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DM i Modelbygning - hvad ellers?
De dansk bemalede
F-84G var ude i stort
tal til DM.
Til venstre er det
Thomas Lundgren, der
har bygget den i 1:48
Big is beautiful,
en Dora i 1:35 bygget
af Per Nielsen
Cæsar himself i skala
1:20 kiggede forbi.
Det er Christian Lygum
der er manden bag ham
Nederst er det en
Bergepanther i 1:35,
bygget af
Jacob Johnsen

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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LEDER
Atter et nummer med et lille overskud af stof. Det luner, for februar-nummeret er notorisk svært at udfylde. Jeg er allerede i gang med
min artikel til februar, hvis du skal have en med er der ganske kort tid til deadline.
Hovedindholdet denne gang er selvfølgelig DM i Modelbygning og vi har, helt som sædvanligt, valgt at sætte 4 farvesider ind midt
i bladet. Desværre tillader vores økonomi ikke at vi laver alle 40 sider i farvetryk (bortset fra at det ikke er alle artikler som der findes
farvefotos til). Hvis du vil insistere på flere farvesider, så skal du være forberedt på en ret stor stigning i kontingentet, hvad der næppe
er nogle, der er interesseret i.
DM blev ikke et usædvanligt tilløbsstykke, snarere blev det et helt sædvanligt af slagsen. Både hvad angår antallet af deltagere og
antallet af modeller. Jeg nåede rundt i salen flere gange og fik kigget på rigtigt mange modeller i løbet af weekenden, hvilket jeg synes
var super rart.
En af grundene til at jeg nåede salen rundt flere gange var, at det for en gangs skyld var noget af et slid at have rollen som overdommer denne gang. I ikke færre end seks klasser måtte jeg ud med mit ene point i hånden for at afgøre topplaceringerne! Vi arbejder
nemlig ikke med delte placeringer idet præmierne er indkøbt på forhånd og ingen vil bryde sig om at få en bronceplakette for en delt
andenplads når nu ham den anden får en sølv ditto for sin „skodmodel“.
Derfor har vi en fast politik med at overdommeren, i skikkelse af undertegnede, bliver sendt ud med det afgørende point. Retfærdigt? Måske, måske ikke, men vi har arbejdet efter denne metode i mange år og mon ikke vi bliver ved med det. Alternativet ville
være en lodtrækning og det er endnu mere utilfredsstillende. Men, det viser blot at forskellen på de bedste modeller er uhyggelig lille.
For mange er denne årstid også noget med at kigge frem mod sommer og solskin og dermed de første overvejelser over hvor sommerferien skal afholdes. I den forbindelse er vi som altid interesseret i at høre om de modelmæssige oplevelser som I kommer ud for.
Her tænker jeg naturligvis på dem som relaterer sig til skalamodeller og ikke de langbenede modeller der findes ved div. svømmepøle.
Dette er trods alt et blad der findes på adskillige biblioteker.
For mit eget vedkommende har jeg lagt mig på lur efter Flyvevåbnets Åbent Hus der efter planen holdes 6. juni på Flyvestation
Skrydstrup. I år blev det aflyst af økonomiske årsager, om det bliver til noget i 2010 er et godt spørgsmål. Jeg håber på det.
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 24. november. Deadline til næste nummer: 04. januar.
Forsiden viser en Focke Wulf Fw 190A-8 i 1:48,
modellen er bygget af Peer Schmidt
Foto: Flemming Hansen

Front cover: A beautiful Fw 190A-8 built by Peer Schmidt.
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Nu også med hack! Ja det var med vantro at vi vågnede op til DM
weekenden den 17. oktober. Når man gik ind på det ellers rimeligt
stabile IPMS Forum, så kom man minsandten ind på en tyrkisk
hacker side???? Det er synd at sige at begejstringen var overvældende hos undertegnede og resten der nåede at opleve dette.
Heldigvis var skaderne begrænsede og det lykkedes at få forum
op igen om aftenen, så resten af DM kunne blive afviklet i god
ro og orden.
Men så gik jagten ind på at finde ud af hvad der dog var sket og
hvordan det kunne lade sig gøre. Det var jo rimeligt vigtigt, at
finde ud af om vi havde en ”ubeskyttet flanke” eller hvad man
nu skal det kalde det, så fremtidige angreb kunne afværges. Og så
var det at det mildest talt blev mystisk, da undertegnede kiggede
nærmere på administrationsdelen af forummet. Et område som
kun administratorer har adgang til.
Der viste sig minsandten at et medlem havde fået administratorrettigheder og havde været inde i administrationsdelen omkring
25 gange den 18., 19. og 20. oktober fra forskellige IP adresser.
For at gøre en lang og trang historie kort måtte vi dog komme til
den konklusion, at dette på trods af at ligge lige op ad hinanden
ikke havde den ringeste forbindelse med hinanden. Simpelthen
ud fra at der længere tilbage er sket de samme mystiske adgange
af andre brugere uden hverken efterfølgende eller forudgående
hackerangreb. Adgang er dog så meget sagt. Det viser sig ved dybere efterforskning, at det nærmere er en advarsel om at der mangler
noget i opsætningen af forum. Ja det skal ikke være for enkelt!
Summa summarum er vi ikke kommet en tøddel nærmere en
opklaring og må konstatere at vi har en blød flanke med den
nuværende version af forum, selvom den ikke er så forfærdelig
gammel. Det er et stort arbejde at opgradere i tide og utide og det
var egentlig simpelt at få det op at køre igen, så det...

DM i modelbygning
Ja, det der egentlig skulle være hovedretten, gik helt efter planen og
fik hidtil nærmest uset mediebevågenhed, kom pludselig mentalt
lidt i baggrunden hos undertegnede. Men det var der slet ikke
nogen grund til!
Det blev deltagermæssigt og modelmæssigt et af de tyndere
DM. Men det var nærmest forudset da vi var nødt til at flytte arrangementet på grund af et andet arrangement på ”vores” normale
dato. Med så kort tid til vores naturlige konkurrent C4-Open, var
det jo forventeligt at der ikke ville være deltagelse fra ”hinsidan”
og det var der så i den grad ikke. Det har jo nok fjernet måske
4- 5 deltagere. Der var desværre også nogen på den hjemlige side
der valgte ikke at forsvare mesterskaber fra tidligere. Der er vi
nok også oppe i en 4- 5 deltagere. Så det er jo ærgerligt. Vi satser
meget på at få ”vores” rigtige dato ved næste DM.

men det er vel også nærmest af akademisk interesse.
En længere gennemgang af alle vindere og klasser vil du finde
inde i bladet.

Regningen
Endelig må vi jo ikke glemme de få, men rare sponsorer, der var
med til at mildne efterregningen betragteligt.
Puma Hobby var blevet hevet ind fra Sverige – så der var
minsandten deltagelse fra Sverige og endda på den helt rigtige
måde. Johan var vildt begejstret og har lovet at han i den grad er
at finde i foyeren i 2011. Også Dolphin Navair v/Kenneth Buhl,
SMT Hobby og endelig Randers Hobby Import stod for at forsyne
vores tombola med præmier så der derved kunne spyttes i kassen.
Tak til alle dem der støtter os ved DM.

Næste DM
Det vil jo så være i 2011 og der er jo laaaaaaang tid til. Vi har
siden sidste DM haft megen snak om en anden lokation for DM.
Pladsen er trang og lyset er ikke optimalt. MEN. Prisen er helt
rigtig og passer til at vi helt uden sponsorer stadig kan holde DM
i mange år frem i tiden.
Det kan da så godt være at det med tiden nærmest begrænser
sig til en udvidet kvartårskonkurrence, men der er jeg personligt
ganske ligeglad. DM er også et samlingspunkt for alle IPMS’ere og
hvert andet år bydes der op til modelfest. OGSÅ i 2011 og derefter!
God jul og må talrige sæt ramme underkanten af dit juletræ!

Atter engang må jeg sige at forhåndstilmeldingen fungerede fint.
Rigtigt mange fandt ud af at få tilmeldt sig og få afsendt modelspecifikationer, så det vi modtog på dagen blev minimeret. Jeg tror
at der var en del, der troede at man ikke kunne tilmelde sig efter
den 1. oktober, selvom jeg synes at det var skåret ud i pap. Så det
må der nok gøres mere ud af.
Vi havde nedsat pointtildelingen på bløde værdier – sværhedsgrad
og for dioramaer – komposition – men det gav nok et alt for samlet
felt, så næste gang bliver alle pointskalaer nok fordoblet. Man vil
derfor ikke kunne sammenligne pointtildelingen mellem DM’er,
4

Dommerne i arbejde ved DM i Modelbygning

Avia B-534
Et tjekkoslovakisk jagerfly under mange faner. 2. del
Tekst: Jørgen Seit Jespersen, modelfotos: © Benedikte Seit Jespersen

Avia B-534 og eksporten
Som nævnt i sidste nummer havde Avia
fabrikken været på en salgstur til Jugoslavien med den 2. prototype, men turen var
resultatløs. Den eneste eksportordre var
indtil nu de 2 fly til Grækenland.
Et andet eksportfremstød var at deltage i internationale luftopvisninger og
konkurrencer. Avia B-534 IV deltog i Det
4. Internationale Fly Træf i Zürich fra 23.
juli til 1. aug. 1937.
Tjekkoslovakkerne begyndte forberedelserne i god tid allerede i maj. De
udvalgte piloter var kpt. Stanislav Engler,
lt. Jaroslav Hladò, sgt. Jaroslav Snobl fra
4. Luft Rgt. og Frantisek Perina fra 2. Luft
Rgt. I begyndelsen under træningen brugtes gamle B-534‘ere med åbent cockpit.
Til finpudsningen af træningen i Prag
blev der brugt 4 spritnye version IV fly. Det
var flyene B-534.201, B-534.202, B-534.203
og B-534.204, Da bevæbningen var afmonteret var vægten formindsket, desuden var
instrumenteringen udvidet og gjort bedre.
Flyenes stige- og dykevne blev testet. Derefter drog hele holdet med de fire Aviaer og
otte Avia Ba-122 kunstflyvningsfly og en
Avia/Fokker F-IX trimotor, som servicefly
til Dübeldorf lufthavn ved Zürich.
Konkurrencen udviklede sig hurtigt
til en kamp mellem Tjekkoslovakiet og
Tyskland. Stige- og dyk konkurrencen blev
vundet af tyskeren K. Francke i Messerschmitt Bf 109V-13 (forløberen til Bf 109E
typen), anden plads gik også til en tysker til
O. Schurfeld i Henschel Hs 123V5 (dette er
en prototype til jordangrebsflyet Henschel
Hs 123). De tjekkoslovakiske deltagere
Perina, Hladò og Snobl blev nummer tre,
fire og fem.
I alpeflyvning blev tjekkoslovakkerne
nummer to, tre og fire. Vinderen var tyskeren mjr. Seidemann i Messerschmitt
Bf 109V-8. Femtepladsen blev besat af
en Dewoitine D-501. Patruljekonkurrencen med tre fly i hver patrulje blev også
vundet af tyskerne, og tjekkoslovakkerne
blev nummer 2, dog havde de ikke haft en
reservemaskine, fordi kpt. Engler havde
totalskadet en B-534 ved Bormio i Italien.
Franskmændene blev nummer 3.
Sportsligt set var konkurrencen en
succes for tjekkoslovakkerne, de havde
vundet en 2. plads og havde slået to af
flyvningens stormagter Frankrig og Italien.
Da holdet kom hjem, blev det fejret, og en

B-534 og en Ba-122 blev udstillet på Prags
gamle bytorv.
Avia B-534 blev aldrig en stor eksportsucces. Der var adskillige følere ude fra
andre lande. Frankrig overvejede at købe
200. Belgien, Polen, Estland og Rumænien
havde også følere ude. En belgisk-hollandsk finansieringsgruppe og Kina havde
også følere ude, her skulle det lette bombefly Avia B-71 (det er en licensfremstillet
Tupolev SB-2) følge med. Den føler blev
heller ikke til noget.
Problemet var, at Avia efter de store
bestillinger fra Ministeriet For Det Nationale Forsvar ganske enkelt ikke havde
produktionskapacitet til at betjene andre
kunder.
Estland prøvede at købe 40 Avia B-534
version IV fly, der skulle sendes videre
til den spanske borgerkrig og kæmpe på
republikansk side. Dette salg blev afvist
af udenrigspolitiske grunde af udenrigsminister Chvalkovský.
Så de to fly til Grækenland var den
eneste eksport.

De mange faner
Selvom Avia B-534 ikke blev nogen eksportsucces, sidst i trediverne var der kun
et land, der havde den som standardjager,
og det var Tjekkoslovakiet selv. Alligevel
fandtes den i mange landes luftvåbener
først i fyrrene.
Grunden var den, at Tyskland havde
okkuperet den mest industrialiserede del af
Tjekkoslovakiet og dannet en marionet- og
lydstat i Slovakiet. Nedenfor vil fanerne
blive gennemgået.

Tjekkoslovakiet

Avia B-534 var altså den tjekkoslovakiske standardjager, da krigsskyerne trak
sammen over Europa sidst i trediverne.
Selvom begejstringen for flyet var stor i
offentligheden, var de militære kredse mere
bekymrede.
Der vidste man, at selvom Avia B-534
IV havde klaret sig godt i konkurrencen
ved Zürich, var den en generation bagud i
forhold til tyskernes Messerschmitt Bf. 109,
og man kendte også russernes Polikarpov
I-16. Begge disse fly var moderne lavvingede monoplaner, og Avias og tjekkoslovakkernes eget fly af samme type var endnu
kun på tegnebrættet, og blækket var knap
nok tørt.
Politisk set var der både et indenrigspolitisk og et udenrigspolitisk pres på
Tjekkoslovakiet.
Det indenrigspolitiske pres kom fra
det tyske mindretal, de såkaldte sudetertyskere, og dette pres steg voldsomt efter
Østrigs Anschluss med Tyskland. Under
den pro-tyske leder Henlein krævede
sudetertyskerne et Anschluss ligesom det
Østrigske. Kravet blev synliggjort med
marcher, møder og voldshandlinger.
Til at belyse stemningen mellem de to
nationer vil jeg citere Herman Görings tale
den 10. sept. 1938: ”Denne elendige pygmærace uden kultur, som ingen ved hvor
kom fra, undertrykker et kulturfolk, og
bagved er Moskva og den jødiske djævels
evige maske…”
Voldelighederne fortsatte i Sudeterlandet, Tjekkoslovakiet blev erklæret i
undtagelsestilstand den 14. september og
reservisterne blev indkaldt. München-krisen var en realitet og affødte stor diploma-

En Avia B-534 i tjekkoslovakisk bemaling, som den så ud omkring München-krisen
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overfor sine aggressive naboer, og moralen
i luftvåbnet var i bund.
I løbet af efteråret 1938 begyndte de
slovakiske nationalister at komme frem i
lyset, og de fik også støtte fra tysk side.
Derefter udråbte de den selvstændige stat
Slovakiet den 14. marts 1939. Dagen efter,
den 15. marts, okkuperede tyske tropper
resten af Tjekkoslovakiet, som derefter
hed Protektoratet for Böhmen og Mähren.
Tjekkoslovakiet eksisterede derefter ikke
længere.

Slovakiet

Denne Avia B-534 findes på flymuseet i Prag-Kbely,
bemærk størrelsen på bomben i hænderne på figuren
Foto: Via Internettet

tisk aktivitet. Både England og Frankrig
prøvede at dæmpe gemytterne.
Natten mellem den 21. og 22. september var der stor uro i Prags gader, hvor
mængden forlangte en militær regering, der
ville forsvare Tjekkoslovakiet.
Sudetertyskerne havde f.eks. erobret
byen Eger, som dog blev tilbageerobret
af det tjekkoslovakiske militær. Situationen
var, at England og Frankrig prøvede at
finde en løsning, mens Italien og Tyskland
støttede sudetertyskernes krav, og Sovjetunionen ville støtte Tjekkoslovakiet, hvis
det blev angrebet af Tyskland eller Polen.
Som vi alle ved, endte München-krisen med at Tjekkoslovakiet måtte afstå
Sudeterlandet til Tyskland, og tyske tropper
rykkede ind i de tyskdominerede områder
den 1. okt., og der skulle afholdes folkeafstemninger i områder uden klar tysk
dominans.
Det udenrigspolitiske pres kom også fra
andre lande end Tyskland. Polen og Ungarn
gjorde også krav på tjekkoslovakisk område. De lykkedes dem at få disse områder,
efter den tjekkoslovakiske regering havde
tabt slaget under München-krisen og var
svækket. Polen fik i oktober mindre områder i det nordlige Mähren og Slovakiet,
mens Ungarn i november fik store områder
i det sydlige Slovakiet og Ruthenien.
Alt i alt havde Tjekkoslovakiet mistet
30% af sit territorie, 34 % af befolkningen, en meget stor del af dens industri og
landbrug og så at sige alle sine vigtigste
forsvarsstillinger.
Det tjekkoslovakiske luftvåben mærkede også krisen. Avia B-534s serienummer
måtte ikke længere males på siden af flyene,
på grund af den stigende spionage og 5.
kolonne virksomhed fra sudetertyskernes
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side. Fra den 26. juni 1938 blev det malet på
højre inderside af cockpittet. Under selve
München-krisen blev alle regimentsmærker
og eskadrille tal og numre malet over, så
det enkelte fly ikke kunne identificeres af
den vej.
Efter Sudeterlandet var afstået til
Tyskland steg aggressionerne mod Tjekkoslovakiet fra Ungarn i oktober og november. Aggressionerne rettede sig mod
den østligste del af landet. Her havde det
tjekkoslovakiske luftvåben 11 jagereskadriller, men da der ikke var noget egentligt
varslingssystem kunne de ikke afværge
provokationerne fra tysk og ungarsk side.
Ungarske fly trængte uhindret langt ind i
tjekkoslovakisk luftrum.
Den tjekkoslovakiske regering havde
forbudt luftvåbnet at skyde, ikke gang i
selvforsvar, f.eks. skød en ungarsk Fiat
CR.32 jager et tjekkoslovakisk observationsfly, en Letov S-328, ned på nordsiden
af Donau. Derefter indførte generalstaben, at der måtte skydes i selvforsvar,
med regeringen forbød det øjeblikkeligt.
Ungarerne skød også henover grænsen
på tjekkoslovakiske fly, dette medførte at
piloterne fik ordre til at flyve højere, men
ikke at besvare ilden.
Der var ikke egentlige luftkampe i
denne periode, men et par ungarske Fiat
CR.32 blev forfulgt af Avia B-534‘ere efter
de havde beskudt den lille landsby Minaj, i
den tro det var flyvepladsen Uzhgorod. De
ungarske provokationer var talrige, mellem
den 2. nov. 1938 og 12. jan 1939 var der 22
sammenstød.
I november 1938 fik Ungarn, som
tidligere nævnt opfyldt sine territoriale
krav på tjekkoslovakisk område. Den tjekkoslovakiske regering var meget forsigtig

Den nye tyske lydstat Slovakiet, under
ledelse af nationalisten Jozef Tiso, havde
også sit eget luftvåben. Det bestod af tjekkoslovakiske maskiner, de havde tidligere
været en del af det 3. Luft Regiment.
Luftvåbnets beholdning bestod af 79
Avia B-534 og 11 Avia Bk 534 jagerfly,
73 Letov S-328 observationsfly, 15 Aero
A-100 og Ab-101, 3 Bloch MB 200 bombefly, 1 Fokker F.VII, 1 Avia B-71 og nogle
træningsfly af forskellige typer.

