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C4 Open i billeder

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

Øverst er det FichtenFoo’s
Fantastical Fish Shaped
Submersible, et 1/35 byggesæt fra
Industria Mechanika bygget af
Ole Hviid Tønnesen
Den fik en sølv præmie
I midten et fint diorama: ”Farewell
to Arms”. Det er i 1/35 og fik guld
præmie. Byggerens navn er
undsluppet os
Nederst er det en M4A3E2 i 1/35
fra Tasca lavet som den første der
kom frem til Bastogne på juledag
1944.
Om den fik en præmie og hvem
der er byggeren er redaktøren
ubekendt

Top is FichtenFoo’s Fantastical
Fish Shaped Submersible, a 1/35
scale kit from Industria Mechanika
built by Ole Hviid Tønnesen
It got a silver prize
In the middle is a 1/35 diorama:
”Farewell to Arms”. It got a gold
prize but the name of the modeller
escaped the editor
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Bottom is an M4A3E2 in
1/35 scale from Tasca built as
the first tank that came into
Bastogne on Christmas Day 1944.
We don’t know if it got a prize or
who built it
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LEDER
I skrivende stund har meteorologerne lovet, at vintervejret snart rammer landet. Det kan holde enhver indendørs og så kan man jo
kaste sig over modelbygningen. Der er mindre end et år til at DM i Modelbygning løber af stablen. I sidste nummer løftede vi sløret
for at det ikke bliver i Valby Kulturhus og i dette nummer kan du så på Formandens side (si.4) se hvor det skal være.
Der er selvfølgelig nogle ting, som endnu ikke er faldet på plads og vi kan ikke bare forfalde til at gøre som vi plejer. Denne gang
bliver der lige lidt ekstra at tage hensyn til, men jeg er sikker på, at vi nok skal få et godt og mindeværdigt DM. Om ikke andet så skulle
vi være ude over problemerne med belysningen, som var det som fik flest kommentarer efter sidste DM i 2011.
Når du nu går i gang med kreationen af vindermodellen til DM, så husk lige at lave nogle noter og tage en håndfuld billeder undervejs.
Vi kunne godt tænke os at have lidt flere artikler om modelbygning i bladet, men det er Jer og ikke mig, der skal skrive dem.
Jeg får alligevel ikke rigtigt bygget andet end IPMS-Nyt, men det er så til gengæld fire gange om året - og vel ca. så præcist at I kan
stille kalenderen efter udgivelsesdatoen.
Hvis ikke du leverer stof indenfor dit interesseområde, ja så må du leve med at vi bringer de artikler som vi modtager. Tak til ”The
Usual Suspects”, der også denne gang sørgede for at der var stof til 40 sider. Næste nummer har vi heldigvis allerede modtaget et par
artikler til og der skulle gerne være en eller to mere på bedding, så der er nogle der sørger for at redaktionen har noget at proppe i bladet.
Hvad er det så, at der er blevet fyldt i bladet denne gang? Helt som vanligt er det en pose blandede bolsjer, hvor der forhåbentligt
er noget for enhver smag. Vi kommer i hver fald godt rundt med ikke mindre end tre historiske artikler om henholdsvis panser, fly og
rumfart. Derudover er der en reportage fra C4 Open modelkonkurrencen i Malmø, en rundtur i Skotland og ganske mange anmeldelser.
Endelig er det den tid på året, hvor vores traditionelle julekonkurrence skal løbe af stablen. Det er den hvor I skal gætte hvad tegningerne forestiller og så indsende resultatet for at kunne deltage i konkurrencen om en præmie der udtrækkes på generalforsamlingen
i januar. Apropos GF, så er det også i dette nummer, at du kan se de indkomne forslag.
Lad mig benytte lejligheden til at sige, at 2012 har været et år, hvor IPMS-Nyt er kommet vidt omkring, hvad angår indholdet af
artiklerne i bladet. Der er vel egentligt ikke det emne, som ikke har været behandlet. Det skulle da lige være moderne panser, men det
kan der måske rådes bod på i 2013. Jeg håber, at du også synes, at dette har været en god årgang.
Med disse ord vil jeg og resten af redaktionen foretage en let omskrivning af Disneys ord: Fra alle os til alle Jer, hav en rigtig
glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 27. november. Deadline til næste nummer: 01. januar.
Forsiden. Apollo 17 command module ligger her og vugger
i Stillehavet mens USS Ticonderoga nærmer sig
Foto: NASA via Internettet

Front cover: The Apollo 17 Command Module is here seen in the
Pacific after splashdown with USS Ticonderoga in the background
Photo: NASA

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side
Lokalerne er fundet til DM 2013
DM 2013 placeringen er nu endelig faldet på plads. Jeg skrev godt
nok om i sidste nummer, at vi ville lave en større demokratisk
procedure omkring dette. Men da valget skulle falde mellem Bjørns
naboskole og CPH West i Ishøj, så faldt valget på sidstnævnte
da lokalerne blev vurderet til at være langt mere præsentable og
anvendelige end en – med al respekt - nedslidt forstadsfolkeskole.
Der var flere ting der hurtigt pegede i retning af CPH West.
Først og fremmest ligger det lige ved Ishøj station – og ja det
kan naturligvis skabe nogle associationer til visse persongruppers hærgen osv. Men det har skolen naturligvis et svar på ved at
være sikret som et Fort Knox light. Det skyldes at skolen huser
mange uddannelser i dagligdagen med meget dyrt udstyr stående
i lokaler. Så derfor havde vi ikke rigtig nogen indvendinger ved at
have vore modeller stående
Så der kunne historien være sluttet – men det gjorde den ikke.
For i forbindelse med Hobbymessen i starten af november fik vi
tilbudt at lægge DM ind under Hobbymessen i Valby Hallen. I
betragtning af at der kom flere nye medlemmer og der var omkring
7.000 tilskuere til weekendens udskejelser, så måtte der sadles
om. Plads og lys er ikke noget problem. Under et sammenbragt
medlemsmøde ved kvartårskonkurrencen var der ikke nogen der
havde indvendinger, så dermed går vi videre med Hobbymessen
i Valby som fremtidigt udgangspunkt for DM i Modelbygning.
Dette betyder dog, at DM ikke kun holder stedmæssig flyttedag – men også datoen bliver ændret.

DM i Modelbygning/Hobbymessen 2013
finder sted den 2. og 3. november
Det vil sige at du har hele tre uger længere til at lave modeller i!
Det er klart, at det skaber nogle udfordringer og ændrede vilkår.
Men kan IPMS-UK klare det på samme måde som en ”mindre”
udstilling i en stor messe, så kan vi også. Der er f.eks. spørgsmålet
om hvem der skal gøre sig fortjent til at komme gratis ind under
udstillerbanneret – og hvem der ikke kommer? Der er naturligvis
også spørgsmål om bordopstilling osv. Men det er alt sammen
noget vi tager med Lars fra Togdillen og resultatet meldes senest
ud i maj udgaven af IPMS-Nyt og naturligvis på forum på det
der internet.
Parkeringsforholdene ved Valby Hallen er rigelige og ganske
gratis og lige ude foran indgangen. Det vil sige at vi ikke længere
skal sidde med en skræk i maven om man nu er kommet til at
parkere på et eller andet forbudt sted som Parkering København
hemmeligt har udvalgt til særligt indsatsområde.
Spisningsmæssigt er der den altid opstillede grill der leverer
pølser og andet sundt og nærende. Der er en ”Gylden måge” ikke
så langt væk og efter sigende skulle der dukke en større tankstation
op lige ved siden af.

Overnatningsmuligheder for enhver
Zleep Hotel der ligger i/ved Ishøj center tilbyder overnatning
til ganske fornuftige priser fra 199 pr. person. Hvis man kigger
på Zleep hotels hjemmeside, har de også et brotilbud, hvor der
tilbydes en brobillet og en overnatning for 1 person for 649,Hold øje med dette, hvis du overvejer at tage fra provinsen
i weekenden den 2. og 3. november 2013. Hjemmeside: www.
zleephotels.com
Men som altid gælder det naturligvis om at være hurtigt ude
med bestillinger!
4

First we take Malmø…
Det nyligt afholdte C4 Open i
Malmø blev lidt af en dansk succes med mange præmieplaceringer
til IPMS’ere, der havde taget turen
over både den ene og den anden
bro for at deltage i det årlige arrangement. Der er det jo godt som
præsident for IPMS Danmark at se
den ene efter den anden IPMS’er få
langet præmier i bunker i armene
efter en sejrrig weekend i det sydsvenske.
Her var det især Ole Hviid Tønnesen der med intet mindre
end 11 præmier i guld, sølv eller bronze blev topscoreren blandt
dansken. En fin præstation. Men mange andre IPMS’ere rendte
også af sted med medaljer og den fulde liste kan ses inde i nærværende udgave af IPMS-Nyt.
Næste år vil C4-Open også være SM, så mon ikke jeg skal
arbejde lidt på at generobre mit SM i bilbygning? Der har en vis
Albert Tureczek midlertidigt til låns efter sin sejr i årets SM, der
blev afholdt i Gøteborg, hvor jeg så ikke lige stillede op.

Facebook
Facebook siden blev omtalt i sidste nr og det strømmer ind med
”likes” på siden. Da det samtidig også er den nemmeste og hurtigste måde at få billeder og oplysninger om møder og events bragt
ud, så kom med på vognen, hvis du ikke er det allerede. Det er
ikke svært og det er gratis.

Nu det jul igen
Ja så er det jo den tid på året igen. Når dette nummer udleveres
er det koldt og mørkt og muligvis snevejr, hvis den globale opvarmning atter engang svigter os. Men det er også tid til gløgg og
æbleskiver ved det traditionelle julemøde hos kassereren.
Jeg håber at alle vore medlemmer får en god jul og et godt
nytår og bruger de næste mange mørke måneder til at gøre sig
klar til et nyt DM år, med nye og forhåbentlig bedre lokaliteter og
ikke mindst rigtig mange deltagere!
God jul og godt nytår.

Flyvemuseets Venners Ærespræmie
ved DM i Modelbygning 2013
På foreningens (Flyvemuseets Venner, red.bem.) sidste bestyrelsesmøde
blev det besluttet at temaet for ærespræmien i 2013 bliver ”Dansk
militærflyvning 1950-1960”. Perioden var en gylden tid for flyvevåbnet, hvor antallet af fly i 1960 var nået op på mere end 545 fly
i tjeneste og 26 forskellige typer var indfaset siden 1945.
Det giver en rigtig bred basis for IPMS medlemmer at vælge
imellem, 1 motors, 2 motors, propel, jet eller helikopter. Der kan
bygges med kendte byggesæt eller helt nye byggesæt som KZ-VII,
der forventes i handlen op til jul.
Der kan bygges kommende museumsfly som f.eks. Fairey
Firefly som er under klargøring i Stauning, Spitfire, fly der netop
er renoveret og blevet flyvende igen som KZ-VII OY-ATI som
AAA i Avedøre har renoveret eller C-47 OY-BPB
som DC-3 Vennerne har
holdt flyvende siden 1991.
Vi glæder os til at se
mange flotte modeller.
KZ-VII OY-ATI i luften
Foto: © Bjarne Gren,
Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre

The official
Airfix Model World
magazine is your
complete guide to
the world of scale
modelling, making it
essential reading for
modellers with all levels
of experience.
Focusing on
model aircraft,
Airfix Model World
also features cars,
ships, sci-fi and space,
armour and figures.

Each issue features:
E
ON SAL
NOW
DKK
93.50

Modelling Hints and Tips
Our easy to follow illustrated tutorials offer
practical, step-by-step hints and tips
for beginners and master modellers alike.

Painting Secrets
The make-or-break skill for the perfectionist
model maker – this section offers advice on
how to make the dark art of painting a little
bit easier!

You can purchase your copy from Global Press,
DSB, Kort & Gods and leading independents

Advanced Modeller
How to create that ultimate build!
Our experts show you how to produce an
award-winning authentic replica.

IPMS MEMBERS SAVE ON A SUBSCRIPTION TO
To pay in Euros, call: +44 1780 480 404 and SAVE €5.

New Builds
An impartial review of the latest releases
and re-issues from around the world.
We examine kit and decal details and how
they compare to the real thing.

Battle and Build

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

€59

€5

€54

2 Year (24 issues)

€109

€5

€104

Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to
receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday
Alternatively, order online (payments in £sterling) and save £5!

News, shows and events

Visit www.keypublishing.com/shop, click on the Airfix Model World
subscription link and enter the code IPMSMB in the coupon code
box at the checkout to receive your discount.

All the gossip from the world of modelling;
including airshows, car clubs, rallies and
re-enactments. And much, much more!

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£49

£5

£44

2 Year (24 issues)

£89

£5

£84



Travel back in time as we examine
significant historic military battles and show
how you too can build an accurate and
highly detailed model.

Closing date: 31 December 2012

www.keypublishing.com/shop
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Den flyvende kampvogn fylder 75
Den var ikke tænkt som en flyvende kampvogn fra begyndelsen, men den kom til at
spille en rolle på D-Dag i Normandiet.
Af Lars Seifert-Thorsen

D

et engelske firma Vickers nåede
i begyndelsen af 1937 frem til at
de lette kampvogne som firmaet
havde specialiseret sig i at bygge havde en
bevæbning, der ville gøre dem forældede
i løbet af kort tid. Den nyeste type var
Light Tank Mk.VIb, som var gået i produktion i 1936. Den var bevæbnet med to
maskingeværer, et 12,7 mm og et 7,7 mm
af slagsen.
For at forbedre denne gik Vickers i
gang med at udvikle en ny type let kampvogn uden at det engelske krigsministerium
havde formuleret nogle specifikationer.
Samtidigt sørgede man for at designet blev
med en ny type hjulophæng, idet man var
blevet træt af at betale for rettighederne til
det Carden-Loyd hjulophæng og affjedring
som var blevet brugt på de tidligere lette
kampvogne.
Der var også noget med at det engelske
krigsministerium havde besluttet, at hvis
noget af en ny kampvognstype fra Vickers
var blevet designet af en regeringsansat
ingeniør, så måtte den nye type ikke eksporteres og det var tilfældet med CardenLoyd affjedringen. Det betød at der var
flere incitamenter i spil for Vickers i denne
sammenhæng og man betegnede den nye
type PR (Private Research).

