ved der laves en
lille plastikplade, der er 2 mm bred og
stikker 3,5 mm op over sædets
overkant. Den skal illudere
panserpladen, desuden skal
der skæres en ca. 1 mm tyk
skive af en 2 mm stang. Skiven limes på panserpladen.
Det er nakkestøtten, den var
sort/mørkebrun. Selve sædet
var aluminiumsfarvet med
en mellembrun læderpude i
bunden.
Der kan også monteres
et instrumentbræt i flyet.
Det skæres ud af en 0,5 mm
plade og limes fast. Til sidst
limes filtret til luftindtaget på
plads. Filtret er med i sættet
og har nr. 8. Det passer heller
ikke helt, men jeg finder en
mellemløsning.
Når alt dette er gjort,
samles fuselagens 2 halvdele.
Halvdelene passer ikke sammen, derfor samler jeg altid
sådan, at så mange skævheder

Punkt 6: Nederst er det nye blister monteret, øverst mangler tilfiling m.v.

Punkt 7: Fuselagen er samlet og I kan ane fluebindegarnet der hænger ud

Dette fly er en Avia 534 Bk i tysk tjeneste
Foto: Via Internettet
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Punkt 10: Her er der gang i modificeringen af overvingen

som muligt er skjult mellem vingerne eller
på undersiden af modellen. En god regel er
at samle sådan, at cockpittet passer set fra
oven, og at forenden er cirkulær, der hvor
propellen skal side. Når limen er tør, slibes
der lidt på de værste kanter og skævheder.
Der lægges et lag putty op mod kanterne,
og hullet, der hvor oliekøleren var, fyldes
også med putty. Når puttyen er tør slibes
med fint sandpapir og fint vandslibepapir.
8. Der laves et nyt canopy
Det første der sker, er at canopyet fra sættet
laves om. De bagerste to halvrunde vinduer
saves af ca. 1 mm fra den bagerste rammestreg, derefter files der ind til rammestregen
med en neglefil. Så limes canopyet fast på
fuselagen.
Derefter markeres det område på
fuselagen som skal fjernes med gult tape.
Tapen sættes langs den lodrette gravering
lige bag, der hvor de halvrunde vinduer
skulle have været. Vandret sættes der
gult tape langs underkanten af den del
af canopyet, som er limet på. Den del af
fuselagen, som er indrammet af den gule
tape saves af og files, så der er en ret vinkel
i nederste bagerste hjørne.
Råmaterialet til den ny bagende af can-

Overvingen er monteret og vingerne rigges
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opyet findes faktisk i sættet. Jeg brugte den
lodrette del fra den lille glasklare plastikfod
som er med. Der laves første to lodrette
vinduer. De laves så store, at de når op til
overkanten af den øverste lodrette ramme
på den del af canopyet, som er limet fast.
De 2 stykker limes fast med Superattack.
Når der bruges Superattack og klart plastik
er det vigtigt kun at bruge et meget tyndt
lag lim, fordi limen kan ætse plastikken.
Loftet til den bagerste del af det nye
canopy laves også af klart plastik fra sættet.
Det limes også på med Superattack. Derefter slibes den nye bagerste del af canopyet
til først med en fin fil, så fint vandslibepapir
og til sidst poleres det længe med tandpasta
på en vatpind, så canopyet bliver glasklart
igen. Når canopyet er glasklart får det klar
lak. Jeg kan bedst lide Hobby Colors Clear
H30, det er en spritlak. Til sidst males canopyets rammeværk, og det nye canopy er
færdig. Al slibning og polering skal foregå
med let hånd og stor tålmodighed.
9. Der laves et nyt halelandingshjul
Under punkt 5 blev landingsskinnen skåret af. Halelandingshjulet laves af 3 dele.
Først laves en lille ligesidet trekant af en 2
mm „Evergreenplade“. Trekanten har en

grundlinie på 4,5 mm og en højde på 3,5
mm. Dens tværsnit er spidsovalt. Der bores
et 0,5 mm hul igennem den langs højden.
Trekanten limes fast med „Superattack“, så
der er 3.5 mm mellem trekanten og furen
mellem halefinne og haleror.
Den anden del laves af et stykke blomstertråd. Tråden bøjes så der er 1 mm tap,
der er retvinklet mod resten af tråden.
Derefter klippes tråden over så hele delens
længde bliver 6 mm.
Tråden limes fast i hullet i trekanten
med „Superattack“, så den del med den
lille tap er 3 mm lang. Tråden bøjes bagud
til tappen er lige over den bagerste spids
af trekanten.
Den tredje del er selve hjulet. Der
bruges en „Evergreen“ stang på 2 mm i
diameter. Først bores der et hul på 0,5 mm
ind i stangens centrum, derefter skæres der
en 0,75 mm tynd skive af stangen og den limes med „Superattack“ fast på den lille tap.
Eventuelt kan kanterne rundes let med fint
sandpapir. Så er halelandingshjulet færdigt.
10. Der laves en ny overvinge med
brændstoftanke
Den øverste vinge skal også ændres, fordi
Avia Bk. 534 havde to brændstoftanke i
vingens midtersektion. Ændringen foregår ved at vingeribberne fjernes der hvor
tankene skal være.
Først sættes der gult tape langs inderkanten af de to kraftige ribber på vingens
midtersektion, derefter sættes tape langs
vingen, så det når 3 mm ind på vingen.
Til sidst sættes der tape 9 mm inde målt
fra vingens bagkant, så der kommer et
rektangulært felt, der skal de nye brændstoftanke laves.
Ribberne inde i feltet slibes bort med
fint sandpapir og til sidst slibes der med fint
vandslibepapir. Med en spids graveringsnål
tegnes de nye tanke på vingen. Dækslerne i
tankene graveres ved hjælp af 1 mm-hullet
i en hullineal. Nu er vingen klar til at blive
malet. Det er vigtigt at huske, at på alle Bk
534ere var både oversiden og undersiden
af overvingen khakigrønne.
11. Propellen ændres
Da Avia Bk. 534 havde en 20 mm maskinkanon, der skød igennem spinneren,
ændres propellen. Med en neglefil files den
lidt fladt på spidsen, indtil der er en flade
på 1 kvadratmillimeter.
Med den spidse skalpel laves et mærke
i centrum, og der bores et hul med et 0,5
mm bor, for at markere maskinkanonens
munding. Propellen i sættet er altid fyldt
med støberande og de fjernes allerførst.
Når propelbladene skal males, skal
de males mat sort, for det havde alle Bk.
534ere. Jeg venter altid med at sætte propellen på til sidst, så propelbladene ikke

Den færdige model

bliver brækket af eller slået skæve.
Nu er ændringen afsluttet.
12. Sættet samles
Jeg laver en 534‘er fra en af Luftwaffes
jagerskoler, derfor lukkes hullerne under
undervingerne med putty og der slibes.
Så sættes der maskingeværer i bagenden af de nye projektilkanaler, det er
2 stk. del nr. 7. Undervingerne limes på
fuselagen, de skal vippe opad med en vinkel på 2 grader. Derefter sætter jeg de to
haleplaner på. Haleplanerne skal stå i en ret
vinkel ud fra halefinnen. Samlingerne får
putty, og der slibes som sædvanlig.
Dernæst laves der 4 nye stivere til undersiden af haleplanerne. Stiverne i sættet
kan ikke bruges, fordi de er for korte. De
nye stivere bliver lavet af en „Evergreen
strip“ på 1 mm x 0,5 mm. Kanterne på
strip’en stryges med en skalpel og tværsnittet bliver ovalt. De nye stivere skal være 12
mm lange, og de limes i de markerede huller
på fuselagen og haleplanerne.
Inden jeg sætter overvingen fast, maler
jeg fuselagen khakigrøn til en linie lige bag
cockpittet, og oversiden af undervingerne
males også khakigrøn. Det gør jeg, fordi
det er det letteste, for når overvingen kommer på, er det vanskeligt at male mellem
vingerne.
Stiverne mellem vingerne gøres klar,
ved at de renses for støberande, og tapperne skæres ned til det halve. Første limes
de yderste stivere, delene 2 gange 17, fast

til overvingen med „Revells plastiklim“.
Vingen lægges med oversiden nedad på
bordet, og stiverne står vinkelret på vingen.
Jeg lader vingen ligge sådan i 45 til 60 min.
Det gør jeg fordi, så er limen halvtør.
Når overvingen skal limes på undervingerne, sættes der først med en tandstikker en meget lille dråbe „Superattack“
i hvert hul på undervingerne. Derefter
bøjes stiverne på overvingen i den rette
vinkel og sættes fast på undervingerne, og
centerlinien af overvingen sigtes ind over
centerlinien af fuselagen.
Limen på undervingerne tørrer hurtigt,
så vendes modellen om, og centerlinierne
sigtes igen ind over hinanden, og der
sættes en meget lille dråbe „Superattack“
på indersiden af stiverne, hvor de sidder
fast på overvingen. I løbet af kort tid er
„Superattacken“ tør, ca. 10 min.
Nu kan rigningen af modellen begynde. De tråde af fluebindegarn, der blev sat
fast i fuselagen, før den blev samlet, føres
igennem deres respektive huller i overvingens midtersektion. Det er nødvendigt
først at bore huller ud igen, fordi overvingen er blevet malet undervejs.
Når trådene er ført igennem trækkes de
til, og der sættes en lille tap i hullet. Tappene er lavet af et lille stump „Evergreen“ 1
mm plastikstav, der er skåret skråt af med
et pennesnit, og den limes fast med „Superattack“. Når limen er tør, skæres tappene
og trådenderne af med en skarp skalpel tæt
ind til overvingens overside. Malingen kan

blive beskadiget og skal repareres.
De inderste stivere, dele 2 gange 18,
sættes fast. På den del af stiverne, der skal
vende nedad skæres de små tapper helt af,
fordi hullerne til dem blev lukket allerede
under punkt 1.
Den del der skal vende opad limes fast
i huller på undersiden af overvingen med
„Revell plastiklim“. De hænger lodret ned
fra vingen i ca. 45 – 60 min, derefter sættes
en meget lille dråbe „Superattack“ på de
nederste ender, som så klappes ind mod
fuselagen, hvor de sætter sig fast.
Rigningen mellem de yderste vingestivere sker som følger. Den tråd, der kommer
ud lige over det forreste ben til landingsstellet, føres igennem det forreste hul ved
forreste vingestiver, og tråden trækkes til
og fæstnes med en tap.
Igennem det bagerste hul ved bagerste
vingestiver føres der en tråd igennem overvingen, den fæstnes med en tap, derefter
føres den videre ned gennem det inderste
hul i undervingen, den trækkes til og fæstnes med en tap.
Gennem hullet lige uden for bagerste
midterstiver føres 2 tråde igennem, og de
fæstnes med en tap. Trådene føres igennem
hullet i undervingen lige ved siden af forreste yderste vingestiver, og der fæstnes
med en tap på undervingens underside.
Alle tappene skal sidde og tørre, og tappene
og trådenes ender skæres af med en skarp
skalpel. Så er modellen rigget færdig.
Så males modellens underside lysegrå,
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alle Bk. 534ere havde lysegrå underside.
Landingsstellet monteres som i byggevejledningen. Dog skal delene renses for
støberande, især landingshjulene trænger til
en ordentlig forbehandling. På min model
brugte jeg ikke hjulene i skærmkasser.
13. Bemaling
Oversiden af modellen, landingsstellet,
alle stiverne og undersiden af overvingen
fik Humbrol nr.159 eller Model Color nr.
70924 Russian Unif. WWII.
Undersiden fik Model Color nr. 70990
Light Grey. Propelbladene fik mat sort
Model Color nr. 70950 Black.
Dækkene fik Model Color nr. 70862
Black Grey. Hjulnavet og armen til halelandingshjulet fik Model Color 70864 Natural
Steel. Til sidst fik grillen i luftindsugningen
Model Master Aluminium. Det var den
grundbemaling jeg brugte.
Dertil kom gule bånd med sorte 15-taller, da min model viser en Avia Bk. 534
fra en af Lufwaffes Jagdfliegerschulen,
og selvfølgelig brugte jeg sættets tyske
mærker. Mærkerne i sættet har det med
at krakelere, når de kommer i vand. Dette
problem kan afhjælpes ved først at give hele

arket et tykt lag Hobby Color Clear H30,
det er en spritlak, der ikke opløses i vand.
Når mærkerne er sat på er de skinnende
blanke, derfor overstryges de med et par
lag af Model Master Flat Clear, der er en
mat spritlak.
Så er modellen færdig.

