20,5 cm x 14,3cm
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RAF Museet i Hendon har i 2003
fået en ny hal, hvor lyset absolut
muliggør fotografering, modsat den
ældre hal, hvor der er meget mørkt
The RAF Museum at Hendon has
gotten a new hall in 2003 with
excellent lightning for taking photos,
where as the older hall is quite dark

Fra top til bund er det
en Sopwith Camel,
en Short Sunderland og
en BAe Harrier

Top to bottom you see
a Sopwith Camel,
a Short Sunderland and
a BAe Harrier

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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LEDER
Stofmængden til bladene i 2009 har været en særdeles variabel omgang. Sidste nummer krævede hurtig indsats fra redaktionens side
for at få fyldt bladet ud, mens der denne gang har været overskud af stof. Det bliver selvfølgelig bragt i næste nummer.
Jeg kan allerede nu love artikler om modelkonkurrencer, museumsbesøg og div. andet. Nå ja, selvfølgelig kommer der også rigtigt
meget om DM i Modelbygning, der finder sted knapt en måned efter at dette blad er udkommet. Vi ses vel i Valby?
For de af Jer, som nogle gange undrer Jer over hvad redaktionen egentligt talt foretager sig, så vil jeg anbefale Jer at læse formandens side denne gang. Flemming er gået i dybden med de redaktionelle arbejdsmetoder.
Når vi taler om bladet så lad mig på denne plads takke Christian Alexandersen for at vi har fået lov til i en lang føljeton, at følge
tilblivelsen af hans 1/24 Mosquito. I dette nummer finder I den afsluttende artikel, hvor der er billeder af den færdige model. Det har
været dejligt at vide, at der altid var de første 5-6 sider der var fyldt ud i bladet. Er der nogen af Jer der har lyst til at videreføre serien?
Det lægger jo et vist pres på en, at der skal være så meget fremdrift i modelbyggeriet, at du kan skrive en ny artikel hver tredie måned.
Min sommer har ikke været præget af noget der bare har mindet om modelbygning. Diverse ting på den private front (nej, jeg er
hverken blevet gift, skilt eller har fået børn!) har gjort at modelbygningen har ligget langt fra mig. Det nærmeste, det er blevet til, er
læsningen af et par bøger, som betyder at I får endnu en historisk artikel fra min hånd i dette nummer.
Den udflugt der var planlagt til Flyvevåbnets åbent hus blev ikke til noget, da arrangementet blev aflyst og der var ikke lige andre
ting af modelrelevans som blev til noget - med mindre en tur på Tøjhusmuseet tæller i den sammenhæng.
Nu kommer efteråret og vinteren og så bliver det nærmest forestående til DM i Modelbygning, hvor jeg som sædvanligt vil sidde nede
i hjørnet bag computerskærmen og sørge for at få tastet points ind i det glimrende IT-system som understøtter afviklingen af DM.
Jeg håber da også at der bliver tid til at få gået et par runder i salen og få kigget på alle de modeller som du og alle andre møder op
med i Valby Kulturhus d. 17.-18. oktober.
Ja, for jeg går da ud fra, at DM bliver det sædvanlige tilløbsstykke! Husk nu at tilmelde dine modeller på forhånd, dvs. inden 1.
oktober, så vi ikke skal taste som vanvittige på selve dagen. Jo mere der er lagt ind i systemet på forhånd jo bedre. Skulle du mod
forventning mangle at få en model klar, så er det væsentligt hurtigere at slette den fra systemet end det er at taste den ind, altså tilmeld
hellere for mange end for få! Vi ses i Valby d. 17.-18. oktober til god modelbyggerweekend!
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 30. august. Deadline til næste nummer: 01. november.
Forsiden viser HMS Belfast ved sin faste kajplads i Themsen
lige ved siden af Tower Bridge
Foto: Flemming Hansen

Front cover: HMS Belfast at it‘s regular berth
in the Thames river just beside Tower Bridge
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Så nåede vi minsandten nummer 125 i rækken af IPMS-Nyt’er! Nu
ville det have været praktisk hvis jubi-nummeret passede sammen
med DM-nummeret, men det gør det ikke. Derfor må du vente
med ekstra farvesider til næste nummer!
125 udgaver af et blad er mange – rigtig mange. Nu har ikke
alle numre 40 sider som vi har haft de sidste mange år – men lad
os antage at der i gennemsnit har været 35 sider pr. nummer, så
er det intet mindre end 4.375 sider med modelrelateret stof som
medlemmerne har bidraget med. Det er jo umådeligt sjældent at vi
har bragt materiale, der ikke er udsprunget af et medlems tanker
og gerninger. Så det skal alle de bidragende sjæle have stor tak for.
Uden Jer – ikke noget blad.
Men der var heller ikke noget blad uden at redaktøren Lars
Seifert-Thorsen utrætteligt hvert kvartal sætter sig sammen med en
mere eller mindre samarbejdsvillig redaktion og driver en proces
frem imod endnu en udgave af IPMS-Nyt!

Men hvordan bliver IPMS-Nyt egentlig til?
Det begynder med din artikel, som du på en eller anden måde
får afleveret til Lars. Der er naturligvis også en lang række faste
rubrikker. Jeg har jo denne side, som nok er en af de mest læste
af dem alle – nemlig ”formandens side”…!
Så er der kvartårskonkurrencen og billeder fra denne, samt
Bladhjørnet idet jeg modtager de fleste af vores korrespondance
magasiner fra IPMS afdelinger over hele verden. Ja, det er efterhånden ikke så mange, da økonomi og portosatser har det med
at slå den slags ihjel. Men lidt bliver det da til.
For at fylde op har jeg som regel også en eller anden form
for artikel, hvis bidragene fra medlemmer ikke rigtigt har slået til.
Redaktøren selv har også sin faste klumme og nærmest i reglen
også én eller to artikler med i bladet. Resten af redaktionen – Hr.
Stormer og Hr. Bentzien bidrager også til løjerne – en gang imellem
også med en artikel eller to! Den ”nye” mand Per Tardum forsøger
vi at få opdraget bedre end det er lykkedes med ”tvillingerne”! Ny
og ny skal tages med et vist gran salt – Per har været en del af IPMS
i vel omkring hundrede år – men i redaktionen er han relativt ny.
Omkring dagen hvor deadline ligger mødes hele redaktionen
hos en af staklerne, hvis tur det nu er til at brødføde den sultne
og tørstige hob. Traditionen tro sker møderne ikke hos redaktøren
Lars S-T, da formanden ikke rigtig kan omgås katte i det omfang,
de er til stede i det Seifert-Thorsenske hjem! Så det bliver en af
de andre der trækker kortet til at afholde redax-møde som det
hedder i redaktions lingo.

Mine herrer – vi har et problem!
Efter de indledende høflighedsfraser, så er der én sætning der
frygtes af alle redaktionsmedlemmer. Redaktørens indledning,
mens han med alvorstung mine kigger i sine notater og smider en
ildevarslende lille stak papirer på kakkelbordet… Mine herrer – vi
har et problem. Ohhh fuck – nu har medlemmerne igen ikke lavet
nok til at fylde samtlige 40 sider ud og der må nu trækkes på de
hårdt opspændte redaktionsressourcer.
Alle – undtagen Den Gamle Redacteur får pludselig travlt med
at studere antallet af krummer i den i Netto indkøbte sandkage
eller tilstanden af de allerede nedbidte negle. Det sker i spændt
afventning på, at DGR udpeger en eller anden stakkel til at fylde
32 sider stof ud med bolt-længder på Tiger kampvognes ophæng i
spät udgave… eller at den nærmest utænkelige trussel frembringes
gennem stramme læber: ”Ellers må vi nøjes med 32 sider”. Nej da
hr. Redacteur – vi skal nok få lavet et eller andet… (suk)
I de fleste tilfælde lykkes det dog at få fyldt bladet ud med re4

levant stof – nogen gange dog med hiv og
sving. Vi forfalder ikke gerne til at bruge
gamle artikler – i hvert fald ikke uden at
opdatere dem kraftigt!

Fotos siger mere end 1000 ord
Inden for de sidste 10 år er der sket så
meget på fotofronten, at vi er helt utroligt
hjulpet af digitale medier i forhold til i
gamle dage, hvor alle billeder skulle igennem en bekostelig raste
proces inden billederne kunne anvendes. Det er vi heldigvis langt
ud over i disse år og kvaliteten bliver kun bedre! Vi behøver ikke
længere tænke over hvor mange billeder vi bringer – det eneste vi
tænker på er ophavsret.

Tekst
I modsætning til billeder er tekstaflevering blevet nemmere for
mange år siden, hvor disketter blev dagens orden. Siden overtaget
af brændte cd’er og indenfor de seneste år næsten 100% overtaget
af e-mails med vedhæftede filer. E-mail og netadgang er nok noget af det der for alvor har hjulpet på kommunikationen mellem
medlemmer og redaktion. Enkelte bidrag kom indtil for kort tid
siden i håndskrevne sider eller endda udprintet på papir – tydeligvis udskrevet fra en computer – til redaktørens ufattelige glæde!

Afsted til trykning og forsendelse
Når bladets indhold og sammensætning er bestemt af den sammentømrede redaktion, så er det, at Lars‘ arbejde for alvor går
i gang. Nu skal bladet ”sættes op” – en tidskrævende proces på
Guldregnvej som Lars udtrykker, er hans form for modelbygning
– der leveres 4 modeller om året! Selvom mange af processerne
sidder i rygraden, så er det alligevel et arbejde, der tager en del
tid, som vi naturligvis alle skal være taknemmelige for at der er
nogen der gider. Tak Lars!
I færdig form ryger en CD afsted til vores nye trykker, der
virkelig har rykket vores kvalitet i den helt rigtige retning.
Men problemerne er ikke slut endnu. For godt nok er bladet
lavet, men det skal jo også ud til dig. Det er den gamle kasserer
der modtager bladene – og ve den ormædte møgabe der er skyld
i, at bladet arriverer bare én time for sent på Triumfvej. Det ér set
at der er faldet brænde ned! Det kan jo også ske at undertegnede
ikke har fået lavet labels i rette tid og ja, så er der også spanking!
Men med labels påsat og blade sat til post og mange gange
også vedlagt i de pakker Bjørn sender ud qua sin lille skumle biks i
kælderen på Triumfvej (hvilket sparer foreningen portopenge hver
gang det sker…), så mangler de bare at komme hen til ”nærmeste”
posthus. Men nu er nærmeste posthus jo efterhånden en saga
blot så også der har etaten sørget for udfordringer hen ad vejen.
Først røg tilskuddet til medlemsblade og snart derefter forvandt
posthusene et efter et. Suk.
Så også her skal der lyde en tak til kassereren for at yde den
uvurderlige indsats, der ligger i at udsende bladet, så du kan få
det så hurtigt som muligt efter udgivelsesdagen, hvis du ikke har
været så heldig at modtage bladet på IPMS-mødet i København.
Alt dette arbejde og meget mere er grundlaget for, at du nu
kan sidde med blad nummer 125 i rækken af IPMS-Nyt. Som
så meget andet er dette et produkt af frivilligt arbejde gennem
mange år og der skal herfra lyde en stor tak til alle bidragsydere
til dette – ingen nævnt, ingen glemt.
For de næste 125 udgaver af IPMS-Nyt! Hvem der så skriver
på bladet i februar 2041 må så tiden vise! Jeg er jo kun en knægt
på 80 somre på det tidspunkt!

Bygning af De Havilland Mosquito i 1/24
Så blev det tid til understel, canopy, løsdele, maling og finish.
For de interesserede også lidt om den portrætterede model, lidt referencer m.m.
Tekst og fotos: Christian Alexandersen

Næsten skræmmende kommer så første maleoperation af undersiden.
Sammen med fuselagen skal dør og lemme have en gang lys grå,
så de er klar til montering når det sidste interiør er kommet i hjulbrønde og „lastrum“.
Umiddelbart efter får oversiden standard RAF bomber scheme på oversiden.

Ja så er det blevet tid til at arbejde på understellet. Div. dele i hvidmetal rengøres og tilpasses.
Enkelte steder kommer der et par ordentlige bolthoveder fra MIG på.
Ikke mindst dækkene fortjener noget ekstra arbejde.
Godt nok fik jeg både resin- og gummidæk (som plaster på såret for et par skadede dele),
MEN jeg kastede mig alligevel ud i dækmønster på resin-dækkene.
Først savede jeg alle rillerne på tværs af dækket, dernæst frem med fræseren for at få „firkanter“ frem
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NYT FRA ROYAL MODEL
570:
571:
573:
575:
581:
583:
585:
586:
589:

Italian sidewalk
Italian road section
Mand og dreng
Park bench
Lamp on wall
Sherman „Clive“ Crew
Radiators
Barchino S.M.A.
Italian infantryman and officer
(Russia 1944)
591: Stowage Sherman „Clive“
593: Kriegsmarine Sea Man-WWII
(incl. 2 heads)
595: Carro armato L6/40
596: Carro armato M13/40 & M40
602: Stowage carro armato M13/40
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Til venstre:
Så manglede der jo skærmene, men lidt tynd
plade (kopieret efter et Eduard 1/48 etch
sæt) fik den sag rimeligt på plads.

Til højre:
Efter montering af hele understelsarrangementet i brøndene mangler der jo stadig
bremserør, guides til at sikre at
understel eller lemme ikke kiler sig når
tingene folder ind og ud – de må laves af
diverse tråd og stumper og limes på inden
lemmene for hjulbrønde sættes på plads

NYT FRA CMK
1:35
3111:

V-55A – Soviet Tank Engine,
USSR, Russia, post war
3112: Praga TNHPS Tank Engine
B35032: Soviet smoke dischargers
902B TUCA, 81 mm (8 pcs)
B35033: WWII US fuel can (6 pcs)
B35034: WWII German fuel can (6 pcs)
B35035: WWII German oil can (10 pcs)
1:72
2038: DUKW Engine set
2039: DUKW Detail set
7160: CH-47 Chinook Interior set
7161: CH-47 Chinook Engine set
7162: Chinook Exterior set
1:32
PLT 205: Heinkel He 178 „First Jet
Plane of World“, full resin kit
1:48
PLT 226:
DFS Stummel Habicht,
full resin kit
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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Så kommer turen til decals. En del fra det originale sæt og en hel del hjemmelavede.
Alle områder får sig en gang Future inden der kommer decal på.
Pånær rondeller på vingerne sætter alt sig første gang med micro set/sol.
Rondellerne på vingerne måtte have ikke mindre end 4 gange – well nu sidder de!
Afsluttende endnu en gang Future inden mat lak.

Så blev det tid til at få gjort undersiden og ikke mindst „lastrummet“ færdigt.
De allerede færdige bomber monteres med „propeller“ lavet af øldåse. Den planlagte detaljering af tanke i toppen af rummet droppes –
da det er komplet umuligt at se når først bomberne er på plads.
Nå ja, så er der jo lidt afsluttende malerarbejde på rummet og kanter og lemmene og de tilhørende aktivatorer, der skal sættes på.

NYT FRA MIG

NYE LØB I 1:35 FRA RBM

Standard Rust Effects
Light Rust Effects
German Three-Tone
Fading oil
ABT160: Engine Grease oil
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

35B78: 77 mm OQF 17 pdr. Achilles
35B94: 105 mm Bofors, S-tank (Strv. 103)
35B95: 75mm OQF,
Staghound Mk. III
35B104: 50mm KwK 39 L/60,
PzKpfw III Ausf. L
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA AFV CLUB
AF-35S50: Sd.Kfz. 251/3 Ausf. C
AF-35S51: T-34/76 model 1942.
Klare overdele. Fuldt interiør
AF-351xx: T-34/76 Model 1943 fabrik 183
AF-351xx: T-34/85 Model 1943 fabrik 183
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

P-411:
P-412:
ABT155:
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Canopyet blev ikke færdigt udvendig.
Værd at bemærke her, er at der er mere ramme indvendigt end der er ramme udvendigt. Et passende stykke husholdningsfolie males og
skæres til efter masteren, passet til i „madpakke papir“ – det rene Jørgen Clevin. Efter montering tilpasses farverne til camouflagemønster
på fuselagen, sidste „touch“ her er vinduesviskerne.

Udstødninger – ja i sættet var de store flammedæmpende skærme,
men ikke de egentlige udstødninger.
Jeg fandt nogle OK i rodekassen og
samlede dem to og to.
Derefter koncentrerende jeg mig om de store
skærme. Tilføjelse af de små køleluft-kanaler
og lidt pudse- og malearbejde - så går det fint.

Da kroppen var samlet fik jeg plantet en popnitte i kroppen
for at sikre at der var et ordentligt styr til antennemasten bag
cockpittet. Nu er det så tid til at få lidt form på den metalstang
der passer ned i kroppen og endelig få trukket et stykke
fiskesnøre ned til halen over masten og retur
Den ses her på billedet lige til venstre for pilen

NYT FRA ZVEZDA
3603:
3607:
3608:
3609:
3610:
3611:
3615:
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Mercedes L4500R Maultier
German WWII Sidecar R12 with crew
KV-2
Soviet DSHK with Crew WWII
PaK 36/37 with Crew
Soviet Tank Hunters with Dog (tankhund)
Russian Modern Tank Crew

Så er turen ved at være kommet til navigationslysene på vingetipperne.
Glassene blev formet da jeg i sin tid lavede canopy, næse m.m. Så nu er det tid at få
passet dem til – male lygtehusene og sætte
pærer i.
Som det ses af billedet fra prøvetilpasningen skulle der et par forsøg til før pasformen var ok – de her blev kasseret!

Så er den klar til weathering.
Da den portrætterede maskine er tænkt ret
ny er der mest tale om „hverdags-grisseri“. Oliespild og en anelse slitage på de få
metalpaneler.

Som jeg skrev i den første artikel skal jeg nok spare Jer for den lange historie om De Havilland og deres 100% selvfinansierede initiativ
som „fødte“ Mosquito’en. Først efter at den havde bevist sit værd tog RAF den til sig. OK, der er lidt den grimme ælling over historien,
men internt i RAF skulle den komme til at gå under „All things to All men“ eller kort på dansk „Alt hvad enhver kunne ønske sig“.
Vidunderet starter sin karriere med rekognosering, men avancerer hurtigt til bombemissioner. De første Mk.IV bombemaskiner
leveres til 105 Sqn i sommeren 1942. På dette tidspunkt er maskinen stadig en militær hemmelighed.
105 Sqn er blandt pionererne i anvendelse af Mosquito’en som bombemaskine. Til opgaven med at bombe et nazi-topmøde inde
midt i Oslo må man tænke kreativt.
Målet er en enkelt bygning blandt rigtig mange andre (=by). Efter lange overvejelser og beregninger kommer man frem til angreb
i lav højde ved stor hastighed og bomber der nærmest er at sammenligne med projektiler – mere end noget der falder! – Voilá, således
kom „Gestapo’s skræk“ til verdenen.
Missionen er en moderat succes og en af maskinerne går tabt, da et par Fw 190’ere blander sig. Dermed bliver bombningen af
Victoria Terassen i Oslo også den mission der gør Mosquito’en kendt i en RAF meddelelse.
For dem der gerne vil vide mere om angrebet på Oslo i september ´42 vil jeg meget anbefale den norske bog i referencelisten – den
er MEGET grundig og ikke svær at læse.

