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Consolidated PBY Catalina i dansk tjeneste

Her er det PBY-6A L-861 som står på Flyvestation Værløse
This is PBY-6A L-861 sitting on the tarmac at Vaerloese Air Base

Foto/Photo: Birger Mikkelsen

PBY-5A L-857 blev solgt til en privat, der opmagasinerede den i det fri i Plejerup. Her ses den i 1977. 
Siden er fl yet blevet solgt til Norge og kan i dag ses på museet i Sola

PBY-5A L-857 was sold to a private owner who stored it in open air. The photo was taken in 1977. 
Later the plane was sold to Norway and today you can see this plane at the museum in Sola

Foto/Photo: Per Thorup Pedersen
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LEDER
Dette nummer blev fyldt ud med stof  „med hiv og sving“. Da redaktionen holdt møde to dage før deadline manglede der stof  til 
temmelig mange sider. Efterfølgende kom der så to små artikler fra medlemmerne, så sammen med de artikler som redaktionen hurtigt 
fremstillede blev også dette nummer fyldt op.

Jeg håber at de som har lovet artikler til vores næste nummer, nr. 125, leverer varen - ellers ser det lidt tyndbenet ud! Nu skal jeg 
ikke male fanden på væggen, men blot stilfærdigt minde om at bladet indeholder de artikler som medlemmerne skriver. Det kunne 
også være din artikel!

Hen over året har der inden næste deadline været afholdt adskillige modelkonkurrencer rundt om i Danmark, måske kunne du have 
lyst til at beskrive hvordan du oplevede dem, som du deltog i? Der har været en del skriverier frem og tilbage ude på Internettets mange 
forskellige debatfora, men ikke noget på disse sider. Vil det ikke være passende, at også de som endnu ikke er trådt ind i Internettets 
uhyggeligt store verden, får en mulighed for at gøre sig bekendt med at der fi ndes andre konkurrencer end DM i Modelbygning? DM 
skal vi nok dække her i bladet, men hvad med de andre?

Sommerferien står for døren. I år bliver det desværre hverken til en tur til USA eller Normandiet for mit eget vedkommende. Ej heller 
en weekend i Skrydstrup, idet Flyvevåbnet har valgt at spare og derfor har afl yst deres Åbent Hus arrangement i år.

Måske ikke det helt store tab, for mængden af  tilmeldte kunstfl yvningshold var til at overskue, da man valgte at afl yse. De siger meget 
fortrøstningsfuldt, at arrangementerne genoptages i 2010 på Air Transport Wing Aalborg. Allerede nu er datoen 6. juni blevet nævnt. 
Tør vi tro på at politikerne beviliger fl ere penge, så der både kan blive til det fortsatte engagement i Afghanistan og til et Åbent Hus?

Nuvel, så er der jo andre måder at bruge en sommer på. Blandt dem kunne f.eks. være at skrive på artikler om de modelrelevante 
oplevelser I har i løbet af  sommeren og så lige sende dem til IPMS-Nyt senest d. 1. august.

Andre muligheder kunne være at ikke bare mentaltræne, men faktisk få bygget nogle modeller til DM i Modelbygning. Længere 
inde i bladet fi nder du alle de oplysninger som du har brug for, for at kunne få tilmeldt til DM. Modellerne må du selv bygge, servicen 
rækker ikke helt så langt.

Med disse ord vil jeg ønske dig og din familie en rigtig god sommer.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 26. april. Deadline til næste nummer: 01. august.

Forsiden viser PBY-6A Catalina L-866 i færd med at blive vasket
på Flyvestation Værløse
Foto: Alf Blume

Front cover: RDAF PBY-6A Catalina L-866
being washed at Vaerloese Air Base

Photo: Alf Blume

Tryk: Hillerød Grafi sk ApS
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Formandens side
Ja det er ved at være den tid igen. DM tid. Men heldigvis skal 
vi da lige igennem en forhåbentlig dejlig sommer med masser 
af  oplevelser, der måske kan nedfældes i form af  en artikel i dit 
foretrukne hobbyblad… ja altså IPMS-Nyt!

I skrivende stund ser det ikke ud til at årets åbne hus på Flyvestation 
Skrydstrup bliver til noget, hvilket da er særdeles ærgerligt. Det er 
jo efterhånden sjældent at man kan se noget ordentligt fl yvejern 
i luften på en solfyldt sommerdag – nuvel det er også Le Mans 
weekend, så noget skal man jo nok få tiden til at gå med!

Så hvis det er fl yvejern, så bliver det bedste alternativ nok i Roskilde 
i slutningen af  august til ”Roskilde Airshow”, der tidligere hed 
fl yvningens dage. Der plejer da i det mindste at dukke en F-16 op 
og mon ikke der også kommer andet, der er værd at bruge nogle 
timer på, i en sommerweekend lørdag og/eller søndag?

Finanskrise vejledning
Hvis nu dit hjertes udkårne bogstaveligt talt falder over dit seneste 
indkøb med et bistert ”hvad fanden har du nu brugt børnenes 
børneopsparing på????” Så er der kun én ting at sige: ”Jeg gør alt 
for at afbøde den fi nansielle krise, ved at lade være med at lukke 
forbruget ned!

Evt. følger af  ovenstående råd vil ikke kunne lægges IPMS 
Danmark til last.

Ældrebyrden
Selv om de fl este af  os ikke lige frem har opnået Thorkild 
Thyrringske aldre, så er der efterhånden noget der bemærkes i 
det Præsidentuelle hjem. Sættene bliver større og større jo ældre 
vi bliver. Altså fysisk større. Det vælter jo simpelthen med sæt i 
størrelse stor for tiden.

Et af  de helt store har jo inden for de sidste år været den store 
tyske jernbanekanon i 1:35, der jo nok er noget af  det største – men 
fl yene kan også være med. Airfi x er jo på vej med den efterhånden 
sagnomspundne Meteor i 1:24 og også Trumpeter sprøjter det ene 
store fl y ud efter det andet, for ikke at snakke om 1:16 køretøjer 
og tanks, samt ikke mindst de to store 1:35 torpedobåde fra Italeri.

Nu er det ikke for at lægge et urimeligt pres på folk – men vi vil 
gerne se nogle af  disse monstermodeller til det kommende DM! 
Vi har allerede et medlem, der vil komme med føromtalte kanon.

DM i Modelbygning
Nu vi snakker DM…. Inden du nu sætter dig for godt til rette i 
liggestolen, så er det værd at huske på, at sommeren går hurtigt og 
pludselig er det den 17. oktober, hvor DM i Modelbygning igen 
er på plakaten i Valby Medborgerhus.

I dette nummer vil du fi nde alt det du skal bruge for at deltage 
– bortset fra de færdige modeller naturligvis! Dem må du selv 
rode med.

Efter DM i 2003 valgte vi at fjerne følgende klasser på grund 
af  manglende opbakning:
  - Sci-fi  og rumfart
  - Biler i diorama
Nu er det dog ikke sådan at disse modeller ikke modtages – det 
gør de naturligvis. Kommer du med en raket eller en sci-fi  model 
skal den placeres i ”Alt andet”. Har du en bil i diorama, skal den 
placeres i den bilklasse der passer bedst. Diorama indgår dog ikke 
i bedømmelsen.

Diorama eller ikke diorama? Ligeledes forholder det sig med 
diorama. Det er langt fra alle klasser der tilbyder en decideret 
dioramaklasse. Igen på grund af  for ringe fremmøde. Så hvis du 
har en dinosaurus eller en rumraket i diorama, så skal du vælge den 
klasse der passer bedst. I dette tilfælde – ”Alt andet”. Dioramaet 
indgår ikke i bedømmelsen – men på den anden side trækker det 
jo heller ikke ned.

Til gengæld er der mere ”luft” til panserfolket der for længe har 
været trængt sammen i én enkelt klasse. Klassen er delt i ”Tysk 
panzer frem til 1946” og andre. Det betyder derfor, at kommer 
du med en Sherman og en Panther skal de i to forskellige klas-
ser, men kommer du med en Sherman og en Leopard skal de i 
samme klasse… For ikke at bidrage yderligere til forvirringen er 
udgangspunktet, at vi går ud fra oprindelseslandet på ”dyret”, og 
ikke eventuelle markeringer. Tyske kampvogne blev i en speciel 
episode i Ardennerne udstyret med amerikanske stjerner – med 
det gør dem naturligvis ikke til andet end tyske kampvogne.

DM vil være som det plejer. Der vil være de klasser du kender 
allerede og alt er som det plejer. Vi ”gider” dog ikke at bøvle med 
betalinger – så tilmelding skal ikke følges af  en betaling. Betaling 
sker først når du møder op. Men der er stadig en økonomisk 
fordel ved at tilmelde sig i god tid og sende modelspecifi kationer 
til undertegnede. I god tid! 

Åbningstiden for publikum er næsten som i 2007. Vi har dog været 
nødt til at kappe noget af  tiden væk, da servicen i Valby er blevet 
reduceret siden sidst. Det vil sige, at om lørdagen kan modeller 
først indskrives fra kl. 11. Dørene lukkes klokken 15 og om søn-
dagen åbnes der kl. 11.00. Så der burde være mulighed for at kigge 
så meget som muligt på modellerne for så mange som muligt, 
selvom vi skal bruge noget stilletid til at lade dommerne votere.

Vel mødt den 17. oktober i Valby Medborgerhus – og god som-
merferie.

NYT FRA ARCHER
AR35294: Churchill Mk. III. 3rd (mixed) Division,
  33rd Army Tank Brigade
AR35295: Sd.kfz.7. Instruments and Placards
AR35296: Sd.kfz.11. 4 Instruments and Placards
AR35297: Sd.kfz.9. FAMO Instruments and Placards
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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Bygning af De Havilland Mosquito i 1/24
The continuing story of  a Mosquito taking shape. Del 4.
Denne gang om forberedelserne, den store limedag og forberedelserne til
malerarbejdet. Montering af  vinger - JA, nu sidder de fast (og er tit i vejen).

Tekst og fotos: Christian Alexandersen

Efter at canopy og blisters er formet og rammen er klar, er der inden undskyldninger for ikke at begynde at skære alle plastdelene i stykker, 
så der kan komme blisters på siden af glashuset.
Blisters er her limet på plads og der mangler de udvendige rammer, der vil dække over samlingerne

Til venstre: Bombesigtet var en af de ting, 
hvor jeg måtte på forum og bede om hjælp til 
at komme tilbage til et af de web-sites som jeg 
godt kendte, men havde glemt. TAK!
Sigtet er lavet på rent „lurenkig“, dvs. efter 
billeder så størrelsen ser rigtig ud
når det placeres i næsen.
I tillæg til sigtet har jeg et par forkortede Spit-
fi re iltfl asker, der også skal i næsen
sammen med en kortholder og lidt andet godt 
inden den klare næse kommer på

Til højre: Cockpitdøren har der været noget 
fræse-, pudse-, limearbejde på. Heldigvis fi k 
jeg boret hullet til glas inden den blev skåret 

ud af fuselagen. Resten er scratchbygget af 
plaststumper og kobbertråd efter div. billeder
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En af dem der gjorde virkelig ondt at skulle i 
gang med var åbning af outlet fra kølerne på 
undersiden af vingen.
Først en del dyb „scribing“ - især der hvor 
materialet skulle bukke, dernæst åbne
„lemmen“ med en skæreskive og en Stanley 
kniv.
Endelig fandt jeg et stykke passende materiale 
og lagde i åbningen, mens en blanding af
tubelim og cyano fi kserede lemmen i åben
position

Så kommer vi til det skelsættende stykke arbejde!
Efter et par ekstra „dry-fi t“ er der ingen vej tilbage -
nu skal vingebjælkerne limes fast i kroppen og efter lidt 
tørretid skal vingerne så limes fast på kroppen

I samme operation limes højderoret og sideroret på for at 
sikre at alt sidder rigtigt. Sædvanen tro bruger jeg tape
til at holde vinger fast til kroppen, men ærligt talt - det ser 
lidt mærkeligt ud i denne størrelse.
Samlingerne efterlader lidt spartelarbejde, men ikke noget 
helt vildt
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Så er det en hel række af småting, der skal 
laves for at der kan blive klar til at male.

Der er en række blisters/buler,
der dækker over ror-horn.

Det er frem med div. stumper affald, få det 
limet sammen i passende klumper, slib det 

til i passende facon, skær det rent og lim 
det på. På samme måde er der en række 

covers for ror-aktuatorer.
Disse laves af alm. husholdnings alufolie.
Endelig er der et par blister og et par små 

indsugninger på motornaceller, der må 
scratchbygges

I stil med fairings på bagenden af motornacel-
lerne (se IPMS-Nyt nr.122) lavede jeg også en 
fairing til sideroret. Den skarpe, dobbelt krum-
me kontur foran ender ikke helt godt, men en 
ordentlig omgang putty får det camoufl eret

Når resten af interiøret til næsen er klar og monteret er det tid til at få gjort glaskuplen til næsen klar.
Den skal skæres til og have malet ramme rundt om det fl ade stykke. Når det er klaret er det med at få hældt alt isenkrammet ind i næsen, sæt-

te kuplen på og så er det ved at være klart til at sprøjtemale undersiden
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For at lave noget lidt anderledes har jeg fun-
det en gammel Airfi x Spitfi re pilot.
Figuren er ikke vildt god, men slår så rigeligt 
til for en konvertering til et besætningsmedlem 
på vej op i cockpittet. Der skal saves lidt i 
ben og fødder for at få den rette positur, mens 
cockpitindretningen stadig var udenfor
fuselagen.
Nu resterer kun maling og det aldrig lette job 
med at få manøvreret en stiv fi gur på plads på 
en ellers trang arbejdsplads! Så er der klar til 
at montere canopy og male.

Der mangler en del; hjul, understel, maling, 
decals, weathering, antenner osv.
Men jeg satser på at næste „billedreportage“ 
bliver den sidste.

NYT FRA LEGEND
1:35
LF1166: K1A1 oppakning
LF1167: Merkava Mk.4 LIC ombygning
LF1168: M2 Bradley ERA sæt
LF1169: M60A1 oppakning
LF1170: M2A3 Bradley ombygning
LF1171: M10 oppakning, lille sæt
LF1172: M10 oppakning, stort sæt
LF1173: Pz II oppakning
LF1174: IDF Merkava Mk. IIID
LF1175: Bradley ERA & M2A3 Conv.
 set (for Academy/Tamiya)
LF1176: M4A1 Sherman oppakning
LF1177: M1A2(A1) Abrams TUSK
 Conversion set (for Dragon)
LF1178: Merkava Mk. 4 Turret/Hull/
 Basket set
LF1179: Merkava Mk. 4 LIC ombygning
LF1180: Merkava Mk. 4 detaljering
LF1181: M60A1 sandbag armor &
 MRE box set
LF1182: Bradley Road wheel set
LF1183: V-100 wheel set
LF1184: Pz IV oppakning
LF1185: M1A2(A1) Abrams TUSK
 ombygning
1:48
LF4104: M4A1 oppakning
LF4045: ACES II seats for F-15E/I/K
1:32
LF3212: SJU-17 katapultsæde til F-18,
 uden seler, 2 stk.
LF3213: SJU-17 katapultsæde til F-18,
 med seler, 2 stk.
Bøger
DEP-1: Magach 6BGal, M60A1 in IDF
 part 1
DEP-2: Merkava Siman 3, Merkava Mk. 3
DEP-3: Magach 6BGal, M60A1 in IDF
 part 2
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MIG
P-413:  Primer Red
P-414:  Track Brown
1:35
MP 35-174: Tall Lamp with Electrical
  Rigging (Incl. clear resin light)
MP 35-175: European Street Lamp
  (Contains clear resin light)
MP 35-176: City Lamp and Plinth
  (Contains clear resin light)
MP 35-177: Balustrade Railing Module
  (1 module)
MP 35-178: Opel Blitz,
  Partially Folded Tarp
MP 35-264: Early Tiger I Battle Damage Set
MW3-238: Wehrmacht Armour
  Numbers (yellow) 1/35

MW3-239: Wehrmacht Unit Emblems
  1939-45 (yellow) 1/35
MP 35-310: Russian Tanker with Fuel Can
MP 35-311: Russian Tanker Refuelling
1:48
MP 48-194: Studebaker/GMC
  Canvar TARP
MP 48-195: Soviet lamp
1:72
MP 72-359: Furniture
MW72-211: Wehrmacht Armour Markings
  (yellow)
MW72-212: Soviet/Russian Armour
  Markings Post-1945
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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SP 17pdr, Valentine, Mk I, Archer
Historien om en midlertidig foranstaltning, der viste sig at være forbløffende god.