Anmeldelse
Anmeldelsen må blive som følger: Sættet er
ikke et supersæt, det er under middel med
mange støberande, og det passer heller
særligt godt sammen, så det er ikke et sæt
for begyndere.
Modellen har også hævede panellinier,
det viser at formen er mange år gammel.
Linierne i sættet er gode og fremhæver
vingeribber, metalpaneler og bagkroppens
stålrørskonstruktion meget flot, og proportionerne er korrekte.
Byggevejledningen er god og let forståelig.
De foreslåede farveskemaer, der er
hele 4, er alle historisk korrekte. Desuden
synes jeg, det er fint, at der for modellen
af flyet fra The National Uprising gøres
opmærksom på, at der er usikkerhed om
flyet, der startede oprøret, var S-13 eller

Selv om der er tydelige folder i dette billede af en Avia 534 Bk, der har haft et mindre landingsuheld i Prag, skal I have det alligevel.
Photo © Martin Vyroubal - Thanks to Martin for allowing us to bring it
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S-18. I den retning er det et meget fint
sæt, og hjemmearbejdet er gjort grundigt.
Decals trykning er af meget god standard, bortset fra Avia-mærket, der er skævt
trykt. Desværre er kvaliteten af mærkerne
ikke god, men hvis man bruger stikfidusen
med den klare spritlak, så må man sige at
decals er over middel.

Konklusion
Sættet er et lille billigt sæt, hvor man faktisk
får meget for pengene, men man skal kunne en del teknikker og have noget værktøj,
for at få fuld glæde af det. Det er ikke et
sæt, man laver på en eftermiddag.
Den færdige model kan blive meget
flot, fordi grundideen i sættet er god men der skal arbejdes. Den færdige model
er velproportioneret, og detaljeringen er
tilfredsstillende. Så jeg vil faktisk mene, at
sættet er under middel, og modellen kan
bearbejdes til at blive over middel.

NYT FRA ABER
1:35
35 227: Opel Blitz
R-28: German width indicator for
Sd.Kfz.231/232/250/251 x4 pcs
35 L-75: 75mm KwK40L/43 w/single
baffle muzzle brake for Pz.IV F2
35 L-77: 75 mm Pak39 L/48 for Hetzer
35 L-78: 88 mm KwK 36 L/56 with late
muzzle brake for Tiger I mid & late
35 L-79: 75mm Pak 40L/70 for
Jagdpanzer IV or E25
1:48
48 A19: Width indicator for Sd.Kfz.221;
222/ 223/ 231/ 232/ 234/ 250/
251 x6 pcs
48 L-16: Russian 85 mm ZiS-S-53 L/51
barrel for T-34/85 model 43/44
1:72 scale Gun barrels
72 L-36: 8,8 cm KwK 43 L/71 for Tiger II
early Porsche turm
72 L-37: U.S. 105mm Howitzer M4
for Sherman M4A3
Ships accessories 1:350
L-04: Set of 9 406 mm barrels for
US ships: Iowa, New Jersey,
Missouri, Wisconsin
L-05: Set of 9 406 mm long barrels for
US ships: North Carolina,
Washington
L-06: Set of 9 406 mm short barrels for
US ships: North Carolina,
Washington
L-07: Set of 12 127 mm universal barrels
for U.S. Navy ships
1:24
24 017: Hose clamps for all cars
24 018: Fire extinguisher all cars
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Medlemsliste pr. 1/1 2009
1.

Hans Christiansen
Kaliforniensvej 7
2300 Kbh. S.

32525083

2.

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

3.

Ole Mønsted
Islevgård Allé 6
2610 Rødovre

4.

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

5.

6.

7.

8.

9.

Finn Kofoed
Tesdorphsvej 77
2000 Frederiksberg

42917508

Dan Seifert
43478464
Kvædehaven 6
2600 Glostrup
seifert@post6.tele.dk
Lars Seifert-Thorsen 56639300
Guldregnvej 4
4600 Køge
luna-tick@vip.cybercity.dk
Erik Knudsen
97414447
Anne Franks Vej 21
7500 Holstebro

10. Per Madsen
35856545
Saksen D 4, 2., dør 3
2630 Tåstrup
pmadsen@comxnet.dk
58501049

12. Torsten Bork Pedersen
45768436
Vestre Pennehavevej 9
2960 Rungsted Kyst
13. Kjeld Jensen
Stubbedamsvej 111
3000 Helsingør

40721221

14. Petur Juul Jacobsen
Postboks 3141, Varôalág 5
FR-110 Tórshavn
Færøerne
peturjuuljacobsen@kallnet.fo
15. Ove Høeg Christensen
44844977
Perikumhaven 99
2730 Herlev
ohclb@mail.tele.dk
16. Lars Dantoft
Flidsagervej 14
2500 Valby
17. Ole Ries

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

3500 Værløse
flh@vip.cybercity.dk

23215344
48484707

19. Kenneth Ø. Buhl
24678201
Haredalen 3, Tibirke
3220 Tisvildeleje
kennethbuhl@yahoo.dk
20. Finn Søndergaard
75540958
Munkevænget 227
6000 Kolding
malenefinn@stofanet.dk

38741917

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

11. Johnny Madsen
Vestergade 30
4200 Slagelse
ejlif@hotmail.com

Søndermosevej 18
6330 Padborg
ries@pc.dk

21. Dennis Rosenaa
Frederiksvej 64, 1.tv.
2000 Frederiksberg
lindon-estate@sol.dk
22. Troels Jørgensen
38796845
Gustav Johannsens Vej 11
2000 Frederiksberg
23. Jan Lykke Jensen
46590220
Reerslevvej 25
2640 Hedehusene
jan@lykkejensen.dk
24. John Eilman
65932535
Hjulets Kvarter 361
5220 Odense SØ.
jeile@sol.dk
25. Bent Sørensen
Guldbergs Allé 14
6710 Esbjerg V.

75155529

26. Eric Hinding
Holløse Møllevej 2
4700 Næstved

55450127

39291452

35. Niels Olsson
42287306
Rævegravvej 5, Nejede
3400 Hillerød
ocariz@get2net.dk
36. Steen Mose Gaarde 59599024
Svallerup Bygade 26
4400 Kalundborg
37. Brian Petersen
Hestehaven 18
2500 Valby

38345208

38. Morten G. Pliniussen 65382545
Slåenhaven 12
5550 Langeskov
tinamorten@stofanet.dk
39. Torben Sørensen
Poppelhusene 146
2600 Glostrup
katomoso@pc.dk

43454042
51301665

40. Erling Kristensen
Østerbro 48
4200 Slagelse

53530517

41. Poul Mørkenborg
Østparken 38
5220 Odense SØ.
42. Jens Lausted
Skovalléen 2
5550 Langeskov

65382507

27. UDMELDT
28. Mikael Sams
98920043
Findlandsvej 6 E
9800 Hjørring
mik.privat@stofanet.dk
29. Dan Mouritzsen
86827620
Søndergade 47, Frederiks
7470 Karup J.
danmouritzsen@mail.dk
30. Martin Thau
86428697
Præstemarken 22
8960 Randers SØ.
thau@vip.cybercity.dk
31. Per Voetmann
39908089
Rosenstandsvej 17 A
2920 Charlottenlund
pv@kum.dk
32. Ole Hviid Tønnesen 86987494
Vestergade 92
fax 86987484
8382 Hinnerup
hviidskilte@mail.dk

33. Flemming Hansen
Bringebakken 29

44686618

51. Søren Flint
46383975
Oldvejsparken 76, Gevninge
4000 Roskilde
52. Henning Svensson 31423910
Vordingborggade 30, 1.tv.
2100 Kbh.Ø.
hsv@post9.tele.dk
53. Jonny Jensen
58530988
Slotsvænget 27, st.th.
4200 Slagelse
jonny@mail1.stofanet.dk
54. John Kjær Andersen
Ringvägen 17
S-33027 Hestra
Sverige
andersenisverige@telia.com
55. Stoppel Hobby
Grundtvigsvej 15
2000 Frederiksberg

38883854

56. Køge Bibliotek
Kirkestræde 18
4600 Køge
57. Jack Hovman
44492004
Møllevænget 45
2800 Lyngby
Jack_Hovman@mail.tele.dk
58. Brian Brodersen
54490360
Aastrupvej 29
4850 Stubbekøbing
brian.brodersen@tdcadsl.dk
59. Martin P. Bendsøe
45930935
Kulsviervej 86 B
2800 Lyngby
m.p.bendsoe@gmail.com

43. Steen Guldager
Hemmelig Adresse
delta@privat.dk

36169491

74675326

34. Michael Dubré
Manøgade 9, st.th.
2100 Kbh.Ø.
mihedu@mail.dk

Ordrupvej 60
4540 Fårevejle

44. Walther Gross
36783152
Hvidovre Enghavevej 14
2650 Hvidovre

60. Henrik Breiting
36161676
Bredahlsvej 9, 4.
2500 Valby
breiting@dbmail.dk

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

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

46. Kristian Musso
56215853
Sønderbjerg 5, Vallø
4600 Køge

62. Nick V. Jørgensen
Hybenhaven 231
5240 Odense NØ.
tozzi31@yahoo.dk

66104255

47. Thomas Lundgren 56630979
Åshøjvej 21
4600 Køge
thomasl@maersk-pilot.dk

63. Birger Mikkelsen
Toftebo 17, 2.
3500 Værløse

44485569

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

64. Mads Orkild
Nyrefsvej 33
7760 Hurup
orkild@mail.tele.dk

33910691

65. Steen Andersen
Horsevænget 142
2610 Rødovre

36414611

49145026

49. Finn Andersen
44920359
Sortsøvej 10
2730 Herlev
finna@it.dk
50. Peter Bjørn Madsen 59620310
Ordrup Mølle
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steen.andersen@adslhome.dk
66. Anders Veie
75450338
N.J. Poulsens Vej 13, 1.th.
6700 Esbjerg
67. Ole Westphalen
Sigridsvej 51
3650 Ølstykke

47179415

68. Jesper Larsen
36702963
Rødovre Parkvej 231, 1.
2610 Rødovre
hn36628@blobbe.dk
69. Albert Tureczek
Kunnerupvej 41
8361 Hasselager

86282440

70. Henrik Stormer
36179032
Bybækterrasserne 128 A
3520 Farum
stormer@email.dk
71. Allan Nielsen
43541550
Spættebo 2
2665 Vallensbæk Strand
allnie@adslhome.dk
72. Tommy Olsen
Vardevej 36, 3.th.
7100 Vejle

98171779
20655426

73. Freddy Kikkenborg 36303843
Händelsvej 54, st.tv.
2450 Kbh.SV.
kikkenborg@sport.dk
74. AP Models/Torben Pedersen
40604362
Eriksholmparken 136
9400 Nørresundby
75. Peter Fousing
Bregnegårdsvej 29
6630 Rødding

74842910

76. Tage Bjørn Sørensen 97222654
Haraldsgade 5, 1.
7400 Herning
tagebs@mail.tele.dk
77. Allan S. Hansen
20768399
Lindholm Søpark 14.1.-1
9400 Nørresundby
ashansen@vip.cybercity.dk
78. Torben Nielsen
97528256
Hasselvænget 4
7800 Skive
panzerfreak@mail.tele.dk
79. Carsten Bentzien
38108301
Knardrupgårds Allé 10
3660 Stenløse
bentzien@gmail.com
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8270 Højbjerg
kimhartvig@hotmail.com
83. Svend Aage Grønnebæk
75177050
Østergade 7
6690 Gørding
svend_groennebaek@hotmail.com
84. Christian Alexandersen
25171769
Koglevænget 3
8920 Randers
c_alexandersen@yahoo.dk
85. Michael Boll Jensen 36704667
Bjødstrupvej 63
2610 Rødovre
m.b.jensen@webspeed.dk
86. Robert Jensen
29900003
Stenbjergparken 3 B, 2.th.
6400 Sønderborg
r_t_jensen@mail1.stofanet.dk

99. Torben Magnusson 75451548
Grundtvigs Allé 119
6700 Esbjerg
tbair@esenet.dk
100. Jens Frederiksen
75721942
Stendyssen 34
7190 Billund
jens.kronvold@europe.lego.com
101. Poul Melgaard
86915428
Hadbjergvej 14 G, 2.
8370 Hadsten
poullene@worldonline.dk
102. Randers Hobby
Adelgade 13
8900 Randers

