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Militærmuseet
i Bruxelles
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Øverst er det en Matilda II,
bemalingen er vist et typisk
museumsarbejde.
I midten er det en Bristol Sycamore
i RAF bemaling fra Central Flying
School.
Nederst er det et diorama i skala 1/1,
nemlig en Mil Mi-24 HIND med en
GAZ 69 jeep foran.

Top is a Matilda II.
The paint job looks like a
typical museum job
In the middle is a Bristol
Sycamore in RAF colours
from Central Flying School
Bottom is a 1/1 scale diorama with a Mil Mi-24 HIND
and a GAZ 69 jeep
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LEDER
Så kom vi ind i 2010 og på mange måder kom vi godt ind i året. Det første nummer i årgangen blev udfyldt med stof uden at redaktionen
i huj og hast skulle kaste artikler sammen. De fleste af os havde nemlig allerede produceret artiklerne inden vi holdt redaktionsmøde.
Som sædvanligt på denne årstid må den gamle redacteur konstatere at hylderne er tømt for stof til bladet. Det er der ikke noget
nyt i og det skal såmænd nok også lykkes for os at fylde det næste nummer. Hermed er du adviseret om at et lille bidrag modtages
med taknemmelighed og et stort med begærlighed!
Denne gang har vi fået skruet et blad sammen, der kommer vidt omkring. Omend det nok må siges at være en kende „fly-tungt“.
Er panserfolket gået fuldstændigt bort fra at skrive om de køretøjer de bygger? På min ønskeliste står bl.a. en større byggeføljeton om
noget panser. Læg mærke til at der er frit slag, idet jeg ikke har præferencer for noget specielt køretøj.
Ellers er der denne gang både noget reference information om en del af Flyvevåbnets materiel og fly, en beskrivelse af en meget
stor modelkonkurrence, et museumsbesøg der kan tjene som inspiration til en sommerferie og noget så usædvanligt som en skibsbyggeartikel. Det er godt nok meget lang tid siden vi har haft en sådan. Set fra min stol er det dejligt at kunne sige at der er noget for alle
i IPMS-Nyt, jeg håber alle medlemmerne er enige i dette synspunkt.
Vinteren har budt på en meget lang periode med frost og sne, lige noget for dem som elsker at stå på ski og skøjter. De af os, som
foretrækker indendørs sysler har haft mulighed for at koncentrere os om modelbygningens glæder. Der har været en hel del af Jer,
som har vist Jeres projekter frem på forum - tak for kigget.
Meningen med dette afsnit er, at jeg meget gerne ser flere af disse „Work in Progress“ som det hedder på nydansk og så må I da
meget gerne også sætte en artikel sammen til bladet med anvendelse af de samme billeder som på forum. Jamen, så har alle da set den
på nettet lyder det så. Næh, der er fortsat over 100 medlemmer som ikke befinder sig på forum, så der er også publikum til artikler
der allerede har optrådt i billedform på forum.
Nyd resten af den mørke tid og få nu bygget nogle modeller. Modelbygning har reddet mange fra brækkede ben på skipisterne
igennem årene.
Her i dette nummer kan du også finde referatet fra årets generalforsamling og den komplette medlemsliste pr. 31/12 2009. Gør
os den tjeneste, at du lige finder dig selv på listen (bemærk at du kan være „avanceret“ i medlemsnummer i forhold til sidste år), kontrollerer de oplysninger vi har på dig og sender evt. rettelser til vores kasserer Bjørn.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 29. januar. Deadline til næste nummer: 01. april.
Forsiden viser en Supermarine Seafire i 1:48,
der optrådte på Scale Model World i 2009
Foto: Per Tardum

Front cover: A Supermarine Seafire that was shown at SMW 2009
Photo: Per Tardum

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Så er vi kommet ind i et nyt år og minsandten også et nyt årti. I den
anledning synes jeg at det ville være på sin plads med en mindre
kampagne for hjemmesiden www.ipms.dk og det tilhørende forum,
hvor medlemmer – og kun medlemmer – mødes – diskuterer –
viser billeder af færdige modeller og ved særlige festlige lejligheder
fremvises WIP’s. En godt dansk udtryk for ”work in progress”.
Vi mangler at få ca. 100 medlemmer med på vognen. Eller næsten
50% af medlemmerne. Vi ved, at der naturligvis er nogen der
hverken vil eje eller have en pc endsige en internetforbindelse.
(Hej Ib!) Men det må være et fåtal?
Der er ingen forpligtelser ved at skrive sig på forum med et
login navn og et password. Der er ingen forpligtelser til at skrive
noget som helst – men det er rart for os at have et samlingspunkt,
med en nem vej til at skrive til alle medlemmer. Jamen vi har da
mailadresser siger du – ja tak!
Mailadresser er noget mange mennesker skifter som vi andre
skifter underbukser og vi kan aldrig være sikre på at vi har den
rigtige – altså medmindre du er på forum. Så er der nemlig en
god grund til at du selv får redigeret i den, så du får besked på
den rigtige adresse.
Så derfor – start det nye årti med at gå ind på forum og oprette
et login med dit eget navn Ikke noget med et eller andet latterligt
nickname – det hører WOW generationen til. Hvis du ikke ved
hvad WOW er, er du allerede dermed stemplet som ”aldrende” ;-)
Nej – dit navn som skattefar kender dig på og det navn du
står med på medlemslisten, samt et password skal du angive (OG
HUSKE!). Så er du i gang og skal sådan set ikke gøre så meget
mere, medmindre du altså ændrer mailadresse!

Det vi kan se frem til i 2010
Da det ”heldigvis” er DM-frit år, kan vi se frem til i god ro og
orden, at deltage ved flere sjove/spændende arrangementer. Først
på min liste kunne blive udstillingen i Lübeck i midten af marts.
Det er jo der vore venner fra Esbjerg traditionen tro har en stand
som venskabsforening med PMCL, der ligeledes besøger Esbjerg
hvert år i starten af november.
Udstillingen/konkurrencen afholdes i en foyer hvilket jo giver
reminiscenser om Lyngby Storcenter for over 10 år siden. Også
denne konkurrence afholdes fornuftigt hvert andet år på lige år i
”Musik und Kongresshalle” i Lübeck. Men det er heldigvis ikke
inde midt i Lübeck – men nærmest på en holm i Trave floden lige
uden for byen. Så det er da ikke utænkeligt at det kan blive et nyt
(for mig) udflugtspunkt i 2010. Det er d. 13.-14. marts.
En måned senere er der dog ingen tvivl om, at det står på Dortmund Westfalenhalle og Intermodellbau. Det er et højdepunkt
man ikke må snyde sig selv for, hvis man har muligheden for at
komme af sted. Det er traditionelt en éndagstur (af de hårde) og vi
er alle godt mørbanket bagefter. Men det er altid sjovt, spændende
og underholdende og ikke mindst lækkert, at komme til midten af
det tyske og sniffe noget forhåbentlig lun forårsluft ned i lungerne
sammen med noget ”currywurst” og de mange kvadratmetre af
gode tilbud i Westfalenhalles otte haller!
Lige derefter så er det os selv der står på menuen. Der afholdes igen
hobbymesse i Valbyhallen og der vil IPMS DK naturligvis atter
engang stå klar med en stand og aktiv bygning i den efterhånden
store stand der får lov til at brede sig mere og mere fra gang til
gang. Arrangementet afholdes over to dage, så der skulle være
4

rig lejlighed til at komme ind og møde foreningen – eller du kan
også melde dig som frivillig til at sidde i standen og på den lumske
måde kan du komme gratis ind! Kontakt Dan Seifert i så fald.
Men bemærk venligst at, det ikke er en gratis adgangsbillet – du
skal yde en indsats i standen og lave noget en gang imellem!
Men derudover kan du rende rundt som du lyster!
I juni forsøger Danish Air Show atter engang at bringe noget på
vingerne i Skrydstrup. Dette kunne også blive genstand for en
udflugt og måske endda en spotters day, hvis vi er rigtig heldige at
økonomien holder vand og det hele ikke brændes af i Afghanistan.
Men inden da skal vi naturligvis skal vi på egen grund have afviklet
endnu et nyt hold af kvartårskonkurrencer der fra i 2010 overgår
til nye kyndige hænder hos Peter Kristiansen. Så det er bare om
at fodre ham med modeller, så der bliver noget at holde styr på!
Det går løs igen samtidig med at dette blad kommer ud.
Så byg da noget!

Udsalg af IPMS-Nyt

Så er DM overstået, og vi kom da af med en del gamle numre.
Der forsvandt mange i Valby, og næste gang der er messe dér d.
24-25. april, vil der blive brugt en stor del af det ældste lager til et
reklamefremstød. Hvis du har huller i din samling, eller hvis du er
en af de nytilkomne, er her en chance for at få fat i gamle blade til
en rimelig pris, inden der tyndes groft ud. De fylder ganske enkelt
for meget på mine reoler og mit gulv.
Bestilling kan afgives til kassereren med angivelse af hvilke
numre man ønsker. Det kan ske enten pr. brev, e-post: treasurer@
ipms.dk, smt-hobby@post.tele.dk, eller på telefon 44 44 38 33.
Ved bestillinger der skal sendes, vil porto blive tillagt. Betal ikke
på forhånd og bemærk at visse numre kun findes i begrænset antal.
Vi kan tilbyde:
Nr. 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118. Til den fuldstændig vanvittige sum af kr. 3,00 pr. stk.
Nr. 119, 120, 121, 122. Til den ufatteligt latterlige sum af kr.
20,00 pr. stk.
Nr. 123, 124, 125, 126. Fra sidste år, så derfor kr. 50,00 pr. stk.

Spitfire i dansk tjeneste
Et genoptryk fra IPMS-Nyt nr.88 (maj 2000) i anledning af udgivelsen af Tamiyas nye
1:32 Mk.IXc. Artiklen har fået et hovedeftersyn af Michael og optræder derfor i en helt
nyopdateret udgave.
Af Michael Boll Jensen

E

mnet Spitfire i dansk tjeneste har
aldrig været særlig indgående beskrevet nogen steder, og det var
derfor egentlig min ambition at skrive „den
ultimative Spitfire-artikel“. Men der kan
skrives en meget lang artikel om emnet, og
det er svært ud fra de tilgængelige kilder at
få det belyst ordentligt.
Jeg vil derfor nøjes med at løfte en flig
af sløret i form af nedenstående ydmyge
skriblerier, som forhåbentlig kan kaste en
smule mere lys over emnet.
De første Spitfires i ”dansk” tjeneste
var tre styk Mk.Vb, der blev finansieret af
midler indsamlet blandt danskere i England
under krigen.
De tre fly blev overdraget til 234. Squadron den 10. april 1942, og var navngivet
”Skagen Ind”, ”Niels Ebbesen” og ”Valdemar Atterdag”. Navnet stod på hver side
af næsen sammen med et dannebrogsflag,
og flyene blev i hvert fald ved enkelte lejligheder fløjet af danske piloter som Jørgen
Thalbitzer og Aksel Svendsen.
Allerede 14 dage senere blev to af
maskinerne skudt ned under luftkamp over
Frankrig, og den sidste blev senere, efter
et havari, ombygget til Seafire, så disse
tre fly fik ikke den helt store indflydelse
på verdenshistoriens gang! Det skal dog
bemærkes at der er en hvis usikkerhed
omkring serienumre og navne – i hvert
fald BL924 har også haft navnet ”Skagen
Ind”. Muligvis har alle oprindeligt haft
dette navn? Der er også noget, der tyder
på at der måske har været mere end tre fly!
I sommeren 1947 modtog Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvetjeneste de
første eksemplarer af Supermarine Spitfire,
der i løbet af de næste to år blev leveret i
i alt 41 eksemplarer.
Der blev leveret 38 styk Spitfire HF.
Mk.IXe jagerfly (HF = High altitude
Fighter) og 3 styk Spitfire PR.Mk.XI fotorekognosceringsfly (PR = Photo Reconnaissance), og de sidste eksemplarer blev
udfaset i efteråret 1955.
Den først leverede Spitfire efter krigen
var en PR.Mk.XI med RAF serienummeret
PL794, der blev leveret den 23/8 1947,
og næste fly var tre HF.Mk.IXe med RAF
numrene TD355, TD356 og PT907, leveret
23/10 1947.
De første Spitfires indgik i ”Spitfire-

gruppen”, der midlertidigt var oprettet
under Søværnets Flyvevæsen, da Flyvevåbnets oprettelse endnu lå et par år ude
i fremtiden. Resten af maskinerne blev
leveret lidt ad gangen frem til 10/2 1949,
da HF.IXe’erne MK965 og PT888 ankom
som de sidste.
Spitfire blev anvendt af Marinens 2.
Luftflotille og Hærens 4. og 5. Eskadrille
samt ”Spitfireskolen”, som var en fælles
Hær- og Marineenhed. Efter Flyvevåbnets
oprettelse, blev Eskadrille 722 og 725 oprettet i begyndelsen af 1951, og disse to
eskadriller overtog alle resterende luftdygtige Spitfires (22 HF.IXe og de tre PR.XI).
Eskadrille 725 blev en jagerskole, der
skulle være et mellemtrin for flyveeleverne
inden de skulle videre på jetfly. Eskadrille
722, der dengang var en meget blandet
enhed, oprettede en fotoflight med de tre
PR.XI og fem HF.IXe. Det var Eskadrille
722, der foretog den sidste Spitfire flyvning
i Flyvevåbnet den 31. maj 1955.
Af de i alt 41 Spitfires er kun nr. „401“
bevaret, alle øvrige blev skrottet (det er dog
ikke engang den originale 401, men et af
Flyvemekanikerskolens fly, MA298, der
blot er blevet malet som nr. 401).
De danske Spitfires var ikke alene af to
forskellige varianter, men jagerflyene var
ikke engang - trods samme betegnelse - ens
af udseende.
Sideror, vingetipper, udstødningsstudser og cockpittype varierede en del: Der
fandtes både fly med det ældre afrundede
sideror og fly med det bredere, spidse ror,

ligesom der både fandtes fly med normale
spidse vingetipper og fly med afskårne
tipper.
De fleste maskiner havde udstødningsstudser af ”fishtail” typen, der var
den normale til Merlin 70 motoren, som
alle maskinerne var udrustet med, men
enkelte fly er set med de runde, rørformede
studser, som normalt blev brugt til andre
Merlin varianter, blandt andet Merlin 266.
De fem maskiner med de højeste serienumre var udstyret med den såkaldte
”teardrop” cockpit hood, der blev standard
på de sidst producerede Spitfires.
Sideror og vingetipper kunne skiftes,
ligesom udstødningsstudserne, så alle fly
kan i princippet have haft en hvilken som
helst kombination af disse ting på forskellige tidspunkter af deres karriere.
Det kan i øvrigt undre at man brugte
afklippede vingetipper til HF.IXe maskiner,
da de netop i kraft af Merlin 70 motoren
var optimerede til operationer i stor højde,
mens de afklippede vinger var til brug i
lav højde! Forklaringen skulle være at med
Merlin 70 motoren, fik man også bedre
ydelse i lav højde, hvor Flyvevåbnet mest
opererede.
I forbindelse med brug som træningsfly, fik flere Spitfires fjernet kanonbevæbningen. Dette ses ved at kanonløbet yderst
er fjernet og erstattet af en afrundet ”stub”,
hvor det sad.
På næste side ses en oversigt over alle
de Spitfires, der på den ene eller den anden
måde har været i dansk tjeneste. Oversig-

Her ses 422, komplet med rød/gul spinner og Trolden Teddy under udstødningerne
Bemalingen er „skema 3“, se side 8.
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling via Internettet
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Tabellen er desværre forsvundet siden dette numme oprindeligt blev lavet.
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Tabellen er desværre forsvundet siden dette numme oprindeligt blev lavet.

Vinger:
sp = spidse (standard) vingespidser, kl = „klippede“ vingespidser
Sideror: sp = spidst/bredt sideror, ru = rundt/smalt sideror
Hood:
alm = standard cockpit hood, teardrop = „tear drop“ formet hood/lav ryg
Udstødning:
fishtail = flade/brede udstødningsstudser (standard for Merlin 70 - både HF.IX og PR.XI)
runde = rørformede udstødningsstudser (normalt brugt til Merlin 266 og andre tidligere Merlin varianter,
men kunne tilsyneladende også findes på Merlin 70)
ten angiver også hvilken type vingetipper,
sideror, cockpit hood og udstødningsmanifold de enkelte fly vides at have haft.
Observationerne angående vingetipper, sideror og udstødningsstudser skal dog
ikke regnes som endegyldig, da det som
ovenfor nævnt ofte kunne forekomme, at
man skiftede disse ting en eller flere gange
i løbet af flyets tjenesteperiode.
Disse angivelser skal kun vise hvilke
konfigurationer de enkelte fly med sikkerhed vides at have fløjet med. Det vides også
at danske Spitfires har fløjet med bomber
under vingerne, men jeg har aldrig set
billeder, der bekræfter dette.

Tegneseriefigurer
Trolden Teddy brugt som eskadrillemærke
på fly i Eskadrille 725 i 1951, Anders And
med hangarskib blev brugt på 421 samtidig
med Trolden Teddy, men stammer muligvis
fra flyets tid som hurtigt kurerfly i Marinen
(feb - okt 50) efter tjeneste i 2. Luftflotille
(okt 48 (?) - feb 50).
Øvrige tegneseriefigurer var påmalet
fly i (vistnok) 4. Eskadrille (jul 49 - jan 51),
og udover de i tabellen nævnte, har også
Praktiske Gris (fly med teardrop hood tegningen var påmalet ved udrangeringen),
Fedtmule og Anders And (og muligvis
flere) været brugt, men disse flys numre
kendes ikke.

Enkelte fly havde ved leveringen også
RAF nummeret under vingerne (f.eks.
PT907 og PL794, førstnævnte havde
tilsyneladende mindre kokarder under vingerne, mens sidstnævnte slet ikke havde kokarder under vingerne på dette tidspunkt).

Bemaling
Jagerfly ved levering, (”skema 1”): RAF
standardfarver, Dark Green og Ocean
Grey overside, Mediuim Sea Grey underside.
Nogle fly havde både spinner og 18
tommer bredt bånd om bagkrop (feks.
PT907) i farven Sky (ofte omtalt som Sky
type S eller Duck Egg Green/Blue), mens
andre kun havde Sky spinner (f.eks. TA812
og TE233). Nogle enkelte fly (men langtfra
alle) havde gule vingeforkanter, fra midten
af vingen til vingetippen, bredde 4 tommer.

Sky spinner og halebånd samt gule
vingeforkanter blev indført i RAF i april
1942, men blev tilsyneladende droppet
sidst i krigen, selv om denne ændring dog
langt fra slog igennem på alle fly.
Jagerfly efter indførelse af danske
numre, (”skema 2”): Dark Green og Ocean
Grey overside og Light Sea Grey underside
(eller farver tæt på disse).
På dette tidspunkt var den normale
spinnerbemaling lys (sandsynligvis Sky) på
den forreste halvdel, med sort bageste del
(ved propelbladene).
Visse fly fik ændret camouflagemønsteret på visse punkter (især halepartiet)
til et dansk standardmønster (”skema 3”),
ligesom kokarden på fuselagen flyttedes
bagud og gjordes noget mindre, hvorved
også nummeret måtte flyttes noget bagud.
Ved dette skema var spinnerfarven normalt

Numre
RAF numre blev brugt indtil omkring
årsskiftet 1948-49, til trods for at systemet
med danske numre blev indført i februar
1948 (RK911 og TB584 der havarerede så
sent som henholdsvis 12/1-49 og 5/1-49
havde endnu ikke fået danske numre, og
fik det dermed heller aldrig!).

420 havde klippede vinger og fishtail udstødninger.
Bemærk iøvrigt tilsodningen af fuselagen bag udstødningen og de „hængende“ højderor
Foto: Via Alf Blume
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Skema 1. Udseende fra leveringstidspunkt og indtil omkring
årsskiftet 1948-49. Standard RAF camouflageskema, RAF serienummer og danske kokarder på de oprindelige RAF kokarders
plads. Sky spinner på de fleste fly og Sky halebånd på en del fly
(formentlig mellem 1/4 og 1/3 af de leverede fly). Bemærk at
størrelse og placering af kokarder kunne variere lidt fra fly til fly.