Af Lars Seifert-Thorsen

Historien tager sit udgangspunkt i 
 ørkenkrigen i 1942. På dette tids-
 punkt havde det ret længe stået 

lysende klart, at englænderne manglede en 
panserværnskanon der kunne matche den 
tyske 88 mm.

Man var netop ved at indfase 6 pdr ka-
nonen, 57 mm, i de engelske panserværns-
enheder, men man vidste også at denne 
kanon ikke ville være det endelige svar. Slet 
ikke set i lyset af, at tyskerne igennem fl ere 
omgange forbedrede panseret på deres 
kampvogne.

Derfor var der allerede gang i udviklin-
gen af  en ny panserværnskanon, nemlig 17 
pdr. Her var der tale om en 76,2 mm kanon. 
Udviklingen af  denne nye kanon begynd-
te i midten af  1941 og man var kommet 
ganske langt med udviklingen da krigen 
i Nordafrika nærmede sig sin afslutning.

Da tyskerne indsatte Tiger kampvogne 
i Nordafrika blev de første 100 stk. 17 pdr 
kanoner sendt af  sted, endnu inden man 
havde udviklet en ordentlig lavet til dem. 
Der blev hastigt lavet en tilpasning, således 
man kunne anvende 25 pdr lavetter til dem. 
Men dette var absolut kun kortvarigt indtil 
man fi k udviklet den rigtige lavet. Men lad 
os nu vende tilbage til Archer.

Baggrunden
Allerede inden 17 pdr kanonen var kommet 
i tjeneste, var man i gang med at videre-
udvikle den.

Englænderne havde tidligere sat både 
deres 2 pdr og 6 pdr panserværnskanoner 

op på lastbiler og derved forbedret deres 
mobilitet. Man kunne dog meget hurtigt 
se at det ikke var en mulighed med 17 pdr 
kanonen, den var simpelthen for stor og 
tung til at kunne sættes på en lastvogn.

Generelt havde englænderne besluttet 
at konceptet omkring panserjagere, (tank 
destroyers), ikke var noget for dem. Man 
ville hellere have en rigtig kampvogn, men 
på den anden side kunne man godt se den 
succes som tyskerne havde med deres 
JgPz vogne.

Da en kampvogn der kunne bevæbnes 
med 17 pdr kanonen lå langt ude i frem-
tiden måtte der tænkes kreativt. Der var 
et håb om at de amerikanske M10 vogne 
kunne være klar i løbet af  1942, men da 

dette håb brast måtte man se at komme i 
gang med en midlertidig løsning.

Der var simpelthen ikke var tid til at 
begynde at udvikle en ny undervogn og 
derfor kiggede man på de muligheder der 
var. Crusader undervognen blev overvejet, 
men denne kombination ville have betydet 
et meget højt køretøj. Til gengæld var 
Valentine undervognen velegnet. Den var 
meget lav og samtidigt var det et meget 
pålideligt køretøj. Endelig var Valentine 
kampvognen ved at nærme sig enden af  sit 
operationelle liv, den var blevet overhalet 
af  andre typer.

Produktionen
I slutningen af  1942 fi k Vickers-Armstrong 

Et billede der viser udformningen af køretøjet
Foto: Via Internettet

En Archer der er gået i stilling et sted i nordvest-Europa under fremrykningen
Foto: Via Internettet
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en ordre på at fremstille to prototyper. Det 
var nemt nok at få fat i Valentine under-
vogne for denne kampvogn var fortsat i 
produktion. Designet blev til at man satte 
en skrånende kasse, uden tag, op forrest på 
chassiset. Meget utraditionelt valgte man at 
lade kanonen pege bagud over motoren for 
at undgå at køretøjet blev meget næsetungt.

Disse valg betød også at man var nødt 
til at give kanonen begrænsede muligheder 
for at kunne dreje sideværts i affutagen. 
Det blev til 11 grader til hver side. Kanonen 
kunne eleveres 15 grader og plongeres 7,5 
grader. Der blev plads til 39 granater i vog-
nen, der også fi k en Bren gun til nærforsvar.

Omkring årsskiftet 1942-43 blev vog-
nene godkendt og Vickers-Armstrong fi k 

en ordre på 800 stk., hvoraf  den første 
produktionsvogn rullede ud af  fabrikken 
i marts 1943.

Ibrugtagning
Da køretøjerne begyndte at tilflyde de 
forskellige Anti-Tank Regiments af  Royal 
Artillery var der til at begynde med meget 
stor skepsis fra troppernes side.

Ideen med at kanonen pegede bagud 
var virkelig noget der krævede nytænkning. 
De som nok var allermindst begejstrede var 
kørerne, idet kanonens bagstykke stoppede 
ganske få centimeter fra kørerens nakke når 
den rekylerede.

1943 og en stor del af  1944 gik inden 
de begyndte at nå frem til frontlinierne i 

Måske ikke verdens skarpeste billede, men det viser en hel deling Archers et sted i NV-Europa.
Der er tale om C Troop, 18th Battery, 2nd ATkRegt, 4th Bde, 2nd Canadian Inf Div
Foto: Via Internettet

både Nordvesteuropa og i Italien omkring 
oktober 1944. På dette tidspunkt havde ty-
pen fået navnet Archer, eller mere korrekt: 
”Archer, Self-Propelled 17 pdr, Valentine 
Mk.1”.

17 pdr kanonen var særdeles effektiv 
mod de tyske kampvogne og da Archer var 
et meget lavt køretøj var det nemt at skjule. 
En af  de bedste måder at anvende Archer 
på viste sig nemlig at være i bagholdssitu-
ationer. Køretøjet blev skjult og når man 
så havde afgivet et par skud holdt man i 
den rigtige retning til at foretage en hastig 
tilbagetrækning inden tyskerne kunne svare 
igen, hvis man ikke havde været i stand til 
at nedkæmpe de tyske kampvogne.

Archer blev anvendt af  engelske og ca-
nadiske enheder i både 
Nordvesteuropa og i 
Italien.

Som et lille kuri-
osum er det værd at 
næv ne at den taktiske 
enhed som Archer ope-
rerede i var et batteri 
(som en artillerienhed 
benævnes).

Hvert batteri be-
stod af  tre delinger, 
som hver var udstyret 
med 3 stk. Archer og 
en Valentine Mk.XI til 
delingsføreren. Batte-
richefen havde også 
en Valentine Mk.XI, så 
hvert batteri havde 9 
Archer og 4 Valentine 
vogne.

Efter krigen
Afslutningen på 2. Ver-

denskr ig betød at der ikke blev 
En ægyptisk Archer i en nedgravet stilling et sted i Sinai
Foto: Via Internettet
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fremstillet alle de 800 stk. der var blevet 
bestilt. Produktionen blev stoppet da der 
var blevet leveret 665 stk.

Archer var i mellemtiden blevet et 
populært køretøj og den fortsatte i tjene-
ste i den engelske hær frem til midten af  
1950’erne.

I 1953 blev der solgt 36 stk. til Jordan 
og også Egypten anskaffede sig en hel del 
Archer efter krigen. De egyptiske blev 
anvendt mod israelerne ved Abu Ageila i 
1956 krigen.

Her er det måske også på sin plads at 
nævne at der faktisk også er danske soldater 
der har modtaget uddannelse på Archer. 
Min nu afdøde onkel gjorde tjeneste på 
et af  de første hold i den danske brigade 
i Tyskland efter krigen og var i en tid ud-
stationeret hos 52nd Anti-Tank Regiment 
RA i Braunlage i Harzen.

Desværre ved jeg ikke hvor hans bil-
leder fra den tid er blevet af, men jeg kan 
klart erindre nogle billeder af  ham stående 
ved netop en Archer på vej hjem fra en eller 
anden øvelese.

Denne Archer står på Bovington Tank Museum i canadiske farver.
Foto: Via Internettet

Bevarede Archer
Selvfølgelig er der nogle stykker der har 
fundet deres sidste hvilested rundt om på 
museer.

Den nærmeste findes i Overloon i 
Holland, bemalingen (Mickey Mouse) på 
dette køretøj har jeg dog ingen fi dus til. 
Ellers skal man til Bovington i England 
for at fi nde en Archer.

Drager man udenfor Europa, så kan 
man se en i det israelske pansermuseum i 
Latrun plus en anden et andet sted i Israel 
opstillet på en af  slagmarkerne fra dengang.

Archer i model
Engelsk panser i model har ikke været det 
store hit blandt fabrikanterne og derfor er 
der heller ikke nogle af  de store fabrikker 
der har udgivet en Archer i model.

På resinsiden står det lidt bedre til.
I 1/35 har Accurate Armour udgivet en 
Archer. Prisen er i den dyre ende, nemlig 
£75,00. Maquette har også udgivet en Ar-
cher, der er set til £60,00. Det siges dog, 
at der her er tale om Maquette’s eget Va-
lentine sæt tilsat en dårlig kopi af  Accurate 
Armour’s overbygning.

Kilder
New Vanguard no. 98: Henry, Chris:
British anti-tank artillery 1939-45

Bishop, Chris: The encyclopedia of  tanks 
& armored fi ghting vehicles from World 
War I to the present day
Internettet, div. sider

NYT FRA EDUARD
1:35
36057: PaK.97/38 75mm AT
36060: M-16 Half  Track Multiple Gun
36061: M-1127 RV
36062: Sd.Kfz.7 Zugkraftwagen 8t
36063: M-1127 Mounted rack and belts
36064: Churchill
36065: Staghound AA exterior
36066: Sd.Kfz.7 Zugkraftwagen
 8t tool boxes
36067: Sd.Kfz.7 Zugkraftwagen 8t engine
36069: M-4 Tractor 90mm ammo cases
36070: M-4 Tractor engine and mesh
36071: M-4 Tractor 90mm
36073: M-4 Tractor doors
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Consolidated PBY-5A og PBY-6A Catalina i 

dansk tjeneste
Catalina blev konstrueret af  Consolidated Aircraft Corporation i San Diego, USA, først 
og fremmest med henblik på salg til US Navy.

Af Flemming Hansen

Lidt historie
Den tidligste Catalina-version, PBY-lA, 
går helt tilbage til 1936. Ligesom den civile 
PB3Y-1 var den en ren fl yvebåd, men i 1940 
kom amfi bieudgaven til, dvs. en udgave 
med hjulunderstel, så den både kunne 
operere fra vand og land.

Før landing på vand nedfældedes de to 
støttepontoner fra tipperne af  den konso-
lanbragte vinge for at øge stabiliteten ved 

manøvrering.
Sit helt store gennembrud fi k Catalina 

i forbindelse med den anden verdenskrig, 
hvor typen blev anvendt i stort antal af  
både Australien, Canada, England, Sovjet-
unionen og USA. Flyets opgaver i denne 
periode var bekæmpelse af  ubåde, patrul-
jering, redningsmissioner samt landsætning 
af  hemmelige agenter på fjendtlige kyster.

Alle disse opgaver forudsatte, at fl yet 

kunne opholde sig i luften i lange perioder 
af  gangen, hvilket Catalina da også var 
særdeles god til. Missioner på helt op til 
17 timers længde forekom jævnligt i for-
bindelse med antiubådsmissioner.

Under sin tjeneste ved Royal Air Force 
Coastal Command tegnede Catalina sig for 
adskillige bedrifter. Blandt andet var det 
en Catalina, der opsporede det store tyske 
slagskib „Bismarck“ og skabte forudsæt-

PBY-5A 853 „Pluto“ er her på vej i vandet på Grønland (Narssarssuaq?)
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling

Her er 853 „Pluto“ så kommet op i fart 
umiddelbart inden take-off
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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ningen for, at Royal Navy kunne sænke det.
Typen foretog også den sidste sænk-

ning af  en tysk ubåd før krigens ophør. 
Det var i øvrigt sænkning nummer 196 for 
RAF’s vedkommende.

Nøjagtigt hvor mange Catalina’er, der 
totalt blev produceret, er ikke muligt at 
opgive. Dog vides det, at ialt 3.272 fl y blev 
fremstillet i USA og Canada frem til 1945. 
Hertil skal så lægges et sted mellem 1.000 
- 1.500 Catalina’er fremstillet på licens i 
Sovjetunionen. Det rigtige antal kan altså 
ligge så højt som ca. 4.800.

I Danmark
Danmarks første Catalina’er var seks PBY-
5A, der blev indkøbt til Søværnets Flyve-
væsen fra Canada i 1947, hvoraf  de første 
ankom til landet den 5. juni samme år.

Flyene tilgik den såkaldte Catali-
na-gruppe på Luftmarinestation Køben-
havn, beliggende på Margretheholm. En-
heden skiftede senere navn til 1. Luftfl otille 
og efter Flyvevåbnets oprettelse den 1. 
oktober 1950 - ESK 721.

Antallet af  PBY-5A blev øget til otte 
gennem levering af  to våbenhjælpsfl y fra 
USA i 1951.

Til både afl øsning og supplering af  
PBY-5A modtog ESK 721 i 1957-58 otte 
PBY-6A, der var en nyere og mere moder-
ne udgave af  Catalina.

Da Pembroke udgik som eftersøg-
ningsfl y i 1960 overførtes alle Catalina til 
redningseskadrillen ESK 722 1 maj 1961. 
Denne eskadrille havde som ESK 721 
hjemsted på Flyvestation Værløse, men 
opretholdte permanente detachementer 

på Flyvestation Skrydstrup og Ålborg samt 
Narssarssuaq i Grønland.

Med anskaffelsen af  Sikorsky S-61A 
redningshelikoptere rykkede Catalina 
tilbage til ESK 721 den 1. februar 1966, 
hvor den blev til typen udgik den 13. no-
vember 1970.

Catalina’s anvendelse i Flyvevåbnet var 
hovedsageligt af  civil eller halvmilitær art, 
såsom isrekognoscering ved Grønland, 
patienttransport på Grønland, luftfotogra-
fering, eftersøgnings- og redningstjeneste 
både i Grønland og Danmark, patient-
transport på Grønland, samt transport af  
passagerer og gods. Blandt de passagerer, 
der blev transporteret på Grønland, var 
mange geologer, der på denne måde blev 
bragt lige til „døren“, når de skulle arbejde 
på et fjerntliggende sted.

Af  mere eksotiske opgaver, Catalina 
har løst, kan f.eks. nævnes støtte til den 
danske Galathea-ekspedition i 1950. Der 
blev gennemført to flyvninger for ud-
skiftning af  ekspeditionsdeltagere - den 
ene så langt mod syd som til Mombasa 
i Kenya. Men Afrika til trods, så var det 
hovedsageligt i Grønland, at Catalina’en 
havde sit virke.