Krigsministeriet kunne ikke få nogle
oplysninger om typen og gik derfor ud fra
at PR stod for purdah, der er det persiske
ord for gardin eller slør. Virkeligheden var,
at Vickers meget gerne ville sælge typen
til den engelske hær, men at man ønskede
også at have muligheden for at lave eksport.

Designet
Vickers havde udnævnt Leslie Little som
chefdesigner efter at Sir John Carden var
blevet dræbt ved et flystyrt i december 1935
og det er Leslie Little som skal tilskrives
æren for designet af Tetrarch.
Det ser ud som om den oprindelige
ide var at udvikle en kommerciel traktor,
men denne blev ikke færdig i tide og man
begyndte i september 1936 at udvikle på
en ny let kampvogn med 14 mm pansring.
Som nævnt valgte man en meget anderledes type undervogn end man tidligere
havde arbejdet med. Der blev brugt fire
store pansrede vejhjul, hvor det bagerste
blev forsynet med tænder og derved fungerede som drivhjul.
I stedet for konventionelle fjedre, så
ophængte man dem på fjederben, der indeholdt dels en luftpude og dels et olielag,
hvilket gav en glimrende affjedring af de
individuelle hjul.

For at det ikke skulle være løgn, så
valgte man yderligere en revolutionerede
styring af kampvognen, idet alle otte hjul
dels vippede i det lodrette plan og dels
drejede i det vandrette plan. Dette system
fik bæltet til at vride sig og derved var det
muligt for kampvognen at dreje med en
vendediameter på ca. 28 meter.
Konventionel styring med bremsning
af det ene bælte var også muligt til brug
hvor skarpere drej var nødvendigt. Her var
der nogle problemer til at begynde med idet
man havde valgt vejhjul med en rund profil
mod bæltet og det betød at bæltet hoppede
af når man anvendte styring med bremsen,
selv ved meget lave hastigheder. Senere
gik man over til at anvende vejhjul med en
firkantet profil, hvilket afhjalp problemet.
Når man ser billeder af en Tetrarch,
der er i færd med at dreje, bemærker man
et karakteristisk ”knæk” i bæltet foran det
bagerste hjul i den side vognen drejer til.
Vickers gjorde meget ud af at vejhjulene var pansrede, idet de så ikke alene
beskyttede sig selv, men også den nederste
del af selve kampvognen og at der derfor
ikke var behov for skørter. Man påstod
også at den skulle kunne køre videre, selv
uden bælter, men det er et åbent spørgsmål
om man faktisk har prøvet dette.

Her ses en Tetrarch i færd med at dreje til højre,
bemærk ”knækket” i bæltet foran det bagerste hjul
Foto: Via Internettet

6

Her er en Tetrarch som er klar til indsættelse omkring D-Dag. Bemærk den ekstra brændstoftank på hækken og oppakning, Bren gun m.v.
Vognen er iøvrigt forsynet med en Littlejohn adapter på kanonen, læs mere om denne i teksten
Foto: Via Internettet

Motoren man valgte var en Meadows
MAT 12-cylindret 180 hk boksermotor,
som blev placeret agter og med en konventionel gearkasse. Lidt specielt, så var
brændstoftanken placeret foran køreren,
mellem fronten og et indvendigt pansret
skot og ydermere var der drænhuller i
bunden, så benzinen kunne løbe ud, hvis
benzintanken blev ramt. Besætningen var
på tre mand, køreren, skytten og kommandøren/laderen.

Prototypen
Prototypen stod klar i december 1937 og
var, da man præsenterede den, udstyret
med et tårn uden nogen form for bevæbning. Oprindeligt havde man planlagt at
bevæbne typen med to maskingeværer
som var standardbevæbningen på øvrige
engelske lette kampvogne. Men da man
hurtigt så, at den kunne udstyres med en
tungere bevæbning, lavede man et ændret
dummy tårn med en 2 pdr og et coaksialt
BESA maskingevær.
Vickers nåede i 1938 frem til at kalde
typen for Mark VII og i maj 1938 blev typen tilbudt til krigsministeriet, der allerede
havde kigget på nogle tidlige tegninger
uden at være blevet overbevist om at der
var et behov for typen. Krigsministeriets
største problem var i virkeligheden at
finde en passende betegnelse, pansringen
modsvarede de ”Light Tanks”, der var i
tjeneste, mens bevæbningen mere passede på en ”Cruiser” og hele pakken blev

derfor betegnet som en ”Light Cruiser”.
Der var ikke noget umiddelbart behov,
men alligevel satte man en specifikation
sammen, som typen passede til og den fik
betegnelsen A17.

Tidlig tjeneste
I juli 1938 blev der afgivet en ordre på 70
stk. under betegnelsen Light Tank Mk.VII
fra Vickers fabrikkerne i Elswick.
Typen blev også navngivet Tetrarch,
men hvorfor den fik det navn fortaber
sig i tågerne. Tetrarch er betegnelsen for
romersk regering med fire medlemmer og
det har ikke rigtigt noget at gøre med en
engelsk kampvogn, med mindre det er en
henvisning til de fire vejhjul. I november
1938 blev ordren ændret til 120 stk. og
produktionen af alle blev flyttet til MetroCammell i Birmingham.
Ganske vist, så havde felttoget i Frankrig vist, at lette kampvogne generelt ikke
var nogen match for de tyske kampvogne,
så blev det til at ordren på Tetrarch i juli
1940 gik fra 120 vogne ned til 70 stk. Men
da man allerede havde bestilt de nødvendige panserplader, og der i øvrigt ikke var
tid til at designe noget nyt, så fik fabrikken
overtalt krigsministeriet til at øge ordren
først til 100 og siden til 220, hvilket blev
bekræftet i slutningen af juli 1940.
Produktionen blev delvist afbrudt af
tyske luftangreb, da der var lavet 20 stk. og
det var først i slutningen af 1940 at de første Tetrarch nåede frem til 1st Armoured

Division, der var i gang med genopbygning
efter at være blevet næsten udslettet under
tilbagetoget i Frankrig.
Alt i alt endte det med at kun 177 blev
færdigbygget, primært pga. det tidligere
omtalte tyske luftangreb. Visse kilder indikerer dog, at det reelle tal som blev færdigbygget kun var 100 stk. Dette støttes bl.a.
af man senere havde en mangel på Tetrarch
til luftbårne operationer.
Tetrarch havde haft problemer med
kølingen og selv om man mente at man
havde løst dette problem, så efterlod 1st
Armd. Div. deres Tetrarch i England, da
enheden forlagde til Ægypten i 1941. Interessant er det måske, at man tog en enkelt
Tetrarch med for at afprøve den under
ørkenforhold, denne vogn eksisterer der et
par billeder af i Ægypten, den havde WD
registreringsnummeret T9287.
Problemet var så hvad man nu skulle
stille op med de nye kampvogne, når man
ikke kunne tage dem med til Mellemøsten.
Bortset fra at anvende dem til forsvarsopgaver i England, en tysk invasion var
stadig en realistisk mulighed på dette
tidspunkt i krigen, var det en mulighed at
levere et antal til Sovjetunionen.

I russisk tjeneste
Russerne brugte mange lette kampvogne
og de skreg på materiel til at hjælpe dem
mod tyskerne. Derfor blev der i slutningen
af 1941 eller begyndelsen af 1942 leveret
20 stk. Tetrarch til Sovjetunionen De blev
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Den eneste Tetrarch DD kampvogn der blev lavet ses herover. Bemærk propellen på bagenden af vognen
Foto: Via Internettet

leveret via det som blev kendt som den
persiske korridor, altså via en landbaseret
rute fra bl.a. Basra i Iraq via f.eks. Teheran
til Tbilisi i Georgien.
Ligesom de var uegnede til brug i et
meget varmt klima, så var de også uegnede
i et meget koldt klima, primært pga. den
effekt som ekstrem kulde måtte påregnes
at have på bælterne og olien i affjedringen.
På grund af et stort sovjetisk behov
for kampvogne på dette tidspunkt, blev
de tyve Tetrarch simpelthen taget direkte
fra de engelske enheder i 1. panserdivision.
Billeder viser at der ikke var tid til at male
køretøjerne om, så de blev indsat mod
de tyske styrker i engelsk bemaling med
engelske WD numre på vognene.
Tetrarch kampvognene blev indsat
i Kaukasus området på det som Sovjetunionen betegnede som Transkaukasus
og Nordkaukasus fronterne, hvor de sovjetiske besætninger omtalte vognene som
Vickers VII eller blot Mark VII.
Interessant nok, så udtalte russerne sig
positivt om Tetrarch, idet de både var hurtige og manøvredygtige samt at de kunne
køre på en meget ringere kvalitet benzin
end de sovjetiske kampvogne. Russiske
dokumenter indikerer at nogle få Tetrarch
var i kamp så sent som begyndelsen af
oktober 1943.

Operation Ironclad
Første gang at englænderne benyttede
Tetrarch i aktion var under Operation Ironclad, invasionen af Madagaskar, der foregik
8

fra 5. maj 1942. Formålet med invasionen
af øen, der var under Vichy-fransk herredømme, var at forhindre at japanerne fik
adgang til den strategisk vigtige havn Diego
Suarez (der hedder Antsiranana i dag) på
nordspidsen af øen.
I alt blev der indsat 6 Valentine og
6 Tetrarch i angrebet, der rendte ind i
meget hård modstand fra Vichy-tropper
i forberedte stillinger, hvorved mindst to
Tetrarch blev ødelagt.
I stedet for at bruge spalteplads her til
at beskrive Operation Ironclad, så vil jeg
henvise til IPMS-Nyt nr. 96 fra maj 2002,
hvor der er en artikel om emnet.

Duplex Drive
Med udgangen af 1942 var man kommet frem til at de lette kampvogne man
kendte til var nærmest ubrugelige. Denne
erkendelse havde selvfølgelig betydning
for Tetrarch, idet der på det tidspunkt var
fremstillet ca. 100 eksemplarer.
I alt havde man sendt 50 til Sovjetunionen, idet yderligere 30 var blevet afskibet
via den persiske korridor i løbet af 1942.
Spørgsmålet var nu, hvad man skulle
anvende de resterende til, idet man ikke
kunne stoppe produktionen.
Amfibisk krigsførelse var allerede i
1941 en af de ting som var begyndt at blive
mere og mere betydningsfuld. De allierede
havde indset, at krigen kun kunne vindes,
hvis man gennemførte en invasion af
Europa og trængte helt ind i Tyskland for
at nedkæmpe alle tyske styrker.

En af de ideer som kom frem i den
forbindelse var den svømmende kampvogn. Altså en helt almindelig kampvogn,
som skulle konverteres til at kunne flyde og
svømme ved egen kraft, og ikke en specielt
designet amfibisk kampvogn. En relativt
simpel ide, som krævede nogle delvist
forældede kampvogne at øve sig med. En
af disse var Tetrarch.
Nicholas Straussler, en ungarsk født
ingeniør, var manden bag ideen og han
fik stillet en Tetrarch fra 1st Armd. Div.
til rådighed. Denne kampvogn blev derefter forsynet med en kanvasskærm og
en trebladet propel til fremdrift og efter
ganske få forsøg fik man kampvognen til
at svømme for egen kraft i dels et reservoir
ved London og dels i Solent floden nær
Portsmouth.
Efter at have brugt Tetrarch til at bevise
at det kunne lade sig gøre, blev systemet
videreudviklet, først til Valentine og senere
til Sherman, som blev anvendt operativt
ved D-Dagen.

Den flyvende kampvogn
Netop D-Dag skulle vise sig at blive højdepunktet i Tetrarchs operative karriere.
Englænderne havde noteret sig, at en af
hovedårsagerne til den tyske succes ved
angrebet på Kreta var anvendelsen af
luftbårne tropper og på den baggrund
havde man opbygget sine egne faldskærmsenheder.
En af de ting man havde noteret sig
var at de meget letbevæbnede faldskærms-

En Tetrarch med Littlejohn adapter på kanonmundingen
Foto: Via Internettet

enheder havde behov for at medføre deres
egne støttevåben, idet man ikke kunne
påregne at støtte fra landbaserede enheder
ville være umiddelbar tilgængelig. Det problem gik man i gang med at løse i 1941-42.
Artilleri var selvfølgelig det første
man tænkte på, men også en luftbåren
kampvogn var på ønskelisten. Tidlige
forsøg, mest på tegnebordet, gik på at udstyre kampvognene med vinger og derefter
bruge disse direkte som svævefly.
England var ikke det eneste land
der puslede med denne ide, også
Sovjetunionen havde gang i denne
tanke.
Da man så nærmere på tanken
viste det sig dog, at der var mange
problemer forbundet med den, dels
krævede det ekstra uddannelse for
at være i stand til at lande kampvognen nogenlunde sikkert.
Der var også spørgsmålet om
man skulle anvende et specielt
landingsstel, eller man blot skulle
bruge kampvognens egne bælter.
Valgte man det sidste var det et
spørgsmål om hvorvidt bælterne
kunne klare belastningen idet landingshastigheden ville være meget
større end kampvognens egen
topfart. Endelig var der det problem som skulle vise sig at være det
største, nemlig at bygge vinger m.v.
til kampvognen som var tilstrække-

ligt stabile. Efter nogle beregninger og et
forsøg med en skalamodel blev ideen om
den egentlige flyvende kampvogn skrinlagt.
Men behovet for støtte til faldskærmsenhederne var der stadig og man besluttede
derfor at bygge et svævefly, der kunne
medbringe en Tetrarch. Valget faldt på
Tetrarch idet den var den letteste engelske
kampvogn der fandtes med en pansring
og en bevæbning der var blot nogenlunde

moderne, selvom en 2 pdr på dette sene
tidspunkt i krigen måtte siges at være
utilstrækkelig til at indlade sig en decideret
kampvognsduel. Pansringen ville heller
ikke slå til, men ville dog beskytte mod
håndvåben og granatsplinter.
Man designede et svævefly, General
Aircraft Hamilcar, så det netop kunne medføre en Tetrarch kampvogn. Det hele gik
ud på at de 7,5 ton som en Tetrarch vejede