Den Slovakisk-Ungarske
Krig
De udenrigspolitiske spændinger, der var i
Østeuropa, fik den nye stat hurtigt at føle,
fordi Ungarn stadig fastholdt et territorialt
krav i det østlige Slovakiet, og for komme
en slovakisk/tysk-aftale om grænsegarantier i forkøbet, angreb Ungarn Slovakiet
ved daggry den 23. marts 1939. Angrebet
blev sat ind mod den østlige del af Slovakiet, og ordren var at nå så langt mod vest
som muligt.
Den ungarske styrke bestod af 4 infanteribataljoner, 2 kavaleribataljoner støttet
af panser, hver havde 24 stk. Ansaldo 35
M og en motoriseret bataljon med 5 stk.
Fiat 3000B, 22 stk. Ansaldo 35M og 3 stk.
Crossley 29M. Den ungarske luftstyrke
bestod af 27 stk. Fiat CR. 32 jagere, 9 WM16 og 9 WM-21 observationsfly og 18 stk.
Junkers Ju. 86K-2 bombefly.
Det slovakiske luftvåben kom også i
kamp. Aviaerne fra eskadrille 45 og 49 fløj
observationsmissioner og nærstøtte til
den slovakiske hær, der var på tilbagetog.
Den slovakiske hær havde også en lille
panserstyrke, som bestod af OA vz. 30
panservogne og LT vz. 35 kampvogne.
Den 23. marts blev der fløjet 3 nærstøttemissioner hver på 3 fly. Missionerne
var vellykkede, men slovakerne led tab.
Lt. J. Svetlík blev dræbt af beskydning fra
jorden, og kpl. S. Devan døde af sine sår,
efter han var landet.
Ved daggry den 24. marts skulle 3 fly
fra eskadrille 49 igen give nærstøtte, men

slovakkerne 2 Avia B-534. En blev skudt
ned af polsk antiluftskyts, og en anden gik
tabt på grund af mekaniske fejl.
Det slovakiske luftvåbens første luftsejr
kom den 26. sept. 1939, da sgt. Viliam
Grún fra 39. eskadrille nedskød et RWD-8
forbindelsesfly. Det må dog bemærkes, at
nedskydningen er ubekræftet, da landstyrkerne aldrig fandt det polske fly. Det er
sandsynligt, at den polske pilot er nødlandet for så at flyve videre, efter sgt. Viliam
Grún havde forladt området.

Angrebet på Sovjetunionen

Jørgen har valgt at bygge sin model fra Polensfelttoget som det fly sergent Viliam Grún fløj.
Bemærk at flyet har både slovakiske og tyske mærker

på vej til deres mål, blev de angrebet af Fiat
CR. 32 jagere. Lederen af den slovakiske
formation lt. J. Prhácek blev dræbt, da
hans 6 20 kg. bomber eksploderede under
nødlandingen. Kpl. S. Martis overlevede
sin nødlanding, men flyet blev slået til
vrag. Kun kpl. M. Karas vendte tilbage til
eskadrillens base. Senere på formiddagen
blev 3 fly sendt ud for at observere vejene,
de kom alle tilbage. Derefter blev der sendt
3 fly ud for at bombe ungarske kampvogne, kun et fly vendte tilbage, de to andre
nødlandede, og et af dem blev erobret af
ungarerne.
Om eftermiddagen var Aviaerne igen
i luftkamp med de ungarske Fiat-jagere.
Da tre Avia B-534 eskorterede 3 Letov
S-328 observationsfly, blev de angrebet
af 9 ungarske jagere. Resultatet var at et
observationsfly blev skudt ned og alle 3
Aviaer måtte nødlande med kampskader.
Endvidere mistede slovakerne 2 Avia
B-534ere, da ungarske fly den 25. marts
angreb luftbasen Spisská Nová Ves. En
anden Avia B-534 blev totalskadet, da en
Letov S-328 kørte ind i den under en start.
Efter luftkampene gjorde det slovakiske
luftvåben krav på 2 nedskudte Fiat jagere,
hvilket ikke kan bekræftes fra ungarsk side.
Der blev indgået en våbenstilstand den
24. marts. Da tyskerne garanterede den
slovakiske grænse den 25. marts, standsede
den ungarske fremrykning. Alligevel var der
småtræfninger indtil den 31. marts, fordi
der var en voldsom anti-ungarsk stemning
i den lokale befolkning.
Den 4. april 1939 endte de slovakisk-ungarske forhandlinger med, at Slovakiet måtte afstå et ca. 1.700 Km2 stort
område i øst til Ungarn.

Avia B-534 jagere kom i kamp igen. Slovakiet deltog i det tyske angreb på Polen 1.
sept. 1939. Slovakiet var Tysklands eneste
allierede, der deltog i angrebet.
Den slovakiske landstyrke bestod af 2
kampgrupper. Den første var af brigade
størrelse og indeholdt 6 infanteribataljoner, 2 artilleribataljoner og et kompagni
ingeniører. Den anden var mobil, den
bestod af 2 bataljoner blandet kavaleri og
motorcykeltropper og 9 bataljoner motoriseret artilleri. Luftstyrken bestod af 20
Avia B-534 fra 39. og 48. eskadrille og 10
Letov S-328 fra 16. observations eskadrille.
Den slovakiske styrkes mål var at trænge
gennem bjergpassene Nowy Sacz og Dukla
i retning af Debica og Tarnow i den sydlige
del af Polen. I alt var den slovakiske styrke
på ca. 35.000 mand.
Under angrebet fløj Avia B-534 eskorte
for de tyske Junkers Ju 87 Stuka og gav
nærstøtte til de slovakiske landstyrker sammen med Letov-flyene og patruljerede den
slovakiske grænse. Under kampene mistede

Efter krigen i Polen blev det slovakiske
luftvåben reorganiseret. Anden Jagergruppe kom til at bestå af eskadrillerne 11.,
12. og 13., alle eskadrillerne havde Avia
B-534 VI og Avia Bk-534 jagere. Første
Observationsgruppe bestod af 1., 2. og 3.
observationseskadrille, flyene var Letow
S-328 fly.
Den slovakiske nationalistregering
deltog i angrebet på tysk side, dels fordi
den var voldsomt antikommunistisk, og
dels fordi en deltagelse kunne få tyskerne
til at afvise de krav på slovakisk territorium,
som Ungarn stadig fastholdt.
Da Sovjetunionen blev angrebet den
22. juni 1941 deltog 12. og 13. eskadrille
med 22 Avia jagere og 1., 2., og 3. observationseskadrille med 30 Letov S-328 fly.
Landstyrken, slovakkerne stillede til rådighed, bestod af en mobil brigade, kaldet
Den Hurtige Brigade, og et armekorps
på 2 divisioner. Styrkerne blev sat ind på
sydflanken og angrebsretningen var Lvov,
Kiev og Rostov ind i Kaukasusbjergene.
Den tyske kombination af panser og fly
gjorde at angrebet avancerede hurtigt, og
de slovakiske flystyrker skiftede base hele
tiden for at følge med fronten.
Da store dele af det sovjetiske luftvåben var blevet ødelagt på jorden, mødte de

Angrebet på Polen
Det skulle ikke vare længe før de slovakiske

Denne model er i slovakisk bemaling fra sommeren 1941 under angrebet på Sovjetunionen
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Her ses en slovakisk B-534 et sted i Sovjetunionen
Foto: Via Internettet

slovakiske piloter ikke modstand i luften.
Det sovjetiske antiluftskyts udgjorde den
største fare. Om morgenen den 25. juli
1941 led slovakkerne deres første tab.
Under en eskortemission, hvor 3 jagere
eskorterede et tysk Henschel Hs 126 observationsfly, blev underofficer Frantisek
Brezina fra 13. eskadrille skudt ned, og han
nødlandede langt bag de sovjetiske linier.
Han blev dog undsat af underofficer Stefan
Martis, som efter at have beskudt de sovjetiske stillinger landede, så Brezina kunne
springe op på undervingen og klynge sig til
vingestiveren på Martis fly. Derefter lettede
Martis og bragte Brezina hjem til basen. De
samme gentog sig den 30. juli, denne gang
var piloterne fra 12. eskadrille.
Det første egentlige sammenstød med
sovjetiske fly fandt sted 29. juli. Den 12.
eskadrille hævede at have skudt et sovjetisk
biplan ned, men dette har aldrig kunne
bekræftes. Dog fortæller kravet, at slovakkerne mest sandsynligt har været i kamp
med Polikarpov I-153 jagere.
I de næste uger var der flere luftkampe
og den 12. eskadrille skød 3 Polikarpov
I-16 jagere ned. Den 7. sep. 1941 gik 10
Avia jagere på vingerne fra basen Gubin
for at afvise 9 Polikarpov I-16 jagere.
Under luftkampen blev en sovjetisk jager
skudt ned 70 km. nord for Kiev af underofficer Jozef Drlicka. Rapporter fra et
tysk luftværnsbatteri beretter om at endnu
en Polikarpov styrtede ned, men dette fly
har slovakkerne ikke gjort krav på, men
sandsynligvis slovakkerne også ramt det.
Den 8. sep. var slovakkerne igen i
kamp med de sovjetiske Polikarpov jagere.
Under en patrulje over en bro over Dniepr
angreb tre Avia jagere to Polikarpov I-16
og underofficer Ivan Kocka skød et af dem
ned. Dette var den sidste nedskydning for
slovakkerne i 1941.
De slovakiske luftstyrker var i løbet af
angrebet blevet nedslidte, og der manglede
8

reservedele og brændstof. Avia B-534 fly
brugte et særligt brændstof, en blanding af
alkohol, benzol og benzin, en blanding, der
ikke var almindeligt til stede på østfronten.
Derfor begyndte de slovakiske flystyrker at
blive trukket ud af kampene.
Allerede den 25. juli blev 2. observationseskadrille trukket ud efter dens brugbare materiel var afleveret til de to andre
observationseskadriller. Den 15. august
blev 13. jagereskadrille kaldt hjem, og det
samme blev 3. observationseskadrille den
17. august. Derfor var det kun den 12. jagereskadrille og den 1. observationseskadrille,
der kunne støtte Den Hurtige Brigade, som
i løbet af angrebet i retning Kiev var blevet
til en svag division.
I oktober 1941 var den slovakiske luftindsats på østfronten kommet til en ende.
Den 12. eskadrille havde kun 4 brugbare
Avia B-534‘ere tilbage og 1 observationseskadrille havde kun 3 Letov S-328‘ere.
Under operationerne på østfronten i
1941 fløj de to jagereskadriller til sammen
1.119 frontlinie missioner. De bestod
af 58 luftkampe, 14 angreb på jordmål,
14 bombeangreb, 383 patruljemissioner,
91 eskortemissioner til slovakiske fly, 88
eskortemissioner til tyske fly og resten
er mindre forbindelsesmissioner. Under
kampene i 1941 mistede en slovakisk pilot
livet. Den 29. sep. forsvandt sgt. J. Kaliský
under en eskorte af en Letov S-328, og det
vides ikke præcist, hvad der hændte. Det
blev observeret, at han blev beskudt af
antiluftskyts. En anden mulighed er, at han
blev angrebet af en MiG eller LaGG jager.
Det blev besluttet at det slovakiske luftvåben skulle have mere moderne tyske fly,
derfor blev 18 piloter og 98 flymekanikere
sendt til Karup-Grove i Danmark til omskoling. De blev tilknyttet 5./Jagdgruppe
Drontheim og blev uddannet på Arado
Ar. 96 samt Messerschmitt Bf. 109D og E.
De slovakiske Avia B-534 jagere blev

igen indsat på østfronten den 13. juni 1942.
Tolv Avia jagere fra 11. eskadrille og 6
Letov S-328 fra 1.observationseskadrille
blev sat ind i kampen mod partisanerne,
der opererede bag fronten. Flyene skulle
give luftstøtte til den slovakiske sikkerhedsdivision, der dækkede Den Hurtige
Brigades bagland. Kampmoralen var ikke
høj, og der var deserteringer. Først deserterede et Letov fly og senere en Avia til de
sovjetrussiske linier. Tyskerne blev mere
og mere mistænksomme overfor deres
slovakiske allierede, som de gav øgenavnet
”Partisan Nummer 2”.
Allerede i oktober 1942 blev 1. observationseskadrille trukket tilbage til Slovakiet. Under operationerne mod partisanerne
mistede slovakkerne 2 Avia-jagere på grund
af beskydning fra jorden. Den 25. okt.1943
vendte den 11. eskadrille hjem for at få nye
fly. Derefter var der ingen Avia B-534 fly
på østfronten. Derimod var der Avia B-534
i Slovakiet på flyverskolen Tri Duby, hvor
de blev brugt som træningsfly.

Den Nationale Revolte
Efterhånden som den sovjetrussiske
modoffensiv havde succes, blev de slovakiske styrker sammen med den tyske hær
trængt tilbage. Derfor skulle slovakkerne
forsvare bjergpassene i Karpaterne. I
Slovakiet var der en voksende modstand
mod tyskerne, og der var også kupplaner
om at åbne bjergpassene, så Den Røde
Hær hurtigt kunne erobre/befri Slovakiet.
Tyskerne nærede en dyb mistillid til
slovakkerne. Derfor besluttede de at afvæbne de slovakiske styrker, så ”Operation
Kartoffelernte mit Prämie” gik i gang. Den
29. august 1944 revolterede dele af det
slovakiske luftvåben. Flyverskolens base
Tri Duby blev centrum i kampen mod
tyskerne. Stort set alle slovakiske styrker
havde sammenstød med de tyske tropper,
kun en meget lille del forblev tro mod
nationalistregeringen.
I løbet af krigen var der opstået en
organiseret modstand mod den pro-tyske
nationalistregering under Jozef Tiso. Modstanden hang sammen med modstandskampen i det tyske besatte Protektorat
Mähren und Böhmen. Målet for modstanden var et frit Tjekkoslovakiet, og modstandskampen blev støttet af Sovjetunionen. Den 31. august 1944 brød revolten
ud i lys lue. Det Nationale Råd tilknyttede
sig de allierede styrker og udråbte en ny
tjekkoslovakisk republik, hvor tjekker og
slovakker var lige. Størstedelen af det
slovakiske luftvåben, 81 fly i alt, fløj over
på sovjetisk side og landede på luftbasen
Lvov i Polen.
Den nye regerings lille luftvåben, Den

Kombinerede Eskadrille, fik hovedkvarter
på Tri Duby, og dertil strømmede, hvad
der var tilbage af nationalisternes luftstyrke. Flystyrken var meget lille i starten af
revolten, den bestod af 4 Avia B-534‘ere
og 2 Messerschmitt Bf. 109E4. Flyene
angreb de tyske kolonner hvor de kunne,
smed flyveblade ned og blev brugt som
forbindelsesfly mellem de slovakiske enheder. Den 6. sep. blev eskadrille forstærket
med 2 Messerschmitt Bf. 109G6, som luftesserne stabssergenterne Rudolph Bozik
og Frantisek Hanovec fløj til Tri Duby fra
de russiske linier, hvortil de tidligere var
deserteret.
Avia B-534 IV kom i luftkamp igen
denne gang mod de gamle allierede. Den 2.
sept. angreb Frantisek Cyprich en ungarsk
Junkers Ju. 52/3m, efter to motorer var
skudt i brand nødlandede det ungarske
fly, og de overlevende blev taget til fange,
2 var blevet dræbt under angrebet. Dette
er Avia B-534 sidste nedskydning, og den
sidste nedskydning foretaget med et biplan.
Revolten fortsatte og den 17. sep.
1944 forstærkede det sovjetiske luftvåben
oprørerne, idet det placerede 1. Tjekkoslovakiske Luft Regiments 20 jagere af typen
Lavochkin La-5FN på luftbaser inde i Slovakiet, deriblandt også Tri Duby. Tyskerne
strammede stadig nettet om oprørerne og
den 25. oktober forlader de Tri Duby, og
resterne af Den Kombinerede Eskadrille
og det tjekkiske jagerregiment flyver tilbage
til de sovjetiske linier. Den 27. okt. 1944 er
revolten knust, og der er ingen organiseret
modstand mod tyskerne. De oprørere
der blev i Slovakiet tog enten hjem eller
tilsluttede sig partisanerne, der kæmpede
i Tatra bjergene.
Efter oprøret fik Slovakiet ikke et nyt
luftvåben.

Tyskland
Da Tyskland den 15. marts besatte Tjekkoslovakiet og udråbte Protektoratet for
Mähren og Böhmen blev hele det tjekkoslovakiske luftvåben beslaglagt, bortset fra
de fly, der tilhørte Slovakiet. Desuden kom
tyskerne i besiddelse af en meget stor del
af den tjekkoslovakiske våbenindustri, en
industri der var blandt Europas største, og
deriblandt var Avia koncernen.
Det tjekkoslovakiske luftvåben var meget stort, men teknologisk set en generation
bagefter. Tyskerne beslaglagde ca. 350 Avia
B-534 og Avia Bk-534 i alt. Naturligvis anvendte tyskerne selv nogle af Avia jagerne
og resten blev sat til salg blandt tyskvenlige
lande. Desuden videreudviklede tyskerne
Avias koncept.
Et antal af flyene blev udstyret med
tysk radioudstyr, de fly kan kendes på en

Dette er Jørgens model af en B-534 i tysk bemaling

lille radioantenne på øverste vinge (på
mange slovakiske fly kan antennen ses).
Gashåndtaget blev ændret fra det tjekkoslovakisk/fransk system, hvor fuld fart var
helt tilbage, til tysk system hvor fuld fart
var helt frem. Nogle fly fik installeret en
kabeltromle, så de kunne trække slæbemål
og svævefly. Tre fly blev udstyret med kroge
til katapultstart og fangkrog til en hangarskibswire. Desuden var der mindre forsøg,
der aldrig til noget, bl.a. en installation af
et Messerschimtt Bf. 109E canopy.
Da tyskerne nu var i besiddelse af så
mange Avia fly, blev der for Luftwaffes
personel oprettet en særlig skole: Avia
Lehrgang i Herzogenaurach.
I en kort periode findes Avia B. 534 IV
i Luftwaffes kampenheder i første linie. Fra
juli til omkring 1. sep. 1939 bestod I/JG 51
ved Bad Aibling af Avia B-534 IV jagere.
Tyskerne brugte også i en kort periode Avia
jageren som natjager, idet både 3/JG70 og
3/JG71 ved Friedrichshafen i perioden fra
juli til først ind i 1940 var udrustet med
Avia B-534 IV jagere.
Krigsmarinen anvendte 3 Avia B. 534
IV fly, de udrustedes til start- og landingsforsøg på et hangarskib i forbindelse med
marinens udvikling af hangarskibet Graf
Zeppelin. Forsøgene faldt ikke heldigt ud.
Avia-konstruktionen kunne ikke holde
til de voldsomme accelerationer og opbremsninger. Desuden blev fangkrogen til
wiren ofte revet af under landing, så Avia
B-534 kom aldrig til søs og det gjorde Graf
Zeppelin heller ikke fordi konstruktionen
blev opgivet.
Avia B-534 IV fly med wiretromle blev
også anvendt af Luftwaffe til at trække
svævefly. Nogle var tilknyttet DFS230
Staffel/1-10, da den var i træning i Frankrig.
Senere blev enheden flyttet til østfronten
og blev en del af Lastensegelstaffel, hvor

de trak svævefly af typen DFS230A. Når
flyene blev anvendt til at trække svævefly,
var de udrustet med en stor ekstra brændstoftank under venstre undervinge. Bl.a.
var de med til at flyve forsyninger ind til de
omringede tyske tropper ved Demyansk i
vinteren 1941-42.
Langt de fleste Avia B-534 fly af alle
versioner i tysk tjeneste blev brugt som
træningsfly på Luftwaffes flyveskoler. De
blev brugt på A/B Skolerne, dvs. der hvor
der kunne tages et A eller B certifikat, og de
blev også brugt på selve Jagdfliegerschulen.
(Desværre er Luftwaffes træningsenheder
endnu et ret ukendt område).
Avia koncernen var meget involveret i
de tyske træningsenheder, fordi dens største produktion, så længe den var i tyskernes
hænder, var Arado Ar. 96 træningsfly. Det
blev brugt i den videregående uddannelse
af de tyske piloter.
Der findes billeder af Avia B-534 jagere
med polske nationalitetsmærker. Det har
givet næring til mange fantasier, men sagen
er at tyskerne brugte flyet i en propagandafilm om det tyske felttog i Polen. Filmen
hedder ”Kampfgeschwader Lützow”. I
filmen havde Aviaerne fået tildelt rollen
som polske PZL 11 jagere, så Avia B-534
har også været ved filmen.