Dette billede af GB-G stammer fra Cato Guhnfeldts bog Bomb Gestapo Hovedkvarteret og er gengivet med tilladelse
© Cato Guhnfeldt
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Kilder
Aero Detail #23: D.H. Mosquito
Burindo #48: D.H. Mosquito
Squadron in Action 1127: D.H. Mosquito part 1
Squadron in Action 1139: D.H. Mosquito part 2
Osprey: Mosquito Nightfighter Bomber Units in WW2
Bowman: D.H. Mosquito i Growind Aviation Series
In Focus: Mosquito Fighter Squadrons

Guhnfeldt, Cato: Bomb Gestapo hovedkvarteret
Internettet, herunder
www.mossie.org
www.technomuses.ca
www.aircraftressourcecenter.com

Den færdige model er herover indsat i næsten naturtro omgivelser,
med en forstørret Airfix æskeforside som baggrund

Sådan kom et monster af en model til
en slutning. Ja, der er meget arbejde i en
vac-model – og det bliver jo ikke mindre
når den ved samme lejlighed skal konverteres!
Nå, men konverteringen kostede jo en
del arbejde med nyt canopy og næse (inkl.
interiør).
Dernæst har jeg detaljeret noget på
bomberum, hjulbrønde – tilføjet figuren
i cockpit og lidt seler og dimser i „the
office“.

Jeg har ikke ændret på grundfaconen
eller dimensioner – selv om fuselagen er
en anelse flad på toppen.
Alt i alt vel ca. 330 timers hyggeligt
arbejde. Af indkøb er der naturligvis selve
sættet fra Heritage Models. Foruden;
en hel tube alm lim,
en hel flaske sekundlim,
en hel tube squadron spartel,
6 x maling,
2 x 1/24 seler fra Eduard
1/48 detaljering fra Eduard

Diverse plastruct profiler og
MIG bolte hoveder og mesh
Hvis man medregner et par bøger, ialt
godt 3.000 Kr.
Så ja, man kunne nok lettere og billigere
være kommet til en mere detaljeret Mosquito Mk IV men så ville den heller ikke
være 1/24 – og hva’ faen hvad får man
af underholdning for en tier i timen? Jo pladsproblemer når den er færdig!

Dette billede viser et par Mosquito B.Mk.IV under opstart på en engelsk flyveplads
Foto: RAF via Internettet
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I skal ikke snydes for lidt billeder af „den virkelige vare“ her til sidst i artikelserien.
Ganske vist er dette ikke en B.Mk.IV, men mon ikke det kan give lidt inspiration til et anderledes diorama
Foto: RAF via Internettet

Dette line-up af Mosquito B.Mk.IV
er taget på RAF Marham, Norfolk,
i december 1942
Foto: RAF via Internettet
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London (eller ”hvor godtfolk er…”)
Som redaktør oplever man nogle gange lidt mærkelige ting.

S

åledes også her, hvor der pludselig
dumpede ikke mindre end to artikler
ind, der begge handler om London
og omegns mange gode tilbud til modelbyggerne. I stedet for at bringe dem i to
numre blev det til at redaktionen besluttede
at redaktøren skulle skrive dem sammen –
tak for opgaven.
Da de udtrykker sig på hver sin måde,
har jeg valgt at lade dem stå i direkte forlængelse af hinanden, således at Kjeld og
Kenneths oplevelser kommer først, mens
Flemmings tildeling af X-Acto knive kommer til sidst. Dog er listen over adresser
m.v. taget fra K&K’s artikel og indsat til
sidst. Jeg håber I kan hitte rundt i artiklen,
hvis I læser den, kan I også hitte rundt til
det som er værd at besøge i London og
omegn.

Londonturen 16-23/5 2009
2 af medlemmerne fra Sydsjællands modelbyggeklub, Kjeld Pedersen og Kenneth Kerff, har været på den ultimative
hobbyferie.
Planlægningen begyndte allerede 1 år
før, hvor vi var på forskellige fora for at
søge oplysninger om museer og andre
steder, man som modelbygger må besøge,
når turen går til London.
Vi ankom til Heathrow ved middagstid
lørdag den 16/5, hvorefter vi tjekkede
ind på hotellet, Royal National Hotel nær
Kings Cross, og fik lagt de sidste planer,
bl.a. hvilket tog vi skulle med dagen efter,
hvor turen gik til Duxford for at se årets
første airshow ”Spring Air Show”.
Tidligt søndag morgen tog vi toget til
Cambridge og videre med en specialbus
direkte til flyvepladsen. Adgangsbilletten
kostede 24£ for Kjeld og kun 19£ for

Indgangen til Imperial War Museum med et par 14 tommers kanoner foran bygningen

Kenneth, han er jo en Senior Citizen.
Vejret var ikke det bedste, lidt regn og
megen blæst. Blæsten var skyld i at deres
Memorial Flight, Lancaster, Spitfire og
Hurricane ikke kom, men ellers et fint
show. Der var bl.a. VC10, Folland Gnats,
Hawks, Corsair, P-51, Spitfire, Tiger Moths, Chipmunks, B-17 ”Sally B”, PBY-5A,
B-25, Chinook og ikke mindst Eurofighter
Typhoon.
Der er ikke noget så skønt som lyden af
en supercharged Merlin motor, men lyden
af en Eurofighter der kommer blæsende
med efterbrænderen tændt, er heller ikke
noget at kimse af. Chinook’en lavede et
fantastisk luftakrobatisk show, som var alle
pengene værd.
Der var som sædvanligt et hav af boder,
der solgte lige fra fish & chips til ældgamle
Frog og Airfix sæt. I en af boderne stod vi
og beundrede en 1:72 model af en Lanca-

På Duxford var denne Gloster Gladiator ude at blive luftet
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ster. Det viste sig at en ældre gentleman,
ved navn Ted Cachart, fortalte sin historie,
om hvordan han overlevede styrtet med
netop den maskine som modellen viste,
samt han signerede sin bog ”Ted the Lad,
a schoolboy who went to war” og så måtte
Kjeld jo lige have sådan en bog - med en
personlig hilsen.
Showet sluttede kl. 17.30 hvor vi tog
hjem efter en skøn dag inkl. læsestof, stort
billede i glas og ramme, dvd og byggesæt.
Om mandagen besøgte vi Imperial
War Museum, HMS Belfast samt Ian Allan
book/hobby-shop. IWM lignede sig selv,
stort flot og godt museum som selvfølgelig
skal besøges, selv hvis konen er med.
HMS Belfast var en stor oplevelse,
flot sat op, men man skal helst ikke være
gangbesværet og med rollator, da man skal
op og ned af utallige lejdere.
Absolut et besøg værd. Ian Allan er en
god boghandel a la Nyboder boghandel,
med et godt udvalg og en mindre hobby
afdeling.
Tirsdag splittede vi op og tog hvert sit
sted hen (sådan da). Kjeld tog toget sydpå
til Bovington tank museum, som er Aladdins hule for alt der har med panser at gøre
(han tog kun 487 billeder). Efter 5 timer
lukkede museet desværre, og turen gik
hjem igen. Bemærk at museet er ombygget
i april 2009 med en hal der hedder “The
tank story”. Desværre var WW1 hallen
lukket den dag.
Kenneth havde planlagt at leje en bil og
tage til Yeovilton og se Fleet Air Arms museum. Pga. noget bøvl med autoudlejning
fik han først en bil kl. 12.00, og han kunne

så være på museet kl. 15.00. En punktering
på vejen kun 20 miles før museet, ændrede
dagen sig. Han har skiftet hjul før, men ikke
på en bil med alu-fælge.
Det tog så lang tid med telefonopkald
og venten på vejhjælp at da han var klar
igen var der kun 45 minutter til lukketid.
Han vendte bilen og kørte de 100 miles
tilbage igen. Som et plaster på såret fik han
så set Stonehenge, hurra.
Onsdag tog vi Tuben til Hendon for at
se RAF museet og Hannants.
Her var også en lukning, nemlig Battle
of Britain hallen. De var ved at lave taget
- surt show, men resten var som sædvanligt
flot og lækkert. Lige noget for en rigtig
modelbygger. Deres 1:1 plastic model af
Eurofighteren er nu skiftet ud med den
ægte vare.
Lige i nærheden ligger Hannants nye
Vis Kjeld en Char B og han enten bygger eller
fotograferer den
Til venstre er det en Cruiser A13, der udkom i
modelform sidste efterår fra Bronco

tomhændede derfra. De ansatte virkede til
gengæld ikke særligt entusiastiske, nærmest
apatiske og ligeglade.
Atter en god modelbygger dag var gået.
Om torsdagen gik turen til National
Army museum i Chelsea, hvor der desværre var fotografering forbudt. Vi havde
hjemmefra fået at vide, at deres Helmand
udstilling også skulle vise danske soldater,
men atter en skuffelse, det var kun britiske,
der var vist. Ellers ok, hvis man interesserer
sig for den britiske hær gennem tiderne.
Så tog vi på en længere tur til the Docklands for at besøge deres artillerimuseum,
lokaler. Denne hobbyforretning er
Englands svar på Stoppel/Nikkeleg,
men det er ikke den Hannants man
handler med på nettet. Det er 2
forskellige ejere, vel en art franchise,
men en flot og veludstyret butik. Efter Hannants tog vi tilbage til hotellet
for at læsse vores storindkøb af.
Så gik turen med tuben til Modelzone som er en alsidig hobbyforretning med modelbyg, tog, diecast
fly, biler og panser, og RC. Et par
modeller blev også købt der. Derefter
gik turen til Foyles boghandel. Her
skal det bemærkes, at de ikke har
brugte bøger mere, men et meget
stort udvalg af de til modelbygning
nødvendige referencer.
Efter Foyles gik turen få hundrede meter til Motorbooks, som ligger i
en lille sidegade til St. Martins Lane.
I kælderetagen havde de et pænt udvalg af bøger og publikationer til os
modelbyggere. Vi gik da heller ikke

Under loftet på Imperial War Museum hænger denne Sopwith Camel
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Her er facaden til Modelzone, logoerne er rød-sorte

kaldet Firepower. Vi fik speciel behandling,
da de hørte vi kom helt fra Danmark, så vi
fik åbnet en normalt lukket hal til fotografering af bl.a. Honest John og 3,7” AA gun.
Vi fik også vores egen filmforevisning,
som bestod af først en film om artilleri
gennem tiderne. Derefter gik man til en
anden hal, hvor der var 2 lærreder. Her
viste de moderne artilleri, mens man blev
udsat for røg, brag og vibrationer i gulvet.
Fredagen blev brugt til alm. London
turisme plus en tur i London Eye. Vi skulle
have et fotografisk bevis på, at vi havde
været i London.
Gode råd til din London tur
Det kan betale sig at købe et Travelcard,
enten 1-2 eller 1-6 zoner for 7 dage. Kortet
kan købes hjemmefra via Arte udland.
Det er meget vigtigt at have noget
ordentligt fodtøj samt strømper når man
som os går omkring 30-40 km om dagen.
Hav en stor kuffert (helst en ”stiv”) så

du kan have alle dine bøger og byggesæt
med hjem.
Bestil din rejse i meget god tid hvis du
vil have billige flybilletter fra f.eks. Norwegian.

London for (fly) modelbyggere
I den lange føljeton af XXXX for modelbyggere, hvor Morten Grim har været en
af de hjørnesten, hvor store føljetoner udspringer fra, er vi nu nået til London – der
vist har været omtalt før når nu sandheden
skal helt frem i det skarpe neonlys.
London er på mange måder en stor
by – men for modelbyggere er København nu ikke så langt efter set på antallet
af hobbyforretninger og de varer, der er
til at få. Der er naturligvis også museer i
massevis at besøge – men skal vi ikke starte
i modelenden?

I Ferrarishoppen finder man denne F1 racer i 1:1
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Modelzone
Den absolut største modelbiks du kan
finde inden for bygrænsen er den tidligere
”Beatties”, der nu hedder Modelzone.
Den befinder sig i nærheden af Holborn Undergrundsstation. Gå ud af denne
og gå til højre. Så ligger forretningen ikke
så langt væk på højre side af vejen på
High Holborn. Holborn udtales i øvrigt
med stumt ”l”, hvis der skulle være nogen
der har brug for den oplysning! Det er en
meget stor forretning som har en rimelig
mængde byggesæt af både panser, fly og
biler fra de store – så som Tamiya, Airfix,
Trumpeter osv.
Der er også en begrænset mængde
detaljerings-”stuff ” og et mindre antal
modelblade af den engelske slags. Detaljeringsdele var udelukkende til panser som
jeg lige husker det. Så er der noget RC,
tog og også en stor sektion med die-cast
modelbiler.
På sætsiden finder du ikke rigtig noget
du ikke kan finde herhjemme. Men det er jo
altid rart at se på en hobbyforretning ”live”
i stedet for en kønsløs indkøbskurv på et
website – selvom begge naturligvis har sine
fordele. Modelzone kan absolut anbefales
som et besøgsmål, hvis du lige kan slippe
væk fra familien en times tid.
Karakter: 4 X-acto knive ud af maksimalt 6 tildeles Modelzone Holborn.
Hamleys – BR på speed!
Et meget lidt usædvanligt besøg når man
nu er i London er den selvudråbte ”verdens
største legetøjsforretning” Hamleys.
Jeg vil nu nok vove den påstand at en
gennemsnitlig Toys’ R’ Us er lige så stor
om end den ikke er i de der 5-6 etager som
Hamleys nu engang er på Regent Street.
Det er sådan set efterhånden kun en BR på
speed. En masse plastik legetøjs skrammel.
Da jeg var der sidst for snart 15 år siden
var der et anstændigt udvalg af byggesæt
og modelbiler øverst oppe. Men det er efterhånden en saga blot. Et ynkeligt udvalg
af diverse små Airfix og Revell sæt kunne
det lige knibe sig op på. Til gengæld er det
nu underholdende at studere de dygtige
sælgere af alverdens tryllesæt og andet gejl
der falbydes. Se om du kan afsløre deres
numre mens de små beundrere ser på! Så
bliver de så glade.
Karakter: 1 X-acto kniv ud af maksimalt 6 tildeles Hamleys.
Ferrari shoppen
Lige overfor Hamleys ligger en helt anden
slags Mekka, der ikke rigtig har noget med
modelbygning art gøre – og dog! Det er den
knaldhamrende nye Ferrari shop.
Man kan ikke købe biler i 1:1 – men

du kan til gengæld købe alverdens former
for Ferrari merchandise, som det hedder
på nydansk. Masser af tøj, bamser, krus,
musemåtter og die cast modelbiler – også
dem i den rigtigt dyre ende, hvor en diskussion med konen inden da nok er på sin
plads. Knap 3.000 pund for en modelbil er
da også en slags penge!
Midt i lokalet er placeret en rigtig
Formel 1 Ferrari fra Michael Schumacher
æraen, så dette er absolut en butik der MÅ
besøges, selv om man måske kun er en
anelse Ferraristi!
Karakter: 3 X-acto knive ud af maksimalt 6 tildeles Ferrari shop.
TAHS - en tur til West Drayton
Som det er tilfældet med mange modelbutikker, så ser du dem ikke i bymidter, på
grund af de forholdsmæssigt dyre huslejer.

The Aviation Hobby Shop er bestemt ikke prangende udvendigt

Nej, man må ud i de rå forstæder. Nærmere bestemt til
West Drayton, der ligger ude
i nærheden af Heathrow.
Der ligger TAHS – The
Aviation Hobby Shop, som
bl.a. læsere af Scale Aircraft
Modelling vil kunne nikke
genkendende til fra deres traditionelle halvsidesannonce,
som simpelthen er proppet
med så megen info, at fonten
er umådelig lille og vil volde
mange ældre medborgere
problemer. Men sådan er butikken også!
Det er en meget lille butik, der simpelthen er PROPPET fra gulv til loft, med
byggesæt – fly naturligvis,
bøger – om fly naturligvis, decals – til fly naturligvis, resin
og ætsdele – til fly naturligvis

Hamleys havde i maj måned fået disse unge damer til at lokke kunderne til

og meget meget andet. Det er simpelthen
en Aladdins hule at træde ind i efter min
mening og absolut den lille tur ud til West
Drayton værd.
Det kræver dog lidt vejbeskrivelse.
Man tager toget fra Paddington. Det
er forrygende nemt at trække billetten
i automater og gør det endelig uden for
myldretiden så er det meget billigere!
Togturen tager vel 25 minutter inden man
står på West Drayton station, der nok
ikke vil få mange Michelinstjerner og vi
er absolut heller ikke på Margueriteruten
her! For at sige det pænt – der er grimt –
meget grimt. Trist London forstad med
grimme huse. Heldigvis regnede det ikke
– men det må vist være et tilfælde, da jeg
er overbevist om at vejret altid er grimt
trist og tåget der.
Nuvel – man går ud af stationen og

Motor Books er derimod en nydelig boghandel, også set udefra
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og ikke UNDER vandet.