Scheme 1. Used from the delivery until about New Year 1948-49.
Standard RAF camouflage pattern, RAF serials and Danish roundels in the original RAF roundel positions. Sky spinner on most
aircraft and Sky tail band on a number of aircraft (approx. between
1/4 and 1/3 of the delivered aircraft). Note that the size and
location of roundels could vary a bit between individual aircraft.

Tegninger er IKKE i skala

Drawings NOT to scale
Skema 2. Udseende fra indførelsen af danske numre og indtil
udrangering eller ommaling. Standard RAF camouflageskema
og placering af kokarder som ved skema 1. Spinner halvt sort
og (formentlig) halvt Sky, men tilsyneladende havde fly med Sky
halebånd mistet dette ved denne bemaling. Dansk nummer i hvidt
på bagkroppen med typenummer i små typer over det midterste
ciffer i det individuelle nummer.

Scheme 2. Used from the phasing in of Danish serials and
until either repainted in scheme 3 or phased out. Standard RAF
camouflage pattern with roundels placed as in scheme 1. Spinner
half black and (probably) half Sky. Apparently aircraft with Sky
tail bands lost these in this scheme. Danish serial in white on the
rear fuselage with the Danish type number in small letters above
the center letter in the individual serial.

Skema 3. Udseende fra ommaling påbegyndt omkring 1949-50.
Langt fra alle fly nåede at få denne bemaling inden udrangering,
men vel omkring halvdelen af Esk. 725‘s fly og tilsyneladende alle
Esk. 722‘s fly ser ud til at have haft denne bemaling. Kroppens
camouflagemønster er ændret, mens vinger og haleplaners mønster
kun lettere ændret. Bemærk at kropskokarde og nummer er flyttet
længere bagud, ligesom kokarden er lidt mindre end tidligere.
Spinner er grøn (Dark Green)

Scheme 3. Used from repainting began around 1949-50. Not all
aircraft were repainted before they were phased out. Approx. half
of 725 Sqn aircraft and apparently all of 722 Sqn aircraft seems to
have been repainted. Camouflage pattern on he fuselage is changed
while the pattern on wings and tailplanes were only slightly changed. Note that the roundel on the fuselage and the serial has been
moved further back on the fuselage. Also note that the roundel is
a little smaller than in the other schemes. Spinner is Dark Green.

mørkegrøn. Det må formodes at man
stadig brugte RAF’s farvetoner også ved
dette skema.
Enkelte maskiner har også haft afvigende bemaling af spinneren, således har 422
angiveligt haft en rød spinner med gul tip,
og der er noget der tyder på at 408 kan have
haft samme bemaling. Der kendes også et
billede af en maskine (ukendt nummer)
8

med lys spinnerfarve, forsynet med flere
kulørte(?) bånd (koncentriske cirkler).
Alle ESK 725’s fly fik i forbindelse
med en øvelse den 19/9-51 til 25/9-51
hvide(?) bånd om bagkroppen, nærmest
placeret som RAF’s Sky bånd var placeret
på visse fly ved modtagelsen. (Sidespring:
Eskadrillen havde også to Oxfords - nr. 222
og 242 - med på den samme øvelse - var

de muligvis også forsynet med disse bånd?
Oxford 231 er set med et lignende bånd,
men hvornår og i hvilken forbindelse?)
Fotofly: RAF PR Blue over det hele,
både over- og underside. PR Blue var RAF
standard camouflage for meget højtflyvende fly, især brugt til fotofly.
Flyvemekanikerskolens fly vides der
ikke meget om, bortset fra at de (i hvert fald

på et tidspunkt) var forsynet med danske
kokarder og flag som øvrige danske Spitfires og var forsynet med nummer i hvidt
bag kropskokarden (F.M.S.M 1 osv.), hvor
sidste bogstav (M) foran det individuelle
nummer var væsentligt mindre end de
øvrige typer. Sandsynligvis var flyene også
i standard camouflage, men dette er ikke
bekræftet.
RAF flyene fra 234 Sqn. var i tidens
standard RAF bemaling og med Dannebrog samt navn malet på begge sider af
forkroppen foran cockpittet.

Byggesæt
Spitfire F.Vb findes i 1/72 i et billigt sæt fra
Revell med mærker til bl.a. AZ-G/”Valdemar Atterdag” fra 234. Squadron, fløjet af
Aksel Svendsen.
Efter at have købt dette sæt og gennemgået både byggesættet og decalarket kritisk,
besluttede jeg at kassere alt undtagen navnet ”Valdemar Atterdag”!
Bedre Mk.Vb sæt kan fås fra Airfix eller
Italeri, og mærkerne kan stykkes sammen
fra div. decalark.
De mest velegnede 1/72 byggesæt til
en dansk Spitfire HF.IXe vil være LF.IXe
fra KP (eller Plastyk) og LF.XVIe fra
Heller (Mk.XVI var udvendigt identisk
med Mk.IX). Sidstnævnte kan bruges til
at bygge en af de fem Spitfires (nr. 432 til
436), der havde ”tear drop” cockpit.
Der findes også gode byggesæt fra
f.eks. Italeri, Hasegawa og Ventura (sidstnævnte oven i købet med danske mærker
- Spitfire 404 med Store Stygge Ulv, men
med en formentlig ukorrekt angivelse af at
spinneren skal have gul spids - den korrekte
farve er efter al sandsynlighed Sky), men
de er alle af Mk.IXc modellen, der har et
andet arrangement af bevæbningen i vingerne, og derfor kræver en lidt besværlig
ombygning for
at blive korrekte
som danske Spitfires.
Maling kan
fås fra feks. Xtracolour i de rette nuancer: X1
Dark Green og
X6 Ocean Grey
til oversiden og
X3 Medium Sea
Grey til undersiden samt evt. X7
Sky til spinner og
halebånd, men
der er flere andre
udmærkede malingsfabrikater på
markedet.

Herover er det 41-416 komplet med Skipper Skræk. Bemærk også spinneren
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling

PR.XI har været udsendt i 1/72 af
Ventura (blandt andet i et sæt med danske
mærker til Spitfire 453) og af MPM. Venturas sæt er nok ret svært at få fat i idag.
Modellen males over det hele med PR Blue
(f.eks. Xtracolour X8).
Mærker til begge varianter af Spitfire
kunne tidligere fås enten fra DMC Decals,
der har udsendt flere Spitfire ark, men
Stoppel har for få år siden udsendt fine
mærker til Spitfire (blandt mange andre).
Hvis DMC’s ark bruges til Spitfire 430,
vær da opmærksom på at dette fly havde
almindelig hood, og ikke teardrop, som
angivet i instruktionen der følger med arket. Denne fejl er tilsyneladende ført med

fra Tage Larsens ellers ganske udmærkede
bemalingstegninger til danske Spitfires,
bragt engang i tresserne i Hobbybladet.
Disse tegninger gengiver Flyvevåbnets
officielle bemalingsskema (det som jeg
betegner som skema 3).
Bemalingstegninger til de tre ”danske” Spifire F.Vb fra 234. Squadron har
været bragt i Modelbyg nr.2 (fra 1979) og i
Cockpit nr.4, august 1993. I Cockpit nr.5,
oktober 1993 findes en byggevejledning
til HF.IXe.
Hvis nogen blandt læserne har rettelser,
kommentarer eller tilføjelser til ovenstående, hører jeg meget gerne nærmere på,
f.eks. pr. e-mail: m.b.jensen@webspeed.dk

TE233 ses her i den bemaling som er benævnt Skema 1 på modstående side
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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Consolidated-Vultee XP-81
Behovet der blev væk og teknologien der ikke var klar…
Af Lars Seifert-Thorsen

S

om vanligt i disse artikler om jubilæer
skal vi begynde historien tidligere. I
virkeligheden skal vi begynde med
sammenlægningen mellem Consolidated
Aircraft Corporation og Vultee Aircraft til
Consolidated Vultee Aircraft Corporation
i marts 1943. Mange kender dette firma
som Convair.
Efter sammenlægningen var firmaet på
jagt efter nye ordrer fra et Amerika i krig
og der var tilsyneladende gode muligheder
i det marked som tegnede sig.

Behovet
I sommeren 1943 stod det meget klart for
US Army Air Force, at der var et behov
for et jagerfly, der kunne eskortere de nye
Boeing B-29 Superfortress, der var under
udvikling.
Man havde behov for et jagerfly der
kunne flyve højt, hurtigt og langt for at
klare eskorterollen. USAAF fremsatte en
stribe krav, som fabrikkerne kunne byde
ind på. Der var tale om en aktionsradius på
2.000 km plus brændstof til 20 minutters
luftkamp og en reserve til brug ved landing,
en marchhastighed på 400 km/t i 25.000
fods højde, max. hastighed på over 800
km/t og en max. flyvehøjde på 37.500 fod.
Hertil skal lægges kravet om to motorer
og et par andre krav som heller ikke lige
kunne klares af de jagerfly der allerede var
i produktion. USAAF pegede specifikt på
muligheden for at anvende en turboprop
motor for at give den nødvendige aktionsradius og en jetmotor for at opnå den
ønskede max. hastighed.

Designet
Allerede i september 1943 fremsendte

Den første prototype ses her udstyret med en Merlin motor.
Bemærk luftindtaget under propellen.
Foto: Via Internettet

Consolidated Vultee et forslag til netop
sådant et jagerfly med fabriksbetegnelsen
Model 102, med en turboprop motor i
næsen og en turbojet i halen. Piloten skulle
sidde i en trykkabine og flyet skulle have et
næsehjulsunderstel. Den største nyskabelse
var turboprop motoren, idet der endnu ikke
fandtes en sådan!
D. 18. januar 1944 blev der indgået en
kontrakt på to prototyper (44-91000 og 4491001) og en ”static test” maskine, denne
kontrakt blev senere udvidet til også at omfatte 13 pre-produktionsmaskiner (YP-81).
Tidligt i designfasen overvejede man at
anvende enten en Pratt & Whitney R-2800
stjernemotor eller en General Electric
TG-100 turboprop motor sammen med
en General Electric I-40 (J-33) jetmotor,
men de tilgængelige data indikerede at
turboprop motoren ville være langt bedre
og mere brændstoføkonomisk.
Der gik kun nogle få dage efter kontraktens underskrivelse til det egentlige
detaljerede designarbejde gik i gang og man
var godt på vej, da General Electric i april
1944 meddelte at der var problemer med
TG-100 motoren og at leverancen ville

blive forsinket.
Man måtte derfor i gang med at finde
et alternativ og heldigvis kunne man hurtigt få fat i en Packard bygget Rolls Royce
Merlin motor, svarende til den som sad i
P-51D Mustang.
Merlin motoren var dog både tungere
og mindre kraftfuld end TG-100 motoren,
men når nu denne ikke var tilgængelig
måtte man komme i gang med det muliges
kunst. Ombygningen gik hurtigt, idet man
anvendte et luftindtag der lignede det som
anvendtes på P-38 Lightning placeret under
propellen og med et luftindtag til oliekøleren placeret der hvor turboprop motorens
udstødning skulle være.

Første flyvning
XP-81 gik første gang i luften fra Muroc
Army Air Field med Merlin motor i næsen
og en I-40 i bagenden d. 7. februar 1945.
Flyvningen gik uden problemer og man
var meget hurtigt klar til at fortsætte testflyvningerne.
Frem til d. 18. maj 1945, hvor TG-100
turboprop motoren var klar foretog man
i alt 46 flyvninger med en samlet flyvetid
på lige knap 48 timer.
Flyvningerne gik uden de store problemer, bortset fra at man meget hurtigt
måtte forstørre halefinnen og tilføje en
fast finne under halen for at modvirke det
store drejningsmoment i Merlin motoren.

Nu med turboprop

91000 har her fået monteret turboprop motoren i næsen.
Luftindtaget til den er placeret omkring spinneren
Foto: Via Internettet
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Da TG-100 turboprop motoren var klar i
maj 1945 blev den straks indbygget i flyet
og det returnerede til Muroc 11. juni 1945,
hvor efter man foretog afprøvninger på
jorden.
Der var desværre mange problemer
med motoren. Den var svær at starte og
levetiden på turbinehjulene var meget lav.
Man måtte udskifte dem meget tit,

Her har vi den så fra højre side. Bemærk at der er malet en firkløver under canopyet
Foto: Via Internettet

nogle gange efter kun ½ times brug. Et
andet problem der viste sig var at der var
en meget stor forsinkelse i reaktionen på
bevægelser på gashåndtaget.
Som chefingeniøren udtrykte det, så var
der en 10 sekunders forsinkelse når piloten
ville af sted og 2 sekunders forsinkelse når
han ville stoppe. Turboprop var noget helt
nyt og der var mange børnesygdomme.
Ikke desto mindre besluttede man sig
for at man måtte sende flyet i luften for at

få nogle flere erfaringer og d. 21. december
1945 gik flyet for første gang i luften med
turboprop motoren i gang. De to prototyper fløj ialt 70 gange med turboprop
motoren, men flyvningerne varede kun 42
timer i det hele.
På trods af alle de problemer der var,
så indhentede man megen nyttig viden omkring anvendelsen af turboprop motorer
og man kom frem til mange anbefalinger
som skulle følges, for at turboprop moto-

ren kunne blive succesfuld.
Et andet problem med TG-100 motoren var at den slet ikke levede op til de
forventninger man havde til den.
Man havde regnet med at den skulle
levere omkring 2.200 hk, men i praksis
leverede den kun ca. 1.500 hk i testforløbet.
Selv med de forbedringer som man foreslog, forventede man ikke at få mere end
ca. 1.700 hk ud af de motorer der skulle
installeres i YP-81 flyene.

Flyet i luften over Muroc med Convair‘s testpilot Sam Shannon ved pinden. Firkløveren under canopyet er hans „varemærke“
Foto: Via Internettet
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På dette fine billede kan man få en ide om flyets størrelse. På undersiden af flyet kan man ane udstødningen fra turboprop motoren
Foto: Via Internettet

Behovet der blev væk
Allerede fra midten af 1945 stod det klart,
at man ikke ville få brug for et jagerfly med
de egenskaber som XP-81 skulle opfylde.
Behovet for et hurtigt langdistance jagerfly
forsvandt efterhånden som amerikanerne
erobrede Guam, Saipan og andre øer i
Stillehavet.
Det var dog fortsat naturligt, at man
ønskede at benytte flyet til at få afprøvet
dels turboprop motoren, dels ideen med de

to forskellige motorer for at få erfaringer
der kunne bringe udviklingen videre.

Projektets afslutning
Langt de fleste af de i alt 116 registrerede
testflyvninger fandt sted med prototype
nr.1, nr.2 blev nemlig først leveret i januar
1947 og den kom først i luften i løbet af
februar 1947. Så vidt vides kom 91001 kun
i luften nogle få gange.
På det tidspunkt havde Convair for-

søgt at få USAAF til at erstatte TG-100
motoren med en TG-110 motor og samtidigt anvende en forbedret J-33 motor.
USAAF bed ikke på krogen og skrottede
al videreudvikling på TG-100 motoren i
begyndelsen af 1947.
Kontrakten på de 13 stk. YP-81 blev
annulleret d. 27. januar 1947 og d. 9. maj
1947 blev XP-81 kontrakten ophævet.
Det betød at to de prototyper overgik
fra Convair til USAAF i juni 1947 og at
man derefter forhandlede i knapt et år om
betaling af kontrakten. Det endte med at
Convair fik ca. 4,6 millioner dollars, hvoraf
de 160.000 var for udviklingsarbejdet og
4,4 millioner for omkostninger.

Den videre skæbne

Her ses layoutet på Anigrand‘s fine resinsæt
Foto: Anigrand
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Da udviklingskontrakten blev ophævet
var flere dele af luftvåbnet i gang med at
udvikle kontrolenheder til propellerne på
turboprop motorer. Da man ikke rigtig havde tilstrækkeligt med vindtunneler foreslog
disse laboratorier at man kunne anvende de
to XP-81 prototyper som forsøgsfly.
Derfor blev de opbevaret på Edwards
AFB, men da man ikke kunne finde de
nødvendige økonomiske midler til det,
besluttede man i april 1949 at strippe flyene
for de dele man kunne anvende andetsteds.
Herefter blev de to flyskrog efterladt et
sted på Edwards AFB, hvor de fik lov til at
blive indtil august 1994, hvorefter de blev
overført til USAF Museum med henblik på

Tegning: Via Internettet

restaurering. Frem til dags dato er der dog
ikke sket noget med dem og de står begge
opmagasineret på USAF Museum.

XP-81 i model
Hvis man vil have en XP-81 i andet end
1/72, så må man selv scratchbygge den.
Til gengæld er den udgivet 2 gange i den
klassiske 1/72 skala.
Det ene sæt er noget man skal være
meget heldig for at finde. Der er tale om
en privatmand i Ohio, Kenneth Rymal,
der i slutningen af 1980’erne lavede den i

vacuform. Sættet mangler alle detaljer som
f.eks. understel, propel, cockpit interiør osv.
Det er nok et sæt som man ikke har lyst til
at kaste sig ud i, med mindre man har visse
masochistiske træk.
Til gengæld kunne man sagtens få lyst
til at gå i gang med det andet byggesæt af
en XP-81.
Der er her tale om et resinsæt med
vacuform canopy fra Anigrand. Kvaliteten
af Anigrands støbninger er rigtig god, om
end der er nogle småfejl ved dette sæt. Bl.a.
er understelsbenene for lange og propellen

noget for stor i diameteren. Begge dele
skal man i den store reservedelsæske for
at klare.