Bulgarien
De mange beslaglagte Avia B-534 fly satte
tyskerne til salg gennem deres salgsorganisation Wirthschaftsgruppe Luftfahrtindustrie i Berlin. Bulgarerne meldte sig som
købere og købte 78 Avia B-534 IV. De blev
leveret med tog til den bulgarske luftbase
Karlovo i sommeren 1939.
Bulgarien havde ligesom andre østeuropæiske lande territoriale krav mod deres
naboer, og i det politiske spil med landets
tilknytning til både Tyskland og Italien,
9

Her er flyet i bulgarsk bemaling som de så ud, da de mødte de engelske Wellington fly i 1941

lykkedes det Bulgarien gennem diplomatiske sejre at få nogle af kravene opfyldt.
Den 7. sep. 1940 fik Bulgarien gennem
Craiova-traktaten området Syd-Dobrudzha
indtil grænsen i 1913.
Bulgarien tillod at tyskerne brugte
landet som opmarchområde for angrebet
på Jugoslavien den 7. april 1941. Bulgarien
deltog ikke i selve angrebet, men efter den
tyske sejr, fik det lov til at besætte Græsk
Thrakien og Serbisk Makedonien. Med de
nye landområder fra 1940 blev Bulgarien
ca. 50% større, og befolkningen blev ca.
33% større.
Bulgarerne deltog heller ikke i selve
angrebet på Sovjetunionen, dets flyvevåben
udførte dog søpatruljering i samarbejde
med tyskerne. Bulgarien kom først ind i
krigen, da det i marts 1941 sluttede sig til
Tyskland og dets allierede, og tyske tropper
fik opholdstilladelse i landet.
I januar 1941 bestod den bulgarske
jagerstyrke af 18 Messerschmitt Bf. 109
E3 og E4, 11 PZL P.24B og 73 Avia B-534
IV fly. Inden længe kom bulgarerne til

at mærke luftkrigen. Om morgen 6. juni
1941 faldt de første bomber på bulgarsk
territorium. Målene var Kyustendil, en lille
landsby 20 km fra den Jugoslaviske grænse,
luftbaserne Petrich, Ihtiman og Varba hvor
der var Luftwaffe enheder, jernbanestationen i Sofia og nogle små byer og landsbyer.
De bulgarske jagere gik på vingerne men
fik ingen kontakt med fjenden. Bulgarerne
troede angriberne var jugoslaviske Dornier
Do. 17 fly, men i virkeligheden var det engelske Bomber Command, der havde været
på spil. Flyene var Wellington bombere
fra 70. Sqn, der havde 6 fly udstationeret i
Grækenland. Da Grækenland var endeligt
besejret af tyskerne den 23. juni 1941,
ophørte angrebene.
Den næste gang bulgarske jagere kommer på vingerne var i forbindelse med de
amerikanske angreb på oliefelterne ved
Ploesti i Rumænien: Operation Tidal Wave.
På dette tidspunkt var den bulgarske jagerstyrke blevet moderniseret og havde 23 helt
nye Messerschmitt Bf. 109 G2 jagere, Men
Aviaer blev endnu fløjet operativt i første

linie. Forud for operationen blev luftbase
Karlovo bombet 2 gange og 80 bulgarske
fly gik tabt.
Den 1. august 1943 startede 177 B-24D
Liberators fra Benghazi i Libyen med målet
Ploesti.
Planen om at Avia B-534 jagerne
skulle angribe bombeformationen under
indflyvningen til målet mislykkedes, fordi
bombeformationen fløj i 4.500 m højde.
Avia’erne kunne ikke stige hurtigt nok,
og piloterne havde ingen iltforsyning. Da
bombeformationen var på vej hjem fra
Ploesti var situationen en anden. Nu var
formationen brudt op i små grupper, og
enkelte B-24’ere fløj alene.
En formation Avia B-534‘ere angreb
en formation på 18 B-24D‘ere nær byen
Vratsa. Bulgarene åbnede ild for tidligt,
men fortsatte med at skyde indtil de havde passeret igennem formationen. Der
foreligger en øjenvidne beretning fra en
skytte på en af B-24D‘erne. Jeg har valgt
at citere den: ”What kind of war was this?
The First World War? It was as if I was in a
time wrap. Suddenly there were these small
biplanes, looking just like the old Curtiss
Hawks. I was surprised to see they were
firing at me – and then they were gone
again.” (Neulen, H.W. 1998. side 162).
Avia’erne forsøgte endnu et angreb,
men kunne ikke indhente B-24’erne. Efter
en jagt på 150 km. blev forsøget opgivet
nær byen Kyustendil nær grænsen til Jugoslavien. Ingen B-24 bombere blev skudt
ned af Avia jagerne, og alle de bulgarske piloter vendte hjem. (Angrebet på B 24‘erne
må være sket på følgende måde: Bulgarerne
har angrebet oppe fra og forfra, ellers har
de ikke kunne komme i kontakt med de
amerikanske bombefly, fordi Avia‘erne var
langsommere end B-24‘erne).
Ligesom de sidste slovakiske Avia
B-534 jagere kom til at kæmpe på allieret
side, således gjorde de bulgarske. Den 9.
sept. 1944 var der et statskup, og der blev
den pro-tyske regering og hele dens organisation sat på porten; ca. 18.000 personer
i alt. Avia jagerne indgik derefter i 2. jordangrebsregiment, hvis 1. gruppe bestod af
3 regimenter Junkers Ju. 87D Stukaer ialt
29 fly, og 2. gruppe bestod et regiment på
4 Avia B-534 IV fly. Så sent som 1. januar
1945 var Avia B-534 IV flyene i kamp i
Ungarn.

Andre lande
Dette afsnit omhandler de lande, som kun
har haft få Avia B-534 fly, og hvor der kun
vides lidt om dem, men alligevel synes jeg
de skal nævnes.
I 1943, da de amerikanske B-24 angreb Ploesti,
så de bulgarske Avia B-534 ud som denne model

10

Grækenland
Grækenland havde 2 Avia B-534 II. De
var købt direkte fra Avia koncernen af den
græske forretningsmand G. Koutarellis.
Ved en ceremoni den 18. august blev de
overdraget til det græske luftvåben.
Der vides ikke meget om flyenes skæbne. I de græske lister fra 1940 står de sammen med de 4 Avia BH-33, som grækerne
også havde. De er mest sandsynligt blevet
brugt som forbindelsesfly af forskellige
enheder.

Sovjetunionen
Sovjet var også i besiddelse af et lille antal
Avia B-534 jagere. Tyskerne havde foræret
dem 8 fly, mens de var på god fod med
hinanden, dvs. omkring angrebet på Polen
og lige derefter. Desuden deserterede den
slovakiske pilot 1. lt. Hladò i en til Sovjet.
Det vides at flyene hørte under NKVD,
der er KGB’s forløber. NKVD havde en
hemmelig eskadrille, hvis opgave det var at
blande sig med fjendtlige fly, for derigennem at afsløre deres baser. Det vides ikke
om dette nogensinde er sket, og der vides
intet om anvendelsen af de sovjetiske Avia
B-534 jagere.

Ungarn
Under den slovakisk-ungarske krig i marts
1939 erobrede ungarske tropper et nødlandet fly. Flyet blev sat i stand og testet af
det ungarske flyvevåben. Derefter fik det
civil registrering HA–VAB. Omkring nytår
1944 styrtede det ned og gik tabt.

Rumænien
Sammen med 3 DFS 230 troppe/last svævefly er det sandsynligt rumænerne også fik
et antal Avia B-534 slæbefly, men der ingen
information om deres brug.

Kroatien
Det vides at 4 Avia B-534 fly indgik i det
kroatiske luftvåben, men der vides intet om
deres brug eller skæbne.

Denne slovakiske B-534 er monteret med skiunderstel

Afslutning
Sammenfattende om Avia B-534 flyet kan
det siges, at selvom flyet allerede i 1938
var en generation bagefter de lavvingede
monoplaner fra Tyskland og Sovjet, og
selvom det ikke var nogen eksportsucces
for tjekkoslovakkerne, kom det til tjene
under mange landes faner, og det klarede
sig ikke så dårligt i de opgaver det deltog i.
Selvom konstruktionen allerede tidligt
i krigen var forældet som jager, blev flyet
brugt til mange andre opgaver. Desuden
må det bemærkes, at flyet måske er det fly,
som har haft den længste operative karriere.
Karrieren startede under den tjekkoslovakiske fane omkring München-krisen i 1938
og endte i kamp i Ungarn på allieret side
under den bulgarske fane i 1945.
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NYT FRA AFV CLUB
1:35
AF-35128:
AF-35134:
AF-35138:
AF-35141:
AF-35142:
AF-35143:
AF-35148:
AF-35154:
AF-35158:
AF-35160:
AF-35161:
AF-35163:

M1128 Stryker MGS
M1134 Stryker ATGM
17 pdr. ammunition
LVTH6 Vietnam
T-34 bevægelige bælter
50 cm presset type 1942
T-34/76 model 1942
fabrik 112. Fuldt interiør
15 cm s.I.G. 33
Churchill Mk. IV
20 pdr. ammunition, messing
M1A1 105 mm Howitzer
M5A1 Stuart late
40 mm Bofors AA

AF-35168: Bælter til Marder (moderne)
AF-35173: T-34 bevægelige bælter
50 cm, støbte
AF-35175: M1A1 75 mm Pack Howitzer
AF-35180: M8 Howitzer Motor Carriage
AF-35183: B.T.S. 3 Heavy Built-up Tracks
for Churchill, bevægelige
AF-351xx: T-34/76 Model 1943 fabrik 183
AF-351xx: T-34/85 Model 1943 fabrik 183
Limited Editions 1:35:
AF-35S56: T-34/85 model 1944/45.
Fabrik 174. Med interiør
AF-35S56: T-34/85 model 1944/45.
Klare overdele. Fabrik 174.
Med interiør

AF-35S57: T-34/76 1943 fabrik 183
AF-35S58: Stryker Upgrade Equipment
AG-35022: 57 mm OQF 6 pdr Mk. V
L/50 løb til Churchill
1:48
AF-48008: Sd.Kfz. 251/1 Ausf. D
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA HISTOIRE
HIS 375: Planes & Pilots 11
Messerschmitt Bf 110 1939-45
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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MMC09
En modelkonkurrence i Ungarn
Tekst og fotos: Miklos Büte

J

eg kan godt lide at besøge udstillinger
og deltage i konkurrencer. Der får jeg en
god mulighed for at se modelbyggekollegernes forskelige modeller, og for et
personligt møde med dem. Det er også
en god chance for at lære ny teknikker
og tricks.
For mig er den vigtigste udstilling i
april, en stor international udstilling afholdt
i Ungarn. I år blev den holdt for 14. gang
i den nordvestlige by Mosonmagyaróvár
i Ungarn.
Udstillingen var i begyndelsen en lille
begivenhed, men er i dag blevet en stor,
anerkendt international udstilling
Hidtil har den lokale klub stået for
udstillingen, men i år fik de hjælp fra et
nyt team fra mange klubber fra Ungarn
og udlandet (f.eks. KMK Belgien), til at
organisere denne konkurrence.
Derfor blev det nye navn valgt for
at det skulle være let at huske. Navnet
blev MMC09, som primært er godt for

En superflot Fujimi E-2 Hawkeye med masser af åbne luger og scratchbyggede detaljer

udlændinge, fordi det er nemmere at sige,
end det oprindelige Mosonmagyaróvár
udstilling. Jeg vil gerne takke de mennesker
der har deltaget i organisationen af denne
store begivenhed, fordi der var ifølge de

Et meget stort diorama i 1/35. Kunne dette være en kandidat til Best in Show ved et DM?
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udenlandske udstillere en god og venlig
atmosfære.
Antallet af modeller var lidt mindre i
år end normalt, men niveauet og kvaliteten
var fortsat høj. Almindeligvis udstilles der

1.500-1.600 modeller, men i år var der
kun cirka 1.400. De to dage er ikke nok
for os at beskue dem alle. I år var især
militærkøretøjssektionen meget kraftigt
og tæt befolket. Forskellige internationalt
anerkendte modelbyggere indleverede deres arbejder, som Staff Snyers (Belgium),
Per Olav Lund (Norge), Zdenek Sebesta
(Tjekkiet) etc.
I år havde man for første gang indført
flere guld-, sølv- og bronzepriser i stedet
for kun en første-, anden- og tredjeplads.
Noget, som jeg synes er meget bedre, og
som også vandt stor tilfredshed i denne
konkurrence. Jeg tror, det er meget godt,
hvis en kategori har cirka 50 modeller, at
det ikke kun er tre som har chance for at
vinde, men f.eks. syv-ni modeller med det
samme høje niveau kan vinde præmier. Det
letter også dommerne, fordi sidste år tog
bedømmelserne for lang tid, nogle gange
har det varet til ud på natten, men nu er
det kortere.
Dertil kommer der festen med venner-

oner der skal ses på. I år var
en af de vigtigste attraktioner
en Tiger I replika bygget på
en T-55 undervogn. Mod
betaling kunne du få en tur
med i terrænet bag borgen.
Der er også mange nye og
veteran militære køretøjer
og uniformer på display i
universitetets have, hvor alle
kan finde interessante ting.
Udstillingens anden vigtige
event er de mange handlende, som er spredt i begge
bygningerne. Det er meget
svært at modstå at bruge alle
sine penge. Der var tilbud fra
Taiwan til Italien, og mange
folk fra store tjekkiske og
polske firmaer som f.eks.
Aber, Aires, Eduard og Voyager. Eduard
for eksempel indrettede et lille varehus og
alle deres produkter var nedsat med 20%.
Der var andre gode tilbud f.eks. en Eduard

Russisk artilleritraktor i en lille 1/35 vignet

1/35 Hetzer kostede kun 80 kr.
Som konklusion kan siges, at igen i år
har det været en stor konkurrence, og jeg
er glad for, at jeg kunne deltage i konkurrencen. Jeg håber at vende tilbage næste år
og være i stand til at opnå bedre resultater
(helst en førsteplads). Jeg kan kun anbefale
konkurrencen til alle, fordi du kan besøge
en stor udstilling billigere end andre f.eks.
i Storbritannien eller Tjekkiet. Jeg håber at
vi mødes der næste år.

Lidt interessante tal
Modeller i konkurrence: 1.462. Registrerede konkurrencedeltagere: 741 fra 29 lande.
Præmier: Mere end 300. Handlende: 76
Besøgende: 15.359. Solgte portioner mad:
3.674. Ølsalg: 3.450 L. Solgt Palinka (ægte
ungarsk stærk drikkevare): 369
Sikorsky S-58
i USN bemaling med
bunker af detaljer

Et fint lille diorama med en god historie

ne i krohaven, hvor et bredt
udvalg af øl, vin, cognac
og andre drikkevarer er til
rådighed. Priserne er meget
attraktive for udlændinge.
En sodavand koster 10 kr,
for 30 kr kan du spise godt
og drikke en god øl for 10
kr. Ungarsk mad er meget
lækker og varieret. Det kan
varmt anbefales). Alle deltagerne fik et armbånd som
gav 10 % rabat i restauranter
og buffeter.
Antallet af besøgende på
udstillingen er meget højt, i år
var der ca. 15.000 besøgere.
Mange mennesker kommer
med familien i de tre dage,
fordi der er mange attrakti13

Ja, jeg er skabsbygger
Indrømmet, indrømmet og så taler vi ikke mere det.
Tekst og billeder: Niels „DanScale“ Pedersen

D

er er sikkert mange modelbyggere
som kender det, at når man tager
sig sammen og hiver et byggesæt
ud af skabet, starter op, to støberammer
mærket A. 12 vejhjul, drivhjul, justerhjul,
ophæng osv. YES så kører det. Lim og kniv
farer gennem luften og når man så sidder
og sætter hjul på undervognen.
Fuck er det nu de rigtige, frem med
6 bøger, opstart PC... Fint nok det var
ok. Den skal da også lige have lidt æts til
spaden, det ligger i mappen med decals og
æts… frem med det. Og vupti den skal da
lige ha en resin opdatering og der ligger jo
også stålwirer… frem med boreæsken og
Proxxon maskinen… Så kører det som de
siger hos T. Hansen.
Skaaaat rydder du lige bordet vi skal
spise. Ca. 6 sekunder senere kommer en
varmebriks og lander på bordet, et barn
begynder at stille tallerkner, lægge knive og
gafler. Far vi skal spise. JA, JA, det har jeg
lagt mærke til, men hvor hurtigt får man
lige ryddet et spisebord, hvor en kvartalsvinder er ved at tage form og 6 ætsdele lige
er ved at skulle sættes sammen (den største
er i øvrigt 2 mm) og der er mere sekundlim
på de ti tommelfinger end på delene. Sluk,
luk og resten af familien begynder at spise
inden den sidste bog er væk.
2 timers arbejde og 20 min. byg. Efter
maden kan man starte forfra eller bare se
Horisont på flimmeren, om den ungarske
økonomi i landbruget… Der er da ikke
noget at sige til at så mange byggere går
kold og hellere sidder på nettet og chatter
i et forum om hvad man gerne vil bygge…
Løsningen kunne selvfølgelig være ud
med konen, sende ungerne på grillen og
spise i sofaen, give en ekstra tyver, så tager
ungerne også lige opvasken.
Min løsning blev et skab med skydelåger, kontorstolen hen, benene i skabet,
måle ud til en hylde/bordplade, trække
strøm til lys og div. værktøj. Øverst en hylde
til bøger og sæt, under den en smal hylde til
påbegyndte modeller, på bagvæggen bliver
samleanvisning eller billeder sat op. På
bunden står en alu-kuffert med maling og
ved siden af støvsugeren (støvsuger altid
inden jeg begynder, jeg har en teori om at
det er nemmere at finde flyvske stumper).
PC´en står så evt. på en stol ved siden
af. Det har fungeret fint for mig og så er
det bare at lukke skabet når konen råber.
PS! Jeg ved godt det er lidt underligt,
har kun 10-15 sæt på lager
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Sådan har Niels indrettet sit skab

NYT FRA EDUARD
Ætsninger i 1:35
36078: Sd.Kfz.7 Zugkraftwagen 8t engine
36079: AAVP-7A1 exterior
36080: AAVP-7A1 interior
36081: Merkava Mk.IV
36083: M-3 Half Track
36084: M-3A2 Half Track
36085: M-3A1 Half Track
36086: M-55 Quad gun
36087: ASLAV-25 RV
36088: M-3 Half Track engine
36089: Sd.Kfz.7/1 20mm Flakvierling 38
36090: Merkava Mk.IV armour shields
36091: Stryker M1127 stowage belts
36092: Stryker M1130 stowage belts
36093: M-1134 ATGM Blast panels
36095: M-1134 ATGM
36096: M-1134 ATGM Blast panels

36098: Merkava Mk.IV stowage basket
Ætsninger i 1:350
53042: Tirpitz railings
53043: Tirpitz
Kommende udgivelser i 1:48
1134: BAC Lightning Mk.1A/Mk.2
1146: Avia B-534 SVZ
8054: Bf 108B, Profipack
8112: Albatros D.V, Profipack
8161: Fokker Dr.I Dual Profipack
8206: Bf 110G-4, Profipack
8226: F6F-5N Nightfighter, Profipack
Kommende udgivelser i 1:72
7044: L-39C Albatros, Profipack
7403: Nieuport Ni-17, Weekend
7405: Fokker Dr.I, Weekend
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Rapport fra Græsted Veterantræf 2009
Pinsen 2009 var jeg atter afsted til Græsted i den nordsjællandske region.
Tekst og fotos: Niels Helge Rønkjær

I

kraft af at vejret viste sig fra den mest
perfekte side med en skyfri himmel,
varmt og tørt under en bragende sol,
fik jeg denne gang taget nogle meget bedre
billeder. Første gang jeg besøgte dette træf
var i ’07 og selvom der var mange gengangere, virkede det som om der var kommet
mange flere udstillere til, i dette år.
Her er et stort udsnit af alverdens
vintage køretøjer i snart sagt enhver afskygning, som danske og udenlandske
entusiaster går og nørkler med i fritiden.
Motorcykelklubber der dækker Harley
Davidson, BMW, BSA, Triumph, Norton,
Nimbus og mere sjældne typer som Puch,
Excelsior, Ariel, Matchless og Indian. Veteranbilsklubber for Jaguar, Ford T, Ford
Taunus, Volvo, VW, DKW/Auto Union,
Citroën/Renault m.fl.
Selvfølgelig er der også amerikanske
flydere som Cadillac, Buick, Pontiac, etc. hvad ville et veterantræf være uden dem?
Af endnu større køretøjer var der udstillet et rigt udvalg af navnlig Volvo Scania
og Magirus veteranlastbiler - mange smukt
og nænsomt restaureret. På en Scania lå
der en fotomappe af hele processen: Fra
køretøjet blev hentet på ladvogn et eller
andet sted i (Øst)Europa som et nedslidt
vrag, til den stod perfekt restaureret flere
år efter, som om den lige var rullet ud fra
fabrikken.
I tilgift er der så også udbydere af alle
mulige gamle køretøjskomponenter og
stumper samt andet almindeligt loppemarked og gøgl for hele familien. Derudover er
der et væld af landbrugsmaskiner; traktorer
i flere størrelser, halmbindere og høstmaskiner, fra da oldefar var ung. Mange kan
stadig køre og viser deres kunnen på et
dertil indrettet pløjeareal.
Zonen er der også med flere af deres
redningskøretøjer gennem tiderne og
adskillige udstillere kører præsentationsrunder i det indre anlæg flere gange dagligt,
sammen med fløjtende og osende antikke
dampmaskiner og en pudseløjerlig englænder, der åbenbart er fast indslag hvert år,
hvor han høvler hele området rundt på sin
selvkonstruerede cykel med hjælpedampmotor. En ægte excentriker.
For de modige var der i år også lavet et
bassin, hvori man iført en rekonstrueret/
autentisk dybhavsdykkerdragt komplet
med bronzehjem, blysko og blybælte,
kunne gå ned af en stige og prøve hvordan det har føltes at stå „på havets bund“

En skøn gammel Indian Power Plus motorcykel med sidevogn fra 1919,
restaureret så den ser ud som ny

i buldermørke, dybt afhængig af 2 mand
ved luftpumpen.
Det bedste var dog de militære veterankøretøjsforeningers stand. I 2009 var det
Gardehusarregimentets Veteran og Køretøjsforening (GHRVPK), med et rigt udvalg af de køretøjer som de, og ligesindede
private militærudstillere, er i besiddelse af.
På veterantræfsområdet er der også et
grusbanekøreanlæg i en anselig størrelse
(bruges antageligt ellers til junior BMX og
motorcrossløb til dagligt), hvor de forskellige militære hjul- og bæltekøretøjer rigtig
kan give den gas i en fed hørm af støv og
udstødningsgasser. Ikke noget med katalysatorfiltre og andet nymodens halløj her

- bare lige på og hårdt.
Og som i ’07 var der også et par unger,
der fik sig nogle omgange med rundt - the
time of their life.
En skøn blanding af 2.VK. BMW
motorcykel med sidevogn, en Kettenkrad
og en HUP Chevrolet mandskabstransportvogn - de 2 første med fuld hammer,
den sidste med nød og næppe. Samt en
masse øst- og vestmagts koldkrigs rullende
isenkram.
Herligt at se at der stadig er liv i alt det
gamle materiel, i alle deres former.