En Tetrarch på vej ud af et Hamilcar svævefly. Der er ikke meget plads i siderne
Foto: Via Internettet
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En Tetrarch fra 6th AARR ses her inden D-Dag.
Den er udstyret med Littlejohn adapter.
Bemærk mærkerne på fronten
Foto: Via Internettet

blev anset for noget af det tungeste som
et svævefly kunne medføre. Svæveflyet fik
en fuselage, der nøje svarede til dimensionerne på Tetrarch og man må derfor sige
at der ikke rigtigt var andre alternativer
til Tetrarch kampvognen, idet de fleste
andre engelske kampvogne var for store
og for tunge.
Hamilcar svæveflyet vejede 16 tons i sig
selv og med de ca. 7,5 tons som en fuldt
kampklar Tetrach vejede må man sige at
det var en ordentlig moppedreng at få i
luften. Hertil skal man nok lige nævne, at
en Hamilcar havde en længde på 20,7 meter
og et vingespænd på 33,5 meter plus den
var 6 meter høj. Vi taler altså et svævefly
på størrelse med det Halifax bombefly som
blev anvendt til at trække Hamilcar.
Et af problemerne var at få Tetrarch
kampvognen ind i Hamilcar svæveflyet.
Det foregik ved at fjerne hjulunderstellet
på flyet og derefter bakke kampvognen ombord ved hjælp af nogle specielle ramper.
Så blev næsen lukket og svæveflyet hævet
op ved hjælp af donkrafte til man kunne
montere hjulene igen.
Ved landingen skulle piloterne på
svæveflyet lukke trykket ud af understelsbenene og luften ud af hjulene for at få
flyet så langt ned, at kampvognen kunne
køre ud ved egen kraft.
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Hamilcar svæveflyet kom ikke i tjeneste
før november 1943, så der var ikke lang tid
til at øve sig inden invasionen af Frankrig
skulle finde sted. Faktisk så skete den første
landing med en Tetrarch ombord i april
1944 på Tarrant Rushton basen. Netop
herfra er der en ret berømt episode idet
en af svævepiloterne fejlbedømte landingen og endte med næsen inde i en Nissen
barak. Sammenstødet var mere end surringerne på kampvognen kunne klare og
den Tetrarch som var ombord fortsatte ud
gennem næsen på flyet og igennem resterne
af barakken med omkring 140 km/t. Interessant nok, kom hverken kampvognen
eller nogen af dens besætningsmedlemmer
til skade, mens både svæveflyet og barakken
blev afskrevet.
Undervejs havde man fundet ud af at
nogle af Tetrarch vognene skulle have en
anden bevæbning og et antal blev derfor
udstyret med en 3” haubitz i stedet for 2
pdr kanonen. Disse vogne blev betegnet
Tetrarch ICS (Infantry Close Support).
2 pdr kanonen blev udstyret med en
såkaldt Littlejohn adapter, som kunne
monteres direkte på kanonløbet. Denne
adapter bevirkede at kanonen kom til at
fungere som en ”tapered bore” kanon.
Det betød godt nok at man skulle anvende
speciel ammunition og at man ikke kunne

anvende brisantgranater. Adapteren blev
aldrig særlig populær, men den blev anvendt i aktion på D-Dag.

D-Dag
Da D-Dag oprandt d. 6. juni 1944 var
Tetrarch vognene blevet overført til 6th
Airborne Armoured Reconnaissance
Regiment. Første bølge af angrebet var
uden kampvognsstøtte, idet det først var
i anden bølge af luftlandsætninger at man
indsatte 6th AARR med en blanding af
Bren Carriers og 20 Tetrarch i området øst
for Orne floden.
Selvfølgelig var deres værdi som
kampvogne ikke på samme niveau som
de kampvogne 21. Panzer Division havde
til rådighed, men ikke desto mindre fik
de engelske kampvogne en vis betydning,
idet det tyske modangreb, der var planlagt,
blev forpurret af at omkring 250 svævefly
landede stort set i ryggen på den tyske
division, som valgte at trække sig tilbage i
retning af Caen.
Besætningerne havde siddet bag deres
kampvogne under turen hen over Kanalen
og det var først umiddelbart inden at svæveflyene kastede los at de kravlede ombord
i deres Tetrarch. Så snart Hamilcar flyene
stoppede begyndte Tetrarch kampvognene
at køre og derved udløste de åbningsmekanismen til næselugen.
I øvrigt gik landingerne ikke helt efter
bogen. En Hamilcar landede lidt på tværs
af landingszonen og ramte en Tetrarch
der netop havde forladt sin egen Hamilcar.
Resultatet blev, at begge kampvogne blev
sat ud af spillet om end besætningerne alle
var uskadte.
Af de tilbageblevne kørte en på en
mine og en anden i en grøft under nogle
tidlige opklaringsmissioner mens de øvrige
fik kørt faldskærmsliner rundt om drivhjul
og bælter så det var nødvendigt at bruge
lang tid med blæselamper og knive for at
få dem tilbage til køreklar stand.
De små Tetrarch kampvogne var
i aktion i knapt 14 dage, primært som
støttekøretøjer til de luftbårne tropper
som holdt den østlige flanke af det allierede landgangsområde. Herefter blev de
udskiftet med Cromwell kampvogne som
var kommet frem via strandene.

Efter D-Dag
Da 6th Airborne Division vendte tilbage til
England efter operationerne i Normandiet
skete der en restrukturering og 6th AARR
udfasede sine Tetrarch og erstattede dem
med amerikanske M22 Locust, som sidenhen blev benyttet i et meget lille antal ved
Operation Varsity, overgangen over Rhinen
d. 24. marts 1945.

Tetrarch blev officielt erklæret for
forældet i januar 1946, mens dens afløser
– M22 Locust – led samme skæbne allerede
i juli 1945.
Der er forskellige beretninger som
indikerer, at man faktisk holdt fast i en
meget lille åndfuld Tetrarch og benyttede
dem helt frem til 1949 i forbindelse med
at man opretholdt en træningsflight med
Hamilcars og derfor også valgte at beholde
nogle Tetrarch til at kunne indgå i demonstrationslandsætninger.
Disse skulle have været bemandet af
3rd Hussars, men denne enheds historie
indeholder intet om dette, så det er et
åbent spørgsmål om hvem der i givet fald
bemandede de få Tetrarch.

Overlevende Tetrarch
Hvis du har fået lyst til at ville se en Tetrarch, så er det absolut en mulighed. Du
kan tage til enten England eller til Rusland.
På Tank Museum i Bovington er der
en Tetrarch, som er stillet op inde i det
ubeklædte skrog af en Hamilcar som man
har fundet i en lade. Denne Tetrarch er
lidt speciel, idet den er udstyret med en 3”
haubits, men ammunitionsholderne passer
til 2 pdr ammunition.
I Rusland står der en Tetrarch i museet
i Kubinka. Det er en af de som blev leveret

til Sovjetunionen under krigen. De billeder
jeg har set derfra indikerer at der ikke er ret
meget plads rundt om den, så det er lidt
svært at fotografere den.

Tetrarch i model
Desværre er der endnu ikke nogle af de
store firmaer, der har kastet sig ud i at sende
en Tetrarch på markedet.
Med den nye trend, hvor der udsendes
en hel del allierede køretøjer kan vi måske
håbe på at den en dag kommer i sprøjtestøbt udgave.
Man skal i hvert fald aldrig sige aldrig.
Indtil da kan vi glæde os over at der er
andre muligheder:
I 1/35 har Accurate Armour udgivet den
som et komplet multimedie sæt. Prisen
er sat til ca. 55£, hvortil der skal lægges
fragten fra England.
I 1/48 har det franske resin firma Gaso.
Line udgivet en Tetrarch. Anmeldelser
på internettet siger at det er et nemt sæt
at bygge.
I 1/56 er der lavet et sæt af et firma der
hedder Warlord Games. Det er primært
rettet mod folk der spiller krigsspil, hvor
skalaen passer til 28 mm.

I småskala er der til gengæld ikke mindre
end 4 firmaer der har kastet sig ud i resinstøbninger.
Extratech 1/72 i resin med bælter i
fotoæts.
Milicast 1/76 i resin med mulighed
for alle tre hovedbevæbninger (2 pdr, 3”
haubits og 2 pdr med Litlejohn adapter).
MMS 1/76 i hvidmetal
MMS 1/76 Tetrarch ICS i hvidmetal.
ICS står som nævnt for Infantry Combat
Support og indikerer at der er tale om en
model der repræsenterer udgaven med 3”
haubits.
Gramodels 1/150, hvilket passer til
togfolkets N skala.

Kilder
David Fletcher: The Flying Tank, i Military
Illustrated no.100 (tak til Michael Dubre for
velvillig kopiering)
Chamberlain, P. & Ellis, C.: Light Tank
Mk.VII Tetrarch, Armour in Profile no.11
Fletcher, David: Mechanised Force
Fletcher, David: The Great Tank Scandal
Fletcher, David: The Universal Tank
Flint, Keith: Airborne Armour (især nyttig
ang. udviklingshistorie og den operative
historie)
Internettet

På Tank Museum i Bovington findes denne Tetrarch,
som er sat op inde i skroget af et Hamilcar svævefly
Foto: Via Internettet
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Skotland for IPMS’ere
I Europa er der et land, der står ved en korsvej: Skal man vælge at være uafhængige eller
skal man forblive i union med englænderne - fortidens arvefjende!
Dette var så interessant, at det måtte udforskes mere, så dertil gik ferien så i år.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

A

t rejse i Skotland er nemt, for
der er en god og velfungerende
offentlig trafik. Kører man selv,
så husk at skotterne kører i venstre side,
og hvis vejene er ensrettede, så kig dig for
alligevel, der er undtagelser.
Der er gode forbindelser fra Danmark
til lufthavne i Inverness, Aberdeen og
Edinburgh med fly og med båd til Aberdeen. Landet er ikke hærget af kriminalitet,
men man bør undgå værtshusslagsmål
Befolkningen er generelt meget venlig
og hjælpsom, men man skal lige indstille
ørerne på, at udtalen på det engelske sprog
er anderledes end i fx London.
Det britiske køkken er ikke kendt for
sin gode madlavning, men alt vi spiste var
lige fra hæderligt til ypperligt, så der var
intet at klage over.
Nationalretten HAGGIS skulle absolut
prøves(!) og efter en kort tilvænning, kunne
vi ikke undvære den. Haggis består af hakket indmad fra får (hjerte, lever og lunger)
blandet med krydderier og løg. Skotsk øl
er pragtfuld og whiskyen ligeså.
I Skotland er der 2 møntenheder:
Engelske £ og skotske £. De er lige meget værd i Skotland, men ved afrejse skal
man veksle til engelske £, da bankerne
herhjemme giver en lavere kurs for de
skotske £. Årsagen er, at skotske £ er trykt
af forskellige skotske banker, hvorimod de
engelske £ er trykt af Bank of England.

Historie
Siden tidernes morgen har Skotland været
beboet af stridbare og hårdføre keltiske
stammer.
Da det nuværende England blev invaderet af romerne år 43 e.kr. under kejser
Claudius, nåede romerne til sidst det nuværende Skotland, som også blev invaderet.
Her blev de mødt af pictiske keltere, der
gjorde brav modstand og til tider gik til
modangreb på romerne. Efter et hårdt
slag ved Mons Graupius år 83 e.kr. opgav
romerne videre march nordpå.
Under kejser Hadrian byggede romerne
en mur i 122 e.kr., kaldet Hadrians Mur,
tværs over landet for at holde picterne ude,
men det hjalp kun lidt. Derpå gik romerne
i offensiv nordpå og byggede til sidst en
ny mur, kaldet Antonius Mur, år 143 e.kr.
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efter samme princip som Hadrians mur.
Men dette hjalp overhovedet ikke, og efter
mange kampe med picterne, trak romerne
sig tilbage til Hadrians Mur i år 160 e.kr.
og blev der lige til romerrigets kollaps på
de britiske øer.
År 367 e.kr. angreb skotske og irske
keltere London, og i 410 brød romerriget
endeligt sammen på de britiske øer. Ca.
år 900 e.kr blev 2 mindre kongedømmer
sammenlagt og dette sammenlagte kongedømme blev kaldt Alba, og blev en forløber
for det nuværende Skotland. Alba skulle fra
starten holde stand mod vikingerne, der
trængte sig på siden år 800 e.kr. Vikingerne
slog sig ned og etablerede deres egne kongedømmer, men de blev endeligt besejret i
1266. De overlevende vikinger blev opslugt
af befolkningen.
Derpå bankede arvefjenden England
på! England var blevet større og rigere
end Skotland og kunne dominere politisk, økonomisk og militært. I 1296 blev
Skotland invaderet af England. De blev
bekæmpet af skotterne under ledelse af
William Wallace, men da han blev henrettet
af englænderne i 1305, efter at være blevet
forrådt, tog andre over. Under ledelse af
Robert The Bruce besejrede skotterne
englænderne ved Bannockburn i 1314, og
Skotland fik fred for en tid. (Mel Gibsons
film ”Braveheart” giver et godt indtryk af
begivenhederne dengang).
Nu skal man endelig ikke tro, at alt var
fryd og gammen, når der ikke var fjender
i farvandet, for befolkningen var inddelt i
klaner, som adlød en klanleder. Klanerne
skændtes og sloges ustandseligt, hvilket
de havde de gjort siden tidernes morgen.
Had og modsætninger var nedarvede i
generationer, og nationalsporten var tyveri af naboklanens kvæg. I byerne gik
udviklingen fremad, men i højlandet levede
man videre, som man altid havde gjort.
Skotterne fik dog fred for fremmede hære
i næsten 400 år.
I 1707 blev Skotland og England sammenlagt i en union, da England blandt
andet truede med en handelsboykot og en
ophævelse af den frie bevægelighed over
den fælles grænse, hvorpå parlamentet i
Edinburgh blev nedlagt. Ikke alle skotter
var begejstrede for unionen, og under