86433923

103. Kjeld Johansen
Sulsted Kærvej 1 A
9381 Sulsted

20728480

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

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

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

105. Palle Olsen
30350065
Rævestien 2
4550 Asnæs
palleo@bigfoot.com

46154215

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

106. Allan Nielsen
40446130
Ellekildehavevej 25
3140 Ålsgårde
allanknielsen@stofanet.dk

90. Arne Bonvig Christensen
45802559
Dronninggårds Allé 82
2840 Holte

107. Thorben Poulsen
74727572
Bargumsvej 15, 1.tv.
6270 Tønder
thpoulsen@hotmail.com

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

108. Sonnich P. Hansen 43464082
Morbærhaven 6-107
2620 Albertslund

92. Kenn Bertram Hansen39299930
Gersagerparken 53,1.tv.
2670 Greve
uh1d@webspeed.dk

109. Bennett Bech-Jensen 33241721
Martensens Allé 4 A, st.th.
1828 Frederiksberg C.
bennett@post10.tele.dk

93. Kjeld Pedersen
55985370
Tiendevej 3
4760 Vordingborg
tiendevej@gmail.com

110. Peter Krogh
Ågade 40
8620 Kjellerup

86883460

111. Ib Schmidt
Olufsvej 34
2100 Kbh.Ø.

35387751

94. Karsten Juhl
45819832
Skovgårdsparken 17, 2.tv.
3460 Birkerød
95. Peter Højborg
46731796
Grydehøjvej 44, Gundsømagle
4000 Roskilde
pdhojborg@mail.dk

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

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

81. Claus Davidsen
97840237
Pilevej 10
7600 Struer
fam_davidsen@get2net.dk
82. Kim Hartvig Sørensen
21267688
Nagelsvej 20

97. Flyvevåbnets Bibliotek
Jonstrupvej 240
2750 Ballerup
98. Niels Rønkjær
86435240
Strandstræde 3, bolig 5
3550 Slangerup
swing@ofir.dk

112. Troels B. Christensen
Hasserisgade 14, 1.th.
9000 Ålborg
113. Henning Knudsen 74753353
Sandemandsvej 2, Brøns
6780 Skærbæk
114. Morten Jessen
Gennemløbet 11, 3.
2720 Vanløse
morten@jessen-it.dk
115. Torben Johansen Haubeck
43540440
Brolæggerpladsen 70
2635 Ishøj

116. Gerhard Olsen
36727240
Høve Bygade 9, Høve
4550 Asnæs
117. Thomas Pedersen
98904977
Ulvkjærvej 5
40925977
9800 Hjørring
altidsulten@hotmail.com
118. Claus J. Gustafsen
Haldsvej 20
9970 Strandby
claus@gustafsen.nu

98480945

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

35420515

120. Thomas Sørensen
49261013
Pontoppidansvej 13 E, 1.th.
3000 Helsingør
121. Michael Quark Schmidt
27993216
Tranehaven 42, 2.tv.
2605 Brøndby
122. Mogens Wøbbe
Egerishave 46
7800 Skive

97523208

123. Jan Poulsen
74590664
J. H. Schmidtsvej 23
6500 Vojens
janbp@email.dk
124. Martin Røpke
Gammelsøvej 6
4760 Vordingborg
mabr@stofanet.dk

22386797

125. Johnny F. Fæstelager 44661883
Langekærvej 37
2750 Ballerup
126. Per Giessing
98316685
Køltoften 2, Lillevorde
9280 Storvorde
127. Yme Offringa
Fonteinstraat 29
8913 CV Leeuwarden
Holland
offri011@planet.nl
128. Ib N. Andersen
56383230
Stenagerhuse 31, Ørslev
4100 Ringsted
nan@post.tele.dk
129. John Schmidt
35420134
Abildvang 146
2700 Brønshøj
jbschmidt@cph-metronet.dk
130. Chris T.N. Andersen 74725534
Ndr. Landevej 4 C, 1.tv.
6270 Tønder
ctna@mail.dk
131. Johnny Pedersen
98572757
Hyldevej 4
9560 Hadsund
info@cueballweb.com
132. Christian Ankerstjerne

Eremitageparken 103, 2.B
2800 Lyngby
panzer@panzerworld.net

6000 Kolding

pbu@naviair.dk

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

98187365

149. Tommy Sørensen
Skolevej 6
6800 Varde

134. Peter Olsen
Havnegade 2, st.tv.
4880 Nysted

54873096

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

135. Per Jensen
38809935
Hækkevold 13, 1.mf.
2700 Brønshøj
136. Henning Toldbod
98103073
Langgade 32
9000 Ålborg
tolbod@mail1.stofanet.dk
137. Carsten Rønnev
33234216
Vesterfælledvej 15, 1.th.
1750 Kbh. V.
138. Kim Hejlmann Olsen
44681365
Baltorpvej 225, 4.
2750 Ballerup
kim.olsen@private.dk
139. Henrik Sørensen
75931808
Gothersgade 4, 1.tv. 50515700
7000 Fredericia
blazne@email.dk
140. Jan Dam Hansen
43527010
Syrenhegnet 50
2630 Tåstrup
jan.hansen@teknologisk.dk
141. Mikkel Plannthin
Ndr. Frihavnsgade 31, 1.th
2100 Kbh.Ø.
plannthin@hotmail.com
142. Kristoffer Åberg
Östratornsv. 43
S-224 68 Lund
Sverige
kristoffer.aberg@acm.org
143. Model og Hobby
33143010
Frederiksborggade 23
1360 Kbh. K.
144. Allan Petersen
21637495
Kalvehave Mark 20
4771 Kalvehave
allanpet@gmail.com
145. Steffen Sørensen
Skads Byvej 59
6705 Esbjerg Ø.
steffen@neffets.dk

151. Steen Lund Jensen
Stenløsevej 58
2700 Brønshøj

38286093

152. Tom Isager
Alkærhøj 20
6950 Ringkøbing

97323712

147. Lasse Hyllemose
33114187
Amalievej 22, 1.tv.
1875 Frederiksberg C.
lasarm@webspeed.dk
148. Markus Kossmann 75528140
Bertram Knudsens Vej 172

166. Ivan Majbom Madsen
Haugevej 210
5270 Odense N
167. Anders Jensen
58530988
Slotsvænget 27, st.th.
4200 Slagelse

182. Jan Mathiesen
Sletmarken 13
6310 Broager

168. Nikkeleg
Egeskovvej 32
7000 Fredericia

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

169. Henning Sørensen
Ejerstedvej 102
9493 Saltum

154. Det Nordjyske Landsbibliotek
Rendsburggade 2
Postbox 839
9100 Ålborg

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

155. Peer Schmidt
27471045
Kronprinsensgade 17 st.th.
6700 Esbjerg
pesc@esenet.dk

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

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

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

157. Gentofte Bibliotekerne
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup

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

158. Martin Gunge
98961326
Tykskovvej 185
20910979
9830 Tårs
msgunge@hotmail.com
159. Århus Kommunes Bibliotek
Tidskriftnoteringen
Møllegade 1
8000 Århus C.
160. Christian Marschall
Huginsvej 24
8800 Viborg
chrima@tdcadsl.dk

86624196

161. Carsten Søgaard
Klintevænget 3
4681 Herfølge
btm3528@vip.cybercity.dk
162. Torben Heide Petersen
Sandbakken 45
4700 Næstved
heidesteno@msn.com
163. Klavs Nielsen
Gærdesangervej 7
9230 Svenstrup
klavs1972@ofir.dk
164. Carsten Cronqvist
36160835
UNDER FLYTNING
cacr@ke.dk
165. Per Buus
Verupvej 1
4293 Dianalund

175. Georgios Filippakis 36178674
Hoffmeyersvej 65, 4.th.
2000 Frederiksberg
filippakisjoergensen@adslhome.dk
176. Martin Christensen 28708778
Haldvej 46
8983 Gjerlev J.
tattooemil@gmail.com
177. Poul-Erik Jøhncke
Marienlystvej 40
4900 Nakskov
johncke@nakskovnet.dk
178. Per Nielsen
35425291
Næstvedgade 27, st.tv.
2100 Kbh.Ø.
179. Flemming Iversen
Albjergparken 31, 1.th.
2660 Brøndby Strand
flemming.iversen@broendbybredbaand.dk
180. Roy Nielsen
Vejlebrovej 18 B
2635 Ishøj
rnielsen@witte-nielsen.dk
181. Jan Bannebjerg
Vejlebrovej 28 G

183. Andreas Schmidt
Nygårdterrasserne 287 E
3520 Farum
ibritt@get2net.dk
184. Simon Bering Papousek
Kjeldsgaardsvej 37 A, 2.tv.
2500 Valby
s_papousek@hotmail.com

170. Ole Østergaard
45767740
Ørnevej 9
2970 Hørsholm
ole-oestergaard@jubii.dk

75160203

146. Daniel Tolnai
28938676
Lyngbyvej 32 A, 6.th.
2100 Kbh.Ø.
funkydesign@forum.dk

2635 Ishøj
jan@bannebjerg.dk

185. Morten Houborg Andersen
Granbakken 16, Taulov
7000 Fredericia
morten.houborg@andersen.mail.dk
186. Kenneth Folkmann 26833048
Kongelundsvej 430
2770 Kastrup
snedker@folkmann.dk
187. Henrik Dinesen
Aagade 29
7000 Fredericia

20479885

188. Niels Sewerin Henriksen
Kløvervej 6, 1.tv.
4600 Køge
nsewerin@gmail.com
189. John Rossil
Koglevej 8 B
3060 Espergærde
j_rossil@yahoo.dk
190. Kenneth Kerff
55500823
Stenagergårdsvej 57 26361823
Gelsted
4160 Herlufmagle
kerff@ofir.dk
191. Thomas Nielsen
Mejerivej 2 D
9430 Vadum
monrad@nielsen.mail.dk
192. Mikael Holm Andersen
Kongensgade 4 A, 3.th.
3000 Helsingør
ma@xmedio.dk
193. Ivar Matthiesen
Vognvadvej 20
7080 Børkop

75928693

194. Finn Nissen
97182598
Åkjærs Allé 2
7330 Brande
tofiloch@familie.tele.dk
195. Gunnar L. Jørgensen 97224806
Monradsgade 14
7400 Herning
gun@f16sim.dk
196. Christian Berring
86179707
Strandborgvej 14 B
8240 Risskov
c.berring@privat.dk

20260672
197. Johan Brander Søltoft 51840845
Heden 8, 2. Lejl.10
5000 Odense C.
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johanbs4@hotmail.com
198. John Hampenberg
Savværksvej 7
5620 Glamsbjerg
jobi@dbmail.dk

64723669

199. Jørgen Seit Jespersen
Valhøjvej 4
2500 Valby
200. Hans Andersen
22280768
Michael Beringsvang 1, st.th.
2650 Hvidovre
hansan@ofir.dk

218. Mikael S. Rasmussen 22488961
Egeparken 5
6650 Brørup
wotan@tdcadsl.dk

209. Jens Lerager
Dannevirkegade 25, 2.th.
1763 Kbh. V.

219. Dan Nielsen
47311094
Bakkegade 3 C
3600 Frederikssund
dsl39912@vip.cybercity.dk

210. Mogens Vikman
Ålykkegade 10
6000 Kolding
mogens@cisko.dk

75534560
220. John Wikke
28401500
Schønberggade 4, 4.th.
1906 Frederiksberg C.
johnwikkw@webspeed.dk

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

201. Poul Østergaard
Kulsvierparken 39
2800 Kgs.Lyngby
jopo@webspeed.dk
201. Niels-Jørgen Hjerrild 75721012
Hjortevej 2
7100 Vejle
e-n-hjerrild@stofanet.dk

212. Jacob Teckemeier
Ryparken 60, 1. th.
2100 Kbh.Ø.
jstk@BANE.dk

204. Gunnar Rugaard
86351205
Græsbjergvej 6, Strands
8420 Knebel
54930444

206. Peter Kristiansen
40416586
Kløvervej 8
3500 Værløse
peter.kristiansen@post.dk
207. Michael Haugaard
86545069
Saloparken 302
8300 Odder
m.haugaard@mail.dk

214. Søren Holmgren
Bønnetvej 37, Bønnet
4871 Horbelev
agerkaffe@hotmail.com
215. Ole Hesselholdt Pedersen
35394480
Højbakken 3
5560 Aarup
ohp@stofanet.dk
216. Jan Hejl
Tebbestrupvej 46
8900 Randers
jan.hejl@wanadoo.dk
217. Ole Andreasen
Jordbærdalen 21
3700 Rønne
info@actiontour.dk

227. Staffan Juul
Arnold Nielsens
Boulevard 13,2.th.
2650 Hvidovre
staffan.juul@gmail.com
228. Håvard Faller +0047-99289908
Garderveien 164
N-1900 Fetsund
Norge
havard.faller@c2i.net