Denne flotte rød-hvide Buick var „skødesløst henslængt“ på græsset
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DM 2009 set gennem søgeren
Tekst og fotos: Flemming Hansen

M

ed en anelse lavere antal deltagere og nogenlunde det
samme antal modeller samt ”manglende” besøgende fra
udlandet var der lagt op til at mange klasser skulle tildeles nye mestre, mens der var lagt op til revanchematcher i andre
klasser. Kvaliteten var meget lovende og overbevisende i stort
set alle klasser, hvor det for alvor begynder at vise sig at det bare
ikke er ”nok” med et sublimt bygget og malet ”ud af æsken” sæt.
Ekstra detaljer, scratchbygning og ombygninger eller i det mindste
voldsomt komplicerede og dyre resinsæt er dagens ”orden” hvis
man vil smykke sig med titlen som ”Danmarksmester”.
Meget er sagt og skrevet om fordelingen af klasserne og
hvordan konkurrencen afvikles. Det jeg bliver spurgt oftest om
er hvorfor vi ikke afholder DM hvert år? Svaret kan forenkles ned
til følgende udsagn: Ikke på vilkår om vi gider! Jeg aner ikke hvor
meget energi der lægges i arrangementet hos folkene bag Esbjerg
og C-4, men jeg ved bare at alle involverede i DM strækkes til
bristepunktet – det være sig dommere, hjælpere og bestyrelse. Vi
vil ikke gå på kompromis ved at lave et halvhjertet arrangement
– ISÆR på det bedømmelsesmæssige af modellerne. Folk har
arbejdet i døgndrift på at lave flotte modeller og medbringer dem
til DM. Så skal vi dæleme også give dem den bedste bedømmelse
uden ”hjemmebanedommere” og andet uvæsen. Det kan så blive
et problem at modellerne efterhånden er meget lige, så vi bliver
nok nødt til ved næste DM at udvide pointmulighederne for at
lave en større udskilning end man så i år.
Et andet populært spørgsmål er: Hvorfor har vi ikke en klasse
til (indsæt selv et eller andet)? Svaret er enkelt: Fordi der ikke er
modeller til det! Det kan da godt være at der er en enkelt entusiast
til små 1:72 kampvogne eller science fiction modeller. Men DM
viser atter engang at det der trækker er fly, biler og kampvogne.
Altså de ”klassiske” modeltyper. Figurer var da pænt dækket ind,
men slet ikke som tidligere og skibe med de muligheder der er i
det dækker knap et par borde. Så derfor ser klassefordelingen ud
som den gør.
Også det at der uddeles en 1., 2. og 3. præmie er der i visse
kredse kritik af. Det er fordi der andetsteds bruges et andet princip,
hvor modellen sådan set kæmper mod sig selv i stedet for andre.
Hvordan det? Jo på den måde at dommerne bedømmer modellen
på almindelig vis og ved et bestemt pointtal tildeles der så guld,
sølv, bronze eller som man kender det fra England ”Commended”, ”Highly commended” osv. Dvs. at hvis der er mange gode
modeller, så kan der uddeles flere guld og hvis modellerne ikke
opnår minimum for dette uddeles der måske kun sølv eller lavere.

I forhallen kunne man købe sig fattig hos de forskellige handlende
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Man kan argumentere for at dette system gør flere tilfredse da
det jo er lidt surt at blive 4’er eller 5’er ganske få point efter nr.
1, da det viser at modellerne er gode nok. Men sådan kan man
jo argumentere længe og inderligt. IPMS DK har valgt at tildele
1. 2. og 3. plads og sådan er det og det har vi egentlig ikke nogen
aktuelle planer om at ændre.
Klasse A – Propelfly og helikoptere mindre end 1:60
Den lille flyklasse havde lidt svært ved at bygge sig op frem mod
konkurrencedagen, men endte overraskende nok med 36 modeller
fordelt på 6-8 byggere. Jes havde også taget et par eskadriller med,
men det var nu mere for at ”fylde op”.
Thomas Pedersen og Jan Forsgren vandt denne klasse i 2007,
men da de ikke deltog i 2009 skulle DM tildeles andetsteds. Det
blev så Miklos Büte der tog både 1. og 2. pladsen med sin fine
Hokum og ligeledes fine Typhoon, skarpt forfulgt af Lars Myrup

Lille og meget anderledes var Ole Hviid Tønnesens FVM J 23

Lassen med en La-7.
Modelbeskrivelse
Bygget af
Points
Kamov Ka-50 HOKUM
Miklos Büte
119
Hawker Typhoon MkIb
Miklos Büte
118
Lavochkin La-7
Lars Myrup Lassen
115
FVM J 23
Ole Hviid Tønnesen
114
Spitfire Mk.IXc ”Store Stygge Ulv” Lars Myrup Lassen
114
Nieuport 17
Peter Kristiansen
112
Focke Wulf Fw 190D-9
Ole Hviid Tønnesen
111
Heinkel He 111-H-6
Peter Kristiansen
109
Focke Wulf Fw 190D-9
Miklos Büte
109
Heinkel He115
Peter Kristiansen
101
PBY-5A Black Cat (Hugin)
Peter Kristiansen
100
”Predator”
Ole Hviid Tønnesen
100
DC-3 (DC-3 vennerne)
Peter Kristiansen
96
Tupolev SB2
Peter Kristiansen
92
T-6G Texan (Harvard)
Peter Kristiansen
91
PBY-6A
Peter Kristiansen
90
Klasse A1 - Propelfly og helikoptere større end 1:60
Klassen for de større fly – typisk 1:48 havde kun 20 deltagende
modeller, hvilket var lidt skuffende, da der som regel er mange
spændende modeller iblandt.
Men lige meget hjalp det. Det var stadig Poul Østergaard der
løb af med 1. og 2. pladsen ganske som i 2007. 3. pladsen som
Jan Forsgren ikke valgte at forsvare i 2009 gik fortjent til Peer
Schmidt. Carsten ”Linselus” Bentziens model af Stuka opnåede
”kun” en 4. plads på trods af at have været fremvist i TV-avisen.
Carsten overvejer nu tilbud fra ”dagens mand”, ”unge mødre”

og Robinson eks… nej det var vist ”Paradise Hotel” i sin nye
karriere som reality stjerne ;-)
Modelbeskrivelse
Nakajima A6M2-N Rufe
Curtiss SB2C-4 Helldiver
Dewoitine D.520 ”Vichy”
Junkers Ju 87 Stuka
Hawker Typhoon 1B
FW-190-A8 II/SG4
Messerschmitt 109G-6
PZL-23B Karas
MiG-3 Early versions
P-39 Airacobra
Spitfire Mk.IX Norwegian A.F.
Junkers Ju-52/3m g 4e
Nakajima Gekko
RDAF Spitfire Mk.IX
P-47D-22-RE
Wildcat

Bygget af
Poul Østergaard
Poul Østergaard
Peer Schmidt
Carsten Bentzien
Finn Søndergaard
Peer Schmidt
Poul Østergaard
Poul Østergaard
Miklos Büte
Miklos Büte
Peer Schmidt
Peer Schmidt
Carsten Bentzien
Henrik Høeg
Peer Schmidt
Carsten Bentzien

Points
121
119
118
117
117
116
114
113
112
112
109
109
109
106
105
105

Klasse A2 – Jet og raketfly
22 modeller fordelt på 10 modelbyggere valgte at stille op i klassen
for ”jetnoise”.
Ved sidste DM var det et ”clean sweep” til Jan Forsgren, der
tog alle tre præmiegivende placeringer. Det sket så derfor ikke i
år. Men igen var Poul Østergaard svær at hamle op med med sin
Thunderchief og Flanker. Det lykkedes dog undertegnede at splitte
med min Draken, så Poul fik første og trediepladsen.
Modelbeskrivelse
Republic F-105G Thunderchief
Saab Draken F-35
Sukhoi Su-27b Flanker B
F-15E
F-16A Venezuela
Gloster Meteor NF-11
Republic F-84G Thunderjet
Meteor Mk. IV
V1 Fieseler FI 103 Reichenberg
Republic F-84 Thunderjet
Vulcan B.Mk.2
Lockheed F-104 Starfighter
Republic F-84E Thunderjet
Messerschmitt 262B 1a/U1
Heinkel He-162 Salamander
Hawker Sea Hawk

Bygget af
Points
Poul Østergaard
124
Flemming Hansen
121
Poul Østergaard
119
Miklos Büte
113
Miklos Büte
112
Flemming Hansen
109
Thomas Lundgren
109
Flemming Hansen
107
Kjeld Pedersen
106
Peter Kristiansen
91
Peter Kristiansen
90
Michael R. Hinding
90
Ole Hviid Tønnesen
88
Peter Kristiansen
84
Peter Kristiansen
81
Peter Kristiansen
79

Klasse B - Fly i diorama
Dioramaklasserne har traditionelt svært ved at samle deltagere.
Ligeledes også i år, hvor kun 13 modeller deltog, hvoraf de ti
af dem kom fra Torben Klein! Men det gør jo ikke modellerne
dårligere af den grund.
Lars Myrup Lassen vandt en fin sejr med sit lille Hurricane
diorama som vi også har set ved kvartårskonkurrencen i maj. Jes
Touvdal gen-medbragte sit Stuka diorama fra 2007 og fik denne
gang en 2. plads med en model der i 2007 opnåede en delt 7. plads,
så det kan altid betale sig at medbringe en ”gammel” model så
længe den ikke har vundet tidligere. På trediepladsen kom det store
diorama, hvor Peter Kristiansen viste en situation med eskadrille
725 F-84’ere der tankes af en KB-29.
Modelbeskrivelse

Bygget af

Points

Hurricane IIc ”K for King”
Stuka i Italien
725 på tanken
Ginga
Douglas Invader
Fiat BR.20M
F5B Gunbus
Ta 152H
F-100D Super Sabre
De Havilland Chipmunk
Martin Maryland
Messerschmitt 109G-14
Grumman Martlet II

Lars Myrup Lassen
Jes Touvdal
Peter Kristiansen
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein

116
97
89
88
86
83
83
82
82
80
79
79
78

Klasse C – Militærkøretøjer tyske frem til 1946
Blandt dommerne går den under navnet ”Tiger-klassen” og noget
er der da om det. Den gamle kæmpe er voldsomt populær blandt
medlemmerne. Meeeeen den får da kamp til stregen af Panther
og diverse Panzer ”et eller andet”.
Uanset hvad, så var resultatet på de to første placeringer akkurat det samme som i 2007. Carsten Bentzien vandt igen foran
Jacob Johnsen. Carsten vandt passende med en Tiger tæt fulgt af
Jacobs Bergepanther og igen på trediepladsen tager Carsten endnu
en præmie med atter en Tiger. Søren Timm Meltvedt var et nyt
bekendtskab som sagtens kunne være sin indsats bekendt med
den fine FAMO. Men Carsten og Jacob kæmper stadig om sejrene.
Modelbeskrivelse
Bygget af
Points
Panzerkampfwagen Tiger Ausf. B Carsten Bentzien
125

Denne Tiger II bygget af Jacob Johnsen endte som nr.13

Bergepanther Ausf. G.
Panzerjäger Tiger Ausf. B
Panther II
FAMO og Panzer IV Ausf H.
Panzer IV Ausf. H
Panzer IV Ausf. F2
StuH 42
Panther D
Marder III
Panzer III Ausf. M
Panzer I
Tiger II
Flakpanzer I
Panzer II Ausf. C
Panzer IV Ausf. I
Möbelwagen
Jagdpanther Spät

Jacob Johnsen
Carsten Bentzien
Jacob Johnsen
Søren Timm Meltvedt
Jacob Johnsen
Jacob Johnsen
Jacob Johnsen
Miklos Büte
Miklos Büte
Søren Timm Meltvedt
Jacob Johnsen
Jacob Johnsen
Martin Røpke
Carsten Bentzien
Johnni Østergaard
Martin Røpke
Johnni Østergaard

123
121
117
112
112
111
111
110
110
110
110
105
102
101
100
98
88

Klasse C1 – Militærkøretøjer andre
Lige så sikkert som vinderen i C hedder Carsten, lige så sikkert

NYT FRA PANZERWRECKS
Bind 9: Italy 1
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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er det åbenbart at vinderne i klasse C1 hedder Kjeld Pedersen og
Brian Brodersen.
Ganske som i 2007 delte Kjeld og Brian de tre præmiepladser
mellem sig i DM 2009’s bedst besøgte klasse med intet mindre
end 46 modeller. Vi måtte dog tage det lidt specielle skridt kun at
medtage 12 modeller i finalen, da den indledende runde viste at
enigheden blandt dommerne i udvælgelsen af finalemodellerne
ikke var voldsomt stor. Derfor blev ”cuttet” lagt højere, da dommerne ellers skulle have bedømt et umanerligt stort antal modeller
og det ønskes ikke. En eventuel opdeling af klassen kunne komme
på tale, hvis vi kan finde et sted at dele den. Skala går ikke da alt
er 1:35. 1:48? Not here I’m afraid.
Modelbeskrivelse
Bygget af
Magach 6B Gal Batash
Kjeld Pedersen
Olifant Mk. 1A
Kjeld Pedersen
Diamond T975, 16 ton trailer & D7
Brian Brodersen
112
Char B minerulle
Kjeld Pedersen
Zis-5V m. Dvsk 12,7 mm
Martin Røpke
Shot Kal
Kjeld Pedersen
Diamond T968 & 155mm haubits Brian Brodersen
Thornycroft Antar & 50 t semitrailer
Brian Brodersen
106
LAV-150 Commando
Miklos Büte
MAZ 537G KVG-transport m T-64
Kjeld Pedersen
105
Strv. 103C
Allan Petersen
Churchill Mk.III
Kjeld Pedersen

Points
120
113

111
110
109
106

106

105
101

Klasse D - Militærkøretøjer i diorama
Mesteren fra 2007 Jack Hovman måtte nøjes med dommerrollen
denne gang. Hvis man ser bort fra Jack, så blev præmieplaceringerne hermed rykket én plads op idet Ib Schmidt hermed slog
Lasse Hyllemose med den mindst mulige margen og tog dermed
også 3. pladsen. Lasse Hyllemose tog 4. pladsen og de to herrer
har dermed sat sig på dioramabyggeriet og lader ikke rigtig nogen
komme til fadet. 19 dioramaer og 7 opstillere blev det til. Ikke
prangende, men kvaliteten var fin.
Modelbeskrivelse
Yes! It’s a mark 5. My brother is...
Tiger II Ardennerne 1944
Nah Pauli! Deine Leute sehen...
Stug III møder T-80
Tankette type 97
KV-1 Rusland 1943
Panzer IIC og Bofors 1941
Your war is over boys
Here doggy
Jackson møder Panther
Brummbär i Sebastopol
Behind the barn Sir
Stilhed før storm
März 1945 - die letzte Offensive
Ungarn 1945

Bygget af
Points
Ib Schmidt
143
Lasse Hyllemose
142
Ib Schmidt
137
Lasse Hyllemose
134
Ole Hviid Tønnesen
128
Lasse Hyllemose
126
Lasse Hyllemose
124
Brian Stoffersen
121
Brian Stoffersen
119
Lasse Hyllemose
118
Lasse Hyllemose
116
Brian Stoffersen
112
Brian Stoffersen
111
Ole Østergård
108
Jes Touvdal
101

Klasse E - Skibe
Her er beviset på at man godt kan stille op med et ganske almindeligt sæt og vinde et DM. RAF Rescue Launch, der godt nok
står beskrevet som Andrea Miniatures, men jeg formoder at der er
tale om det gamle Airfix sæt? Nydeligt bygget og bemalet af Finn
Søndergaard, der vandt i fin stil foran Ole Hviid Tønnesens ellers
18

Tendensen i skibe gik denne gang mod de mindre,
som f.eks. denne LCM-3 i 1/72 bygget af Jacob Teckemeier

nydelige ”Maiale” og Miklos Bütes Type A-Target ubåd. Men man
kunne jo godt savne nogle af de store flotte 1:350 slagskibe der
har præget handelen de seneste år, for ikke at snakke om Revell’s
1:72 ubåde… æhh som jeg selv har men øhhh lige mangler det
sidste på. (Dvs. at samle og male dem…!)
Modelbeskrivelse
RAF Rescue Launch
Silura Lenta Corsa ”Maiale”
Type A-Target
Destroyer Yukikaze
Type A
Barchino sprængbåd
LCM-3
ELCO 80’ Torpedobåd
HMS Hood
HMS Warspite
HMS Campbeltown

Bygget af
Points
Finn Søndergaard
125
Ole Hviid Tønnesen
115
Miklos Büte
114
Carsten Bentzien
111
Carsten Bentzien
106
Ole Hviid Tønnesen
102
Jacob Teckemeier
98
Kjeld Pedersen
95
Miklos Büte
95
Torben Klein
73
Torben Klein
73

Klasse G1 – Figurer klassiske
Sonnich blev ganske som i 2007 mester i denne klasse samt en
anden plads, med at par - æhhh - unge damer der har sjusket
eller glemt meget af påklædningen! Det er top flot og ”life like”
bemaling, der ud over størrelsen gør disse modeller til vindere.
Christian Lygum, der i 2007 ikke stillede op på grund af noget
udlandsrejseri var tilbage igen med to figurer, der kæmpede om at
give Sonnich kamp til stregen. Men ud over Sonnich og Christians
comeback var der tale om et helt andet felt af byggere end i 2007.
16 modeller fordelt på 7 byggere var nok rigeligt i underkanten af
hvad vi hidtil har set blandt figurene.
Modelbeskrivelse
Natasha
Dance the night away
Napoleon over alperne
Gajus Julius Cæsar Octavianus
Infantry Officer, Lützen 1632
Sutherland Highlanders 1854
Hr. Oluf Pedersen af Nyrup 1337
”First Crusade”
Fallschirmjäger Crete 1941
Vlad Tepes ”Dracula”
Normanner
Roman Velite III c.B.C
Douglas Bader
Rejsende figurer m.m.
Arbejdende folk
Punkere

Bygget af
Sonnich P. Hansen
Sonnich P. Hansen
Christian Lygum
Christian Lygum
Jesper Bjørn Olsen
Jesper Bjørn Olsen
Brian Petersen
Jesper Bjørn Olsen
Miklos Büte
Brian Petersen
Brian Petersen
Brian Petersen
Martin Røpke
Poul Løhmann
Poul Løhmann
Poul Løhmann

Points
134
131
126
114
112
110
109
108
106
106
105
103
78
66
66
65

NYT FRA NUTS & BOLTS
Nr. 24: Pz. II D/E og varianter
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Fotokavalkade fra DM i Modelbygning
Efter et close race, hvor
overdommeren måtte afgøre det, blev denne Typhoon
„kun“ nr.2 i klasse A.
Dette er en 1:72 model bygget
af Miklos Büte.
I. midten er det
Flemming Hansens Aston
Martin i 1:24, der brød mange
års dominans af
panserkøretøjer i klasse M.
Nederst er det en af Simon
Lindgreen Jensens
fine modeller i juniorklassen.
Dette diorama hentede en
andenplads i klassen.