ledelse af prins Edward James Stewart
(kaldet ”The Pretender” af englænderne)
gjorde de oprør. Efter slaget ved Sherrifmuir i 1715, som ingen af parterne vandt,
men hvor Jakobitterne led mest, gik
Edward James Stewart i exil i Frankrig i
år 1716. (Jakobitterne er den betegnelse,
man bruger om de skotske oprørere, der
bekæmpede unionen mellem de 2 lande.
Betegnelsen kommer af Jacobus, som er
det latinske navn for James).
Efter 1716 straffede englænderne skotterne, men dette inspirerede blot andre til
at gøre oprør! I 1745 gik Charles Edward
Stewart i land i Skotland ved Glenfinnan.
Han var søn af Edward James Steward og
blev kaldt kaldet Bonnie Prince Charlie
blandt skotterne, mens englænderne kaldte
ham ”The Young Pretender”. Han kaldte
klanerne sammen for at bekæmpe unionen,
men ikke alle sluttede op om opfordringen.
Nogle klaner støttede englænderne, og
magtfulde skotske ledere talte imod Bonnie
Prince Charlie.
Med en hastigt samlet hær gik Jakobitterne mod Perth og derpå mod Edinburgh.
Ved Prestonpans, uden for Edinburgh, led
englænderne deres første større nederlag til
Jakobitterne og flere sluttede sig til oprøret. Til sidst invaderede Jakobitterne selve
England i den tro, at den menige englænder
ville støtte oprøret, for deres regent var jo
en tysk prins. Jakobitterne nåede helt til
Derby, før de vendte om, og det var der
flere årsager til. Der var ingen opbakning
fra de lokale, man manglede forsyninger,
og de fik ingen fransk hjælp af betydning,
hvorpå Bonnie Prince Charlies generaler
rådede ham til at vende om.
Englænderne havde i al hast samlet en
stærk hær fra det europæiske fastland og
tilkaldt reserver fra Irland og resten af England. For at oprøret skulle have en chance
for at lykkedes, måtte skotterne vende
hjem og forsvare sig. De blev forfulgt af
englænderne under ledelse af generalerne
Wade og The Duke of Cumberland.
De marcherede ind i selve Skotland
med deres hærstyrker for at forfølge Jakobitterne. Især The Duke of Cumberland
var meget opsat på at knække Jakobitterne.
Som engelsk general på det europæiske
fastland, havde han endnu ikke vundet

en sejr af betydning, så han var nu endnu
mere forhippet på at knuse oprøret en gang
for alle. Hans brutale fremfærd gav ham
øgenavnet ”The Butcher”, og det var ikke
uden grund! Det kom til kampe flere steder
i Skotland, men det lykkedes grundlæggende ikke at gøre det af med Jakobitterne.
Til sidst kom det til et endeligt opgør
ved byen Inverness på et sted ved navn
Culloden - udtales ”Kålódn”. Her blev
skotterne brutalt slået, og der blev ikke vist
nåde overfor tilfangetagne skotter eller de
sårede skotske overlevende, som lå tilbage
på slagmarken. Alle blev hugget eller stukket ihjel! Det engelske rytteri forfulgte de
flygtende skotter, og der blev ikke givet
nogen pardon. Selv folk, der bjergede
sårede skotter på slagmarken, blev slået
ihjel. Dette var det sidste store feltslag på
britisk jord! Bonnie Prince Charlie måtte
flygte til Frankrig.
Den engelske hævn blev frygtelig:
klanledere blev henrettet, højlandsgårde
plyndret og brændt. Klaner, der havde
støttet oprøret, blev terroriseret brutalt.
Skotsk sprog, kilte, sækkepiber og klantartan-mønstre blev forbudt, og hurtigt
derefter blev klanledernes magt ophævet
ved en lov vedtaget i London!
Først under kong George d. IV i 1844
måtte skotterne igen klæde sig i kilt og spille
sækkepibe. Derefter blev Skotland en vigtig del af Storbritannien, både industrielt,
økonomisk og militært.
Glasgow blev en vigtig industriby (også
for våbenproduktion), og Scapa Flow blev

Denne imponerede store kanon hedder ”Mons Meg” og er fra 1457.
Den står på Edinburgh Castle

en vigtig base for Royal Navy. Skotske
regimenter har tjent med hæder i britisk
tjeneste i utallige konflikter indtil i dag.
Under 1.VK bombede den tyske
flåde skotske havnebyer, og under 2.VK
led skotske byer og industri under tyske
bombeflys angreb, men skotterne bakkede
ufortrødent op om krigsdeltagelsen i begge
verdenskrige. Skotland blev især vigtig for
briternes muligheder for at slå tilbage mod
tyskerne under den 2.VK. Royal Navy
brugte Scapa Flow intensivt som flådebase,

og eskadriller fra Royal Air Force opererede
fra baser som fx fra Banff, hvor de kunne
nå mål i det besatte Norge.
SOE og Commandostyrker trænede
deres folk i det skotske højland, og frie
styrker fra Polen og Norge blev opstillet i
Skotland, hvor de fik stor lokal opbakning!
I årene 1940-1942 stod 17.000 polske soldater for Skotlands kystforsvar. Dette har
skotterne aldrig glemt!
Mange ældre skotter husker mere
polakkernes tjeneste for Skotlands forsvar

Modsat ”Mons Meg”, så er denne 105 mm salutkanon i brug kl. 13.00
hver eneste dag år rundt bortset fra søndage, Langfredag og Juledag.
Historien bagved kan findes på internettet, søg efter One O’Clock Gun
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Er man på Edinburgh Castle på det rigtige tidspunkt kan man komme til det berømte tattoo

end de britiske soldaters, fordi polakkerne
stort set var de eneste der var tilstede på
lange kyststrækninger.
Derudover blev den norske modstandsbevægelse forsynet med fiskerbåde,
der sejlede forsyninger, agenter og modstandsfolk til det besatte Norge. Så der er
sket meget i Skotland, der måtte interessere
en IPMS’er. Det er blot at rejse dertil og
springe ud i det!

Edinburgh og Edinburgh
Castle/Tattoo
Lige siden oldtiden har der ligget en fæstning over Edinburgh by. Keltere, romere
og mange andre har sat deres fod der, for
stedet er strategisk vigtigt, selv i dag.
Når man går ind af den første port,
kommer man ind på eksércerpladsen, og
inden den anden port kan man ikke lade
være med at stoppe op og beundre statuerne, der flankerer porten. De forstiller de
2 skotske helte: Robert The Bruce (med
krone) og William Wallace (uden krone).
Mere skotsk og selvstændigt kan det ikke
være!
Indenfor er der en hel masse, som man
som IPMS’er skal se: The Scottish War
Memorial. Her er der absolut fotoforbud,
og det skal naturligvis respekteres, da det
er en mindehal over skotske faldne.
Her er skotske militære enheder indenfor alle 3 værn, der deltog i den 1.VK,
repræsenteret.
Nedenfor hvert regiment er deres kampagner noteret op, og reliefferne er flotte
og detaljerede.
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Den store kanon ”Mons Meg” står frit
fremme til beskuelse. Den var i tjeneste fra
1457 til løbet revnede i 1681. Tæt derved
er slottets moderne salutkanon opstillet.
Military Prison står lidt gemt bag nogle
bygninger, men det er meget interessant.
Indtil soldaterne opgav slottet som base
i 1923, blev soldater, som havde gjort sig
skyldige i et eller andet, smidt i fængsel. Her
er plancher med flere eksempler på soldater, der sad inde for druk, desertering og
meget mere. Interiøret er perfekt bevaret
og plancherne er gode!
Overfor finder man slottets krigsfangesektion. Her sad der fanger fra mange
nationaliteter, især spaniere, franskmænd
og amerikanere. De blev taget til fange
under napoleonskrigene og den amerikanske frihedskrig. Hele interiøret er ført
tilbage til den epoke, og det er ikke svært at
fornemme de uhumske forhold, de måtte
leve under. Her er også nævnt noget om
flugtforsøg, dagligliv og meget andet.
Homequarters/The Royal Scots Regiment er åbnet for offentligheden. Her er
regimentets historie fra starten til i dag. Der
er noget fra alle krige, men vægten er især
lagt på de 2 verdenskrige, Falkland, Irak og
Afghanistan. Her fremvises også en erobret
fane fra et fransk linjeinfanteri-regiment fra
Napoleonskrigene og en Hagekors-ditto
og meget andet. Plancher og montrer er
meget informative.
Tæt derpå er Royal Scots Military
Museum med flere effekter, hvilket også
bør ses.
National Warmuseum of Scotland: Her
kan man se HELE(!) Skotlands militære

historie fra 1638 til i dag. Her er alt mellem
himmel og jord: kanoner, kilte, sækkepiber,
sværd, malerier, plakater og meget, meget
mere.
Hovedvægten er naturligvis lagt på de
2 verdenskrige og de moderne konflikter.
Men vi får også historien om skotternes
andel i imperiets opbygning. Blandt effekterne er også ting fra eksilpolske og
norske enheder. Her er blandt andet faner
og uniformer. Der er til mange timers
underholdning.
Dette års tatoo på slottet var uovertruffet: Der var regimenter fra Skotland, Canada, Australien, USA, Norge og Schweiz.
Derudover var der en del civile dansere, der
optrådte med temaer fra den lokale historie
såsom Den keltiske Fortid, Den industrielle
Revolution, produktion af Whisky m.m.
Alt var perfekt til mindste detalje og den 1
½ time, som showet varede, strøg afsted.
Det er svært at sige, hvad der var showets højdepunkt, da alt var så godt fremført.
Jeg så dog et af mine ”must see” regimenter, det schweiziske ”Top-Secret Regiment”
fra Basel i Schweiz, der som altid lavede en
formidabel performance. Tatoo koster £36
pr. prs. og en billet til slottet koster £14.50
for en voksen og £8.50 for et barn.
Dette var en kort gennemgang af
mange timers besøg på slottet i Edinburgh.
Kraftigt anbefalelsesværdigt ☺!

Den royale yacht Britannia
Allerede i 1930erne var det daværende
britiske kongeskib forældet og det blev
besluttet at bygge et nyt. Den 2.VK satte en
stopper for dette og først i 1953 blev et nyt

søsat. Selve navnet var en hemmelighed,
men da det blev afsløret ved navngivningen, sang de fremmødte spontant ”Rule
Britannia”.
I 1954 sejlede Britannia sin jomfrutur,
og siden 1954 var skibet ikke kun ambassadør for Storbritannien, men også flydende
palads for kongefamilien. Siden da sejlede
skibet på samtlige verdenshave, alt imens
det tjente sit land og kongehus. Som Dronning Elisabeth II senere sagde: ”Kun på
Britannia kan jeg slappe af!”.
I 1997 var skibet blevet forældet, og
Conservatives og Labour sloges om, hvad
der nu skulle ske. Conservatives ville bygge
et nyt, mens Labour syntes at nu måtte det
være slut, da ideen med et kongeskib var
forældet.
Labour vandt valget og fik sin vilje,
og skibet endte som museumsskib i Edinburghs havn, hvor det nu er åbnet for
offentligheden. Entreen er koster £11,75
for voksne og £7,50 for børn.
Der er åbnet for alle herlighederne:
skibsbroen, maskinrummene samt lukaferne for søfolkene, marinerne, officererne
og de royale. Intet er skjult.
Derudover er det som om mandskabet
forlod skibet for en time siden, for alle ejendele, værktøj og uniformsgenstande ligger
der som de gjorde under skibets tjeneste.
En interessant ting er at skibet har sin
egen operationsstue og sygeafdeling. Her
fortalte plancherne tillige, at skibet kunne
konverteres til et fuldt udrustet hospitalsskib på mindre end 48 timer i tilfælde af
store og længerevarende konflikter.
Plancherne er meget illustrative, og for
udlændinge er der høretelefoner til udlåns,

som gentager alle forklaringerne på intet
mindre end 25 fremmedsprog, heriblandt
dansk. Der er fuld valuta for pengene,
og for den skibsinteresserede (og alle de
andre) er dette bare rent guf!
Adressen er The Royal Yacht Britannia, Ocean Terminal, Leith, Edinburgh,
EH6 6JJ

Riverside Museum
i Glasgow
I Glasgow er der et helt specielt museum:
The Riverside Museum. Her er der tusindvis af kvadratmeter proppet med biler,
både, lokomotiver, cykler og meget andet!
Langs væggene er der opsat hylder med
veteranbiler, cykler, motorcykler og både i
fuld størrelse, og på alle 3 etager, der går
rundt om den store hal, er der alt muligt at
kigge på. En gade fra 1930’ernes Glasgow
er rekonstrueret til mindste detalje, og her
kan man kigge på livet og teknikken fra
dengang. Under loftet hænger der flere
udstillingsgenstande, herunder fly, cykler
m.m.
I museet er der en hyggelig café, og i
museets butik er der bunker af Airfix-sæt,
heraf nogle ret sjældne. Dette er museet,
som får Danmarks Tekniske Museum til at
ligne et lille diminutivt provinsmuseum…
Og så er der gratis entre!
OBS: Det skal lige nævnes, at som
et ekstra lille gimmick, udstiller museet
tit køretøjer rundt omkring i byen. Ugen
inden vi kom, var der udstillet forskellige
militære køretøjer på byens centrale plads,
og da vi var i Glasgow, havde museet udstillet 7 forskellige veteran-køretøjer fra det

lokale brandvæsen på samme sted. Meget
interessant!