Kun en af  de danske PBY-5A’ere eksi-
sterer stadig. Den er på museum i Norge. 
To PBY-6A’ere blev solgt til USA, men de 
er desværre begge totalhavareret. Hermed 
er der kun to af  Flyvevåbnets PBY-6A 
tilbage, en på museum i England og en i 
Danmark.

Data
(Tal i parentes gælder PBY-6A)
Motor:  2 x Pratt & Whitney
  R-1830-92 Twin Wasp
  på 1.200 HK
Spændvidde: 31,70 m
Længde: 19,46 m (19,48 m)
Højde:  5,46 m (6,14 m)
Tomvægt: 7.967 kg (9.861 kg)
Fuldvægt: 15.422 kg
Max. hast.: 315 km/t
Marchhast.: 209 km/t (217 km/t)
Rækkevidde: 4.056 km (4.025 km)
Tophøjde: 4.816 m (4.700 m)

Byg en dansk Catalina
Der har været adskillige PBY-5 Catalina sæt 
i 1/72 hen over årene af  variabel kvalitet.

Airfix, Aurora, Gee´s Aero Works, 
Revell, Toho, og Tolmer navnene dukker 
op – men de fl este kender nok udelukkende 
Airfi x modellen, der er komplet med nitter 
på størrelse med champignoner – hævede 
naturligvis.

Desuden er panellinier også hævede 
og rorfl ader kan naturligvis bevæges efter 
bygning. Så medmindre man lider af  en 
eller anden form for tvangs-selvmutilering 
eller har brug for en Catalina-formet fi l 
til fjernelse af  hård hud er dette sæt ikke 
interessant længere. Undskyld Airfi x…

For nogle år siden udsendte Acade-
my-Minicraft en række 1/72 skala Catali-
na’er, der er en markant forbedring af, hvad 
der ellers har været udsendt på markedet 
tidligere. Modellen er med fi ne indgrave-
rede panellinjer og nitter, alternative mo-
torudstødninger, og radardele - men dog 

L-853, samme fl y som på side 12, ses her efter ommaling. Bemærk day-glo felterne på næsen, rundt om bagkroppen og på vingespidserne. 
Bemærk også kokarderne på oversiden der er påmalet i de fi rkantede felter

Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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ikke helt perfekt! „PBY-5A Black Cat“ er 
det sæt du skal bruge. De andre sæt er fl yve-
bådsudgaven som ikke blev brugt i RDAF.

Hvis du er ved at bygge en PBY-5A ver-
sion, blev alle de danske fl y udstyret med 
et næse-kanontårn med fl ad top, bortset 
fra de to fl y der blev leveret i september 
1951, nr. L-857 og 858, som havde den se-
nere næse med afrundet top. (Begge typer 
kanontårn er inkluderet i sættet).

Disse fl y ankom bemalet i US Navys 
mørkeblå med hvide tal og ikke mindst be-
væbning. Hvor længe de opererede i denne 
farve, før de blev malet i standard danske 

farver ved jeg ikke helt præcist. Bemærk at 
der er en mellemperiode, hvor PBY-5’erne 
er malet i en grå, der antageligvis er en slat 
mørkere end den senere meget lyse grå, 
men mere om det senere.

Indtil for nogle år tilbage var det straks 
værre hvis man ville lave en PBY-6A, med-
mindre man altså havde den sjældne Revell 
Kaptajn Cousteau Catalina på sit hulmurs-
isolerings lager. Det var der dog et medlem 
der havde, hvilket kan ses af  billeder fra 
kvartårskonkurrencen på IPMS-DK web.

Det havde jo naturligvis været nr.1 med 
nogle velformede resindele til at opdatere 

Academys Cat – men når det ikke nu ligger 
lige for, så er Broplans sæt af  vacuformdele 
ikke så dårlige endda.

Janusz Brozek fra BROPLAN MO-
DELS producerede et konverterings sæt 
der inkluderede den senere høje hale og  
rorflader, den større radar der sad på 
cockpittaget samt en plade der dækkede 
for hullet i fronten efter fjernelse af  tårnet. 
Alle dele er tilpasset Academys sæt.

Bygning kan ske helt efter instrukti-
onen i sættet. Interiøret skal males i in-
teriørgrøn. Ikke den blege engelske, men 
en amerikansk. Instrumentpanel er sort, 

PBY-6A L-868 i luften over Danmark
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling

Et stemningsbillede der viser Catalinaen i et typisk grønlandsk landskab. Rød/hvide olietromler og nul træer
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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hvilket også gælder for styregrej og rammer 
på sæderne. Orange sæder og bælter i bleg 
sand farve. Jeg er ikke i stand til at sige om 
det stadig er til at få fat i Eduards dedikere-
de detaljeringssæt til Academy cat’en, men 
jeg tror det ikke. Men det skulle da være til 
at fi nde nogle løse ætsbælter.

Man kan ikke se så meget af  det, men 
hvis man bevæger sig længere tilbage i fl yet 
til navigatør og fl ymaskinist, så er der mere 
interiørgrøn.

Før kropshalvdelene samles er det 
vigtigt at tilføre meget ballast i næsen, da 
dette fl y om noget er haletung.

Modifi kationer og forbed-

ringer af  sættet
Næse”tårnet” fjernes med en manuel sav 
eller en rundsav på en Dremel eller en 
Proxxon, så den vacuumformede Broplan 
del vil passe på sættet. Det er rimeligt nemt 
da delene passer direkte efter panellinierne.

Halen fjernes over haleplansniveau 
og erstatningsdelene i vacuform påsættes. 
Vær meget opmærksom på, at delene ikke 
kommer til at sidde skævt. Det vil være en 
fordel at bruge en glasplade, hvorpå man 
fæstner begge skroghalvdele og derefter 
tilpasser roret. På den måde får man en 
hel lige montering. Pas på med at bruge 
for meget putty, der vil skrumpe og der-
med vride delene ud af  form. Så lidt som 
muligt og eventuel lidt Milliput. Byg evt. 
indersiden op så roret ikke bliver hult. Så 
vil det givetvis holde bedre.

Radarbulen består af  to vacuform 
halvdele, der nemmest samles omkring 
et stykke tynd plastikplade. Efter grundig 
tørring kan man med fordel slibe kanterne 
til så de mere matcher billederne end delene 
direkte lægger op til.

Som et kuriosum så bemærk, at de 
forskellige PBY-6A’ere kan have enten en 
sort eller en mørkere grå front på radaren. 
Da jeg har set billeder af  det samme fl y 
med begge typer kan der åbenbart ikke 
siges noget generelt om dette.

Der er på hver side af  næsen en smal 
flad udbygning, hvor der skal laves to 
mindre slidser. I den forreste skal sidde et 
lille ”T” af  sprue eller fotoæts, hvis man 
har det. I den bageste skal sidde et stykke 
sprue langs yderkanten. Disse to områder 
bruges i forbindelse med surring efter 
landing på vand.

Der er et antikollisionslys på bagbords 
motor. Det kan laves af  lidt sprue. Den 
gennemsigtige del kan laves af  klar sprue 
der slibes og poleres. Der kan bores et lille 
hul i bunden, hvori der ”hældes” lidt rød 
klar maling, så det ser ud som en pære. Vent 
med at sætte delene på indtil byggeriet er 

helt færdigt!
Radar og radio antenner skal samles. 

Der er to SARAH antenner på hver side af  
fuselagen. Evergreen er godt til dette samt 
en stor del tålmodighed!

Bemaling
Efter endt bygning af  modellen, hvor inte-
riøret, motorer og propeller er blevet malet, 
men før man sætter alle de let afknækkelige 
dele på, skal dyret males.

Når den skal være så lys grå som den 
nu engang skal være, så må den have en 
gang primer først. Den primer jeg langt 
foretrækker, at bruge er Tamiyas hvide. 
Hvis man ellers har rystet den godt, så alt 
pigmentet er fordelt, så dækker den rigeligt 
efter et par tynde lag. Grundfarven i sættet 
er sort, så det er et nødvendigt step.

Det er også et godt grundlag for den 
day-glo orange der skal males på krop og 
vinger. Normalt – i gamle dage – ville jeg 
nok have brugt et eller andet skrammel fra 
Humbrol. Undskyld Humbrol – men jeres 
såkaldte day-glo var altså noget skrammel! 

Tyk og umulig at få til at lægge sig.
Der er heldigvis mange fl ere alternati-

ver i dag og jeg bruger noget til airbrush, 
der egentligt er tiltænkt biler. Hiroboy.com 
sælger rigtigt mange farver fra sin Zero 
paints linie, deriblandt en dayglo orange, 
der er ganske fi n. Man skal dog være be-
vidst om at primerlaget skal være helt tørt 
og SKAL være enten Tamiya eller Gunze 
for ellers bobler det op.

Jeg har ikke noget der bare minder om 
farvekoder til en tidlig Cat, der for mig ser 
mørkere ud end de senere med day-glo 
farve. MEN, det kan være et resultat af  
fi lm, fremkaldelse, lys osv. Så i udgangs-
punkt indtil der er nogen der kan fortælle 
mig noget andet, så antager jeg at farven 
er den samme. Men hvilken?

Broplan giver en indikation af  farven 
på oversiden af  vingen til at være Humbrol 
100 og da det er en farve der har været 
nævnt i mange sammenhænge er den værd 
at gå efter.

P. Akselstad Pedersens tegninger angi-
ver ”orange” – men det er ikke en orange 

PBY-6A L-868 under landing på FSN Værløse
Foto: Alf Blume

Ved det sidste Åbent Hus på Værløse var L-861 i færd med at blive restaureret.
Der manglede vingerne undenfor motorerne. Her er et detailbillede af radomen

Foto: Flemming Hansen
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Tegninger/Drawings:

© Dansk Flyvehistorisk Forening
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jeg vil betragte som orange i den forstand. 
Farven er en rødbrun, der tydeligt kan ses 
på de billeder vi har modtaget fra Flyve-
våbnets Historiske Samling. Humbrol 100 
kan ikke matches i hverken Tamiya, Gunze 
eller Revell farver.

Den grå er en lidt sværere ting at ram-
me. Der er jo et sindssygt antal varianter 
af  grå, der vil kunne være passende. Der 
vil jeg umiddelbart sige Humbrol 146 eller 
Hum brol 166.

Kai Williadsen har oprindelig sammen-
lignet korrekte farvekort og er kommet frem 
til FS16357 som værende vældigt tæt på 
farveprøven og den kan ifølge Stockholm 
guiden blandes af  6 * Humbrol 162 + 2 * 
Humbrol 28. Så den ligger nok der i om-
egnen af  en nogenlunde almindelig lys grå. 
Men nu er de informationer jeg har kunnet 
fi nde på det samlet, og så må det være op til 
den enkelte hvilken farve der vælges.

Decals
Kokarder, fl ag og koder i de rette størrel-
ser kan du købe hos Stoppel – men også 
Hi-Decal fra Polen har udgivet decals til 
Cat’en. Dem har jeg ikke haft adgang til.

Decals fra Stoppel – eller Sto dec om 

man vil hedder 72-121 og indeholder ud 
over kokarder og splitfl ag også koder i 
både stor størrelse og de små typekoder til 
tidligere udgaver. Men som en stor hjælp 
er der også de prominente advarselslinier 
for propeller samt de tilhørende advar-
selsstencils og masser af  sorte streger, til 
afdækningen op mod det day-glo.

Bemærk at kokarder på oversiden af  
vingerne er placeret i et kvadrat på 36 mm, 
der er gråt. Der kan man jo være forud-
seende og maske dette område af  under 
bemaling, eller også kan man bøvle med at 
male noget ensfarvet decalark i den samme 
grå farve som kroppen. Det er nu bedste at 
gøre det første efter min mening.

Med den udbredte kabuki tape fra 
Tamiya, er afmaskning nærmest blevet 
en fornøjelse til forskel fra tidligere ti-
ders rædselsfulde cellotape, englehud og 
almindelig malertape. Om man vælger at 
bemale de smalle sorte linier omkring de 
day-glo områder eller bruger decal er også 
en smagssag.

Så er der jo det med stencils og det kan 
nok give anledning til at lave en helt ny 
artikel! Det er jo stort set umuligt at fi nde 
de korrekte stencils til især gamle danske 

fl y, så der er kun én vej og det er at lave 
dem selv! Det er egentlig slet ikke så svært 
med det rette værktøj. Det rette værktøj 
er som følger:

Vektortegneprogram til PC f.eks. Corel 
Draw, der vil kunne fi ndes i ældre udgaver 
for små penge.

En god fotoprinter med individuelle 
farvebeholdere. Der kan f.eks. Canons 
4300 serie anbefales. God printer til en 
overkommelig pris på omkring 700,- samt 
ikke mindst et rigtigt godt software der gør 
print til en leg.

Tegneevner med programmet – og det 
er så der det svære kommer ind. Det nytter 
ikke rigtig noget, at scanne emner ind. Det 
skal behandles i et tegneprogram for at 
give den knivskarpe kvalitet. Men kurser 
og instruktionshæfter kan fi ndes rundt 
omkring og det har jeg hidtidigt kunnet 
klare mig med.

Hvid. Kun med en af  de efterhånden 
sagnomspundne ALPS printere kan man 
printe hvid. Men man kan omgå proble-
met ved at bruge hvidt decal ark og så 
printe bundfarven rundt om f.eks. den 
hvide tekst.

Decalark fås i både hvid og klar. Kun 
ved printning af  mørke farver kan du 
anvende den klare. Rød og gul skal f.eks. 
have en hvid baggrund for ikke at blive 
gennemsigtig efterfølgende og det begræn-
ser naturligvis mulighederne en del.

Efterbehandling. Hvis du gerne vil 
undgå at tvære farven ud – og det vil du – så 
skal du give de færdige decals efterbehand-
ling i form af  f.eks. Gunze Metal Primer (Jo 
den er god nok). Det er en dåsespray der 
lægger sig i et fi nt tyndt lag med en blank 
overfl ade, der vil indkapsle dine decals. 
Derefter er det lige til at trimme mærkerne 
og påsætte dem som normale decals.

PBY-5A & 6A Catalina i 

større skala
Hvis 1/72 er for småt så kan du jo kaste 
dig over Monograms fremragende 1/48 
PBY-5A.

Den kan naturligvis ombygges til en 
PBY-6A og der har Belcher Bits fra Canada 
lavet en ny hale du kan sætte på Monogram 
sættet. Resten må du desværre selv snitte 
dig frem til. Der er ingen afskåret næse eller 
radarboble. Men halen den ser nu god ud 
og noget lettere håndterlig end Broplans 
vacuformdele.

Referencer:
Temahæfte No. l Catalina, 1984, Dansk 
Flyvehistorisk Forening.
Forsvarets Fly Efter 1945, 1995 TINBOX
Dan-Mil 2

Tabellerne her er desværre forsvundet

siden dette nummer blev lavet
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Tilmelding til:

DANMARKSMESTERSKABET i Modelbygning
IPMS-DANMARK 

(International Plastic Modellers Society - DANMARK)

den. 17. og 18. oktober 2009 i Valby Kulturhus, Toftegårds Plads, Valby

Atter engang indbyder IPMS Danmark til venskabelig kappestrid blandt modeller af alle typer og 
størrelser.

Gør følgende hvis du vil være med: 

Udfyld slippen nederst på siden og indsend den  til IPMS-Danmark på nedenstående adresse. 
Bemærk: Betaling sker først ved fremmødet på konkurrencedagen.

Gebyr for deltagelse – uanset antal af modeller

     Ikke medlem af IPMS   Medlem 
af IPMS
Voksen tilmeldt senest 1/10    kr. 50,-   kr. 25,-
Junior (16 år og derunder) tilmeldt senest 1/10  kr. 25,-   kr. 10,-
Voksen tilmeldt ved fremmøde    kr. 100,-   kr. 50,-
Junior (16 år og derunder) tilmeldt ved fremmøde  kr. 50,-   kr. 25,-

Eller spar portoen!