Kilder
Ginter, Steve: Consolidated Vultee XP-81
Wegg, John: General Dynamics Airacraft
and their Predecessors
Wagner, Ray: American Combat Planes
Internettet, div. sider

NYT FRA CMK
1:35
RA045: 20mm Oerlikon AA Gun
3120: Sd.kfz. 138/1 Grille
Transmission set
B35036: German Night Light Nova
Technik „NOTEK“ (5 pcs)
B35037: German WWII distance rear
lights
„Abstandsrücklicht NOTEK“
B35038: German hand pump and barrel
WWII
B35045: German tools WW II
B35059: StuG III Ausf. G Correction Roof
early version for Tamiya
B35060: StuG III Ausf. G Correction
Engine cover for Tamiya
B35061: StuG III Ausf. G Correction
Rear hull Armor for Tamiya
B35062: StuG III Ausf. G
Exhausts for Tamiya
B35063: Pz. Kpfw III Correction
Rear Hull Armor for Tamiya
B35064: Pz. Kpfw III Exhausts

1:72
Q72098: Bf 109E - Wheels for Hasegawa/
Tamiya; Germany, WWII
Q72099: Hawker Hunter Wheels for Revell
Q72100: F-117A Wheels for Academy;
USA
B72056: M4A1 Sherman
Metal barrel 75 mm
B72057: M4A1 Sherman
Ammunition 75 mm
B72058: M4A1 Sherman
Cartridge case 75 mm
PLT103: Blohm & Voss Ha 137V-2
Full resin kit
MV 096:Auto-Union / DKW F91/4
Munga „NATO Staff Car“
Full resin kit
1:32
5026: Junkers Ju 88A interior set
5027: Junkers Ju 88C-2 conversion set
5032: DB 601A WWII German engine
5033: Bf 109E Engine set
Q32083: Bf 109E wheels

1:48
4234: Hawk T.Mk.I Landing flaps set
4235: Hawk T.Mk.I Interior set
Q48070: Bf 109E wheels
Q48096: F6F Hellcat wheels, moulded
eight
spoked discs & four channel
design tyre
Q48097: F4U Corsair wheels with plain
discs and diamond design tyre
Q48101: Hawk T.Mk.I Wheels
Q48102: Hawk T.Mk.I Ejection seats
Q48103: Hawk T.Mk.I Exhaust nozzle
Q48104: Hawk T.Mk.I Airbrake
B48053: Jagdpanzer 38 Hetzer Gun Mantlet
Lightened Prod.
B48054: JgPz 38 Hetzer Gun Mantlet Late
B48055: Jagdpanzer 38 Hetzer Periscopes
B48065: JgPz 38 Hetzer Road Wheels
Rivet type (late version)
B48066: Jagdpanzer 38 Hetzer
Idler Wheel (six holes type)
B48067: Jagdpanzer 38 Hetzer
School Version Conversion
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BANG – Du er i live!
Katapultsæder i det danske flyvevåbens fly.
Af Thomas Lundgren

U

dviklingen af katapultsædet som
redningsudstyr for flybesætninger
startede allerede i 1940 i Sverige.
Det første fly udstyret med katapultsæde
var SAAB J-21A. Videreudviklingen af
SAAB Mk.1 sædet har ført frem til bl.a.
SAAB RS 35, som blev brugt i de danske
Draken fly.
Martin-Baker Aircraft Companys
grundlægger Sir James Martin startede
i 1944, uafhængigt af svenskerne, med
udvikling af katapultsæder. Det er blevet
til verdens mest anvendte sæder, der har
reddet mere end 7.100 liv. Martin-Baker
sæder har været anvendt i mange danske
jagerfly, i de fleste tilfælde som erstatning
for fabriksmonterede katapultsæder.
I Rusland producerer firmaet Zvezda
katapultsæder til bl.a. MiG-29 og Su-27. I
USA laves der også katapultsæder, der har
været omkring 25 producenter, men i dag
er der kun 2, Universal Propulsion der laver
Stencel sædet, som findes i bl.a. Alpha Jet
og AV-8B Harrier og McDonnell Douglas
Aerospace (nu Boeing) der laver ACES II
sædet, det eneste tilbageværende katapultsæde i det danske flyvevåben.
Jeg har efter bedste evne samlet en del
materiale om de forskellige katapultsæder,
der har været anvendt i Flyvevåbnet. Materialet er dels fra de fantastiske T.O. – 1½,
diverse artikler, samt min egen research
foretaget blandt andet på Danmarks Flymuseum (DFM) mens det lå i Billund, hvor
Kristian, der bestyrede magasinhangaren,
lod mig rode i alt hvad jeg kunne finde.
I begyndelsen af 60’erne udskiftede det
danske flyvevåben de originale katapultsæder med Martin-Baker sæder i de jagerfly, der ikke allerede havde sæder af dette
fabrikat. Typebetegnelsen var Mk.5D og de
sæder der blev monteret i RF-84F, F-86D
og F-100, var næsten identiske. Det sæde
der kom i T-33 var en smule anderledes.
De Martin Baker Mk.5 sæder, der normalt annonceres fra hobbyforretninger og
producenter, er dem der blandt andet sad
i de tidlige F-4 Phantom II. For at finde
nogle sæder, der ligner de ”danske” Mk.5D
(RF-84F, F-86D og F-100), er det bedst at
bruge de Mk.4 sæder som er nævnt i den
efterfølgende gennemgang af sædetyper.
Denne gennemgang indeholder farver
(nærmeste Humbrol i parentes), anvendelsesperiode samt evt. Aeroclub, Verlinden, True Detail eller lign. sæde der kan
bruges. De fleste har brug for affyrings-
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håndtag lavet af f.eks. malet kobbertråd
og nogle desuden seler af papir, tape, metallet fra halsen på en vinflaske eller ætset
messing. I Scale Aircraft Modelling januar
2000 side 586-587 er der en grundig artikel,
der omhandler bemaling af katapultsæder.
Da det går så stærkt på ”stumpemarkedet” for tiden er det meget muligt at jeg
ikke har fået alle resin/metal sæder med.
Der findes efterhånden også flere ekstra
sæt med hele resin cockpit hvor sædet bare
er en del af det.
For dem der er mere interesseret i katapultsæder er ”The ejection Site” (www.
ejectionsite.com) værd at checke.
Meteor F Mk.8
brugte Martin-Baker Mk.2E sæder (de
resterende Meteorer havde ikke katapultsæder).
Sædestellet var halvmat sort (85),
skærmtoppen grøn (78), nakkestøtten sort
læder, ryg og sæde polstring lys brun (93),
selerne creme (103) enkelte blå (109) med
metalgrå spænder, affyringshåndtaget sort
og gult med rød fatning (19), EJ402 skal
have forhøjet sædekanterne med to stykker
plastikplader skåret i passende form.
Aeroclub 1/72 EJ008 1/48 EJ402, EJ423
Pavla S7231

MB Mk.2 sæde
Foto: Martin-Baker

Sæde til F-84G Thunderjet
Foto: Flemming Hansen

F-84E/G Thunderjet
blev leveret med Republic sæder.
Sædestellet var grønt (151), nakkestøtten og polstring på armlæn sort læder,
selerne creme (103) med metalgrå spænder
og rødt affyringshåndtag.
Aeroclub 1/72 EJ040
Aires 1/72 7258 (cockpit sæt)
Czech Master Kits 1/72 7033 (cockpit sæt)
Cutting Edge 1/48 CEC48151
T-33A Silver Star
blev leveret med Lockheed sæder.
Sædestellet var formodentligt grønt
(151) (det er de sæder der står på DFM i
hvert fald) True Detail mener dog lysegrå

Martin-Baker sæde til T-33.
Nakkestøtten er gemt bag et hvidt skilt.
Foto: Flemming Hansen

(147), nakkestøtten og polstring på armlæn
rød (60), selerne creme (103) med sølvgrå
spænder og affyringshåndtagene gule med
sorte striber.
Pavla 1/72 S7218
True Detail 1/72 72405, 1/48 48402
Verlinden 1/48 0854 (cockpit sæt)
Cutting Edge 1/48 CEC48194
Det eftermonterede Martin-Baker sæde var
af typen Mk DU5A-1/2 (forrest/bagest).
Sædestellet var halvmat sort (85),
skærmtoppen grøn (78), nakkestøtten sort
læder, rygpolstring gullig orange (24 + lidt
82), sæde (redningsflåden) også gullig orange men med sort læder polstring, selerne
creme (103) enkelte blå (109) med metalgrå
og sølvgrå spænder, iltflasken grøn (38)
og affyringshåndtagene sorte og gule med
rød fatning.
Aeroclub 1/72 EJ026 (iltflasken sidder
strengt taget i den forkerte side).
Hunter F Mk.51
brugte Martin-Baker Mk.2H sæder.
Sædestellet var i starten aluminiumsfarvet (56), men efter at flyene blev malet
khakigrønne, blev sædet halvmat sort (85),
skærmtoppen mørkegrøn (91), nakkestøtte
sort læder, ryg- og sædepolstring lysebrun
(93), selerne creme (103) enkelte blå (109)
med metalgrå spænder og affyringshåndtagene sorte og gule med rød (19) fatning.
Nakkestøtten på sæderne skal files
flad, da de danske kun havde et glat stykke
læder, EJ402 skal desuden have forhøjet
sædekanterne med to stykker plastikplader
skåret i passende form.
Aeroclub 1/72 EJ008 1/48 EJ402
Aires 1/48 4885 (cockpit sæt)
Cutting Edge 1/48 CEC48144
Pavla 1/72 S7239
Hunter T Mk.53/7
havde Martin-Baker Mk.4H sæder installeret.
Sædestellet halvmat sort (85), skærmtoppen grøn (78), nakkestøtten brun (94),
ryg polstring mellem khakigrøn (86), sæde
polstring brunt læder (62), selerne creme
(103) og blå (109) med metalgrå spænder,
affyringshåndtagene sorte og gule med rød
(19) fatning.
Aeroclub 1/72 EJ010 1/48 EJ403
Airwaves 1/48 48025
True Detail 1/48 49007
RF-84F Thunderflash
MAP flyene blev leveret med Republic
sæder.
Sædestellet var formodentligt mellemgråt (140), nakkestøtter og polstring på
armlæn rød (19), selerne grågrøne (31) med

MB Mk.DE5A, som blev brugt i F-100
Foto: Thomas Lundgren
MB Mk.4 sæde til f.eks. Hawker Hunter
Foto: Martin-Baker

sølvgrå spænder og affyringshåndtagene
gule med sorte striber.
Jeg mener ikke der findes Republic
sæder der passer til RF-84F på markedet.
De Martin-Baker sæder der blev monteret
i begyndelsen af 60’erne bar typebetegnelsen Mk. DT5 eller DT5A afhængigt af
installeringstidspunkt. De fly der blev købt
i 1962-64 fik Martin-Baker sæder i før de
kom i tjeneste.
Sædestellet var halvmat sort (85),
skærmtoppen grøn (78), nakkestøtten
samt ryg- og sædepolstring lysebrun (93),
selerne creme (103) enkelte blå (109) med
metalgrå spænder, iltflasken lysegrøn (38)
og affyringshåndtagene sorte og gule med
rød (19) fatning.
Aeroclub 1/72 EJ002 1/48 EJ404
Airwaves 1/48 SC48020
Cutting Edge 1/48 CEC48145
Neomega 1/72 E11/72, 1/48 E11/48
F-86D Sabre
blev leveret med originale North American
Aviation sæder.
Sædestellet var formentligt mellemgråt
(140), nakkestøtten og polstring på armlæn
rød (60), selerne creme (103) med sølvgrå
spænder, affyringshåndtagene formentlig
gule med sorte striber.
Jeg mener ikke der findes North American Aviation sæder der passer til F-86D
på markedet.
F-86 fik også installeret Martin-Baker
sæder i begyndelsen af 60’erne, typebetegnelsen var Mk. DS5.

Raket- og faldskærmskassen var sølvgrå, mens sædekassen var halvmat sort
(85), skærmtoppen grøn (78), nakkestøtten
samt ryg- og sædepolstring lysebrun (93),
selerne creme (103) enkelte blå (109) med
metalgrå spænder, iltflasken lysegrøn (38)
og affyringshåndtagene sorte og gule med
rød (19) fatning.
Aeroclub 1/72 EJ002 1/48 EJ404
Airwaves 1/48 SC48020
Cutting Edge 1/48 CEC48145
Neomega 1/72 E11/72, 1/48 E11/48
F-100D/F Super Sabre
original sædet var af North American
Aviation fabrikat med små variationer afhængigt af det sad i F-100D eller forrest/
bagest i F-100F.
Sædestellet var mellemgråt (140), polstring på nakkestøtte og armlæn rød (60
eller 107), selerne off white (28) og mellem
khakigrøn (86) med sølvgrå spænder og
affyringshåndtagene som altid sort og gul
stribede.
Aeroclub 1/48 EJ413
Aires 1/72 7268 (cockpit sæt)
Allerede i 1961 begyndte Flyvevåbnet at
installere Martin-Baker sæder i stedet for
de originale.
Typebetegnelsen for F-100D var Mk.
DE5A, for F-100F og visse TF-100F Mk.
DB5/1 og /2 (forrest og bagest) og for
TF-100F Mk. DB5A/1 og /2 (disse var
modificerede Mk. DT5A fra RF-84F) variationerne i udseende var minimale.
Sædestellet var halvmat sort (85),
skærmtoppen grøn (78), nakkestøtten
samt ryg- og sædepolstring lysebrun (93),
selerne creme (103) enkelte blå (109) med
metalgrå spænder, iltflasken lysegrøn (38)
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og affyringshåndtagene sorte og gule med
rød (19) fatning.
Aeroclub 1/72 EJ002 1/48 EJ404
Airwaves 1/48 SC48020
Cutting Edge 1/48 CEC48145
Neomega 1/72 E11/72, 1/48 E11/48
F/TF-104G Starfighter
blev umiddelbart efter modtagelsen modificeret med Martin-Baker sæder af typen
Mk. DQ7F for F-104G, Mk. DQ7T/1 og
/2 for TF-104G.
De senere indkøbte canadiske fly blev
modificeret, da de havde originale C-2 sæder, typebetegnelsen blev her Mk. DQ7A
for CF-104 samt bagest i CF-104D og Mk.
DQ7A1 for CF-104D forrest. Udover at de
forreste sæder i de tosædede har to spidser
ovenpå sædet lige bag nakkestøtten er alle
sæder identiske.
Sædestellet og nakkestøtten var halvmat sort (85), rygpolstring grøn (78),
redningsflåden gul (69) med sort læderpolstring der udgør det for sæde, faldskærmspakken olivengrøn (155), selerne creme
(103) og blå (109), iltflasken lysegrøn (38),
affyringshåndtagene sorte og gule, det
øverste med rød (19) fatning.
Aeroclub 1/72 EJ018 1/48 ingen
Aires 1/72 7146, 1/48 4107 (cockpit sæt)
Cutting Edge 1/48 48257
Pavla Models S7214
Verlinden 1/72 489 til F-104G eller 567
til TF-104G
F/RF/TF-35 Draken

blev leveret med sæder af typen Saab RS
35.
Sædestellet aluminium (56) dog ser
det forreste sæde i TF-35 ud til at være
mørkt nærmest sort, nakkestøtten grønt
læder (149), skærmpakke og gummibåd
(ryg- og bundpolstring i sædet) var forskellige grønne nuancer (f.eks. 86, 91, 155),
rygpolstring er også set som lysebrun (93),
selerne sølvgrå med metal spænder, affyringshåndtagene sorte og gule.
Der findes endnu ingen resin eller
hvidmetal sæder til F-35.
F-16A/B Fighting Falcon
er leveret med McDonnell Douglas ACES
II katapultsæder, som bruges i alle F-16 fly
(dog ikke de to YF-16 og otte FSD F-16).
Hvad angår sædets farver er det nemmest at kigge i en af de mange F-16 bøger
eller på internettet. Hvis ikke du har en
sådan bog følger her en beskrivelse. Hele
sædestellet er lysegråt (127), det ser dog ud
til at MLU fly har helt eller delvist sorte (85)
sæder, ryg- og sædepude mellem khakigrøn
(86), polstring på nakkestøtten er enten
grøn (86) eller mellemgrå (126), toppen
af sædet hvor skærmen kommer ud er
mellemgrøn (78), selerne lysegrå med sølv
skær (127+lidt sølv) med sølvgrå spænder,
iltflasken er mellemgrøn (2) og affyringshåndtagene er gule med sorte striber.
Aeroclub 1/72 EJ005 1/48 EJ405
Aires 1/27 7251, 1/48 4141
Cutting Edge 1/32 32058, 32059
Czech Master Kits 1/32 5014
Pavla 1/72 7212, 1/48 4806
Quickboost 1/72 7213, 1/48 48002, 1/32
32002
True Detail 1/72 72406, 1/48 48416
Verlinden 1/72 226, 1/48 062, 1/32 930
Jeg håber denne måske lidt trivielle gen-

Ikke et super billede, men det giver alligevel
en ide om udformningen af et SAAB RS-35
sæde
Foto: Via Internettet

nemgang kan kaste lys over især de
eftermonterede Martin Baker sæder og
er der kommentarer, modtages de meget
gerne på:
thomasl@maersk-pilot.dk.

Kilder:
Tak til Kristian, i den daværende DFM
magasinhangar, for at lade mig rode i alle
gemmerne.
Egne billeder taget på diverse flyveshow og flymuseer i ind- og udland.
Tinbox T.O.1F-100-11/2
Tinbox T.O.1F-104-11/2
Tinbox T.O.1F-35-11/2
Verlinden Lock On No. 2

NYT FRA TANK 1:35

MB Mk.7 sæde
Foto: Martin-Baker

NYT FRA RESICASTi 1:35
35.1211: 6pdr Mk I-II „North Africa“.
Resin med æts
35.2325: Assorted cardboard boxes. Resin
35.5603: Tanker in Pixie suit with map case
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Her er det et F-16 sæde
Foto: Via Internettet

A-209: MG-13 barrel with and without
flash supressor
A-210: MG-34 barrel
A-211: MG-34 barrel with panzer mantel
A-212: 030 cal Browning 1919a barrel
A-213: Soviet MP PPS
A-214: Soviet/Russian 7,62 MG RPK
A-215: Soviet/Russian 5,45 MG RPK
A-216: Soviet/Russian 5,45 MG RPK
late model
A-217: Soviet rifle Mosin 1891/30
A-218: Soviet rifle Mosin 1891/30
with bayonet
D-35011: Wermacht Uniform patches
D-35012: SS Uniform patches
Desuden 24 forskellige sæt med russiske
propagandaplakater 1941-45
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Referat fra Generalforsamlingen 2010
Referent: Torben Klein

Dagsorden
1.
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Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab
Indkomne forslag
Fremlæggelse af det nye års budget
Valg af formand
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemEventuelt

1) Formanden åbnede generalforsamlingen
og forslog Lars Seifert-Thorsen om ordstyrer – Lars blev valgt.
Derefter blev Torben Klein valgt som
referent og generalforsamlingen blev fundet lovligt indvarslet.
2) Formanden aflagde beretning. Denne
blev taget til efterretning.

Formandens beretning
Endnu et årti er gået med stor succes
for den hæderkronede forening IPMS,
der stadig kan smykke sig af at være den
eneste landsdækkende forening, der har
modelbygning som område.

DM
2009 var jo som bekendt et DM år. Det er
uden tvivl den største begivenhed i året og
den der kaster mest arbejde af sig.
Valby medborgerhus havde forbedret
sig lidt i 2009 i forhold til den mindre
lysskandale i 2007. Første gang vi var i
Valby var for netop 10 år siden i 1999.
Efter mange år med Lyngby Storcenter
som base, så en ombygning af centret at
den ellers anvendte foyer ville forsvinde for
stedse. Biografen i Lyngby blev erstattet få
år senere af Cinemaxx på den anden side
af gaden. Men alene på grund af prisen
på Lyngby stod det tidligt klart at vi måtte
et andet og billigere sted hen for at kunne
bibeholde DM som kronjuvelen i IPMS’
turban.
Stedet blev Valby. Klaustrofobisk,
mørkt og halvskummelt har vi måttet
konstatere. Stedse har flere skiftende
kommunale beslutninger skåret ned på
servicen. Denne gang på åbningstiden vi
havde til rådighed.
Men skulle man være utilfreds, så er det
kun at kaste et blik på den efterfølgende
regning på 1.500,- for hele weekenden, der
dermed gør, at vi kan gennemføre dette
lige så længe vi gider uden på nogen måde
at sætte foreningens økonomi over styr på

nogle måder.
Ja vi kunne da sagtens tænke os store
tanker om et arrangement der ville få
COP15 til at fremstå som et mandagsmøde i Surballes husmoderforening. Mindre
kan naturligvis gøre det – men når man til
stadighed ser, at næsten uanset hvad vi gør,
så svæver antallet af deltagere og modeller
gennem hele ”nullerne” på samme niveau,
så er det at sende tusinder af kroner efter
et enligt arrangement en rigtig dårlig ide.
Men skulle der gennem en årrække ske
en eksplosionsagtig udvikling i interessen,
så må vi jo følge med. Men lige nu er der
ikke meget der tyder på sådan et scenarie.
DM bliver derfor der det er. Men det er
derfor en fornøjelse at læse artiklen i ”126”
om MMC 2009, der tiltrækker 1.400 modeller og 15.000 besøgende. Men sådan er
det jo i hele Europa for den sags skyld. Der
er et stort opland og mange interesserede.
Det må konstateres, at det er der bare
ikke i samme grad i Danmark, hvilket også
har sat sit præg på antallet af hobbyforretninger igennem ”nullerne”. I nærområdet
har vi i hvert fald måttet sige farvel til bl.a.
Lyngby Hobby og Rødovre Hobby. Men
flere andre er også taget med i faldet om
man så må sige.