Medlemmer fra 2009
229. Henrik Riis
22929895
Hindbærvangen 108
2765 Smørum
hri@cdnet.dk

221. Claus Mansfeldt Jørgensen
Vikingbanke 3, 1.tv.
9850 Hirtshals
mansfeldt66@hotmail.com

230. Tommy Beck
Syrenparken 1
6760 Ribe
beck-ribe@stofanet.dk

222. John Berwick
Engsvinget 13
5250 Odense SV.
berwickj@gmail.com

213. Tommy Jensen
Århusvej 22 G, 1.tv.
8940 Randers SV.
f16tot@email.dk

203. Kim Flügel
Korsørgade 22, 3.tv.
2100 Kbh.Ø.
wesdcv@flugel.dk

205. Jan Holtmann
Nakskovvej 101
4913 Horslunde

pipper_dk@hotmail.com
208. Danscale
36173638
v/Søren Pedersen
Høffdingsvej 41, 2.th.
2500 Valby

223. Ib Pedersen
Søndergade 59
9320 Hjallerup
ibejgil@stofanet.dk

40844517

224. Poul Schütt Jensen
Munkemaen 285
5270 0dense N.
poli@webspeed.dk

66188838

231. Michael S. Rasmussen 21699174
Klakring Stationsvej 17A
7130 Juelsminde
west@schmidt.mail.dk
232. Tommy Gravad
Hyacintgården 3, 1.tv.
2300 Kbh. S.
tgravad@ruc.dk

225. Jimmy Wæhrens
Vestergade 88
8464 Galten
hj-waehrens@mail.dk
226. Sara Juul
Arnold Nielsens
Boulevard 13,2.th.
2650 Hvidovre

56910315

NYT FRA MIG
MP35-166: Presenning til Marder III M
MP35-167: Libanesisk tanker
MP35-174: Tall Lamp with Electrical
Rigging
(Contains clear resin light)
MP35-175: European Street Lamp
(Contains clear resin light)
MP35-176: City Lamp and Plinth
(Contains clear resin light)
MP35-177: Balustrade Railing Modul
(1 modul)
MP35-178: Opel Blitz,
Partially Folded Tarp
MP35-179: Instructing Iraqi Commander
(ligner Saddam i uniform)
MP35-207: BJ44 Land Cruiser
w/DUSHKA
MP35-208: BJ45 Land Cruiser
w/B11 recoilless
MP35-209: BJ45 Land Cruiser Hard Top
w/Tarp
MP35-295: Early IDF tank commander
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MP35-296: Early IDF tank gunner
MP35-297: Early IDF tank crew
MP35-298: US Infantryman,
Iraqi Freedom
MP35-102: Antikke søjler
MPE35-501: Arab License Plates
MPE35-504: JS-II tårnpanser, æts
MPE35-507: Up armored E-25
MP48-192: German Officer
in Motorcyclist Overcoat
MP48-193: Panzer Commander
MP72-358: 1/72 Stripped Metal Drums
P235:
Railway Cargo Dust, pigment
P236:
Railway Grimy Black, pigment
P237:
Railway Factory Grey, pigment
P238:
Railway Rail Dust, pigment
P248:
Jernbanefarver til weathering
(P235,236,237,238,249)
P249:
Pigment FIXER
P409:
Wet Effects and
Damp Earth Mixture
P410:
Oil and Grease Stain Mixture

Filters:
P240: Blue Filter for Panzer Grey
P241: Brown Filter for Panzer Yellow
P242: Tan Filter for Tricolour Camouflage
P244: Green Filter for Light green
P245: Brown Filter for Dark green
P246: Grey Filter for bright green
P400: Grey Filter for Dark Yellow
P401: Ochre Filter for Grey Sand
P402: Browm Filter for Desert yellow
P404: Grey Filter for bright white
P405: Brown Filter for white-green camo
P406: Brown Filter for white-yellow camo
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA CONCORD
7521:

LAV & PIRANHA The Extended Family
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Aeroseum; fly og sikkerhedspolitik på udstilling
Der er to ord, der kan sammenfatte svensk sikkerhedspolitik i størstedelen
af det 20. århundrede: Væbnet neutralitet.
Tekst og fotos: Per Voetmann

K

onkret har det givet sig udslag i, at
Sverige har opretholdt et forsvar
på et højt kvalitativt og kvantitativt niveau. Signalet skulle være klart; et
angreb på Sverige ville blive kostbart for
angriberen.

Flygflotilje F 9 på Säve
Et eksempel på, hvordan sikkerhedspolitikken blev udmøntet, kan man finde ved
Säve i Göteborg. Her findes den tidligere
flygflotilje F 9. Flotiljen blev etableret her
i 1940 som en reaktion på udbruddet af 2.
verdenskrig. Der var tale om en jagerflotilje,
som skulle deltage i forsvaret af Sveriges
næststørste by, Göteborg. Flotiljens første
fly blev Gloster Gladiator, som siden blev
erstattet af Fiat CR42.
Flotiljen blev etableret meget hurtigt.
Og gradvist blev der opbygget en egentlig
flybase. Basen blev således i 1942 forsynet
med verdens første underjordiske bjerghangar, der blev placeret under klipperne
ved kontroltårnet. Små 8.000 m2 hangar
blev det til.
Verdenskrigen sluttede som bekendt i
1945, og Sverige undgik at blive inddraget
i større omfang. Men som de fleste også
ved, blev den åbne krig afløst af den kolde
krig. Og i tråd med svensk tradition på det
tidspunkt, fastholdt man et højt niveau for

forsvaret. F 9 blev således fortsat udviklet
og jetalderen blev indledt. Både Vampire,
Tunnan og siden Hunter blev anvendt af
flotiljen.
Men det var ikke kun det flyvende
materiel, der blev moderniseret. Selve
basen blev også konstant udvidet og udviklet. Omkring 1950 var en af det svenske forsvars udfordringer, at angreb med
atomvåben kunne udslette store dele af
det svenske flyvevåben på ganske kort tid.
Svaret på udfordringen lod ikke vente på sig. Man havde jo allerede i 1942
etableret en hangar under klipperne. Så i
starten af 1950’erne besluttede man, at en
ny hangar også kunne være svaret på den
nye udfordring.
Man igangsatte derfor nye og meget
omfattende anlægsarbejder, hvor der blev
sprængt en ny og meget mere sikker hangar
ud i klipperne. Ikke mindre end 22.000 m2
hangar blev denne gang føjet til basens
anlæg. Anlægget stod klart i 1955, hvor det
blev indviet af den svenske konge.

Ændret forsvarsfilosofi
Flotiljen i Säve fungerede frem til 1969.
Men i forbindelse med en nedskæring af
forsvaret blev det besluttet, at de store
svenske byer ikke længere i samme omfang som tidligere havde behov for egne

jagerstyrker i deres umiddelbare nærhed.
Jagerflyene var blevet hurtigere, havde længere rækkevidde og kunne meget
hurtigt bevæge sig fra område til område.
På det tidspunkt besluttede man derfor
at nedlægge flotilje F 9 som selvstændig
enhed. Men flyvepladsen blev bevaret som
deployeringsbase. Helt frem til midten af
1990’erne blev basen brugt som reservebase for flygflotilje F 10 fra Ängelholm.
Den sidste store deployeringsøvelse fandt
sted i 1994.
Basen blev forbedret og udbygget
helt frem til 1992, hvor et integreret
reservekontrolrum blev etableret i det
underjordiske anlæg. Herfra kunne man
kontrollere al aktivitet på basen og på den
nærliggende civile Landvetter-lufthavn,
hvis de ”overjordiske” anlæg skulle blive
slået ud i forbindelse med angreb.
Samtidig med, at F 9 blev nedlagt blev
basen i øvrigt også i stigende omfang stillet
til rådighed for civil flyvning.
Fra midten af 1970’erne blev almenflyvning i stigende omfang flyttet fra
Göteborgs lufthavn – Landvetter – til
Säve. Men gradvist er også andre begyndt
at bruge pladsen.
Bl.a. Ryanair, den svenske kystvagt og
politiets helikopterstyrker. I 2008 forventes 800.000 passagerer at passere gennem

En Draken i de underjordiske gange på Aeroseum
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En Viggen er også på plads

lufthavnen.

Aeroseum –
en flyvehistorisk attraktion
I takt med at forsvaret er rykket ud, er en
ny institution; Aeroseum siden 1999 rykket
ind. Her under jorden er der i de 22.000 m2
store hangarer skabt en ny og unik kulturog flyvehistorisk attraktion.
Med en gruppe af DC 3-venner havde
jeg i september 2008 den store fornøjelse
at besøge stedet. Vi blev modtaget ude på
flyvepladsen af vores meget kompetente
guide, Anders Sylvan. Anders førte os

Museets Jet Ranger er i fin stand
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vidende og engageret rundt i anlægget.
Anlægget har 3 indgange. Vi blev ledt
ind gennem den ved første øjekast lidt
undseelige hovedindgang. Foran den store
hovedport, begynder anlæggets størrelse at
åbenbare sig. En dramatisk ringetone signalerer, at portene åbnes. Og langsomt ruller
den 70 cm tykke beton- og stålarmerede
port til side. Vi træder nu ind i noget, der
minder om en bjergtunnel. Umiddelbart
mødes vi af en Harvard, en Draken og
en Viggen.
Til venstre for indgangen introduceres
vi af Anders til en lille udstilling om selve

byggeprojektet. Der blev arbejdet hårdt
med etableringen i 1950’erne. Det kan
man se på billederne, der viser datidens
maskiner og arbejdere knokle.
Gradvist fører Anders os kompetent
ind i anlæggets kerne. Vi hører om de
omfattende brand- og sikkerhedsforanstaltninger i det aktive anlæg. Vi får indtryk
af livet under jorden i den kolde krig. Fly
på fly åbenbarer sig. Det bedste fra svensk
militær flyindustri præsenteres. Flere
Viggen, Draken, Lansen, helikoptere osv.
Vi ser kontrolanlæg og værksteder. Vi får

Et af de ældre fly i samlingen er denne Harvard

indtryk af et levende flyvehistorisk miljø.
For modelbyggeren er der meget at
hente. Dels har IPMS Göteborg en række
fine små montrer med fly. Men ikke mindst
er der 1:1 inspiration i fly og opstillinger.
I Aeroseum kan man komme meget tæt
på flyene. Der er ikke mange afspærringer.
Flere cockpits er åbne og tilgængelige med
kameraet. Mange fly står med åbne servicelemme osv. I det obligatoriske cafeteria,
er der også mulighed for at købe bøger
m.m. om svensk flyvehistorie. Bl.a. sælges
her ”Vingat vapen över Göteborg”, der
fortæller F 9’s historie.
På vejen ud hører vi om Aeroseums
planer om at etablere et flyvehistorisk
oplevelsescenter. Man er godt etableret
med mange frivillige hjælpere. Men der er
stadig store udfordringer. Bl.a. må man af
sikkerhedsmæssige grunde kun modtage
300 gæster af gangen, og de skal helst føres
rundt så de ikke bliver væk.

En anden stor udfordring er ejerforholdet. Anlægget ejes af forsvaret. Og hvis
de tvinges til at sælge til højestbydende,
kan Aeroseum næppe overtage. Der er
også store driftsudgifter forbundet med
anlægget under jorden. Affugtning, lys osv.
koster! Aeroseums håb er, at man kan overtage anlægget, der er erklæret bevaringsværdigt. En rent kommerciel anvendelse kan
derfor blive vanskelig.