Bagbord side af HMS Belfast er den side man går ombord fra

kommer ud på en busholdeplads. Lad ikke
dette forvirre. Gå hen til den større vej og
gå mod højre. Følg vejen og gå over broen
og derefter hold til højre. Efter få hundrede
meter har du TAHS på din højre hånd.
Det ser ikke ud af ret meget udenfor
– men gå roligt ind og lad dig vederkvæge.
Det er et rigtigt hyggeligt par, der har butikken, så man kan faktisk sagtens bruge et
par timer i butikken selvom den ikke er ret
stor. De havde desværre ikke længere skiltet
til ”baglokalet” hvorpå der stod: Executive
suite – no access. God værkstedshumor –
der var ikke meget ”executive suite” over
baglokalet. Hvis man er til FLY og KUN
fly, så læg vejen forbi.
Karakter: 6 X-acto knive ud af maksimalt 6 tildeles TAHS.
Motorbooks
Der er sikkert andre modelmekkaer rundt
omkring. Men det var dem jeg lige kunne
forholde mig til da jeg var afsted i april
2009.
Der er (eller nærmest var) også en
modelbiks i St. Martins Lane, der sælger
modelbiler. Sidste gang jeg var der, var der
en del 1:43 BBR sæt – i år var alt die-cast
og et skilt i vinduet sagde at butikken var
til salg, hvis der ellers var interesserede.
I nærheden af denne nede i en lille gyde
ligger Motorbooks, der uanset navnet ikke
kun har bøger om motorsport. Der er også
en hel del militær- og flybøger, der sagtens
vil kunne interessere en masse medlemmer
i klubben. Butikken er flyttet en anelse og
ligger nu i 13/15 Cecil Court.
Lige ved eller næsten ved siden af en
spøjs lille butik der solgte alt i mønter,
sedler og medaljer.
Faktisk kunne man blive trilliardær for
den beskedne sum af £9,50 ved at investere
i en 1 trilliard Zimbabwe dollar seddel –
16

eller hvad med en ”Tyrant Collection Presentation pack? Pengesedler med Idi Amin,
Mao, Kim Il Sung etc. Typisk engelsk god
”værkstedshumor” om man så må sige.
HMS Belfast
Nu har jeg efterhånden været i London
en del gange, men havde aldrig tidligere
haft muligheden for at komme ombord på
HMS Belfast, der ligger i Themsen. Eller
skal vi sige det på en anden måde – jeg fik
at vide på bydemåde at jeg ikke var spor
interesseret i den gamle pram… Men nu
med sønnike i hånden så kunne ”pigerne”
jo tage i de magasiner de ville imens!
Billetten købes ved indgangen, sammen
med alle de sædvanlige souvenirbøger,
modeller etc. Naturligvis var der righoldige mængder af Airfix modellen til salg
– surprise!
Man kan låne en automatisk guide
med. Det var sådan en slags gammeldags
mobiltelefon, hvor man skulle trykke på en
given nummerkombination når man nåede
frem til et display af en eller anden slags.
Umådeligt fiffigt og smart. På den måde
kunne man tage skibet i øjesyn uden at
skulle følge en eller anden autoriseret guide.
Tro mig skibet er stort nok til at blive
væk i. I 1:600 ligner den ikke alverden og
egentlig heller ikke når man ser den ligge i
Themsen. Men inden i er den minsandten
stor nok!
Hele vejen på turen rundt er der opsat
1:1 dioramaer, hvor voksfigurer – eller
hvad de nu er lavet af, sidder og spiser, er
på ”battle stations” eller ligger på lazarettet
og bliver savet i!
Med typisk engelsk sans for detaljer og
det livagtige er det en meget interessant tur
rundt på skibet.
Ja man skulle jo nok ikke lide for meget
af ”klaus”, selvom skibet sejler PÅ vandet

En lille kort historie om Belfast
Admiralitetet beordrede i 1936 bygningen
af to store og forbedrede versioner af de
lette krydsere af Southampton-klassen
med 16 seks-tommer kanoner i fire tårne
med fire kanoner i hver og med en vægt
på 10.000 tons, hvilket var det maksimalt
tilladte under Washington aftalen. Traditionen med at opkalde flådens skibe efter
bynavne, blev bibeholdt med navnene
Edinburgh og Belfast.
Det viste sig dog umuligt at konstruere effektive kanontårne med 4 gange
kanonbestykning, hvorfor man overgik til
en opdateret version af de ellers anvendte
trippel kanontårne, der blev brugt i Southampton-klassen. Den store vægtbesparelse blev brugt til tykkere armering og en
forøgelse af antiluftskyts med 50 %.
Under kommando af Kaptajn (Senere
Admiral Sir Frederick) Parham blev Belfast
den største og kraftigste krydser i Royal
Navy. Den var siden stabelafløbningen
blevet yderligere udbygget til 11.500 tons
med en ”bule” midtskibs, der også øgede
stabiliteten i skibet. Men også tilføjelse
af datidens mest moderne radar og ildledelseskontrolsystem gjorde at Belfast
blev flagskibet i Storbritanniens indsats i
Atlanterhavskrigen for at beskytte konvojer, der fragtede forsyninger til Sovjetunionen vis Murmansk.
Ved D-dagen i juni 1944 var Belfast
flagskib for ”Bombardment Force E” der
skulle støtte britiske og canadiske tropper
ved angrebet på Gold og Juno strandene.
Klokken 05.30 den 6. juni 1944 var Belfast
et af de første skibe til at åbne ild mod de
tyske stillinger i Normandiet.
Over de næste 5 uger var Belfast næsten
konstant i aktion og affyrede tusinder af
granater fra de primære 6-tommer kanoner og de sekundære 4-tommere. De
sidste skydninger fandt sted sammen med
slagskibet HMS Rodney samt det mindre
skib HMS Roberts den 8. juli under de
voldsomme kampe omkring Caen.
To dage senere var fronten for langt
væk for 6-tommer kanonerne og HMS
Belfast vendte stævnen mod Plymouth Davenport for at få en velfortjent overhaling
inden det skulle til det fjerne Østen. Der
opfyldte skibet en rolle for fredsbevarelse
efter Japans kapitulation.
Inden HMS Belfast går ud af tjeneste
i september 1952 havde den også været i
aktiv tjeneste under Korea krigen.
HMS Belfast er absolut et besøg værd
og dens placering så tæt på centrum af
London gør at man ikke skal ud i dagsrejser, men kan klares på en formiddag.

Billetten koster £10,70 - £8,60 hvis man er
pensionist og børn under 16 er der gratis
adgang for.
Hendon og Hannants går (næsten)
hånd i hånd
Et besøg i London er ikke komplet uden
et besøg på Hendon, der ligger lige ved
undergrundsbanens station der hedder
Colindale, der ligger på Northern Line (den
sorte). Det gode ved Hendon er, at der er
gratis adgang minsandten!
Hendon er for dem der ikke måtte vide
det Royal Air Force museet. Desværre var
Battle of Britain afdelingen delvis lukket,
da jeg var der i april, men der er masser
af andet at kigge på. En helt ny (for mig)
afdeling, der er meget lys og fotovenlig var
et velkomment supplement. Hovedinteressen ligger nok omkring den meget flot
restaurerede P-51, der roterer på en stand.
Men også et udpluk af diverse jagere fra
2. verdenskrig passer fint ind. Dog ingen
Spitfires – men til gengæld Bf-109, Zero
og en rigtig flot Mosquito, der er placeret
så passende at man får gode skud lige op i
bomberummet. Exellent!
Bomber Command hall ligger til gengæld hen i tusmørke, hvor det næsten er
umuligt at få nogle ordentlige billeder ud
af det. Men for pokker nogle imponerende
fyld der er puttet ind i den hangar. Der er
både Lancaster og Vulcan under samme
tag udover en masse andre fly. Det eneste
negative er det mørke, der ikke rigtig gør
at billeder er en mulighed.
Naturligvis er der også en museumsshop i forbindelse med museet, hvor man
kan købe sig fattig(ere) i byggesæt, krus
og bøger. Tilfældigvis var den nye 1:48
TSR 2 lige kommet på banen, så den blev
naturligvis indkøbt sammen med en håndfuld autentiske titaniums bolte, der kunne
udvælges blandt en ordentlig bunke. Hvad
jeg skal med dem? Aner det ikke – men
har DU måske ægte TSR2 bolte? Nej vel!
På hjemvejen skal man ikke gå tilbage
til stationen – man skal tværtimod fortsætte et par hundrede meter videre af vejen
hvorpå museet ligger. Man KAN godt gå
ind og besøge Jehovaerne på vejen, men jeg
vil nok personligt foretrække, at fortsætte
frem til den voldsomt attraktivt udseende
baggård (nej!) , hvor Hannants ligger. Der
er et skilt på vejen der peger derind – ellers
ville de færreste nok finde den.
Taget i betragtning af at det nok er en
af de mest kendte hobbybutikker i England, så var jeg ikke svært imponeret over
udvalget i butikken. Vor hjemlige Stoppel
kan helt sikkert følge godt med i sammenligning med Hannants Colindale. Den store
postordrebiks i Lowestoft har naturligvis et
større udvalg – men som god modelbyg-

Hannants i Colindale ligger i denne baggård, antallet af „strøgkunder“ er nok til at overse

ger vil man dog sagtens kunne finde lidt i
hjørnene i Colindale – jeg kunne godt! Men
forvent ikke Aladdins hule, siger jeg bare!
Karakter: 5 X-acto knive ud af maksimalt 6 tildeles Hendon og Hannants for
den samlede oplevelse.
Så jo London kan sagtens anbefales
stadigvæk.
Her er de forskellige Internet-adresser som
blev benyttet til planlægning:
Imperial War Museum London
IWM Duxford
IWM Belfast
http://www.iwm.org.uk/
Imperial War Museum London, Lambeth
Road, London SE1 6HZ
Imperial War Museum Duxford, Cambridgeshire, CB22 4QR
HMS Belfast, Morgan’s Lane, Tooley Street, London SE1 2JH
3 stk. museer under Imperial War Museum.
Har alle samme hjemmeside.
Tank Museum Bovington
http://tankmuseum.org/
The Tank Museum, Bovington, Dorset,
BH20 6JG
2 ½ -3 timer i tog fra Waterloo i London
Royal Air Force Museum
http://www.rafmuseum.org.uk/
Grahame Park Way, London, NW9 5LL
Ikke langt fra Colindale banegård
Firepower, The Royal Artillery Museum
http://www.firepower.org.uk/
Firepower,The Royal Artillery Museum,
Royal Arsenal, Woolwich, London, SE18
6ST
Helt ude i den anden ende af London, find
derud via hjemmesiden.

Fleet Air Arm Museum
http://www.fleetairarm.com/
Fleet Air Arm Museum, RNAS Yeovilton,
Ilchester, Somerset, BA22 8HT
Langt væk fra London i Yeovilton, besværligt med tog.
Hannants hobbybutik
http://www.hannants.co.uk/
Unit 2 Hurricane Trading Estate , Grahame
Park Way, Colindale NW9 5QW
100 meter fra RAF museet i Hendon/
Colindale
Modelzone hobbybutik
http://www.modelzone.co.uk/
202 High Holborn, London WC1V 7BD
Midt i London
Foyles boghandel
http://www.foyles.co.uk/
113-119 Charing Cross Road, London,
WC2H 0EB
Midt i London
Ian Allan boghandel / hobbybutik
http://www.ianallanpublishing.com/
home.php?cat=1013
45/46 Lower Marsh, Waterloo, London,
SE1 7RG
Ikke langt fra Waterloo banegård
Motorbook Boghandel
http://www.motorbooks.co.uk/
13/15 Cecil Court London WC2N 4AN
Sidegade til St. Martins Lane midt i London

DM i modelbygning
Husk det nu. Meld dig til og mød op med
dine kreationer. Lad os vise, at alle andre
er og bliver nr. 2 efter IPMS Danmark!
Om ikke andet så kom og kig og bliv
inspireret til næste DM i 2011!
Vel mødt den 17. og 18. oktober i
Valby Medborgerhus.
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Avia B-534
Et tjekkoslovakisk jagerfly under mange faner. Del 1
Af Jørgen Seit Jespersen

A

rtiklen her kan egentlig begynde
med: Der var engang et land, der
hed Tjekkoslovakiet, og det findes
ikke mere. Ligesom Polen og Jugoslavien
opstod Tjekkoslovakiet, da europakortet
og dets grænser blev tegnet om efter 1.
verdenskrig.
Derfor kom der etniske minoriteter
indenfor Tjekkoslovakiet grænser. Der
var tyskere, polakker og ungarer samt flere
andre, og de problemer det skabte, vil også
fremgå af artiklen. Hurtigt efter landets
selvstændighed fik det sin egen flyindustri
med fabrikker som Aero, Letov, Praga og
Avia, og i løbet af tyverne og trediverne
blev Tjekkoslovakiet et af Europas førende
industrilande.
Denne artikels emne, Avia B-534, er
det sidste biplan i en lang række af jagerfly,
der kom ud af Avias produktionslinier.
Avia B-534 kan sammenlignes med fly fra
andre lande f.eks. Gloster Gladiator, Fiat
CR. 32 eller 42, Polikarpov I-15 eller I-153
og Heinkel He 51.

Avia B-534s konstruktion og
produktion
Den almindelige måde at konstruere fly på
i tyverne og også i trediverne var at designe
flyet og så derefter prøve at finde en egnet
motor. Det er derfor, der er eksempler på,
at det samme fly findes med f.eks. både
stjernemotor og rækkemotor.
Angående Avia B. 534 er sagen lidt
anderledes, det skyldes at Avia havde
indgået en aftale om licensproduktion af
den franske Hispano-Siuza HS-12Ydrs V

på 632kW (860 hk). Ycrs versionen indgik
også i konstruktionsplanen. Den gav mulighed for, at der kunne installeres en 20 mm
maskinkanon mellem cylinderrækkerne.
Derfor fik Ycrs motorerne den højeste
prioritet i produktionslinien.
Udviklingen af det nye jagerfly blev
lagt i hænderne på ing. Frantisek Novotný,
der tidligere havde stået for udviklingen
af jageren Avia B-34, og endnu tidligere
havde han arbejdet for Hawker Company
i England. De første tegninger til Avia
B-534 blev lavet sidst på året 1932. Konstruktionens grundelementer stammer fra
ing. Novotnýs B-34.
Fuselagen var en stål- og aluminiumrørs- og wirekonstruktion. De enkelte sektioners rammeværk var samlet med bolte
og møtrikker og kun svejset i begrænset
omfang, wirerne gik fra hjørne til hjørne
i rammeværket. Dette betød at konstruktionen var robust, og den var også let at
reparere, idet de enkelte sektioner hurtigt
og nemt kunne skrues fra hinanden, hvis
der var skader på flyet.
Den bagerste del af fuselagen indtil
lige bag cockpittet var beklædt med lærred,
mens resten af fuselagen var beklædt med
aluminium. Den forreste aluminiumsdels
forskellige adgangslemme ind til motor og
andre mekaniske dele var også hurtige at
åbne og lukke, for i stedet for skruer var
der fjederbelastede smæklukkere, noget à
la det vi kender som patentpropper. Hvor
den lærredsbeklædte bagkrop og den aluminiumsbeklædte forkrop var samlet, var
der brugt skruer.
Motorophængets bomme var af let-

Her er den første prototype klar til at blive præsenteret
Foto: Via Internettet
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vægtsstål, der var sat sammen med brandvæggen foran cockpittet og fuselagens
rørkonstruktion med stålstivere. Motoren,
kølersystemet, tanke til kølervæske og
brændstof, maskingeværer og deres ammunitionskasser var samlet i en kompakt enhed foran cockpittet. Cockpittet var åbent
og kun med en vindskærm.
Landingsstellet med dets oliepneumatiske støtdæmpere var fastgjort direkte
på motorens bærende konstruktion. Der
var ikke noget halelandingshjul, men i
stedet en haleslæber.
Undervingerne var boltet fast på fuselagen, mens overvingen var fastgjort til
undervingerne og fuselagen med metalstivere med kugleled. I både overvingen
og undervingerne var lægter og ribber
forstærket med rørstivere og stålwire. Der
var krængeror på både under- og overvingerne, og vingerne var lærredsbeklædte,
flyets halefinner og højde- og sideror var
konstrueret ligesom vingerne, og sideroret
var aerodynamisk balanceret.

1. prototype
Den første prototype til Avia B-534 skulle
være færdig i en fart, man brugte kroppen
fra en Avia 234, men krængerorene blev
sløjfet på de underste vinger og på hver
undervinges overside blev der installeret
et maskingevær i en blister. Ligeledes blev
det aerobalancerede sideror også sløjfet.
Der blev også brugt en anden motor, idet
man havde en franskbygget Hispano-Suiza
HS-12Ybrs til rådighed. Propellen var en
Ratier metalpropel. Prototypen fløj første
gang den 25. maj 1933.
Under fabrikstesten blev det aerobalancerede sideror installeret igen. Da
flyet havde sin oprindelse i Avia B-34 typen
hed det Avia B-34.2, dette navn blev ændret
først i september til Avia B-534.1.
Den 8. sept. 1933 blev flyet fløjet til
”Det Militære Institut for Teknologi og
Flyvning” VTLÚ og den 10. sept. blev flyet
præsenteret for offentligheden på Hærens
Flyvedag. Prototypen blev gennemtestet af
militære piloter, og det skulle konkurrere
med jagerfly fra andre fabrikker i mock
dogfights. Konkurrenterne var udover Avia
flyene Ba-33 og B-534 også Letov S- 231
og Praga E-44. Konkurrencen var skrap
og alle kneb gjaldt, f.eks. forhindrede Avia
fabrikken, at en af deres licensbyggede
HS-12Ydrs motorer blev udleveret til Praga
fabrikken.
Konkurencen havde også sine menneskelige ofre. Den 3. oktober 1933 omkom
korporal Cermín i en Letov S-231, da han
under en mock dogfight med en af Avias
prototyper, med ca. 500 km/t ikke kunne
trække sin Letov ud af dykket.

Den 27. i samme måned omkom 1. Lt.
Tous i Pragas prototype E-44, da han ikke
kunne rette op efter et fladt spin.
Resultatet af konkurrencen blev, at
Avia B-534 gennemgående var sine konkurrenter overlegen, men Pragaen scorede
også point, idet den kunne manøvrere ved
lavere hastigheder og var mere harmonisk
og lettere at kontrollere. Alt i alt vandt
Avia B-534.1.
Mens fabrikken lavede forsøg med den
2. prototype (se nedenfor), blev mange af
de teknologiske ændringer afprøvet på den
1. prototype på VTLÚ. Under testflyvning
gik den 1. prototype tabt. Den blev ødelagt
den 12. juli 1934, da sgt. V. Holubec lavede
kunstflyvning i lav højde. Motoren blev dog
ikke ødelagt og der blev bygget et fly omkring den, ”den anden første prototype.”
Da dette fly var flyvefærdigt 27. august
1935, blev det overtaget af VLTÚ den
9. sept. Flyet holdt ikke længe, for den
17. sept. var major Ján Ambrus på vej
til skydeterrænet Malacky i det sydlige
Slovakiet. Han mellemlandede i Hradec
Králové, hvor det 4. regiment havde base
og snart skulle modtage nogle af de nye
serieproducerede fly. Der lånte han flyet ud
til regimentets næstkommanderende oberstløjtnant B. Dragoun. Ved afslutningen af
hans prøveflyvning kunne han ikke komme
ud af et spin. Flyet ramte jorden, oberstløjtnanten blev dræbt, og flyet blev knust.

2. prototype
Flyet fløj første gang 5. september 1933.
Det hed B-534.2, men blev døbt om til
B-534 II. Motoren var stadig en HS12Ybrs. Avia fabrikken beholdte flyet i
fabrikken til dens egne tests.

Her er det en B-534.1 som præsenterer sig i solskin
Foto: Via Internettet

For eksempel satte Avias testpilot
Václav Kocí national hastighedsrekord den
14. april 1934 med en gennemsnitshastighed på 365,744 km/t med enkelte ryk på
395 km/t.
Flyet blev også brugt til forsøg med
teknologiske forbedringer. Især det aerodynamiske balancerede sideror, luftindtagenes placering og en forlænget kølersektion.
Maskingeværerne på undervingerne blev
flyttet ind i fuselagen, så piloten kunne
afhjælpe funktionsfejl.
Der blev også installeret et lukket
canopy lavet af celluloid (rhodoide), hele
canopysektionen var hængslet på højre
side. Dette canopy blev dog kasseret. Mange af disse forbedringer kom til at indgå i
de serieproducerede fly.
Flyet blev også præsenteret i udlandet.