Du kan emaile de samme oplysninger til dm2009@ipms.dk

Bemærk: Hvis du har mulighed for at anvende word97 for windows eller nyere udgave kan du downloade en 
”interaktiv” modelspecifi kation på www.ipms.dk Både regler og modelspecifi kationer kan også downloades i 
forskellige formater, klar til at blive printet ud.

Vi vil meget gerne have tilsendt dine færdige modelspecifi kationer inden konkurrencedagen. 
Adressen står på modelspecifi kationen.

Modellerne udstilles for egen regning og risiko

IPMS-Danmark påtager sig intet ansvar for skader på modellerne, opstået under transport, udstilling eller 
lignende. 

Natten mellem den 17/10 og 18/10 vil lokalet være afl åst og under opsyn.

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

                 JA, tilmeld mig til Danmarksmesterskabet i modelbygning 2009:

Navn .........: ________________________________________________________________________

Adresse......: ________________________________________________________________________

Postnr........: _________ Bynavn..: ______________________________________________________

Telefonnr ...: ________________  

Jeg er juniormodelbygger (16 år eller derunder )  ja / nej

Jeg henter selv regler og modelspecifi kationer på www.ipms.dk  ja / nej

  Indsendes til: IPMS-Danmark, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
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NYT FRA ARMORSCALE

NYT FRA
TIGER MODEL DESIGN

10023: German Small Lifting Hooks
 (Tank Mounted)
10024: German Small Lifting Hooks
 (Tank Hulls)
10025: German Half-Track Lifting Hooks
 (Riveted)
10026: German Half-Track Lifting Hooks
 (Welded)
10027: German Armored Car
 Lifting Hooks (Riveted)
10028: German Armored Car
 Lifting Hooks (Welded)
10029: German Foilage Loops
10031: German Tie Down Cleats
10053: Pzr 38(t) Series Fire Extinguishers
TWS0099: CAT D-7 Military/Civilian
  Bulldozer
TWS1006: Heavy Cargo Crates.
  9 pcs. 3 styles
TWS1081: Karl Gerät 60cm Shells
TWS1082: K5/Leopold Shells
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

R35-009: Soviet Additional Fuel Tanks
  Model 41 (Housing Type)
R35-037: Road Wheels for Sd.Kfz.7
R35-038: Road Wheels with Chains
  for US Jeep
R35-039: Burnt Out Wheels
  for Pz.Kpfw.III and StuG.III
R35-040: Road Wheels with Chains for
  Staghound Mk.I
R35-042: Road Wheels with Chains for
  Steyr Type 1500
R35-043: Road Wheels for US Humvees
R35-044: Road Wheels with Chains
  for US Humvees
R35-045: WWII German 200l Fuel
  Drums (Luftwaffe Pattern)

R35-047: Road Wheels for Italian Tank
  Destroyer Centauro
R35-048: Burnt Openwork Wheels for
  US Tank M4 Sherman
R35-050: Road Wheels for Infantry
  Carrier Vehicle Stryker
R35-051: Road Wheels with Chains
  for US Truck GMC
R35-052: Wheels for US Tank M60
R35-053: Road Wheels for
  LAV-25 Piranha
B35-095: 105mm leFH18 - Gun Barrel
  with resin breech
B35-096: 122mm D-25T Gun Barrel
  for Soviet Tank JS-2
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

K L A S S E I N D D E L I N G
KLASSE A Propeldrevne fl y, helikoptere og svævefl y uden for diorama < 1:60 (f.eks: 1:72)
KLASSE A1 Propeldrevne fl y, helikoptere og svævefl y uden for diorama > 1:60 ( f.eks. 1:48)
KLASSE A2 Jetfl y og andre fl y uden for diorama
KLASSE B Fly i diorama
KLASSE C Militærkøretøjer – Tyske frem til 1946 - uden for diorama
KLASSE C 1 Militærkøretøjer – Andre - uden for diorama
KLASSE D Militærkøretøjer i diorama
KLASSE E Skibe i og uden for diorama. NB: Diorama bedømmes ikke
KLASSE G1 Figurer – rundmassive 
KLASSE G2 Figurer fra fi lm og fantasi
KLASSE H Figurer - rundmassive- i diorama 
KLASSE I  Racerbiler/ motorcykler i og uden for diorama. NB: Diorama bedømmes ikke
KLASSE I1 Civile biler/ motorcykler i og uden for diorama. NB: Diorama bedømmes ikke
KLASSE I2 Lastbiler, pickups, varebiler mm. i og uden for diorama. NB: Diorama bedømmes ikke
KLASSE L  Alt andet der ikke kan placeres i en anden klasse. (Bl.a. Sci-fi  og rumfart)
KLASSE M Åben dokumentationsklasse
KLASSE N  Juniorklasse  (16 år eller derunder)

T I D S P L A N
Lørdag den 17. oktober
Kl. 11.00 - 14.00 Indlevering og opstilling af modeller. Alle har adgang til konkurrencelokalet
Kl. 14.00 – 15.00 Udstilling af de opstillede modeller. Alle har adgang til konkurrencelokalet
Kl. 15.00 - 18.00 Indledende dommerrunde.
  Kun adgang for dommere og hjælpere i konkurrencelokalet

I forhallen vil der være swapmeet og salgsboder. Alle deltagere inviteres til at medtage ting og sager til salg/
bytte 

Søndag den 18. oktober
Kl. 09.00 - 11.00  Finalerunde. Kun adgang for dommere og hjælpere i konkurrencelokalet
Kl. 11.00 – 16.00 Dørene åbnes for alle. Alle har adgang til konkurrencelokalet.
Kl. 14.00 - 15.00 Præmieoverrækkelser 
Kl. 15.00 – 16.00 Modellerne kan betragtes
Kl. 16.00  Deltagerne må pakke deres modeller

 Med forbehold for ændringer
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Udfyldes af IPMS

Modelnummer: Deltager:

G   : Figurer - rundmassive uden for diorama

H    : Figurer i diorama

I     : Racerbiler / motorcykler i og uden for diorama

I1   : Gadebiler /motorcykler i og uden for diorama

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

L    : Alt andet der ikke kan placeres i andre klasser

N    : Juniorklasse

M   : Dokumentationsklasse

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

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

A2 : Jetfly og andre fly uden for diorama

B   : Fly i diorama

C   : Militærkøretøjer - Tyske frem til 1946 uden for diorama

D   : Militærkøretøjer i diorama

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

Skal udfyldes af modelbyggeren inden modellen afleveres til indskrivning: (afkryds én og kun én klasse)

Modellens navn/titel: 

Fabrikat(er): 

Byggebeskrivelse: 

IPMS Danmark Modelspecifikation

Udfyld blanket(terne) og send dem INDEN den 1. oktober til:

IPMS Danmark, Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup., DK-3500 Værløse

(Brug gerne bagsiden)

G2  : Figurer fra film og fantasi uden for diorama

C1 : Militærkøretøjer - Andre uden for diorama
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Udfyldes af IPMS

Modelnummer: Deltager:

G   : Figurer - rundmassive uden for diorama

H    : Figurer i diorama

I     : Racerbiler / motorcykler i og uden for diorama

I1   : Gadebiler /motorcykler i og uden for diorama

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

L    : Alt andet der ikke kan placeres i andre klasser

N    : Juniorklasse

M   : Dokumentationsklasse

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

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

A2 : Jetfly og andre fly uden for diorama

B   : Fly i diorama

C   : Militærkøretøjer - Tyske frem til 1946 uden for diorama

D   : Militærkøretøjer i diorama

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

Skal udfyldes af modelbyggeren inden modellen afleveres til indskrivning: (afkryds én og kun én klasse)

Modellens navn/titel: 

Fabrikat(er): 

Byggebeskrivelse: 

IPMS Danmark Modelspecifikation

Udfyld blanket(terne) og send dem INDEN den 1. oktober til:

IPMS Danmark, Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup., DK-3500 Værløse

(Brug gerne bagsiden)

G2  : Figurer fra film og fantasi uden for diorama

C1 : Militærkøretøjer - Andre uden for diorama
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DM-REGLER

For deltagerne

1. Hvem kan deltage?: Alle personer kan stille op med et ubegrænset antal modeller i alle klasser. 
Der kræves ikke medlemsskab af IPMS- Danmark eller anden modelbyggeklub. 

2. Juniorer: Opstillere der er 16 år eller yngre kan vælge enten at deltage i den åbne juniorklas-
se, eller i de andre klasser. I juniorklassen kæmper modellerne alle mod alle. Der vil ikke 
være specielle junior præmier i de andre klasser. 

3. Tidligere vindermodeller: Modeller der tidligere har vundet 1., 2. eller 3. præmie ved et af 
IPMS arrangeret Danmarksmesterskab, kan ikke deltage.

4. Upassende modeller: Overdommeren vil ekskludere/fjerne enhver model, der af offi cials vurde-
res til at være stødende for den brede opfattelse af god smag.

5. Afslutning: Det er ikke tilladt, at fjerne de udstillede modeller før arrangementet offi cielt er 
afsluttet.

6. Dokumentation: Det er af pladsmæssige årsager ikke tilladt at placere fotografi er ved siden af 
de udstillede modeller. Dette gælder dog ikke klasse M.

7. Modelspecifi kation. Enhver model eller diorama i konkurrencen skal ledsages af en udfyldt mo-
delspecifi kation, der frit kan downloades fra www.ipms.dk

8. Placering i klasse. Hvis der opstår diskussion om, hvorvidt en given model står i den rette klas-
se, vil spørgsmålet blive afgjort af overdommeren.

For modellerne

1. Bedømmelse: Modellerne bedømmes på hvor godt de er bygget, bemalet og ud fra en vurderet 
sværhedsgrad. Yderligere kriterier tages med i forbindelse med dioramaer og klasse M.
Modellerne bliver bedømt som tredimensionelle.
Udover klasse M er autenticitet ikke en del af bedømmelsen.
Modellerne i konkurrencen må gerne dækkes af klare udstillings bokse, når publikum er til 
stede, men skal fjernes inden bedømmelse. Dommerne fjerner ikke udstillingsboksene 
medmindre modelbyggerne har givet sin tilladelse på forhånd.
Modeller i udstillingsbokse vil ikke blive bedømt.

2. Byggematerialer: Ingen begrænsninger. Der skelnes naturligvis på om modellen er baseret på 
et byggesæt, eller om modellen i større eller mindre grad bygget op fra grunden af.
Fabriksbyggede og/eller malede modeller, der ikke kræver en vis indsats fra modelbygge-
ren kan ikke deltage.

3. Scratchbyggede eller konverterede modeller vil blive bedømt sammen med andre modeller af 
samme type. Hvis arbejdet er udført lige så godt som andre modeller, vil dette blive be-
dømt højere i kategorien „sværhedsgrad“. Men det vil kun blive taget med i bedømmelsen 
såfremt, at arbejdet er beskrevet i modelspecifi kationen. En konvertering der udelukken-
de baseres på købte detaljeringssæt vil ikke blive bedømt lige så højt som en lignende 
model, der er baseret på byggerens egne færdigheder – hvis man som udgangspunkt går 
ud fra at de kvalitetsmæssigt er identiske.

4. Grundplader/dioramaer. I alle klasser er det tilladt, at præsentere modellen på en grundplade. 
Medmindre der er tale om en dioramaklasse må der kun være én model og ikke andet 
på pladen. Evt. opbygninger med fi gurer, sten, lygtepæle, stiger o.lign. vil gøre at model-
len henvises til en evt. tilsvarende dioramaklasse.
Dioramaer bedømmes ikke kun på baggrund af hvor høj kvaliteten af modelbygningen 
er, men også hvor stærk scenens historie er præsenteret.
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NYT FRA ALPINE
1:35
35078: British Armoured Crew #1
35079: British Armoured Crew #2
 and Puppy
35080: British Armoured Crew Set
 and Puppy, 2 fi gures
35081: German Infantry Offi cer
35082: German Infantry NCO
35083: German Infantry Set (35081+82)
1:16
16006: WSS Panzer Crew „LSSAH“
Importeres af  SMT Hobby der kan hen-
vise til nærmeste forhandler.

NYT FRA ROYAL MODEL (1/35, hvis ikke andet nævnt)
489: Letters (small)
492: Letters (large)
493: Numbers (large)
494: Numbers (small)
528: Katyusha
529: Electricity-generating group
 Pacifi c Harbour WWII
531: Harbour section (Pacifi c WWII)
532: U.S. Gru mobile ctane
 (for harbour Pacifi c WWII)
535: Elco 80‘ and harbour acessories
536: US sailor and navy offi cer (WWII)
537: US sailor washing
538: US sailor and crane driver
539: Le Char B1 Bis
541: Stowage Sd.Kfz. 131 Marder II
546: M13/40 Tanker (WWII)
547: France Tanker (WWII)
548: Ruin Ardenne-WWII (1/72)

549: Electrical Pole (France WWII)
559: Italian Tanker-WWII
 (1/10 Scale Bust)
560: Bofors
561: Elco 80‘ Torpedo Boat PT-596
563: US Soldier with Thompson
 sub machine gun-WWII
564: Russian WWII tanker
 jumping down
566: Ascari-Eritrea 1935
 (1/10 Scale Bust)
567: Italian Captain and tanker-WWII
568: East European Wall Section
572: East European Well
574: North African Well (1/72 scale)
578: Ammunitions Belts (1/48 scale)
579: Ammunitions Belts
582: Russian house fi replace & chimney
584: Animal Water Trough

587: Sd. Kfz. 7 weighted wheels
588: Centauro weighted wheels
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

Tillægsregler for klasse M (Dokumentations klasse)

1. Konkurrencen. De opstillede modeller „kæmper“ alle mod alle uanset type. (Fly, militær, biler 
etc. ) Formålet med denne klasse er at give modelbyggere, der gerne vil vise autentiske 
modeller en mulighed for det. Det er modelbyggeren, der skal fremlægge dokumentation 
for udformning, bemaling osv. Dommerne bedømmer om modellen lever op til den givne 
dokumenta tion.

2. Dokumentation. Udover modelspecifi kationen er den vigtigste forudsætning for at deltage i 
Klasse M, at den opstillede models farveskema, udstyr, bevæbning m.v. kan dokumente-
res med fortrinsvis farvebilleder. Det er tilladt at fremlægge billeder fra byggesekvensen, 
men det er et ufravigeligt krav, at de opstillede modeller har rod i virkeligheden. Henvis-
ninger til litteratur vil være tilladt, hvis fotokopier af dokumentationen er vedlagt. Hvis 
dokumentationen ikke lever op til disse krav vil modellen/modellerne blive henvist til den 
normale klasse.
Fotos fra opbygning af modellen alene, vil ikke blive betragtet som fyldestgøren-
de dokumentation og modellen vil blive fl yttet til en anden klasse. Det er ikke en 
betingelse at modellens opbygning afspejler en autentisk situation. F.eks et nedstyrtet fl y, 
eller en sønderskudt kampvogn. Men det vil naturligvis blive vurderet højere.

Bedømmelse i alle klasser
1. Dommere.  Alle dommere er medlem af IPMS-Danmark og er blevet håndplukket mellem de 

bedste modelbyggere IPMS-DK kan fremvise. Dommere kan bedømme klasser de selv 
deltager i.
Hvis én eller fl ere af dommerens modeller går igennem til fi nalerunden, bliver disse mo-
dellers pointtildeling tillagt gennemsnittet af de andre dommeres bedømmelse. Domme-
ren har altså ikke lejlighed til, at give sin egen model point. Der er mellem 5 og 7 dom-
mere pr. klasse. Der udpeges en 1., 2. og 3. placering i alle klasser. Vindere af særpræmi-
er udpeges af stilleren. Alle bedømmelser er endelige og kan ikke appelleres.