Säves status i dag
I dag ejes og drives Säve flyveplads af Luftfartsverket, Forsvarsmakten, kommunerne
og enkelte lokale erhvervsvirksomheder.
De store underjordiske anlæg ejes
stadig af forsvaret, der i princippet skal
afhænde dem. Det svenske rigsantikvarembede har imidlertid klassificeret anlæggene
på Säve som bevaringsværdige. Og det
betyder som antydet ovenfor, at de med
stor sandsynlighed ikke bare kan sælges
til private investorer, som så mange andre

NYT FRA CMK
1:35
3105:
3106:
3107:

StuG IV interior set
StuG IV driver´s set
Pz.Kpfw. IV Ausf.D/E
driver´s set
3108: Opel Blitz „Wood cab“conversion
B35027: Quad Gun Tractor Seats
version Ford/Chevrolet
1:48
4206:
4207:
4209:
8037:

Ki 45 Toryu Interior set
Ki 45Kai Tei Toryu Armament set
Westland Wyvern
Control surfaces set
Sd.Anh. 105 Feldofen/
German Field Bakery

Q48056: Hellcat Landing Flaps
Q48057: MiG-15 Wheels
Q48058: MiG-15 Control Surfaces
Q48059: Spitfire Mk.I/early Mk.V
exhaust stubs
Q48060: Spitfire Mk.V fishtail exhaust stubs
Q48061: Late Spitfire Mk.V/Seafire Mk.III
six exhaust stubs
PLT222: Junkers Ju 388J-3
Jumo 213 engines
1:72
Q72062: F-8 Crusader wheels
Q72063: B-25 Mitchell wheels
Q72064: B-26K Invader wheels
PLT221: Knoller C.II (Lohner) serie 19
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

anlæg er blevet det.
For mig er der i hvert tilfælde en klar
konklusion: Sverige har her bevaret et helt
unikt historisk minde om den kolde krig og
om svensk sikkerhedspolitik i en turbulent
tid. På en gang et flymuseum og et unikt
militærhistorisk klenodie.
Har man ikke lige adgang til at besøge
stedet med DC 3’eren, kan man tage bilen.
Fra København er det en god dagsudflugt.
Fra Jylland kan rejsende til Varberg hurtigt
finde frem. Check adgangsveje og åbningstider på Aeroseums hjemmeside.
Mere info:
www.aeroseum.se
Mine fotos:
http://www.flickr.com/photos/pervoe/
sets/72157607097823089/

NYT FRA PLUS i 1:35
1:35
41: US Machine Gun cal .30
88: Field washing facilities
257: German trailer Sd.Ah.53
295: DKW RT-125, tysk motorcykel
301: Opel Blitz motor
312: M422 Command car
316: U.S. Weapons - Vietnam
320: Town house
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ATAK MODEL
35044: Zimmerit Brummbär
mid production 1:35
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Pansermuseum i Oksbøl
Det er efterhånden blevet en fast begivenhed ved Esbjerg Åben at der skal foregå en
aktivitet udenfor huset lørdag formiddag.
Tekst: Kjeld Pedersen. Fotos: Allan Petersen

S

idste år lykkedes det os at få lov til at
komme ind i Oksbøllejren hvor vi så
på panser-friluftmuseet, samt vragene fra prøveskydninger, desuden blev
der kravlet rundt på de udfasede Leopard
1’ere og ”skrotsamlingen”, som stod ved
Oksbøllejrens hangar.
Belært af forsvarets hurtighed, og diverse rygter om at brandbilerne var smidt
ud af Brandbilmuseet, og at museet mere
eller mindre var gået nedenom og hjem, tog
jeg kontakt med seniorsergent Bo Kjærgård
HKS i juni måned 2008.
Han er en af det nye pansermuseums
stiftere og kunne oplyse at selve Hærens
Kampskole ikke havde tid til at få besøg af
Esbjerg Åben, men han gav mig telefonnumret på den daglige leder af Pansermuseet nemlig Hans Jørgen? Jeg fik telefonisk
ordnet med Hans Jørgen, at vi kunne
komme og besøge museet udenfor normal
åbningstid lørdag den 01. november 2008.
Med alle de praktiske ting ordnet så var
det bare at køre til Esbjerg og få samling
på dem som ville deltage i en udflugt til
Brandbil/pansermuseet. Der var 15 frivillige, hvoraf halvdelen var tyskere. I bedste
kolonne stil blev vi ført sikkert til Oksbøl
industrikvarter af Brian Brodersen som
hele tiden havde tjek på sine køretøjer i
kolonnen.
Vel ankommen til museet betalte vi 50

kroner pr. person, som det koster når man
er en gruppe, Normalprisen er på 60,- for
voksne.
Om brandbilmuseet kan jeg ikke sige
meget, for det har jeg ikke forstand på,
men i 2 store haller står der brandslukningskøretøjer fra hestetrukne til mere
moderne fra tresserne, men det var jo ikke
brandbilerne der fik os til Oksbøl, det var
det nye pansermuseum.
I den bagerste hal i museet var der
følgende køretøjer som alle var pæne og
nydelige, ikke som rygtet sagde en flok
rustspande fra det gamle udendørs pansermuseum i Oksbøllejren. Der er følgende
køretøjer pr. 01. november 2008.

varmen:

1 Leopard 1A5DK Dozer
1 Leopard 1A5DK Dozer (fra operation
Bøllebank i Tuzla)
1 Leopard 1A5DK Mineplov
1 M41DK Walker Bulldog
1 M24 Chaffee
1 M4A3 76 mm Sherman (76 mm i tidligt
tårn)
1 C15TA (M6 Mosegris PMV, Telegraf
udgave)
1 M10 Panserjæger
1 Centurion Mk. 5/2 (modificeret DLR
køretøj, med termisk udstyr)
1 Leopard 2A4 (kun en skal, bliver udskiftet

Centurion Bjærgningsvogn
M113A1 med ekstrapanser (SFOR/KFOR
version)
Et par andre M113
Lidt efter vi var kommet ind i panser-hallen kom vores guide major S.H.
Iversen fra Hærens Kampskole. Han er en
af ildsjælene i det forhåbentligt kommende
Hær-museum i Oksbøl.
Majoren kom ind på det hestearbejde
det er at få et hær-museum op at stå, det
er som sædvanligt penge, der er det største
problem, jfr. deres planer så skal der bygges
nogle ret store haller i Oksbøl, hvor man
vil samle de køretøjer der i øjeblikket er

M10 Achilles panserjæger med M24 Chaffee i baggrunden
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med en hel Leo 2A4 senere)
1 M113A1 PMV
1 M113 FITTER/med kran
1 PNMK M/92 (Pansret maskinkanon)
1 UE Schlepper, (fransk WWII, brugt af
tyskerne, uden motor. Det er ikke den fra
Tøjhusmuseet)
Skytte simulator Leopard 1.
Der vil komme flere slags simulatorer
og ”Steel Beast” computere så ”børnene”
ikke skal kede sig mens far ser på jernkrigstanks.

Udenfor, men på vej ind i

C15TA, alias M6 „Mosegris“, står lidt i skammekrogen. Den er godt nok ikke særlig køn, men vend den nu alligevel om!

ved at blive køreklare hos veterankøretøjsforeninger i henholdsvis Næstved, Oksbøl
og Holstebro.
Hærmuseet vil indeholde alt det vi
panser-byggere har skreget om i årevis,
nemlig alt det Tøjhusmuseet har ”smidt”
ud, og i øjeblikket står i hemmelige huler
rundt om i Danmark.
Majoren holdt en levende gennemgang af køretøjerne på tysk, dem var der
jo mange af, og vi andre fik testet vores
tyskkundskaber.
Fra os modelbyggere vil museet gerne
have pansermodeller af danske køretøjer
stillet til rådighed af os der bygger dansk,
men ikke lige i øjeblikket, museet skal først
lidt mere på plads, og så mangler der jo
lige vitrineskabene som vi jo helst ser er
aflåselige.
I øjeblikket har de modellerne fra det
gamle panserkendingslokale ved Hærens
Kampskole stående. Når det kommer så
vidt at de ønsker pansermodeller, så vil de
kontakte os.
Ellers så blev der fortalt røverhistorier
om pansrede køretøjer lige fra de 8 danske Sherman‘s lige efter krigen, og frem
til vores alle sammens Bubber, der kører
Leopard 2A5DK Afghanistan version med
slat-armour rundt i Oksbøl øvelsesplads.
Efter hvad jeg hørte bagefter af både
danskere og tyskere så var det et ”hammer”
godt arrangement vi havde denne lørdag,
og vi vendte hjem til Esbjerg Åben efter 2
timers besøg ved Brandbil/pansermuseet,
som virkelig er et besøg værd.
En særlig tak til major Iversen, uden

hans guidede tur, havde det nok været lidt
tamt. Nu mangler vi bare at finde på noget
at se på til næste års Esbjerg Åben, f.eks.
kunne det være Bunker/Tirpitzstilling
udflugt.
Gardehusarregimentets Veteran Panser
og Køretøjsforening (GHRVPK)
Der kommer nok en artikel om flere
af IPMS medlemmers arbejde med at
restaurere 1:1 køretøjer her i bladet. Indtil
da kan I følge dette link:
http://www.ghrvpk.dk

Brandbilsmuseet
http://www.danmarksbrandbiler.dk
Adresse: Industrivej 18. 6840 Oksbøl
Åbningstider 2008:
MAN-FRE 10-15. LØR 10-13.
SØN lukket.

NYT FRA ARCHER
1/35
35290: 105mm HE ammo box stencils
35293: 37 mm ammo box stencils
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

M41DK er en speciel dansk udgave af M41 med modificeret tårn og termisk sigte
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Curtiss SC-1 Seahawk
Den sidste i en lang række af specielle fly gik første gang i luften for 65 år siden.
Af Lars Seifert-Thorsen

E

ndnu før nogen havde tænkt på at
bygge et hangarskib, var der noget
der hed maritime fly. Dels var
der tale om landbaserede og dels var der
tale om skibsbaserede af slagsen og vores
historie drejer sig om det sidste af de
sidstnævnte.
Op gennem 1920’erne var flyene blevet
så driftssikre, at man kunne begynde at
anvende dem i en mere taktisk rolle. Den
rolle som man først og fremmest tiltænkte
denne type fly var rollen som observationsfly. Radar var ikke opfundet og hvis
man skulle finde en fjendtlig flådestyrke
ude på oceanet, var det som at lede efter
den berømte nål i høstakken. Hertil kunne
flyene anvendes, dels til at afsøge større
havområder, dels til at dirigere slagskibes
og krydseres ild mod de fjendtlige skibe.
Hangarskibe var allerede dengang et
højt specialiseret fartøj, der tilmed var
meget kostbart og det var fortsat slagskibet,
der var flådernes dronninger.
Fly, bevæbnet med riffelkalibrede maskingeværer, kunne alligevel ikke beskadige
fjendes slagskibe, det krævede enten svært
artilleri eller torpedoer. Løsningen blev
derfor at udstyre slagskibe og krydsere med
observationsfly.
Da det er en umulighed at kombinere et
langt landingsdæk med skibsartilleri i drejelige tårne kunne man på forhånd udelukke
anvendelsen af fly med hjulunderstel. Man

Et godt slidt eksemplar af en SC-1. Den opmærksomme læser bemærker radaren under
vingen, at pontonen under fuselagen er malet i den nye bemaling samt at der er dækkener
over propelbladene
Foto: US Navy via Internettet

måtte i stedet satse på fly, der kunne lande
på vandet og derefter hejses ombord på
skibet. I den amerikanske flåde betød det,
at man anvendte fly med pontoner.
Da japanerne angreb Pearl Harbor
var der to forskellige typer af disse observationsfly i tjeneste, nemlig Curtiss SOC
Seagull og Vought OS2U Kingfisher. Da
angrebet på Pearl Harbor var slut havde
US Navy 52 slagskibe og krydsere der i alt

Endnu et billede fra samme serie, der primært handler om katapulten
Foto: US Navy via Internettet
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havde 175 fly af disse typer ombord. Som
en sidebemærkning skal det nævnes, at
USN ved krigens slutning havde 86 af disse
skibe med ca. 250 fly ombord. Set i forhold
til antallet af både hangarskibsbaserede og
landbaserede fly er det et lille antal, men
slagskibenes æra var også løbet ud.

Designet
Da USA blev inddraget i krigen kunne
man godt se, at det ville være nødvendigt
med en afløser til de eksisterende observationsfly, der begge var designet i midten
af 1930’erne.
Flåden fremsendte en anmodning om
forslag til flyet i midten af 1942. Kravet var,
at flyet skulle kunne udstyres med enten
hjul- eller ponton-understel og dermed
kunne anvendes fra enten hangarskibe eller
fra slagskibe/krydsere.
Curtiss fremsendte deres forslag d. 1.
august 1942. US Navy reagerede rimeligt
hurtigt og d. 31. marts 1943 fik Curtiss
en kontrakt lydende på to prototyper og
fem forserie-fly. Endnu inden den første
prototype gik i luften var der blevet skrevet
endnu en kontrakt på 500 fly.
I forhold til de eksisterende typer var
der både forskelle og ligheder. Den nok
største forskel var at det nye fly var et
en-sædet fly, hvor de andre havde to mands
besætning. Ligheden bestod i at understellet var med en central ponton og mindre
pontoner monteret under vingetipperne.

Selve flyet var ret lille med et vingefang
på 12,5 meter og en længde på 11 meter.
Til en begyndelse var det meningen,
at den store midterponton skulle bruges
til bomber, men senere i forløbet blev den
ombygget til at indeholde en ekstratank.
Iøvrigt var flyet bevæbnet med 2 stk.
12,7 mm maskingeværer og der var mulighed for at medføre 2 stk. 150 kg bomber
under vingerne.