Václav Kocí fløj det til Jugoslavien, for
fremvise det der; men jugoslaverne brugte Hawker Fury Mk. I og havde allerede
besluttet sig for at fortsætte med Hawker
Fury Mk. II. På vej hjem fra Jugoslavien
landede han nær ved den lille landsby
Nechyby. Da han skulle starte igen, ramte
han nogle trætoppe og styrtede ned og
flyet blev beskadiget. Under reparationen
fik flyet en træpropel i stedet for Ratier
propellen, endvidere blev de 2 luftindtag
til karburatoren på siden ved vingeroden
flyttet til et indtag under snuden, og det
var først i 1936, at flyet fik installeret en
Hispano-Suiza HS-12Ycrs og en 20 mm
Hispano 402 kanon.
Avia fortsatte udviklingen af Avia
B-534 flyet i hele dets produktionstid fra
1932 til tyskernes okkupation i 1939. Den-

Her er det et line-up af B-534.IV i fabriksny bemaling
Foto: Via Internettet
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I version II flyene var der både fly
med 2 maskingeværer i vingerne og 2 i
fuselagen og fly med 4 maskingeværer i
forkroppen. Flyene med 4 maskingeværer
i forkroppen havde en større blister på
siden af fuselagen end dem med kun 2
maskingeværer.
Endvidere blev der monteret 3 Pantof
bombeholdere under hver vinge, således at
flyet kunne medbringe seks 20 kg. bomber,
da man anså flyet for velegnet til angreb
på jordmål. I alt blev der produceret 100
version II fly.
Avia solgte 2 fly til Grækenland. De
havde numrene 534.1001 og 534.1002.

Avia B-534 version III
Denne B-534.I har fået metalbeklædningen af så vi kan se motoren og rørkonstruktionen
Foto: Via Internettet

ne udvikling var en præstation i sig selv, især
forbedrede man aerodynamikken, så flyet
ydelser steg selv om vægten forøgedes og
motoren var den samme.

Serieproducerede fly
Produktionen af Avia B-534 løber i versionerne I til IV og Avia Bk-534, der er
kanonbevæbnet.
Serienumrene på Avia B-534 er lavet
som følger. Først typenr. 534 punktum
produktionsnummeret, f. eks. B-534.17
er det syttende producerede fly. Produktionsnr. fra 1000 og større blev reserveret
til evt. eksportfly.

Avia B-534 version I
Efter konkurrencen og forsøgene med
prototyperne og efter mange politiske
forhandlinger i Ministeriet for Det Nationale Forsvar, blev det besluttet først på
året 1935, at Avia B-534 skulle sættes i
serieproduktion.
Version I flyet var nærmest identisk
med 2. prototype, men det fik en træpropel i stedet for prototypens metalpropel.
Cockpittet var åbent og havde en vindskærm. Regeringens første ordre var på
147 fly og prisen var på Kc 275.000 pr.
stk. uden bevæbning, den købte ministeriet
ved siden af.
De første blev leveret til luftvåbnet i efteråret 1935. Bevæbningen på de 47 første
bestod af tjekkoslovakiske vz 30 maskingeværer, et på hver undervinge og to på
siden af maskinens forkrop. Flyvevåbnet
var utilfreds med maskingeværerne på undervingerne, på grund af det mente man, at
skydningen var for upræcis, desuden kunne
evt. funktionsfejl ikke afhjælpes. Flyvevåbnet ville hellere have alle 4 maskingeværer
samlet i forkroppen. Der blev lavet et forsøg i dagene 17-21. september. To Aviaer
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med hver sin bevæbning beskød et 10 x
10 m jordmål. Flyet med maskingeværer
i vingerne B-534.9 havde 69.1% træffere,
mens det andet B-534.139 havde 72.8%,
altså ikke nogen markant forskel. Resultatet
blev, at alle jagerne fik maskingeværerne
installeret i forkroppen. Dette medførte
en forbedret aerodynamik.
Det viste sig også at jageren havde en
konstruktionssvaghed. Forkanten af den
øverste vinge var beklædt med en aluminiumsinddækning, og den var for tynd.
Under kraftige dyk, når flyet skulle
trækkes ud af dykket, mistede inddækningen facon. Dette bevirkede, at der kom
overtryk inde i vingen, ligesom man puster
en ballon op, og flyet faldt om på ryggen
under udtrækningen af dykket. Da disse
dyk med mange G især blev brugt til angreb
på jordmål, havde piloten ikke en chance
for at rette flyet op.
I årene 1936 og 1937 mistede piloterne
sgt. Vecer i B-534.79, sgt. Pacák i B-534.98
og kpl. Vomácka i B-534.50 livet. Da fejlen
var fundet, blev overvingens forkant straks
forstærket.

Avia B-534 version II
Version II er næsten identisk med version I.
En stor forskel var, at version II i løbet af
produktionsserien fik en metalpropel, der
dog kun kunne justeres på jorden, Desuden
kom der skærmkasser over landingshjulene.
Der blev også eksperimenteret med et
dråbeformet canopy, men ingen af eksperimenterne fandt vej til produktionslinien. Så
flyet havde stadig en ujusterbar træpropel.
På fotografier kan det ses, at fly nummer B-534.139 på et tidspunkt havde en
rundere og lavere og kortere køler, og det
havde et egentligt halelandingshjul, men
disse ændringer genfindes ikke på standard
flyene.

Ministeriet for Det Nationale Forsvar
bestilte yderligere 46 fly. Flyene med
nummerne B-534.148 – B-534.173 er
III-versions fly.
De adskiller sig fra version I og II flyene
ved, at de 2 luftindtag til karburatoren er
flyttet fra undervingernes rod ved kroppen
til 1 luftindtag i flyets underside lige bag
spinneren. Landingshjulene havde fået
skærmkasser af aerodynamiske årsager.
Bevæbningen var den samme, alle 4 maskingeværer var i fuselagen, propellen var
af træ og cockpittet var stadigt åbent.
De operative enheder modtog version
III fly i marts og april 1937. Ofte blev
skærmkasserne afmonteret på feltflyvestationerne, fordi de blev fyldt med mudder
og græs, så hjulene ikke kunne dreje ordentligt rundt.

Avia B-534 version IV
Version IV tager sit udgangspunkt i restproduktionen af version II, dvs. numrene
B-534.174 til B-534-193. På version IV
var bagkroppen blevet gjort højere, fordi
der var installeret et lukket canopy, hvis
bagerste del åbnes bagud på en glideskinne. Cockpittet var blevet opvarmet,
idet der blev ledt varm luft ind i det fra
kølersystemet.
Flyet havde fået en 2-bladet Letov
Hd-43 (Hochfeld) letmetalpropel, som på
version III var alle 4 maskingeværer samlet
i forkroppen, og det havde også hjulkasser.
Sidst på året 1936 bestilte Ministeriet for
Det Nationale Forsvar den første serie version IV fly, serien var på 134 fly nr. B-534.194
- B-534.327. De første ver. IV fly ankom til
enhederne i april 1937. På grund af voksende
krigstrussel i Europa afgav ministeriet endnu
en bestilling på 50 fly B-534.328 - B-534.377.
Igen i august 1938 får Avia en bestilling på 68
fly B-534.328 – B-534.377. Nu var prisen på
Kc 306.000 stykket. Hele produktionen af
Avias jager til det Tjekkoslvakiske Luftvåben
var oppe på 445 fly.

I løbet af produktionsserien fra
B-534.194 sker der nogle små ændringer,
der ikke påvirker flyets udseende i nævneværdig grad. Der blev indført et egentligt
halelandingshjul med massivt gummidæk.
Dette hjul blev også sat på fly med lavere
nummer. Flyet fik også navigationslys på
halefinnen og yderst på undervingerne.
Der kom også natudstyr til: Der kom lys i
instrumentbrættet, som også blev ændret
lidt, og der blev installeres en Holt bombeholder til en lysbombe. Dette medførte
at bogstavet B blev ændret til Bn i flyenes
serienummer. Natudstyret blev også installeret i fly med lavere serienummer.
Nogle maskiner fik også andet udstyr.
Der blev indført radioudstyr, det tjekkoslovakiske vz 35 system. Dette udstyrs
rækkevidde var så kort, at det aldrig blev
særlig meget anvendt til kommunikation
imellem flyene, ikke blot var rækkevidden
for kort, men der var ikke tale om en egentlig radiotelefon. Derimod virkede udstyret
ved hjælp af en morsenøgle.
Det blev også forsøgt at installere iltapparater i flyene, det var et gammeldags og
utilfredsstillende udstyr med mundstykker
(noget lignende en pibespids) i stedet
for masker, der dækkede mund og næse.
Dette udstyr blev kasseret, så Avia B-534
fik aldrig en tilfredsstillende iltforsyning
til piloten.

Avia Bk-534
Denne version var bevæbnet med en 20
mm maskinkanon, der kunne skyde gennem spinneren og to tjekkoslovakiske vz.
30 7,92 mm maskingeværer i forkroppen.
Udgangspunktet for versionen går
tilbage til at Avia købte licensrettigheden

til at producere den franske Hispano-Suiza HS-12Yrs. motor med en maskinkanon, der var placeret imellem motorens
cylinderrækker. Franskmændene havde
selv afprøvet systemet med Hispano 402
kanon, og det virkede tilfredsstillende. I
Tjekkoslovakiet blev systemet installeret i
2. prototype og gennemtestet. Testen faldt
tilfredsstillende ud.
Ministeriet for Det Nationale Forsvar
ønskede en anden kanon end Hispano 402.
De ønskede, at der blev brugt en schweizisk
Oerlikon FFS-20, fordi den tjekkoslovakiske våbenfabrik Zbrojovka Vsetín havde
købt en licens til den. Den tjekkoslovakiske udgave hed VKPL vz.36. Udover den
hjemlige produktion købte ministeriet 226
kanoner direkte fra den schweiziske fabrik.
Faktisk var Hispano 402 kanonen bare
en Oerlikon FFS-20, men produceret på en
licens Hispano havde købt af Oerlikon, så
alt så ud til at være uden problemer, men
så let gik det ikke, fordi Oerlikon FFS-20´s
monteringssystem passede ikke til det
monteringssystem Hispano-Suiza motoren
havde. Eller sagt med andre ord Hispano
kanoner passer til Hispano-Suiza motorer,
men det gør Oerlikon kanoner ikke, så
systemet på motorerne måtte laves om.
Testflyet Bk-534.501 blev prøvefløjet
første gang den 29. april 1938.
Allerede i 1937 havde ministeriet bestilt
50 Bk fly og senere blev ordren udvidet
med fire fly serienr. Bk-534.501 – Bk534.554.
Lige før München krisen blev der
bestilt yderligere 66 fly med numrene. Bk534.555 – Bk-534.620.
På grund af det drilagtige problem
med monteringen af 20 mm kanonen, blev

der aldrig installeret kanoner i Bk-flyene,
i stedet monteredes et tredje 7,92 mm
maskingevær.
Derfor blev resultatet, at Avia Bk-534
var svagere bevæbnet end alle andre Avia
B-534 versioner. Ideerne med en kanonbevæbnet B-534 medførte andre svagheder
ved Bk-fly.
Den plads der var afsat til maskinkanon
og dens magasin i forenden foran brandvæggen reducerede brændstoftankens
størrelse, derfor blev der indbygget en
reservetank i overvingens midtersektion,
som dog ikke var tilstrækkelig stor til at
kompensere for reduktionen af brændstoffet i hovedtanken.
Det samlede resultat i forhold til B. 534
IV var, at startvægten steg fra 1.980 kg til
2.222 kg, rækkevidden faldt fra 600 km til
500 km, tophøjden faldt fra 10.600 m til
9.500 m og tophastigheden faldt fra 380
til 375 km/t.
Bk-534 adskiller sig fra B-534 version IV ved et lidt ændret canopy, idet de
afrundede ruder bagerst er blevet firkantede. Luftindtaget til karburatoren under
spinneren er væk, nu er der et luftindtag
i forkanten af hver undervinge helt inde
ved kroppen.
Bk-flyene fik også et halelandingshjul
med et dæk af massivt gummi. Desuden
er blisterne på siden af kroppen mindre
end version IV.
Da tyskerne overtog Avia fabrikken
efter okkupationen i 1939, blev der faktisk
fremstillet flere Bk-fly til Luftwaffe end der
var blevet gjort til Det Tjekkoslovakiske
Luftvåben.
Del 2 om den operative anvendelse
kommer i næste nummer

På det tjekkiske flymuseum i Prag-Kbely står denne B-534.IV, der er tæt på at være en replika
Foto: Via Internettet
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MacRobertson Air Race 1934
I disse dage er det 75 år siden, at det som senere blev kendt som
”The Great Air Race” fandt sted.
Af Lars Seifert-Thorsen

S

om så ofte skal vi lige begynde historien et par år tidligere, nemlig i slutningen af 1932. I kølvandet på den
store depression og med en australsk
økonomi, der var præget af massearbejdsløshed, konkurser og et styrtdykkende
bruttonationalprodukt nærmede man sig
100-året for delstaten Victorias og især
byen Melbournes tilblivelse.
På trods af den alvorlige økonomiske
situation var der alligevel ingen tvivl om at
man skulle foretage sig noget for at fejre
100 året.

Organisationen
En organisationskomite blev stablet på
benene, og de sædvanlige endeløse diskussioner om hvad der skulle arrangeres
begyndte. Ideer kom og gik, nogle blev
vedtaget, andre blev forkastet og nye ideer
kom til.
Blandt det man ville gennemføre var
spændende ting som bl.a. en friluftsgudstjeneste på en cricketbane, VM i billard, et
stort foredrag af den officielle statsdigter,
et kostumebal for kunststuderende og
diverse koncerter.
Spørgsmålet var så blot om dette ville
være nok til at promovere Melbourne og få
folk til at strømme ud på gader og stræder?
For én mand, Sir Harold Gengoult-Smith,
var det ikke nok og da han var borgmeste-

ren, havde hans ord en vis vægt.
Den præcise dato for, hvornår han fik
ideen, er tabt i historien, men i januar 1933
tog han fat i den vel nok eneste, som havde
den nødvendige kapital til at virkeliggøre
drømmen om en kapflyvning fra England
til Australien.
Denne mand var Sir Macpherson
Robertson, en self-made millionær der
havde slået sig op som konfekturefabrikant. MacRobertson, som han yndede at
kalde sig selv, og som var navnet på hans
fabrikker, havde sponseret en ekspedition
til Antarktis i 1929-31 og sidenhen fortsat
med at donere store beløb til diverse velgørende formål.
MacRobertson gik med til at sponsere
præmiepengene og satte kun to krav op:
Kapflyvningen skulle have en international
karakter og der skulle gøres mest muligt
for at forhindre ulykker. MacRobertson
havde selv importeret et fly til eget brug,
og han indså lynhurtigt de langtrækkende
konsekvenser af et sådant race.
Australiens store problem set fra et
forretningsmæssigt synspunkt var landets
geografiske isolation og lufttransport ville
kunne medvirke til at løse dette problem.
MacRobertson opstillede tre krav, som
borgmesteren gik med på uden diskussion.
Dels skulle kapflyvningen have et internationalt format med så få restriktioner som

Denne DC-2 er bemalet som „Uiver“, der blev nr. 2 i hastighedsløbet og vandt i handicapracet
Foto: Via Internettet
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muligt, dels skulle der gøres så meget som
muligt for, at sikkerheden var i top, og endelig skulle konkurrencen bære hans navn.

Reglerne
Borgmesteren satte nu tingene i sving,
og der var konsultationer med forskellige
myndigheder, inden han d. 1. april 1933 fik
nedsat en komite med sig selv for bordenden til at planlægge det hele. Allerede to
dage efter kom de med en udmelding om
hovedtrækkene i reglerne.
Disse blev, som alle andre regler i
konkurrencer, til et meget stort diskussionsemne – især umiddelbart før og efter
selve kapflyvningen. Men lad os lige tage
dem fra begyndelsen. I begyndelsen af
april 1933 kom de første udkast frem,
nemlig at der ikke ville være nogen form
for begrænsninger på hverken motorkraft,
flystørrelse eller antal af ombordværende.
Til gengæld måtte man ikke udskifte besætningsmedlemmer undervejs.
Komiteen kunne også oplyse at der
ville være et antal hovedkontrolpunkter
undervejs, og at disse ville være Bagdad,
Calcutta, Singapore, Darwin, Charleville og
Melbourne. Målstregen ville være på Melbournes galopbane, og med forbehold for
vejrforholdene ville starten gå fra England
d. 20 oktober 1934.
Endelig kom man med en udmelding

om, at man forventede, at vinderen ville
bruge fire dage på flyvningen, noget af en
udmelding idet rekorden for en flyvning fra
England til Melbourne på det tidspunkt var
på 8 dage og 20 timer!
Australierne havde ikke nogen mulighed for at få stablet en organisation
på benene til at stå for alt det praktiske
omkring tidtagning, kontroller osv., så man
henvendte sig derfor til den engelske Royal
Aero Club, der påtog sig opgaven efter lidt
tøven, fordi de ikke kendte til de nærmere
ideer omkring kapflyvningen.
Et fælles møde blev holdt i England i
midten af juni 1933, og her kom det frem,
at australierne ville have to konkurrencer.
Man ville opdele kapflyvningen i to
dele, dels et åbent løb og dels et handicapløb. Selv om det ville være muligt at stille
op i begge løb, kunne man kun vinde en
præmie i det ene af dem.
Vinderen af det åbne løb ville være
det fly, der først krydsede målstregen,
mens vinderen i handicapløbet ville blive
beregnet ud fra en formel der hed: Flyvetiden minus handicaptiden. Flyvetiden
blev defineret som den tid der blev brugt
mellem startstedet i England og mållinien
minus den tid som blev brugt ved ophold
på autoriserede kontrolpunkter.
Hvis man ønskede at lande udenfor
disse ville tiden på jorden blive regnet med
i flyvetiden, mens tid brugt på jorden på
autoriserede steder ikke ville blive regnet
med.
Handicappet blev beregnet ud fra faktorer som flyets nyttelast, totalvægten, antal
hestekræfter og arealet af bæreplaner. Dog
blev der sat en tidsfrist på handicapløbet,
hvor deltagerne skulle gennemføre ruten
på max. 16 dage.

Den tredie Comet, der var malet grøn, havde ikke noget navn.
Den var registreret G-ACSR og den ses her i færd med at blive tanket helt op inden starten
Foto: Via Internettet

Hen over efteråret 1933 blev ruten også
ændret lidt, idet Calcutta blev udskiftet
med Allahabad, og der blev brugt megen
tid og energi på at finde et antal alternative
kontrolpunkter, men disse kunne først offentliggøres i januar 1934 på trods af krav
fra både pressen og interesserede deltagere.
Der skulle også indhentes tilladelser fra de
forskellige regeringer på ruten, og organisationen af kontrolpunkterne skulle også
sættes op.