IPMS-Nyt
I de hjemlige gemakker startede IPMS-Nyt
det nye årti med nummer 87 i februar
2000 og sluttede fint af med nummer 126
i december 2009. I disse tider, hvor den
trykte presse bliver mere og mere presset
(no pun intended) og modelblade fra andre
tilsvarende foreninger enten lukker helt ned
eller udnytter ny teknik til fulde og går helt
bananas i fuldfarve tryk, så synes jeg stadigvæk, at IPMS-Nyt ligger lunt i svinget.
Hvis man har været med i foreningen
i de sidste 10 år og naturligvis har gemt
alle sine blade(!), så vil man kunne se en
markant forskel på kvaliteten inden for
omslaget. Vi har bevæget os fra klassisk
avis raster til digital kopi og det ser man
tydeligst på billederne. Derfor bruger vi
også meget tid i redaktionen på at vise jer
de helt rigtige billeder.
Jamen man kan da se det hele på nettet
høres indvendingen tit. Hvad skal vi med
et blad, der alligevel er hamrende dyrt at
trykke og udsende? IPMS-Nyt er et blivende produkt, der holder lige så længe du
behandler det ordentligt og det er svært at
bringe pc’en med ud på toilettet for at læse
IPMS-Nyt, hvis det skulle komme til det at

dette skulle ende med at blive udsendt som
PDF fil eller direkte til læsning på nettet.
Under alle omstændigheder skal det blive
spændende at se hvad udgave nummer 166
af IPMS-Nyt i december 2019 vil have på
tapetet? Det kan være at man får den som
pille på plejehjemmet eller som podcast
til sit indopererede hørerør. Hvem ved?
Heldigvis ikke nogen.

IPMS på nettet
Nettet ja – det startede før 2000 – men
IPMS.DK kom på banen i samme år efter at have tilbragt lidt tid på en knapt så
mundret adresse: http://members.tripod.
com/~IPMS_Denmark/
Skulle man have den interesse – så
ligger den der stadig! Også i år 2000 kom
vi nærmere i kontakt med hinanden. Først
via Egroups mailliste, der så senere blev til
Yahoogruppe mailliste. Mange mails blev
udvekslet. Men det havde jo den svaghed,
at alle fik alt og det kunne jo godt gå hen
at blive højrøstet, når mails bombede ens
postkasse sønder og sammen med endnu
et ”også mig”.
Det blev til flere voldsomme flammekrige, der er så typisk for den slags
kommunikation. Det kan ses overalt, hvor
ikke alle måske kan se de finere pointer i
en flot formuleret spydighed, eller bare det
at udtrykke sig forkert – måske tænkt med
et glimt i øjet – hurtigt kan udvikle sig i
en ret ugunstig retning. Det kostede givet
flere medlemmer på den konto – men på
den anden side set, så var nogle af disse
frafaldne måske heller ikke altid lige fine i
kanten på argumenternes overdrev. Andre
blandt det mere tavse flertal har sikkert
opgivet mailgruppen hen ad vejen.
Derfor var det også en fornøjelse at
kunne lukke det ned midt i årtiet og give
depechen videre til forum på hjemmesiden.
Bevares – der har da været ”ophøjet stemning” på forum – men ikke helt i samme
skrækkelige stil som på mailgrupperne.
Om det så er fortidens spor der skræmmer
ved jeg ikke – men vi mangler stadig at få
ca. hundrede medlemmer i tale via forum.
Der vil være nogen der ikke er i besiddelse af en pc endsige en internet forbindelse – men det MÅ være et fåtal? Man behøver ikke ligefrem strengt taget deltage på
forum. Det er nok at melde sig på og lave
et login med sit eget navn og et password
og en dertil hørende emailadresse. Så er vi
i kontakt med dig – og skulle vi få behov
for at skrive ud til medlemmerne, så er det
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bare at sende en meddelelse ud via forum.
Forum er åbenbart populært – så populært at det åbenbart skulle ødelægges
dagen før DM. En eller anden lille ussel
misæder syntes åbenbart, at der skulle
hackes på forum.
Tilsyneladende en tyrkisk hacker, der
placerede sin forside som indgang til forum. Heldigvis en amatøragtig en af slagsen, der heldigvis ikke ødelagde noget. Men
var det virkelig et helt ufatteligt tilfælde,
at vi lige skulle rammes før DM? Var det
virkelig en Tyrk? Eller var det bare nogle
forsmåede, ynkelige individer, der ikke
rigtig kan forlige sig med at IPMS, sådan
set bare kører derudaf ? Vi ved det ikke,
da vi ikke kan se hvem der fysisk gemmer
sig bag IP adresser. Desværre… Men der
har da ikke været IP adresser med ophav i
Tyrkiet kan det da lige tilføjes!

Medlemmerne
Medlemssituationen gennem årtiet har
stort set været status quo. Vi ligger i omegnen af 220-230 medlemmer hvert år når
status gøres op.
Det er i den høje ende af medlemskartotekets nummerering at frafaldet pågår. Jeg
startede selv årtiet som nummer 38 og er
nu nummer 30, mens det sidst registrerede medlem i 2000, Henrik Sørensen med
nummer 234 nu er nummer 131! Der er
dermed forsvundet 103 medlemmer, mens
der så til gengæld er kommet 90 til i den
anden ende.
Så i store træskolængder har vi på trods
af udvklingen i informationssamfundet
formået at bibeholde medlemsgrundlaget.
Jamen det kunne da være fint, hvis der ikke
var forsvundet 103 medlemmer – men
der vil være ”flyvesand” der kommer ind
det ene øjeblik og forsvinder det næste.
Dem gider vi ikke løbe efter – nej hellere
1 medlem i 10 år end 10 medlemmer i 1 år.

Ud af huset aktiviteter
I den udstrækning at det er inden for det
muliges kunst forsøger vi efter bedste evne
at dukke op når der laves aktiviteter i det
ganske danske land. Nej, vi er der ikke
Ætsninger i 1:35
36080: AAVP-7A1 interior
36081: Merkava Mk.IV
36090: Merkava Mk.IV armour shields
36078: Sd.Kfz.7 Zugkraftwagen 8t engine
36089: Sd.Kfz.7/1 20mm Flakvierling 38
36095: M-1134 ATGM
36096: M-1134 ATGM Blast panels
36097: M-1134 ATGM Slat Armour
36098: Merkava Mk.IV stowage basket
36101: M-1134 ATGM additional armour
36102: M-1134 ATGM mounted rack
and belts
36103: M-1130 CV Slat Armour
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hver gang – beklager – men sådan er det
nu engang.
Men et fast programpunkt er efterhånden blevet den tilbagevendende Hobbymesse i Valbyhallen, der på trods af, at
det mest er tog er blevet et fint udstillingsvindue for IPMS, der efterhånden har fået
stablet en stor og flot stand på benene,
hvor ikke mindst gamle IPMS-Nyt får en
chance for lidt recycling. IPMS er på banen
der igen i april måned 2010.
Det er på den baggrund, at du ikke i
IPMS-Danmark vil opleve de store revolutioner. Vi ved hvordan foreningen skal
køres. Vi har penge på kistebunden. Vi
er landsdækkende og vi dækker alle typer
modelbyggere. Du vil ikke andre steder i
landet finde en forening der kan gøre så
meget for dig. Så enkelt kan det siges.
Derfor vil nogle måske af og til føle sig
stødt over velmenende forslag bliver afvist.
Vi har snakket om ”default nej knappen”
– og der vil jeg godt have love til at citere
den gamle redacteur:
„Det er meget sjældent at en forenings
bestyrelse, ledelse og alle andre bryder ud
i jubelsang over enhver ny ide. Der er altid
en vis modstand mod nye ideer, „don’t rock
the boat“, det går jo meget godt som det
går, er en meget normal reaktion. Meget
ofte er det et spørgsmål om, at det kan
være svært at gennemskue konsekvenserne
af den nye ide. Her er det, at jeg gerne vil
opfordre til tålmodighed. Plant ideen, vand
og gød den, tal godt for den ved enhver
lejlighed og til sidst skal det nok lykkes
(hvis ideen altså er god nok)“.
Men husk på at vi har et samlet erfaringsgrundlag i bestyrelsen på noget nær
70 år, hvilket gør at vi hurtigt kan fortælle
at ”det er prøvet – det virker ikke”. Derfor
overlever IPMS-Danmark også de næste
mange år.
Der er kun tre ting der imponerer
den siddende bestyrelse – det er hvis man
udviser ansvar, dedikation og viljestyrke.
Det er få der viser det. Mange er ”bare”
medlemmer der ikke ønsker en hovedrolle
men hygger sig fint i baggrunden. Men af
og til dukker der folk op der udviser spe-

cielle færdigheder og evner. Dem bliver der
holdt et øje på for at vi kan sikre et fortsat
velfungerende IPMS-Danmark i mange
år fremover.
Der vil derfor ikke komme de store
revolutioner i 10’erne. Der vil være en vis
grad af evolution frem for revolution. IPMS-Nyt afskaffes ikke. Netsiderne består,
forum består og DM består i 2011 og frem.
Det kan da så godt være at der kommer nyt
til, så vi kan sige IPMS – nu også med… !
Herefter vil jeg godt ønske medlemmerne alt godt i det næste årti. Må uheldige
limklatter kun ramme dem der ikke er på
IPMS’ side!
Modelklubber kommer og går… IPMS
Danmark består!

36104: Sd.Kfz.7/2 (early) 37mm Flak 37
36105: M-1130 CV mounted rack
and belts
36107: M-1130 CV
36108: M-1130 CV additional armour
SÆT i 1:48
1146: Avia B-534 SVZ
8097: Albatros D.III
8131: Fokker D.VII (O.A.W.)
8146: I-16 Type 17
8161: Fokker Dr.I DUAL COMBO
8184: Fw 190D-9
8226: F6F-5N Nightfighter

8412: Hanriot HD.1
8416: Pfalz D.IIIa
NYT i 1:48. Resin, æts & mask:
648001: F-16 early seat Tamiya
648002: F-22A seat Academy
648003: F-22A wheels Academy
648005: F-16 early wheels Tamiya
648006: F-16A/B wheels Tamiya
648007: F-16 late wheels Tamiya
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

3) Kassereren aflagde et ganske minimalistisk regnskab.
Af IPMS’s årsregnskab går kun 6,5% til
andre udgifter end IPMS-Nyt, Porto, DM
og Webside. På denne lille post har vi haft
et underskud på 1,3% i forhold til budget.
Formuen er på omkring 54.200 kr.
Der var ingen kommentarer til regnskabet.
4) – ingen indkomne forslag.
5) Budget.
Næste års kontingent blev sat til kr. 225,baseret på 220 medlemmer. Af dette beløb
vil 213 kr. gå til de direkte ydelser: porto,
blad, hjemmeside/forum.
Der er i dette beløb budgetteret med
et underskud på 6 kr.
6) Flemming blev genvalgt som formand.
7) Bjørn og Torben blev genvalg som
kasserer og sekretær
8) Eventuelt
Ingen indlæg under eventuelt.
Efter 23 minutter kunne Lars således afslutte generalforsamlingen og ”takke for
god ro og orden.”

NYT FRA EDUARD

Medlemsliste pr. 1/1 2010
1.

Hans Christiansen
Kaliforniensvej 7
2300 Kbh. S.

2.

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ole Mønsted
Islevgård Allé 6
2610 Rødovre

32525083

17. Ole Ries
Søndermosevej 18
6330 Padborg
ries@pc.dk

74675326

33. Niels Olsson
42287306
Rævegravvej 5, Nejede
3400 Hillerød
ocariz@get2net.dk

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

23215344
48484707

34. Steen Mose Gaarde 59599024
Svallerup Bygade 26
4400 Kalundborg

50. Henning Svensson 31423910
Vordingborggade 30, 1.tv.
2100 Kbh. Ø.
hsv@post9.tele.dk

35. Brian Petersen
38345208
Hestehaven 18
2500 Valby
birgitbrian@privat.dk

51. Jonny Jensen
58530988
Slotsvænget 27, st.th.
4200 Slagelse
jonny@mail1.stofanet.dk

36. Morten G. Pliniussen

52. John Kjær Andersen
Ringvägen 17
S-33027 Hestra
Sverige
andersenisverige@telia.com

42917508

Torben Klein
36472959
Espedammen 52
2605 Brøndby
torben@klein.adsl.dk
Finn Kofoed
38106910
Tesdorphsvej 77
2000 Frederiksberg
kofoed@post.tele.dk
Bjørn Jensen
44443833
Triumfvej 21
2800 Lyngby
smt-hobby@post.tele.dk
Dan Seifert
43478464
Kvædehaven 6
2600 Glostrup
seifert@post6.tele.dk

19. Kenneth Ø. Buhl
24678201
Haredalen 3, Tibirke
3220 Tisvildeleje
kennethbuhl@yahoo.dk
20. Finn Søndergaard
75540958
Munkevænget 227
6000 Kolding
malenefinn@stofanet.dk
21. Troels Jørgensen
38796845
Gustav Johannsens Vej 11
2000 Frederiksberg
22. Jan Lykke Jensen
46590220
Reerslevvej 25
2640 Hedehusene
jan@lykkejensen.dk
23. John Eilman
65932535
Hjulets Kvarter 361
5220 Odense SØ.
jeile@sol.dk

65382545
Slåenhaven 12
5550 Langeskov
tinamorten@stofanet.dk
37. Torben Sørensen
Poppelhusene 146
2600 Glostrup
katomoso@pc.dk

43454042
51301665

38. Erling Kristensen
Østerbro 48
4200 Slagelse

53530517

24. Bent Sørensen
Guldbergs Allé 14
6710 Esbjerg V.

75155529

40. Jens Lausted
Skovalléen 2
5550 Langeskov

Erik Knudsen
97414447
Anne Franks Vej 21
7500 Holstebro

25. Eric Hinding
Holløse Møllevej 2
4700 Næstved

55450127

41. Steen Guldager
Hemmelig adresse
delta@privat.dk

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

26. Mikael Sams
98920043
Findlandsvej 6 E
9800 Hjørring
mik.privat@stofanet.dk

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

27. Dan Mouritzsen
86827620
Søndergade 47, Frederiks
7470 Karup J.
danmouritzsen@mail.dk

58501049

12. Torsten Bork Pedersen
32136557
Havrevænget 112
2980 Kokkedal

28. Martin Thau
86428697
Præstemarken 22
8960 Randers SØ.
thau@vip.cybercity.dk

13. Kjeld Jensen
Stubbedamsvej 111
3000 Helsingør

29. Per Voetmann
39908089
Rosenstandsvej 17 A
2920 Charlottenlund
pv@kum.dk

40721221

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

36169491

30. Ole Hviid Tønnesen 86987494
Vestergade 92
fax 86987484
8382 Hinnerup
vk901@yahoo.com
31. Flemming Hansen 44686618
Bringebakken 29
3500 Værløse
flh@vip.cybercity.dk
32. Michael Dubré
Manøgade 9, st.th.
2100 Kbh. Ø.
mihedu@mail.dk

39291452

65382507

42. Walther Gross
36783152
Hvidovre Enghavevej 14
2650 Hvidovre
43. Kim Hansen
57612774
Holbækvej 19
4100 Ringsted
asborg@ringsted.mail.telia.dk
44. Kristian Musso
56215853
Sønderbjerg 5, Vallø
4670 Køge
45. Thomas Lundgren 56630979
Åshøjvej 21
4600 Køge
thomasl@maersk-pilot.dk
46. Per Tardum
Hasselhøj 212
2990 Nivå
per@tardum.dk

53. Stoppel Hobby
Grundtvigsvej 15
2000 Frederiksberg

38883854

54. Køge Bibliotek
Kirkestræde 18
4600 Køge
55. Jack Hovman
44492004
Møllevænget 45
2800 Lyngby
Jack_Hovman@mail.tele.dk

39. Poul Mørkenborg
Østparken 38
5220 Odense SØ.

Lars Seifert-Thorsen 56639300
Guldregnvej 4
4600 Køge
luna-tick@vip.cybercity.dk

49. Søren Flint
46383975
Oldvejsparken 76, Gevninge
4000 Roskilde

49145026

47. Finn Andersen
44920359
Sortsøvej 10
2730 Herlev
dk72@post.cybercity.dk
48. Peter Bjørn Madsen 59620310
Ordrup Mølle
Ordrupvej 60
4540 Fårevejle

56. Brian Brodersen
54490360
Aastrupvej 29
4850 Stubbekøbing
brian.brodersen@tdcadsl.dk
57. Martin P. Bendsøe
45930935
Kulsviervej 86 B
2800 Lyngby
m.p.bendsoe@gmail.com
58. Henrik Breiting
36161676
Bredahlsvej 9, 4.
2500 Valby
breiting@dbmail.dk
59. Bjarne Pedersen
98116329
Aaby Sdr. Gade 29 B
9440 Aabybro
bjarnep@post12.tele.dk
60. Nick V. Jørgensen
Hybenhaven 84
5240 Odense NØ.
matrosen@live.dk

66104255

61. Birger Mikkelsen
Toftebo 17, 2.
3500 Værløse

44485569

62. Mads Orkild
Ny Refsvej 33
7760 Hurup
orkild@mail.tele.dk

33910691

63. Steen Andersen
36414611
Horsevænget 142
2610 Rødovre
steen.andersen@adslhome.dk
64. Anders Veie
75450338
N.J. Poulsens Vej 13, 1.th.
6700 Esbjerg
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65. Ole Westphalen
47179415
Sigridsvej 51
3650 Ølstykke
westphalen@mail.dk
66. Henrik Stormer
36179032
Bybækterrasserne 128 A
3520 Farum
stormer@email.dk
67. Allan Nielsen
43541550
Spættebo 2
2665 Vallensbæk Strand
allnie@adslhome.dk
68. Tommy Olsen
Vardevej 36, 3.th.
7100 Vejle

98171779
20655426

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

81. Michael Boll Jensen 36704667
Bjødstrupvej 63
2610 Rødovre
m.b.jensen@webspeed.dk
82. Robert Jensen
29900003
Stenbjergparken 3 B, 2.th.
6400 Sønderborg
r_t_jensen@mail1.stofanet.dk
83. Peter Christensen
56634260
Humlevej 13
40302031
4600 Køge
pc@naftrading.com
84. Orla Kragh Jensen
Margrethe Allé 6
2690 Karlslunde
orl@siemens.dk

46154215

74842910

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

97222654

86. Arne Bonvig Christensen
42542990
Dronninggårds Allé 82
2840 Holte

72. Tage Bjørn Sørensen
Haraldsgade 5, 1.
7400 Herning
tagebs@mail.tele.dk
73. Allan S. Hansen
20768399
Lindholm Søpark 14.1.-1
9400 Nørresundby
ashansen@vip.cybercity.dk
74. Torben Nielsen
97528256
Hasselvænget 4
7800 Skive
panzerfreak@mail.tele.dk
75. Carsten Bentzien
38108301
Knardrupgårds Allé 10, Knardrup
3660 Stenløse
bentzien@gmail.com
76. Jes Touvdal
46193716
Toftevangen 77
4130 Viby Sj.
touvdal@christensen.tdcadsl.dk
77. Claus Davidsen
97840237
Pilevej 10
7600 Struer
fam_davidsen@get2net.dk
78. Kim Hartvig Sørensen
21267688
Nagelsvej 20
8270 Højbjerg
kimhartvig@hotmail.com
79. Svend Aage Grønnebæk
75177050
Østergade 7
6690 Gørding
svend_groennebaek@hotmail.com
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80. Christian Alexandersen
25171769
Koglevænget 3
8920 Randers
c_alexandersen@yahoo.dk

87. Ib Dramshøj
20725309
Vestergårdsvej 57, 1.tv.
2600 Glostrup
88. Kenn Bertram Hansen
39299930
Gersagerparken 53,1.tv.
2670 Greve
uh1d@webspeed.dk
89. Kjeld Pedersen
55985370
Tiendevej 3
4760 Vordingborg
tiendevej@gmail.com
90. Karsten Juhl
45819832
Skovgårdsparken 17, 2.tv.
3460 Birkerød
91. Peter Højborg
46731796
Grydehøjvej 44, Gundsømagle
4000 Roskilde
phojborg@besked.com
92. Forsvarets Bibliotek
Kastellet 46
2100 Kbh. Ø
93. Niels Rønkjær
86435240
Strandstræde 3, bolig 5
3550 Slangerup
swing@ofir.dk
94. Torben Magnusson 75451548
Grundtvigs Allé 119
6700 Esbjerg
tbair@esenet.dk
95. Poul Melgaard
86915428
Hadbjergvej 14 G, 2.
8370 Hadsten
poullene@worldonline.dk