2. De udpegede dommere bedømmer ikke egne modeller, og dommerne har IKKE adgang 
til oplysningerne om  hvem der har lavet de enkelte modeller.

Særpræmier
1. Særpræmier kan udsættes af alle interesserede. Sidste frist er lørdag den 17/10 kl. 16.00 

i IPMS-standen. Særpræmiegiveren skal selv udpege vinderen og eventuelle sekundære 
placeringer. Resultatet oplyses til IPMS-standen senest søndag d. 18/10 kl. 12.00.
Før den 17/10 skal oplysninger om særpræmier sendes til:

IPMS Danmark, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
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Moorabbin Air Museum,

The Australian National Aviation Museum
Mit arbejde indebærer en del rejseaktivitet.

Tekst og fotos: Per Tardum

Jeg har i den forbindelse gjort det til en 
 vane, så vidt muligt, at tage en dag eller 
 to fri for at kigge mig omkring, især 

når jeg er langt væk hjemmefra. Og hvis 
der er noget i retning af  militære museer 
i nærheden, gør jeg hvad jeg kan for at 
besøge dem.

Således havde jeg sidste år et par ture 
til Melbourne, Australien. Og ”traditio-
nen tro” omfattede forberedelserne ikke 
alene de forretningsmæssige forhold, men 
også en liste over mulige museumsbesøg. 
Det er værd at bemærke, at man med 
udgangspunkt i Melbourne har hele 12 fl y- 
eller luftfartsorienterede museer indenfor 
rækkevidde, enten i selve storbyområdet 
Melbourne eller rundt omkring i delstaten 
Victoria, så her var der noget at vælge 
imellem.

Min ”base” var midt i downtown Mel-
bourne, så mit valg stod i realiteten imellem 
RAAF Museum på vestsiden af  bugten 
eller Moorabbin på østsiden. Jeg endte med 
at tage til Moorabbin, som meget belejligt 
lå på vejen ud til et par andre spændende 
oplevelser på Phillips Island.

Desværre var besøgscenteret på Phil-
lips Island Circuit lukket, (motorcykel race) 
men øen byder også på en meget speciel 

oplevelse, nemlig pingviner! Pingviner som 
hver aften umiddelbart efter mørkefald 
trasker ud af  vandet og op over stranden 
til deres redepladser. En utrolig oplevelse, 
som i sig selv er hele turen værd!

Men tilbage til Moorabbin. Pingvinerne 
var ikke den eneste grund til at køre den 
vej rundt. Moorabbin huser også noget 
specielt for mig, nemlig en Beaufi ghter. Og 
her, kære læser, skal vi lige spinde en tråd 
tilbage til et helt andet sted.

Som modelemne har jeg længe haft 
et blødt punkt for Bristol Beaufighter. 
Der er ikke mange Beaufi ghters tilbage i 
verden, selvom den samlede produktion 
var på omkring 6.000. Der er så vidt jeg 
ved kun 4-5 stykker som har overlevet til 
i dag. Første gang jeg blev præsenteret for 
sådan en dame var på Duxford, i ’95. Jeg 
har benyttet enhver lejlighed til at besøge 
hende siden hen. Hun står stadig den dag i 
dag i Hangar 2 hos The Fighter Collection.

Projektet er unikt, i den forstand at 
man har taget resterne af  to Beaufi ghters, 
A19-144 og A19-36, et større antal frivil-
lige, en stor pose penge og en masse tid, 
og så regner man med at få en fl yvefærdig 
Beaufighter ud af  det en dag. Og den 
dag ligger fortsat et eller andet sted ude 

i fremtiden. Da jeg så hende sidst, i ’08, 
stod hun stadigvæk og ventede på at bliver 
samlet. Jeg har i mellemtiden besøgt RAF 
Museum Hendon, hvor der også står en 
Beau, en tidligere portugisisk TF. X. Og 
da jeg konstaterede at Moorabbin havde 
en DAP bygget Mk. 21, jamen så var jeg 
nødt til at kigge ind.

Museet er placeret umiddelbart uden-
for Moorabbin Airport, en lokal fl yveplads 
a’la Tune, med skole- og privatfl yvning som 
de væsentligste aktiviteter. Museet huser 
et overraskende stort antal fl y, fl ydele og 
motorer.

Udendørs omfatter samlingen et antal 
fl ådefl y, bl.a. en Gannet S1 og en Wessex, 
som fløj fra de australske hangarskibe 
HMAS Sidney og Melbourne.

Museet er, som mange andre af  den 
type rundt om i verden, baseret på frivillig 
arbejdskraft. Derfor er det ikke overrasken-
de at de fl este af  fl yene som står udendørs, 
ikke er specielt godt vedligeholdt. Deres 
Gannet er dog i rimelig stand og en god 
kilde til referencebilleder. Samlingen om-
fatter ud over de allerede nævnte Gannet 
og Wessex, en næsten intakt DC-2, DC-3, 
Vickers Viscount og en Bristol Freighter, 
for blot at nævne nogle.

Moorabbins Beaufi ghter Mk.21
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Australien fremstillede en lang række 
fl y på licens, under og efter krigen. Derfor 
fi nder man også typer som Avro Lincoln 
(kropsdele), Beaufort (næse og cockpit), 
Sabre og selvfølgelig Mirage. Australien 
producerede også egne designs under kri-
gen, og fl ere af  disse indgår i samlingen, 
bl.a. Wirraway, Boomerang og CA31.

De fl y som står indendørs har bedre 
forhold, men museet er ikke stort, så plad-
sen er trang. Deres Beau har dog rimelig 
plads, og deler arealet med især en Firefl y 
og en Mirage III.

Lige et par ord mere om deres Beau-
fighter Mk. 21. Den er malet op som 
A8-39 fra No. 31 squadron, men reelt har 
dette fl y ikke været i kamp, men tjent som 
målslæbefl y/target tug. Den blev taget ud 
af  tjeneste i 1956 og efterladt, på maven, 
på en legeplads frem til 1962.

Her ”reddede” gruppen som stiftede 
Moorabbin den, og nu indgår den som det 
mest betydende fl y i deres samling. Den 
er én ud af  de 364 Beaufi ghters som blev 
fremstillet i Australien under krigen, under 
ledelse af  DAP (Department of  Aircraft 
Production). Til sammenligning blev der 
totalt under og efter krigen produceret godt 
6.000 Beufi ghters.

Moorabbin’s Beau er i øvrigt som ét ud 
af  to overlevende Mk.21, og selvom de til-
stedeværende kustoder var meget vidende 
og imødekommende lykkedes det ikke for 
mig at få oplysninger om hvor den anden 
befi nder sig.

Men nok om Beaufi ghters. Deres Mira-
ge III fremtræder i lighed med deres Firefl y 
rimelig fl ot og velholdt. Indendørs har de 
også en større samling af  motorer stående, 
bl.a. en Double Mamba fra en Gannet.

Museet omfatter også en historisk sam-
ling. Ting og sager som relaterer til både en-
keltpersoner såvel som enheder og generel 
fl yvehistorie, i sig selv ret spændende. Ved 
udgangen har de noget helt besynderligt. 
På vejen ud fangede en udstillet motor min 
opmærksomhed. Jeg er overbevist om at 
den klump jern er en Rolls Royce Eagle, 
sådan fætter brugte man i Wyvern TF1. 
Hvordan den er havnet dér er mig en gåde.

Kommer du til Melbourne er der som 
nævnt mange tilbud i form af  fl y-oriente-
rede museer. Men Moorabbin er et besøg 
værd, det er ligesom meget lokalt down 
under out back.

Fra top til bund:
Firefl y, Gannet og Beaufort cockpit

NYT FRA TANKOGRAD
4013: Panzerattrappen
3009: M1A1/M1A2 Abrams TUSK
3010: M939 5-ton Truck Family
2006: PT-76
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Republic XF-91 Thunderceptor
For 60 år siden gik dette eksperimentalfl y i luften for første gang.

Af Lars Seifert-Thorsen

Flyet kom til verden ud fra de samme 
 bevæggrunde som f.eks. Saunders-
 Roe SR.53. Historien om det fl y blev 

bragt i IPMS-Nyt nr. 116.
Vi skal tilbage til tiden lige efter 2. 

Verdenskrig, hvor de allierede fi k adgang 
til de data og erfaringer som tyskerne havde 
gjort sig med anvendelsen af  især Me 163.

Allerede i december 1945, blot 3 må-
neder efter afslutningen af  2. Verdenskrig 
havde US Army Air Corps bedt den ame-
rikanske fl yindustri om at komme med bud 
på et sådant fl y.

I denne invitation specifi cerede man en 
fl yvetid på 25-26 minutter, delt op i 4 faser; 
2½ minut til at stige til 47.500 fods højde, 
15 minutters fl yvetid med 486 knobs fart, 
3 minutters luftkamp med en gennemsnits-
fart på 688 knob og endelig 5 minutter til 
at komme ned fra de 47.500 fod og lande.

Disse krav var meget store, f.eks. betød 
688 knob at fl yet skulle være supersonisk 
(og de blev stillet 22 måneder før X-1 gen-
nembrød lydmuren!) Til gengæld var der 
ikke et urealistisk krav om en meget stor 
aktionsradius.

Kravene fra USAAC fi k den berømte 
designer Alexander Kartveli, der bl.a. stod 
bag P-47 Thunderbolt, til at sætte sig ned 
og forske i muligheden for at anvende 
raketter som motorer til jagerfl y.

Designet
Et af  de største problemer med raketter 
er, at de ganske vist gav en meget høj fart, 
men det skete på bekostning af  meget 
kort fl yvetid og dermed en meget kort 
aktionsradius.

For at komme ud over det værste af  
dette nåede teamet fra Republic frem til at 
anvende en almindelig jetmotor i normal 

flyvning og kun anvende raketterne til 
hurtigt at stige til operationel højde og for 
at give ekstra fart i forskellige luftkamps-
situationer.

Det som de nåede frem til var at 
bruge en General Electric J47-GE-17 
jetmotor og en fi re-kammers raketmotor 
fra Curtiss-Wright. Efter lang tids arbej-
de fremsendte Republic deres forslag til 

XF-91 på rampen på Edwards AFB i marts 1951
Foto: NASA

Dette billede viser tydeligt at vingerne er bredere ved spidserne end ved roden
Foto: USAF
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USAAC, hvilket gav resultat idet de fi k d. 
29. maj 1946 en kontrakt på at bygge nogle 
vindtunnelmodeller, en mock-up og mest 
vigtigt, to fl yvende prototyper.

Disse fi k den offi cielle betegnelse XP-
91 og fi k tildelt numrene 46-680 og 46-681.

Hvis vi skal prøve at beskrive fl yets 
udseende er det en både nem og samtidig 
svær opgave. Flykroppen minder en del om 
Republic’s succesfulde F-84 Thunderjet, 
men hertil skal der lægges en helt ny vinge. 
Denne var monteret midt på fuselagen, 
var pilformet med 35o vinkel og med det 
som på engelsk hedder variable incidence. 
Det betyder at piloten kan justere vingens 
indfaldsvinkel fra -2 til +6 grader.

Som noget helt usædvanligt var vingen 
lavet med ”inverse taper”, dvs. at vingen var 
både tykkere og bredere ude ved vingespid-
sen end den var inde ved kroppen. Teorien 
var at denne usædvanlige konfi guration 
ville generer mere løft yderst på vingen 
og derved reducere en tendens til at vin-
getipperne stallede ved lav hastighed. Det 
havde man nemlig tidligere set på fl y med 
pilformede vinger. Desuden skulle det give 
den effekt at nedsætte luftmodstanden ved 
samlingen mellem krop og vinge.

Understellet var med et konventionelt, 
enkelt næsehjul på et understelsben der gik 
fremad når det skulle trækkes op. Hoved-
stellet var derimod alt andet end konven-
tionelt. Hvert understelsben havde to hjul 
monteret i tandem (som vi senere har set 
det på SAAB Viggen). Understelsbenene 
var monteret ca. midt under hver vinge, 
og understellet blev trukket ud ad, når det 
skulle op i vingen, således at hjulene blev 
trukket op i vingespidserne. Dette gav fl yet 
mulighed for at medføre droptanke el. lign. 
indvendigt for understelsbenene.

Herudover var der monteret en luft-
bremse under kroppen og det skulle også 
udstyres med en bremsefaldskærm.

I maj 1947 blev mock-up’en inspiceret 
og godkendt af  USAAC og det var tid til 
at lave det rigtige fl y. Den første prototype 
af  XF-91 (P for Pursuit var i mellemtiden 
blevet erstattet af  F for Fighter), rullede 
ud fra Republics fabrik i New York d. 24. 
februar 1949. Den var udstyret med en sva-
gere udgave af  J47 motoren end den man 
havde planlagt og raketmotoren var heller 
ikke klar, så derfor var den sidstnævnte 
ikke monteret.

Første fl yvning
Efter fabrikkens taxi-tests blev fl yet skilt 
ad og fl øjet ud til Edwards AFB (den gang 
hed det Muroc AFB), hvor det ankom 2. 
april, hvorefter fl yet atter blev samlet. En 
ny serie tests på jorden fandt sted inden det 
endeligt blev taget i luften for første gang 
d. 9. maj 1949 med Republic’s chef  test 
pilot, Carl A. Bellinger, i cockpittet. Flyet 
havde gode fl yveegenskaber og i stedet for 

de 10-15 minutter som en jomfrufl yvning 
plejede at vare på den tid, holdt Bellinger 
fl yet i luften i hele 40 minutter.

Efterfølgende fortsatte man med et 
testprogram, mens man afventede de rig-
tige motorer. En meget vigtig del af  dette 
var prototype nr. 2, der ankom til Muroc i 
slutningen af  september 1949, og foretog 
sin jomfrufl yvning d. 14. oktober 1949. 
Prototype nr. 2 afveg væsentligt fra nr. 1, 
idet den var forsynet med dels en V-formet 
hale (butterfl y tail), radarnæse og dermed 
væsentligt ændret indsugning og en J47 
motor med efterbrænder. I forbindelse 
med testprogrammet fi k prototype nr. 1 
monteret en tilspidset forlængelse af  ha-
leplanet, således at denne spids stak frem 
foran sideroret.

Testprogrammet viste, at designet leve-
rede det som man havde forventet, nemlig 
at fl yets vingetipper ikke stallede ved lav 
hastighed og at luftstrømmen mellem 

46-680 har her fået monteret radarnæse, mens 46-681 ses med V-hale
Foto: US Air Force

46-680 på en af de første fl yvninger over Edwards AFB
Foto: US Air Force
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fl ykrop og vinger var mere jævn. Det betød, 
i kombination med slats, at XF-91 kunne 
fl yve med væsentligt lavere hastigheder end 
de øvrige jetjagere der var i tjeneste hos 
USAF. Det blev bevist, da ledsagefl yet, en 
F-86A, måtte accelerere og fl yve væk under 
en afprøvning af  stallhastigheden.

Raketmotorer
Da Sovjetunionen detonerede sin første 
atombombe i september 1949 udbrød der 
nærmest panik i det amerikanske forsvars-
ministerium. Dette skete på baggrund af  
at man vidste at Sovjet havde kopieret en 
B-29 Superfortress, der var nødlandet i 
Sovjet under krigen og at dette fl y havde 
rækkevidden til at kunne nå amerikansk 

jord.
Udfordringen her var at den oprindeligt 

tiltænkte Curtiss-Wright motor langt fra 
var færdig og til sidst måtte afbestilles. I 
stedet valgte man at montere den pålideli-
ge Reaction Motors XLR11 fi re-kammers 
raketmotor. Denne havde man monteret i 
prototype nr. 1 i november 1952 og d. 9. 
december 1952 blev den for første gang 
anvendt i XF-91.