Deltagerne og optakten
Der var åbnet for, at der kunne deltage
specialdesignede fly, forudsat at disse havde
et luftdygtighedsbevis, der svarede til den
internationale standard. Dette gav anledning til en hel del diskussioner med især

amerikanske deltagere, idet de amerikanske
myndigheder ikke havde tilsluttet sig denne,
men i stedet arbejdede med to forskellige
amerikanske standarder.
Netop dette gav anledning til rigtig
mange diskussioner omkring reglerne, og
tonefaldet var til tider særdeles uforsonligt. Problemerne blev dog løst i sidste
øjeblik, og amerikanerne kunne derfor
også deltage.
Men var der nogle, der ville specialbygge fly til denne kapflyvning? De store
engelske flyfabrikker var meget tvivlende
omkring ideen og mente, at kapflyvningen
nemt ville blive vundet af et specialbygget
amerikansk fly, som ingen i øvrigt havde
brug for til noget som helst, og det var
først i januar 1934, at De Havilland fa-

Selv om det ikke er verdens bedste kvalitet, så skal I ikke snydes for et billede af de danske deltagere i racet.
Til højre er det Michael Hansen og til venstre er det Daniel Jensen
Flyets bemaling er datidens standard DDL bemaling med Berlingske Tidende logo på begge sider af fuselagen
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På National Air & Space Museum i Washington DC finder vi den Boeing 247 som deltog i
racet. På bagbord side er den bemalet i racemarkeringerne, mens denne side repræsenterer
United Airlines. Foto: © National Air & Space Museum

brikken kom med en meddelelse om, at
de ville bygge et fly i begrænset antal, at
det ville have rækkevidden til at kunne
flyve non-stop mellem de forskellige
hovedkontrolpunkter. Ordrer ville blive
modtaget frem til slutningen af februar,
og man garanterede leverancer senest med
udgangen af september! Flyet blev den nu
så berømte DH.88 Comet.
Forespørgsler om regler, adgangskrav
osv. strømmede nu ind fra nær og fjern, det
var stort set kun Sovjetunionen, der holdt
sig væk, listen over de kendte flyvere der
ville deltage var meget lang og indeholdt
navne som Jacqueline Cochran, Amy
Johnson, Roscoe Turner, Wiley Post, Jim
Mollison og Tom Campbell Black.
Et andet og meget stort spørgsmål var
hvor starten skulle gå fra. Mållinien lå fast
lige fra begyndelsen af organiseringen,
men startstedet gik man først i gang med

at kigge på i slutningen af juni 1934, hvor
man besluttede at inspicere 4 flyvepladser
i England.
Oprindeligt havde australierne peget
på, at starten kunne udgå fra et antal flyvepladser, der lå med ens afstand fra Bagdad,
således at flyene kunne følge forskellige
ruter til Bagdad, men den ide blev definitivt
opgivet i slutningen af juli 1934. Det var
dog først, da det viste sig, at de fire pladser
man havde inspiceret ikke kunne bruges,
at man første gang nævnte Mildenhall som
en mulighed. Denne flyveplads var fortsat
under opbygning, og der var hverken
indkvarteringsmuligheder eller ret meget
andet end masser af hangarplads og en stor
græsstartbane. Den endelige beslutning
blev truffet i begyndelsen af september,
blot 1½ måned før starten.
Den næste udfordring lå så hos de 63
deltagere som havde betalt deltagergebyret

Ægteparret Amy og Jim Mollison deltog i den sortmalede De Havilland Comet med det passende navn Black Magic
Foto: Via Internettet
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i rette tid. Et gebyr, som i øvrigt blev refunderet, hvis man stillede til start sammen
med de andre deltagere.
Forskellige forhold som sponsering,
generel økonomi, manglende luftdygtighedsbeviser og diverse administrative forhindringer betød dog, at de 63, blev skåret
ned til bare 21, da racet begyndte. Af de
20, som startede fra Mildenhall, kom fra
England, Australien, New Zealand, USA,
Holland og Danmark.
En af de mere interessante deltagere
var KLMs (det hollandske luftfartsselskab)
nye DC-2. KLM havde i nogle år befløjet
ruten mellem Amsterdam og Batavia (vore
dages Jakarta) på Java og deres plan var,
at turen fra England til Batavia skulle ske
som en fuldstændig almindelig flyvning,
med betalende passagerer og de stop, der
var indlagt på denne.
Hvad var det så for fly, der stillede til
start? Ikke mindre end 3 af De Havillands
nye Comet fly, den hollandske DC-2 med
navnet ”Uiver” (stork), en amerikansk
Boeing 247D fløjet af Roscoe Turner,
en De Havilland Puss Moth, en Dragon
Rapide, en Lockheed Vega og en håndfuld
andre typer, som stort set er ukendte i dag,
herunder den Desoutter Mk.II, der havde
dansk besætning.

Starten på racet
Flyene ankom til Mildenhall mellem d. 14.
og 18. oktober og gik igennem tekniske
kontroller og en masse presseopbud.
Aktivitetsniveauet var hektisk, med folk
der rendte rundt mellem hinanden for at
ordne dette og hint, samtidigt med, at det
var svært at holde styr på alle de tilskuere,
som også var begyndt at indfinde sig. Et
af flyene måtte nødlande på vejen til Mildenhall, og så var der kun 21 deltagere. Om
fredagen før starten begyndte den irske
deltager at skændes med officials omkring
startvægten på hans fly. Enden på sagen
blev, at han skulle reducere sin startvægt
og da han ikke ville dette kunne han ikke
få lov til at starte. Så var de 20, der var klar
til at starte d. 20. oktober 1934.
Denne lørdag morgen var det koldt
og overskyet. Alligevel var der masser af
tilskuere, og mange af dem i tyndt aftentøj,
ankommet direkte fra fester rundt om i
London. Besætningerne var blevet vækket
kl. 4, og ved 5-tiden begyndte flyene at blive
linet op i deres startrækkefølge. Denne var
blevet bestemt ved lodtrækning, med deltagerne i det åbne løb forrest og Londons
borgmester var klar og svingede startflaget
for det første fly, da klokken blev 6.
Den første, der startede, var en af de
tre De Havilland Comet, G-ACSP ”Black
Magic”, fulgt 45 sekunder senere af Boeing

Den hollandske Pander S.IV Postjager så meget effektiv ud. Desværre havarerede den i Allahabad på flyvningens anden dag
Foto: Via Internettet

247’eren og så gik det slag i slag, indtil det
sidste fly startede ca. kl. 6.45. Kapflyvningen var i gang.

Den første dag
De tre Cometer var de eneste, der havde
rækkevidde nok til at sætte kursen direkte
mod Bagdad, de fleste øvrige deltagere i det
åbne løb planlagde at tanke i Athen. KLMs
DC-2 satte kursen mod Rom, der var første
planlagte stop på ruten til Batavia.
Rom var også målet for de fleste deltagere i handikapløbet, men en del ville
stoppe i Marseilles på vejen. Undervejs
over Frankrig var der en del, som fik
mekaniske problemer og en enkelt nåede
aldrig længere men måtte udgå med en
defekt køler.
Første fly til at lande i Rom var DC2’eren, der tankede på 20 minutter og derefter startede mod Athen. Ud på eftermiddagen var der mange, der nåede Rom, og de
fleste gjorde kun et kort ophold, inden de
fortsatte mod Athen. Fem af flyene nåede
til Athen i løbet af den første dag og igen
lavede hollænderne en mønsterforestilling,
landing kl. 15.32, tankning og start igen
kl. 15.51.
I mellemtiden var Jacqueline Cochran
og hendes medpilot nået frem til Bukarest,
hvor de ved landingen opdagede, at det var
umuligt at sætte flaps ud på deres Gee Bee
og selvom de landede uden skader indså de,
at flyet ikke ville kunne fortsætte.
Bagdad var første obligatoriske stop
for alle, og derfor er det måske her på sin
plads at se på situationen blandt de førende.
Først til at lande i Bagdad var Amy og
Jim Mollison i den sorte Comet ”Black Magic”, der havde haft en stort set problemfri
tur. Umiddelbart efter de var lettet igen lan-

dede den røde Comet ”Grosvenor House”
fløjet af Scott og Campbell Black der havde
haft visse problemer og et uplanlagt stop
for at tanke i Kirkuk. Tredie fly var den
hollandske DC-2 der følges af den hollandske Pander S.IV Postjager, et tremotoret
monoplan, og den amerikanske Boeing
247. Den tredie Comet var nummer seks.
Den var faret noget vild på grund af dårligt vejr og havde landet for at spørge om
vej, de afventede morgengryet og kunne
derefter flyve til Bagdad, hvor de landede
med mindre end 5 liter brændstof tilbage i
tankene. Alle øvrige var langt bagude, men
på vej mod Bagdad.

Den anden dag
Den sorte Comet landede uden problemer for at tanke i Karachi, hvorefter et
understelsben ikke kunne trækkes op efter
starten. De måtte vende tilbage til Karachi
for at få det repareret. Det satte den røde
Comet i spidsen af løbet, idet denne havde kursen direkte mod Allahabad der var
andet obligatoriske stop.
DC-2’eren fulgte sit tidsskema og var
nu nummer 2, men deres forspring til
Postjageren og til Boeing’en var ret lille.
Spørgsmålet var om de fortsat ville være
nummer 2 i Allahabad, da DC-2’eren
havde to planlagte stop mellem Bagdad og
Allahabad, mens de to andre satte kursen
direkte mod Allahabad.
Løbets anden dag var også den dag
hvor der skete alvorlige ulykker længere
tilbage i feltet. Den australsk bemandede
Lockheed Vega gik på næsen ved landingen
i Aleppo i Syrien, besætningen var uskadt,
men flyet var ødelagt. En new zealandsk
bemandet Fairey Fox var ikke lige så heldig, idet den styrtede ned i Appeninerne i

Italien, hvorved begge piloter omkom, den
eneste dødsulykke under kapflyvningen.
Endelig var der adskillige deltagere, der
fortsat befandt sig i Frankrig med diverse
tekniske problemer, det skulle vise sig, at
adskillige af dem allerede nu var ude af
løbet.
Situationen ved kontrollen i Allahabad
var, at den røde Comet førte ca. 5½ time
foran DC-2’eren. Det tredie fly der landede
var Pander’en, men ved landingen var der et
understelsben der kollapsede og flyet blev
alvorligt beskadiget. Nr. fire var Boeing’en
der landede sikkert på trods af problemer
med vejret og benzinmålere der viste helt
forkert. Pander’ens uheld rykkede den
sidste Comet til nummer 4 i racet.
Det skulle vise sig, at det tog tre dage at
reparere Pander’en og da man så ville lave
en kort prøveflyvning ramte man en lastbil
på banen ved starten, flyet udbrændte. Besætningen var heldig og slap uden skader.

Den tredie dag
Ved begyndelsen af trediedagen var
den røde Comet fortsat i spidsen, men
belastningen på både maskine og piloter
begyndte at kunne mærkes. Da den landede i Singapore var piloterne meget trætte
efter flyvningen over den bengalske bugt
og der kom røg fra en af motorerne. Der
blev udført nogle reparationer inden flyet
satte kursen mod Darwin.
Den hollandske DC-2 ankom blot otte
timer senere efter at have fulgt en anden
rute og have haft ikke mindre end tre planlagte stop undervejs i Calcutta, Rangoon
og Alor Setar.
De fulgte deres normale rutine med
stop på ca. ½ time som brugtes til at tanke, efterse maskinen og tage forsyninger
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Den vindende røde Comet, bliver på billedet rullet ind på Martin Place i Sydney,
hvor den blev udstillet. Bygningerne i baggrunden er dels New South Wales parlament,
dels Sydney Hospital
Foto: Bragt med tilladelse fra © Mitchell Library, State Library of NSW image no.
a1401001

til passagerer og besætning ombord. De
fortsatte mod Darwin via Batavia, hvor
kaptajn Parmentier blev interviewet direkte i radioen, Lombok og Timor inden
de krydsede Timorhavet. Comet’en havde
fortsat problemer med den ene motor, men
hollænderne var på vej ind i dårligt vejr.
Bag dem lå Boeing’en fortsat som nr. 3,
mens den grønne Comet fortsat var nr. 4.

Den fjerde dag
Scott og Campbell Black landede midt om

natten i Darwin, hvor der alligevel er en
stor menneskemængde som omringede
flyet og nærmest klappede det i stykker. Da
den trak sig tilbage kunne de få mekanikere
til at kigge på motoren.
Det viste sig at et tilstoppet oliefilter
havde fået det til at se ud som om olietrykket var nul. Reparationen tog et par timer,
hvilket var den største forsinkelse de havde
oplevet på turen. Der var et par cylindere
hvor kompressionen var meget lav, men
dette kunne ikke repareres på stedet og de

måtte fortsætte mod Charleville med en
motor der ikke var helt i orden.
Hollænderne var ca. 10 timer bagud da
de landede i Darwin og chancerne for at
skulle kunne indhente den førende Comet
var nærmest nul. Samtidigt som hollænderne landede i Darwin landede Scott og
Campbell Black i Charleville.
I Charleville måtte Comet’en endnu en
gang repareres, og piloternes nerver blev
sat på en hård prøve – ikke mindst da de
kort efter start måtte vende om og atter
lande i Charleville for fortsatte reparationer. Til sidst fandt mekanikerne fejlen,
reparerede den og de kunne drage ud på
de sidste 1.300 km mod Melbourne. Tiden
syntes at stå stille, men til sidst fandt de
Melbourne og passerede mållinien d. 23.
oktober kl. 17.35 lokal tid foran et vildt
jublende menneskehav. Den samlede flyvetid var 2 dage og 23 timer.
Hermed var det åbne race afgjort, men
hvad med handicapløbet? Og selvfølgelig
2. og 3. pladserne i begge løb. Nærmest
var hollænderne der var ved at starte fra
Cloncurry, ca. 2.000 km væk. Bag dem var
Boeing’en ca. 1 times flyvetid fra Darwin,
den grønne Comet var midtvejs mellem
Singapore og Batavia. De øvrige var spredt
hele vejen fra Karachi til Paris.
Vi skruer lige tiden lidt tilbage for at
følge hollændernes skæbne. De landede
uden de store problemer i Charleville og
gjorde sig klar til det sidste træk til Melbourne. Da de var startet rendte de ind i
så dårligt vejr, at de for vild, de fandt en by
hvor en snarrådig borgmester fik en mand

Mens de vindende englændere blev fejret i Melbourne var de to danskere fortsat på vej mod målet.
Her er de et sted på vejen, flyet er godt beskidt efterhånden
Foto: Via Carsten Jørgensen, DFF
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til at slukke og tænde gadebelysningen
så byens navn fremgik i morse.
Byen var Albury, der ligger ca. 300
km fra Melbourne og da hollænderne var
ved at løbe tør for brændstof endte det
med at de lavede en sikkerhedslanding
på den stedlige væddeløbsbane. De var
strandet i Albury indtil det blev morgen.
Da de kom ud til flyet om morgenen kunne de konstatere at hjulene var
sunket ned i jorden og det krævede rigtig
mange mænds indsats med skovle og
trækreb at få flyet op på mere fast grund.
Området var af en sådan beskaffenhed,
at det var nødvendigt at efterlade passagererne og to besætningsmedlemmer
samt en stor del af lasten, for at få flyet
i luften. Det lykkedes, men opholdet
havde kostet dem 10 timer, ville det
koste dem andenpladsen?
Bag dem var Boeing’en også rendt
ind i vanskeligheder. Denne ene motor
gav problemer og de fløj det meste af
vejen fra Singapore til Darwin på kun en
motor.
De var ved at fare vild på vejen til
Charleville og da de landede der overgav
de flyet til mekanikerne. Efter 80 minutter
kunne de starte igen, men måtte fortsat
flyve på 1½ motor.
Undervejs begyndte den syge motor at
ryge og de foretog en sikkerhedslanding et
sted kaldet Bourke i New South Wales. Her
opdagede de en olielæk hvor olien endte
direkte på udstødningsrøret.
De kontaktede løbsledelsen for at
høre om de ville blive diskvalificeret hvis
de fjernede cowlingen, så olien ikke endte
på udstødningen. Svaret var, at cowlingen
skulle være med flyet, men at den ikke
behøvede at været monteret på motoren.
Den kunne ikke komme ind i flyet og efter
en kort rådslagning besluttede besætningen at tage chancen og sætte kursen mod
Melbourne.
Spændingen i Melbourne bliver udløst
da den hollandske DC-2’er stryger over
mållinien 2 timer og 45 minutter foran
Boeing’en. Men hvordan med handicapløbet? Det kunne først afgøres når tidsfristen
udløb d. 5. november.
Der ankom yderligere 9 fly til Melbourne, hvoraf dog tre ankom efter
tidsfristens udløb. Den første var den
grønne Comet, der landede ca. 15 timer
efter Boeing’en. Denne blev fulgt af en
Miles Hawk Major, en Airspeed Courier,
en Puss Moth, den danske Desoutter og
en Dragon Rapide der ankom 3. november.
D. 20. landede en Miles Falcon og d. 24.
en Fairey IIIF.
Som de absolut sidste landede en Fairey
Fox, der længe var strandet i Paris. Den

Dette portrætbillede af de danske deltagere i racet,
Michael Hansen til højre og Daniel Jensen til venstre, er taget på Fanø i juni 1934
Foto: Via Carsten Jørgensen, DFF

ankom 13. februar, 116 dage efter vinderne.
Alle var for længst gået hjem, festlighederne omkring Melbournes 100 års jubilæum
var overstået to måneder tidligere. Men én
mand, nemlig Sir MacPherson Robertson
anerkendte deres præstation og hev dem
op på sit kontor, hvor han overrakte dem
den samme guldmedalje som alle andre der
nåede til Melbourne fik.
Resultatet af handikapløbet blev at den
røde Comet vandt. Da reglerne sagde at
man kun kunne få præmie i et af løbene
overdrog de sejren til den hollandske DC2, der således overdrog andenpladsen i
det åbne løb til Boeing’en og den grønne
Comet blev nr. 3 i det åbne løb. Andenpladsen i handicapløbet gik til den lille Puss
Moth og treer blev en Airspeed Courier.

Tumultagtige scener
Det var sådanne som udspillede sig i Melbournes gader da flyverne blev fejret med
parader gennem byen, storslåede middage
og alenlange hyldesttaler.
Folket var på gaden i meget stort antal
og det skulle vise sig at lignende scener
ville udspille sig efterhånden som flyverne
vendte hjem.
I hvert fald for vinderne Scott og
Campbell Black, for hollænderne Parmentier og Moll, for new zealænderne Hewett
og Kay og såmænd også for danskerne
Hansen og Jensen da de nåede København.

Det danske islæt
Dette bestod af premierløjtnant Michael
Hansen og maskinofficiant Daniel Jensen.
Michael Hansen fik ideen til at deltage så

snart han hørte om kapflyvningen, men
tiden og økonomien tillod ham ikke at
lede efter et fly i udlandet. Det måtte blive
en maskine der allerede var registreret i
Danmark.
Heldigvis for ham var det muligt
at købe den Desoutter Mk.II som Det
Danske Luftfartsselskab havde indkøbt til
taxaflyninger et par år tidligere. Købet gik
hurtigt i orden og Berlingske Tidende gav
et stort pengebeløb som tilskud mod at få
deres navn malet på maskinen.
Han indrullerede meget hurtigt Daniel
Jensen i projektet og de gik i gang med at
gøre flyet i stand til at klare de lange stræk
hvor der ikke var mulighed for at lande og
tanke. Det betød at der blev indbygget en
stor benzintank i kabinen, en reservepropel
blev spændt fast indvendigt og enden på
det hele blev at Daniel Jensen ikke kunne
få et sæde at sidde på, men måtte klare sig
med en plads oven på noget af alt det grej
som de medførte.
Deres tur til Melbourne gik uden de
store problemer, største besværlighed var
i Alor Setar, hvor de måtte sende det meste
af deres bagage til Singapore med tog fordi
flyvepladsen nærmest var druknet i regn og
selv med et lettet fly måtte de foretage ti
startforsøg inden flyet endelig kom i luften.
De landede i Melbourne efter 129 timer, 47 minutter og 45 sekunders flyvning,
hvilket placerede dem som nummer 7 i
handicapflyvningen. Turen tog præcist de
12 dage som de havde beregnet at turen
ville tage og de havde på hele turen udvist
stor professionalisme og beslutsomhed.
Hjemturen, som de påbegyndte d. 12.
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november, tog en del længere tid, for de
brugte lejligheden til at besøge en stribe
af de danskerkolonier, som de havde mødt
ganske kortvarigt på turen til Melbourne.
De nåede til København i midten af
december og fik en heltemodtagelse på
Rådhuspladsen i København.

museum i Ciudad Lerdo i Mexico.
Michael Hansens Desoutter Mk.II
endte sine dage i Finland under Anden
Verdenskrig, men der findes et par stykker
af typen bevaret, en af dem står i Moorabbin i Australien som vi bragte en omtale
af i nr.124.