96. Randers Hobby
86433923
Skansegade 6, Baggården
8940 Randers SV.

113. Thomas Sørensen
49261013
Pontoppidansvej 13 E, 1.th.
3000 Helsingør

97. Kjeld Johansen
Sulsted Kærvej 1 A
9381 Sulsted

114. Michael Quark Schmidt
27993216
Tejstgården 25
2670 Greve
quark20@hotmail.com

20728480

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

115. Mogens Wøbbe
Egerishave 46
7800 Skive

97523208

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

116. Jan Poulsen
74590664
J. H. Schmidtsvej 23
6500 Vojens
janbp@email.dk

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

117. Martin Røpke
Gammelsøvej 6
4760 Vordingborg
britt@orehoj.dk

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

118. Johnny F. Fæstelager 44661883
Langekærvej 37
2750 Ballerup

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

119. Per Giessing
98316685
Køltoften 2, Lillevorde
9280 Storvorde

103. Peter Krogh
Ågade 40
8620 Kjellerup

86883460

104. Ib Schmidt
Olufsvej 34
2100 Kbh. Ø.

35387751

22386797

120. Yme Offringa
Fonteinstraat 29
8913 CV Leeuwarden
Holland
offri011@planet.nl
121. Ib N. Andersen
56383230
Stenagerhuse 31, Ørslev
4100 Ringsted
nan@post.tele.dk

105. Troels B. Christensen
Hasserisgade 14, 1.th.
9000 Ålborg
106. Henning Knudsen 74753353
Sandemandsvej 2, Brøns
6780 Skærbæk

122. John Schmidt
35420134
Abildvang 146
2700 Brønshøj
jbschmidt@cph-metronet.dk
123. Chris T.N. Andersen 74725534
Ndr. Landevej 4 C, 1.tv.
6270 Tønder
ctna@mail.dk

107. Morten Jessen
Gennemløbet 11, 3.
2720 Vanløse
morten@jessen-it.dk
108. Torben Johansen Haubeck
43733042
Ågården 15, st.th.
2635 Ishøj

124. Johnny Pedersen
98572757
Hyldevej 4
9560 Hadsund
info@cueballweb.com

109. Gerhard Olsen
36727240
Høve Bygade 9, Høve
4550 Asnæs

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

110. Thomas Pedersen
98904977
Ulvkjærvej 5
40925977
9800 Hjørring
altidsulten@hotmail.com

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

111. Claus J. Gustafsen
Haldsvej 20
9970 Strandby
claus@gustafsen.nu

98480945

127. Per Jensen
38809935
Hækkevold 13, 1.mf.
2700 Brønshøj

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

35420515

98187365

128. Henning Toldbod
98103073
Langgade 32
9000 Ålborg
tolbod@mail1.stofanet.dk

129. Carsten Rønnev
33234216
Vesterfælledvej 15, 1.th.
1750 Kbh. V.

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

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

177. Mikael Holm Andersen
Kongensgade 4 A, 3.th.
3000 Helsingør
ma@xmedio.dk

146. Det Nordjyske Landsbibliotek
Rendsburggade 2
Postbox 839
9100 Ålborg

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

178. Finn Nissen
97182598
Åkjærs Allé 2
7330 Brande
tofiloch@mvbmail.dk

131. Henrik Sørensen
75931808
Gothersgade 4, 1.tv. 50515700
7000 Fredericia
blazne@email.dk

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

163. Georgios Filippakis 36178674
Hoffmeyersvej 65, 4.th.
2000 Frederiksberg
filippakisjoergensen@adslhome.dk

179. Gunnar L. Jørgensen 97224806
Monradsgade 14
7400 Herning
gunnair@get2net.dk

132. Jan Dam Hansen
43527010
Syrenhegnet 50
2630 Tåstrup
jan.damhansen@gmail.com

148. Gentofte Bibliotekerne
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup

164. Martin Christensen 28708778
Haldvej 46
8983 Gjerlev J.
tattooemil@gmail.com

180. Christian Berring
86179707
Strandborgvej 14 B
8240 Risskov
c.berring@privat.dk

165. Poul-Erik Jøhncke
Marienlystvej 40
4900 Nakskov
johncke@nakskovnet.dk

181. Johan Brander Søltoft

130. Kim Hejlmann Olsen
44681365
Baltorpvej 225, 4.
2750 Ballerup
kim.olsen@private.dk

133. Mikkel Plannthin
Ndr. Frihavnsgade 31, 1.th
2100 Kbh. Ø.
plannthin@hotmail.com
134. Kristoffer Åberg
Östratornsv. 43
S-224 68 Lund
Sverige
kristoffer.aberg@acm.org
135. Model og Hobby
33143010
Frederiksborggade 23
1360 Kbh. K.
136. Allan Petersen
21637495
Kalvehave Mark 20
4771 Kalvehave
allanpet@gmail.com
137. Steffen Sørensen
Skads Byvej 59
6705 Esbjerg Ø.
steffen@neffets.dk

75160203

138. Daniel Tolnai
28938676
Lyngbyvej 32 A, 6.th.
2100 Kbh. Ø.
funkydesign@forum.dk
139. Lasse Hyllemose
33114187
Amalievej 22, 1.tv.
1875 Frederiksberg C.
lasarm@webspeed.dk
140. Markus Kossmann 75528140
Bertram Knudsens Vej 172
6000 Kolding

149. Martin Gunge
98961326
Tykskovvej 185
20910979
9830 Tårs
msgunge@hotmail.com
150. Christian Marschall
Huginsvej 24
8800 Viborg
chrima@tdcadsl.dk

86624196
166. Per Nielsen
35425291
Næstvedgade 27, st.tv.
2100 Kbh. Ø.

151. Carsten Søgaard
Klintevænget 3
4681 Herfølge
btm3528@vip.cybercity.dk
152. Torben Heide Petersen
Sandbakken 45
4700 Næstved
heidesteno@msn.com
153. Klavs Nielsen
Gærdesangervej 7
9230 Svenstrup
klavs1972@ofir.dk
154. Carsten Cronqvist
Hvidovrevej 74 F
2610 Rødovre
cacr@ke.dk

142. Alif Kracht
98438757
Skivegade 62
9900 Frederikshavn
alif@ludvigsen-kracht.dk
143. Steen Lund Jensen
Stenløsevej 58
2700 Brønshøj

38286093

144. Tom Isager
Alkærhøj 20
6950 Ringkøbing

97323712

182. John Hampenberg
Savværksvej 7
5620 Glamsbjerg
jobi@dbmail.dk

64723669

183. Jørgen Seit Jespersen
Valhøjvej 4
2500 Valby

168. Roy Nielsen
Vejlebrovej 18 B
2635 Ishøj
rnielsen@witte-nielsen.dk

184. Hans Andersen
22280768
Michael Beringsvang 1, st.th.
2650 Hvidovre
hansan@ofir.dk

169. Jan Bannebjerg
Vejlebrovej 28 G
2635 Ishøj
jan@bannebjerg.dk

185. Poul Østergaard
Kulsvierparken 39
2800 Kgs.Lyngby
jopo@webspeed.dk

20260672

27954617
170. Jan Mathiesen
Sletmarken 13
6310 Broager

186. Gunnar Rugaard
86351205
Græsbjergvej 6, Strands
8420 Knebel

155. Per Buus
Verupvej 1
4293 Dianalund
pbu@naviair.dk

171. Andreas Schmidt
Nygårdterrasserne 287 E
3520 Farum
ibritt@get2net.dk

187. Peter Kristiansen
40416586
Kløvervej 8
3500 Værløse
peter.kristiansen@post.dk

156. Ivan Majbom Madsen
Haugevej 210
5270 Odense N

172. Morten Houborg Andersen
Granbakken 16, Taulov
7000 Fredericia
morten.houborg@andersen.mail.dk

188. Danscale
26890556
v/Søren Pedersen
Høffdingsvej 41, 2.th.
2500 Valby

173. Kenneth Folkmann 26833048
Kongelundsvej 430
2770 Kastrup
snedker@folkmann.dk

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

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

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

175. Kenneth Kerff
55500823
Stenagergårdsvej 57 26361823
Gelsted
4160 Herlufmagle
kerff@ofir.dk

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

157. Anders Jensen
58530988
Slotsvænget 27, st.th.
4200 Slagelse

141. Tommy Sørensen
Skolevej 6
6800 Varde

167. Flemming Iversen
Albjergparken 31, 1.th.
2660 Brøndby Strand
flemming.iversen@broendbybredbaand.dk

51840845
Heden 8, 2. Lejl.10
5000 Odense C.
johanbs4@hotmail.com

158. Henning Sørensen
Ejerstedvej 102
9493 Saltum
159. Ole Østergaard
45767740
Ørnevej 9
2970 Hørsholm
ole-oestergaard@jubii.dk
160. Anders Kofoed Hansen
47721703
Højmose Vænge 13, 3.tv.
2970 Hørsholm
andershanthi@hotmail.com

176. Thomas Nielsen
Mejerivej 2 D
9430 Vadum
monrad@nielsen.mail.dk

75534560

192. Tommy Jensen
Århusvej 22 G, 1.tv.
8940 Randers SV.
f16tot@email.dk
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193. Søren Holmgren
Bønnetvej 37, Bønnet
4871 Horbelev
agerkaffe@hotmail.com

200. Poul Schütt Jensen
Munkemaen 285
5270 Odense N.
poli@webspeed.dk

194. Jan Hejl
Tebbestrupvej 46
8900 Randers
jan.hejl@wanadoo.dk

201. Jimmy Wæhrens
Vestergade 88
8464 Galten
hj-waehrens@mail.dk

195. Ole Andreasen
Jordbærdalen 21
3700 Rønne
info@actiontour.dk

56910315

66188838

202. Sara Juul
Arnold Nielsens Boulevard 13, 2.
2650 Hvidovre
Pipper_DK@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

40844517

206. Miklos Büte
Østerdalsgade 5, st.tv.
2300 Kbh. S.
miklosb@ioi.dk

207. Bo Balsløv
Kærgangen 18
2635 Ishøj

214. Torsten Pedersen
45823828
Rolighedsvej 51
26777477
3460 Birkerød
torstenpedersen@mac.com

208. Henrik Riis
22929895
Hindbærvangen 108
2765 Smørum
hri@cdnet.dk
209. Csaba Fodor
Bøhmensgade 14, 2.th.
2300 Kbh. S.
210. Claus Dam
Frederikssundsvej 394 st.tv.
2700 Brønshøj
clausd@kulturarv.dk
211. René Fischer
Bolteskovvej 7
5750 Ringe
rene_andersen_64@hotmail.com
212. Michael Hedemark Jørgensen
Stadionvej 23
7470 Karup J.
mic23@webspeed.dk
213. Michael Hinding
Svinningevej 64
4760 Vordingborg

29319443

215. Søren Jensen
Engkrogen 7
4600 Køge
sj56@forum.dk

56650851

216. Bo Kristiansen
Valdemarsgade 77, 4.th.
1665 Kbh. V.
bokri@webspeed.dk
217. Søren Leonhardt
86176281
Krathusvej 2B
29422477
8240 Risskov
leonhardt@oncable.dk
218. Lars Furbo-Sørensen 24419981
Søvang Alle 23, 2.tv.
2770 Kastrup
219. Sven Thomsen
Humlevej 2
4700 Næstved
220. Jonas Erichsen
Smedegade 9, Varnæs
6200 Åbenrå
jubbas_706@hotmail.com

Esbjerg Open d 7.-8. nov. 2009
I år slog esbjergenserne i Esbjerg Modelbygger Forening op for atter en regional konkurrence, der efterhånden er blevet et stort tilløbsstykke!
Af Morten Grim Pliniussen

O

g i år blev jeg heller ikke skuffet, da
jeg rullede ind på skolegården på
Gammelby Fritidscenter, hvor
konkurrencen atter engang blev afholdt!
At finde vej dertil var intet problem, da
arrangørerne havde sat hjemmelavede vejskilte op i byen, hvilket er et godt initiativ.
Da jeg trådte ind af døren og betalte
kr. 20,- var porten til himmerige åben!
64 deltagere okkuperede 2 gymnastiksale
med 282 modeller indenfor alt muligt og
umuligt! Ydermere var der kommet modelklubber fra Nordtyskland med stande og
de fremviste yderligere ca. 600 modeller,
så der var nok at kigge på!
Der var både små, som store salgsstande, med alt hvad et modelbygger-hjerte
kunne begære. Og jeg kunne nikke genkendende til mange af standene. At slentre
fra stand til stand var en sand fornøjelse,
for man kunne få sig en interessant snak
med mange fra ind- som udland. Esbjerg
Modelbådsklub var der, Hardy fra Nikkeleg/Fredericia var der og Kim fra Odense
Modeljernbanehobby var der, Finn Antonsen fra Bellinge med sin bogstand var
der også, for at nævne nogle af mange
indenlandske. Af de udenlandske kunne
nævnes Plastic Modellbau Club Lübeck og

22

Modellfreunde Rostock 1995!
En helt speciel god oplevelse havde jeg
da jeg beså Matthias Conrad’s stand. Han
havde lavet sit eget firma (MACO plastic
Model Kits), som laver sæt i 1/72 af tyske
køretøjer. Alt imens at han trakterede os
med tyske julekager og charmede sig ind
på os, fremviste han sine kreationer og
de var bare flotte! En anden spændende
udlænding var briten Spike Ekins der
havde specialiseret sig i at lave modeller
og modelsæt af dinosaurer. Han kunne
fremvise afstøbninger af dinoer i 1/1 og
andre skalaer og det var et meget interessant emne at høre om. Han vandt senere
en velfortjent præmie i figurkonkurrencen!
Midt i det hele fandt jeg en gammel
ven i Michael Mosegaard, der promoverede
sin forening bestående af folk, der kører i
gamle militærkøretøjer fra 2.VK og andre
interessante perioder. Så det, som mange
bygger i 1/72 eller 1/35, kører Michael
og co. bare i. Han havde taget en del ting
med, som folk kunne kigge på og alt var
informativt og hyggeligt. Blandt deltagerne
var der folk fra Skåne, Tyskland og Norge
foruden en ungarer, der gjorde sit bedste
for at rydde bordet for præmier. Men det
var velfortjent da hans modeller var meget

flotte. Så den internationale stemning var
også hjemme.
Midt i det hele, kunne man gå til foredrag med Thomas Antonsen, der fortalte
om sin bog om Leopard 2A5’eren. Hans
foredrag varede lidt over en time, men da
han kunne fortælle så mange interessante
ting, fløj tiden af sted. Sideløbende med at
han snakkede, viste han fotos og videoer af
Leopard 2A5’eren, så da vi forlod lokalet,
var vi blevet MEGET klogere på bæstet.
Udenfor var der et stort vandbassin
hvor RC-skibene kunne sejle rundt og
beses af publikum, så der var noget for
enhver smag.
Cafeteriet serverede mad og drikke til
rimelige penge og der var også en stue med
nogle borde, hvor man kunne indtage sin
medbragte madpakke.
Til sidst var der præmieoverrækkelse
og det foregik næsten som vi selv gør det
til DM.
Der var tænkt på alt under arrangementet, så jeg kan kun give det topkarakterer!!
Og så vil jeg sige ligesom General MacArthur i 1942; ”I shall return!”. Og det gør jeg
med glæde og stor forventning!

Destroyer Yukikaze fra Tamiya
Har længe været fascineret af de mange modelskibe som er kommet
i hobbybutikkerne de sidste par år.
Tekst og modelfotos: Carsten Bentzien

S

ærligt nogle af de vanvittige flotte og
store japanske slagskibe trækker i mig.
Men hånden på hjertet, hvor stor en
chance er der for, at gå kold på sådan et 1
meter langt modelskib?
Men modelskibsbyggeriet skulle afprøves og Yukikaze’s 34 cm modelskib i skala
1/350 er absolut et håndterbart modelskib.
Og så absolut et godt begynder skib.
Jeg købte byggesættet hos Stoppel hobby, sammen med noget ræling fra Eduard.
Hos www.whiteensignmodels.com,
købte jeg noget æts ræling, som ligner
tovværk rigtig flot. Købte også messing
drejet 12,7cm/40 Type 89 kanonløb fra
Master-model. Et sæt med stiger i æts fra
Aber, blev også bestilt hjem.
Destroyeren Yukikaze tilhørte den
japanske Flåde (IJN) og deltog i mange
kendte søslag i stillehavskrigen under 2.
Verdenskrig. Udover almindelige eskorteog destroyer opgaver, blev Yukikaze bl.a.
også brugt til at evakuere japanske soldater
fra Guadalcanal ved Salomonøerne.
Efter krigen foretog Yukikaze 15 færgeture for, at transportere japanske soldater
hjem fra fangenskab. Dog først efter at
have fået afmonteret alle våben. Herefter
blev Yukikaze overdraget og indlemmet i

„Rack‘et“ til dybvandsbomber er svært at få pænt. Den samling kunne have været smartere

den taiwanesiske flåde under navnet Tan
Yang, hvor den i sommeren 1969 under et
uvejr gik på grund og blev efterladt. To år
efter blev Yukikaze ophugget.
Som et symbol på venskab mellem
Kina og Japan, fik Japan ankeret fra Yukikaze. Det står i dag ved Japan Maritime
Self-Defence Force’s school. Taiwan beholdte Yukikaze’s skrue, som står foran
deres Marinemuseum. Dette og lidt mere

historie står på forsiden af Tamiya’s
byggevejledning.
I Tamiya Magasinet nr. 160 har Mr.
Ian Ruscoe bygget Yukikaze. Mr. Ruscoe
er professionel modelbygger og specialist
i skibe, så der er rigeligt inspiration i hans
byggeartikel.
Derudover er der på forsiden af Tami ya’s byggevejledning et billede som

Yukikaze er her fotograferet i december 1939. Sættet repræsenterer hende efter en senere ombygning
Foto: Kure Maritime Museum via Internettet
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Her ses forskellen på Tamiya‘s kanonløb (bagerst) og det fra Master-model (forrest) tydeligt

viser mange flere detaljer, som man efter
temperament kan kaste sin byggeiver over.
På internettet fandt jeg få billeder af
Yukikaze, flest i den afvæbnede tilstand.
I modsætning til de stort opblæste billeder i Tamiya magasinet, så er en destroyer i
skala 1/350 altså overraskende lille.
Ved første øjekast ses Tamiya’s sædvanlige høje kvalitet selv på dele som er så
små, at man tror det er løgn, ja så er der
fine detaljer. En lille æts ramme er med,
samt noget tyndt ankerkæde. Og en lille
støberamme i klar plastic.
Man skal beslutte om man vil bygge en
vandlinje eller en fuldskrogs model. Dette
er der mulighed for med et lille kirurgisk
indgreb, så har man en vandlinje model.
Mit valg var at lave en fuldskrogs model.
Det passer helt perfekt sammen, faktisk
så godt, at der ikke var plads til selv den
mindste smule lim.
Da jeg forsigtigt trykkede skrogdelene
sammen, masede limen sig ud og det gjorde
det ikke meget bedre at jeg med stor dygtighed satte en finger lige ned i den våde
lim. Jo det startede godt!