Operativ historie
Den første flyvning fandt sted d. 16. februar 1944 i Columbus, Ohio og yderligere
testflyvninger fulgte frem til slutningen af
april, hvor den sidste af de fem forserie-fly
gik i luften.
Alle flyene blev leveret med et fastmonteret hjulunderstel, idet US Navy separat
indkøbte pontoner og monterede disse når
og hvor der var behov for det.
De første SC-1 blev leveret i oktober
1944 og blev først leveret til USS Guam,
en Alaska-klasse tung krydser, der netop
var indtrådt i tjenesten.
Herefter blev der leveret SC-1 fly til
en lang stribe af både nye og ældre skibe i
flåden, blandt dem var slagskibet USS Missouri, der dannede scene for den formelle

En af måderne at tage flyet ombord er ved at skibet sejler med ca. 10 knobs fart,
når flyet er landet taxier det op på den „slæde“ der trækkes bag skibet
Foto: Via Internettet

afslutning på 2. Verdenskrig. På nogle af
billederne derfra kan man se et par af skibets SC-1 Seahawks (se IPMS-Nyt nr. 109).
Da krigen nærmede sig sin afslutning
var Curtiss fabrikken i gang med at bygge
fly fra den anden kontrakt der var blevet

indgået, men da krigen sluttede, blev de
resterende afbestilt, så i alt blev der bygget
566 SC-1 samt 10 stk. SC-2, der var en noget modificeret udgave med en kraftigere
motor, ændret haleparti, et klapsæde bag piloten og et „blown“ canopy uden rammer.

Når flyet så står på slæden kan piloten fastgøre wiren til kranen, hvorefter motoren stoppes og flyet hejses ombord
Bemærk iøvrigt den farvede spinner (gul-rød?)
Foto: Via Internettet
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hvordan det staves). Man kan bestille det direkte fra firmaet og prisen
løber op i ca. 56 Euro inkl. porto.
Går vi til 1/72 kan vi begynde
med et vacu-form sæt fra Forma
Plane. Det skal i givet fald findes
hos sætsamlerne, men det skulle efter sigende være et ganske godt sæt.
Går vi videre til den sprøjtestøbte afdeling finder vi endnu
et sæt der ikke er i produktion
længere. Nemlig et short-run sæt
fra Aviation Usk, der skulle være
rimeligt nemt at bygge.
Endelig er der et sæt fra Smer
(har også været solgt under navnet
Antares). Dette sæt har fået ganske
gode anmeldelser selvom der skulle
være et eller andet galt med højderorets udformning.

Denne SC-1 er netop landet i et kystnært område og taxier langsomt forbi kameraet
Foto: Via Internettet

Bemaling
Set fra modelbyggerens synspunkt er det et
nemt fly at kaste sig ud i. Dybest set er der
to forskellige bemalinger der kan bruges,
afhængigt af hvornår flyet skal forestille
at være fra.
Under krigen og frem til 1947 brugte
man den trefarvede camouflage i Sea Blue/
Intermediate Blue/Insignia White, mens

man efter 1947 brugte blank Sea Blue.
Altså helt standard USN bemalinger for
perioden.

Seahawk i model
Flyet er udgivet af tre forskellige firmaer i
1/72 og af et enkelt i 1/48. I 1/48 er der
tale om et resin sæt fra det franske firma
Signifer/Sinifer (der er lidt uenighed om

Kilder
Der er ikke bevaret et eneste eksemplar af
typen noget steds, så man må nøjes med
fotodokumentation og den er der heldigvis
ganske meget af på Internettet.
Til brug for denne artikel har jeg også
anvendt:
Curtiss SC-1/2 Seahawk af Billy Jack
Long (Ginter Naval Fighters no. 38), der
kan lånes hjem via dit locale bibliotek.

Denne SC-1 står på rampen på NAS Jacksonville i 1946.
Hjulene på pontonen bliver monteret mens flyet befinder sig i vandet inden det kører op af rampen
Foto: US Navy via Internettet
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En noget speciel vinbonde
I forbindelse med min efterårsferie i Bourgogne, oktober ’08 sammen med
andre rejsedeltagere, som hovedsageligt skulle handle om vin og keltere,
opstod der tilfældigvis en mulighed for en afstikker til noget ganske andet.
Tekst og fotos: Niels Rønkjær

F

or på Chateau de Savigny i den lille
forstadsby Savigny-les-Beaune i det
centrale øst-Frankrig, er den ene af
chateauets ejere, udover at være vinbonde, også tidligere racerkører. Og han har
installeret adskillige spændende samlinger
på chateauet.
Først og fremmest er ca. 60 jagerfly
fra perioden ca. 1948-98 parkeret i parken.
På nær et par stykker, er de alle jetfly med
hovedvægten på 4 årtiers flytyper indenfor
det franske luftvåben.
Derfor er der selvfølgelig flere Mirage,
Super Etendard, Fouga Magister, Jaguar,
men også flere andre landes typer er repræsenteret: MiG-17, 19, 21 og 23, varianter
af Sukhoi’s, F-8, F-100, F-104, F-105,
Gloster Meteor, De Havilland Vampire,
BAC Lightning, Fiat G-91 m.fl.
Også mere sjældne typer jagerbombere
som franske Vautour (Gribben), er at finde
her. Ifølge en ældre flyentusiast fra Vardeegnen, som jeg slog følge med, var den et
flop. Kan af udseende, med lidt god vilje,
minde lidt om en B-66.
Nogle få helikoptere, propelfly og jets,
bl.a. en S-55, en Texan Harvard og F-100
F, er blevet pænt restaureret. Resten er i en
noget pauver tilstand, da de næsten alle står

Et fint line-up af diverse MiG og Sukhoi

ude året rundt uden overdækning. Alle er
de også uden motor og sandsynligvis købt
til skrotprisen i flere forskellige lande (bl.a.
står der en Thunderjet med danske kokarder). Alligevel en ret imponerende samling!
Bag rækken af MiG’s, kunne jeg også
ane en mindre oplagsplads af vinger og
skrog, så der er dømt modelarbejde for de
lokale flyentusiaster mange år frem.

Desværre var vejret ikke rigtigt med Niels dernede, så billederne er blevet lidt mørke.
Her kan man dog genkende et par F-100 med lidt diverse andet bagved

Mange af flyene er trænerudgaver og
eventuelt prototyper. Nogle enkelte havde
anordninger på vingerne, der tydede på
at de har været brugt som slæbefly for
øvelsesmål, så de har nok ikke været helt
så dyre at anskaffe.
Hele samlingen er lukket inde bag et
mandshøjt hegn, så helt tæt på får man ikke
lov til at komme. Hvert fly har dog sin egen
dataplade med navn,
årstal, fabrikant, osv.
I et telt tæt ved
flyene, var der opstillet en noget anderledes samling af
brandbiler i perfekt
stand, brugt af det
franske brandkorps
siden 1945. Bl.a. står
der en magentarød
CMC, ombygget til
en pumpevogn med
haner og pipelines.
Kunne være en god
ide til et anderledes
byggeprojekt for interesserede.
Yderligere er der
inde på 2. sal i en
selvstændig del af
chateauet en samling
på 2.000 flymodeller
i skala 1:72, under
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glas og en meget sjælden samling af 30
forskellige bilmærkers „Abarth“ prototyper. Vi snakker ikke her om modeller, men
ÆGTE 1:1 potente motordjævle - både
standardvogne og GT klassen: Lamborghini, Ferrari, Maserati, osv. Mange af dem
skal stedets ejere selv have kørt i internationale gade- og baneløb.
Som rosinen i pølseenden er der også
udstillet 250 motorcykler fra perioden
1903-1960, både gade- og banecykler.
Klassiske navne som Norton, Vincent,
AJS, BSA, NSU, Gilera m.fl. vil vække
genkendelse hos kendere.
Den eneste måde de kan have fået
sådan nogle heftige samlinger af køretøjer
op på 2.sal i en fløjbygning uden egnede
adgangsveje, på et gods der stammer fra det
17. århundrede, må have været i hundredvis af adskilte dele, som derefter er blevet
samlet igen på etagemeteren, del for del.
Snak om et gigantisk byggeprojekt!

Der er åbent året rundt fra 15/1-31/12.
I april - oktober kl. 9-18.30, november
- marts kl. 9-12 og 14-17.30. Det koster
8 euro pr. næse, 6 euro i grupper á 20
personer.
Savigny-les-Beaune ligger lidt NV
for Beaune, „hovedstaden“ i Bourgogne
vindistriktet. Stedet kan være lidt svært at
finde, men kør af afkørsel 24, Beaune St.
Nicolas, via autoroute A6.
Tiden for den gruppe jeg rejste sammen med, tillod mig desværre ikke at se
det hele, men tjek selv nærmere på www.
chateau-savigny.com
Andre steder der kunne være værd
at besøge for modelbyggere: Museé de
l’Automobile. Collection Schlumpf. 192
avenue de Colmar, 68100 Mulhouse.
Ifølge den folder jeg fandt, er det det
bedste automobilmuseum i verden(!) I
et tidligere bomuldsspinderi, har man på
20.000 kvadratmeter opstillet mere end

500 biler fra 98 forskellige fabrikater,
spændende fra en Jacquot (nærmest en
ombygget hestedroske med dampmotor)
fra 1878 over klassiske Bugatti’s og Rolls
Royce limousiner til vore dages Ferrari og
Porsche Le Mans racere. Flere har tilhørt
kendisser som bl.a. Charlie Chaplin og
Ettore Bugatti. I belysningen af 1800-tals
retro gadelamper, bliver man over et ca. 2
km. gangareal, ført forbi hele Schlumpf
samlingen.
Åbent 1/10- 30/4, dagligt kl. 10-18
(tirsdage undtaget, samt 25/12 og 1/1).
1/5- 30/9, alle dage kl. 10-18.
2 km. vest for dette museum i Mulhouse, ligger også Cité du Train. Museé
francais du Chermin du Fer. På 2, rue
Alfred de Glehn.
6.000 kvadratmeter udstilling med
antikke damplokomotiver og Pullman
salonvogne for hærdede tognørder.
www.citedutrain.com

Generalforsamling 2009
Pkt. 1
Lars Seifert-Thorsen var syg den dag, så en
virkelig lang tradition blev brudt ved, at Per
Tardum blev valgt som dirigent.
Torben tog referentposten uden yderligere valg.

Pkt. 2
Formandens beretning 2008
2008 var igen et godt og aktivt år i IPMS.
I hovedtræk har der været følgende
aktiviteter udover de månedlige møder og
kvartårlige konkurrencer.
® I april optrådte medlemmer på hobbymessen i Valby Hallen.
® I november var der en delegation til
Esbjerg Open.
® Forummet har nu genereret næsten
8.000 indlæg siden starten.
Forbedringer
IPMS går nærmest af sig selv. Det er først
når noget „stikker ud“, at bestyrelsen går
ind i en sag for at råde bod på det.
Det der først og fremmest „stak ud“ i
2008 var IPMS-Nyt. Vi havde i årevis været
tilfredse med det produkt vi fik fra vores
trofaste trykker Tue i Frederiksværk. Det
fik dog en ende da han ville jagte anden
beskæftigelse – men anbefalede dog en
anden trykker som vi roligt kunne lade føre
IPMS-Nyt videre.
Not!
Det produkt der kom ud var bare ikke
tilfredsstillende.
Vi henvendte os naturligvis straks
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og forelagde utilfredsheden og der blev
produceret et prøvetryk efter nogle justeringer af hardwaren hos trykkeren. Det gav
umiddelbart et bedre resultat, så det var
med spænding at vi imødeså næste udgave
af bladet i september.
Det var imidlertid hverken værre eller
bedre. Til gengæld var det dyrere! Der blev
udbedt et nyt oplag i en bedre kvalitet og
da vi ikke fik nogen tilbagemelding på dette
måtte jagten gå ind på en ny trykker.
Der var flere på bordet, som ved et
„shoot out“ fik lov til at lave prøvetryk
af nr. 121. Så på den måde fandt vi en
trykker, der kunne lave os et langt bedre
udseende blad.
Med hensyn til DM var det tydeligt at
Valby Medborgerhus skuffede fælt i 2007.
Vi har derfor i bestyrelsen m.fl. igennem året vurderet anden placering. Det har
ikke givet andet resultat end, at vi meget nødig vil give afkald på den rimeligt centrale
placering Valby Kulturhus nu engang har.
Der er dog taget tilløb til, at vi i løbet
af 2009’s sommer lige tager en prøvetur ud
til Valby for at konstatere om lyssætningen
stadig er mangelfuld. På den anden side
set kan vi købe en del projektører for det,
det koster at afholde DM andre og dyrere
steder.
Men arbejdet stopper ikke her. Finder
vi et centralt placeret stort sted med ordentlige lysforhold til en fair pris, så er det
noget der vil blive tjekket ud. Godt nok har
bestyrelsen mange år på bagen, men bagen
bliver ikke brugt til at sidde på!
Netop derfor