Culloden Battlefield ved
Inverness
Ligesom vi danskere har Dybbøl, har
skotterne Culloden. Her led de deres store
nederlag i 1746, og dette blev et lige så
sørgeligt vendepunkt for skotterne, som
Dybbøl blev for os i 1864. For £10.00 er
der fri adgang til alle herlighederne!
Indenfor er der først en historisk gennemgang af begivenhedernes gang og en
kort præsentation af hovedpersonerne,
der prægede forløbet. Derudover er der
virkelige effekter fra slaget såvel som gode
replicas, som publikum kan berøre. Kustoderne er klædt i plaider og kilte og meget
informative. Derudover er der fremvisning
af effekter, som var blevet udgravet af
arkæologer i nyere tid.
Der er en biograf, hvor man kan gå ind
og se en rekonstruktion af slaget i 3D. Her
får den ikke for lidt, og mættet af oplevelserne kunne jeg til sidst tage en spadseretur
over slagmarken, der ligger bagved museet.
En del af adgangsbilletten er en Battlefield
Guide Voucher, og den kan bruges til en
guidet tur over slagmarken. På den ene side
var de skotske udgangsstillinger og på den
anden side de engelske positioner.
Det er lidt dramatisk at gå hen over
slagmarken og høre om, hvad der skete
dengang. Især stedet, hvor mere end 700
jakobitter blev mejet ned af præcis engelsk
riffelild, gjorde et stort indtryk på mig. Særdeles interessant og hvis man er interesseret
i jakobitternes oprør, så er det et must!

Et lille indblik i Riverside
Museum i Glasgow
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Glenfinnan viadukten ligger fint ved Fort William.
Der er en imponerende natur i Skotland

Broen og Black Watch
monumentet ved Aberfeldy
Ved Aberfeldy er der en statue af en Black
Watch-soldat ved siden af en gammel bro.
Broen blev bygget af skotske soldater, der
var loyale overfor den engelske krone. Når
disse soldater ikke stod vagt om de engelske
interesser, byggede de veje for at styrke den
engelske tilstedeværelse i Skotland. Black
Watch byggede ca. 400 km vej og 40 broer!
Arbejdet begyndte i 1725 under ledelse
af general Wade, og der kom hurtigt skred
i byggeriet. Takket være disse veje kunne
englænderne nemmere, til skotternes ærgrelse, transportere soldater og forsyninger
rundt i Skotland. Herved blev den britiske
militære tilstedeværelse styrket.
I dag ærgrer skotterne sig ikke længere
over Black Watch’s anstrengelser, for ved
en nylig modernisering af vejnettet, var
vejene så godt anlagt, at de blot skulle
udvides og istandsættes. Så kunne de også
opfylde nutidens trafikale behov. Så gode
ingeniørsoldater var general Wade og Black
Watch!

Commando-monumentet
og mindeparken ved Spean
Brigde
Når man kører ad hovedvej nr. A82 fra Fort
William mod Spean Bridge, kommer man
til monumentet for Commandosoldaterne.
Monumentet blev afsløret i 1952 af
The Queen Mother og er et monument
for Commandosoldater, ikke kun fra den
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2.VK, men også fra senere konflikter.
Man ser en flot statue af 3 ”commandos”,
komplet med udrustning, heriblandt den
berømte Fairbairn-Sykes kampkniv, stå og
spejde fremad med stålblikke.
Bagved er der en mindepark, hvor
pårørende har lagt en sidste hilsen for at
ære deres kære, der har tjent i Commandostyrkerne. Her er hilsner til faldne i kamp
på Falklandsøerne, Kuwait, Irak og talløse
andre steder. Tæt derpå, er der en lille
lund, hvor man kan sprede asken efter de
afdøde kære.
Monumentet er godt placeret, for det
var i dette område, at de første commandoenheder blev opstillet. Området blev
forseglet hermetisk, og derpå kunne soldaterne øve sig alt det de ville og kunne.
Resultatet af anstrengelserne var nogle af
de mest vovede og professionelle soldater,
som verden endnu havde set. Stedet og
monumentet vækker til stor eftertanke.

Fort William og The Jacobite/Glenfinnan viadukten
På den skotske vestkyst ligger Fort William.
Byen opstod ved siden af et fort, der blev
anlagt for at kontrollere skotterne.
Derfor hedder byen også på gælisk
”Garnisonen”. Det blev opkaldt efter Willem af Oranien, byen blev omdøbt et par
gange, men kom igen til at hedde Fort William, men nu blev den opkaldt efter Prince
William, The Duke of Cumberland, kaldet
”Butcher Cumberland”, blandt skotterne.
Under den 2.VK holdt Royal Navys
Costal Forces til i byens havn. Byens ho-

vedattraktion er blandt andet jernbanen,
der går fra Fort William til fiskerbyen
Mallaig. Det sker med et tog, trukket af et
damplokomotiv, der hedder The Jacobite.
The Jacobite er omdøbt til Hogwarts
Express i Harry Potter filmene og blev
derpå lettere ”sminket” for at kunne medvirke. Flere af togvognene medvirkede
også, men de blev ikke ændret, så de er
som i filmene, både indvendigt såvel som
udvendigt.
Harry Potter-filmene er bl.a. optaget
langs denne bane, der er Storbritanniens
smukkeste jernbanestrækning. På turen
passerer man Glenfinnan-viadukten, som
spiller en stor rolle i flere af Harry Potterfilmene. Her er der et trinbræt, hvor man
kan stige af og betragte viadukten.
Glenfinnan er også kendt for, at Bonnie
Prince Charlie gik i land her og startede
Jakobitter-oprøret i 1745. Der er rejst en
statue på stedet, og i nærheden er der et
lille besøgscenter med gratis adgang, hvor
man kan se en lille men god udstilling om
begivenheden. Tog-entusiaster og Harry
Potter-entusiaster valfarter til denne jernbanelinje. Flere fra vores rejseselskab tog
turen og kunne kraftigt anbefale den.
Tager man rundt i det skotske højland,
er der meget mere at se på for IPMS’ere:
Jeg kan kun sige ”God tur” ☺ !
Skotland blev besøgt i august-september 2012.

C4 Open 2012
Ganske som det har været en fast tradition siden starten af 90’erne,
så var den sidste weekend af oktober igen scene for modelkonkurrence
ganske få kilometer fra Københavns centrum.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

M

ed en bro direkte til udstillingsbordene og en placering meget
tæt på centrum af Malmø er det
umådeligt nemt at komme til C4 Open. Stedet var naturligvis det sædvanlige Tekniske
Museum med de vante lokaliteter.
Som det efterhånden OGSÅ er tradition er der en stor mængde danskere, der
sætter et større og større præg på aktiviteterne og som formand for IPMS er det
glædeligt at se at vore medlemmer gør et
stærkt indtryk – især når det kommer til
præmieuddelingen!
Også en delegation havde taget vejen
helt fra Esbjerg med en fin stand i den
desværre lidt mere anonyme og temmelig
mørke del af museet på den anden side af
indgangen. I den sektion var de mindre
forhandlere, diverse SIG’er og forskellige
underafdelinger af IPMS Sverige.
I den anden del af museet, hvor ”det
hele sker” var de større forhandlere og
selve konkurrencelokalet, der dog godt
kan virke lidt indelukket når der har været
fyldt op med travle modelbyggere, der ikke
for alles vedkommende er lige gode venner med vand og sæbe… Du kender selv
sikkert når man kommer for tæt på en der
ikke sender tanken hen i retning af roser…!
Nuvel det blev klaret med en åben
dør af og til for lige at fjerne den værste
mugdannelse på modellerne.

Som det er tradition i Malmø, så deles
der ikke 1. 2. og 3. pladser ud, men derimod
Guld, Sølv og Bronze efter engelsk forbillede. Det skaber flere vindere om man så
må sige og en imponerende mængde af
præmier uddeles i en timelang seance, hvor
man heldigvis deler ud pr. modelbygger i
stedet for pr. klasse, for så stod vi der sikkert stadig!
Men de danske deltagere tog godt for
sig af medaljerne, med Ole Hviid Tønnesen som absolut topscorer med intet mindre end 11 medaljer af diverse karater. Men

En Lippisch P-13a i 1:48 fra Revell bygget
af Ole Hviid Tønnesen tog en sølv præmie
med hjem

mange andre tog også for sig af præmierne
i diverse klasser såsom Lasse Hyllemose,
Anders Kofoed Hansen, Poul Østergaard,
Brian Petersen, Peer Schmidt, Michael
Starcke, René Petersen, Ib Schmidt og
undertegnede holdt sig heller ikke tilbage.
Næste år er SM tilbage i Malmø sidste
weekend i oktober. Mon ikke det kan blive
nogle smæk til Svensken der kan uddeles
der?

Flemming havde taget denne 1:24 McLaren racer
med til Malmø og vandt en sølv pris med den
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C4 Open 2012 i billeder

Selvfølgelig var der mange modeller af
svenske forbilleder ved en konkurrence i
Sverige.
Øverst er det en J26 Mustang i 1:48 der fik
en sølv pris. Sættet er fra Hasegawa.
I midten et stramt lille diorama med en
Schwimmwagen og en badende tysker.
Det blev til en bronze pris.
Nederst er det en J32B Lansen med en lang
næse. Det er 1:72 sættet fra Heller, der er
blevet ombygget. Også her blev det til en
sølv pris
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Øverst en 40/43M Zrinyi II i 1:35,
bygget af et Bronco sæt.
I midten er det en
særdeles flot P-38 i 1:48,
flot detaljeret og fint patineret.
Nederst er der endnu en model
af et svensk forbillede,
denne gang en Tp83 Pembroke.
Sættet er Special Hobbys i 1:72 og
modellen blev præmieret med en
bronze præmie.
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Apollo 17 – Den sidste mand på månen
Når du sidder og læser dette med tilbageholdt åndedræt er det 40 år siden at den sidste
mand forlod månen.
Af Flemming Hansen. Alle fotos: NASA via Internettet

A

pollo 17 missionen forlod Cape
Kennedy den 9. december 1972
og landede i Stillehavet den 17.
december 1972 og den 14. december 1972
var Eugene Cernan den sidste mand, der
forlod månens overflade for at tage stigen
op til landingsmodulet Challenger for at
lukke døren bag sig.
Alle ved hvem der var den første mand
på månen – og nu kan du så tage stikket
hjem ved at fortælle, at du ved hvem der
var den sidste mand på månen! Et fint lille
partytrick.
Dette er historien om Apollo 17, dens
hardware og muligheden for at genskabe
det i model.

Apollo i et let hurtigt
sammendrag
Hvis man nu lige glemmer diverse landsbytossers vidtløftige teorier om at mennesket
ikke har været på månen og at jorden går
under her i december, så er historien om
Apollo og NASA nok en af de mest fascinerende epoker i menneskets historie. I en
tid hvor det umulige blev klaret til dagen
efter; mirakler skete hen over en weekend
og begrebet ”det kan man ikke” blev afvist
med en hånlatter.
Månerejserne blev sat i gang af, skal vi
kalde det en ”kickstart”? Russerne havde
taget amerikanerne på sengen (igen!) og
sendt Gagarin i kredsløb om jorden. Amerikanerne var også blevet taget på sengen
med opsendelsen af Sputnik I i 1957…
Det ikke særligt overbevisende svar fra
amerikanerne var i første omgang at sende
Alan B. Shepard ud på en 15 minutters
rejse i en Mercury rumkapsel på toppen
af en Redstone raket. En raket der sådan
set bare var en ombygget V2 raket, der
var hapset fra Tyskerne som sejrsrov fra 2.
verdenskrig. Med denne lidet imponerende
bedrift – set i sammenligning med russernes – lavede Kennedy et træk der nok i dag
ville blive kaldt at gå ”all-in”. Han holdt sin
Rice Stadium Moon speach. Den indeholdt
blandt andet disse berømte linier:
“There is no strife, no prejudice, no
national conflict in outer space as yet. Its
hazards are hostile to us all. Its conquest
deserves the best of all mankind, and
its opportunity for peaceful cooperation
many never come again. But why, some
20

say, the moon? Why choose
this as our goal? And they may
well ask why climb the highest
mountain? Why, 35 years ago,
fly the Atlantic? Why does Rice
play Texas?”
“We choose to go to the
moon. We choose to go to the
moon in this decade and do
the other things, not because
they are easy, but because they
are hard, because that goal will
serve to organize and measure
the best of our energies and
skills, because that
challenge is one that
we are willing to accept, one we are unwilling to postpone,
and one which we
intend to win, and
the others, too.”
Missionens logo og derunder de tre besætningsmedlemmer,
Så med et slag
fra venstre: Cernan, Schmitt og Evans
havde Præsident Kennedy skudt et kapløb
raketten har ganske vist været afprøvet med
i gang, der skulle løbe frem til udgangen af
1969. Ingeniører, teknikere og konstruk- succes uden bemanding, men meningen
tører havde travlt – meget travlt. Tænk på var at man lige skulle prøve den i et jordhvor lang tid det tog at lave Storebælts- kredsløb inden man sendte den til månen.
I julen 1968 vælger man at gå ”all in”
broen. Kennedys tale var i 1961 og der
skulle bygges en kæmpe infrastruktur op igen og sender Saturn V med Apollo 8 på
toppen i kredsløb om månen. Det er en
og ikke mindst skulle der fyres raketter af
i en lind strøm. Man skal kravle før man kæmpe chance man tager, men man vandt
kan gå og der blev taget udgangspunkt i og derefter er Apollo 9 en test af månelanden relativt simple Mercury kapsel med deren i kredsløb om jorden og Apollo 10
1 astronaut, efterfulgt af Gemini med to den store generalprøve inden prikken over
astronauter ombord for så endelig i 1967 at i’et – månelandingen. Amerikanerne nåede
det – endda to gange ved at opsende både
lancere Apollo med tre astronauter.
Det er så i 1967 at katastrofen sker, Apollo 11 og Apollo 12 inden udgangen
da de tre astronauter, Grissom, White og af 1969.
Men så var det at interessen begyndte
Chaffee omkommer på rampen under en
test. En gnist antænder kabinen og i den at sive fra offentligheden. Det er jo sådan
rene ilt udvikler branden sig til en eksplo- set dem der betaler for gildet gennem skatsionsbrand der dræber næste øjeblikkeligt. terne. Interessen steg lidt igen da Apollo 13
Vi er nu i januar 1967 og der er tre korte år var tæt på katastrofen i 1970. Men derefter
til at Kennedys løfte skal være gennemført. gik det kun nedad bakke og de planlagte
Kapslen gennemgår et komplet redesign missioner 18, 19 og 20 blev aflyst.
Dermed blev Apollo 17 den sidste
med en udrensning der minder om Chalmånemission.
lenger rumfærgen mange år senere.
Da det dermed var den sidste måneDerfor er det først i oktober 1968 man
kan opsende Apollo 7 med en Saturn IB mission blev der lavet en køreplan, der
– en lillebror til Saturn V i et kredsløb om skulle indeholde så meget som overhovedet
jorden. Der er nu kun 13 måneder tilbage muligt. I princippet skulle citronen presses
af årtiet og et par planlagte forsigtige skridt til den absolut sidste dråbe – og lidt til.
fremad bliver erstattet af en utrolig vovet Hidtil havde alle astronauter været netop
og potentiel farlig satsning. Saturn V løfte- det – astronauter. Altså tidligere kamppilo-

ter, der havde gennemgået en uddannelse
for at blive astronauter. Der havde aldrig
været en geolog på månen, der kunne se
på omgivelserne med en geologs øjne. Det
kom der så på Apollo 17.