Fotos/Photos:
Flemming
Hansen

After a close race, with the head judge
finally having to decide the outcome in
class A, this 1:72 scale Typhoon took 2nd
place. The model is built by Miklos Büte.
In the middle is a 1:24 scale
Aston Martin race car that broke a long
time dominance of armour in class M.
The guy who built this winning model
is no other than our President,
Flemming Hansen
On the right is the 2nd place winner in the
Junior class. Simon Lindgreen Jensen
is a guy to be watched in the future
(unless computers and girls
take him away from us)
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Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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Fotos/Photos:
Flemming
Hansen

Øverst et bevis på det varierede udbud i skibsklassen, en
Maiale i 1:35 bygget af Ole Hviid Tønnesen blev nr. 2.
Jeg troede modeller skulle samles, men blev klogere.
Vinderen i klasse I, en Porsche 962 er bygget
af Allan Nielsen.
Ole Hviid Tønnesen er også manden bag denne bunker i
1:35, der blev nr. 2 i klasse L.

Top is the evidence of the variety in the ship
class. This 1:35 scale Maiale built by
Ole Hviid Tønnesen took 2nd place.
Models are to be assembled! Or? This Porsche
962 built by Allan Nielsen won in class I.
Ole Hviid Tønnesen also built the 1:35 scale
bunker that came in 2nd in class L

Mother, hedder figuren til venstre, der gav en 2. plads i Mother, the figure on the left gave a 2nd place in
klasse G2 til Sonnich P. Hansen
class G2 to Sonnich P. Hansen
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Modelbeskrivelse
Panzer und Kavalerie im Rusland
Samuraier 1675
Frankrig 1940
Ordreudgivelse
”Fuck... nu er det vist min tur :-(”
Chancellorsville 1863
Load up Boys
Ruki Vverh!!! (Hands up)
”Håb!”
Fallschirmjäger
”Palle alene i verden”
Gute reise Conrad
Hamburger Hill
Luftwaffepilot med hund, 2.WW
Mach schnell, Werner

Brian Petersens Dark Elf Sorceress i skala lille var den som kom
nærmest Sonnichs perlerække af modeller i klasse G2

Klasse G2 – Figurer fra film og fantasi
Den i 2007 umådeligt tynde klasse fik pustet nyt liv i sig med nogle
fantastiske figurer fra Sonnichs hånd, der på sikker vis tog sig af
de fire første placeringer samt en 6. plads.
Kun Brian Petersen kom ind på livet af Sonnichs modeller
og så endda med nok en af de mindste modeller i klassen. Men
fantastiske bemalinger er det der gør denne klasse og der er Sonnich mesteren og i tilgift et clean sweep. Flot.
Modelbeskrivelse
Agent Venus
Mother
Alien
Lt. Ripley
Dark Elf Sorceress
Vampirella
Tyranid Ravener
The Mummy
Oddball, ”Kelly’s heroes”
War Mûmak of Harad
Fodring ved Blodsøen
Den Glemte Fange
Slither
Clan Light Omni Mech Star
Clan Elemental Power Armor
Helga und Herr Flick (‚allo ‚allo)

Bygget af
Sonnich P. Hansen
Sonnich P. Hansen
Sonnich P. Hansen
Sonnich P. Hansen
Brian Petersen
Sonnich P. Hansen
Miklos Büte
Torben Klein
Tommy Gravad
Peter Kristiansen
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Martin Røpke
Martin Røpke
Per Nielsen

Points
140
135
132
129
121
114
109
108
107
103
99
96
88
86
86
76

Klasse H – Figurer i diorama
Igen er der tale om et clean sweep. Denne gang for Lasse Hyllemose, der normalt kæmper om hæder og ære i kvartårskonkurrencerne
med Ib Schmidt. Men her er Lasse nærmest enerådende.
I 2007 vandt Lasse også DM tæt fulgt af Michael Starcke.
Denne gang var Michael ikke med og de resterende byggere måtte
se sig distanceret. 20 modeller og 10 byggere var ok i en klasse
som ikke rigtig altid har budt på de store mængder af modeller.

Bygget af
Points
Lasse Hyllemose
138
Lasse Hyllemose
136
Lasse Hyllemose
135
Jacob Johnsen
120
Christian Lygum
120
Lasse Hyllemose
118
Kenneth Folkmann
114
Tommy Gravad
110
Tommy Gravad
106
Jes Touvdal
105
Tommy Gravad
102
Tommy Gravad
99
Tommy Gravad
96
Tommy Gravad
95
Tommy Gravad
92

Klasse I – Biler og motorcykler - race
Nu kommer vi så over i klassen, hvor man ikke kan skjule dårlig
finish med skidt og gamle klude. Der er traditionelt set kun to
deltagere. Undertegnede og Allan Nielsen. Jeg ved ikke om alle
andre har opgivet eller vi bare er de to sidste racerbilbyggere i lille
Danmark. Nej minsandten. Karsten Brix dukkede også op med
sin fine samling af ”hundehuse” og Abarther fra danske baner.
Alle sejl var ellers sat til i full detail racet af undertegnede med
en bygning af et klassisk Tamiya sæt i 1:12, der dog kom til kort
overfor et tilsvarende full detail Hiro-sæt fra Allan Nielsen, der
dermed så vandt DM for gud ved snart hvilken gang.
Men NÆSTE gang…!!!
Modelbeskrivelse
Bygget af
Rothmans Porsche 962
Allan Nielsen
Yardley McLaren M23 Monaco 1974
Flemming Hansen
135
Ferrari 312 PB Targa Florio
Allan Nielsen
Ferrari 126 CK Monaco GP
Allan Nielsen
Lotus 97 Portugese GP
Allan Nielsen
Repsol Honda RC211V
Flemming Hansen
Ferrari 126 C4 Belgium GP
Allan Nielsen
Audi R8 Le Mans 2001
Flemming Hansen
Yamaha YZR500 ‚Antenne 3‘
Flemming Hansen
YHP Nissan R89C
Flemming Hansen
Peugeot 206 Richard Burns
Flemming Hansen
Suntrust Pontiac Daytona 2005
Flemming Hansen
DTM Mercedes Big Mac test 1994 Flemming Hansen
Audi R8 Le Mans 2000 Tom K.
Flemming Hansen

Points
138

134
133
132
129
129
127
124
124
121
120
119
119

Allan og Flemming delte finalen i klasse I imellem sig,
helt som sædvanligt. Her har Flemming forladt racerbanerne
og lavet en fin Peugeot 206 rallybil
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En fin sølvfarvet ´37 Ford Convertible bygget af Erik Bendix kom på
8. pladsen i klasse I1

#24 FIAT Abarth, A.Larsen 1963 Karsten Brix
112
Klasse I1 – Biler og motorcykler – gade og vej
I den civile bilklasse var der ikke mange gengangere fra 2007.
Christian Vegger og Thomas Andreasen valgte ikke at forsvare
deres placeringer, som derfor med en fin lille detaljeret 2CV blev
vundet af Daniel Stello tæt fulgt af undertegnede og Kim Nielsen
med et par motorcykler. 15 modeller fordelt på 7 byggere var ikke
så ringe endda.
Modelbeskrivelse
Citroen 2CV
Honda NR750
Custom Chopper
VW Type 1 1956
’66 Buick lowrider
Mercury Cougar
Outlaw
’37 Ford Convertible
’29 A Ford
Type B bus
Uncertain T
Dennis Fire Engine
Jaguar type E
Lill Coffin
Zündapp KS 750 m. sidevogn

Bygget af
Daniel Stello
Flemming Hansen
Kim Nielsen
Erik Bendix
Erik Bendix
Martin Røpke
Erik Bendix
Erik Bendix
Erik Bendix
Torben Klein
Erik Bendix
Torben Klein
Torben Klein
Erik Bendix
Poul Løhmann

Points
130
122
113
110
103
100
96
96
93
92
91
91
87
83
79

Klasse I2 - Lastbiler
Blandt lastbilerne er der også status quo. Henrik Andersen vandt
DM atter engang nærmest uden konkurrence må man konstatere.
Hvis ikke Jonny havde – jeg var lige ved at sige støvet gamle modeller af, for det var de ikke – så havde det været en ualmindelig
tynd klasse vi havde med at gøre her.
Heldigvis må man konstatere at de fylder meget. Men 17
modeller, hvoraf de 10 var gen-gen-gen-gen-osv-gangere var
desværre ærgeligt. Men sådan er der jo så meget. Det skal dog
ikke fratage Henriks DM noget overhovedet. Hans modeller er
altid noget særligt.

For mange år siden var lastbilsklassen præget af dårligt håndværk,
den tid er heldigvis forbi. Her er det nr. 3 og 5 i klassen bygget af
Nils Jørn Hansen
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Modelbeskrivelse
Bygget af
Points
Volvo FH 16 - Brian Eriksen
Henrik Andersen
124
Scania R500 - Jens H. Petersen
Henrik Andersen
121
Volvo F89 - Hugo Møgelberg
Nils Jørn Hansen
98
Renault Magnum - Skak
Nils Jørn Hansen
95
Iveco Turbostar - N. & K. Jacobsen Nils Jørn Hansen
95
Scania 144 + trailer
Jonny Reinholdt Jensen 93
Krupp Titan
Jonny Reinholdt Jensen 91
Steyr + trailer
Jonny Reinholdt Jensen 90
Scania 141 - Poul Thomsen
Nils Jørn Hansen
88
Büssing
Jonny Reinholdt Jensen 85
MAN Phoenix
Jonny Reinholdt Jensen 85
Freightliner bjærger
Jonny Reinholdt Jensen 83
Western Star + blokvogn
Jonny Reinholdt Jensen 81
Opel Blitz
Jonny Reinholdt Jensen 80
Renault AE500 + tanktrailer
Jonny Reinholdt Jensen 76
Zvezda Gaz AA lastbil
Kjeld Pedersen
74
Scania 142T + køletrailer
Jonny Reinholdt Jensen 68
Klasse L – Alt andet der ikke passer ind i andre klasser

Klasse L blev denne gang domineret af jernbanerelaterede modeller
som f.eks. dette tyske WR360 C12 lokomotiv i skala 1/35 bygget af
Per Nielsen

Hvis man mener at lastbiler fylder meget er det da for intet at regne
for en Dora i 1:35. Sikken et monster! Den vandt publikumsprisen
med ”Best in Show”, men den kunne ikke slå det scratchbyggede
Baureihe E-1901 fra Klaus Ravns hånd, der igen havde lavet et stort
scratchbygget lokomotiv – helt i Evergreen. 8 kg efter sigende, så
det kan umuligt have været helt billigt!
Udover mesterskabet vandt denne model også særpræmierne
”Dommernes favorit” og IPMS-Nyt prisen, der har det mundrette navn: ”Processen vi gerne havde fulgt i bladet”. Blandt disse
mastodonter viste Ole Hviid Tønnesen at man selv med små
modeller kommer langt, hvis grundlaget er i orden. En nydelig 2.
plads for en lille bunker.
Modelbeskrivelse
Bygget af
Points
Baureihe E-1901
Klaus Ravn
125
Bauform 241 bunker, Pz.38 Turm Ole Hviid Tønnesen
122
Eisenbahnkanone Dora
Per Nielsen
114
Akuyaku # Bad boy tank FT17
Kjeld Pedersen
113
Flak 43, 3,7 cm
Martin Røpke
111
Bofors 40 mm AA
Martin Røpke
110
3 cm Flak 103/38
Martin Røpke
110
2 cm Flak 38
Martin Røpke
108
280 mm K5 Leopold
Per Nielsen
107
Tysk WR360 C12 lokomotiv
Per Nielsen
104
Freedom gundam
Allan Petersen
104
Gravemaskine
Jonny Reinholdt Jensen 98
Fransk bondegård
Jan Boll Jespersen
95
Skotsk bondegård
Jan Boll Jespersen
94
Molly’s Tavern
Jan Boll Jespersen
93
Pirat skibe
Jan Boll Jespersen
87
Klasse M - Dokumentationsklasse

lidt berettiget opmærksomhed fra ungdommen. Min egen kødelige
søn kunne ikke trækkes væk fra computeren på trods af at det ikke
kan siges at der mangler inspiration, men sådan er der jo så meget.
Simon Lindgreen Jensen tog for sig af retterne med DM, men
traditionen tro var der rigeligt med sætpræmier til alle deltagerne
i denne klasse for på den måde forhåbentlig at se dem igen om 2
år inden de passerer 16 års alderen.

Niels „Danscale“ Pedersen sværger til de danske militærkøretøjer,
således også denne Leopard 1, der hentede en 8.plads hjem

Klassen for dem der kan dokumentere at modellen er helt som
den så ud, blev denne gang vundet af en bil minsandten. Det har
jo ellers traditionelt været mest en militærkøretøj klasse. Men det
fik undertegnede sat en stopper for ved at stille op med en bil,
der så samtidig kunne dokumenteres fra alle kanter. Lad dette
være en inspiration.
Når det er sagt, så har klassen som regel ”tilhørt” Niels
”Danscale” Pedersen og han var da som sædvanlig også godt
repræsenteret i år med både en 2. og en 3. plads. Men ”kun” 13
modeller… hmmm!
Modelbeskrivelse
Bygget af
Points
007 Aston Martin Le Mans 2006 Flemming Hansen
163
Leopard brovogn Biber m. bro
Danscale
147
Leopard brovogn Biber u. bro
Danscale
142
M-41DK
Danscale
140
Leopard 2 A5 DK Afghanistan
Danscale
140
Leopard 1 m. mineplov
Danscale
138
M113 Fitter kranvogn
Danscale
128
Leopard 1 (Kjeld)
Danscale
125
Leopard 1 Skolevogn
Danscale
124
MLRS M/270 Raketkaster
Danscale
123
M-41
Danscale
118
Shot Israelsk Centurion
Kjeld Pedersen
104
M4A3 Sherman
Jonny Reinholdt Jensen 93
Klasse N - Junior
Denne gang var det glædeligt at se at juniorklassen igen tiltrak sig

Modelbeskrivelse
Bygget af
Points
Panzer III Afrikakorps 1942
Simon Lindgreen Jensen 79
Russisk fremmarch 1943
Simon Lindgreen Jensen 75
War Elephants
Peter Christiansen
73
Amerikansk fremrykning 1944
Simon Lindgreen Jensen 65
Tiger I SS-Pz Abt 102 Normandiet Simon Lindgreen Jensen 61
Goliat
Peter Christiansen
59
MiG 17F
Mikkel Badsberg
50
SH-2F Seasprite
Mikkel Badsberg
48
Frankrig 1944
Mikkel Badsberg
43
Spitfire
Asger Hinding
41
Det var så DM i 2009 udgave. Det var et gennemsnitligt et af
slagsen på det modelmæssige og deltagermæssige plan. Til gengæld
fik vi masser af opmærksomhed gennem et 2 minutters indslag i

Hos juniorerne vandt Simon Lindgreen Jensen
med denne Pz.III i Afrikakorps bemaling

TV-avisen og et ligeledes langt indslag i Københavns Radio, således
at medlemmerne er strømmet til i hidtil uset antal – så vi kan vist
ikke tillade os at klage!

KOMMER FRA BRONCO MODELS i 1:35
CB35028:
CB35029:
CB35033:
CB35040:
CB35047:

Canadisk 40 mm Bofors
A13 Mk. II Cruiser Tank Mk. IVA
Sd.Kfz.221 Leichter Panzerspahwagen (s.Pz.B.41)
Kinesisk PLA ZTZ99A1
German Opel Light Staff Car „Stabswagen“
Mod.1937 (Cabriolet)
AB3518: Tidlige Sd.Kfz. 221 hjul
AB3519: 6 kinesiske 200 l tromler
AB3522: M1A1/M1A2 MBT workable track link set
AB3523: Challenger 2 MBT workable track link set
AB3524: AS90 SPG workable track link set
AB3525: Leclerc MBT workable track link set
AB3526: PZH2000 SPG workable track link set
AB3527: Ariete MBT workable track link set
AB3528: Leopard 2 workable track link set
AB3529: M-48A5/M60A3 MBT T-142 workable track link set
AB3531: Matilda Mk.II T.D.5910 Type workable track link set
AB3532: Matilda Mk.II Flat Type workable track link Set
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

NYT FRA RBM kanonløb
35B50:
35B51:
35B52:
35B70:
35B81:
35B87:

40mm QF 2 pdr L/50 British Anti-Tank Gun
Løb til AS-90
203mm L/24 B-4 heavy howitzer M1931
105 mm L/52 Centauro
8.8cm PaK43 (L/71) Sd.Kfz.164 Nashorn
Russian 30mm cannon 2A42 til
BMP-2, BTR-90, MIL MI-28
350L17: 6 pcs. 28 cm/52 SK C/28 Lützow, Deutschland,
Scheer, Graf Spee (1:350)
35A07: Aerial base for British tanks f.x.: Comet, Churchill
35A08: Railroad round buffer turned and photo etch brass 2 pcs.
35A09: Railroad flat buffer, 2 pcs.
35A10: Railroad round buffer,2 pcs.
35A11: Railroad round buffer, 2 pcs.
35A12: Set of two aerials for Achilles
35P30: German 20mm shells KwK 30/38 20 pcs.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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Det er fransk design – og…
det er absolut ikke nogen skønhed!
Af Lars Seifert-Thorsen

K

ort sagt kan man vel sige, at hvis
Diors haute couture var som dette
fly, så ville modeugen i Paris være
en stendød affære, for selv ikke tossede
nyrige ville give penge for noget så uskønt
som en Bloch MB 210.
Ikke desto mindre repræsenterer dette
fly en vigtig milepæl i fransk flydesign i
mellemkrigstiden og d. 23. november var
det 75 år siden at den for første gang gik i
luften fra flyvepladsen hos Centre d’Essais
du Matériel Aérien (CEMA) i Villacoublay.
Som altid skal vi begynde historien
noget tidligere, nemlig i 1932, hvor den
franske flådes flyvevåben fremsatte specifikationer på en ny type torpedobomber. Ved et rent tilfælde var disse næsten
enslydende med det franske flyvevåbens
specifikationer på en ny type bombefly.
Ingeniørerne hos Avions Marcel Bloch
drog fordel af de erfaringer de havde fået
med deres Bloch MB 200. MB 200 havde
vingerne monteret højt på flykroppen og
havde nogle meget lange understelsben
med meget store hjulkasser. MB 210 derimod var et lavvinget fly med optrækkeligt
understel og det er her milepælen blev sat.
Man fik simpelthen en type fly der var betydeligt mere moderne. Den første prototype
havde dog ikke optrækkeligt understel, men
fløj med et fast understel i de huller hvor
det optrækkelige stel skulle sidde.