Republic’s testpilot ”Rusty” Roth 
startede og steg til 35.000 fod inden han 
begyndte at fl yve ligeud. Han tændte først 
for efterbrænderen i J47-GE-17 motoren 
og da den havde accellereret fl yet mak-
simalt tændte han for alle fire kamre i 
raketmotoren. Flyet der allerede fl øj mere 

end 600 mph nærmest sprang fremad og 
gennembrød lydmuren uden problemer, 
idet det nåede en hastighed på Mach 1,07.

Dermed blev XF-91 det første ikkede-
ciderede X-fl y der gennembrød lydmuren 
uden at gøre det i et dyk.

Den umiddelbart synlige forskel på 
hvilken raketmotor der skulle bruges kan 
ses i bagenden af  fl yet. Hvis der er to 
raketudstødninger over og to ditto under 
jetudstødningen er det Curtiss-Wright mo-
toren og hvis der er 4 udstødninger under 
jetudstødningen er det XLR-11 motoren.

Efter denne flyvning foretog man 
yderligere en serie højhastighedsfl yvninger 
med typen, fl yvninger der alle forløb uden 
problemer. Man nåede op på en max.fart 
på Mach 1,71 med fl yet under disse fl yv-
ninger. Det var også under disse fl yvninger, 
at fl yet fi k sit tilnavn, Thunderceptor, idet 
motorstøjen var øredøvende når både jet- 
og raketmotorene var i gang.

Afslutning af  programmet
Allerede tidligt under Koreakrigen havde 
man erkendt at supersonisk fl yvning var 
mulig med fl y der var langt mindre sofi -
stikerede end XF-91 og derfor blev typen 
aldrig sat i produktion.

Bevæbningen, der oprindeligt var 4 stk. 
20 mm kanoner med 200 skud pr. kanon 
monteret i næsen, blev aldrig monteret. 
Hellere ikke bevæbningsmuligheden med 
4 stk. Hughes AIM-4 Falcon missiler blev 
afprøvet.

Andre bevæbningsmuligheder der 
ikke kom længere end mock-up stadiet 
var 24 stk. Mighty Mouse raketter (kendt 
fra F-86D Sabre) eller 6 stk. 5-tommers 
HVAR raketter.

Bevarede XF-91
D. 9. maj 1955, på seks-årsdagen for den 
første fl yvning ankom en XF-91 på en trai-
ler til USAF museet i Dayton, Ohio, hvor 
fl yet har stået siden da. Der har åbenbart 
været noget forvirring (og er det måske 
stadigvæk) om det nu var 6680 eller 6681 
der blev overdraget til museet. På tidlige 
billeder fra museet er fl yet mærket med 
6681, mens det nu står mærket som 6680.

Jeg tror forvirringen skyldes, at de to fl y 
skiftede udseende fl ere gange under test-
programmet og begge har været udstyret 
med radarnæser og V-haler.

Desværre har min efterforskning ikke 
ledt til et entydigt svar, men hvis nogen vil 
sponsere turen og lave aftalen med museet, 
så er jeg villig til at drage til Ohio og ved 
selvsyn konstatere hvad der måtte stå på 
div. skilte der er monteret i fl yet.

Her er det 46-680 på rampen ved USAF Museum d. 19. september 1987
Foto: © Glenn Chatfi eld

Her er 46-681 ved at blive tanket
Foto: Via Internettet
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XF-91 i model
Henset til forvirringen omkring den beva-
rede XF-91 kan jeg kun tilråde at man er 
omhyggelig med at fi nde dokumentation 
for den model man måtte ønske at lave. 
Som sagt har begge prototyper været udsty-
ret med radarnæser og V-haler, check dine 
referencer inden du sætter serienummer 
på modellen.

Selv om der kun blev bygget to proto-
typer er der alligevel nogle fabrikanter, der 
har udgivet fl yet i modelform. Herunder er 
der en lille liste over mulighederne.

1/72 Maintrack vacuform. Her er tale 
om ”State of  the art” vacuform byggesæt 
med en del hvidmetaldele til understel, 
udstødning og katapultsæde. Det får 
masser af  roser i div. anmeldelser på In-
ternettet, men der er selvfølgelig ikke for 
ny begynde ren.

1/72 Merlin Models. Et limited run 
sprøjtestøbt sæt, der for længst er gået ud 
af  produktion.

1/72 KR-Models vacuform. Er for 
længst gået ud af  produktion og er kva-
litetsmæssigt heller ikke i nærheden af  
Maintrack sættet.

1/48 Lindberg og sprøjtestøbt. Fyldt 
med nitter, så selv tidlige Airfi x sæt må 
blive grønne af  misundelse, men ikke 
desto mindre den eneste mulighed i denne 
skala. Selve sættet passer OK sammen og 

XF-91 fra USAF museet. Her er den kørt ud i fri luft for at blive fotograferet
Foto: USAF Museum

holder målene fornuftigt. Det kræver bare 
en hel del arbejde for at få det til at være i 
DM-standard. Sættet er i øvrigt udgået af  
produktion, men med Lindbergs normale 
fremgangsmåde in mente, så bliver sættet 
genudgivet på et tidspunkt.

1/72 Planet Models. XF-91A (med 
radarnæsen) kan fås fra dette fi rma. Her 
er der tale om resin med vacuform canopy. 
Der er vist en lille forskel i størrelsen på de 
to kropshalvdele på ca. 1 mm som man skal 

rette til, hvis man kaster sig ud i dette sæt.
Endelig er V-hale udgaven også udgivet 

i 1/72 fra Planet Models. Igen er det resin 
med vacuform canopy.

Kilder
Pace, Steve: Republic XF-91 Thunder-
ceptor, udgivet i serien Air Force Legends 
som nr. 210.
Internettet, div. sider

Tamiya 1/48 British Light Utility Car, Austin Tilly
Under 2. VK anvendte de britiske styrker en række civile førkrigs chassiser som grundlag 
for pick-up lignende køretøjer.

Tekst og modelfotos: Henrik Stormer

Køretøjerne fi k det mundrette navn: 
 car, light utility. Disse køretøjer blev 
 produceret af  flere forskellige 

fabrikker som Austin, Morris, Hillman og 
Standard.

Austins model, som danner grundlag 
for Tamiya’s sæt, blev udviklet over Austin 
10 HP 4-dørs sedan fra 1939. Den militære 
version blev naturligvis både forbedret og 
forenklet af  hensyn til produktionen og 
ressourcebesparende hensyn. Alene hos 
Austin producerede man 30.000 styk fra 
1940-44.

Soldaterne refererede naturligvis ikke 
til deres køretøjer med det offi cielle navn 
eller fabrikanten, men gav de stort set ens 
udseende biler kælenavnet ”Tilly” (efter 
utility).

Der var dog den fi nte ved disse køretø-
jer, at de var udstyret med en sølle 1,2 liters 
motor der udviklede hele 30 hestekræfter 
ved 3.600 omdrejninger. Dette sammen 

med baghjulstræk gav dem ikke just de 
bedste kort på hånden når de kom off-road. 
Køretøjerne fandt således primært anven-
delse i baglandet af  alle tre værn (det siger 
vel egentlig sig selv, at fl åden ikke havde 

dem med ved fronten).
Da køretøjerne som nævnt var baseret 

på et førkrigs produkt siger det sig selv, 
at de var at fi nde på alle fronter krigen 
igennem.

Nogen vil sikkert fi nde glæde i, at netop 

Her er chassisrammen og 
det samlede karosseri
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dette køretøj har kørt i dansk regi efter kri-
gen. Skulle man have adgang til internettet 
kan man fi nde et fi nt billede af  en Jens 
med hans Tilly på www.armyvehicles.dk/
austin10hp.htm. Tilly’en rullede på de dan-
ske veje indtil starten af  50’erne hvor den 
blev erstattet af  den mere anvendelige jeep.

Zum Modell, meine Herren
Jeg har ingen forudgående erfaring med
1/48 panser som Tamiya jo har forsøgt at 

relancere for nogle år siden. De æsker med 
48 skala sæt jeg har kigget i har vist meget 
fi n kvalitet, men det er ikke mit indtryk, 
at skalaen nyder den store anseelse blandt 
danske panserbyggere.

Da netop denne model passer som 
Hans i Grethe sammen med en 1/48 
Spitfi re havde jeg en undskyldning for et 
tilbagefald til pansersiden (The Dark Side 
alt afhængig af  hvilken side af  gaden man 
står på!)

Tamiya har begået endnu en lille 
(84mm) perle her! I æsken fi nder man i 
omegnen af  40 dele støbt i lys grå plast og 
yderligere ca. 10 dele i klar plast, herom 
mere senere.

Chassisrammen er, den lille skala taget i 
betragtning, særdeles detaljeret. Her fi nder 
man både bundkar, drivaksel og alt hvad 
man i øvrigt ville forvente at fi nde på en 
detaljeret 1/35 model.

Man kunne frygte at mange små dele 
ville være støbt på rammen, hvorved 
megen skarphed ville gå tabt, men det er 
heldigvis ikke tilfældet her. Det meste vil 
naturligvis være usynligt når modellen er 
færdig og står på alle fi re hjul, men så ved 
man da, at det er dernede.

Køler, førerhus og lad er støbt i et, 
mens de svungne forskærme og andre 
mindre dele er støbt for sig. Monteringen 
af  klardelene i førerhuset virker gennem-
tænkt, men åbning af  førerdøren er f.eks. 
ikke umiddelbart mulig.

Alt er meget fi nt støbt og man føler 
ikke at man lige står og mangler noget, 
ligesom evt. tilføjelser fra egen hånd ikke 
ligger lige for.

Af  uransagelige grunde har Tamiya 
valgt at støbe ruffet i klar plast og ikke 
nok med det, de har også støbt den i to 
dele, hvorfor både putty og sandpapir skal 

Fronten, hvor man kan se kobbertråden Henrik har tilføjet til lygterne

Her er modellen stort set tørsamlet, der mangler endnu sæderne 
og nogle detaljer
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på bordet. Der er ingen detaljer på ruffets 
inderside, men når først det sidder på, vil 
det være vanskeligt at se noget alligevel.

Der er hele seks forskellige decalmulig-
heder: 4th British Army. 1 udgave fra en 
polsk enhed (4. inf.div.), samt 1 RAF. Der 
er en fi n male guide med angivelse af  de 
forskellige Tamiya farver, der skal til for at 
opnå de rigtige toner.

Hva’ mæ’ resin og æts, du? Ja, der er 
ikke noget med i æsken – det er jo Ta-
miya! Umiddelbart mener jeg heller ikke 
at der er det helt store behov her. Der er 
mig bekendt udkommet et enkelt ætssæt 
der primært består af  en ny afviservinge, 
vinduesviskere, broklassifi ceringspladen 
på skærmen samt lidt andre småstumper. 
Det meste kan man lave selv af  plastkort 
og metal foliestrips, men OK, hvis ikke man 
kan leve uden så…

Del A13 passer fi nt til A18 og, gent-
lemen, sådan fortsætter det h e l e vejen 
igennem! Jeg stødte ikke på problemer af  
nogen art, der kunne tilskrives modellen, 
under bygningen. De eneste tilføjelser 
jeg har lavet er at trække to små stykker 
kobbertråd til forlygterne samt tynde afvi-
servingen ned med et skalpelblad, thats it!

Måske ville jeg foretage yderligere hvis 
jeg virkelig brændte for Austins utility car, 
men fakta er, at jeg indtil for tre uger siden 
ikke anede at Austin nogensinde havde 
lavet bemeldte køretøj, så det…

Hvis jeg overhovedet skal sætte en 
fi nger på noget, så må det være samlingen 
af  ladet, der er delt i to. Samlingen er af  de 
bedre, men stadig synlig. Jeg vælger dog at 
sætte ruffet på, hvilket mindsker mulighe-
den for at se nævnte samling, ligesom der 
også kommer en jerrycan eller to på ladet 
på strategiske steder.

Modellen er meget taknemmelig at 
male, idet chassisrammen og overdel/lad 
ikke behøver at samles før efter maling. 
Det betyder, at man ender op med tre 
hovedkomponenter, hvilket må siges at 
være overskueligt.

Da jeg som bekendt valgte RAF ud-
gaven startede jeg med at give det hele en 
gang Gunze 56 intermediate blue. Så vidt 
jeg kan vurdere ligger den tæt op af  Tami-
yas XF 18 medium blue. Under alle om-
stændigheder har den en meget RAF-agtig 
blå farve, så den sætter jeg mine penge på.

Efter at have tonet grundfarven ned 
med lidt hvid blev hele modellen penslet 
over med Johnson klar lak som forberedel-
se til de få decals og weathering processen 
iøvrigt.

Behovet for at tjene penge og min ko-
nes cyklus har desværre forhindret mig i at 
færdiggøre modellen, men decals har jeg da 
fået sat på. Jeg var lidt skeptisk ved tanken 

om Tamiyas decals, der ikke plejer at glimre 
ved deres tyndhed. Jeg er dog glad for at 
kunne berette, at min frygt viste sig aldeles 
ubegrundet. Decalerne lagde sig fi nt som 
var det Superscale eller tilsvarende og rea-
gerede positivt på både Microscale setting 
solution og Daco’s tilsvarende produkt.

Tilbage står nu at få ruffet gjort lidt 
spændende og så naturligvis en let tils-
mudsning før den ender i et lille dio med 
en passende fl yver.

En noget speciel bemaling er denne „Malta-camoufl age“
i Light Stone og Dark Green/Dark Brown, der skal ligne en stenmur

Foto: Via Internettet

Som reference vil jeg anbefale Googles 
billedsøgning, hvor jeg bl.a. fandt:
www.webkits.com.br/news/templates/
news.asp?articleid=409&zoneid=24

Som det vil fremgå af  nævnte web side 
er der en række spændende muligheder 
med denne lille model, både som civil såvel 
som militær.

Alt i alt en fremragende lille model, der 
ikke kan anbefales højt nok.

Købt hos Stoppel Hobby, kr. 140.-

Denne Austin Tilly er i Mickey Mouse bemaling. Be-
mærk iøvrigt afskærmingen af kølergitteret

Foto: Via Internettet

NYT FRA AJ PRESS
GP 30:  Jagdpanzer 38 Hetzer. Vol. 1
GP 32:  M3 Lee/Grant. Vol. 1
EOW 47: U-Boot VII vol. 1.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PLUS i 1:35
299: Garage
305: Ramparts of  bags
321: British Gun tractor CDSW
324: British Light Truck CS8 - open cabin
326: Bazooka M1 and M1A1
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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PzJg Sd.Kfz.186 Jagdtiger Frühe Produktion
I naturlig forlængelse af  Tamiyas udgivelser af  Königstiger, kom de så med en Jagdtiger 
i 1/35. Efter kun 16 års ventetid.

Tekst og fotos: Carsten Bentzien

Tamiya’s folk har været på U.S. Army 
 Ordnance Museum Aberdeen 
 Proving Ground og kravle rundt på 

den Jagdtiger som står derovre.
Et meget naturligt valg, da den nu står 

der og er - bortset fra en typisk museums-
bemaling (helt i hegnet) med alle beslag, 
kroge og detaljer i en meget fi n stand. Det 
er også det køretøj som der fi ndes fl est 
billeder af  på slagmarken, altså før den 
blev sendt til USA.