Mandskabet
Commander: Eugene Andrew Cernan. (f.
14. marts 1934) En veteran fra Gemini 9
og Apollo 10, hvor han i sidstnævnte fløj
ned til månens overflade uden at lande.
Nu får han chancen for at komme helt
ned på overfladen ganske som John Young
på Apollo 16, der også var med på Apollo
10. Cernan er en af kun tre personer, der
har fløjet til månen mere end én gang. De
andre er Jim Lovell og John Young. Han
er en ud af 12 der gået på månen. Så kan
man tilføje at Eugene Cernan ikke bare er
pilot, men en ”Naval Aviator” og det er jo
noget helt andet!
Command Module Pilot: Ronald Evans
Jr. (10. november 1933 til 7. april 1990)
Var ham der havde styringen over kommandomodulet, men var så samtidig også
ham der trak nitten ved at være ham der
måtte vente mens Cernan og Schmitt var
nede på måneoverfladen.
Som kaptajn i U.S. Navy blev Evans
udvalgt i gruppe 5 af astronauter der kom
ind i folden i 1966. Han var backup på en
del missioner, men opnåede kun en rumflyvning på Apollo 17.
Lunar Module Pilot: Harrison Schmitt.
(f. 3. juli 1935) Lunar Module Pilot – ja så
kunne man få opfattelsen af at det var ham
der fløj skidtet ned på månens overflade –
men nej. Det tog Cernan sig af som andre
kaptajner før ham. Det var bare en titel for
at have en titel. I det mindste kan Harrison
Schmitt bryste sig af at være den sidste af
kun 12 mænd der satte sin fod på månen
– idet det var Cernan der var gået først ud!
Men han er også den eneste uddannede
geolog der kom på månen og dermed ham
der samlede prøven Troctolite 76535 op.
Den er god lige at kunne i Trivial Pursuit!
Denne prøve er efterfølgende beskrevet
som den mest interessante prøve fra månens overflade, der samtidig antyder at Månen en gang har haft et aktivt magnetfelt.

Starten og turen mod
månen
Apollo 17 opsendes kl. 00:33 den 7. december 1972, fra affyringsrampe 39-A på
Kennedy Space Center. Affyringen blev
forsinket to timer og 40 minutter på grund
af en automatisk afbrydelse ved T-30. Problemet blev hurtigt bestemt til at være en
mindre teknisk fejl. Uret blev nulstillet og
holdt ved T-22 minutter, mens teknikere

arbejdede på at udbedre
funktionsfejlen med
henblik på at fortsætte
opsendelsen. Denne
pause var den eneste
opsendelsesforsinkelse
i Apollo-programmet
som følge af denne
type hardwarefejl. Få
minutter efter opsendelsen, nåede de tre
besætningsmedlemmer
ind i et lavt kredsløb om
jorden uden problemer.
Anslået var der omkring 500.000 tilskuere til opsendelsen i
umiddelbar nærhed af
Kennedy Space Center,
trods den tidlige morgenstund. Opsendelsen
var synlig omkring 800
km væk.
Klokken ca. 14:47
EST den 10. december, blev CSM motoren
tændt for at bremse fartøjet ind i en bane omkring månen. Da dette
var fuldført og Apollo
fartøjet bestående af
LEM (Månemodulet)
der var tilkoblet CM
(Command Module –
hvor den tre mand store
besætning opholdt sig) og service modulet
der indeholdt alle forbrugsstoffer såsom ilt
og brændstof til styre- og bremseraketter,
begyndte besætningen forberedelserne til
landing i Taurus-Littrow dalen.

Landing på månen
Efter separation fra Kommando/Service
Module, begyndte månelanderen Challenger og dens besætning på to, Eugene
Cernan og Harrison Schmitt, at justere
deres bane og begynde forberedelserne
til nedstigningen til Taurus-Littrow. Mens
Cernan og Schmitt forbereder sig på til landing, forblev Command Module Pilot Ron
Evans i kredsløb for at observere, udføre
eksperimenter og afvente returnering af
hans kolleger et par dage senere.
Efter endte forberedelser til landing,
begyndte Cernan og Schmitt deres nedstigning til Taurus-Littrow dalen på Månens
overflade. Først flere minutter efter nedstigningsfasens indledning bliver månelanderen orienteret således at besætningen kan
se ned mod landingsstedet.
Under nedstigningsfasen vil Cernan
”flyve” rumfartøjet til et ønskeligt landingssted, mens Schmitt oplæser data fra

Denne Saturn V raket, der her ses på
rampen, blev brugt til Apollo 17 missionen

computeren der er essentiel under landing.
Månelanderen rørte Månens overflade
kl. 14:55 EST den 11. december. Kort
tid derefter, begyndte de to astronauter
at re-konfigurere LM til deres ophold på
overfladen og begyndte forberedelserne til
missionens første tur på overfladen også
kaldet EVA-1.

På månens overflade
Eugene Cernan trådte ud på månens overflade, den 13. december 1972. Den første
månevandring under missionen begyndte
cirka fire timer efter landing, omkring kl.
18:55 den 11. december.
Den første opgave for den første
udflugt var at losse Lunar Roving Vehicle
(månebilen) og andet udstyr fra Lunar
Module. Mens Cernan arbejdede nær bilen
blev en skærm ved et uheld knækket af.
Den samme hændelse havde også fundet
sted på Apollo 16, hvor Commander John
Young manøvrerede månebilen rundt.
Selv om dette ikke var et mission-kritisk
spørgsmål, blev tabet af skærmen årsagen
til at Cernan og Schmitt blev dækket af
støv der blev kastet op, når månebilen var
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Der er langt til det lokale
autoværksted, når man befinder
sig på månen. Nød lærer en at
gaffatape er ens bedste ven

i bevægelse. EVA’en er slut efter syv timer
og tolv minutter.
Den 12. december, kl. 18:28 EST,
begyndte Cernan og Schmitt deres andet
månen udflugt. En af de første opgaver for
EVA’en var at reparere den højre bagskærm
på månebilen, som var blevet brækket af
den foregående dag. Man gjorde dette ved
at tape fire kort sammen med gaffatape og
fastspænde disse på resten af den ødelagte
skærm. I løbet af denne EVA, prøves flere
forskellige typer af geologiske aflejringer
i dalen, herunder orange-farvet jord. Besætningen afsluttede denne månevandring
efter syv timer og 37 minutter. De indsamlede 34 kg prøver.
Den tredje og sidste månevandring for
Apollo 17 og Apollo-programmet i det
hele taget begyndte kl. 05:26 EST den 13.
december. Under denne udflugt, indsam22

lede besætningen 66 kg måneprøver. Før
afslutningen af månevandringen, indsamlede besætningen en sten og dedikerede
den til flere forskellige nationer, som var
repræsenteret i Mission Control Center
i Houston, Texas, på det tidspunkt. En
mindeplade placeret på Lunar Module
som markerede resultaterne fra Apolloprogrammet, blev derefter afsløret. Før han
gik ind i månelanderen sidste gang, sagde
Gene Cernan følgende:
”I’m on the surface; and, as I take man’s
last step from the surface, back home for
some time to come — but we believe not
too long into the future — I’d like to just
[say] what I believe history will record. That
America’s challenge of today has forged
man’s destiny of tomorrow. And, as we
leave the Moon at Taurus-Littrow, we leave
as we came and, God willing, as we shall

return: with peace and hope for all mankind. Godspeed the crew of Apollo 17.”

Tilbage til Jorden
Eugene Cernan og Harrison Schmitt steg
op fra Månens overflade i månelanderens
returdel den 14. december, kl. 17:55 EST.
Efter et vellykket rendezvous og sammenkobling med Ron Evans i Command/
Service Module i kredsløb om månen,
overførte besætningen udstyr og månens
prøver mellem LM og CSM for at vende
tilbage til Jorden. Efter dette blev månemodulet koblet fra 01:31 den 15. december.
Dette blev derefter bevidst styret ned i
Månen i en kollision der blev målt af de
opstillede seismometre opsat på Apollo 17
og tidligere Apollo ekspeditioner.
Den 17. december, under turen tilbage
til Jorden kl. 15:27 EST, blev det Ron

Landingsmodulet og månebilen

Evans tur til at optræde med en time og
syv minutter lang rumvandring for at hente
eksponeret film fra instrumentdelen på den
udvendige side af CSM.
Den 19. december frakoblede besætningen Service Modulet, så kun Command
Module vendte tilbage til Jorden. Apollo 17
rumfartøj kom ind i jordens atmosfære og
landede sikkert i Stillehavet kl. 2:25 PM,
6,4 km fra opsamlingsskibet USS Ticonderoga. Cernan, Evans og Schmitt blev
derefter hentet af en Sea King helikopter
og var sikkert ombord på Ticonderoga 52
minutter efter landing.

Missionen i tal
Affyring: 7. december 1972 kl.05:33:00
UTC
Kennedy Space Center, LC 39A
Månelanding: 11. december 1972
kl.19:54:57 UTC 20° 11’ 26.88” N – 30°
46’ 18.05” Ø, Taurus-Littrow
Månevandringer:
Første: 7 timer 11 minutter 53 sekunder

Anden: 7 timer 36 minutter 56 sekunder
Tredje: 7 timer 15 minutter 8 sekunder
i alt: 22 timer 3 minutter 57 sekunder
Tid på Månen: 74 timer 59 minutter 40
sekunder
Indsamlet månemateriale: 110,52 kg
Landing: 19. december 1972 kl.19:24:59
UTC 17° 53’ S – 166° 7’ V
Varighed: 301 timer 51 minutter 59 sekunder
Antal månekredsløb: 75
Tid i månekredsløb: 147 timer 43 minutter
37,11 sekunder
Masse: Kommandomodul 30.369 kg;
Månelandingsfartøj 16.456 kg

Apollo 17 i model
Det er utroligt at man skal vente 40 år på
det, men det er intet mindre end sandt. På
det seneste har Dragon udsendt det ene
sæt på markedet efter det andet, der har
rumfartshistorisk interesse. Det er blevet
til en flot serie i den konstante skala 1:72
med både Mercury, Gemini og Apollo sæt.

Desværre mangler der boostere til Gemini
og Mercury Atlas. (Dvs. selve raketten der
bringer kapslen i kredsløb). Derimod er der
lavet en fuld Saturn V i skala 1:72, hvilket
er en rimelig stor model. Den har jeg dog
ikke set i Danmark endnu.
Udover 1:72 serien er der også lavet en
1:48 serie med Apollo CSM og en med LM
Dragon Sæt 11015: Apollo 17 ”The
Last J-mission CSM + LM + Lunar rover”
Sættet her er udgivet i forskellige versioner alt efter hvilken Apollo mission der
er tale om, så der i rimeligt omfang kan genskabes en situation fra missionen. Når jeg
skriver i ”rimeligt omfang” så er det set ud
fra et hardware synspunkt. De forskellige
missioners hardware var forskellige i 1:1
men er i 1:72 naturligvis mere eller mindre
ens af støbningsmæssige årsager. Men det
skal siges at der er gjort en stor indsats for
at få de vigtigste ændringer fra de tidligere
missioner med. Det er bl.a. det panel i CSM
(Servicemodulet – den cylinderformede
genstand under kommando modulet) der
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helt indpakket i gul og orange Mylar og
opstigningsenheden er iklædt lidt spredt
Mylar og sorte felter på den delvis aluminiumsfarvede enhed. Men nu kommer
tricket: Der var ikke to af månelanderne
der var ens! De var alle forskellige.
Det var der en fyr (Paul Fjeld) der
gjorde meget ud af at forske i omkring
år 2000 med henblik på at udgive en bog.
Jeg tror dog at det endte som så meget
andet ”netsnak” ved snakken. Men man
kan finde alle billeder fra Apollo og meget
andet ved bare at google eller kigge på apollosaturn.com. Paul Fjelds noter kan stadig
findes på nettet: http://home.earthlink.
net/~pfjeld/lmdata/index.html
Alt i alt et fint sæt som alle Dragons
rumfartssæt. De kan sagtens danne grundlag for en flot samling nu her 40 år efter at
hardwaren var aktiv. Jeg håber ikke at vi skal
vente på den ultimative rumfærge i 40 år!