Prototyperne
Firmaet begyndte konstruktionen af den
første prototype, betalt ud af egen lomme,
i løbet af 1933 og i juli 1934 blev den
overført fra fabrikken i Courbevoie til den
militære flyveplads i Villacoublay.
Overførslen skete af landevejen med

Denne Bloch MB 210 tilhørte GB II/19 og var baseret på Bordeaux Mérignac i 1937.
Eskadrillen havde tilnavnet „Téte de Loup“ (ulvehoved), hvilket også kan ses på siden af
fuselagen
Foto: Via Internettet

flyet i adskilt tilstand gennem Paris’ forstæder. Flyet, der var udstyret med Gnôme
& Rhône 14K stjernemotorer på hver 800
hk, gik i luften første gang d. 24. november
1934 med Blochs testpilot André Curvale
ved styrepinden.
Samtidigt med den første prototype
byggede man også prototype nr. 2, som
blev udstillet på Salon de l’Aeronautique
i Paris i november 1934. Denne havde
betegnelsen MB 211 og var dels udstyret
med optrækkeligt understel og havde
Hispano-Suiza 12Ybrs vandkølede rækkemotorer på hver 860 hk.
De første testflyvninger afslørede, at
der var behov for en del modifikationer,
herunder blev halen væsentligt forlænget
og man flyttede også rygtårnet en del læn-

Oprindeligt skulle flyet have været brugt af flådens flyvevåben, men det fravalgte man hurtigt
Foto: Via Internettet
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gere frem mod næsen. Modifikationerne
var lavet og man genoptog testflyvningerne
i januar 1935 for blot at opdage, at der
var behov for yderligere ændringer. Disse
inkluderede en større bagud-vinkel på
den del af vingerne der er uden for motorerne samt installation af et optrækkeligt
bugtårn.
Ombygningen gik meget hurtigt og
man kunne påbegynde officielle testflyvninger allerede d. 14. februar 1935. Disse
var meget succesfulde og medførte at
prototype nr. 2 blev udstyret med fuld bevæbning og efterfølgende sendt til Cazaux
for bombetests en måned senere.
I mellemtiden havde den franske flåde
erkendt at den ikke kunne se et behov for
et landbaseret bombefly og satsede i stedet
på at bede fabrikken
om at ombygge den
første prototype til
et søfly med to pontoner. Ombygningen
fandt sted i Marignane ved Marseilles og
den første flyvning
fandt sted i januar
1936 fra étang de
Berre sammesteds.
Der gik dog helt frem
til februar 1937 før
søflyet blev overdraget til officielle tests,
som hurtigt viste at
flyet ikke havde de

nødvendige præstationer til at kunne blive
antaget i tjeneste. Hermed forlader vi flyet
i dets pontonudgave.

I operativ tjeneste
Set i lyset af den hastige tyske oprustning
havde det franske flyvevåben nøje fulgt
med i afprøvningerne af prototyperne.
Man var meget interesseret i modernisere
inventaret så at sige.
Det medførte at man syntes at MB 210
var en forbedring i forhold til de eksisterende typer og flyvevåbnet bestilte derfor
en første serie af produktionsmaskiner,
nærmere betegnet 80 stk. Den første
produktionsmaskine gik første gang i luften
d. 12. december 1935 og blev overdraget
til CEMA i januar 1936.
Motorerne var forbedret i forhold til
prototyperne, idet man nu havde lagt sig
fast på luftkølede stjernemotorer, som nu
ydede 850 hk. Man havde også forbedret
den defensive bevæbning idet man havde
skiftet over til 3 stk. 7,5 mm MAC maskingeværer som havde en højere skudkadence
end de tidligere benyttede. Bombelasten
var på 1.600 kg. Produktionsmaskine nummer to var yderligere modificeret, idet man
nu havde givet den yderste del af vingerne
en større vinkel opad (dihedral).
Udformningen lå nu fast og den
egentlige serieproduktion begyndte for
alvor, selv om den gik langsommere end
forventet på grund af en mangelfuld leverance af propeller. Aldrig så snart var flyet
introduceret i tjeneste før der fulgte flere
ordrer og i alt blev der bestilt og bygget
253 stk. inden Frankrig indgik våbenhvile
med Tyskland i 1940. Af de 253 gik 24 til
eksport til Rumænien.
Den første eskadrille der blev udrustet
med MB 210 var Groupe Bombardement
II/21, som fik de første fly i november
1936.
Det viste sig dog hurtigt, at der var
adskillige børnesygdomme som først
skulle rettes.

Her er en Bloch 210 i luften
Foto: Via Internettet

Til at begynde med skete der så mange
uheld på grund af motorproblemer, at
besætningerne døbte flyet ”Den flyvende
Ligkiste”. Det var dels køleproblemer, dels
problemer med karburatorerne som fik en
del fly til at styrte ned og det endte med
at flyvevåbnet indførte et flyveforbud for
typen i slutningen af september 1937. Der
var kun én løsning på problemerne, nemlig
at udskifte motorerne, hvilket blev gjort i
løbet af vinteren 1937-38.
Med den fortsatte ekspansion af det
franske flyvevåben blev MB 210 en af de
vigtigste typer af bombefly sammen med
Amiot 143. Men den tekniske udvikling
gik meget hurtigt i de år og ved udbruddet
af 2. Verdenskrig var begge typer håbløst
forældet.

2. Verdenskrig
Da Frankrig erklærede Tyskland krig d. 3.
september 1939 var der 238 Bloch 210 i
aktiv tjeneste i 12 Groupe Bombardements
(GB), hvoraf de 10 var stationeret i selve
Frankrig, mens der var 2 i Tunesien. Armée
de l’Air indså meget hurtigt, efter at typen

havde gennemført nogle rekognosceringer
og nogle få natbombemissioner, at typen
var forældet og beordrede disse enheder til
Sydfrankrig for at blive udstyret med andre
og mere moderne typer.
Da de tyske tropper væltede ind over
Frankrigs grænser d. 10. maj 1940 var det
kun GB I/23 der fortsat udelukkende var
udstyret med MB 210. Denne enhed var
baseret i Istres, der ligger meget tæt på
Marseilles. GB I/23 blev straks forlagt til
først Pont-sur-Yonne og senere Chaumont,
begge steder ligger lidt sydøst for Paris.
Herfra foretog eskadrillen adskillige natangreb mod mål i Belgien og Frankrig inden
den d. 1. juni blev beordret til Orange for
at blive omskolet til LeO 451.
To andre GB fløj en del missioner mod
de fremrykkende tyske tropper med en
blanding af typer, herunder MB 210, fra
en anden flyveplads lidt længere mod øst.
Under disse missioner gik 10 stk. MB 210
tabt som følge af dels fjendtlig aktivitet,
dels uheld. Endelig var der en fjerde GB
som anvendte typen sammen med LeO
451 til en stribe missioner mod de italien-

Flyets meget kantede linier gør det ikke ligefrem til en skønhedsåbenbaring. Bemærk iøvrigt de umalede motornaceller, dette var standard
Foto: Via Internettet
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Et lidt bedre billede, der klart viser hvor langt bagud man skal male motornacellerne aluminium
Foto: Via Internettet

ske styrker efter den italienske invasion af
Frankrig d. 10. juni 1940.
Da Frankrig underskrev våbenhvileaftalen med Tyskland d. 22. juni fandtes der
99 stk. Bloch MB 210 i den ikke-besatte del
af Frankrig og yderligere 20 befandt sig i
Nordafrika. De fleste af disse blev hensat
i forskellige hangarer og nogle stykker blev
skrottet. De Vichy-franske styrker satte 6
stk. i stand i begyndelsen af 1942 for at
benytte dem som flyvende klasseværelser
for navigatører.
Da tysker ne endelig gik ind i
Vichy-Frankrig i november 1942 og
okkuperede hele Frankrig fandt de kun
37 stk. MB 210, hvoraf de færreste var i
flyvedygtig stand. Tyskerne anvendte nogle
ganske få af disse som transportfly indtil
der ikke var flere reservedele, hvorefter de
blev skrottet.

Ingen MB 210 har overlevet frem til
i dag, så vi kender kun flyet fra billeder
og film.

oplysninger om anvendelsen af disse over
Spansk territorium.

Spanien

Som tidligere nævnt bestilte Rumænien 10
stk. MB 210, som blev leveret i juni 1938.
Disse blev indsat mod sovjetiske mål, da
Rumænien indtrådte i krigen på tysk side
d. 22. juni 1941.
Frem til marts 1942, hvor typen blev
udfaset, mistede rumænerne ikke mindre
end fem af disse som følge af kamphandlinger og ulykker.

Efter udbruddet af den spanske borgerkrig
i midten af juli 1936 forsøgte begge parter
at skaffe sig kampfly fra forskellige kilder.
I begyndelsen støttede den franske
regering den siddende spanske regering
og allerede i slutningen af juli eller begyndelsen af august 1936 blev den første
Bloch MB 210 fløjet til Spanien, den blev
efterfulgt af yderligere to i september og
da man nåede maj 1937 var der 15 stk. MB
210 i republikansk tjeneste.
De var yderst sårbare overfor jagerangreb og overgik derfor til udelukkende
at blive anvendt til natlige missioner.
Desværre er det sparsomt med yderligere

Denne Bloch 210 er en af de få der blev anvendt af Luftwaffe efter den franske kapitulation
Foto: Via Internettet
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Rumænien

Tyskland
Ganske få stykker, formentlig højst to blev
brugt af Luftwaffe efter at tyskerne var gået
ind i Vichy-Frankrig.

Bemalinger
Her har jeg fundet stor hjælp i form af en
fransksproget hjemmeside (som med en
Google oversættelse faktisk bliver læsbar
også for dem der ikke er hjemme i det franske sprogs finurligheder). Herfra fremgår
det, at indvendigt var flyet malet i en lys
blågrå farve, idet gulvet dog var lysegrønt.
De fleste Bloch MB 210 var ensfarvede
grønne, kaki clair, over det hele. Denne
farve findes fra Humbrol som enten HM7
eller H159. Enkelte fly blev camouflerede i
forbindelse med krigsudbruddet og slaget
om Frankrig med chokoladebrune overmalinger af dele af det grønne. Denne svarer
til Humbrol 98.
På de helt grønne fly er cowlings og den
forreste del af motorgondolen i aluminium. Der er en skarp skillelinie umiddelbart
bag vingeforkanten. Endelig havde de
fly som blev anvendt af Vichy-Frankrig
de karakteristiske gule og røde striber på

sideror og motorer.

MB 210 i model
Selvfølgelig er der firmaer der har udgivet
Bloch MB 210 i modelform. Der har
endog været en 1/144 die-cast model på
et tidspunkt, men der er vi vist mere ovre
i legetøjsafdelingen.
I 1/72 har Heller udgivet den i deres
museumsserie. Sættet er senere blevet
genudgivet af Smer og med lidt held kan
det fortsat findes til forholdsvis fornuftige
priser på diverse internetauktioner. Sættet
har nogle fejl, som bør rettes hvis man vil
bygge det. Først og fremmest er højderoret
placeret meget for højt (4,5 mm) og desuden sidder der for langt tilbage på halen.
Dernæst er cowlings omkring 5 mm for

lange. De passer til en af prototyperne,
men ikke til produktionsmodellerne.
Af mindre mangler kan nævnes et par
kabler ved halehjulet og endelig har Heller
valgt at lave både ryg- og bugtårnet åbne,
men det meste af tiden var disse lukkede.
Endelig skal man ændre på sættets maskingeværer, der repræsenterer de meget tidligt
anvendte Darne geværer.
I 1/48 findes MB 210 fra AJP Maquettes til den fikse pris af 265 Euro. Hvis du
ikke har fået et hjerteanfald over prisen på
lidt over 1.500,- kr., så skal det siges at det
meste af dette sæt er i fotoæts, idet dog vinger, højderor, sideror og lidt andre småting
er i resin. Personligt har jeg absolut ikke lyst
til at begynde at rode med at bukke en 41
cm lang fuselage i æts, men for entusiasten

er det altså muligt.

Kilder
D. Breffort & A. Jouineau: French Aircraft from 1939 to 1942 vol.1, Histoire &
Collections
Alain Pelletier: French Bombers of WWII
in action, Squadron/Signal
William Green: War Planes of the Second
World War vol.7, MacDonald
Internettet, især
www.dassault-aviation.com/en/passion/
aircraft/military-bloch-aircraft/mb-210211.html?L=1
http://ckclub.org/montages/jean-pierre/
Bloch-210/Bloch-210.html

Et museum langt mod nord
Det startede egentlig med en sten i Lapland, som en gletsjer i en fjern fortid havde deponeret lige dér hvor jeg skulle sætte foden.
Tekst og fotos: Per Tardum

J

eg fik foden i klemme imellem omtalte
sten og noget grundfjeld, som vel har
ligget der altid. I den forbindelse kom
der en ret grim lyd fra mit knæ og inden
der var gået en time var det cirka dobbelt
størrelse.
Lapland er ikke oversået med telefonbokse og mobildækningen er så ringe at
enhver teenager vil få et nervøst sammenbrud. Så under lidt daglig klynkeri, gik turen
videre indtil vi var indenfor rimelig afstand
af civilisationen. Med én overnatning tilbage valgte jeg, tilskyndet af et knæ som
protesterede for hvert skridt, at ”stige af ”
og drage til Narvik, mens resten af holdet
fortsatte op i fjeldet.
Lige pludselig skulle jeg så få en hel dag
til at gå i Narvik. Omkring 75% af materialet på byens relativ store turistkontor
havde med fjeld og ødemark at gøre, den
resterende del med fiskeri og hvalsafari.
Det første havde jeg jo ligesom prøvet (!),
og de andre ville indebære en stejl stigning
i feriebudgettet. Så redningen blev Narvik
War Museum.
Der er én væsentlig industri i byen,
udskibning af jernmalm fra bl.a. Kiruna
i Sverige. Dette har sat sit præg på hele
infrastrukturen i regionen igennem de
100 år eller mere. Og netop malmen,
eller rettere udskibningen af samme, var
formodentlig årsagen til at byen fik ekstraordinær opmærksomhed fra såvel tysk
som allieret side.

En væsentlig del af museet handler
om krigen i forårsmånederne 1940, men
også besættelsestiden i området og andre
begivenheder i Norge under krigen er behandlet, herunder hele historien omkring
”Tirpitz” og sænkningen af slagskibet.
Jeg har ikke interesseret mig specielt
for kamphandlingerne i Norge, og jeg blev
overrasket over både omfanget og voldsomheden. Jeg blev især fanget af udstillingerne om sænkningen af panserskibene
”Eidsvold” og ”Norge”, samt søslagene i
dagene 10. og 13. april 1940.

Sænkningen af ”Eidsvold” og ”Norge”
fandt sted 9. april. Begge skibe var 40 år
gamle og med et forældet ildledelsessystem,
kort skudvidde for hovedbevæbningen og
utilstrækkeligt anti-luftskyts var de ikke
egnet til aktiv krigsførelse. De var alene tiltænkt rollen som flydende kanonbatterier.
Den tyske marine indsatte 10 destroyere i de tidlige morgentimer 9. april.
Varskoet af vagtskibe længere ude i fjorden
lettede de to norske skibe anker kort efter
03.00 om morgenen og var klar til kamp, da
de tyske skibe dukkede frem af snefoget.

Uden for museet står denne Hotchkiss H39 kampvogn
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Museets Kettenkrad

Den tyske eskadrechef udnyttede til fulde
situationen, og sende en officer ombord
på ”Eidsvold” for at forhandle en overgivelse. Under forhandlingerne lykkedes det
for de tyske skibe at komme i stilling, og
da den tyske søofficer forlod ”Eidsvold”
med uforrettet sag, skød han en signalraket
netop da hans båd lagde fra.
På ”Eidsvold” var kanonerne rettet
ind, og kommandoen ”salve” var afgivet.
Men før der kunne reageres ramte mindst
tre torpedoer fra destroyeren ”Wilhelm
Weidkamp” panserskibet med ødelæggende virkning. Ammunitionslageret sprang i
luften, og skibet gik ned på ganske få minutter efter at være knækket i to. 175 norske
søfolk gik ned med skibet, 6 blev reddet.
Det gik ikke meget bedre for ”Norge”.
Skibet havde lagt sig i stilling i havnen,
men selv om man observerede de tyske
skibe på vej ind, skabte en efterretning

om britiske skibe i fjorden usikkerhed om
de pågældende skibes nationalitet, og det
lykkedes ikke at skyde varselsskud før de
var forsvundet i det usigtbare vejr. Kl. 04.40
observerede man igen de tyske skibe, og
der blev afgivet flere skud fra både 15 cm
og 21 cm kanoner, men på grund af den
ringe sigtbarhed var det næsten umuligt at
observere træfningen.
De tyske destroyere lagde til kaj under
beskydningen og landsatte tropper. Et antal
torpedoer blev afskudt, men først nummer
6 og 7 ramte ”Norge”. Resultatet var dog
katastrofalt. ”Norge” rullede rundt og sank
på i løbet af et minut. 90 norske søfolk
blev reddet, mens 101 gik ned med skibet.
Museet har et større antal effekter fra skibene udstillet, masser af billedmateriale og
plancher om begivenheden.
I de efterfølgende dage blev der
udkæmpet to søslag i fjordene omkring

Narvik, hvor Royal Navy overraskede og
nedkæmpede hele den tyske flådestyrke.
Blandt andet bragte man slagskibet ”Warspite” helt ind i fjorden for at støtte de
engelske destroyere i kampen. Flere af
de tyske skibe blev tvunget på grund, to
af dem blev bogstavelig tvunget helt ind
i bunden af fjorden og op på grund. Der
blev indsat store styrker fra begge sider, fra
allierede side omfattede de både franske,
britiske og polske enheder. Narvik skiftede
hænder flere gang igennem april og maj
1940 før de allierede styrker endelig trak
sig tilbage fra Norge.
Under besættelsen var den norske
frihedsbevægelse aktiv i fjeldene. Frihedskæmperne kunne i et vist omfang føle sig
sikre i områdets fjelde, og de anvendte turisthytterne i området som baser for deres
aktiviteter. Selve hytterne fra dengang er
selvfølgelig gået til og erstattet af nye, men
lokaliteterne og ikke mindst terrænet er det
samme og hvis man har været igennem
området forstår man fuldt ud de strabadser som den norske modstandsbevægelse
måtte overvinde.
En del af museet handler om et mørkt
kapitel i områdets besættelseshistorie. Helt
nyt for mig, men det viser sig at tyskerne
i krigens sidste år rent faktisk evakuerede
krigsfanger og internerede fra lejre i Centraleuropa til Norge. Én af disse lejre var
placeret nær Narvik i Beisfjord. Det er
tilstrækkelig at nævne at denne lejr ikke
adskilte sig væsentlig fra dem som fangerne
var kommet fra. Behandlingen var forfærdelig og dødstallet var meget stort, ikke
mindst iblandt de 27.000 russiske fanger
hvoraf mere end 1/3 mistede livet.
Af de lidt større ting omfatter udstillingerne en 2 cm Flak, en Kettenrad og lidt
ude af kontekst, et antal russiske artilleri
pjecer, og udenfor hovedindgangen, en relativ velbevaret Hotchkiss H39. Museet har
endvidere et mindesmærke for nordmænd
der faldt i området, i 1940 såvel som under
modstandskampen.
Falder vejen forbi Narvik, og tiden er
til det, så kig ind på museet. Det er af den
autentiske type, lidt overfyldt, med falmede dokumenter i lakerede glasmontre og
effekter i massevis.

NYT FRA RESICAST

Russiske artilleripjecer står
tæt i denne del af museet
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35.1210: Terrapin MkI. Full resin kit
35.2231: Up date set for vision 75mm
pack howitzer
35.2322: Churchill Fascine carrier frame
35.2323: 105mm howitzer „initial“ ammo
boxes and containers, 12 pcs.
35.2324: Rum jars & crates.
10 open and 15 closed jars;
5 closed and 4 open crates.