Her er det redningsbåden som er blevet bundet fast i daviderne
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På ætsrammen med ræling fra White
Ensign Models, er der en skabelon – en
lærer, der kan bruges til at opmærke hvor
der skal bores et lille hul, hvori hver rælingsstolpe skal sættes ned.
Dette er faktisk super smart og ikke
særligt svært, 82 huller blev der boret, det
tog selvfølgelig lidt tid. Men rælingen bliver
forbavsende stabil og man kan roligt bygge
videre uden fare for at knække rælingen
af igen.
Jeg undlod dog at påsætte skibsskruerne og ror, før til allersidst. Disse sidder
ret udsat og de ville nok knække af under
byggeriet.
Ellers fulgte jeg instruktionen slavisk,
med det for øje, at jeg skulle kunne komme til at male alle detaljer, store som små.
Byggede stort set al overbygning i moduler

Forreste kanontårn på den færdige model, sammenlign med billedet herover

der efter bemaling kunne sættes på rette
plads. Broen er støbt i klar plastic, hvilket
ser ret spøjst ud og jeg overmalede da også
det ”klare glas” med hvid oliemaling. Blev
mere skalarigtigt.
Tamiya’s Yukikaze er lavet, som den
så ud i 1943 -1944, hvor én af de to agter
kanoner var blevet erstattet af en platform
til en Type 96 triple 25mm antiluftskyts.
Yukikaze var bevæbnet med fem styk af
dette antiluftskyts, som Tamiya har lavet
drønflotte og meget detaljeret og med et
fint lille skjold i æts. Derudover er der 16
single antiluftskyts som står hen af skibets sider, igen super flotte og detaljeret.
Dybvandsbomber i nogle rack nede agter.
Racket er lavet i to dele, hvilket ikke er
særligt smart, da samlingen går lige i midten
og det er umuligt at få en pæn samling. Så
fortyndet Mr. Surfacer blev smurt ned i
samlingen og kom altså ikke til at se rigtig
godt ud. Kan med fordel skiftes ud med
noget æts dybvandsbombe rack.
To store torpedotårne med hver fire
torpedoer klar til affyring. Samt nogle store
torpedomagasiner som med stor forsigtighed blev spartlet i de synlige samlinger.
Sidst med ikke mindst et dobbeltløbet
kanontårn, et fór og et agter. Her har
Tamiya vist kastet lidt science fiction ind.
De kanonløb Tamiya har lavet, vil få kanonerne på Bismarck til at ligne pusterør,
løbene er kæmpe store. Så de blev udskiftes
med messing drejet 12,7cm/40 Type 89
kanonløb fra Master-model. De til gengæld
er meget små og det bliver kun
forstærket af, at selve kanontårnet er meget stort. Alt sammen
rigtig nok i forhold til Yukikaze
i 1:1, men det ser altså lidt spøjst
ud. Hvorfor kanontårnene var så
store, ved jeg ikke. Måske var der
en stor ammunitionsbeholdning
i selve tårnet?
I indledningen på byggevejledningen, beskrives der hvad der
ellers kommer til af modificeringer på Yukikaze, som man så kan
læse i natlampens skær.
Med hjælp fra artiklen i Tamiya magasinet, detaljerede jeg
master og satte stiger og yderligere ræling og lidt rækværk på.
Man kan selvfølgelig købe sig
fattig i æts rammer så store som
A4 ark og ellers bruge timer og
atter timer på at skære plastic
detaljer af og erstatte dem med
æts stumper. Tamiya har lavet
rigtig mange detaljer som virker
meget skala korrekte, hvor æts
erstatning ikke ville være en forbedring og vil se alt for stort ud.

Her er det broen på modellen, sammenlign med billedet nederst på denne side

Der er nogle få detaljer som med fordel
kunne udskiftes med æts. Men udgiften til
et A4 ark æts, holdt op mod hvor mange
stumper jeg ville skifte, gjorde at jeg undlod
flere indkøb end førnævnte.
Yukikaze har et par redningsbåde som
blev ”bundet fast” i de tilhørende bøjler de
hænger i og et par årer blev det også til. Alt
sammen lavet af strukket sprue.
På en platform omtrent midtskibs
sidder der en stor søgeprojektør. På platformen prøvede jeg at bruge noget af Eduard’s æts, da dette ligner et rigtigt rækværk.
Eduards æts er så tyndt og blødt, at inden

jeg havde fået klippet et passede stykke
af rammen, lignede det mere en Robert
Jacobsen skulptur end noget andet. Sikke
et møgprodukt, drønsvært at arbejde med,
selv for mine små juvelerhænder.
For en 50’er fik jeg - Imperial Japanese
Navy Greys - A ship-by-ship Compilation,
af John Snyder. Da firmaet Snyder & Short
Enterprises, lavede deres Imperial Japanese
Navy model maling havde de oplistet IJN
skibe i skemaform, ud fra hvilket skibsværft
de var bygget og hvilken af de fire grå
skibet så var malet. De fire standard grå er,
Sasebo, Kure, Maizurz og Yokosuka grå.

Her er det så broen på Yukikaze, fotograferet 26. maj 1947.
Hornene på masten er radarantenner, den lange tynde skorsten kommer fra kabyssen!
Foto: US National Archives

25

Her ses agterdækket på modellen med et torpedotårn til venstre,
Type 96 flak i midten og bagerste kanontårn til højre

Dette skema har John Snyder arbejdet
videre med og påført flere IJN skibe, har
krydset informationer om større reparationer og på hvilket værft reparationen har
foregået og hvornår og om skibet blev
malet om. Eventuelt på et erobret værft
som f.eks. Singapore. Hvor en femte grå
kommer i spil.
Det er blevet til 11 printede sider, hvor
jeg lod fingeren glide ned over og fandt
Yukikaze. Lænede mig helt roligt op ad
John Snyder’s skema og malede Yukikaze
Sasebo grå.
Hvilket Tamiya’s XF-63 German Grey
skulle ligne ret godt. Modellen fik en gang
med XF-63 og derefter blev der blandet
hvid maling i den grå og tonede modellen
ned, dette gjorde jeg af flere omgange og
tonede ikke samtlige moduler lige meget
ned. Dette gav lidt farveforskel på modellen, som derved blev lidt mere spændende
af se på.
Under vandlinjen fik modellen XF-9
Hull Red, hvilket jeg havde malet før den
grå. Det vil jeg så ikke anbefale, gør det
hellere omvendt, altså først den grå og så
den røde bund. Det er nemmere at maske
en pæn lige overgang mellem i de to farver.
Japanske skibe have dele af skibsdæk-

ket beklædt med linoleum, Vallejo laver
en ”Red Leather” som gør sig godt som
linoleum. Den kan påføres med pensel,
hvilket absolut er en fordel, for at komme
rundt om detaljer på dækket som er malet
grå. Efter tørretid, en traditionel oliemaling
vask, hvor jeg var meget bange for at modellen skulle blive for mørk, så jeg gav en
let vask af flere omgange. Dette gav så igen
en farvenuance i den grå som igen var med
til, at gøre modellen lidt mere spændende.
Jeg gav også modellen filters, små oliemalings klatter som efter 5 – 10 minutters
tørretid, bliver trukket udover kanter og
sider på modellen med ren terpentin, som
giver et indtryk af, at vind, vejr og havvand
har sat sit præg på modellen.
Her skal man virkelig passe på og holde
sin weathering på et absolut minimum, men
alligevel skal der efter min mening være
lidt. Pastel og Mig’s pigment blev brugt i
ganske små mængder for at give lidt rust
på bl.a. ankerkæden.
Skibsskruerne blev malet bronze og fik
en lyseblå vask, for at give et anløbet look.
Rigningen – antenner og andet snoreværk der er trukket fra dækket og op
i masterne og fra mast til mast, er der

Tegningen her viser Yukikaze i 1945 konfiguration
Via Internettet
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masser af. Her kommer modellen virkelig
til at blive spændende, man må kende sin
begrænsning, for man kan ikke lave alt
rigning. Dette er en stor udfordring og den
blev ikke mindre af, at jeg ikke havde en
superlims accelerator. Så hver og et stykke
rigning blev holdt i 30 – 40 sekunder før
superlimen kunne holde det strukket stykke
sprue som udgjorde det for rigning. Man
kan med fordel købe noget tynd fiskeline
og bruge som rigning og derved sikre
en ensartet tykkelse af rigningen. Og så
er superlims accelerator et ”must have”.
Fredagen før Danmarksmesterskabet i
Valby, sad jeg og kæmpede med rigningen,
for modellen skulle bare med til DM. Som
bekendt er hastværk jo lastværk og det blev
ikke helt sådan som jeg havde forestillet
mig, men det blev som det blev.
Tamiya har lavet en fod man kan
skrue modellen fast på, den er nu ganske
nydelig og blev malet semiblank sort og
medfølgende metal skilt med skibets navn
påklistret.
Det er altid en stor udfordring, at lave
noget andet end man plejer. Det at bygge et
skib sætter også ens tålmodighed på prøve.
Jeg sad og arbejdede med lup - hvilket intet
har at gøre med en fremskreden alder - og
brugte timer og atter timer på fine små
detaljer. Som forsvandt i samme øjeblik
jeg fjernede luppen.
Der er rigtigt meget modelbyggeri i
skibsbyggeri, selv i skala 1/350.
Det at bygge en Spitfire eller en Messerschmitt, som er produceret i store mængder
og hvor det er decals der afgør hvilken
fly man bygger, så er det anderledes ved
skibsbyggeri, her er det faktisk Yukikaze jeg
byggede. Ikke at jeg sad og tyggede skrå og
sang vemodige sømandsviser, men jeg blev
da lidt ramt af historiens vingesus.
I en tid hvor modelbygning hos mig
har nået et lavpunkt, kunne et alternativt
byggeprojekt måske puste lidt liv i mit
modelbyggeri. Det må tiden vise, men jeg
har ikke bygget det sidste skib.

Heaven on earth….
Jeg er kommet i himlen… kort om IPMS (UK) Scale Model World 2009, Telford
Tekst og fotos: Per Tardum

I

forbindelse med lidt ferie og noget mødeaktivitet fik jeg lejlighed til at besøge
Scale Model World 2009, i Telford ,
England. Egentlig havde jeg afsat begge
dage i den pågældende weekend til at besøge Scale Model World, eller SMW, men
et stædigt bjerg i Wales lagde beslag på den
ene af dagene.
I øvrigt, hvis man ikke har andre gøremål i Storbritannien, er Telford bekvemt
placeret i forhold til Birmingham, knap 45
min. kørsel fra lufthavnen, og med grundig
planlægning (og de fornødne midler) kan
man sagtens gøre en én-dags tur ud af
det. Men byen Telford og det nærliggende
område Ironbridge byder på masser af
B&B overnatningsmuligheder og tro mig,
to dage kan man sagtens bruge på SMW.
SMW går for at være det største og
det bedste indenfor vores hobby. Og jeg
havde ventet længe på at få lejligheden til
at opleve den messe på første hånd.
Målrettet gik jeg igennem indgangen,
hvor jeg i øvrigt konstaterede at såfremt
jeg havde været i besiddelse af et IPMS
DK medlemskort kunne jeg have sparet et
beløb på billetten og stilede imod konkurrence området.
Det tog et øjeblik at få overblik
over den lidt forvirrende klasseopdeling… der er bl.a.
ikke mindre end 34
fly klasser, 19 for
militærkøretøjer og
hele 9 junior klasser. For yderligere at
bidrage til forvirringen havde forskellige
SIG’er deres stande
i umiddelbar tilknytning til udstillingen.
Jeg kom på andendagen, hvor alle
klasser var bedømt,
og placeringerne var
klar. Englænderne
arbejder med Gold,
Silver og Bronze, én
i hver klasse, plus
”commended” som
kan tildeles flere modeller i samme klasse.
Commended skal betragtes nærmest som
et ”klap på skulde-

Her er et vue ud over hallen, I kan se ca. det halve af udstillingen og salgsboderne

ren”. Var der nogle highlights? Jeg ved ikke
hvor jeg skal begynde og slutte. Når dette
når IPMS-Nyt udkommer vil der allerede
være en række Internet news sites som har
rapporteret, og leveret masser af billeder.

Men, der var mange helt fantastiske
modeller, én af dem som virkelig skilte sig
ud var en Hawker Tempest, scratched i
1:20. En anden var en Lanz truck med en
perfekt weathering. (Man kan altså få plads

En scratchbygget Hawker Tempset i 1:20 var en super oplevelse
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Sådan kan en Lanz truck se ud med fuld weathering

til både flot weathering og fede detaljer på
en lastbil!). En Rolls Royce Armoured car,
en Aerosan, en Golden Hawks F-86 Sabre.
Jeg kunne blive ved. Men selvom der var
fantastiske modeller og nogle med et detaljeringsniveau som vi sjældent ser hjemme,

var det ikke ”DM gå hjem og læg dig”.
Jeg havde stadigvæk lidt ”dommer-øjne”
efter vores nys overståede DM, og vi kan
stadigvæk godt være med.
En lille overraskelse var antallet af
deltagende modeller. Alt andet lige er der

Her er der tale om en israelsk Nagmashon i skala 1:35
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godt 30 gange så mange mennesker i Storbritannien som i lille Danmark, og selvom
jeg ikke have forventet 30 gange så mange
modeller, havde jeg dog forventet en del
flere end dem der var.
Men SMW er mere end bare en kon-

Per har en svaghed for Buccaneer, denne model er superdetaljeret. Bemærk motoren

kurrence. Konkurrence området fyldte
omkring 10% af hele arealet. Resten, to
haller, var forbeholdt stande for forhandlere (traders), producenter, lokale modelklubber og andre interesserede parter. I alt
mere end 200 stande!
Og hvad får man så ”for pengene” når
man træder ind i dette modelbygningens
mekka? For det første forhandlere i massevis. Pladsen tillader ikke at nævne alle,
men tro mig, ”de” var der alle sammen. Jeg
savnede i hvert fald ikke fristelser.
Revell havde deres store 1:32 Typhoon
klar, og ved siden af havde Resicast alle deres lækre produkter udstillet. Airfix havde
til min glæde en meget stor stand, og der
var bestemt nyheder i pipeline’en, deres
nye 1:24 Mosquito var stillet frem, der var
ellers rygter om at den var opgivet, men i
skrivende stund er den frigivet (og her hvor
jeg finpudser artiklen, allerede udsolgt fra
Hannants). En anden spændende nyhed
(for mig) var HMS Illustrious i 1:350, som
de brave mennesker på standen beskrev
som ”just about ready to be released”,
men i skrivende stund ikke er den ikke på
hylderne nogen steder. Det samme gjaldt
for en 1:350 Trafalgar klasse ubåd. Men
giv tid, giv tid…
Man finder også de helt eller delvist Internet baserede butikker, Hannants havde
en kæmpe stand, Aviation Workshop var
der samt et væld af second hand.
Man får også lejlighed for at røre og
føle på varerne, en sjælden oplevelse i

disse dage hvor størstedelen af indkøbene
sker over Internet og man er tvunget til at
forlade sig på diverse reviews når indholdet
i en given æsken skal vurderes før et køb.
Nææh, her står man face to face med
producenten, og kan med egne svedige
fingere vurdere om livet går i stå hvis
man ikke bliver ejer af denne eller hin lille
resinklump.
Man får også et stort antal udstillere.
Mange lokale engelske model klubber,
IPMS branches, Special Interest Groups og
flere udenlandske klubber havde sat stande
op. En grov vurdering siger at godt og vel
halvdelen af standene var klubber eller
SiGs. Og her oplever man fuldt ud mangfoldigheden i vores hobby. Sovjet aircraft,
classic US jets, Harrier, Night Fighter, F-4
Panthom og What If, for nu bare at nævne
nogle få af dem som fokuserer på fly.
Én ting som man skal være skarp på,
hvis man besøger sådan et arrangement,
er risikostyring.
Som sagt er der rig mulighed for at se,
snuse, føle og røre, og det skaber et vist
naturligt behov,og der er en udtalt risiko
for at overskride ikke alene lomme- og
husholdningsbudgettet, men også flyselskabets max. vægt på bagage.
”Heldigvis” var jeg underlagt visse konkrete restriktioner, 1) faktisk budget, 2) reel
plads i bagagen 3) det faktum at jeg med
kun én dag til rådighed ikke fik skabt mig
det fulde overblik over mulighederne…
En bekræftelse på at shopping genet bor

hos kvinderne.
Men det blev da alligevel til et par
”småting... lidt fra Resicast (bare de der
småting som man ikke kan leve uden..),
lidt af de absolut nødvendige materialer
fra Hannants, et par bøger fra Sam Publications som ingen seriøs model bygger kan
undvære :-), selvfølgelig et par stumper fra
Accurate Armour når man alligevel var der,
en recon pod til mit TSR-2 projekt (som
medfører at jeg skal anskaffe droptanke
når de udgives..) og ikke at forglemme, den
mest pragtfulde 1:72 Gannet AEW version
som A2zee havde valgt at frigive på messen.
Og én ting mere fik jeg med hjem.
Masser af inspiration! Ikke alene kommer
inspirationen fra de forhandlende, men
også fra den mangfoldighed af klubber og
SIG’er som udstiller.
En uforglemmelig dag. Eneste fortrydelse var beslutningen om kun at være der
én dag. Så næste gang… som bliver 13.-14.
november 2010… bliver det et weekendarrangement for mig.

NYT FRA ATAK MODEL
35048: Wirbelwind, Dragon
35049: StuG IV EarlyProduction,
Dragon
35050: Jagdpanzer IV L/70, Dragon
35051: StuG III G Dragon 6365; 6320
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Bruxelles for IPMS’ere
I juni måned 2008 tog vi et par dage til Bruxelles.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

M

in kone ville gerne gense den by
hvor hun var au-pair i slutningen
af 1980‘erne og jeg syntes også
at det kunne være hyggeligt at se byen igen,
for jeg har ikke besøgt den siden starten
af 1990‘erne.
Bruxelles har desværre et ry for at være
Europas kedeligste hovedstad, men dette ry
er helt ufortjent. Her er masser af smukke
bygningsværker, der har overlevet hele 2
verdenskrige, og det belgiske køkken er
helt i top. Belgiske øller, vafler og andet
godt kan krydre enhver gane på sultne
og tørstige IPMS’ere. Så det kan absolut
anbefales at bruge et par dage på at rejse
rundt i Belgien eller bare stoppe et par
dage i Bruxelles. Og dagene bare fløj af
sted mens vi var dernede.
En af de ting som jeg absolut måtte se
var det militære museum i Jubelpark/Parc
du Cinquantenaire (alt har to navne pga. de
2 befolkningsgrupper der bebor Belgien)
og adgangsbilletten var aldeles ikke nogen
økonomisk ruin for mig; den var gratis!
Guiden, som vi læste om museet i, fortalte
at der var ca. 100 fly bare i den centrale hal,
troede jeg ikke på. Men den holdning måtte
jeg ændre, for det stemte altså!
Sidst da jeg besøgte museet, var det
uhumskt overalt med due-ekskrementer
på de udstillede fly og støv på montrerne,
men dette er en saga blot. Nu er der rent

overalt og alle udstillede genstande er
smukt restaurerede, så museet har oppet
sig siden da.
Når man går ind af indgangen, kommer man også ind til den centrale hal (sal 8)
hvor der er udstillet alle mulige fly. I loftet
hænger der f.eks. en Caravelle, en JU-52 og
mange andre fly.
På løngangene er der fly som Spad,
Fieseler Storch, Me-108, Voisin, og jeg
kunne bare blive ved med at remse op af
hvad de havde udstillet, for der var meget
og heriblandt mange sjældenheder. På
gulvplan var der Hurricane, Spitfire, Mirage, Fairey Battle, MiG-17, Su-22, Draken,
Mystere, Mi-24, Invader, Mosquito... og
jeg kunne blive ved! Der var mange flotte
opstillinger med jordmateriel, dukker i uniformer og meget andet. Jeg tog mindst 50
billeder i hallen og brugte timer på bare at
gå og kigge. I den centrale hal var der også
museets cafeteria, hvor man kunne nyde en
øl til rimelig pris, og helt bagved var der et
åbent værksted, hvor man restaurerede fly
til fordums skønhed. Ved siden af den var
der udstilling af en forening af belgiske
fly-arkæologer, der havde en fin udstilling
om deres arbejde, som er ret omfattende og
de havde også udstillet nogle af deres fund.
I den fjerneste ende af sal 8 er der en
udgang til gården (mærket 9) på intro-folderen, der blev udleveret ved indgangen.