Referencer

Splashdown i Stillehavet

indeholder en masse instrumenter, hvor
Ronald Evans på vejen hjem fra månen
får en rumvandring på CV’et ved at skulle
hente filmkassetter og andet fra denne del
af rumfartøjet.
Også månelanderen indeholder de
korrekte tilføjelser med paneler hvor
instrumenter og månelander har siddet
under turen til månen. Månebilen der også
er med i sættet var i realiteten en genial
folde-ud bil, der var designet så den lige
akkurat kunne sidde fast på ydersiden af
månelanderen, der jo ikke lige indeholdt
en garage eller tomme bokse til den slags.
Månebilen er også med i sættet. Det
var den jo sådan set også i det gamle
”Astronaut sæt” i ”myresoldat” serien fra
Airfix i ”pragtfuld” blød plast, men denne
udgave er langt mere realistisk, selvom den
sagtens kan få lidt mere på detaljesiden af
den dedikerede entusiast.
I gamle dage var en månelander hvid
med sorte stafferinger. Det er så langt
fra sandheden som noget kan være… I
virkeligheden var nedstigningsmodulet
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Der er tonsvis at finde på nettet, men
hvis man gerne vil se en dramatisering af
denne og andre Apollo ture er det bare at
finde HBO serien ”From the Earth to the
moon” der er lavet af Tom Hanks der også
stod bag filmen Apollo 13. Der er anvendt
meget nittetællende kulisser, så interiør og
instrumentpaneler fuldstændigt fremstår
som identiske med originalerne i denne
serie – og i Apollo 13 filmen. Kan varmt
anbefales.
NASA’s hjemmesider om ”humans
spaceflight” indeholder masser af billeder,
men vil man have det hele i bedre opløsning så kig på apolloarchive.com.
Æskeforsiden til Dragons byggesæt

Vi slutter med dette berømte billede,
hvor astronauterne bliver samlet op
af en S-61 Sea King helikopter med
USS Ticonderoga i baggrunden

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:32
SH32028:
SH32048:
1:72
SH72095:
SH72099:
SH72132:
SH72229:
SH72233:
SH72244:
SH72245:

SH72247:
P-39N/Q Airacobra
”Soviet Guard Regiments”
F-80C “over Korea”

SH72248:
SH72251:

B-18 Bolo ”Pre War Service”
Supermarine Seafire
FR. Mk.47
XP-56-II Black Bullet
”Hi-tech”
Supermarine Seafire Mk.45
Supermarine Spitfire Mk.24
SF-1/FF-2 ”US Navy Scout
Fighter and Trainer”
Yakovlev Yak-23 Flora
Two-Seater

SH72256:
SH72261:
1:48
SH48107:

G-23 Delfin
”Spanish Civil War”
Yakovlev Yak-23 Flora
”Red & White Stars”
Digby Mk.I
”Bolo in Canadian Service”
model 68 Hawk III
”Over Siam and Argentina”
Messerschmitt Me 263V-1
with Sleuch Slepper

Supermarine Spitfire Mk.XII
”Low Altitude Fighters”
SH48110: Heinkel He 115
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ALPINE
1:35
35142:
35143:
35144:
35145:
35146:
35147:
H005:
H006:
1:16
H6001:
H6002:
16018:

German Motorcycle Driver
German Motorcycle Trooper
German Motorcyclist Set
SS AFV Crew Leaning
SS AFV Crew with Pistol
SS AFV Crew Set 2 figures
SS Panzer Heads Set #1
SS Panzer Heads Set #2
German Heads Set #1
German Heads Set #2
“The Charge” USMC 1943/44

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Macchi C.200 Saetta
Juleaften er det præcis 75 år siden at dette interessante fly fløj for første gang.
Af Lars Seifert-Thorsen. Fotos: Via Internettet

H

elt ifølge traditionen begynder
denne historie et stykke tid før
den egentlige begivenhed. Nærmere betegnet skal vi tilbage til foråret 1935
hvor chefdesigneren på Macchi fabrikken,
Mario Castoldi, lavede en stribe skitser af
moderne monoplan jagerfly med optrækkeligt understel.
Dette var nærmest revolutionerende i
italiensk flyindustri, idet man hidtil primært
havde anvendt biplaner, især Fiat CR.32,
der på dette tidspunkt deltog i den spanske
borgerkrig.

Denne C.200 er fra 373a Squadriglia i Nordafrika 1941.
Mærket lige foran cockpittet indikerer at dette er
Generale Ferdinando Raffaellis personlige fly

Designet
Allerede i 1932 havde det italienske luftfartsministerium instrueret fabrikkerne
om at koncentrere sig om at anvende luftkølede stjernemotorer til jagerfly, idet man
anså disse for at være mere driftssikre end
vandkølede rækkemotorer.
Det direktiv betød selvfølgelig at da der
blev lavet en officiel specifikation i februar
1936 gik den på et fly med en stjernemotor,
en topfart på 500 km/t og 2 timers flyvetid.
Bevæbningen skulle oprindeligt være et
enkelt 12,7 mm maskingevær, men det blev
hurtigt ændret til 2 stk. 12,7’ere.
Mario Castoldi havde tidligere bl.a. designet racerfly til Schneider Trophy løbene
og nu tegnede han et lavvinget monoplan
helt af metal bortset fra lærredsbeklædning
på haleror og højderor, med optrækkeligt
understel. Brændstoftankene var selvtættende og placeret dels under piloten, dels i
midtersektionen af vingen.
For at forbedre pilotens udsyn var han
placeret øverst på en distinkt ”bule” på
fuselagen.
Motoren var en 870 hk Fiat A.74 motor, der i store træk var identisk en licens-

bygget udgave af den amerikanske Pratt &
Whitney R-1830 Twin Wasp.

Prototypen
Den første prototype, med serienummeret
MM.336, fløj for første gang d. 24. december 1937 fra flyvepladsen i Linate Pozzolo,
som vi i dag kender som Milanos Malpensa
lufthavn. Manden ved styrepinden var
Macchis cheftestpilot Giuseppe Burei og
jomfruflyvningen var uden problemer.
Prototype nummer to fløj i begyndelsen af 1938 og testflyvningerne gik
fremad uden de helt store problemer. Selv
om flyet ikke var det mest aerodynamiske
vidunder, så kunne det opnå en hastighed
på 500 km/t i horisontal flyvning og
under forsøg med dyk, opnåede man en
hastighed på ikke mindre end 805 km/t
uden at bemærke nogle problemer med
manøvremulighederne.
En interessant detalje er, at den venstre
vinge var lidt længere end den højre, hvilket
medvirkede til at drejningstendensen forårsaget af motoren blev fjernet.

Her er en Macchi C.200 i den meget karakteristiske italienske
camouflagebemaling, som den blev anvendt i Nordafrika 1942

Macchi C.200 var ikke det eneste jagerfly der blev konstrueret for at leve op til den
officielle specifikation fra februar 1936.
Også Fiat G.50, Reggiane Re.2000, IMAM
Ro.51, Caproni-Vizzola F.5 og AUT.18
deltog i konkurrencen om at få ordrerne
fra Regia Aeronautica. I 1938 vandt Macchi
konkurrencen, om end der i første omgang
kun blev placeret en ordre på 99 stk. Fiat
G.50 blev sat i en begrænset produktion,
fordi den kunne være operativ tidligere en
Macchi C.200, mens Reggiane Re.2000 blev
en eksportsucces hvor Sverige og Ungarn
købte stort ind. De tre øvrige konkurrenter
blev siet fra og kun produceret i ganske få
eksemplarer, der aldrig så aktiv tjeneste.
Macchi C.200 viste sig dog at have et
problem, idet man i juni 1938 fandt ud
af at hvis man forsøgte at dreje for krapt
med flyet havde det en tendens til at gå ind
i et fladt spin, som det var meget svært at
komme ud af. Problemet blev løst ved at
man redesignede vingeprofilen og da de
nye vinger blev leveret i løbet af 1939-40
viste det sig, at Macchi C.200 var det bedste
italienske jagerfly som fandtes.

Produktion
Det største problem med Macchi C.200
var den ekstraordinært lange produktionstid som det krævede for at bygge et
enkelt eksemplar. Man skulle bruge mere
end 22.000 mandetimer til at bygge et fly!
Årsagen hertil skal findes i nogle forældede
produktionsmetoder. I sidste ende betød
det, at der ikke blev bygget mere end 1.153
stk. af typen.
De første 240 blev leveret med et lukket
cockpit, men da de italienske piloter hellere
ville flyve i cabrioletmodeller, blev resten
bygget med lidt forskellige udgaver af åbne
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Inspiration til et diorama fra Syditalien? Bagkroppen er understøttet af en olietønde og der
er lagt sten foran og bagved hjulene mens der bliver fyldt op med 12,7 mm ammunition

cockpits, en detalje man lige skal notere sig
som modelbygger.
Som et kuriosum i den forbindelse skal
det nævnes at Danmark udviste interesse
for typen og faktisk var meget tæt på at underskrive en kontrakt på 12 stk. da Tyskland
invaderede Danmark i april 1940. Derefter
var det selvfølgeligt ikke længere relevant
for Danmark at anskaffe sig jagerfly så
ordren blev aldrig til noget.

C.200 i aktion
De første Macchi C.200, der nu havde fået
tilnavnet Saetta (tordenkile) blev leveret
til en af Regia Aeronauticas eliteenheder
i Nordafrika i august 1939. Piloterne i 10
Gruppo af 4 Stormo ville dog ikke have dem,
idet de foretrak de mere manøvredygtige
Fiat CR.42 biplaner. Det endte så med
at man overførte flyene til 6 Gruppo af
1 Stormo på Sicilien og Gruppo 152 af 54
Stormo på det italienske fastland.
Da Italien gik ind i 2. Verdenskrig d. 10.
juni 1940 havde man 144 operative C.200
Saetta, hvoraf dog kun ca. halvdelen var
flyvedygtige.
Første gang C.200 Saetta optrådte i en
luftkamp var d. 23. juni 1940, da fjorten
C.200 der eskorterede ti SM.79 bombefly
på en mission mod Malta, blev intercepted
af to (2) Gloster Gladiator. Gladiator
flyene angreb bombeflyene, men blev selvfølgelig selv angrebet af de eskorterende
C.200 og i den efterfølgende luftkamp
lykkedes for en af Gladiator piloterne at

skyde en C.200 ned. Vi skal helt frem til
1. november 1940 for at finde den første
luftsejr med en C.200, da en Sunderland
flyvebåd blev skudt ned af en flok C.200 i
nærheden af Sicilien.
Da Luftwaffe kom til Middelhavet
blev Macchi C.200 indsat som eskorte for
Stukas, der angreb Malta og det viste sig
relativt hurtigt at de var i stand til at klare
sig over for engelske Hurricanes, mens de
ikke var nogen alvorlig match for Spitfires.
Macchi C.200 deltog i hele felttoget i
Jugoslavien, hvor man bl.a. benyttede typen
som jagerbombere udstyret med 2 stk. 100
kg bomber. I løbet af de 11 dage felttoget
varede sænkede C.200 fly et lille tankskib
og ødelagde omkring tyve fly på jorden.

Også i Nordafrika indsatte man C.200
og det var herfra man fløj eskortemissioner
for Stukas mod Malta samt mange jagerbombermissioner mod den engelske 8.
arme. Blandt de succeser som man noterede sig var, at det var C.200 fly der sænkede
de engelske destroyere HMS Sikh og HMS
Zulu d. 15. september 1942 i forbindelse
med det mislykkede commando angreb
på Tobruk.

Østfronten
Efter det tyske angreb på Sovjetunionen i
juni 1941 sendte italienerne også styrker i
kamp på østfronten. I august 1941 sendte
man i alt fire eskadriller C.200 afsted og
de ankom til Tudora (tæt ved Odessa) d.

Macchi C.200 blev brugt igennem to russiske vintre.
Det har været en kølig fornøjelse at flyve ”cabriolet” i de temperaturer!
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Endnu en dioramaidé. Flyene er fra 86a Squadriglia og
billedet er taget mens enheden var baseret i Sovjetunionen.
Hvad formålet med afspærringerne er fremgår ikke umiddelbart

13. august 1941. De første operationer fløj
man fra Krivoi Rog d. 27. august 1941 og
man opnåede hurtigt otte luftsejre.
Senere fløj man jagerbombermissioner
i forbindelse med Dnjepr offensiven i
september og under de fortsatte kampe i
området. I løbet af vinteren 1941-42 rykkede de italienske baser støt fremad bag de
fremrykkende landstyrker og man var bl.a.
i aktion mod sovjetiske tropper der havde
omringet de italienske sortskjorter ved
Novo Orlowka omkring juletid 1941 samt
sovjetiske flybaser i februar 1942.
Da tyskerne genoptog offensiven i
foråret 1942 fungerede de italienske jagere
især som eskorte for tyske bombefly og
rekognosceringsmaskiner samtidigt med
at de fortsat opererede som jagerbombere,
især under det som er kendt som det andet
slag om Kharkov. I sommeren 1942 flyttede de italienske jagerfly til Don buen og
det var her, at de nye sovjetiske jagerfly
viste sig de italienske overlegne. Tyskerne
og især Stuka piloterne var i hvert fald
ikke fyldt af begejstring, men selv om
italienerne led relativt store tab formåede
de at bide ret godt fra sig. Med vinterens
komme i 1942 overgik de sovjetiske styrker
til offensiven og tvang tyskerne og dermed
også italienerne til at trække sig tilbage.
Den sidste mission med C.200 Saetta
i Sovjetunionen fandt sted d. 17. januar
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1943 hvor 25 stk. C.200 udførte jagerbombermissioner i Millerovo området.
Dagen efter trak man de italienske fly ud
af Sovjetunionen. Hvis man kigger på de
officielle tal, så mistede italienerne 66 stk.
C.200 på østfronten, mens at de havde
skudt 88 sovjetiske fly ned.
Flyene fortsatte i tjeneste i Italien om
end der ikke rigtigt er nogle tilgængelige
oplysninger om hvorfra og hvordan det gik
dem i takt med at de allierede luftangreb
mod Italien tog til. Hvad vi derimod ved
er, at et meget lille antal blev overtaget
af tyskerne efter at Italien var trådt ud af
krigen d. 8. september 1943, mens 23 stk.
blev fløjet til allierede luftbaser i det sydlige
Italien og derfra kortvarigt blev brugt af
den del af det italienske flyvevåben som
tilsluttede sig de allierede.