Bevarede fly fra racet

Racet i model

Der er heldigvis en stribe af flyene fra den
store kapflyvning der har overlevet til i dag
og som kan ses rundt om på forskellige
museer verden over. Herunder er der en
liste over hvor man kan se dem.
Den vindende, røde Comet findes i
England på Shuttleworth Collection. Den
er i flyvedygtig stand og optræder ind imellem i deres flystævner.
Af de to andre Comets er den grønne
brændt i 1940, mens den sorte blev genfundet i Portugal i midten af 1980’erne.
Den er fortsat under restaurering i Derby,
England, hvor det er meningen af den skal
blive i flyvedygtig stand.
Den hollandske DC-2 ”Uiver” styrtede
ned i den arabiske ørken i december 1934,
men KLM har en luftdygtig DC-2, som
de har bemalet som Uiver og som fortsat
flyver rundt til diverse flyvestævner. Til
daglig befinder den sig på Aviodrome nær
Lelystad i Holland.
Af de amerikanske deltagere findes
Boeing 247’eren sig på National Air and
Space Museum i Washington DC, mens
Jacqueline Cochrans Gee Bee står på et

Her er der gode muligheder for modelbyggeren, idet rigtigt mange af de deltagende
fly har fundet nåde for modelfabrikanternes øjne. Ganske vist er en del af dem
rariteter som i dag skal findes blandt
sætsamlere, men med Internettets mange
muligheder kan man få lavet sig en fin
samling, hvis man ønsker det.
De Havilland Comet er udgivet i 1/72
fra både Airfix og fra FROG/Novo. Jeg
har i tidernes morgen bygget Airfix-sættet
og det er absolut et meget rudimentært
sæt, bl.a. er cockpittet ikke-eksisterende
(piloterne er repræsenteret som to ”kugler” støbt sammen med selve fuselagen).
Canopyet er uden de rammer der skal
være der osv.
FROG/Novo sættet har bestemt også
sine fejl, bl.a. er indsugningerne på motorerne fejlagtigt placeret. Måske ville den
bedste løsning være at lave et ”kit-bash”
mellem de to, hvor Airfix-sættet leverer
motorerne, mens FROG-sættet leverer
resten.
Gå vi lidt op i skalaerne, så findes den
også i 1/48 i resin fra et firma der hed

1:16
16 032:
16 033:
16 034:
16 035:
16 036:
16 037:

35 L-74: U.S. 76,2 mm M7 gun Barrel
for M10 Tank Destroyer
G25: Grilles for Sd.Kfz.186 Jagdtiger
1:48
48 L-12: 152,4 mm M-10S barrel for KV-II
48 L-17: 85 mm ZiS-S-53 L/54,6 barrel
for T-34/85 model 44/55
1:72
72 L-34: Russian 76,2 mm ZiS-5/F-34
barrel for late KV-1 & T-34/76
72 L-38: 7,5 cm KwK 44/1 L/70
barrel for Panther Ausf.F
Ships
1:350
L-08: 8 pcs 406 mm barrels for Japan ships
Mutsu, Nagato
L-09: 9 pcs 460 mm barrels for Japan ships
Musashi, Yamato
L-10: 6 pcs 155 mm barrels for Japan ships
Musashi, Yamato
L-11: 8 pcs 38 cm barrels for German ships
Bismarck, Tirpitz
L-12: 12 pcs 15 cm barrels for German
ships: Bismarck, Tirpitz,
Scharnhorst, Gneisenau
L-13: 16 pcs 10,5 cm SFLAK barrels used
in C/33 mount for German ships

PB Mouldings. Der er tilsat vacuform og
hvidmetal dele. Det er beskrevet som et
både simpelt og dyrt sæt, der skulle passe
fint sammen og være ret nemt at gå til. Igen
er det hos sætsamlerne man skal på jagt.
DC-2 er udgivet i 1/72 fra MPM i adskillige sæt. Decals er ikke til Uiver i nogle
af dem, men det sæt der hedder ”KLM &
Luftwaffe” er nok det som gør det nemmest. Decals kan man sikkert finde fra
nogle af aftermarket fabrikanterne.
Boeing 247 findes i 1/72 fra Williams
Brothers med decals til netop det fly som
deltog i racet. Sættet har været udgået i et
stykke tid, men Williams Brothers skulle
være ved at være på fode igen og mon ikke
Boeing’en så bliver genudgivet.
Dragon Rapide findes i 1/72 i Airfix’
nuværende katalog, så den burde være lige
til at gå til. Udfordringen er selvfølgelig
decals.
Airspeed Viceroy kan man konvertere
sig til ud fra en Airspeed Oxford fra enten
Pavla eller FROG.
Endelig kan man faktisk også finde det
danske islæt, Desoutter Mk.II, i modelform. Der er tale om et resin sæt i 1/72 fra
firmaet Dujin (sæt nr. DA 72209). Decals
er til flyet som det så ud i finsk tjeneste
1941-44. Derfor må man selv til at fremstille decals eller håndmale flyet, hvis man
vil lave Michael Hansens OY-DOD. Sættet
skulle være temmelig rudimentært og kræve
en hel del arbejde, men det fanger flyets
linier ganske godt.

NYT FRA ABER
German 2m antenna
Tiger II Henshel 1, Basic set
Tiger II Henshel 2A, Grilles
Tiger II Henshel 2B, Grilles
Tiger II Henshel 3, Anti Mine Mesh
Tiger II Henshel 4,
Armour for grilles
16 038: Tiger II Henshel 5, Front Fenders
16 039: Tiger II Henshel 6, Rear Fenders
16 040: Tiger II Henshel 7, Side Fenders
1:24
24 022: Standard drilled discs brakes 13 mm
24 023: Standard slotted discs brakes 13 mm
24 024: Standard drilled discs brakes 12 mm
24 025: Standard slotted discs brakes 12 mm
1:35
35 228: Jagdtiger (Sd.Kfz. 186),
vol. 1 basic set
35 229: Jagdtiger (Sd.Kfz. 186),
vol. 2 Fenders
35A117: Rear boxes for Panther G &
Jagdpanter produced from April
1944 in M.N.H.
R-29: German width indicator for
Sd.Kfz.231; 232 x 4 pcs
35 L-71: 5cm barrel for A/T gun Pak 38
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L-14: 16 pcs 10,5 cm SFLAK barrels used
in C/37 mount for German ships
L-23: 20 pcs 25 mm type 96 A/A barrels
for Japan ships
1:700
L-10: 12 pcs 140 mm barrels for HMS
Hood
L-11: 9 pcs 406 mm long barrels for ships:
North Carolina, Washington
L-12: 9 pcs 406 mm short barrels for ships:
North Carolina, Washington
L-13: 20 pcs 127 mm universal barrels
for US Navy ships
L-14: 8 pcs 38 cm barrels for:
Bismarck, Tirpitz
L-15: 12 pcs 15 cm barrels for German
ships: Bismarck, Tirpitz,
Scharnhorst, Gneisenau
L-16: 16 pcs 10,5 cm SFLAK barrels used
in C/33 mount for German ships
L-17: 16 pcs 10,5 cm SFLAK barrels used
in C/37 mount for German ships
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Welcome to Ta’Qali Fighter Base anno 2009
Et rejsebrev.
Tekst & fotos: Jørgen Seit Jespersen
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eg stod af bussen ved landevejen, det
var en gul Leyland fra først i 50‘erne. Jeg
havde endnu et par kilometer at gå.
Der var kæmpe agaver, 4-5 meter høje nerier blomstrede lysviolet og store figenkaktus
med skrig citrongule blomster kantede min
vej. Langs vejen var der lave stengærder,
hvor firben sad og solede sig, og få magre
langbenede katte trodsede solen og var på
rov. Jeg kom også forbi nogle kapersbuske.
Så kom jeg frem til basen, hvor Malta
Aviation Museum har til huse i dag. Det var
varmt, jeg var gennemsvedt, termometeret
i indgangen viste 34 grader i skyggen.
Basen var gulsveden, der var ikke et træ
på basen. Jeg råbte: ”Hello somebody here”,
så kom to små maghonifarvede brede
mænd, de var i store shorts og undertrøjer
og havde svære guldkæder med krucifikser
om halsen.
Jeg sagde hvem jeg er, og at jeg er medlem af IPMS-Danmark. Så talte de længe
arabisk med hinanden, maltesisk er en
arbisk dialekt, og sagde ”Welcome - follow us.”
Med stor gæstfrihed blev jeg vist rundt i
museet. Museet består af to hangarer i den
ene er der en udstilling der indeholder fly
fra efter 2. verdenskrig.
Der finder du en Hawker (Armstrong
Whitworth) Sea Hawk Mk 6, en Armstrong
Withworth Meteor N.F. 14, en De Havilland DH 115 Vampire T. Mk 11. en Gloster Meteor T. 7 og forpartiet til en BAC
(English Electric) Lightning F2A. Desuden
har museet fået en Aeritalia (Fiat) G. 91R i
vennegave fra det italienske luftvåben. På
museet så jeg noget, jeg aldrig har set før.
Museet har også en Link Trainer. Det er er
en flysimulator, der blev opfundet i USA i
1929 og siden anvendt af RAF. Desuden
er der en lille uniformssamling i hangaren.
Den anden hangar er ”Air Battle of
Malta Memorial Hangar”. Hangaren blev
indviet i 2005 og er betalt dels af EU Udviklingsfond og Maltas eget turistprogram.
I hangaren står en Vickers Supermarine
Spitfire Mk IX, som har fløjet fra Ta’Qali
i 154. sqdn. Desuden er der en Hawker
Hurricane MK IIa. Hurricanen har også
fløjet fra Malta men i 126. sqdn. Den
styrtede i havet ved Den Blå Grotte. Flyet
blev bjærget i 1995 og sat i stand, så det
nu kan taxie. I øjeblikket arbejdes der på
at sætte en Fairey Swordfish Mk II i stand
til udstilling i hangaren.
I denne sommer har der været et internationalt sportsdykkerstævne i tilknytning

Museets Spitfire

til museet. Der deltog sportsdykkere fra
Malta, Italien, Grækenland og Tyrkiet. De
fandt en Bristol Beaufighter, der ligger
med bunden opad, men ellers ret fin. De
fandt også en Fairey Firefly der står, som
jeg fik fortalt, som om den var landet på
havbunden. Den mangler kun et lille stykke
af canopyet.
Museet har et tæt samarbejde med
IPMS Malta, som fungerer som støtte til
museet og har fremstillet museets fremragende samling af modeller og dioramaer,
som alle viser den miliære flyvning på og
fra Malta gennem tiderne.
Modelbyggerne på Malta er internationalt kendte for høj kvalitet og har vundet
mange priser på IPMS UK’s udstillinger.
IPMS Malta har sin egen trofæ montre
på museet.
Museet medarbejdere er frivillige, men
er underlagt et nationalt tilsyn for at styre
kvaliteten. Jeg ved at den kendte maltetiske

flyhistoriker Frederick R. Galea er involveret. Jeg ved også, at samarbejdet fungerer
fint, og det ses tydeligt på museet.
Museets kiosk er ikke stor og prangende, men den har det der skal være, jeg
vil tro en 30-40 titler alle om Malta. Man
kan også købe byggesæt af flyene, der har
haft tilknytning til Malta. Derudover kan
man købe postkort, eskadrillemærker, RAF
vinger, krus og andet fra Maltas spændende
men også dramatiske flyhistorie.
Jeg kan anbefale alle at besøge Malta
Aviation Museum eller i det mindste slå
www.maltaaviationmuseum.com op på
internettet.
Da jeg gik tilbage til busens stoppested
ved landevejen tænkte jeg, så langt kan
man nå, når gode viljer arbejder sammen i
fællesskab. Jeg syntes også, jeg kunne høre
Rolls Royce Merlin motorernes øredøvende brøl og Bofors kanonernes straccato
knalden.

Når man ser billeder fra Malta under 2. Verdenskrig lægger man mærke til denne specielle
camouflage, der skyldes de mange stenmure på øen
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Tour de Ferieguide
For de militærhistoriske interesserede har Berlin flere gode muligheder, hvilket jeg selv
oplevede i slutningen af april 2009, på en bustur med mit stamrejsebureau.
Tekst og fotos: Niels Helge Rønkjær
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ørst og fremmest er der Gatow flymuseet udenfor byen, i forstaden
Kladow, på Havelflodens vestbred.
Det er en meget omfattende samling af
Tysklands luftstridskræfter siden 1871 i
kejsertiden, gennem Weimarrepublikken,
over det 3. rige, til udviklingen i DDR og
BRD fra 1949.

Luftwaffenmuseum
Alle Luftwaffe officerer blev uddannet her
mellem 1939 og ’45, sidenhen var det en
RAF base i næsten 50 år og det var også
herfra maskiner startede og landede ifb.
med luftbroen over Berlin 1948/49. Kort
sagt har den kun været åbent for offentligheden de sidste 14 år.
Under mit besøg, der var i starten af
højsæsonen, var det kun stedets hangar 3
og flyverledertårnbygningen, der var åbent
og hvor mange forskellige uniformer og
flyverdragter fra 1884 til nutiden - incl.
Göring’s gråmelerede uniform han bl.a.
var iført under Nürnbergprocessen - er
udstillet på 2 etager. Interiøret i hangar
3 er opbyg get med sidefløje, hvor der er
særudstillinger og med et centrum opdelt i
en række øer, hvorpå der er udstillet en pæn
flok restaurerede/genskabte fly og enkelte
køretøjer, fra de førnævnte tidsperioder.
Mest interessant er en Bf 109G2 i
DAK bemaling. Ifølge www.adlertag.de/
bilder/gatow.htm er det egentlig en Hi-

spano „Buchon“, den spanske udgave af
en 109G, som først fløj i det spanske luftvåben. Senere havde den en rolle i „Battle
of Britain“ krigsfilmen, hvorefter den blev
givet det daværende Luftwaffemuseum i
Appen som gave. Her fastholdt man dens
udseende med en bemaling for JG 132
„Richthofen“ eskadrillen.
I 1988 ændredes dens udrustning, så
den blev forvandlet til en 109G2. Med bemaling og markeringer, fremstår den i dag
som gruppekommandøren for II./JG27
Hauptmann Gustav Rödel’s fly.
De 2 tyske „Wunderwaffen“ - Arado
234 og Me 163, har deres egne private
rum med store s/h plancher der med tysk
grundighed beskriver disse 2 fly’s udvikling
og forventningerne til dem. En Me 163 i
1:1 og et større plateaudiorama af dens
skjulte baser og startsteder, er der også
blevet plads til.
Museets øvrige hangarer skal hovedsageligt indeholde Bundeswaffes fly, radarer
og uniformer fra medio 1950 til d.d. Herunder også indblik i piloternes uddannelse
på udenlandske flytyper som F-4, F-104,
Tornado m.v. Adskillige af radarsystemerne - sandsynligvis både NATO og Warsawa
pagt typer - er permanent udstillet udenfor
to af hangarerne, i selskab med div. jordtil-luft missiler som f.eks. Nike-Hercules.
Af museets mere end 155 fly, står de
60 udendørs. Dem tillod tiden - og et be-

Denne Messerschmitt 163 er udstillet på Luftwaffenmuseum
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gyndende regnvejr - mig desværre ikke at
tage i nærmere øjesyn. Men på vejen hen
til tårnet, passerer man adskillige fly og
disse gav da et udmærket indtryk af både
jet- og propelfly, i både god og mindre
god tilstand.
Helikoptere udgør også noget af armadaen. Heriblandt den uskønne Boeing
Piasecki to-motorers transporthelikopter.
„Den knækkede banan“ i folkemunde. Et
underligt design.
Museet har åbent april-okt. tirsdag
- søndag 10-18. Nov. - marts samme ugedage 9-16. Afsæt gerne et par timer til hele
gennemgangen og tjek forinden på www.
luftwaffenmuseum.com, for evt. ændringer
eller særudstillinger.

Heerstrasse
På strækningen Heerstrasse, efter man
har passeret Stossensee, mellem resterne
af den olympiske landsby fra 1936 og ind
imod Berlin Mitte, bør man også lige besøge mindekirkegården for nedskudte RAF,
RCAF, RAAF og USAAF flybesætninger
og vise sin respekt.

Flaktårne
I forbindelse med en tidligere bustur med
samme selskab, var exteriøret af det sidste
tilbageværende af de store flaktårne fra
2.VK, mål for en sight-seeing. Men på
denne tur, besøgtes tårnet indefra.
Den berlinske
forening for udforskning og dokumentation af
underjordisk arkitektur - Berliner Unterwelten e.V. (www.
berliner-unterwelten.
de) kunne tilmed tilbyde en dansk guide
på rundturen: Mads
Pedersen fra Hjørring, bosat i byen
siden 1998, var som
kunststuderende på
en studietur i det
år, faldet for en tysk
pige som tilmed havde den usædvanlige
interesse for restaurering af byens bunkeranlæg. En begej-

string han så også selv faldt for (troede
ellers nordjyder meget nødigt rykker deres
rødder op?)
Fotografering indenfor var beklageligvis ikke muligt og alle besøgende får
udleveret obligatorisk sikkerhedshjelm ved
indgangen. NB! solidt fodtøj og en varm
trøje eller frakke, er et must under rundvisningen. Da ca. 75% af tårnets oprindelige
størrelse blev tildækket af en stor jordvold
efter krigen og det halve af loftet knækkede
sammen, ifb. med sprængning af tårnet, er
det kun 2 af tårnets 7 etager, der er delvis
intakte og tilgængelige.
En barsk hændelse ligger i øvrigt til
grund for restaureringsarbejdet: En yngre
mand ville imponere sin pige i 1982 og
fandt en vej ind i ruinen, på et tidspunkt
da tårnet ellers lå forseglet og glemt hen.
Han ravede rundt i mørket og har på et
tidspunkt befundet sig på vindeltrappen i et
af hjørnetårnene. Trappen er der stadig den
dag i dag, uden gelænder og med det stykke
hvor trinene næsten er væk og hvor fyren
sandsynligvis er faldet ud i det tomme rum,
styrtet ca. 20 m og blev knust mod bunden.
Her fandt et redningshold ham først flere
dage senere, efter han var blevet efterlyst.
Redningsholdet måtte selv sikre sig med
en line, fra mand til mand, da ingen i ’82
længere anede noget om tårnets indre tilstand. Og sådan begyndte ekskaveringen...
Under rundvisningen er der flere steder
ophængt informative tavler af tårnenes opbygning - der blev opført 3 stk. i Berlin - og
også af de omfattende forsøg på fjernelse
af dem. Briterne forsøgte 1. gang at sprænge dette flaktårn i 1947 med 25 tons TNT,
under overværelse af verdenspressen. Da
røgen havde lagt sig, stod det der stadig,
knap nok uden en skramme. PINLIGT!
Nyt forsøg i ’48 med 40 tons TNT! Det
flækkede bygningen, fra loft til sokkel og
brækkede ca. 3/4 dele af loftet i en 45
graders vinkel.
De russiske og franske demolitionshold, havde samme problem i deres sektorer: Man kunne godt få vægge og lofter til
at vælte ovenpå hinanden, som en stabel
dominobrikker. Men pulverisering af dem,
krævede maskinelle kræfter, bid for bid. Et
kig op i loftet, under rundturen, præcist på
det sted hvor loftet er knækket, giver tydeligt et levende indtryk af problemerne: Her
sidder de blotlagte armeringsjern, tykke
som hampereb, stadigvæk. Ifølge Mads skal
der være 100 kg. rent jern pr. kvadratmeter.
Selve tårnet var kvadratisk, med 4
hjørnetårne - nærmest som en middelalderborg. 11 m bredt, 42 m højt og med 3
m tykke mure.
Bevæbning var på de lavere niveauer; 2
cm enkelt flak, flakdrilling, flakvierling og

Her er det en V-1 i Peenemünde med startrampen bagved

3,7cm flak. Øverst oppe havde tyskerne i
starten placeret 4 stk. Flak model 38/39
10,5 cm. Disse blev senere hen udskiftet
med Flak 40 12,8 cm zwilling. Når de
bamser blev affyret, kunne vibrationerne
mærkes helt nede på jorden. De sædvanlige efterladenskaber fra krigens tid, som
rustne hjelme og kogekar, men også civile
genstande som glasflasker og keramik, er
følgende blevet fundet i tårnet gennem
årene.