Her er der kampvogne som Hetzer, Sherman, M-10, IS-2, Gepard, hjul til 88 mm
kanon, T-34 og meget andet.
Efter at man er kommet ind igen, er
der samlinger om flg. emner: Napoleonskrigene. Skatte fra Zarens imperium. Belgisk militær fra selvstændigheden i 1848 til
1. Verdenskrig. Belgiens flåde. Belgien som
kolonimagt. Skydevåben i alle mulige typer
og slags og meget andet. Som et kuriosum,
kan det fortælles at der var en imponerende
samling af belgiske regimentsfaner, der
hang under loftet.
Omkring 1. VK var der en gigantisk
sal proppet med udrustning og materiel,
heriblandt mange sjældenheder som jeg
virkelig nød at bese. Efter hvert slag, har
belgierne simpelthen samlet fjendens huer,
lakhatte og pikkelhuer op fra slagmarkerne
for at kunne aflæse deres regimentstegn.
Alt dette er overleveret til museet, så i dag
er der udstillet den største samling af disse
hovedbeklædningsgenstande fra det tyske
militær fra den 1. VK i hele verden! Der
var montrer med hundredvis af forskellige
af slagsen.
Men belgisk militær var også fint repræsenteret med sortklædte soldater med
„konditorhatte“, maskingeværer, der var
hundetrukne og meget andet. For enden
stod der også en Renault FT-17, en engelsk Mk. IV Male kampvogn, foruden

Her kan man se er del af udstillingshallen og få en ide om størrelsen på museet. Flyet er et Dassault Ouragan i fransk bemaling
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en Fokker 3-dækker som pyntede pænt
under loftet. I et af hjørnerne var der en
flot opstilling af en belgisk skyttegrav fra
Vestfronten med effekter med lyd og lys.
Flot, siger jeg bare!
I sal 12 er der en 3-etagers udstilling
med titlen ”Nuværende Konflikter”, der
omhandler tiden efter Versailles-freden i
1919. Her belyses freden i Europa med
vægt på ændringerne der fulgte. Her er
dannelsen af Estland, Letland, Litauen,
Polen, Finland og Tjekkoslovakiet belyst
med uniformer, våben, illustrationer og et
væld af interessante detaljer. Den spanske
borgerkrig blev også belyst, da den var en
slags ouverture på krigen 1939-1945.
Videre gik det derudaf med udbruddet
af krigen, med invasionen af Finland,
angrebet i maj 1940 med kampene og
flygtningene på landevejene. Der var ikke
sparet på detaljerne, idet der var dioramaer
i skala 1/1 hvor det originale materiel og
uniformer blev vist frem. Videre gik det
med alle andre fronter i øst og her var
uniformer og hjelme fra lokale SS-divisioner som ”Langemarck”, ”Flandres” og
”France”. Balkan blev også berørt hvor
Titos partisaner og deres modstandere
blev belyst. Her stod jeg og kiggede på
kroatisk udstyr og hjelme som er virkelige
sjældenheder på disse breddegrader.
Besættelsen af Vesteuropa blev berørt
med fremvisning af dioramaer af tyske
bunkers med mandskab i skala 1/1, mod-

Fairey Battle er ikke den flytype fra 2. Verdenskrig der er bevaret flest af.
Her er der en i belgisk 1940 bemaling

standsbevægelsens betydning, invasionen
og de efterfølgende kampe i 1944 og frem
til slutningen af krigen i maj 1945. Alt blev
belyst med materiel, dioramaer, fotos og
forklaringer så det var en ren fornøjelse at
se på. Her kan fremhæves at flere belgiske
militærkøretøjer fra felttoget i 1940 var
udstillet foruden en Kübelwagen fra lidt
senere i krigen. Alt var top-restaureret.
Konflikten i fjerne egne af verden blev
også belyst med ting fra Pearl Harbor, kri-

gen i Asien og Afrika m.m. Under loftet
hang der en V-1 og en Spitfire som pynt.
Flot detalje, siger jeg bare!
Tiden derinde fløj bare af sted og
mange timer efter vi startede rundturen,
sluttede vi af i museets cafeteria, hvor der
serveredes alt hvad man måtte have lyst
til for en rimelig sum penge. Museet er
simpelthen et must for enhver IPMS’er,
der måtte besøge Bruxelles.

Også en Hawker Hurricane er opstillet på museet
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Fairey Gannet AEW
1:72. Alley Cat.
I forbindelse med noget mødeaktivitet i
England fik jeg lejlighed til at besøge Scale
Model World 2009. Et begrænset budget
og endnu mindre plads i bagagen betød jeg
skulle ikke købe noget med hjem.
Men så var det lige at A2Zee models
havde benyttet lejligheden til at frigive
deres Gannet A.E.W (Airborne Early Warning), og jeg har et blødt punkt for britiske
flådefly. So guess what.
Fairey Gannet var resultatet af, eller rettere svaret på, General Requirement 17/45
og det fløj for først gang i september 1949.
Flyet var et hangarskibsbaseret anti-ubådsfly med en besætning på tre.
Det var specielt i den forstand at det
blev drevet frem af en Armstrong Siddeley
Double Mamba, bestående af to koblede
turboprop motorer, som drev kontra roterende propeller. Motorerne kunne lukkes
ned enkeltvis under flyvning og derved
forlænge aktionsradius betragteligt.
Gannet fløj i et antal versioner, anti-ubåds versionerne AS.1 og AS.4, og AS.6
samt EMC 4 som var beregnet til elektronisk krigsførelse. Et antal blev konverteret
til COD (Carrier Onboard Delivery).
AEW versionen til gengæld reelt et nyt
fly, i alt væsentligt designet fra bunden.
Sidstnævnte var i tjeneste frem til november 1979. Sjovt nok, den radar som Gannet
AEW anvendte, var tidligere blevet anvendt
i Skyraiders og skulle efter udfasning af
Gannet blive anvendt i Avro Shackleton
AEWs frem til 1990’erne. Fairey Gannet
blev eksporteret til Tyskland, Australien
og Indonesien.
Sættet er multimedie, og består af resin,
hvidmetal og et lille ark æts med diverse
antenner og finner til droptanke. Der er
ikke noget at udsætte på kvaliteten, der er
stort set ikke noget flash, støbeklodserne
lader sig nemt adskille fra delene og overfladedetaljerne er fint markeret. Ingen af
delene i mit sæt er bøjet eller vredet, og
pasformen er god.
Interessant nok er koppen ikke delt på
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langs, lodret eller vandret, men derimod
på tværs i for og bagkrop. Jeg har samlet
flere resin sæt, men jeg har ikke tidligere
set denne nedbrydning. Cockpit og den
bagerste kabine skydes ind i de respektive
kropshalvdele før de samles.
Af stores leverer Alley cat droptanke,
bagage pods samt en engine starter unit.
De klare dele, canopy, landingslys og blister
vinduer til den bagerste kabine er i klar
resin. De er en smule matte i mit sæt, men
de skulle angivelig kunne poleres op, Det
tror jeg på når jeg har prøvet, første forsøg
bliver et dyp i Future.
Vejledningen har ikke kostet en regnskov, én A4 side med forskellige tips på
bagsiden. Men i betragtning af antal dele og
den gennemtænkte nedbrydning af disse,
er det helt tilstrækkeligt.
Den eneste umiddelbare fælde ser ud
til at være propellerbladene, man får brug
for en god reference for at få dem til at
vende rigtigt. Til gengæld leverer Alley
Cat en nydelig skabelon med for at gøre
monteringen nemmere.
Der er ikke mulighed for at bygge
vingerne sammenfoldet, i det mindste ikke
uden et større kirurgisk indgreb. Selvom
både Alley Cat og CMR producerer wing
fold sæt til AS versionen, kan disse ikke
anvendes på AEW versionen, som har en
væsentlig anderledes vingeform. Alistar
Mclean fra A2Zee fortæller dog at de arbejder på et sæt til AEW, som skulle komme
på markedet omkring marts 2010.
Gannet anvendte Fowler flaps, og sættet giver med et antal hvidmetaldele mulighed for at vise dem sænket/deployed. Det
kan sikkert se rigtig godt ud på den færdige
model. Men Jeg har ikke fundet ét eneste
billede af flyet parkeret på jorden, med
flaps nede, så… nice touch, men nej tak.
Decalarket kommer fra Fantasy
Printshop og giver 4 mulige bemalinger.
XL503/260 V på HMS Victorious januar
1967, XL500/042 R fra HMS Ark Royal
oktober 1972, XL471/430 H fra HMS
Hermes oktober 1960 samt XL471/070
R som var i tjeneste på HMS Eagle i 1970.
På decals arket er der endvidere et
komplet sæt stencils.
Sættet kan bestilles direkte fra A2ZeeModels via www.a2zeemodels.co.uk for
den nette sum af £38.00. Bliver man fristet
af det ekstra sæt decals de har frigivet, så
ryger der yderligere £9.00.
Per Tardum

BØGER
”The Danish Leopard 2A5” af Thomas
Antonsen.
Barbarossa Books/Essex-UK/ISBNnr 978-1-84768-027-3, 170 sider, pris
GBP 27,50 , MEGET rigt illustreret!!!
Thomas Antonsen har her skrevet en bog
om vores nye tunge KVG, nemlig Leopard
2A5 der afløser den Leopard som har tjent
i forsvaret siden 1970erne.
Den gamle Leopard KVG havde tjent
godt, men var blevet forældet og mødte i
stigende grad ikke de krav der stilledes til
den. Derfor så forsvaret sig om efter en ny
KVG og M1A1 Abrams og Leopard 2 blev
testet. Valget faldt på Leopard 2 af flere
årsager; 1) Godt køretøj og 2) reservedele
kunne fås lige syd for grænsen! Dette lettede transport af køretøjer til forsvaret og
frembringelse af reservedele.
I 2004 ankom de første Leopard 2A5
kampvogne og Thomas’ bog viser med
gode fotos, ALT (!) hvad der skete sidenhen, så denne bog er egentlig en slags
billedkrønike over Leopard 2A5’s tjeneste
i anskaffelse, ibrugtagning, ombygning,
vedligeholdelse, DANSKE ændringer,
transport med fly og krigsskib, felttjeneste
i Oksbøl og i Afghanistan, testning i Spanien mht. om Leopard 2A5 kan klare sig i
andre klima-zoner (det kunne den ganske
godt!), modifikationer i felten, støttekøretøjer, uniformering af besætningerne og
meget andet.
Der er simpelthen billeder af alt hvad
en modelbygger og/eller en historiker
måtte begære… og det som sagt fra anskaffelsen til at bogen røg i trykken(!).
Hen imod slutningen af bogen er der
et kapitel der henvender sig til os modelbyggere, hvor byggesæt på markedet og

ombygningssæt til at lave Leopard 2A5
bliver evalueret og der er fine tegninger af
”dyret”. Godt referencemateriale!
Bogen slutter med at forklare, hvorfor
at den er dedikeret til de soldater, der
stoppede den serbiske aggression i Ex-Jugoslavien i april 1994 og hvad der skete
helt præcist.
Dernæst om hvorfor at 1 KVGESK
af JDR (Jyske Dragonregiment) har taget
navn efter dragonen Niels Kjeldsen der
faldt i krigen 1864 og hvem han var.
Jeg brugte mange timer på læsning af
bogen og dette var en fryd for øjet med
de mange fotos der i alle detaljer beskriver
Leopard 2A5. Og jeg kunne godt finde på
at bygge en model af ”dyret” selvom fly
egentlig er min specialitet!
Thomas Antonsen har begået et unikum af en bog og den får mine fineste
anbefalinger!
Bogen kan købes på forlaget, som har
Internetadressen: www.barbarossabooks.
eu/
Morten Grim Pliniussen

Iljushin Il-28 in Finnish Air Force
af Jyrki Laukkanen
Udgivet af forlaget Apali, Tampere,
Finland, 2008. ISBN 978-952-5026-79-5
Bogen ville formentlig blive tyndere, end
forlaget ville synes om, hvis den kun skulle
have indeholdt det, som man ifølge titlen
ville kunne forvente.
Måske derfor har forfatteren på siderne 6 til 43 medtaget en oversigt om hele
udviklingen af jet-bombefly i Tyskland,
USA, Storbritannien og Sovjetunionen i
1940‘erne og 1950‘erne?
Samtidig kan dette afsnit anvendes til
at komplettere temaet „jetbombefly og
Finland” med beskrivelsen af vistnok den
eneste luftkamp imellem jetfly, som har

fundet sted i finsk luftrum: i 1954 forfulgte sovjetiske MiG-17 jagerfly et USAF
RB-47E rekognosceringsfly, som havde
undersøgt situationen på Kolahalvøen, og
herunder blev der udvekslet skud imellem
parterne.
Agterskytten indgød MiG-17 piloterne
tilstrækkelig respekt til, at de holdt sig til
angreb fra siderne og dermed kun opnåede
en enkelt træffer - heldigvis gik der ingen
fly tabt på nogen af siderne, hvorfor det
finske udenrigsministerium officielt kunne
påstå, at der ikke havde fundet noget sammenstød sted.
Derefter følger 16 sider med udviklingen af Il-28 flytypen, herunder får man
også et par farvebilleder af den kinesisk
byggede kopi af flytypen Harbin H-5 i
albanske og rumænske farver.
Bogens næste hoveddel er en god bonus for den, som er interesseret i Finlands
Flyvevåben. Læseren gives på 24 sider en
gennemgang af Il-28 flyets forgængere i
løsningen af dette flys opgavetyper siden
afslutningen af 2. verdenskrig. Til målslæbning anvendte man indledningsvis Fokker
C.X og Bristol Blenheim, senere DHC-2
Beaver og SAAB 17.
Luftfotografering til karteringsformål
blev til at begynde med gjort med Dornier
Do 17Z, senere med Douglas DC-2 og
Blenheim, som i sin tur blev afløst af den
også fra Danmark kendte flytype Hunting
Percival Pembroke. Desuden blev farvandsovervågning i småskala udført med
diverse forhåndenværende flytyper.
Med disse afsnit bliver bogen faktisk en
rigtig udmærket kilde for den modelbygger,
som vil have sig en finsk SAAB 17A eller
Pembroke.
Bogens sidste 109 sider koncentrerer
sig endelig om bogens titel. Finland købte i
1959 indledningsvis to fly. Begge var brugte, men hovedreparerede: NH-1 var af den
oprindelige bombeflyversion, mens NH-2
var af Il-28R rekognosceringsversionen.
Seks år senere købte man yderligere to styk
af Il-28R rekognosceringsversionen. Typen
blev brugt frem til 1981, hvor de enkelte
individer fik hver sin specialisering: NH-1
blev anvendt til uddannelse og luftfotografering, NH-2 til målslæbning og de to sidste
til farvandsovervågning.
Udstyret til de forskellige opgaver og
opgavernes gennemførelse beskrives grundigt. En sjov detalje er et Fairchild-kameras
historie: Det blev beslaglagt af de finske
myndigheder efter, at den amerikanske
ambassades fly havde fløjet udenfor tilladt
rute. Og bagefter var amerikanerne fair nok
til at fremsende kameraets brugsanvisning
og film dertil til finnerne! Desuden beskrives flyets konstruktion og flyvningen med

flyet samt vedligeholdelsen. Der er 4 sider
portrætter af både flyvende personel og
teknikere samt en komplet navneliste, og
modelbyggeren får et afsnit om bemaling
og mærkning.
Bogen er i A4 format i stift bind, rigt
illustreret med fotos i sort/hvid og farve
samt en del tegninger. Både billedtekster
og hovedteksten løber parallelt på finsk og
engelsk; omend indholdet for det meste er
identisk, er der steder, hvor den engelske
tekst er en forkortet udgave af den finske.
Samtidig sker det også mere end eet sted,
at oplysninger, som findes i den engelske
tekst, mangler i den finske tekst!
Hastigheder, flyvehøjde, vægt og lignende angives i metersystemet i den finske
tekst, men i miles, fod, pounds osv. i den
engelske tekst. Sjovt nok er flytypernes
længde og spændvidde i metermål på
begge sprog!
Bogen rummer en del småfejl, som
tyder på manglende korrekturlæsning. I
billedteksten side 10 påstås det, at billedet
er taget i Sculpture, England. Her er der
givetvis tale om en fejl skabt af Microsoft
Word, hvis indbyggede automatkorrektur
ikke vil acceptere, at noget kan hedde
Sculthorpe (en flyvestation i England), og
automatisk stavekorrigerer dette til Sculpture – problemet her er naturligvis også,
at der findes folk, som tror på, hvad Microsoft Word tilbyder, uden at kontrollere
det. Andre steder er der forskellige navne
på samme flytype i den finske og den engelske tekst: Short Sperrin i den finske tekst
(korrekt), Short Sperring i den engelske
tekst; Harbing H-5 i den finske tekst, men
Harbin H-5 i den engelske tekst (her er den
engelske udgave korrekt).
Og endelig er den engelske tekst ikke
konsekvent i brugen af engelsk norm for
omsætning af af russiske navne til latinske
bogstaver i den engelske tekst – somme
tider anvendes den finske norm, som det
allerede ses på bogens forside: konstruktørens russiske navn bliver på finsk Iljušin eller Iljushin, på engelsk derimod til Ilyushin.
Alt dette sagt skal det dog understreges,
at den engelske tekst grundlæggende er
rigtig god og uden meningsforstyrrende
fejl – det skal ikke være de ovennævnte
småfejl, som skal skræmme nogen fra at
anskaffe sig bogen.
Bogen føres af Nyboder Boghandel.
Og så til det, som ikke står i bogen,
nemlig omtale af modelbyggesæt af typen.
Her er det så heldigt, at Il-28 er udsendt i
målestok 1/72 af både Airfix, Bilek/Italeri
og Trumpeter. Desuden skal Il-28 findes i
1/100 fra Ben Hobby.
Kai Willadsen
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TSR 2 Lost Tomorrows of an Eagle.
Af Paul Lucas, illustrationer Andy
Evans
SAM Publications
(ISBN nummer 978-0-9551858-8-5)
Under mit besøg på Scale Model World
2009 i november fangede denne titel mig.
Jeg har en Dynavector TSR 2 på bedding,
og alt materiale om dette fly vil nødvendigvis fange opmærksomheden.
TSR 2 var produktet af Operational
Requirement (OR) 343 fra maj 1959, som
beskrev behovet for et Tactical/Strike/
Reconnaissance fly, deraf forkortelsen
TSR. Mens TSR konceptet menes at være
et produkt af den daværende forsvarsminister Duncan Sandy (berømt eller
berygtet for i 1957 at have produceret den
hvidbog som reelt betød enden på en lang
række af Storbritanniens mest innovative
flyprojekter), var tallet 2 formodentlig
blot betegnende for nummer to version
af OR343 dokumentet.
Efter en bekostelig udviklingsperiode
valgte Heath regeringen i 1965 at stoppe
projektet, og planlagde at anskaffe det amerikanske F.111 i stedet for. Jeg skal ikke her
gengive historien i sin helhed. Tilstrækkelig

er at nævne at da projektet blev stoppet,
var processen konsekvent. Arbejderne på
BAC’s produktionslinie blev sendt ud af
fabrikken imens maskiner, rigge og værktøjer blev ødelagt. Alle fly, kropsdele og
del komponenter blev sendt til ophugning.
Kun to maskiner overlever i dag,
XR220 overlevede intakt og står i dag
på RAF Cosford Aerospace Museum,
og XR222 befinder sig på Imperial War
Museum Duxford (hvor det netop har
gennemgået en fuldstændig restaurering).
XR219 var den eneste TSR 2 som
kom i luften, dette fly endte sine dage som
skydemål i lighed med XR221 og XR223.
TSR 2 blev erstattet af en mangfoldighed
af forskellige fly typer som dækkede hver
deres del af behovet, Phantom FGR.2,
Jaguar, Buccaneer og ikke mindst Canberra
som måtte tjene videre i det uendelige.
F.111K blev aldrig til noget, mest på
grund af pris og et stærkt forsinket projektforløb. Australien købte, allerede før
TSR 2 var stoppet, deres F.111C’er, som
så vidt jeg ved fortsat er i tjeneste.
Der er skrevet meget om TSR 2, især
efter at Airfix producerede flyet i både
1:72 og 1:48 kom der et antal udgivelser.
Meget af det som jeg har læst er baseret
på data fra de få prototyper som reelt blev
produceret og det enkelte fly som rent
faktisk kom i luften.
Der er lagt megen vægt på den næsten
konspiratoriske annullering af TSR 2 projektet og flere forfattere har dvælet, for
længe måske, ved temaet ”hvad nu hvis”.
Det er et faktum at TSR 2 var et meget
avanceret fly, flere foreslår måske 10 år
forud for sin tid. Men det er ligeledes et
faktum, at udviklingen kostede mere end
Storbritannien var i stand til at betale.
Denne bog er baseret på arkivmateriale
som har overlevet, på trods af den daværende Labour regerings ønske om at slette
alle spor af TSR projektet. I betragtning af
at TSR 2 projektet var relativ langt fremme,
er det ikke overraskende at RAF allerede
havde lagt detaljerede planer for indfasning