Hen over tid har IPMS’ bestyrelse været
meget kritiseret for ikke at tillade lokalafdelinger af IPMS. Der er ét IPMS og det
er IPMS Danmark.
Det kan sikkert virke noget tilbagestående og ikke særligt fremsynet. Men det er
netop det, det er! Et beklageligt eksempel
på hvordan det kan gå udspiller sig i dette
øjeblik på den anden side af Øresund. I
Sverige. IPMS Gøteborg der i de sidste 8
år har varetaget IPMS Sveriges interesser
ønsker ikke længere at fortsætte med at
lave medlemsblad udover at bestyre IPMS
Sverige og så deres egen lokalafdeling.
Problemet er bare, at det er der heller ingen
andre der er! Hidtil har ingen lokalafdeling
af de mange der er underlagt IPMS Sverige
meldt sig på banen som bannerfører og
medlemsbladet Scala har umiddelbart set
det sidste nummer.
Der er dog indgået det kompromis,
at bestyrelsen af IPMS Sverige nu deles
over de forskellige lokalafdelinger med Jan
Forsgren som det samlende led ét års tid
endnu. Det har fungeret i Norge gennem
mange år, men det er klart at det ikke er en
optimal situation. Hvordan medlemsbladet
skal føres videre er endnu lidt uklart udover
at der vil blive udgivet ét i forbindelse med
Open i Stockholm i foråret.
Det er lige præcis den situation vi ikke
vil have i Danmark. Der er intet galt i at
mødes rundt omkring. Men at splitte IPMS
op i større eller mindre grupper er ikke til
fordel for den samlende organisation. På
den anden side kan man så også sige at
IPMS Danmark også kun eksisterer i og

med, at de tre bestyrelsesmedlemmer og
redaktøren stadig gider, at lave det stykke
arbejde der nu en gang skal til. Problemet
i Sverige er jo at der ikke skal ske udskiftning på én post – men alle poster på én
gang. Det kan de færreste nok overskue.
Men uden dem ingen forening og intet
blad. Verden går da ikke under – men det
ville da være trist ikke, at være samlet om
noget så højtravende som at sætte små
plastikstykker sammen med et til formålet
egnet klæbemiddel!
Jeg vil ikke gøre mig til talsmand for om
den ene har gjort det forkert og den anden
har gjort det rigtigt. Men foreløbig tyder
noget på, at med den medlemsbaggrund
der er i Danmark har IPMS Danmark den
helt rette opbygning og det er vi egentlig
fint tilfredse med. Bevares, der kommer
da - med heldigvis ujævne mellemrum –
individer, der mener at de har set lyset på en
helt anden måde og forlanger ændringer på
både det ene og det andet plan. Men det er
ikke andet end døgnfluer, der ikke betyder
noget i den store sammenhæng. De har da
hen over tid også forføjet sig væk og der
kan man jo så efterfølgende se, at der ikke
har dannet sig hverken det ene eller andet,
som på nogen måde kan måle sig med det
vi har sammen i IPMS.
At den nuværende bestyrelse også er
mere røget end tidligere ondsindede er
spegede viste sig da der kom en „føler“ fra
en person (ikke et medlem), der for mange
år siden i forbindelse med det første DM i
1985 lavede noget småsvindel.
Desværre for ham var personkredsen
omkring bestyrelsen ikke væsentligt ændret
siden den gang, så der var det, at alarmklokkerne hurtigt kunne ringe og få afvist
denne potentielle „misæder“.
Jeg kan henvise til IPMS-Nyt nr. 29
omkring den oprindelige „sag“.
IPMS-Nyt – vort omdrejningspunkt
Der skal lyde en stor tak til de medlemmer der nogen gange med kort varsel har
fabrikeret gode artikler til bladet. Dette
har gjort, at vi i det forløbne år har kunnet
byde på en bred vifte af artikler om stort
og småt. Men arbejdet stopper ikke - bliv
endelig ved med at tæppebombe redaktøren med stof.
Specielt en tak til de nye medlemmer
der har kastet tøjlerne og givet sig i kast
med at bidrage til bladet. Disse indlæg er
vi meget glade for i redaktionen – så er
det ikke kun de sædvanlige Tordenskjolds
soldater der bidrager.
Det skal dog ikke tages som en anklage
af Tordenskjolds soldater – uden deres
arbejde var der slet ikke noget blad. Men
indlæg fra „nye“ varmer og er sikre på at

få plads i bladet med det samme.
Der skal dog også udsendes en efterlysning. På IPMS online forum er der pt.
115 medlemmer, hvilket er hele 5 mere
end sidste år.
Der MÅ være flere der er udstyret med
en email-adresse og en pc med internet
adgang. Se at komme ud af busken og bliv
meldt på. Det er forrygende nemt – hvis
man ellers er i stand til at huske sit password… Adgang sker naturligvis gennem
www.ipms.dk, for vi skulle jo nødigt blive
overhalet af unævnelige gratis alternativer!
Medlemmerne
Medlemsmæssigt har vi haft et mindre sæsonudsving. Året endte på 229 medlemmer,
hvilket er 1 færre end sidste år.
Kvartårskonkurrencen blev bedre besøgt i 2008 end tidligere. Vi savnede igen
Bjørn på bordet – for at gøre bestyrelsen
fuldtallig også der, men der var måske ikke
flere bogstaver i StuG alfabetet?
Fremad!
Det jeg godt kunne tænke mig for 2009
og fremover er at flere medlemmer bliver
mere aktive.
Jeg kunne godt tænke mig at der var
MANGE flere der deltog i kvartalskonkurrencerne.
Jeg kan se at der på forum er aktive folk
rundt omkring, der går og pusler. Lad det
komme bladet til gode.
Der er ingen anden vej – IPMS det er
for dig!

Pkt. 3
Med en del snoretræk aflagde kassereren
regnskab, der udviste et teknisk underskud
på ca. 3.700 kr., men det var fordi, vi havde
betalt 5 blade i 2008 (som vi jo nok kunne
huske?). Så reelt havde vi et overskud på
ca. 4.000 kr.
For femte år i træk foreslås et kontingent på kr. 200. Men vi må nok se frem til
en stigning næste år.
Princippet er fortsat, at kontingentet
skal stort set kun bruges til IPMS-Nyt.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4
Indkomne forslag
Hurtigt overstået, idet der ingen forslag
var indkommet.

Pkt. 5
Budget
Der påregnes med et underskud på
6.000 kr. i år, da det er DM år. Underskud-

det tages af formuen.

Pkt. 6 og 7
bød på genvalg af hele bestyrelsen uden
modkandidater.

Pkt. 8
8.1 - „skal vi evt. holde DM et andet sted
end Valby Kulturhus?“ - Det koster os ca.
1.400 kr. at leje Valby Kulturhus. - Det er
derfor, vi godt kan lide VK. Det er svært
at finde alternativer i samme prisgruppe.
8.2 Per afsluttede generalforsamlingen
og takkede for god ro og orden. - med en
tid på ca. 25 min, tangerede han vist Lars’
gamle rekord?
Uden for referat kan det nævnes, at:
Ib Smidt blev årets mesterbygger i København
2. pladsen gik til Flemming Hansen medens
3. pladsen gik til Lasse Hyldemose
Bjørn Jensen vandt årets julekonkurrence
og der var i alt mødt 22 medlemmer op til
generalforsamlingen.
/Torben Klein

NYT FRA EDUARD
Ætsninger i 1/35
36 046: Flakpanzer 38 (Gepard) exterior
36 050: M-7 Priest exterior
36 051: M-7 Priest deep water
fording equipment
36 052: M-7 Priest Ammo.Boxes
36 053: M-7 Priest interior
36 054: Sd.Kfz.251/3 Ausf.D
36 055: M-7 Priest tendere
36 056: Armoured Carrier UE
36 057: PaK.97/38 75mm AT
36 058: Flakpanzer 38 (Gepard)
Ammo Boxes
36 059: Sp.Pz 2 Luchs A1/A2
36 060: M-16 Half Track Multiple Gun
36 061: M-1127 RV
36 063: M-1127 Mounted rack and belts
36 065: Staghound AA exterior
36 066: Staghound AA turret
Zoom 1/35
TP 528: Radio equipment WWII
Wehrmacht
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PANZERWRECKS
Bind 8 og PANZERTRUPPEN bind 2
kommer til foråret.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Anmeldelser
Bøger

”Hemmelige SAS-aktioner” (Fra 2.
Verdenskrig til jagten på Al-Qaeda)
af Mike Ryan.
Lademann 2003. ISBN 87-15-10688-8.
192 sider, rigt illustreret.
Dette er en bog om SAS’ aktioner fra deres
start til dagens kamp imod terrorismen,
ganske som titlen kraftigt antyder.
Selvom ikke alt kan skrives om SAS, da
der jo er en del hemmelighedskræmmerier
om dem, og det er nødvendigt, ellers kan
terrorister og andre tage deres forholdsregler imod dem, så er alligevel meget med
i denne bog. Og der er en hel del ”guf ”
imellem alle informationerne.
Det starter i 1941 med operationerne
imod Rommels Afrikakorps i ørkenen hvor
de generede tyskerne og deres italienske
allierede på det kraftigste. Vi fortsætter
over kampene i Malaysia til det solsvedne
Aden og Oman i 1960‘erne. Falklandskrigen, Balkan og Afghanistan berøres også
foruden så meget andet.
Emnet behandles på en god og illustrativ måde med kort, farveplancher og
gode fotos, foruden mange oplysninger om
folkene og materiellet som deltog.
Det hele er godt og præcist gennemgået
og et af højdepunkterne i bogen er nedkæmpelsen af terroristerne i den iranske
ambassade i 1980 og indsatsen af SAS i
Nordirland og i Vesteuropa berøres også
med helt ukendte fotos og oplysninger.
(Spændende!!!).
Her berøres bl.a. samarbejdet med
Holland og Vesttyskland, hvor SAS var
mere eller mindre med til at deltage imod
RAF-terrorister i Mogadishus lufthavn eller
befri indespærrede gidsler i et tog i Holland.
Jeg brugte mange dejlige timer på at
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læse bogen, og kan kraftigt anbefale den
til andre.
God læselyst.
Morten Grim Pliniussen

Finnish Air Force Bomber Squadron 42
af Matti Hämäläinen
ISBN 952-5186-13-X
Nærværende artikel er formelt en boganmeldelse; „formelt“ i den forstand, at
bogen, som udkom i 2000, åbenbart er
udsolgt fra forlaget og derfor kun tilgængelig antikvarisk.
Lad os derfor blot indledningsvis
konstatere, at der er tale om en bog på 157
sider i stift bind, format 17 x 25 cm. Bogen
er første bind i en serie benævnt Finnish
Air Force Squadrons, hvor al tekst løber
parallelt på finsk og engelsk – forlaget har
dog valgt at fortsætte serien med bøger
udelukkende på finsk.
Fotografiernes gengivelse er udmærket,
der er endog tre farvefotos med. Billederne
dækker ud over besætninger og fly mange
temaer, lige fra dagliglivet og fjenden til
luftfotos af målområder.
Modelbyggeren kan bruge bogen som
udgangspunkt for temabygning i form af
enhedens historie. Lad os derfor kigge på
denne! Eskadrillen var formelt etableret
allerede før udbruddet af 2. verdenskrig;
dengang havde eskadrillen dog ingen fly,
og mandskabet var derfor fordelt på andre
enheder.
Denne situation ændrede sig 26 FEB
1940, da eskadrillen modtog 12 styk Bristol
Blenheim Mk I fra Storbritannien. Disse
fly nåede at gøre gavn inden afslutningen
af Vinterkrigen to uger senere, 13 MAR
1940! Ikke alene blev der kastet bomber
mod de angribende masser (som på dette
tidspunkt var langt inde i Finland), der blev
også opnået mindst tre nedskydninger af
angribende jagerfly. Eskadrillen måtte også
notere tre faldne blandt sit mandskab.
Med begyndelsen af Fortsættelseskrigen i JUN 1941 gik eskadrillen igen i kamp
med det samme materiel. Dette blev suppleret med flere Blenheim Mk I, de fleste
af disse bygget på licens i Finland. Der kom