Tamiya har lavet et ark med 18 små 
detaljebilleder af  køretøjet som det står 
i Aberdeen. Meget fi nt hvis man altså vil 
bygge den.

Tamiya har lavet decals til fem køretø-
jer, og en lille historie til hvert køretøj, samt 
maleanvisning. Som jeg vil sætte spørgs-
målstegn ved. Jeg tror Tamiya har gættet, 
og deres gæt er lige så gode som mine. Alle 
fem køretøjer har jeg billeder af  og kan 
ikke rigtig genkende bemalingsskemaet 
Tamiya har angivet. Men det er og bliver 
en uendelig historie, som man kan springe 
op og ned på og følge Tamiya’s anvisning 
som inspiration.

Opbygningen af  undervognen er 
klassisk og den velkendte over-/underdel. 
Selve vejhjulene består af  fi re dele hver, 18 
vejhjul x 4 dele = 64 hjul. Arbejdet ender 
ud i nogle meget detaljerede og korrekte 
hjul med det helt rigtige udtryk.

Bælter er der to slags af, det velkendte 
vinylbælte som limes sammen med almin-
deligt lim og sætter man modellens side-
skærme på, vil vinylbæltet gøre sig rigtig 
fi nt. Der er også formstøbte bælter med, 
støbt i sektioner som skal passes sammen 
og samlet ligner Model Kasten bælter. Det 
var lidt svært at få disse bælter samlet og 
det blev ikke nemmere af, jeg lavede dem så 
de kan tages af  og påsættes igen efter de er 

blevet malet. Noget 
som jeg valgte for at 
gøre malearbejdet 
af  henholdsvis hjul 
og bælter nemmere. 
Men påsat er det 
super fl otte bælter 
som ikke behøves 
at blive skiftet ud 
med bevægelige en-
kelledsbælter.

Hækken er me-
get vel detaljeret med alle detaljer og man 
skal selv bore huller indefra, til donkraften 
og træklodsen til ditto, hvilket kan indikere, 
at Tamiya kunne komme med med Spät 
version af  Jagdtiger. Måske hvis vi venter 
16 år til?

Interiøret er begrænset til kanonen, 
altså rekrylbremserne og bundstykket, et 
gulv hvorpå den samlede kanon står på. 
„Tårn” -taget passer så fi nt på modellen, 
at det kan lægges løst på plads og kan tages 
af, for at vise interiøret. Hvilket vil kræve 
man selv kaster sig ud i interiørbyggeri, 
som på en Jagdtiger ikke er det værste, da 
det er ret spartansk.

De store luger bag på tårnet, er med 
fuldt interiør og meget fl ot, kan laves så 
man kan åbne og lukke lugerne, så der er 
lidt legeværdi. Taget har alle detaljer og 
alt sidder som det skal. Lidt trist at der 
ikke medfølger en SF14Z sakse teleskop 
kikkert som skulle have siddet i komman-
dørens roterende periskop.

Det kunne også have været ret godt, 
hvis det bevægelige periskop i køretøjets 
venstre side, var løst. Så man kunne dreje 
det som man ville. Fremfor ret lige ud som 
det er støbt, det ser lidt trist ud.

Overbygningen el. „tårnet” som jo ikke 
rigtig er der... Her skal man bruge lidt fi l-

ler. Ikke at det ikke 
passer sammen, for 
det gør det. Man 
skal sætte fronten 
af  tårnet ind i „for-
band” med resten 
af  modellen og det 
glæder også for bag-
pladen af  tårnet. 
Fuldstædigt som i 
virkelighedens Jag-
dtiger.

Der hvor man 

skal bruge lidt fi ller, er for at skjule samlin-
gen, som ligger lige opad de mange svejs-
ninger, helt væk. Jeg brugte Mr. Surfacer 
500. Som meget fi nt dækker den lille bitte 
samling som ikke kan undgås.

Det samme gælder for den meget store 
blendering, her skal også bruges lidt Mr. 
Surfacer til at få det til at se sammenstøbt 
ud.

Der er mulighed for at vælge mellem to 
forskellige kanonlåse, den udvendige som 
ligge ned over fronten, når køretøjet er på 
vej i kamp. Som sammen med resten af  pi-
onerværktøjet, alt sammen er små modeller 
i sig selv.  Trækkablerne er meget fl otte og 
det vil være spild af  tid at skifte dem ud, 
med noget eddersmart resin et eller andet.

Der medfølger et æts ark med fire 
motorriste.

Om man vil kan man jo skifte værk-
tøjsbeslag ud med æts osv. Her kan det 
ikke betale sig. Kvaliteten på byggesæt i 
dag, har indhentet det som æts kunne. Nu 
hvor støbeteknikken er blevet så god, at 
alle små detaljer er med. I dette sæt er den 
lille bøjle man skulle hive fat i for, at frigive 
pionerværktøjet, støbt med, herligt!

Det eneste som jeg lige faldt over, som 
jeg vil skifte ud, er brandslukkeren som lig-
ger på motordækket. Den er temmelig tam 
og uinteressant, som om en brandslukker 
kan være interessant..!!

På motordækket kunne mandskabet 
sætte et maskingevær til luftforsvar. Jeg 
forestiller mig den manglende motivation, 
for at kravle op og stå på motordækket to 
meter over jorden med et helt almindeligt 
maskingevær og tage kampen op mod 
hvad der nu måtte komme ned fra himlen. 
Maskingeværet blev monteret på en stang 
som med lidt fri fantasi kunne ligne en 
parasolstang. På den lille ætsplade med 

Her er Jagdtigeren med de formstøbte
bælter delvist monteret

På dette billede kan man fornemme vejhjulenes opbygning
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motorriste, sidder også to trådsigter til brug 
på maskingeværet. Maskingeværet mangler 
kolben, hvilket er ret underligt at Tamiya 
har undladt den.

Hvis man kigger godt efter på en andet 
meget fotograferet Jagdtiger X7, som står 
forladt foran et hus, kan man se at MG‘et 
er monteret og uden kolben. Godt set af  
Tamiya, desværre har de ikke støbt en 
kolbe med, hvilket jeg savner. Da det nok 
var mest almindeligt, at kolben var påsat.

Samlet set
Et klassisk Tamiya byggesæt, opbygningen 
er meget traditionel og i disse tider hvor 
man forventer mange variant muligheder 
ud fra samme æske, så virker sættet måske 
lidt tamt.

Bygget lige ud af  æsken får man en per-
fekt Jagdtiger, vil man sætte sit eget præg 
på modellen er der masser af  muligheder 
for det. Det er Tamiya og de kan bare det 
der, alt passer sammen, detaljerne er fl otte 
skarpe i støbningen, alle udkastermærker 
er smart skjult, indløb er små og fi ne. Alt 

Billedet her giver en god idé om de ændringer og små tilføjelser, som Carsten har lavet

samlet i en æske til en herlig byggeoplevel-
se. 16 års ventetid er slut!

Caudron-Renault C.R. 714 i fi nsk tjeneste
Typen er et fransk letvægts-jagerfl y.

Af Kai Willadsen

Motorkraften var 450 hk, hvilket var 
 godt halvdelen af  det samtidige 
 italienske jagerfly Fiat G.50. 

Men eftersom fl yvevægten var rigeligt over 
halvdelen, lod fl yets stigeevne at ønske, og 
derfor blev der kun bygget knapt hundrede 
stykker af  typen.

Af  samme årsag kunne fl ytypen und-
væres, og det blev under Vinterkrigen 
besluttet at sende de fl este til Finland. Da 
Vinterkrigen sluttede, var det dog kun seks 
stykker, der rent faktisk var afsendt fra 
Frankrig – de øvrige endte med at blive 
brugt operativt mod Luftwaffe af  polske 
piloter i fransk tjeneste.

Selv om der ikke var den store tilfreds-
hed med fl yet, opnåede de polske piloter 
gennem deres stædighed (og det faktum, at 
de ikke havde andre fl y) alligevel et dusin 
luftsejre med typen efter, at Frankrig havde 
trukket fl yet tilbage fra operativ tjeneste!

De seks fl y, som var blevet afsendt pr. 
skib, nåede rent faktisk frem til Finland, 
men blev ikke nogen større succes her: 
kun fi re af  de seks fl y nåede at blive fl øjet i 
Finland, og heraf  havarerede de to ved lan-
ding. Herefter fi k typen fl yveforbud; fl yet 
krævede en temmelig stor fl yveplads (lang 
start- og landingsbane), som der ikke var så 
mange af  i Finland ved den tid. Alle seks 
fl y blev afskrevet og kasseret i MAJ 1941.

Modelbyggeren kan bruge Hellers 
1/72 sæt. Bemalingen er fransk standard: 
undersiden lys blågrå, oversiden i trefarvet 
bemaling med blågrå, chokoladebrune og 
grønne pletter, hvor pletterne er sprøjte-
malet med diffus overgang.

Fotografi er af  fl yet fi nder man i Fiat 

G.50, Caudron-Renault C.R. 714 af  
Kalevi Keskinen og Kari Stenman (bogen 
bør kunne fi ndes hos Nyboder Boghandel), 
det er bind 8 i serien om Finlands Flyve-
våbens historie. Der er også en god artikel 
i Wikipedia på internetadressen http://
en.wikipedia.org/wiki/Caudron_C.714

CA-552, et af de fl y, der blev fl øjet i Finland uden at havarere
Offi cielt foto fra Det fi nske Flyvevåben

Sidetegning af CA-556.
Dette fl y kom ikke i luften i Finland,
men blev til gengæld bevaret for eftertiden
Tegning: via Internettet
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Tre mand og en ”HobbyBoss”
Det er altid sjovt at prøve noget nyt, også indenfor vores hobby!

Af Ole Hviid Tønnesen, Jimmy Wæhrens og Christian Berring.

1–2 gange om måneden mødes vi tre 
 evigt unge mænd og bygger på hver 
 vores små projekter. Det er hver 

gang en god oplevelse med sludder, mad 
og hygge.

En aften foreslog Ole, at vi skulle prøve 
hver at samle og færdiggøre et ”Hobby-
Boss- easy assembly authentic kit (Dér 
knækkede tungen)” på én dag.

Disse sæt består af  relativt få dele. 
F.eks. er både krop og vinger i ét stykke og 
det var derfor nærliggende at tro, at sættene 
kunne samles på ca. en times tid.

DAG 1
Vi indkøbte hver et fl y efter egen interesse 
og mødtes en eftermiddag hvor eksperi-
mentet gik i gang.

Forinden havde vi aftalt, at der måtte 
laves mindre korrektioner, hvis der var fejl 
i sættene man absolut ikke kunne leve med.

Disse tre sæt havde vi valgt:
Christian: Fw 190A-8
Ole: F-84E Thunderjet
Jimmy: Grumman F6F Hellcat
Lad det være sagt med det samme, vi 

blev ikke færdige på en aften, men næsten 
klar til maling.

DAG 2
Ved næste møde skulle der males…med 
acrylmaling! Stærkt presset af  Ole, som har 
en passion for disse lunefulde malingstyper, 
som han mente var forudsætningen for, at 
vi kunne fortsætte arbejdet med at påsætte 
decals samme dag.

Testors og Humbrol blev nævnt fl ere 

gange i løbet af  aftenen, men Ole gjorde sig 
hård og stod fast… nu har han så prøvet at 
få sin vilje og det sker ikke igen foreløbigt!!!!

FW 190: Life Colors LW set. Farverne 
lagde sig pænt på fl aderne, men ”mottle” 
var der problemer med… selv med Chri-
stians ”Iwata” sprøjtepistol. Med nogle 
korrektioner gik det dog.

Thunderjet: Vallejo air. To dele alu plus 
en del hvid. Trods forventet kort tørretid, 
blev farven ved med at ”nappe” indtil den 
fi k ”Future” fl ere dage senere.

Hellcat: Life Color grunder lagde sig 
pænt. Problemer opstod, da en Vallejo (ikke 
Air) skulle tyndes op til sprøjtekonsistens. 
Farven havde en ubehagelig tendens til at 
skille og ”perle” på overfl aden, fl ere lag 
klarede problemet, men efterlod en let 

appelsinhud. Future rettede til dels dette.

DAG 3
Den tredje aften satte vi decals på. Denne 
langsommelige, men tilfredsstillende pro-
ces varede faktisk hele aftenen.

Christian udtaler om sit projekt:
Jeg valgte en Fw 190 fordi jeg ville bygge 
et fl y med en historie, hvor jeg kendte til 
piloten, en ukendt pilot, men én med en 
spændende historie.

Oberfeldwebel Ludwig Maier var efter 
fl ere år som instruktør blevet tilknyttet 
11. EJG 1. Den 16.12.1944 styrter hans 
fl y, en Fw 190A-8 med Wnr. 680755 og 
koden ”Gul 12” ned ved flyvepladsen 
Schönfeld-Seifersdorf  og Maier omkom-
mer ved styrtet. Hans grav ligger i dag i 
Choinow, Polen.

Ole, om projekt Thunderjet:
Dette Marschall-hjælps fl y har fascineret 
mig siden jeg som lillebitte purk blev 
skræmt fra vid og sans af  en af  disse kri-
gere der overfl øj vort hjem i trætophøjde 
og pludselig dukkede op over skoven som 
lyn fra en klar himmel. Jeg husker endnu, 
hvordan jeg skrigende kastede mig ned på 
fortovet – Jeg var blevet vaccineret!

Da jeg så fl yet bygget lige ud af  Hobby-
Boss-æsken hos en forhandler i Hamborg, 
opstod tanken om at udfordre mine nitte-
tællende venner til dette lynbyggeri.

Det var nærliggende at benytte chancen 
for at udbygge min langsomt voksende 
samling af  danske militærfl y.

Selvom æsken siger F-84E er der ting 

Klar til at begynde eksperimentet. Fra venstre Ole, Jimmy og Christian

Christian har gang i sprøjtepistol og do. kabine
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som lufttanknings-lemme som indikerer 
at det er en G. Nå men pyt, det skulle jo 
gå stærkt og jeg havde lyst til at lave en af  
de først leverede E med Trolden Teddy 
på siden.

Efter sølvmalingen udnyttede jeg den 
”fedtede” overfl ade til, efter en afdækning 
med Tamiya tape, at støve noget MIG 
pigment Gun Metal på for at simulere de 
mørkere paneler som er så markante for 
typen. Det virkede fi nt, men et lag Future 
var påkrævet, hvis ikke hele molevitten 
inkl. sølvmalingen skulle blive slidt af  ved 
berøringen.

Jeg kontaktede Stoppel som blev så 
begejstret over projektet at han fra sin egen 
samling klippede de bogstaver ud, jeg skulle 
bruge og sendte det sammen med Teddy 
skjoldet, tak for det!

Cockpit frames blev lavet af  sølvfarvet 
decal (Hasegawa) skåret i strimler. Stort 
arbejde og stor ærgrelse da jeg nu bagefter 
erfarer at de skulle have været hvide.

Næsehjulet er for kort og selvom jeg 
undlod at montere det i bund, dykker fl yet 
en smule med næsen.

Et par ord fra Jimmy om hans projekt:
Jeg havde længe haft et decal ark fra „Rising 
Decals“ liggende med bl.a. mærker til en 
japansk erobret „Hellcat“.

Et enkelt billede af  det optræder i en 
japansk sproget bog om fremmede typer 
i japansk bemaling. Bogens tekst kan jeg 
ikke læse, men på nettet har jeg set anden 
kort omtale af  fl yet.

Hvorvidt det har været fl yvedygtigt 
efter nødlandingen og dets videre skæbne 
i japanske hænder er der tilsyneladende 
ingen, der kender til.