U-bahn
Det næste af Berliner Unterweltwen’s
guidede ture - der er 4 forskellige ialt - vi
var på, er et underjordisk beskyttelsesrum/
ombygget U-bahn station, med nedgang
ved den nuværende U8 station, Gesundbrunnen, Brunnenstrasse 105.
Som jeg forstod på denne turs guide,
så blev stationen nedlagt som sådan under
Weimartiden, men genåbnet i 1933, da Hitler kom til magten og gradvist ombygget til
beskyttelsesrum. Oprindeligt var det kun
beregnet for op til 200 mennesker, men helt
op til 5.000 mennesker oplevede at være
stuvet sammen her i ’45. Til at komme af
med deres nødtørft, var der 5(!) lokummer
til rådighed. Stanken må have været styg!
Rummene er stadig malet med den
oprindelige selvlysende fosformaling, som
virker ved at absorbere rummets kunstige
belysning. Og når så disse ifb. med bombningen af byen blev slukket/gik ud, fik
malingen væggene til at lyse i et dæmpet
blåt skær nogen tid efter. Dette blev demonstreret ved at guiden tog et billede af
en af os og personens silhouet derefter
stod tilbage i et blåt lys på væggen.

Historische Museum
Das Deutsche Historische Museum på Un-

ter den Linden, er også et besøg værd. Men
man bør afsætte en hel dag eller 2, hvis det
hele skal ses. For det er en enorm bygning
med udstillinger om hele Tysklands historie
fra 1.årh. e.kr. til 1994, hvor Berlin atter
blev hovedstad for et samlet Tyskland.
Jeg koncentrede mig til en forandring
om kejserriget 1871-1914, der jo blev meget skelsættende for det øvrige Europa.
Med Tysklands voksende militærstyrke,
samtidig med voksende spændinger i resten
af Europa, blev der lagt i kakkelovnen til
det helt store sammenstød; 1.VK.

Lichterfelde
Et besøg på Lichterfelde kasernen fra Kejsertiden, hvor også Leibstandarte ”Adolf
Hitler” har haft til huse og hvor nogle af
arrestanterne ifb. med ‚de lange knives nat‘ i
1934 blev henretttet, skulle også have været
en del af turen.
Men noget var gået galt, for det kræver
lige at man på forhånd giver besked om
antal personer og ankomst, for at få en
tilladelse til et besøg, da man ikke bare uden
videre kan vade indenfor. Bl.a. fordi stedet
i dag huser byens politiadministration!
Ifølge vagten har de dog et omfattende
historisk arkiv, som almindeligvis ikke er
offentligt tilgængeligt. Men som de meget
gerne ville have vist os rundt i, blot vi
havde haft en tilladelse. Så den oplysning
er hermed givet videre.

Stasi
En lille afstikker, men stadig indenfor det
historiske, vil være at kigge indenfor i det
tidligere Stasihovedkvarter i Normannenstrasse, der jo blev stormet af DDR’s borgerretsforkæmpere i 1990, for at forhindre
Stasi i at ødelægge deres dokumenter. 180
hyldekilometer dokumenter er nu blevet
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U-461 er en sovjetisk Juliet-klasse ubåd,
der ligger ved kajen i Peenemünde

bevaret for eftertiden.
Blandt museets udstillinger ser man en
ren videreudvikling af Hitler’s totalitære
samfund med dets massive overvågning af
dets borgere, her blot med kommunistisk
fortegn. En uhyggelig samling af de mange
paranoide tiltag til teknologisk overvågning: lommekameraer/boxkameraer i falske træstammer, falske rum i affaldsspande,
kameralinser i frakkeknapper og mere af
samme syge skuffe. Befolkningen har ikke
haft det sjovt og må alene have overlevet
på galgenhumoren.

Peenemünde
Vil man forlægge sin tid udenfor Berlin, er
V-1 og V-2 udviklings- og affyringsbasen
ved Peenemünde på øen Usedorm, SØ for
Rügen, meget anbefalingsværdigt.
Her findes effekter fra både 2.VK og
koldkrigsperioden, da russerne og østtyskerne fortsatte med at udnytte stedets
faciliteter efter krigen. Og ifølge museet
selv, er netop koldkrigsperioden også det
tema man fremover vil koncentrere sig om.
Flere af anlægsbygningerne fra 2.VK
står her dog stadigvæk, bl.a. transformatorstationen, hvor der blev pumpet vand
ind fra Østersøen til fremstilling af el og
den stationære lange skinnebanekran fra
1942, der strækker sig over den centrale
del af området; fra hovedbygningerne til
havnefronten.
I gårdarealet er der flere fly og missiler
fra koldkrigsårene, bl.a. MIG’s, Sukhoi’s,
en Antonov AN-2 og en tjekkisk 2-sædet
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trænerjet, der tydeligvis har haft brand i
cockpittet (en rampe er kørt op til flyet, så
turister kan studere interiøret).
Her er også den samme type af det
famøse missil som danske og tyske NATO
soldater absolut skulle pille ved og ride-ranke på, hvorefter alle 5 mand blev blæst til
himmels, i Afghanistan 2002. Mest interessant er dog nok den udstillede V-1 og dens
startrampe, som oprindeligt skal have stået
ved Calais, hvorfra begge i mange år derefter var udstillet på et udendørs hollandsk
museum, hvis navn jeg ikke fik noteret,
men det var en længere smøre. I 2004 blev
hele opstillingen dog købt af en fond bag
Peenemünde udstillingen og bragt hertil.
Selve rampen var imidlertidig i en
så dårlig stand, at en ny blev bygget i
galvaniseret stål og beton, men ud fra de
originale tegninger, så rampens nøjagtige
stigningsgrad, længde og afstanden mellem støttepillerne, er blevet gengivet som
oprindeligt. En V-2 raket er også opstillet,
men adskilt i rakettens 3 sektioner (top,
center og haleparti), så man ikke rigtig helt
kan fornemme dyrets størrelse, hvilket jeg
synes er en dum ide.
Som ekstra godbidder er der også fri
adgang fra bagsiden af transformatorstationen, til et mindre flådefartøj (fregat/
korvet?) fra DDR-tiden, samt at en tidligere
russisk ubåd af Juliett-klassen (U-461)
ligger opankret ved havnemolens udkant.
Pr. 21/12 1998 ankom den til Peenemünde,
for enden af trosser fra en svær slæbebåd.
Tiden tillod heller ikke her en rundvisning

ombord, men den lille folder på tysk til 1
Euro, jeg nåede at købe, indeholdt så rigeligt med oplysninger, gode billeder og en
skitsetegning, at det var en god erstatning.
U-461 blev bygget i oktober 1961, søsat
december ’62 og indsat i tjeneste oktober
’65. Indtil 1993 udgjorde den sammen med
5 ubåde af samme klasse, 58.ubåds brigade
i den baltiske Rødt Banner flåde med base
i marinestøttepunkt „Liepàja“, Letland. I
juni 1994 blev den så købt som flydende
museum, dokket i København (nogen
der nåede at se den?) og derefter sejlet til
Peenemünde.
Alt i alt en god ferietur.

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:48
SH48096:
1:72
SH72140:
SH72170:
SH72180:
SH72182:
SH72184:

Spad D.VIIC.1 „Captured
German Jasta38 Marking“
Blackburn Skua Mk.II
Nakajima Ki-43-II Kó
Hayabusa/Oscar
D-558-2 Skyrocket
„Jet&Rocket“
Fiat G.56 „Prototype
with DB603 Engine“
Focke Wulf Fw-58C
„In Czechoslovakian Service“

NYT FRA HISTOIRE
HIS 292:

U-Boote der Kaiser

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Anmeldelse af BAC TSR 2
1:48. Dynavector
Tekst of fotos: Per Tardum

D

et startede egentlig med et smut
forbi Hannants website en gang
tilbage i november 08, Xtradecal’s 1:48 TSR 2 ”What if ” #3, lå på deres
top-10 liste og fangede min interesse.
Dette sæt er ét ud af tre, og indeholder
mærker til 5 forskellige fly i henholdsvis
japansk, canadisk, svensk og fransk bemaling. TSR 2 var et spændende og potent
fly, teknologisk forud for sin tid, og kunne
meget vel have ”overlevet” ind i det 21.
århundrede. Se bare på EE Canberra. Man
kan selvfølgelig kun gætte på det realistiske
i at flyet kunne være blevet eksporteret til
de nævnte lande. Men jeg bestilte et eksemplar og manglede så bare en TSR 2 at sætte
dem på. Jeg vidste at Airfix var på vej med
deres TSR 2, men af uransalige grunde
blev jeg tændt på at prøve et vacuform sæt
til dette projekt. Udvalget begrænser sig til
Dynavector’s tilbud.
Sættet leveres i en af de mest robuste
æsker som jeg har set, og indeholder 31
vacuform dele på 5 ark, 55 hvidmetal dele,
2 canopies samt et pænt decalark. Byggevejledningen er en one-pager, men meget
let forståelig, og omfatter bl.a. en vejledning i hvordan man bygger vacuform.
Kvaliteten på delene er meget god, med
nydeligt markerede panellinjer. Vacuform
er måske ikke det nemmeste, og kan måske
afskrække mange, men dette sæt er lige at
gå til, og repræsenterer ikke større udfordringer end de fleste traditionelle
sprøjtestøbte sæt i samme skala.
Hvidmetaldelene er pænt
støbt, med en smule grater på
de større dele, men med skarpt
markerede detaljer. Decalarket er
”silk screen print” og giver mulighed for at bygge ét ud af to fly.
TSR 2 er et spændende og
fascinerende fly, med en næsten
tragisk historie. TSR 2 (TSR for
Tactical Strike & Reconnaissance) var resultatet af en kravspecifikation tilbage i 1957. Første
flyvning var i 1964, men allerede i
1965 blev projektet stoppet på en
meget kontroversiel måde som
den dag i dag stadigvæk giver anledning til konspirationsteorier.
Kun én TSR 2 nåede at komme i luften, nemlig XR219. Da
projektet blev stoppet, var processen konsekvent. Arbejderne
på BAC’s produktionslinie blev

Herover er den imponerende kraftige æske som sættet leveres i

sendt ud af fabrikken imens maskiner,
rigge og værktøjer blev ødelagt. Alle fly,
kropsdele og del-komponenter blev sendt
til ophugning. Kun to maskiner overlever
i dag, XR220 som står på RAF Gosford
og XR222 som befinder sig på Duxford.
Dynavector’s TSR 2 har været på markedet i en del år. P.t. er der ingen importør
af Dynavector i Europa, så jeg benyttede et
besøg i Japan til at købe modellen. Det viste
sig at Dynavector befandt sig 5 minutter på
cykel fra vores kontor i Tokyo (i en by af
den størrelse er det bogstavelig lige rundt
om hjørnet). Nemmere bliver det ikke
Downside, sættet endte med at stå mig

i knap 530 kr, og det er bestemt i overkanten for et vacuform sæt. Dynavector laver
egentlig high-end audio produkter, og det
er fortsat lidt af en gåde for mig hvordan
de er endt med at producere en række
vacuform sæt. Ud over TSR 2 har de bl.a.
Wyvern, Gannet og Sea Vixen i 1:48.
For øvrigt, hvis du tænker på at bygge
en TSR 2 kan jeg anbefale Ad Hoc Publications udgivelse om emnet. Her finder du
historien kort fortalt, et stort billedmateriale samt 1:72 stregtegninger.

De mange ark med vacuformdele
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ANMELDELSER
Tilbehør
RB models
Et nyt „cottage“ firma har set dagens lys
og med nogle meget krisevenlige priser, har
jeg bestilt lidt forskelligt, som kan peppe
livet op på modelfronten.
RB models er lokaliseret i Polen og har
udført arbejde for bl.a. Armorscale, så det
borger jo lidt for kvaliteten og man bliver
bestemt ikke skuffet. Indpakningen ser dog
lidt tarvelig ud i forhold til Armorscale el.
Aber, på den anden side, hvad skal man
bruge indpakningen til?
Den ryger i skraldespanden med det
samme alligevel. Der følger ikke nogen
brugsanvisning med, så det kan kræve et
par gode referencebilleder, hvis det ikke er
lige til at samle.
Og nu til de konkrete sæt, alle til panser
i 1/35.
Char B1 Bis-sættet består af 3 dele, de
to kanonløb samt et tårn-MG til sølle 36
gode danske kroner. Umiddelbart ser det
bare godt ud og man undgår jo fuldstændig
den irriterende samlelinie, men udfordringen til de to kanonløb er, at det ikke
er plug-and-play, da begge kanonløb hos
Tamiya’s Char B1 bis indeholder både selve
kanonløbet og dele, således at kanonen kan
dreje og fastgøres i en del, så det kræver
en rolig og sikker hånd med lidt skæring
og tilpasning at få fuldt udbytte af det sæt.
Det er helt anden historie med antennerne (1.4 m og 2.0 m) til 7 kr. per antenne.
De er sande plug-and-play og visuelt virkelig en nydelse og de har den helt rigtige
koniske udformning, så ud til højre med
streched sprue el. pianotråd, for her er et
billigt og suverænt alternativ.
MG34 og andre tilsvarende MG-løb
har altid været problematiske i plastik, da
den perforerede kappe på løbet er svær at
støbe samt at der altid er bøvl med den
berygtede samlelinie, så RB models tilbyder
et fint alternativt til 25 kr. per løb. Sættet
indeholder det indre løb samt den perforerede kappe og det eneste, som er krævet
er at skære plastik-MG’en over det rette
sted, bore et hul og indsætte det nye løb
med superlim og voila, et superdetaljeret
MG34 til få penge.
Som altid skal man gemme det bedste
til sidst og det er helt vildt at man kan købe
10 messingstøbninger af tyske stavgranater
i 1/35 til under 2 kr. stykket, det er bare at
male dem og så er man godt kørende og
slipper for en masse fnidder med at rense
støbelinier på en meget lille håndgranat.
Så alt i alt kan jeg nok ikke skjule min
34

begejstring for dette firma og deres produkter og særlig deres yderst sympatiske
prispolitik i disse finanskrisetider. Men
vær opmærksom på at deres kanonløb kan
være lidt vanskelige at tilpasse afhængig af
model og jeg har set fra andre anmeldelser
på nettet at kanonløbene ikke altid er 100 %
korrekte som ved så mange andre mærker,
så purister skal se sig godt for.
Købt hos SMT-hobby, for komplet
udvalg se http://www.rbmodel.com
Ole Østergaard

Bøger

Tiger im Schlamm
af Otto Carius
Dette er en bog, som vil fange interessen
hos enhver panserinteresseret modelbygger
– ikke så meget for billedernes skyld (omend der også her er et par brugbare fotos
af relevante Tiger-kampvogne at hente)
som for den meget detaljerede beretning,
som virkelig giver et indtryk af, hvad det
vil sige at være kampvognsmand.
Man lærer en masse om taktik på
enkeltvogns- til bataljonsniveau samt om
kampvognens muligheder og begrænsninger – hvor hører en kampvogn til på
slagmarken og hvor ikke. Hertil hører
som en meget vigtig del samvirket med
andre våbenarter. Desuden lærer man om
mandskabets dagligdag med alt lige fra
mad, kulde, lugt, træthed og kampmoral
til overordnede af meget forskellig kaliber.
Otto Carius’ selvbiografi fører læseren
fra uddannelsen til hans første krigsindsats
i 1941 ved Ruslandsfelttogets begyndelse
som kanonlader på en Pz.Kw. 38 (t), derefter reserveofficersskole og uddannelse på
Tiger, fulgt af tjeneste ved 2. kompagni af
s.Pz.Abt. 502, hvor han efter et par år på
Østfrontens nordflanke (fra området syd

for Ladoga vestover til Estland og Letland)
ender som højt dekoreret kompagnichef.
Sidst i juli 1944 bliver han såret i kamp, og
efter rekonvalescens fører han 2. kompagni
af Panzerjagdabteilung 512 med Jagdtiger
panserjagere på Vestfronten.
Bogen kan anbefales – selv gnavede jeg
hvert ord igennem. Originaludgaven er på
tysk. Bogen findes også i engelsk oversættelse under titlen Tigers in the Mud: The
Combat Career of German Panzer Commander Otto Carius (Stackpole Military
History Series).
Vil man læse bogen på originalsproget – hvilket kan anbefales – bør man
undgå 6. nybearbejdede udgave (Druffel &
Vowinckel-Verlag, 2007): magen til sjusket
makværk af forlagsarbejde skal man lede
længe efter! Teksten er antagelig indscannet fra en tidligere udgivelse og derefter
OCR-behandlet.
Problemet er, at der overhovedet ikke
er læst korrektur på den elendige bogstavgenkendelse, som det optiske tegngenkendelsesprogram leverer: en (forståeligt
nok anonym) „redaktør“ har blot klippet-klistret teksten uden overhovedet at
interessere sig for, hvad der egentlig står
i bogen. Man skal ikke have blind tillid til
teknikken, man skal tænke selv – skade, at
forlaget ikke læste bogen og tog ved lære
af dette gode råd, som gælder både på
slagmarken og ved bogfremstilling.
Der skal være en ny udgave undervejs
i efteråret 2009, altså når dette læses, forhåbentlig bliver denne bedre. Både Otto
Carius og læseren fortjener det.
Kai Willadsen

NYT FRA ATAK MODEL
35016: Zimmerit PzKpfw IV Ausf J,
Tamiya
35017: Zimmerit Wirbelwind, Tamiya
35045: Zimmerit Pz IV Ausf. H, Dragon
35046: Zimmerit Tiger I Mid Production,
nr. 2, Tamiya
35047: Zimmerit Pz IV Ausf. H, nr. 2,
Dragon
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

ved oversættelsen. For den amerikanske
hær overskar ikke Cotentin-halvøen med
80 km/t… snarere 80 km pr dag, når det
altså gik godt for den.
Men det var så også det eneste jeg fandt
af fejl på hele 288 sider. Jeg kan absolut
anbefale bogen, her er MANGE timers
god læsning i den.
Læst af Morten Grim Pliniussen
i juni 2009 og ikke i juni 1944!