også nogle få langnæsede Mk IV til. I alt
gik 19 styk Blenheim tabt ud af 53, som
i kortere eller længere tid har været fløjet
af eskadrillen.
Desuden brugte eskadrillen fra tid til
anden flere andre typer til forbindelsesflyvning og uddannelse, herunder Junkers K43
og W34hi, Avro Anson og Fokker C.VE.
Der er endog en forbindelse til Danmark
her, idet Desoutter Mk II-flyet, som var på
rosten i over et år fra MAR 1943, tidligere
var registreret OY-DOD.
Efter afslutningen af Fortsættelseskrigen blev eskadrillen af de sovjetiske
våbenstilstandskrav tvunget med til kamp
mod de tyske styrker i Lapland, dette forlængede tabslisten.
Undervejs fandt der mange spændende
begivenheder sted. Der blev kastet forsyninger til langdistance-patruljer i fjendens
bagland (hver Blenheim kunne bære fire
containere), og i den varme sommer 1941
blev en sandstrand brugt som flyveplads
(jeg skal her hilse og sige, at finsk søvand
er ganske udmærket at bade i; men af og til
kan det ske, at der lokalt ikke er så meget
af det...).
I 1944 sluttede fire af eskadrillens fly
sig til en formation sovjetiske bombefly,
som var på vej hjem efter at have bombet
beboelsesejendomme i Tallinn – de landende Lisunov Li-2 blev blandet op med
et antal bomber.
Så sent som i 1944 viste en Blenheim-pilot, at det lod sig gøre at udmanøvrere
fjendtlige jagerfly, så de ikke kunne ramme.
Og til illustration af, at det er nyttigt at
kunne mere end blot sit eget job, tjener
en situation i 1941, hvor piloten på en
Blenheim blev hårdt såret, og observatøren
måtte flyve flyet hjem efter at være kravlet
op i pilotsædet
Lad mig til slut konstatere, at bogen
ikke kan stå helt alene. Bemalingsanvisninger er der ikke noget af, så dem må
man hente andetsteds (det indledende
RAF-farveskema, blot med finske kokarder, blev efterhånden afløst af den finske
„krigsmaling“, hertil gule østfrontstriber) –
den allernemmeste variant er naturligvis at
anvende vejledningen fra sit decalark (som
jo alligevel skal skaffes til opgaven...), her
vil man være vel hjulpen med overføringsmærkerne fra InScale 72.
Blenheim er i målestok 1/72 fremstillet
af Frog/Novo (Mk I), Airfix (Mk IV) og
MPM (både Mk I og Mk IV).
Kai Willadsen

JULEKONKURRENCE

Oh ve, oh skræk. Redaktøren var ikke tilstede på Generalforsamlingen og kunne derfor ikke forestå udtrækningen af årets vinder.
Den komplicerede opgave var blevet betroet formanden, der fik løst opgaven. Seks mand havde indsendt den rigtige løsning via mail
inden GF og yderligere fire udfyldte en kupon inden GF gik i gang.
Torben Klein, der var manden med det laveste medlemsnummer tilstede på GF, fik rollen som lykkens gudinde og vinderen af
bogpræmien blev Bjørn Jensen.
Herunder er de rigtige svar markeret med fed skrift. Næste år er det din tur til at forsøge at vinde præmien - ikke sandt?
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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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.
Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2009! (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 –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopier i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. maj 2009
(Skandinaviens absolut flotteste blad – nu i off-set, med gode
artikler og flere farveindslag! Super)
Limtuben – 2/2008 Norge
Norwegian Challenge 2008 modeller - billeder ...... –10 FARVE
Boeing 767 i Norge - artikel med billeder .................. –6 FARVE
Fokker C.V.D og C.V.E - byggeart. m. billeder ......... –8 FARVE
(IPMS Mallari er et flot blad, med gode billeder – kun sproget
er vanskeligt)
IPMS Mallari 172 3/2008 Finland
Museo Storico dell’Aeronautica Militare – art. m. fotos ..........–4
A Models Polikarpov UTI-4 –byggeartikel ................................–2
Matchbox DoX – Matchbox 1/144 – byggeartikel ..................–2
Renault FT-17 fra Hat – byggeartikel .........................................–2
IPMS Mallari 40 år særnummer (tror jeg?) /2008 Finland
A34 Cruiser Tank, Comet Mk I Model B –
artikel med billeder.........................................................................–7
Pembroke i finsk tjeneste - artikel med billeder ........................–9
Ilyushin Il-28 i finsk tjeneste - artikel med billeder................ –10
M270 MRLS i finsk tjeneste - artikel med billeder ...................–7
CV 707 finsk ubåd - artikel med billeder....................................–4

(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra)
IPMS Journal volume 20 issue 6 2008 USA
Hardworking heavy hauler AMT gummiged byggeartikel med billeder .............................................. –6 FARVE
Græsk Spitfire Vc ICM/Tamiya kitbash artikel med billeder......................................................... –6 FARVE
The M60A2 a futuristic failure.
1:1 og byggeartikel - artikel med billeder.................. –32 FARVE
Neptune fire bombers - artikel med billeder ............. –4 FARVE
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/08
Grundlæggelse af den første flyvepostlinie artikel med billeder...................................................................... –14
Lake LA4 Amphibian - artikel med billeder ..............................–4
Focke Wulf A16 - artikel med billeder .......................................–2
Luftfartøjsregister - Artikel med billeder....................................–2

KOMMENDE FRA TRUMPETER
1:16
00907 German Sd.Kfz.182 King Tiger
w/Porsche Turret (Limited Edition)
1:35
0216 German WR360 C12
Armored Locomotive
0217 German BR86 Steam Locomotive
0219 German BR57 Armored Locomotive
0364 Russian BMP3 IFV
0365 Russian BMP3M Fighting Vehicle
0376 Russian T62 Medium Tank
0377 Russian T62M Medium Tank
0386 Italian B1 Centauri Tank Destroyer,
Early Version
0387 Italian B1 Centauro Tank Destroyer,
Late Version
0391 LAV-M (Light Armored Vehicle
Mortar)
0392 ASLAV25 Reconnaissance Vehicle
0397 M1130 Stryker Combat Vehicle
0398 M1131 Stryker Fire Support Vehicle
0399 M1134 Stryker (ATGM)
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0419 PMC (Private Military Contractors)
in Iraq Pt 1 Figure Set (4)
0420 PMC (Private Military Contractors)
in Iraq Pt 2 Figure Set (4)
0421 German ISAF Figure Set
0422 German KSK Bundeswehr Fig. Set
0423 USMC M252 Mortar Crew Fig. Set
0424 Modern US Army Armor Crewman
& Infantry Figure Set
1004 M1078 Light Medium Tactical Vehicle
1005 KZKT53L Soviet Cargo Truck
1006 MAZ537 Soviet Tank Transporter
Last Production
1502 Canadian Grizzly APC
1506 Canadian Husky Maintenance
Recovery Vehicle Improved Version
1508 WWII B57 German Tank
Transporter Rail Car
1509 WWII German Railway Cannon Car
1515 German VK 3001(H) Panzer IV A
1516 WWII German Railway
Tank Hunter Car

1517 WWII German Army Railway
Gondola Car
1518 WWII German Railway Flatbed Car
1519 LAV III Kodiak
1521 LAVA2 IFV
1522 British Challenger II
1541 M1117 Guardian
1557 JGSDF Type 96 WAPC
1558 LAV III TUA (Tow-Under Armor)
1561 Russian KV1 Model 1939 Tank
2306 M198 155mm Medium
Towed Howitzer (Early Version)
2307 Soviet B4 Model 1931
203mm Howitzer
2319 M198 155mm Medium
Towed Howitzer (Late Version)
6608 LAV II Series 8x8 Tires
325/85/R16XML (8)
6609 German 17cm K Gr39 Ammo Pack
6610 German 21cm Gr18 Ammo Pack
6611 Lav III Stryker Windscreens
6612 US Army Tow Bars w/Clevises

Kvartårskonkurrence
2008
Af Flemming Hansen
Antal modelbyggere 2008: 23
Kvartårskonkurrencen i 2008 blev atter
en tæt affære i toppen og top 3 resultatet
blev det samme som i 2007. El P og Lasse
har samme slutpoint, men El P vinder 2.
pladsen på bedre målscore om man så må
sige, med to førstepladser mod Lasses ene.
Det lykkedes også at få 10 „nye“ modelbyggere på banen. Det skal dog ses på
baggrund af 2007 og ikke i al fortid. Vi
kan jo ikke ligefrem kalde Hans og Jonny
nye f.eks. Men i år havde de modeller
med i modsætning til 2007. Men der var
da også „ægte“ nye på banen, så alt i alt
en fremgang på kvartårs planet. Ikke så
ringe endda.
På den måde blev fordelingen af figurerne for 2008 sat på plads.
Guld:
Ib Schmidt med 39 point!
Sølv:
Flemming Hansen aka El P
med 37 point
Bronze: Lasse Hyllemose med 37 point
Men det var jo den årlige konkurrence.
Hvordan gik det så i den afsluttende konkurrence i november?
Jo, på Militærsiden blev det igen Ib der
vandt med et meget aktivt diorama, hvor
han havde sat overliggeren lidt højere med
to køretøjer og en del figurer. Dette kunne
Lasse ikke helt hamle op med selv om det
naturligvis var meget lige igen. Fordel til Ib.
På trediepladsen var det en enlig Bofors kanon, bygget af Martin Røpke, der kom ind
foran en mindre række militære køretøjer.
„Flysiden“ var denne gang meget mere
velrepræsenteret end „den anden side“.
Igen meget forskellige modeller markerede sig. Førstepladsen gik til El P med en
motorcykel fra MotoGP, mens Kjelds store
MTB klarede sig ind på en 2. plads og Paul
fik en 3. plads med en Me-109.
Fra februar 2009 (når dette blad udleveres) vil der være en ekstra diorama-klasse at
stille op i. Det fjerner dog ikke det faktum
at det kun er din bedste model der giver
point til kvartårskonkurrencen, hvis du har
satset bredt med en model i hver klasse.
Ingen clean sweeps desværre. Det må du
gemme til DM!

Total

Navn

Ib Schmidt

10

9

10

10

39

1

Flemming Hansen

8

9

10

10

37

2

Lasse Hyllemose

9

10

9

9

37

3

Kjeld Pedersen

8

7

7

9

31

12

Jes Touvdal

5

10

7

3

25

13

Martin Røpke

4

8

5

8

25

4

Kenneth Kerff

7

6

8

0

21

NY

Carsten Bentzien

10

0

9

0

19

NY

Niels Pedersen

5

0

8

6

19

NY

Ove Høeg Christensen

0

7

5

6

18

8

Poul Østergaard

9

0

0

8

17

7

Roy Nielsen

6

8

0

0

14

6

Martin Røpke kom ind på en tredieplads på
„Militærsiden“ med denne Bofors
Foto: Flemming Hansen
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IPMS KALENDEREN 2009

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 ................. Skytteholmsskolan, 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
25.-26. april ............................... Hobbymesse .................................................. Valbyhallen, 2500 Valby. (http://www.hobbymesse.dk)
09. maj ....................................... IMM modelkonkurrence ............................. Restaurant Neumanns, Berlin, Tyskland
.............................................................................................................................. (http://www.imm-online.de)
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)
07.-08. 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.

Fotos
fra Kvartårskonkurrencen i november
På denne side er det Ole Østergaards T-34 og Ove Høeg Christensens Hampden, der henholdsvis blev nr. 4 på militærsiden og nr. 5 på flysiden
På side 39 er det Jan Bannebjergs Draken,
der blev nr. 4 på flysiden,
Ib Schmidts vindende diorama på militærsiden og Poul Østergaards Bf 109, der
blev nr. 3 på flysiden

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

On this page we have a T-34 built by
Ole Østergaard and a Hampden built by
Ove Høeg Christensen.
They placed respectively as 4th on the
military side and 5th on the aircraft side
of the table.
On page 39 we have a very Danish Draken built by Jan Bannebjerg that came in
4th place,
the winning diorama on the military side,
built by Ib Schmidt and finally
a Bf 109 built by Poul Østergaard that
placed 3rd on the aircraft side
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Kvartårskonkurrencen i november 2008

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

39

Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Bagsidefotos

Ved Esbjerg Open var der arrangeret tur til Brandbils- og pansermuseet i Oksbøl

Øverst en danskbygget Triangel stigevogn af noget ældre årgang
og nederst en næsten hvid M113 i mekanikerudgave
Top is a Danish built Triangel ladder of older model
and below is an almost white Danish M113 in fitters version
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Fotos/Photos:
Allan Petersen