ANMELDELSER
PANSER

Leichte Panzerspähwagen Sd.Kfz. 221.
1/35. Bronco Models.
En fortræffelig model af en af tyskernes
tidlige opklaringsvogne på hjul. Efterhånden er det fast kutyme fra Bronco’s side,
med ind- og udvendige lækre detaljer.
Sættet er på 272 dele, heraf er der 10
metalfjedre (hjulophængets støddæmpere),
2 alternative messingstøbte afstandsindikatorer og 37 ætsdele. Plaststøbningerne er
fremragende, med udkastningsmærkerne
på den rigtige side - nemlig bagsiden! Der er
kort sagt hvad et byggesæt anno 2009 bør
bestå af - bortset fra et par små smuttere:
1) Synk på bagsiden af donkraften som samtidig har rejst tvivl om det er den
korrekte type, pga. ringe referencer.
2) De eksterne og interne skumslukkere er støbt med delvis hulrum på bagsiden.
På den interne (C27) gør dens placering
det lige meget. Men ved den ene eksternes
(E37) placering afslører hulrummet tydeligt
en ujævn cylindrisk form. Hvorfor flere
vælger at støbe på denne måde, Tamiya
gør det samme, synes jeg er underligt. Hvis
det er for at spare råstoffer, går mange i
for små sko. Et lille pølseskåret Evergreen
rørstykke, eller en lettere strukken støbetap,
med lidt spartling derefter, kan være den
billigste løsning.
3) Gasmaskebeholderen med spænde
(E30) til interiøret, er alt for overdimensioneret - nærmere 1/32 eller 1/30 skala.
Sammenligner man den med størrelsen
på hjelmen (E32), ser man nemt at der er
noget helt galt her.
4) Bronco har fint fanget interiørets
plader med påskruede/nittede spændingsbeslag til stavhåndgranaterne. Men underligt nok, har de åbenbart ikke været helt klar
over hvad de resterende 8 lodrette beslag,
var beregnet til, da der ikke medfølger
nogen MG ammunition til sættets MG 34.
I de senere udgaver af 221, har ammunitionen muligvis været i form af transportkasser med hank for 250 skud. Men
da Bronco’s version er en tidlig udgave,
vil jeg bestemt mene at man skal vælge at
bruge MG lærredstasker. Her er der 2 gode
valgmuligheder på markedet i resin, begge

fra USA: Tank Workshop med 12 lukkede
og 2 åbne tasker for 4.75$ og Tiger Models
Design med 20 lukkede, 2 åbne og et 50
skuds patronbælte til 5.00$. Pick and pay.
På plussiden har det indvendige af
vognbunden et hævet mønster, MG 34
løbet er udboret og jerrycans, som ifølge
Bronco ikke var standard på 221, kan
samles med den indvendige korrekte
bukning i æts.
Der er decals for 4 enheder: 15. SS
Aufklärung Abt. „LSSAH“, foråret 1939.
3. SS P.D. ”Totenkopf ”, Arras, Frankrig
1940. 6 P.D. Frankrig 1940 og en ukendt
enhed, Polen 1939.
Sd.Kfz 221 var bygget på chassiset og
motoren af den svære Horch 801 Pkw.,
med en V8 3,5 liter motor, som i ausf. A,
bygget 1935-40, ydede 75 HK, med en
topfart på 75 km/t. Pansring var 8 mm.
Ausf. B, bygget 1941-42, fik pga. for
ringe terrænkørselsegenskaber i Rusland i
første omgang en 81 HK motor (80 km/t),
senere en 90 HK, der gav en topfart på
85 km/t. Pansringen blev samtidig øget
til 14,5 mm og trådnetsluger blev tilført
på tårnet.
En alternativ bestykning, i form af
en Panzerbüsche 39 A/T riffel mod lette
kampvogne, er vedlagt i Bronco’s sæt. Den
blev muligvis brugt blandt besætningerne
på 221’er i Polen og Frankrig felttoget,
evt. også meget tidligt i Afrika, men næppe i Rusland, da den på det tidspunkt var
håbløst forældet.
Kilder:
Byggevejledningen
Encyclopedia of the German Army in the
20th Century. PSL 1989
Sættet købt hos SMT Hobby. 315 kr.
Anbefales varmt.
Niels Helge Rønkjær

Carro Armato L6/40.
1/35. Italeri.
Om sættet: 244 plastdele + 11 ætsdele.
Pæne støbninger, nogle få dele med ubetydelige synkmærker på bagsiden, som under
alle omstændigheder vil blive fuldstændig
skjult. Andre, 3 stk., med lidt grater, der
ganske forsigtigt skal fjernes.
Et interiør er inkluderet. Men både
radio, siddeplads for operatøren og hylde-

kabinetter til 20 mm kanon og 8 mm MG
magasiner mangler. Der er også gjort plads
til en motor, men ærgerligt nok har Italeri
valgt at undlade denne. Det kan der rådes
bod ved hjælp fra den lille italienske producent Model Victoria, som udgav deres
egen L6/40 resinmodel år før Italeri, samt
motor- og interiørsæt, til samme. De har
nu udgivet 2 tilsvarende forbedringssæt til
Italeris udgave; hhv. et tårn med drejet løb
& interiør og undervognsinteriør & motor.
Godt træk fra Italeris side er til gengæld
at lugen til kraftoverføringen kan sættes i
åben position, da mange panserkøretøjer
navnlig sås i Afrika, med disse luger stående
på klem eller helt åbne, for at køle mest
muligt. Bælter er sprøjtestøbte og opbygget
i længde- og enkeltledsbælter.
Overføringsmærkerne gengiver 6
forskellige enheder: 2 versioner af samme
italienske mekaniserede infanteriregiment
på Balkan, juni 1943 og i samarbejde med
tyskerne, samme sted sept. 1943. Regio
Escercito 3 gruppo Corazzato „ Lanceri
di Novara“ Nordafrika 1942. R.E. 67.
Bersaglieri battalion Rusland 1942 og en i
tysk tjeneste, til bekæmpelse af partisaner,
Balkan 1944.
Som i Italeris foregående udvalgte 1.
gangs udgivelser, er der også her vedlagt
en Photographic Reference Manual. Og
dette lille hæfte i A5 størrelse på 46 sider,
giver så glimrende et indblik i L6/40’s baggrund, udvikling, frontindsats og med ikke
tidligere sete billeder, samt skitsetegninger
fra den originale reservedels- og tekniske
manual. Hvor man på over 13 sider bliver
indviet i så godt som samtlige dele som
kampvognen bestod af, inkl. besætningens
eget vedligeholdelsesværktøj.
En lille smutter er dog at skitsen af
overbygningen, ikke er af L6/40, men
derimod dens mindre panserjægerversion
Semovente da 47/32 su scafo L6/40.
De resterende sider af hæftet er fine
farveplancher af de tidligere nævnte
køretøjsenheder, modellen kan bygges
tilhørende, samt walk-around billeder af
en velbevaret L6/40 fra pansermuseet i
Kubinka, Rusland.
L6/40 blev udviklet som rekognosceringskampvognafløser for de ældre tanketter L3/33-35 og havde en anderledes
overbygning med et forbedret bogieophæng, på et modificeret L3 skrog, med
en bruttovægt på 6,8 tons. Bevæbningen
var en 20 mm Breda MK med en parallelt
siddende 8 mm Breda MG, i et 360 grader
drejbart tårn. Pansring var 8-30 mm. En
4 cylindret motor på 70 HK gav en max.
hastighed på 42 km/t og en aktionsradius
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på 200 km. Besætningen var 2 mand chauffør og kommandør, som både skulle
betjene bestykningen i tårnet og radioen i
undervognen. Egentlig blev den produceret med eksport for øje, men hæren viste
tidligt sin interesse.
Prototypen var klar i 1938, men som
med så mange af både hærens og luftvåbenets andre projekter, røg L6/40 ind
i et hav af forsinkelser, ofte forsaget af
intrigekampe og særinteresser blandt fascistregeringens medlemmer.
Kritisk tid gik derfor tabt og et betydeligt antal nåede derfor ikke at blive
overdraget frontenhederne før i løbet af
1942. Det nøjagtige antal producerede
kampvogne af denne type, vides ikke, men
Italeris hæfte anslår lidt over 450 stk. pr.
medio 1943. Andre kilder mener tallet er
nærmere de 500, inkl. 30 stk. som uden tårn
blev ombygget til en ammunitionsforsyner,
til lige så mange Semovente da 90/53 svær
panserjæger. Forsyningsudgaven kunne
medføre 24 til 26 granater, samt trække en
trailer med yderligere 40.
En Lancia Fiamme L6/40 LF, lavet i
ganske få eksemplarer, hvor kanonen blev
udskiftet med en flammekaster i en ændret
blendering, kom aldrig i tjeneste.
Af de serieproducerede L6/40, gik 80
til Afrika, hvor de var chanceløse imod
Grants, Valentines og Sherman.
Deres smalle bælter gjorde ikke sagen
bedre, da mange af dem ofte blev fanget
i det løse sand.
Mere end 50 stk. blev sendt til Balkan
og Grækenland i 1942-43, hvor de efter
sept. 1943 også blev brugt af begge sider
og i Norditalien.
Flertallet røg dog med det italienske
ekspeditionskorps til Rusland, hvor de,
trods mudderet, klarede sig langt bedre
mod bl.a. T-26 kampvogne. T-34’s ankomst
på slagmarken og de forskellige A/T riffelog kanonmandskaber, vendte dog hurtigt
billedet.
Ingen L6/40 vendte hjem fra den front.
Efter krigen blev nogle få overlevende eksemplarer brugt af det italienske statspoliti
en del år.
Købt i Randers Hobby Import. 350
kr. Anbefales til alle dem, der også synes
småt er godt.
Kilder:
Italeris PRM hæfte
Hachette - Blindes des origines á 1940.
Profils et historie.
Squadron/Signal publications 6089.
Copyright 2004: Italian armored vehicles
of WWII.
WWII Tanks. Eric Grove. Black Cat 1987.
Niels Helge Rønkjær
CV3/33 tankette (serie II), early.
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CV3/35 Lanciafiamme tankette.
1/35. Bronco Models.
Når der efterhånden går lang tid fra denne
slags sæt bliver annonceret, er det rart at
konstatere at de har været værd at vente
på, da Bronco’s tanketter er nogle små
skønheder.
CV3/33

220 dele, heraf 10 i æts. Fine detaljer, selvfølgelig med mange ekstremt små dele, omhyggelig og overskuelig byggevejledning.
Sættet har fuldt interiør - med undtagelse af
MG magasiner i disses reoler - samt motor.
Desværre måtte jeg i mit sæt konstatere en
mindre beskadigelse på det ene justerhjuls
yderkrans, der vil kræve reparation med
lidt sekundlim.
Bælter er plaststøbte i længde - og
enkeltledssystemet. Bronco har sågar fået
indstøbt producentnavnet ”Ansaldo” på
trædepuden mellem bælteleddene. Navnet
kan godt anes med det blotte øje i den rette
lysvinkel. Men det kræver en god lup at
kunne ses helt tydeligt.
Udkastningsmærkerne er alle placeret
på delenes underside, hvilket vel efterhånden de fleste producenter stræber efter
at gøre? Dog burde det på køretøjets
vognbund, ironisk nok her, have været en
fordel hvis mærkerne sad på ydersiden, da
man ellers risikerer at beskadige eller delvis
fjerne fine detaljer.
Æts er pænt, men på 2 af delene dog
lavet uden de knækmarkeringer som Aber
og Eduard laver på deres for at vise hvor
præcis bukningerne skal ske. Det drejer
sig om motorblokkens gearstang, der skal
bukkes i flere led og regn/smudsafskærmningen over MG porten.
Decals er for 2 versioner; 1. deling, 1a
kompagni, Nordafrika 1940 og 1. Carro
(panser), 3. deling, 1. kompagni, Nordafrika
+ ekstra mærker, til sammensætning efter
ens egne referencer.

i forbindelse med terrænkørsel. En for kort
og udspændt slange vil derimod nemmere
kunne knække og sprænge.
Hvad modelbyggeren skal bruge i
stedet for, er et vanskeligere spørgsmål, da
slangen har rillet overflade. Byggevejledningens anvisning om at den bøjes i den
ønskede form ved hjælp fra et stearinlys,
kan næppe anbefales: det ændrer ikke på
den manglende længde, men risikerer til
gengæld en uønsket ændring af detaljerne.
Ellers er opbygningen af CV3/35
identisk med CV3/33, bortset fra sammensætningen af traileren og den anderledes overbygning, som er markant med
bolte, frem for CV3/33’s mere glatte og
lettere nittede overflade. Ændret er også
pansring af sider, hækvisir og luftlameller
på overbygningens hæk. Og selvfølgelig
placeringen af flammekasteren i stedet for
det ene 8 mm Breda MG.
Små observationsslidser mod fly, som
sad på besætningens luger (som reelt har
krævet af de har skullet knække nakken af
led, for at kunne se noget som helst!), kan
sættes i åben eller lukket position, hvilket
ikke er en mulighed på CV3/33.
Trailerens sammensætning er der ingen
ben i; bund, top, sider, ophæng, hjul, fælge,
skærme + et par duppeditter. Dækkene er
i plast - ikke vinyl. Med teksten „Pirelli“ „Semipneumatico“ - „80 per 686“ påstøbt.
Så bliver det ikke bedre.
Decals igen kun til 2 versioner: 3. panser, 1. deling, 1. kompagni, 3. bataljon. 32.
panserregiment, Libyen, Nordafrika 194041. En flammepanser ved militærmanøvrerne 9. maj 1937, på væddeløbsbanen
ved Villa Glori, Rom. Til denne version er
der blandt ætsdelene en skabelon til brug
for sprøjtemaling af den hvide rondel på
køretøjslugerne, til flykending.
Denne bemaling blev også brugt på
mange italienske kampvogne i krigstjeneste.

CV3/35 Lanciafiamme
253 dele, heraf 21 i æts og 1 slange i sort
vinyl til den upansrede 8-kantede brændstoftrailer. Denne vinylslange vil jeg umiddelbart sige virker for kort og stiv, da billeder viser den ægte vare som værende ekstra
lang og fleksibel, for at kunne modvirke de
knæk og ryk som uundgåeligt forekommer

Køretøjernes historie
På baggrund af et formelt ønske fra en
general Cavallero - senere vicekrigsminister - i 1928 om en let og hurtig pansret
kampvogn, i stand til at foretage rekognosceringsmissioner, samt være støttekøretøj
for infanteri, indkøbte Italien et par Vickers
Carden - Lloyd Mk. VI i 1929.

Fiat og Ansaldo blev derefter enige
om et samarbejde, for at fremstille prototyperne. Efter en lille serie af disse havde
gennemgået div. test siden 1931, blev Carro
Veloce 3 - hurtig kampvogn, 3 ton - godkendt i 1933 og tilgik det mekaniserede
kavaleri i 1934.
Hovedbevæbningen var på de 2 første
prototyper et vandkølet, og på de øvrige
prototyper samt 1. produktionsserie, et
enkelt luftkølet 6,5 mm Fiat-Revelli Model
14 MG.
2. produktionsserie fulgte hurtig efter,
hvor bestykningen blev standardiseret med
2 tandemskydende 8 mm Breda model 35
MG. Endnu senere produktionsserier fra
og med CV35, som gik i produktion fra
1936 (omdøbt til L3-35 i 1938), brugtes
også 8 mm tandem Breda model 38 MG.
Følgende blev de tidlige CV33, omdøbt til L3-33 (L-Leggero; let kampvogn).
Forskellen på CV33 og CV35 var primært
i form af en pladebukket nittet konstruktion af overbygningen på -33 og en boltet
do. på -35. 35’ren fik løbende også bedre
beskyttede sidevisir og mandskabslugernes
obser vationsporte mod fly, blev gjort rektangulære mod tidligere cirkulære.
I forbindelse med invasionen af Etiopien 1935, hvor 500 stk. deltog, opstod der
et behov for flere varianter, heriblandt en
flammepanser, en radiovogn til både kompagni-, bataljons- og regimentskommandør, en brolægger og et bjergningskøretøj.
Specielt flammeudgaven viste sig at
være effektiv i Østafrika (debut 17/4 1936),
men blev kun brugt i mindre omfang i
Nordafrika, med undtagelse af belejringen
af Tobruk i ’42.
Ved kørsel i svært tilgængeligt terræn,
som bjergegnene på Balkan, hvor den 500
liter upansrede trailer vanskeligt kunne
bruges, brugtes en anderledes udgave med
en 60 liter tank påmonteret over motordækslet. Der var også planer om at tilpasse
denne udgave til luftbårne enheder, lastet
ombord i et Savoia-Marchetti SA82 transportfly, men projektet blev droppet, i lighed
med en 47mm panserjæger på et ændret L3
skrog og en fjernstyret minerydder.
Efter tanketternes succesfulde brug
i både Etiopien og senere den spanske
borgerkrig, opstod der et eksporteventyr,
hvor hundredevis af de små CV’er blev
solgt til godt et dusin lande, bl.a, Kina,
Irak og Brasilien.
Disse blev udstyret med de respektive
landes valg af bestykning. F.eks. købte Brasilien 23 stk. Heraf var de 5 udrustet med
et 13,2mm Breda SMG, mens de resterende
18 fik et tandem Madsen MG.
Den italienske hær var dog i mellemtiden godt blevet klar over køretøjets

begrænsninger og da en forventet bedre
kampvogn med tårn ikke var lige om
hjørnet, besluttedes det at forbedre nogle
af de mere end 1.000 tanketter, ud af ca.
2.500 producerede, man stadigvæk havde.
En modificeret udgave af CV35, blev
udviklet i 1937, med 4 store vejhjul med
åbent stjernenav og et helt nyt ophæng,
i stedet for de 6 små, med lukket nav på
de tidligere udgaver. Samtidig udskiftedes
bælterne med en stærkere og bedre type
og bestykningen ændredes fra tandem 8
mm LMG til en enkelt 13,2mm TMG,
model Breda.
Modificeringen blev dog først godkendt til produktion i ’41 og Ansaldo nåede
derfor kun at ombygge 200 stk. CV33/35
i løbet af 1942/43, hvor de valgte at fastholde de originale tvillinge 8 mm Breda.
Derimod blev bestykningen forbedret
på et ukendt mindre antal alm. CV33/35
fra efteråret 1940. Nogle med en 20mm
schweizisk Solothurn S18-1000/1100
A/T riffel. Andre enten et 12,7mm Breda-SAFAT TMG, eller sågar med en 45mm
Brixia, let støttemorter.
Selvom køretøjerne officielt var klassificeret som henholdsvis en hurtig panser,
storm panser og en let panser, gav mandskaberne dem mindre flatterende øgenavne
som: ligkisten, sardindåsen og skrotbunken. De krævede også en god smidighed
hos besætningerne, ved ind- og udstigning.
Og tiltede køretøjerne rundt på hovedet,
var chauffør og skytten fanget i en fælde,
da der ikke var nogen nødluge i bugen.
Fra 1942 og frem, blev de resterende
L3/35, som de nu blot blev kaldt, brugt
som træningskøretøjer, forsyningskøretøjer, udlægning af sløringståge og som
slæbetraktor for 37 og 47mm A/T kanoner.
Pr. september ’43, beslaglagde SS 37 stk.
i Kroatien, hvor de under ledelse af 7. SS
”Prinz Eugen” bjergjægerdivisionen, blev
brugt til partisanbekæmpelse på Balkan,
hvor de i forvejen blev brugt til samme
formål af både den kroatiske hær og
Ustasha regimet. Efter krigen bibeholdt
den italienske hær og politi, et mindre antal
i tjeneste, frem til 1952.
Kilder:
Italian armoured vehicles of WWII.
Squadron/Signal publications 6089. Copyright 2004.
Hachette - Blindes des origines a 1940.
Profils et historie.
WWII Tanks. Eric Grove. Black Cat 1987.
Panzer Tracts No.19-2. Beute-Panzerkampwagen.
Byggevejledningen.
Begge sæt købt hos SMT Hobby. Henholdsvis 300 kr. og 280 kr. Mine bedste
anbefalinger.