Det umiddelbare indtryk af  sættet er 
positivt. Pæne støbninger med gode over-
fl adedetaljer. Vingerne er alle støbt i et 
stykke, hvilket giver nogle meget fi ne og 
skarpe vingebagkanter.

Der er dog en lille smule „synk“ på den 
tykkeste del af  vingerne.

At motor og cowling er støbt i et stykke 
er sættets største problem. Stykket ind til 
motoren ligner indsugningen på et jetfl y og 
en meget ringe motorefterligning fi ndes i 
bunden af  tunnellen.

Da vi måtte rette ting „man absolut ikke 
kan leve med“ fræsede jeg tunnel og motor 
ud og erstattede med en rimelig motorkopi 
fra „rodekassen“.

En anden ting, der må rettes er „af-
trykket“ af  nogle vinduer, som fi ndes på 
en F6F-3 lige bag ved cockpittet. Disse er i 
F6F-5 støbeformen hos HobbyBoss blevet 
stoppet ud med nogle „propper“, hvilket 
efterlader aftrykket.

Cockpitglasset er lidt problematisk, 

da det er for smalt til at fylde pladsen ud. 
Ved at dyppe det i meget varmt vand og 
efterfølgende trække i det, lykkedes det at 
få en rimelig bredde på delen.

Sidste ting at „kritisere“ er hjulbrøn-
dene, som kun er en mindre antydning i 
vingerne. Disse gjorde jeg ikke noget ved.

Cockpittet er meget lidt detaljeret. 
En hurtig genvej blev at bruge et „fort-
rykt“ papircockpit som foldes og limes 
i. I 1980‘erne kørte magasinet „Modelaid 
International“ en serie af  disse i bladene.

De har selvfølgelig kun to dimensioner, 
men giver alligevel et indtryk, af  at der er 
noget derinde.

Instrumentpanelet, som ikke var pænt 
i det fortrykte cockpit, skannede jeg fra et 
andet gammelt blad og printede det ud på 
fotopapir i den passende størrelse.

Kroppen er støbt i to halvdele som 
top og bund. Pasformen langs kroppen 
er ikke god og giver en del besvær med 
spartling og genskabelse af  panellinier. 
Vinger og halevinger passer heller ikke helt 

Ole og Jimmy er her i gang med at sætte decals på

godt mod kroppen og kræver ligeledes lidt 
efterbehandling.

Efter bemaling, decals og noget „we-
athering“ er jeg faktisk helt godt tilfreds 
med resultatet.

Konklusion
At færdiggøre en ”HobbyBoss” på en aften 
var for optimistisk (Ole!). Det ville have 
været at gøre vold på os selv at ignorere den 
dårlige pasform. Plastikken var en oplevel-
se for sig selv. Konsistensen er lidt blød og 
virker noget ”fedtet”, selv efter vask.

Alligevel tøver vi ikke et øjeblik med 
at anbefale disse easy assembly authentic 
kits til begyndere, men som ”gamle rotter” 
fandt vi, at der var lidt for mange tilpas-
ningsproblemer.

MEN… Alt i alt opfyldtes det største 
kriterium i modelbygning – Vi hyggede!!!!
PS. Christian har, på trods af  ovenstående 
vurdering indkøbt et nyt Hobbyboss Easy-
sæt, en Hawker Typhoon.

De færdige modeller er her linet op
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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 kopi-

er i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. august 2009

(Skandinaviens absolut fl otteste blad – nu i off-set,
med gode artikler og fl ere farveindslag! Super.)
Limtuben – 4/2008 Norge
Figurmaling med akryl - artikel med billeder ............. –4 FARVE
M-109A3GN bygning i 1:35 - art. m. billeder ........... –6 FARVE
Telford, alle modelkonkurrencers mor -
art. m. fotos ..................................................................... –2 FARVE
Byg en Braathens SAFE Boeing - art. m. fotos ......... –6 FARVE
MiG-29 Fulcrum i 1:72 fra ICM -
byggeart. med billeder ................................................... –4 FARVE

(Et fl ot blad, med gode billeder – kun sproget er vanskeligt)
IPMS Mallari 4/2008 Finland
IPMS Open 2008 – artikel med billeder ..................... –5 FARVE
FCMA Open Turussa 15.11.2008 – art. m. fotos ..... –2 FARVE
Finsk Leopard 2A4 1:35 fra Revell – byggeartikel ....................–3

(Journal, et rigtigt fl ot blad som andre nu må bedømmes ud fra)
IPMS Journal volume 21 issue 1 2009 USA
Small ship big guns – russisk river monitor Udarnyi -
byggeartikel med billeder ............................................ –10 FARVE
Daunting or Dauntless – 1:48 vacform sæt -
artikel med billeder ......................................................... –8 FARVE
Bygning af  1:32 Aerodynamix 1:32 Buccaneer -
artikel med billeder ......................................................... –6 FARVE
Moebius sæt af  den usynlige mand -
artikel med billeder ......................................................... –3 FARVE
Konvertering af  1:72 Canberra T-17 med resin dele -
artikel med billeder ......................................................... –5 FARVE
Focke Wulf  190 fra Eduard - - art. m. billeder .......... –8 FARVE

(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari)
Öfh nachrichten nr. 1/09 Østrig
Glemte landanlæg i Østrigsk luftfart - Münchendorf  -
artikel med billeder ...................................................................... –16
Junkers K16 - artikel med billeder ...............................................–4
Die mysteriöse Siebel im Attersee - artikel med billeder .........–4
Luftfartøjsregister - artikel med billeder .....................................–2

(APMA er blevet forbedret med farve på omslag og bedre tryk)
APMA 4-08 Australien
TAA Convair 440 VH-TAS. Billeder ..........................................–4
The Mark V ”Male” Tank. Artikel med billeder .......................–4
The Vickers Valiant in Australia.  Artikel med billeder ............–7
China River Gunboats – part 3. Artikel med billeder ..............–2
Korean War Sea Fury.  Artikel med billeder ..............................–4

APMA 1-09 Australien
Algeria 1954-62 Part 2. Artikel med billeder..............................–8
Modelling a Piasecki H-21 in Algeria. Art. m. billeder .............–4
Renault NC-27. Artikel med billeder ..........................................–3
Panhard 178B. Artikel med billeder ............................................–2
Modelling the Dewoitine D.510. Artikel med billeder .............–4

Scala 4 2008 IPMS Sverige 
Hvordan to terrænbiler blev en mobilkran -
artikel med billeder .........................................................................–3
Scale Modelworld 2008 i Telford - artikel med billeder ...........–2
CVG-11 USS Shangri-La 1958 - artikel med billeder ...............–4
En modelnørds bekendelser- artikel med billeder ....................–4
C-4 Open 2008 - artikel med billeder .........................................–1
ModellGöteborg 2009 - artikel med billeder .............................–4

Scala 1 2009 IPMS Sverige
Præsentation af  IPMS Sverige og lokalforeninger -
artikler med billeder .................................................................... –18

(Kit er et rigtigt fl ot blad med mange farvesider – sproget er 
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 152 4/2008 (Belgien) 40 års udgave
Hasegawa 1:32 KI-61 Tony - art. m. tegn. og billeder ..............–5
BTR-80 Trumpeter 1:71 - artikel med billeder ..........................–4
C-160 Transall - artikel med billeder ...........................................–5
P47D cockpit set for Hasegawa - MDC 1:32 -
artikel med billeder .........................................................................–1
Roy Models Landrover 1:35. Artikel med billeder ................. –12
Bf  109 K-4 Hasegawa 1:32. Artikel med billeder .....................–6

(Et meget fi nt blad med mange farvesider. Sproget er ultra 
svært)
Kne Mida 49-50 December 2008 (Israel – hebraisk tekst)
Fra Dart Herald til DHC-7:
Arkias ”Britiske” turboprop fl y - art. m. fotos ........ –15 FARVE
IPMS Israel 20 år - artikel med billeder ...................... –5 FARVE
Israels Merkava MBT projekt - art. m. billeder ....... –18 FARVE
Lahatut MD-500 (Cayuse)i IAF service -
artikel med billeder ....................................................... –15 FARVE
Avia S-199 i 1:32 - - artikel med billeder .................... –2 FARVE
Rumfærge mission STS-107 Columbia og
Israels første astronaut - artikel med billeder ........... –11 FARVE
Aeroclubs Meteor NF. Mk. 13 1:48
Israelsk bemaling - artikel med billeder ...................... –6 FARVE
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Kvartårs-
konkur-
rence 
2009
Af Flemming Hansen

Antal modelbyggere 2009: 17
Så kom 2009 i gang og vi åbnede med et 
helt nyt koncept, der naturligvis gav anled-
ning til en del spørgsmål og lidt usikkerhed. 
Men vinderne blev kåret som følger:

Klasse A: Militær og fi gurer
Miklos Büte: 1:48 - Panzer III ausf. N
Jes Touvdal: M-10
Niels „DanScale“ Pedersen: Leopard

Klasse B: Fly, biler og andet
El P : 1:48 Draken
Roy Nielsen: P-39 Airacobra
Kenneth Kerff: Catalina PBY-6A

Klasse C: Den nye diorama klasse
Lasse Hyllemose: Afrikakorps diorama
Ib Schmidt: Tyskere under russerpres
Tommy Gravad: Vampyrkvinde

Det var en fornøjelse at se to nye folk 
blande sig på „præmiepladserne“.
Miklos, der er ungarer, laver nogle ganske 
nydelige modeller vi allerede tidligere har 

Navn
To-

tal

Flemming Hansen 10 10 2

Lasse Hyllemose 10 10 3

Miklos Büte 10 10 NY

Ib Schmidt 9 9 1

Jes Touvdal 9 9 5

Roy Nielsen 9 9 12

Kenneth Kerff 8 8 7

Tommy Gravad 8 8 NY

Niels Pedersen 8 8 8

vist i IPMS-Nyt. Den venezuelanske F-16 
vist i sidste nummer er hans.

Også Tommy Gravad, der er et sprit-
nyt medlem, viste evnerne med en fi gur, 
der trods alt havnede i diorama, da det er 

opbygningen op omkring modellen der 
er afgørende for dette. Flad plade = Ikke 
diorama. Der må godt være græs, vej eller 
landingsbane – men intet andet, så er der 
dømt diorama.

Her er Roy Nielsens P-39,
der endte som nr.2 i Klasse B
(fl y, biler og andet)
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IPMS KALENDEREN 2009
10. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
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.

NYE MEDLEMMER
229.
Tommy Beck
Syrenparken 1
6760 Ribe
beck-ribe@stofanet.dk

230.
Tommy Gravad
Hyacintgården 3, 1.tv.
2300 Kbh. S.
tgravad@ruc.dk
231.

Miklos Büte
Østerdalsgade 5, st.tv.
2300 Kbh. S.

232.
Bo Balsløv
Kærgangen 18
2635 Ishøj

233.
Henrik Riis 22929895

Hindbærvangen 108
2765 Smørum
hri@cdnet.dk

MEDLEM FLYTTET
121.
Michael Quark Schmidt 27993216
Tejstgården 25
2670 Greve
quark20@hotmail.com

NYT FRA AFV CLUB
AF-35106: Centurion Mk. 5 med dozer
AF-35158: 20 pdr. ammunition, messing
AF-35167: Centaur
AG-35020: Brass Shield Bolts
  for Centurion Mk. III
AG-35021: Brass Shield Bolts
  for Centurion Mk. III AF-
35153
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYE LØB I 1:35 FRA RBM
35B24: 37mm M6 L/56.6 for M3 Stuart
35B32: 122mm D-25T for IS-2, IS-3
35B74: 75mm L/31 &  37mm for M3 Lee
35B76: 40 & US 37mm for M3 Lee
35B98: 37mm M6 L/56.6
  for M8 Greyhound
35B99: 90mm L/40,4
  for Kanonen jagdpanzer
Og så er der også kommet 3 typer ræling 
i 1:350

NYT FRA PANZER TRACTS
Nr. 3-3:  Pz III J-N
Nr. 22-1:  le. Zugkraftwagen 1 t
RBM og Panzer Tracts importeres af  
SMT Hobby der kan henvise til nærmeste 
forhandler.

NYT FRA ULTRACAST
1:35
35051: Canadian/British Tank Crewman
 All Theatres Summer 1939-45
35016: WW2 British Empire
 Steel Munition Boxes C.224 Mk.I
1:48
48206: P-51D/K Gun Fairings
48207: F4U Corsair Seat with
 British Q-type Harness
48208: F6F Hellcat Seat with
 British Q-type Harness
48209: F4U Corsair Seats (without Har-
ness)
48210: F6F Hellcat Seats (without Har-
ness)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA WWP
Grøn-23: BTR-70
Grøn-24: Japansk 4x4 LAV
Rød-48:  M101 105 mm Howitzer
Rød-49:  Kawasaki Ki-100 in detail
Rød-50:  WR 360 C14. WH Diesellok
Rød-51:  GMC DUKW
Rød-52:  M38 Jeeps
Rød-53:  Humber Mk. II Scout Car
Rød-54:  MB Jeeps
Rød-55:  Dingo Scout Car
SP-08:  B-17G in detail
SP-10:  Stryker in action in detail

NYT FRA CONCORD
7521: LAV & PIRANHA,
 The Extended Family

NYT FRA PANZERWRECKS
Bind 8 forventes i denne måned. Temaet 
er Normandiet.
WWP, Concord og Panzerwrecks impor-
teres af  SMT Hobby der kan henvise til 
nærmeste forhandler.
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Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Kvartårskonkurrencen i februar 2009

Til højre er det en tidlig MiG-3
i rumænsk udgave, bygget af
Miklos Büte. Modellen blev godt 
placeret, men da Miklos vandt i 
„Militær og fi gur“ klassen gav dette 
fl y ingen point til ham.

On the right is an early MiG-3 in 
Romanian markings. The modeller 

is Miklos Büte, a new member.
The MiG placed well in the „Air-

craft, cars and other“ class,
but since Miklos won in the „Ar-

mour and fi gures“ class,
this MiG didn‘t give him any points 

in the competition

Til venstre er det en fi n fi gur fra endnu et nyt
medlem, Tommy Gravad.
Den hjembragte Tommy en tredieplads i diora-
ma-klassen i hans debut i kvartårskonkurrencen

On the left is a nice fi gure
built by Tommy Gravad.

It brought him a well deserved 3rd place
in the diorama class in Tommy‘s very fi rst appea-

rance in the quarterly competition

Her til højre er det vinderen i „Militær
og fi gur“ klassen, en 1/48 Pz.III ausf.N
bygget af Miklos Büte.
En klassesejr i debuten, det er fl ot gået.

On the right is the winner
in the „Armour and fi gures“ class,

a 1/48 scale Pz. III ausf.N
built by Miklos Büte.

To bring home a class win in his fi rst quar-
terly competition is high class indeed
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
Morten Grim Pliniussen besøgte Fyens Militærhistoriske Samling i anledning af
deres 25 års jubilæum d. 24. august 2008. Der var besøg af  en stribe militærkøretøjer og 
gratis adgang til museet. En anmeldelse af  museet kan ses i IPMS-Nyt nr. 107.

I urets retning er det:
Nimbus med sidevogn,
Dodge Power Wagon,
Mowag GW3500, VW 181 Jagtvogn 
og Ferret.
Den gamle redacteur blev helt
nostalgisk da han så en jagtvogn,
sådan en har jeg engang haft som 
privatbil.

Clockwise you can see:
Danish Nimbus motorcycle with

side-car, Dodge Power Wagon, Mow-
ag GW3500, VW 181 and Ferret

The editor got a severe bout of nostal-
gia when he saw the VW 181, a car he 

once had  as his private car