NYT FRA EDUARD
„Tyskerne i Normandiet“
af Richard Hargreaves
Bogen bærer desuden undertitlen „De
tyske soldaters oplevelse af invasionen
1944“. Forlaget Diorama, ISBN 978-8791661-09-9. 1. Udgave.1 oplag.2008. 288
s. Ill.
Vi følger de tyske soldaters venten på
de allierede og deres forberedelser som
Feltmarskal Rommel til sidst førte an i
og dygtigt organiserede. Derpå følger vi
kampene d. 6. juni 1944 hvor krigslykken
skiftede fra time til time.
Vi involveres derpå i slagene om St.
Lo, Caen, Cherbourg, Falaise og mange
andre slag og træfninger hvor der blev
kæmpet hårdt!
Vi kommer tæt på alle lige fra generalerne til menigmand! Michael Wittmans
træfning med englænderne ved Villers-Bocage nævnes, den senere forfatter Heinrich
Bölls erindringer nævnes, og en hel del
andre kendte såvel som ukendte tyskere
nævnes og citeres.
Vi følger kampene fra Falaise over
befrielsen af Paris og videre nordpå til september måned 1944. Hvor det er relevant,
citerer forfatteren også allierede kilder lige
fra Eisenhower og Montgomery til helt
almindelige soldaters oplevelser, mange af
dem overlevende fra 2 VK.
Der bliver ikke lagt fingrene imellem
i beskrivelserne af de forskellige slag eller
andre hændelser i de måneder hvor Det 3.
Rige begyndte at skrante for alvor.
Beskrivelsen af det fejlslagne kup
„Operation Valkyrie“ er fantastisk. Vi går
tæt på bombesprængningen i Wolfschanze
i Østprøjsen, over forvirringen i Berlin til
arrestationerne af SS og SD i Paris.
Illustrationerne er gode om end jeg
godt kunne bruge nogle flere. Informationerne er gennemtjekkede og kun et sted
fandt jeg en fejl, der ikke nødvendigvis er
lavet af forfatteren, men kan være opstået

1:35
36 068:
36 072:
36 074:
36 075:
36 076:
36 077:
36 082:
36 083:
36 087:
36 088:
53 038:
53 039:
1:48
8206:
ge
1144:
bo
8488:
8054:

1:32
3005:

M-1128 MGS
M-4 Tractor 155/240mm
LAV AD
M-1128 MGS
mounted rack and belts
M-1134 ATGM
M-706 CAR
Pz.IV Ausf D 75mm
Kw.K.40/L43
M-3 Half Track
ASLAV-25 RV
M-3 Half Track engine
S-100 Schnellboot
S-100 Schnellboot guns

Bf 110G-4 ProfiPack, med SchräMusik, forskellige næser
Fw 190A Nachtjäger, Dual ComBristol F.2B Fighter, Weekend line
Bf 108B ProfiPack
SPAD XIII American Eagles,
Limited Edition
Pfalz D.IIIa ProfiPack
P-39Q Airacobra, Weekend line
F6F-5 Hellcat, Weekend line
Fokker E.V., Weekend line
Bf 110F
Bf 110G-2, containing a large
collection of changes
and new items
BAC Lightning F Mk.1A/F Mk.2
(ex Airfix) Limited Edition

Bf 109E Bomb set ProfiPack

1:72
7053: Spad XIII, ProfiPack
7405: Fokker Dr.I, Weekend line
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Foromtale af ny bog
Da Hansen fløj til Melbourne i ’34
Dansk deltagelse i verdens største
flykapløb.
300 sider, rigt illustreret.
Af Ove Hermansen
Bogen udkommer i oktober 2009 i anledning af 75-året for bedriften, og er den
største og mest gennemarbejdede samlede
fremstilling om MacRobertson kapflyvningen England-Australien, der er skrevet.
Premierløjtnant Michael Hansen og
hans gode ven, flyvemekaniker Daniel
Jensen, gennemførte turen uden uheld i
deres lille enmotorede Desoutter fly i hård
konkurrence med mange langt større og
mere avancerede fly, og de blev nr. 7 ud af
de 12 fly, der gennemførte turen på 19.895
km, - og de fløj turen hele vejen tilbage til
Danmark igen.
Ud over beretningen om danskernes
deltagelse, behandler bogen også de øvrige
20 deltageres tur, og hvad der senere blev
af dem alle. Forudsætningerne for løbet
belyses også grundigt, og bogen indeholder
et væld af faktuelle oplysninger om alle
flyene og datidens flyvepersonligheder i
flyvningens guldalder samt en omfattende
litteraturliste.
Bogen er meget læseværdig. Man vil
kunne læse en anmeldelse i bl.a. Flyvehistorisk Tidsskrift nr. 4/09, som kommer
til december.
Carsten Jørgensen/DFF

NYT FRA TRUMPETER
1:35
387 Centauro AFV
423 Modern U.S.Marine M252 Team
424 Modern U.S.Army Armor Crewman
& Infantry
1516 Panzerjager-Triebwagen 51
1518 German Railway Gondola
(Lower sides)
1:72
1648 F-100C Super Sabre
1:700
5759 Tribal-class destroyer
HMCS Huron (G24)1944

NYT FRA PLUS i 1:35
149: Girls
224: PC station
295: DKW RT-125, tysk motorcykel
309: U.S. cans
327: Bazooka M9
330: Engraved plate-German late
331: Engraved plate-Lentil type
332: Engraved plate-Modern lentil
333: Metal net 1,3 x 0,9
337: Drill press
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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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!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 1,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopier i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. december 2009
(Skandinaviens absolut flotteste blad – nu i off-set, med gode
artikler og flere farveindslag! Super.)
Limtuben – 1/2009 Norge
Hawker Sea Fury FB.11 Hobbycraft 1:48,
artikel m. fotos ................................................................ –8 FARVE
Bygning af Revell Snapfit bilmodel 1:24,
artikel m. fotos ................................................................ –2 FARVE
Hasegawa 1/72 Heinkel He111P-2 fra 7./KG54,
artikel m. fotos ................................................................ –2 FARVE
Norsk Geländewagen i 1:35, artikel m. fotos ............ –6 FARVE
Landsudstillingen 2009, artikel m. fotos ..................... –8 FARVE
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra)
IPMS Journal vol. 21 issue 2 2009 USA
1:35 Tristar Panzer I Ausf, A, byggeart. m. fotos ..... –4 FARVE
Building a rare Forty Ford in 1:24, art. m. fotos ....... –6 FARVE
Starship in the shop. 1:350 Enterprise scifi model,
artikel m. fotos ................................................................ –6 FARVE
Smer sæt af 18. århundrede kanon, art. m. fotos ...... –8 FARVE
Moebius 1:128 TV submarine –
Voyage to the bottom of the sea, art. m. fotos ......... –8 FARVE
IPMS Journal vol. 21 issue 3 2009 USA
1:72 B-36B Peacemaker, byggeartikel m. fotos ........ – 6 FARVE
Clearing up canopy problems, artikel m. fotos .......... –4 FARVE
Scratchbygning af figur fra en sci-fi tegneserie,
artikel m. fotos ................................................................ –4 FARVE
Backdating B-17B to Y1B-17 af Ben Guenther,
stjerneartikel m. fotos .................................................. –16 FARVE
Revells 1.125 U-99 konverteret til Flak U-84,
artikel m. fotos ................................................................ –4 FARVE
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 153 1/2009 (Belgien)
1:32 Hasegawa Me Bf-109 K4, byggeartikel m. fotos ..............–6
Bearn arsenal 1:400, skibsbyggeartikel m. fotos ........................–6
1:72 Tornado GR1 Revell, artikel m. fotos ................................–6
F-16 MLU Kinetic anmeldelse, artikel m. fotos ........................–2
Tiny Tilly Gramodels 1/76, byggeartikel m. fotos ................ –16
Seversky P-35 (J9) MPM 1:72, artikel m. fotos .........................–6
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
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er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/08 (Østrig)
Götzendorf a.a. Leitha Einsatzhäfen, teil 2,
artikel med FÅ billeder ............................................................... –11
Das kommandogerät aus der Salzach, artikel m. fotos ............–6
FP Oberleutnant Rudolf Fischer, artikel m. fotos ....................–4
Østrigsk flypioner/opfinder Wilhlem Kress, art. m. fotos ......–2
(100% forbedret medlemsblad helt i farver)
IPMS Deutschland Journal nr. 42/1
Polikarpov I-16 sætoversigt, artikel m. fotos ............. –4 FARVE
Breguet Atlantic 61-17 1:1 billeder, art. m. fotos ...... –6 FARVE
Airliner 1:1 billeder, artikel m. fotos ........................... –2 FARVE
1:6 Resin figur Motoko Kusanagi Ghost,
byggeartikel m. fotos ..................................................... –3 FARVE
Bombardier CRJ700 Frontier jet Express 1:144,
byggeartikel m. fotos ..................................................... –2 FARVE
Fokker E.II/E.III Eduard 1:48, artikel m. fotos ....... –2 FARVE
Hobbyboss Land Wasser Schlepper 1:35,
artikel m. fotos ................................................................ –3 FARVE
Hasegawa 1:72 Heinkel He 111H-8
mit ballonabweiser, artikel m. fotos............................. –2 FARVE
(Rigtigt flot blad på hebraisk, derfor svært tilgængeligt)
Kne-Mida (In Scale) nr.51 April 2009 (Israel)
Piaggio P.149 i israelsk tjeneste, artikel m. fotos .......................–4
Bell 205 i israelsk tjeneste, artikel m. fotos,
farvetegninger, inkl. bygning af 1:48 model ........................... –20
Spitfire i israelsk tjeneste, artikel m. fotos ..................................–4

NYT FRA ALPINE
1:35
35084: German Heer Panzer Crew #1
35085: German Heer Panzer Crew #2
35086: German Heer Panzer Crew Set (nr. 35084+84)
35087: German Panzer Commander
35088: German Panzer Crew with Puppy
35089: German Panzer Crew Set (nr. 35087+88)
1:16
16007: A Young Grenadier
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence
2009
Af Flemming Hansen
Antal modelbyggere 2009: 22
Jeg er bange for at den gode Ib snart er på
vej til sin gamle plads på Rigshospitalets
modelbyggetraumepsykologiske afdeling
B sengeplads 6, 7, 8 OG 9!
I intet mindre end to kvartalskonkurrencer i træk må han se sig slået i diorama
klassen af den unge Lasse Hyllemose (ja,
ok alt er relativt!) Det blev også til sejr for
Lasse denne gang med et nyt diorama, der
bare bliver højere og højere for hver gang.
Det ender sikkert med at vi må slå hul i loftet!? Men en patrulje og en Kongetiger med
to GI’s der gemmer sig i en kloak under skal
jo også have lidt højde for at kunne lade
sig gøre. Fuldt fortjent gik sejren til Lasse.
Dette henviste så Ib til 2. Pladsen, men på
trods af to fine køretøjer, så var det altså
Lasses model der tiltrak sig flest beundrere.
I klassen for militær uden ret meget
jord under sig, var det igen Miklos Büte, der
kunne vise evnerne med en amerikansk lille
let kampvogn, som jeg da kan genkende fra
Esbjerg. Se nu havde Kjeld jo nok regnet
med at han kunne få denne klasse for sig
selv, men der havde han gjort regning uden
Miklos og for den sags skyld Niels „Danscale“, der også placerede sig foran Kjeld
med en fin Leo. Så det er muligt at Kjeld
skal mødes med Ib på modelbyggetraumepsykologiske afdeling B! For det blev „kun“
en tredjeplads til Kjeld med en israelsk Shot
Kal, der er en ombygget Centurion.
Endelig var der klassen hvorom alting
drejer – nemlig „Fly, biler og andet“. Der
var det så formanden der måske også
skal på modelbyggetraumepsykologiske
afdeling B, da lige
pludselig Anders
dukkede op med en
fin Pfalz, der overskyggede den Tyrrell
formanden havde
medbragt i mangel
af nyere – færdige!
– modeller. På tredjepladsen kom der
så en (landgangs)

Total

Navn

4

Lasse Hyllemose

10

10

20

3

Miklos Büte

10

10

20

NY

Flemming Hansen

10

9

19

2

Ib Schmidt

9

8

18

1

Niels Pedersen

8

9

17

8

Jes Touvdal

9

7

16

5

Roy Nielsen

9

7

16

12

Kjeld Pedersen

7

8

15

4

Jacob Teckemeier

7

8

15

15

Kenneth Kerff

8

6

14

7

Tommy Gravad

8

5

13

NY

Torben Klein

7

5

12

23

båd, for virkelig at vise alsidigheden i denne
klasse, da Jacob medbragte den og fik en
fortjent tredjeplads.
Hvad september bringer til dette drama
i 4 akter, bliver umådeligt spændende at

se. Følg med i næste åndeløst spændende
afsnit af kvartårskonkurrence 2009!
Denne imponerende Mil Mi-24 HIND er
bygget af Miklos Büte
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IPMS KALENDEREN 2009-2010

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
13. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
10. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
10. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
14. april ...................................... IPMS-møde Swapmeet ................................ Nyboder Skole, København
19. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
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.

MEDLEMMER FLYTTET
48
Per Tardum
Hasselhøj 212
2990 Nivå
per@tardum.dk

49145026

115
Torben Johansen Haubeck
Ågården 15, st.th.
2635 Ishøj

NYE MEDLEMMER
234
Csaba Fodor
Bøhmensgade 14, 2.th.
2300 Kbh. S.
235
Claus Dam
Frederikssundsvej 394 st.tv.
2700 Brønshøj
clausd@kulturarv.dk

43733042

NYT FRA ARMORSCALE i 1:35
P35-015: Supplemental Spatial Armour
Plate for Turret Pz.Kw. V Panther
P35-017: Rear Stowage Bin for Pz.Kw. V
Panther and Jagdpanther
P35-026: Engine Reticular Shields
for Soviet Tank JS-2
P35-027: Fenders for Hummel
and Nashorn
P35-028: Schürzen for StuG III G
(Hybrid Solution)
P35-029: Engine Reticular Shields
for German Tank E-100
P35-031: Improvised Side Skirts
for Jagdpanzer IV
P35-034: Armoured Shield for
German Gun FlaK 36
R35-054: Modern Plastic Chemical
Water Barrels (Large)

R35-055: Modern Plastic Chemical
Water Barrels (Small)
R35-056: Sand Armor for Pz.Kpfw.III
R35-057: Sand Armor for Cromwell
R35-058: Burnt Out Wheels for
M4 Sherman (Late)
R35-059: Normandy set for M5 Stuart
(with „L“ blade T1 Cutter Device)
R35-060: WWII US Army 5 gal Jerry Cans
R35-061: Road Wheels for
US M26 „Dragon Wagon“
R35-062: Burnt Out Wheels for
Pz.Kw. V Panther
R35-063: M113 (Light Weight Set)
S35-008: Width Indicator for Sd.Kfz.221,
222, 223, 231, 232, 234, 250, 251.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ARCHER
AR35300B: German ammo box stencils
(Black for unpainted boxes)
AR35300W: German ammo box stencils
(White for painted boxes). 2-5 cm
AR35301B: German ammo box stencils
(Black for unpainted boxes)
AR35301W: German ammo box stencils
(White for painted boxes). 8,8 cm
AR35302B: German ammo box stencils
(Black for unpainted boxes)
AR35302W: German ammo box stencils
(White for painted boxes). 7,5 cm
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AR35303B: German ammo box stencils
(Black for unpainted boxes)
AR35303W: German ammo box stencils
(White f. painted boxes). 10-15 cm
AR35304B: German ammo box stencils
(Black for unpainted boxes)
AR35304W: German ammo box stencils
(White for painted boxes).
Nebelwerfer
AR35305: 1970s-80s NATO ammo crate
stencils
AR35306: Modern ammo crate stencils
AR35307: WWII US ammo crate stencils

236
René Fischer
Bolteskovvej 7
5750 Ringe
rene_andersen_64@hotmail.com

NYT FRA HUSSAR 1:35
HSR 35028: Half Spider Early Wheels
HSR 35069: Mercedes L3000 Truck Wheels
HSR 35070: M3A1 Scout Car Wheels
HSR 35071: Ford Quad Wheels (Tamiya)
HSR 35072: Krupp Protze Wheels
HSR 35073: Schwimmwagen Cross
Country Wheels
HSR 35074: Mercedes L4500A Wheels
(Zvezda)
HSR 35075: PAK 43/41 Wheels
(AFV Club)
HSR 35076: Sd.Kfz. 221 Wheels. Type 1
(Bronco)
HSR 35077: Sd.Kfz. 221 Wheels. Type 2
(Bronco)
HSR 35078: Sd.Kfz. 221 Wheels. Type 3
(Bronco)
HSR 35079: Chevy 15 CWT Sand Tires
HSR 35080: Citroen 11CV
HSR 35081: URAL-375/4320
HSR 35082: BTR-70
HSR 35083: 105mm Howitzer M2A1
(Dragon)
HSR 35084: Daimler Dingo Type 1
HSR 35085: Daimler Dingo Type 2
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrencen i maj 2009
Her til højre er det
Niels „Danscale“ Pedersens
danske Leopard 1A5,
der blev nr. 2 i klassen for
panser og figurer.
I midten er det Anders Kofoed
Hansens Pfalz i 1/48 der blev
klassevinder i fly, biler og andet
klassen.
Nederst ser du vinderen af dioramaklassen,
Lasse Hyllemoses fine Kongetiger
med et par GIs nede i stenkisten

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

Top right is a Danish Leopard
1A5 built by Niels „Danscale“ Pedersen. It took 2nd place in the armour and figures
class.
In the middle is the winner in
the aircraft, cars
and others class,
a beautiful 1/48 scale Pfalz
built by
Anders Kofoed Hansen
Bottom is the winner in the
diorama class,
a Königstiger with some GIs
hiding beneath the road.
This superb diorama is built
by Lasse Hyllemose
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos

Denne gang fortsætter vi bare med Flemming Hansens billeder fra London.

Til venstre er det en Hawker Hart og i
midten er det en Fokker D.VII, der er ved
at indhente en Sopwith Camel.
Der er meget fine fotobetingelser
i denne hal
Nederst er det hækken på HMS Belfast
fotograferet oppe fra Tower Bridge

At the top is a Hawker Hart and in the middle
a Fokker D.VII is catching up on a Sopwith
Camel. All of the planes are located in the
Milestones of Flight hall at the RAF Museum
at Hendon
Bottom you see the stern of HMS Belfast photographed from Tower Bridge
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