Niels Helge Rønkjær

BLADE

Militær Historie.
Er der noget, som vi har manglet i de sidste
mange år, så er det et blad for militærhistorie. Det har indtil for få år siden været
en holdning i samfundet, at militærhistorie
for det meste, var en interesse der skulle
ignoreres og forties. Derfor fik militærhistorien meget lidt opmærksomhed og
den fik aldrig helt sin egen plads i folks
bevidsthed, ligesom andre interesser fik.
Militærhistorie var kun noget der blev
behandlet sammen med den ”brede” historie og det var så det. Og derfor har der
altid været blade for alle andre interesser
end militærhistorie. Jeg kan nævne ting som
biler, heste, møbler, fodbold, vandring,
madlavning osv. osv.. Men der har aldrig
været noget fast udkommende blad for
militærhistorisk interesserede folk som
mig… førend nu(!).
På 70-årsdagen for udbruddet af den
2.VK udkom det så for første gang. Det
er trykt med en flot iøjefaldende forside,
rigt illustreret med plancher og fotos. Det
er på 68 sider fra start til slut og så koster
det 69,- kr.
Det var med spænding at jeg gik til min
lokale kiosk og købte et eksemplar, men jeg
blev absolut ikke skuffet.
Emnerne der gennemgås er som følger;
Blitzkrigen i Polen (klart nok, da det var på
årsdagen for angrebet på Polen!), 9. april
herhjemme, Søslaget ved Nilen 1798, Monte Cassino, Dien-Bien-Phu 1954, Special
Air Service og en hel masse andet. Pengene
var givet godt ud, fordi der var til mange
timers læsning og mange af fotoerne havde
selv en garvet gut som mig aldrig set før.
På bagsiden var der fribilletter til både
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Frihedsmuseet og Frøslevlejren. Sådan!
Forleden udkom så nr. 2 af Militær
Historie. Igen så var det et flot blad i et
flot tryk med emner som US Marines på
piratjagt, Mongolernes horder, Den Kolde
Krigs Atomubåde, Generalen Kesselring,
Pearl Harbors museer, De første kampvognes indsats ved Cambrai, slagmarker i
Danmark og meget andet. Og igen i bladet
var der 2 fribilletter til Frøslevlejren og
Frihedsmuseet.
Hvis jeg skal sige min mening om
bladet Militær Historie, så er dette svaret
på alle mine bønner. Bladet er sobert,
informativt, rigt illustreret og meget interessant at læse. Min opfordring til alle med
interesser som mine er; KØB bladet. Det
er hamrende godt og alle pengene værd!
Morten Grim Pliniussen

BØGER
Eesti Leegion sõnas ja pildis – The
Estonian Legion in Words and Pictures
Af Mart Laar
Kort tid efter Danmarks besættelse af
tyske tropper i 1940 blev Estland besat
af sovjetiske tropper i overensstemmelse

NYT FRA ATAK MODEL
Zimmerit til:
35016: Pz IV Ausf. J, Tamiya
35017: Wirbelwind, Tamiya
35045: Pz IV Ausf. H, Dragon
35046: Tiger I Mid Prod., nr. 2, Tamiya
35047: Pz IV Ausf. H, nr. 2, Dragon

NYT FRA PLUS i 1:35
150: Waiting on corner,
2 damer af det lette kavalleri
304: U.S.Field outfit mess M1941
336: Grocery store
340: U.S. Field stove M1937
Atak og Plus importeres af SMT Hobby
der kan henvise til nærmeste forhandler.
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med den aftale, som Sovjetunionen og
Hitlertyskland havde indgået i august 1939.
Hvor blodsudgydelserne for Danmarks
vedkommende i den tyske besættelses første år var begrænset til de faldne soldater 9.
april, voksede det estiske folks tab kraftigt
i løbet af den sovjetiske besættelses første
år, selv om der i løbet af selve indmarchen
kun blev myrdet et begrænset antal mennesker af Den røde Hær og den sovjetiske
„sikkerhedstjeneste“.
Dette sammen med de generelle sovjetiske røverier og den almindeligt udbredte
kommunistiske terrorisme i perioden er
baggrunden for, at mange estiske mænd
efter, at den tyske hær havde smidt den
sovjetiske besættelsesmagt ud af Estland
i sensommeren 1941, meldte sig til tyske
tjeneste – eftersom der ikke længere var
nogen estisk hær, så man dette som den
eneste måde, hvorpå man kunne forsvare
sig og sine imod kommunismen.
Efterhånden, som krigslykken på østfronten vendte sig imod de tyske styrker,
blev der brug for betydeligt flere soldater,
end Tyskland selv kunne stille. Derfor blev
der oprettet flere og flere estisk bemandede
enheder på gradvis højere niveau. Den
estiske Legion blev oprettet i 1942 og voksede sig i 1944 helt op til en fuldt udrustet
division, den 20. Waffen-Grenadier-Division,
som spillede en nøglerolle i standsningen
af Den røde Hærs fremrykning på Narva-fronten i sensommeren 1944.
Bogen er udformet som et billedalbum,
der giver en oversigt over Den estiske Legion fra begyndelsen og indtil krigens slut-

ning samt soldaternes skæbne efter krigens
slutning og til i dag – mange fortsatte som
modstandsfolk kampen mod okkupanterne
fra øst i flere år efter den officielle afslutning af 2. verdenskrig.
For at forstå perspektivet skal det huskes, at for Estland sluttede 2. verdenskrig
reelt først i 1994, da de sidste russiske
enheder som den sovjetiske okkupationsmagts arvtagere forlod landet. Billederne er
fundet i en lang række offentlige og private
arkiver. Teksten løber parallelt på estisk og
engelsk, den omfatter 12 kapitler. Bogen
er vedlagt en CD-plade med sange sunget
af soldaterne.
Modelbyggeren kan fra billederne finde
masser af inspiration til dioramaer, især
får man et godt indtryk af uniformer og
personlig udrustning.
Billedteksterne er ikke i sig selv særlig
informative for modelbyggeren. Som
eksempel tjener billederne på siderne 210211, hvor teksten oplyser, at der er tale om
et tog på vej østover i oktober 1943. Her
kunne der udmærket have været en identifikation af de på troppetransporttoget
viste køretøjer (RSO = Raupenschlepper
Ost) og panserværnskanoner (75 mm
PaK 40) – for slet ikke at tale om, at den
jernbaneinteresserede gerne ville kende
betegnelsen for de viste godsvogne (her
bliver jeg i første omgang selv svar skyldig).
Bogen har ISBN 9789949422616, den
er stift indbundet og på 480 sider i stort
format (et par centimeter bredere end A4).
Bogen føres af Nyboder Boghandel.
Kai Willadsen

NYT FRA ARMORSCALE
1:35 løb
B35097: 90mm BK90/L40 for
Kanonenjagdpanzer (KaJaPa)
B35098: 20mm Antiaircraft Gun Oerlikon
for Crusader AA
B35099: 105mm StuH 42 L/28 for
StuH 42 (Late w/Coax MG Port)
B35100: 76,2mm M1 for US M4 Sherman
1:35 resin set
R35008: Soviet Aditional Fuel Tanks
Model 40 (Housing Type)
R35041: Normandy Heavy Weight Set for
M5 Stuart (with T2 Cutter Device)
R35046: Normandy Set for M10 Tank
Destroyer (with T2 Cutter Device)
R35049: Sand Armor for LVT 4/5
Landing Craft
R35064: Sand Armor for US M24 „Chaffee“
R35065: Modern plastic 20l Jerry Cans
R35066: WWII German 20 l Jerry Cans
(Standard Pattern)
R35067: Road Wheel for German Horch
15

R35068: Road Wheels for Italian
Autoblinda AB 41
R35069: Road Wheels for PaK40
(Early Pattern)
R35070: Road Wheels for PaK40
(Late Pattern A)
R35071: Road Wheels for PaK40
(Late Pattern B)
R35072: Front for Sd.Kfz.7
R35073: Road Wheels for PaK38
R35074: Set of Jack Rest Blocks for
German Tanks
R35075: Road Wheels for PaK43
R35076: Spare Wheels Set for Sd.Kfz.250

NYT FRA PANZER TRACTS
22-2 Leichter Zugkraftwagen 3 t
(Sd.Kfz.11) and Variants
Sd.Kfz. for Nebeltruppen Leichter
Zugkraftwagen 1 t (Sd.Kfz.10)
and Variants
Armorscale og Panzer Tracts importeres af
SMT Hobby der kan henvise til nærmeste
forhandler.

JULEKONKURRENCE

Så blev det atter jul i IPMS-Nyt og dermed tid til den traditionelle julekonkurrence. Helt traditionelt er det en tipskupon, der skal
udfyldes for at deltage i lodtrækningen på generalforsamlingen.
Skriv 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller og send dit bud til redaktøren. Vinderen bliver traditionelt udtrukket,
med det medlem med lavest medlemsnummer der er til stede som lykkens gudinde, på generalforsamlingen blandt de som har svaret
rigtigt. Brug e-mail eller sneglepost, valget er dit.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 13. januar 2010 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man aflevere besvarelsen personligt inden formanden åbner GF.
Tegning 1
1
Gloster Javelin
X De Havilland Vampire
2
De Havilland Sea Vixen

Tegning 1

Tegning 2
Tegning 2
1
Northrop YA-9
X Fairchild A-10 Thunderbolt II
2
Sukhoi Su-25 FROGFOOT

Tegning 3
Tegning 3
1
PzH 2000
X M-109A1
2
2S3

Tegning 4

Tegning 4
1
Hawker Typhoon
X Hawker Hurricane
2
Curtiss Tomahawk

Tegning 5
Tegning 5
1
PzKw E-100
X PzKw VI Tiger II
2
PzKw Maus

Tegning 6

Tegning 6
1
Kiev-klasse
X Cavour-klasse
2
Invincible-klasse
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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 2010!
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: 2,-. 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. februar 2010
(IPMS Mallari er et flot blad, med gode billeder – kun sproget
er vanskeligt)
IPMS Mallari 1/2009 Finland
Australsk Centurion – artikel med billeder ................................–2
Koottavat Laurilalta? Historisk artikel af en slags,
artikel med billeder.........................................................................–8
T34/85 (Ps.245-1), byggeartikel...................................................–2

er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/09
Vel en slags civilfly register? Artikel med FÅ billeder ............ –10
Glemte luftbaser i Østrig, Deutsch Wagram,
artikel med få billeder ................................................................. –10
Casimir Kubala, artikel med billeder ...........................................–3
Mere luftfartøjsregister, artikel med billeder ..............................–2

IPMS Mallari 2/2009 Finland
Bae(S) Hawk del 1, artikel med billeder ................................... –12

(Flot dansk blad, primært om ældre emner)
Chakoten september 2009 nr. 3
Forterne på Macau i historisk ramme,
artikel med billeder......................................................... –8 FARVE
Dagbog fra foråret 1848, artikel med tegninger ...... –26 FARVE
Slaget ved Teutoburgerwald år 9,
artikel med tegninger ................................................... –10 FARVE
Danske artilleriuniformer 1758-1773,
artikel med tegninger ..................................................... –7 FARVE

(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 21 issue 4 2009 USA
Operation Iraqi Freedom i 1:72 militær,
byggeartikel med billeder .............................................. –2 FARVE
From kit to K.I.T.T in 1:24, artikel med billeder..... –10 FARVE
Rockets to the final frontier, artikel med billeder.... –10 FARVE
Hasegawa 1:350 Mutsu, artikel med billeder.............. –6 FARVE
The Mummy Moebius, klassisk Aurora figur,
artikel med billeder......................................................... –4 FARVE
Cold War aviation in 1:48, artikel med billeder.......... –5 FARVE
IPMS Journal volume 21 issue 5 2009 USA
Græsrods modelbygning, at få den rette plæne,
byggeartikel med billeder .............................................. –3 FARVE
AM-1Q fra Sigas 1:72 sæt, artikel med billeder ......... –4 FARVE
One 54mm step for man, artikel med billeder .......... –4 FARVE
Z-Force Hasegawas 240Z rallybil i 1:24,
artikel med billeder......................................................... –4 FARVE
Rockets to the final frontier del 2, art. m. fotos ...... –10 FARVE
Russian mine-layer project in 1:700, art. m. fotos ..... –8 FARVE
Fallen Falkland Skyhawk, artikel med billeder ........... –4 FARVE
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 154 1/2009 (Belgien) National Committee Special
1:72 De Havilland DH.89 Dominie Heller 1:72,
byggeartikel med billeder ........................................................... –10
1:72 Bedford QLD IBG Models, byggeart. m. billeder ...........–4
Bygning af ISS rumstation, byggeartikel med billeder .............–4
Hawker Hurricane Mk. IIc ZA-M PZ769, art. m. fotos ....... –14
Brigadier du 1’er guide, byggeartikel med billeder ....................–6
Seversky P-35 (J9) MPM 1:72, artikel med billeder ..................–6
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
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NYT FRA CMK
1:35
3116: GMC Type 270, OHC 4416cc WW II engine
3117: Tatra 103 WW II German engine
3118: Sd.Kfz. 234 engine set
3119: Tiger I Transmission
1:48
B48049: Jgdpz. 38 Hetzer Towing eyes for Tamiya
B48050: Jgdpz. 38 Hetzer Exhaust and equipment
B48051: Jgdpz. 38 Hetzer Gun Mantlet Prototype/Very early
production
B48052: Jgdpz. 38 Hetzer Gun Mantlet, First Type Production
1:72
B72046: T-34/85 Metal barrel, ZiS S-53 85mm
B72047: T-34/85 – Ammunition 85mm (5 pcs)
B72048: T-34/85 – Cartridge case 85mm (5 pcs)

NYT FRA MIG
P415:
Light European Earth, pigment
P416:
Fresh Rust, pigment
F35-700:
Futuristic Russian Tanker, Fantasy Series
MP35-313: US Special Forces in Afghanistan/Irak
MP35-314: U.S. Infantryman (Iraqi Freedom) No.2
MP35-321: Cobblestone Street Section - Rough (two pieces)
CMK og MIG importeres af SMT Hobby der kan henvise til
nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence
2009
Af Flemming Hansen
Antal modelbyggere 2009: 22
Det blev sandt at sige en af de kvartårskonkurrencer hvor det stadig var nemt at
se bordene efter „alle“ modeller var stillet
op… 16 modeller blev det til.
I A-klassen vandt Miklos atter engang
– denne gang med en Panther D, tæt fulgt
af Kjeld med en Olifant og under vilde
protester (fra Bjørn) blev Bjørn 3’er, da han
som den sidste og 3. modelbygger i klasse
A blev præmieret for sin 2 meters model.
Nej, ikke en model på to meter, men en
model der kun må betragtes på to meters
afstand (iflg. Bjørn skal det lige tilføjes!)
I B-klassen var det så formanden selv
der ryddede bordet med en Aston Martin,
mens Peter Kristiansen tog 2. pladsen med
en fin Matchbox 1:32 Tiger Moth fulgt af
Jes med en Piaggio 108.
I Dioramaklassen C var det atter Ib og
Lasse der sloges om 1. pladsen. I tredje
forsøg i år lykkedes det så atter for Ib at
sætte sig på 1. pladsen tæt fulgt af Lasse. Da
Jes allerede havde fået én placering var det
så Torben Klein der fik trediepladsen (igen
under protest…) Men når der altså ikke er
flere der stiller op så kan man „risikere“ at
vinde en præmie. Ja præmie er der egentlig
ikke tale om – et papskilt og nogle point!

Total

Navn

4

6

Miklos Büte

10

10

10

30

NY

Flemming Hansen

10

9

10

29

2

Lasse Hyllemose

10

10

9

29

3

Ib Schmidt

9

8

10

28

1

Kjeld Pedersen

7

8

9

24

4

Jes Touvdal

9

7

8

24

5

Jacob Teckemeier

7

8

7

22

15

Torben Klein

7

5

8

20

23

Niels Pedersen

8

9

0

17

8

Roy Nielsen

9

7

0

16

12

Bjørn Jensen

4

3

8

15

NY

Peter Kristiansen

6

0

9

15

NY

NYT FRA ROYAL MODEL i 1:35
498: Sd. Kfz. 250/251
Tool & Holder Set WWII
569: Italiensk bygning, 2 etager
570: Italian sidewalk
571: Italian road section
573: Mand og dreng
575: Park bench
577: Stowage SU-76M
580: Men refuelling
581: Lamp on wall
583: Sherman „Clive“ Crew
585: Radiators
586: Barchino S.M.A.
589: Italian infantryman and officer
(Russia 1944)
590: Mechanics
591: Stowage Sherman „Clive“
592: Russian Bridge

593: Kriegsmarine Sea Man WWII
(incl. 2 heads)
594: Wharf section
595: Carro armato L6/40
596: Carro armato M13/40 & M40
597: SU-76M
598: Opel Blitz Canvas Cover & Stowage
599: Opel Blitz wheels
600: Opel Blitz
601: French Armored Carrier UE
& Stowage
602: Stowage Carro Armato M13/40
604: M3 Lee
605: Willy
606: Italian tankers heads WWII
607: Canvas Cover SU-76M
608: Hexagonal rods
609: Conversion kit M14/41 1 serie

610:
611:
612:
613:
614:
615:
616:
617:
618:
619:
620:
621:
622:

Engine grill screen Tiger II
Engine grill screen Panther A/D
Engine grill screen Panther G
Engine grill screen KV-I/II
Engine grill screen KV 85
Engine grill screen KV 14 (SU-152)
Engine grill screen JS-2m ChKZ
German Oil Drums,
15 different types of letterings
German Damaged Oil Drums
Sergent og løjtnant
dei cavalieri di Lodi
T-70
Fire-bricks
Stug crew at rest

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2010

13. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
10. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
27.-28. februar .......................... Landsutstillingen modelkonkurrence ........ Letohallen, Gardemoen, Norge (www.ipmsnorge.org)
10. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
13.-14. marts ............................. IPMS Open modelkonkurrence ................. Stockholm, Sverige (www.ipmsstockholm.org)
14. april ...................................... IPMS-møde Swapmeet ................................ Nyboder Skole, København
19. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København (lokale 318)
06. juni ....................................... Flyvevåbnet Åbent Hus ............................... FSN Skrydstrup (www.danishairshow.dk)
09. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
04.-07. august............................ IPMS USA Nationals ................................... Phoenix, Arizona (www.ipmsusa2010.org)
11. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, indtil videre i lokale 217 på 2. sal kl. 19.00 - 22.00. Indgang til højre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
237.
Michael Hedemark Jørgensen
Stadionvej 23
7470 Karup J.
mic23@webspeed.dk
238.
Michael Hinding
Svinningevej 64
4760 Vordingborg

29319443

239.
Torsten Pedersen
45823828
Rolighedsvej 51
26777477
3460 Birkerød
torstenpedersen@mac.com
240.
Søren Jensen
Engkrogen 7
4600 Køge
sj56@forum.dk

MEDLEMMER FLYTTET

Bo Kristiansen
Valdemarsgade 77, 4.th.
1665 Kbh. V.
bokri@webspeed.dk
242.
Søren Leonhardt
Krathusvej 2B
8240 Risskov
leonhardt@oncable.dk

12.
Torsten Bork Pedersen
Havrevænget 112
2980 Kokkedal.

86176281
29422477

243.
Lars Furbo-Sørensen 24419981
Søvang Alle 23
2770 Kastrup

62.
Nick V. Jørgensen
Hybenhaven 84
5240 Odense NØ.
matrosen@live.dk

32136557

66104255

187.
Henrik Dinesen
20479885
Egernets Kvarter 27
2750 Ballerup
somebody1967_2@hotmail.com

56650851

241.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 13. januar 2010 kl. 19.30 i lokale 217 på Nyboder Skole

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger regnskab
4.
Indkomne forslag - ingen forslag modtaget
5.
Fremlæggelse af det nye års budget
6.
Valg af formand - modtager genvalg
7.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - modtager genvalg
8.
Eventuelt
Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling. Ifølge vedtægterne skulle forslag have
været indsendt senest d. 1/11, således de kunne være bragt i dette nummer.
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NYT FRA WWP
T-001:
TD-02:
Grøn-23:
Grøn-24:
Grøn-25:

Kriegslok BR 52
Dampflok BR 86
BTR-70
Japansk 4x4 LAV
Centurion in detail Part 1
(Mk.3, 5, 6)
Rød-48:
M101 105 mm Howitzer
Rød-49:
Kawasaki Ki-100 in detail
Rød-51:
GMC DUKW
Rød-52:
M38 Jeeps
Rød-53:
Humber Mk. II Scout Car
Rød-54:
MB Jeeps
Rød-55:
Dingo Scout Car
Rød-56:
M51 Isherman in detail
Rød-57:
Sd.Kfz.10 in detail
SP-10:
Stryker in action in detail
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrencen i september 2009
Mange af de deltagende modeller
så vi også til DM i Modelbygning,
naturligt nok.
Til højre er det nr. 2 i klasse B (fly og
andet) kom denne Tiger Moth i 1:32
ind på andenpladsen, den er bygget
af Peter Kristiansen.
I midten er det den model der tog
tredjepræmien i klasse A (panser).
Det er en Pz.IV ausf.E bygget af
Bjørn Jensen.
Nederst er det vinderen i klasse A,
en Panther D bygget af Miklos Büte.

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

Many of the models at the
quarterly competition were
also present at the Danish
Modelling Championships,
naturally given the short time
span between the two events.
At the top is a Matchbox
1:32 scale Tiger Moth that
took home 2nd place
in Class B (aircraft and other)
for Peter Kristiansen
In the middle is the 3rd place
winner in Class A (armour).
The PzKw.IV ausf.E is built
by Bjørn Jensen
Bottom is the winner
in Class A.
The modeller behind this
Panther D is Miklos Büte
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B

Fotos fra DM i Modelbygning 2009
Øverst er det vinderen i
klasse L,
Dommernes Favorit og
vinderen af IPMS-Nyt
ærespræmien,
et Baureihe E-1901
lokomotiv i 1:30!
Opskriften? Man tager
8 kg Evergreen...
Byggeren hedder
Klaus Ravn
I midten ses vinderen
i klasse E, en RAF
Rescue Launch i 1:72,
bygget af Finn Søndergaard
Nederst en LAV-150
Commando i 1:35
bygget af Miklos Büte

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

At the top is the winner in class L,
Judges Favourite and winner of the
IPMS-Nyt award,
a German Baureihe E-1901 locomotive in
1:30 scale. How to build it?
You take 8 kg of Evergreen...
The modeller behind this is Klavs Ravn
Center is the winner in class E,
a RAF Rescue Launch in 1:72
built by Finn Søndergaard
Bottom is a LAV-150 Commando
built by Miklos Büte
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