NYT FRA AFV CLUB
AF-35134: M1134 Stryker ATGM
AF-35142: T-34 bevægelige bælter
50 cm presset type 1942
AF-35161: M5A1 Stuart late
AF-35164: Nashorn
AF-35168: Bælter til Marder (moderne)
AF-35173: T-34 bevægelige bælter
50 cm, støbte
AF-35S56: T-34/85 model 1944/45.
Klare overdele. Fabrik 174.
M. interiør
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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NYT FRA PLUS i 1:35
328:
334:
341:
343:
344:
345:
352:
353:
354:
355:

British light truck CS8 Late
U.S. boxes ration K
P.I.A.T.
Wheels for L4500A
Drejebænk
Paller og løftevogn
Engraved plate-German grill
Engraved plate-German early
Engraved plate-U.S. grill
Engraved plate-Modern type A

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

af flyet. Bl.a. vises det planlagte layout af
den første base som skulle have modtaget
TSR 2, RAF Coningsby.
Indfasningsplanerne omtales ret detaljeret og danner grundlag for et antal af de
mere end 70 farveplancher som man finder
i bogen. Der anvendes bl.a. serienumre
fra den planlagte produktion såvel som de
numre som ville være allokeret til F.111K.
De eskadriller som nævnes som modtagere
af TSR 2, er identificeret både ud fra de
aktuelle planer og ud fra en vurdering af
hvilke andre typer som flyet kunne have erstattet, baseret på deres faktiske bemalinger.
Udover de grundlæggende egenskaber
ved flyet, diskuterer bogen også mulige
bevæbninger, herunder i hvilket omfang
TSR 2 kunne have indgået i Storbritanniens
atomare afskrækkelsesstyrke (strategisk såvel som taktisk). Dermed får læseren et interessant indblik i tidens politiske forhold,
de strategiske overvejelser i Storbritannien
under den kolde krig i perioden 1960-70,
og en række relaterede emner. Endvidere
behandles mange af de teknologier som
skulle udvikles til flyet, mange formodentlig medvirkende til både forsinkelserne
samt budgetoverskridelserne.
Afslutningsvis diskuterer bogen den
hypotetiske videreudvikling af TSR 2,
som man antager at ville omfatte svingbare
vinger, et swing wing koncept.
Bogen omfatter ikke de eksportmuligheder som andre visse kilder lægger så
stor vægt på, kun den potentielle ordre fra
Australien er nævnt, fordi det at Australien
fravalgte TSR 2, var indirekte medvirkende
til at projektet blev stoppet.
Der er mange hvad-nu-hvis’er i forbindelse med TSR 2… men det virkelig
relevante ”hvad nu hvis” er selvfølgelig om
Storbritannien i virkeligheden havde råd
til dette fly. Svaret… må man gætte sig til.
Har du en TSR 2 på hylden og er du
interesseret i hvilke planer der var for at
introducere flyet i tjeneste? Så er denne
bog næsten et must.
Per Tardum

NYT FRA RODEN
802: 1:35 RR British Armored Car
(1920 Pattern Mk.1
modified w/sand tyres)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA HORNET
HH-29: 5 hoveder med et øje lukket
HH-30: 5 bange eller skræmte
H3205: 5 nye hoveder
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

JULEKONKURRENCE

Julen kom og gik og i mellemtiden havde I mulighed for at kigge på tegningerne herunder. Meningen var så, at I skulle sende en lap
papir eller skrive en mail til mig med løsningen.
På dagen for generalforsamlingen var der fire der havde valgt en af disse muligheder, og der var så ni der afleverede sedler til mig
inden generalforsamlingen blev kaldt til orden af formanden. Ialt var der tretten der deltog, men en havde svaret forkert (skibe er
svære!) og så var der tolv sedler i vandkanden, der fungerede som stemmeurne. Torben Klein, der var det medlem på GF der havde
lavest medlemsnummer, fungerede med stor ynde som lykkens gudinde og trak den seddel hvorpå navnet Henning Toldbod stod.
Henning blev altså vinderen af en bog eller hvad der nu ellers er af præmiemuligheder. Henning var ikke til stede, så han er efterfølgende blevet kontaktet for at finde en passende præmie. Tillykke til Henning!
Herunder er de rigtige løsninger markeret med fed skrift.

Tegning 1

Tegning 1
1
Gloster Javelin
X De Havilland Vampire
2
De Havilland Sea Vixen

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. maj 2010
(100% forbedret m.lemsblad helt i farver.)
IPMS Deutschland Journal nr. 42/2
Burma Banhee Curtiss P-40 1:48 Hasegawa,
art. m. fotos ................................................................. –4 ”FARVE”
Focke Wulf FW 190 F-8/F-9 Tamiya 1:48,
art. m. fotos ................................................................. –3 ”FARVE”
Bell X-2 Mach 2 1:72, art. m. fotos ......................... –3 ”FARVE”
Northrop F-5E Tiger II Patrouille Suisse.
1:1 detailart. m. fotos ................................................. –3 ”FARVE”
1:1 restaurering af MiG 21 F13, art. m. fotos ....... –2 ”FARVE”
Jak-50 Kunsttflugteam 1:1 og 1:72 model Amodel,
art. m. fotos ................................................................. –2 ”FARVE”
Om den der fløj fra Berlin til København
m. MD 80, art. m. fotos ............................................ –2 ”FARVE”
Hasegawa 1:72 P3 Orion, art. m. fotos................... –2 ”FARVE”
Befehlspanzer H38 (f) Bronco Models 1:35,
art. m. fotos ................................................................. –3 ”FARVE”
Mercedes Benz L1500 på Speyer museum,
art. m. fotos ................................................................. –2 ”FARVE”
U.C. Hard Graph MS Gundam M61A5 MBT,
art. m. fotos ................................................................. –2 ”FARVE”
U-Boot Typ VIIC Revell 1:350, art. m. fotos ........ –2 ”FARVE”
(Flot blad, m. gode fotos – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 4/09
Lloyd C.V 1. Serien-Doppeldecker
mit Sperrholztragflächen, art. m. fotos .......................................–6
Glemte luftbaser i Østrig- Eisenstadr-Trausdorf,
art. m. få fotos ............................................................................. –11
Wohin kamen all die Saab 35OE Draken? Art. m. fotos .........–7
In fremder Erde versunken –
Lancaster Abschuss 1943, art. m. fotos ......................................–8
Öfh nachrichten 1/07
Bombeangreb på Wiener Neustadt .............................................–6
WNF-Industriestaffel 1943/44. Bf 109G-6 ..............................–7
Luftslag over Østrig 1 OKT 1943 ...............................................–4
GMG I sportsfly i Østrig ..............................................................–3
Franz Peter, østrigsk jagerpilot i polsk tjeneste fra 1919 .........–2
Revista IPMS Brasil No 109, MAR 2004
Dr. Antonio Pereira Linhares nekrolog ......................................–3
Brasiliansk Caproni Ca. 45 ............................................................–4
Hangarskibet Minas Gerais, historie og modelbygning ...........–5
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(Skandinaviens absolut flotteste blad – nu i off-set, m.
gode artikler og flere farveindslag! Super.)
Limtuben – 2/2009 Norge
Trondheim Plastmodell Klubb, art. m. fotos ......... –1 ”FARVE”
Cromwell Mk. IV i 1:48 Tamiya, art. m. billede .... –2 ”FARVE”
Fairchild Cornell i norsk militær tjeneste,
art. m. fotos ............................................................... –12 ”FARVE”
Bf 109E-3 stasjonert på Værnes sommeren 1940,
art. m. fotos ................................................................. –4 ”FARVE”
Diverse udstillinger, art. m. fotos ............................ –6 ”FARVE”
Russian 203mm Howitzer model 1931 (b-4),
art. m. fotos ................................................................. –2 ”FARVE”
(Kit er et rigtigt flot blad m. mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 155 3/2009 (Belgien)
Hawker Hurricane Mk. IIc ZA-M PZ769, art. m. fotos ....... –20
Embraer ERJ 135 L, art. m. fotos ............................................ –16
Silent hill nurse – figur i 12 tommer, art. m. fotos ....................–8
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 21 issue 6 2009 USA
US Nationals, art. m. fotos ..................................... –70 ”FARVE”
(Det kopieres ikke, vil du have udgaven så kontakt IPMS-USA)

NYT FRA RBM kanonløb
35B21:
35B29:
35B51:
3501:
35D01:
35D02:
35D03:
35D04:
35D05:
0331823:
0332126:
0714160:
0052197:
0052797:
0053297:
Importeres
handler.

14,5mm KPVT , Soviet machine gun
23 mm AZP-23, ZSU-23-4 Shilka
155mm L/39 AS-90
Væglampe med lys
Stakit 1:35
Telefonmast med tværbom og 4 holdere
Telefonmast med 5 holdere
Stakit, hjørne
Telefonmast med 2 isolatorer og lampe
4 trætønder 2,3 cm høje
4 trætønder 2,6 cm høje
Træstige
Trætrappe br. 21mm
Trætrappe br. 27mm
Trætrappe br. 32mm
af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-

Kvartårskonkurrence
2009

Miklos Büte

10

10

10

10

40

NY

Lasse Hyllemose

10

10

9

10

39

3

Flemming Hansen

10

9

10

9

38

2

Ib Schmidt

9

8

10

9

37

1

Kjeld Pedersen

7

8

9

9

33

4

Jes Touvdal

9

7

8

8

32

5

Jacob Teckemeier

7

8

7

4

26

15

Roy Nielsen

9

7

0

10

26

12

4

Torben Klein

7

5

8

4

24

23

6

Bjørn Jensen

4

3

8

7

22

NY

Kenneth Kerff

8

6

0

7

21

7

Peter Kristiansen

6

0

9

6

21

NY

Martin Røpke

3

6

0

8

17

5

Niels Pedersen

8

9

0

0

17

8

Af Flemming Hansen
Antal modelbyggere 2009: 25
Det var jo nærmest en ny rekord i antallet
af opstillere af modeller.
I forhold til de sidste år så kom der en
ny modelbygger på banen, der fejede al
modstand væk med sikker hånd. Det var
Miklos, der med endnu en sejr i sidste udgave af kvartårskonkurrencen i 2009 med
en lille Marder IIIH 76,2 mm foran Kjeld
P. der deltog med en Shot/Centurion og
endelig Martin Røpke med en SA-6
2. pladsen og dermed den sølverne „et
eller andet“ blev tildelt Lasse Hyllemose,
der traditionelt gør sig i kamp med Ib
omkring dioramascenen. Kun en enkelt
sejr afgav Lasse til Ib i løbet af året, der
dermed sikrede sig 39 point og 2. pladsen
i årskonkurrencen. Lasse vandt i november
foran Ib Schmidt og Ole Østergaard.
3. pladsen i årskonkurrencen går hermed til El P, der jo gør sig i klassen med Fly
og andet. El P afgav to sejre i løbet af året
og ender dermed på 38 point. I årets sidste
konkurrence blev det til en 2. plads til El P
med en genbrugsmodel fra DM, mens Roy
Nielsen tog 1. pladsen med en Dauntless.
Sidste års mester Ib Schmidt må derved
se sig henvist til ærgerlige 4. plads lige uden
for præmierækkerne. Men mon ikke den
gamle mester rejser sig igen i 2010?

Total

Navn

NYT FRA EASY LINE i 1:35
EL001: Tyske små benzindunke
EL002: US vanddunke
EL003: Israelske vanddunke
EL007: Lee-Enfield No.4 Mk.1, 3 stk.
EL009: Kasse for panzerfaust 60
EL010: Tyske håndgranatkasser
EL011: Kufferter i flet
EL012: Mælkejunger, 3 stk.
EL013: Tyske 18 l vanddunke
EL015: Tysk 5 l vanddunk
EL017: Stole
EL019: Trætønder
EL022: US Wireless station WW II
EL023: US Wireless station – Vietnam
EL026: Tyske Glysantinbeholdere
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Vinderen i flyklassen blev denne
Dauntless bygget
af Roy Nielsen
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IPMS KALENDEREN 2010

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)
09.-11. april ............................... Moson Model Show modelkonkurrence .. Mosonmagyaróvár, Ungarn (http:\\mosonshow.hu)
14. april ...................................... IPMS-møde Swapmeet ................................ Nyboder Skole, København
14.-18. april ............................... Intermodellbau 2010 .................................... Westfalenhalle, Dortmund, Tyskland
.............................................................................................................................. (www.westfalenhallen.de/messen/intermodellbau)
15.-16. maj................................. German Model Masters konkurrence ....... Nürnberg (www.german-model-masters.de)
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
08. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
13. oktober ................................ IPMS-møde Swapmeet ................................ Nyboder Skole, København
30.-31. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
06.-07. november ..................... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Gammelby Fritidscenter, Esbjerg
.............................................................................................................................. (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
10. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
13.-14. november ..................... Scale Model World modelkonkurrence ..... Telford, England (www.ipms-uk.co.uk/smw_index.htm)
08. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, indtil april 2010 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.

NYT FRA ABER
1:16
16020: Panther G/Jagdpanther, Vol.6:
Clean rod and spare aerial stowage
16L-01: Turned barrel for Browning
M-1919 A4 with two part muzzle
1:24
24020: Ferrari 430 Scuderia C
24 026: New Fiat 500
1:25 scale Gun barrels
25L-01: Set of 2 Turned barrels for
Browning M-1919 A4
with two part muzzle
1:35– SPECIAL SETS
35K04: Pz.Kpfw. V Ausf.G Panther
35K06: Sd,Kfz. 138/2 „Hetzer“
1:35
35067: Fenders for Panzer I, Ausf.B
35A118: Tool box for Brummbär,
Ferdinand, Elefant
R-25: US antenna & brackets (3 pcs.)
35P-07: German ammo sFH 18 & Hummel
1:35 scale Gun Barrels
35L-82: 2 Turned barrels for Browning
M-1919 A4 with one part muzzle
35L-83: 5 pcs. Tank MG 34 machine guns
tips barrels for turret mount.
1:48
48042: StuG III, Ausf.G, early
48044: Side Skirts StuG III, Ausf.G, early
48A20: German 2 m aerials (set of 3 pcs.)
48A21: German panzer troop’s accessories
48L-18: Russian 152,4 mm M-10S
tank barrel for KV-II
48L-20: Set of 2 Barrels for German
Tank MG 34 machine guns
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1:72 scale Gun barrels
72L-35: German 17cm barrel for K 18
72L-39: Russian 85 mm D-5S tank barrel
for SU-85
72L-40: Russian 152,4 mm M-10S
tank barrel for KV-II
72L-42: Russian 100 mm tank barrel
for SU-100
72L-45: Russian 100 mm D-10T
tank barrel for T-54/55
Ships accessories
1:144–01: Set of barrels for US
Fletcher Class Destroyer
1:350L-15: 16 pcs 37 mm L/83 barrels
SK C/30 for German ships
1:350L-16: 20 pcs 20 mm L/65 barrels
C/38 for German ships
1:350L-17: 20 pcs 20 mm L/65 barrels
MG C/30 for German ships
1:350L-18: 9 pcs 203 mm barrels for USN
ships: San Francisco, Tuscaloosa
1:350L-19: 9 pcs 203 mm barrels for USN
ships: New Orleans, Minneapolis
1:350L-20: 12 pcs 76,2mm (3in/50)
barrels for USN ships
1:350L-21: 20 pcs 40 mm Bofors Mk.1
barrels for USN ships
1:350L-22: 20 pcs QF 2-pdr 40 mm
Mk.VIII „Pom Pom“ barrels
for Royal Navy ships
1:350L-25: 20 pcs 28 mm (1,1in) L/75
Mk.1 barrels for USN ships
1:350L-27: 20 pcs 20 mm L/70 Oerlikon
Mk.10 barrels for USN ships
1:350L-28: 16 pcs 102 mm Q.F. Mk.XVI
barrels for Royal Navy ships

1:350L-30: 8 pcs 381mm (15in) L42 Mk.I
long barrels for Hood,
Repulse, QE, Vanguard
1:350L-31: 8 pcs 381mm (15in) L42 Mk.I
short barrels for Hood,
Repulse, QE, Vanguard
1:350L-32: 20 pcs 0,5in (12,7mm) Vickers
Mk.III mg barrels for RN
1:350L-33: 16 pcs 102 mm type BL Mk.IX
barrels for Royal Navy ships
1:350L-34: 16 pcs 102 mm QF Mk.V
barrels for Royal Navy ships
1:350L-35: 8 pcs 356mm (14in) L45
Vickers type 41 barrels for
Kongo, Haruna, Hiei
1:350L-37: 14 pcs 152mm (6in) L50
Vickers Mk.M type 41 barrels
for Kongo, Haruna, Hiei,
Kirishima, Fuso, Yamashiro
1:350L-36: 8 pcs Japanese 127 mm L40
type 89 A/A barrels w.
recoil cylinders
1:700L-18: 9 pcs 406 mm barrels for RN
ships: Nelson, Rodney
1:700L-19: 12 pcs 152 mm barrels for RN
ships: Nelson, Rodney
1:700L-24: 9pcs 406 mm barrels for USN
ships: Iowa, New Jersey,
Missouri, Wisconsin
1:700L-25: 9 pcs 203 mm barrels for USN
ships: San Francisco, Tuscaloosa
1:700L-26: 9 pcs 203 mm barrels for USN
ships: New Orleans, Minneapolis
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrencen i november 2009
Til højre er det vinderen i
dioramaklassen, et tysk
feltkøkken der både kræver
heste- og mandekræfter for
at komme over den mudrede
bakke.
Det er lavet af
Lasse Hyllemose og sikrede
ham den tredie sejr af fire
mulige i klassen i 2009
Herunder til venstre er det
genbrug fra DM, en Yardley
McLaren i 1/12 bygget af
Flemming Hansen. Det gav
ham andenpladsen i „fly og
andet“ klassen
I midten til højre er det
vinderen i klasse A, nemlig
en 1/48 Marder III ausf.H
bygget af Miklos Büte.
Miklos blev noteret for maksimumpoint i det
samlede resultat efter 4 sejre
af 4 mulige!

Nederst er det igen Miklos, der er byggeren.
Her er det en P-39 Airacobra i 1/48.
Modellen blev nr.1 i klassen, men man kan
jo kun få 10 point en gang pr. kvartal.

At the top is the winner in the
diorama class. The builder of
this 1/35 scale field kitchen is
Lasse Hyllemose

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

In the middle left is a re-used
model from the DMC.
The 1/12 Yardley McLaren
gave Flemming Hansen a
2nd place in the aircraft and
other class
In the middle right is the winner in the armour class,
a 1/48 scale Marder IIIH
built by „Rookie of the Year“
Miklos Büte
Bottom is another of Miklos‘
creations, a 1/48 scale P-39
Airacobra. The model was
placed 1st in the aircraft
class, but the rules are that
you can only get 10 points
once per quarter
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos

Denne gang er det billeder som Morten Grim Pliniussen har taget på militærmuseet i
Bruxelles, se også artiklen på si. 30-31.

The JS-3 and the M26
could have been opponents
if US and Soviet forces had
clashed immediately after WWII.
The M75 APC in the middle was built between Dec 1952 and Feb 1954. It was used
during the Korea War and the Belgians used
it up to the early 1980‘s.
Bottom is a Belgian built Mirage 5BA

Øverst ses en russisk JS-3 og
en amerikansk M26 Pershing.
Disse to kampvogne kunne være blevet modstandere, hvis USA og Sovjet var
kommet op at slås umiddelbart efter
afslutningen af 2.VK.
I midten er det en M75 pansret mandskabsvogn. Denne type blev bygget fra dec 1952
- feb 1954 og blev brugt i Koreakrigen.
Belgien anvendte disse vogne til begyndelsen af 1980‘erne.
Nederst ses en belgisk Mirage 5BA
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