Bevarede Macchi C.200
Heldigvis er der stadig mulighed for at se
typen på et par museer.
Den nærmeste mulighed er det italienske flymuseum i Vigna di Valle. Dette
museum ligger på en tidligere base for søfly
ved Lago di Bracciano ca. 35 km nordvest
for Rom.
Ellers skal man noget længere væk,
nærmere betegnet til National Museum
of the USAF i Dayton, Ohio. Man kan
f.eks. flyve til Washington og skifte til et

indenrigsfly til Dayton eller man kan flyve
til Chicago og køre i ca. 5½ time for at
komme til museet.
Skulle du finde på at besøge et af disse
museer, så er vi meget interesseret i at høre
nærmere om det.

Macchi C.200 i model
Selvfølgelig er der mulighed for at bygge en
Macchi C.200 Saetta i model. Og heldigvis
også i flere forskellige skalaer.
I 1/32 er der et sæt fra Pacific Coast
Models. Der er tale om et limited run af
slagsen og det findes ikke i det nyeste
katalog fra PCM. Der var tale om at de
sprøjtestøbte dele og resindelene var fra
MPM, ætsdelene fra Eduard og decals fra
Cartograf. Alle steder omtaler dette som
et meget fint sæt.
Der skulle også være et 1/32 resinsæt
fra Craftwork, som skulle være fyldt med
div. fejl der bør korrigeres for at komme
til at ligne en C.200 og endelig er der også
en 1/32 udgave på vej fra Special Hobby.
Går vi til skala 1/48, så er der også et
sæt fra Pacific Coast Models af en senere
udgave med åbent cockpit, der er tale om
et sprøjtestøbt sæt med resin og ætsdetaljer.
Fra Special Hobby er der en tidlig udgave
med det lukkede cockpit og fra Italeri er
der to forskellige udgaver, med henholdsvis
lukket og åbent cockpit.

Denne C.200 står på USAF museet i Daton, Ohio. Den er blevet kørt ud fra
udstillingshallen for at blive fotograferet. Til hverdag er den skam indendørs

Udgaven med det åbne cockpit findes
også i en Tamiya indpakning. Endvidere er
der et sæt fra Smer.
Det må være op til den enkelte at afgøre
hvilket af disse sæt som man har lyst til
at gå i gang med. Der er forskelle i pris,
detaljerings- og sværhedsgrad.
Endelig er der den klassiske 1/72 skala.
Her er der et rigtigt gammelt sæt fra Revell,
som er blevet genudgivet et antal gange.
Modellen er af et fly med åbent cockpit.
Det er især de klare dele som afslører
alderen, men det er i den billige afdeling.

Noget dyrere er de 1/72 sæt som findes
fra Special Hobby (lukket cockpit), Flying
Machines (åbent cockpit) og AML (åbent
cockpit). Alle de nævnte har deres svagheder og ingen af dem er ”shake’n’bake”,
men giver nogle udfordringer for modelbyggeren.

Kilder
Dunning, Chris: Combat Units of the
Regia Aeronautica, vol.1.
Dunning, Chris: Courage Alone. The
Italian Air Force 1940-1943. (Denne er en

opdateret og kraftigt udbygget udgave af
den førstnævnte).
Internettet.
Desværre havde jeg ikke tid til at få fingre
i bogen Macchi C.200 Saetta skrevet af
José Fernandez fra Mushroom Model
Publications.
Ud fra omtaler på Internettet så er dette
noget af det ultimative referencemateriale
at have hvis man skal bygge en model af
flyet.

Denne forsamling af C.200 er fra 92a Squadriglia,
der igennem hele sin karriere var en del af 8 Gruppo.
Enheden var baseret i Nordafrika fra november 1941
til december 1942 og billedet stammer sandsynligvis
fra den periode
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Figurer

Officer &
Brancardier (sygebærer) US 1944.
JMD Miniatures. 54(?)mm.
Disse to amerikanske figurer fra den lille
franske producent JMD, hjemmehørende
i Calais, som jeg hidtil kun har stødt på
via Historex Agents hjemmeside (www.
historexagents.com), er nogle af de fineste
resinstøbninger jeg længe har set.
Til gengæld vildleder størrelsesmålet
på både HA’s og JMD’s egen hjemmeside
(www.jmd-miniatures.com), da figurerne
er både mere bredskuldrede og højere
end 54 mm. Målt fra fod til isse, er de hele
72 mm. Og med hjelm (som er en løs del
i sættet), ca. 75 mm. Altså svarer de til
1/24-1/25 skala.
Vildledningen mellem den franske
producent og den engelske agent, er
sandsynligvis sproglig. Det franske ord
”taille” kan betyde højde (engelsk: tall),
men er samtidig også en betegnelse for ens
kropslige livsform (talje, midte, omkreds),
ifølge min fransk-dansk Gyldendals røde
ordbog. JMD’s 54 mm størrelsesbetegnelse
er derfor meget gådefuld, da figurerne er
støbt på en sådan måde at det ikke er muligt
at måle deres livvidde!
Men støbningerne kan der ikke sættes
mange fingre på: høj kvalitet og fine skarpe
detaljer. Navnlig uniformsfolderne, hvor de
møder remtøjet, er kræs. Og i sådan en skala er der virkelig kræset for knaphullerne og
knappernes overflademønster. Magnifique!
Uniformeringen er for vinteren 1944-’45.
Der er kun ganske få støberester at fjerne
fra begge figurer og nogle enkelte luftbobler - 1 i hver af sygebærerens støvlesnuder
og 1 enkelt i officerens do. På officeren
opdagede jeg dog en ganske lille fin revne
på venstre støvleskaft - på tykkelse med et
menneskehår. Resinen må have vredet sig
lidt i forbindelse med støbningen? Officeren består af 4 dele: figur, hjelm, venstre
hånd med feltkikkert og 0.45 Colt i sit
hylster. Sygebærer består af 13 dele: figur,
30

Anmeldelser

sammenklappet båre, hjelm og hjelmens
hagestropper, højre arm (støbt fra lidt
over højre albue), feltflaske og bårens støttefødder og bundafstivere. På sygebæreren
opdagede jeg også en mindre revne, som
i det her tilfælde, desværre går igennem
et clipsespænde på hans højre shoepac/
overtræksstøvle. Det kan måske skjules
med maling og weathering, da det ellers vil
kræve udfyldning med en meget fortyndet
spartelmasse, af en eller anden type. Hos
begge figurer medfølger der en kvadratisk
resin-terrænplade, de kan placeres på. Og
en lille fiks detalje, er at begge figurer er
lavet med en ujævn/ufærdig hovedbund, så
man selv kan gøre resten færdigt og afgøre
om specielt officerens hjelm skal sidde lige
eller mere kækt på sned. Hoveddetaljer
som hårgrænsen (officer) og ulden huekant
(sygebærer), er dog færdiggjort. Der medfølger farvefotos af de færdige modeller
som malingsvejledning og hos officeren,
også billeder af en orginal M43 uniform
med udrustning og 1. pattern mackinaw
- vinterparka - med ulden halskrave, som
begge figurer er udstyret med. Sygebæreren
er også udrustet med en fin gengivelse af
den specielle bæreremsharnisk til hans udrustningstasker med forbindinger, morfin,
og lign. medicinsk udstyr.
Så er der prisen.UHA-UHA. Købt fra
HA; £25.50, direkte fra JMD 24,90€ Med
dagens kurs ca. 240 kr./185 kr. Lidt af
en forskel! Hertil skal selvfølgelig lægges
fragt osv. Havde jeg på forhånd kendt til
denne ikke ubetydelige prisforskel, skulle
jeg måske have kontaktet JMD direkte (9,
rue Champailler 62100 Calais, France (+33)
0321193703). Men da hjemmesiden kun
er på fransk, er sandsynligheden for at der
også kun tales fransk, pr. telefon og mail,
rimelig stor. Ergo måtte jeg have fat i dem
fra England. I dioramaopsætning vil de gå
fint sammen med Italeri og Hasegawas Willys Jeep og Tascas tyske MC med sidevogn
og Pz. II i 1/24.
Mine bedste anbefalinger. Købt gennem SMT Hobby. Pris: 318 kr. pr.stk.
Niels Helge Rønkjær

Bøger
Suomen Ilmavoimien Historia 3A & 3B:
Fokker D.XXI (Mercury) og
Fokker D.XXI (Wasp)
Af Kalevi Keskinen og Kari Stenman.
ISBN 952-5334-02-3 og 952-5334-03-1
Et lighedspunkt – ud over befolkningens
størrelse og landets beliggenhed lige ved
siden af en stormagt – mellem Finland og
Danmark er valget af Fokker D.XXI som
standardjager i tiden op til 2. verdenskrig.

Finland var først ude og blev dermed
typens første eksportkunde hos Fokker: i
november 1936 blev der købt 7 fly samt en
fabrikationslicens for yderligere 14 fly. Dermed var Finlands satsning fra starten større
end den danske, som omfattede 12 fly.
Et års tid senere var de 7 jagere bygget
færdig – eftersom licensproduktionen i
Finland var påbegyndt et halvt år tidligere,
kunne de næste 14 fly leveres frem til marts
1939. Allerede i sommeren 1937 blev
licensen udvidet til ubegrænset fremstilling, og de 21 fly af III serie blev færdige
i sommeren 1939 – dermed var Finlands
produktion af typen allerede større end
Fokkers egen til Det hollandske Flyvevåben! Såvel anskaffelsens omfang som
landets beredskab reflekterer et betydeligt
mere realistisk finsk syn på virkeligheden
end det, som på den samme tid var fremherskende i Danmark.
Som det allerede er læsere af IPMS-Nyt
bekendt, fik Finland stor nytte af investe-

ringen, da Sovjetunionen overfaldt Finland
den 30. november 1939 og dermed startede
det felttog, som senere blev kendt under
navnet Vinterkrigen.
På krigens første dag slap de angribende bombefly fra jagerne; men allerede
på den anden dag blev der skudt en halv
snes bombefly ned. Den mest berømte
episode fandt sted den 6. januar 1940, da
Jorma Sarvanto i løbet af fire minutter
skød 6 bombefly af typen DB-3 ned. Hertil
brugte han samtlige de 2.000 patroner, han
havde med sig; han indkasserede selv 23
skudhuller. Læs historien på http://www.
sci.fi/~fta/finace92.htm.
Også i Finland er der en dansk forbindelse, idet flere Fokker D.XXI blev fløjet af
danske frivillige, herunder FR-80 (løjtnant
E. Frijs faldt i kamp i dette fly) og FR-114.
Selv om Finland i forbindelse med
vinterkrigen fik en del andre jagere, var
behovet endnu større, og derfor blev
der i 1940 bestilt en IV serie på 50 fly.
Eftersom man ikke havde tilstrækkeligt
med Mercury-motorer til rådighed, blev
disse fly udstyret med Twin Wasp-motorer;
flyene kan også kendes ved deres canopy,
hvor den gennemsigtige del blev udvidet
agterud i forhold til de tidligere serier. Med
den tekniske udvikling var D.XXI som
jager med fast understel blevet forældet,
da Fortsættelseskrigen begyndte i 1941,
og flyene blev i stigende grad anvendt til
rekognoscering. Uanset flyets da beskedne
ydeevne – ovenikøbet var fly af IV serie
betydeligt tungere og dermed langsommere
ende de tidligere serier – blev der opnået 46
nedskydninger med fly af IV serie.
Bogens førsteudgave fra 1974 blev
i år 2000 fulgt af 4. fuldstændigt omarbejdede udgave, hvor flyene med de to
motortyper har fået hver sit bind. Fælles
er bøgernes struktur med indledningsvis
en beskrivelse af udvikling og anskaffelse,
teknisk beskrivelse med femplanstegning,
derefter bemaling og endelig hoveddelen
med en grundig beskrivelse af flyenes
anvendelse, herunder luftkampene, dette
ledsaget af talrige fotografier. Der sluttes
af med individuelle historier for samtlige
fly, farve-sidetegninger samt en liste over
opnåede luftsejre.
Hvert bind er på 80 sider plus omslag,
trykt på førsteklasses papir, format 17,7 x
25 cm. Alle billedtekster er på både finsk
og engelsk, der er sammendrag af hovedtekst og flyhistorier på engelsk i slutningen
af bogen.
For modelbyggeren er det en lille mangel, at man i forbindelse med den omfattende revision af indholdet har udeladt de
tegninger, som viser camouflagemønsteret
på oversiden. Dette er ikke noget problem

for de tidlige fly (frem til Vinterkrigen),
hvor oversiden var ensfarvet brun for
hollandskbyggede fly og olivengrøn for
de finskbyggede. Vil man bygge en senere
udgave, kan man for eksempel finde camouflagemønsteret for den påførte sorte
farve på instruktionsbladet til InScale72’s
overføringsmærkeark AC003 (til udgaven
med Mercury-motor), AC004 (til udgaven
med Twin Wasp-motor) og AC015 (til
begge udgaver). Dette er de ubetinget
bedste ark til typen. Der er dog også andre
ark på markedet, eksempelvis har AML
udsendt sættene 4805, 7201 (disse med
resindele til) og 7222, fra Kora kan man få
arkene 7256 til 7259.
Der har i årevis været byggesæt til rådighed for typen. For adskillige årtier siden
udsendte FROG et 1/72 sæt. Siden er der
kommet 1/72 sæt fra PM Models, MPM og
Special Hobby, man kan endda få sæt i 1/48
fra Classic Airframes og Special Hobby.
Hertil kommer diverse dele og sæt i resin, så
modelbyggeren har store muligheder. Ved
valg af sæt skal man være opmærksom på,
at propellen drejer hver sin vej på Mercury
og Twin Wasp-motoren – det har byggesætfabrikanten ikke nødvendigvis opdaget!
Spørg efter bøgerne hos Nyboder
Boghandel.
Kai Willadsen

Squadron/Signal Publications. Valentine tank - walk around. By David Doyle. 88 sider med skitser, farveplancher,
enkelte s/h og masser af farvebilleder!
En uvurderlig reference, hvis man vil korrigere VM/Dragon, Maquette, Miniart
og AFV Club’s udgaver. Som altid i et
walk around hæfte, bliver man ført godt
og grundigt rundt om, op og ned, ud og
ind i de flotte restaurede og mindre flotte
museumskøretøjer (Mk.III, VI, IX og VIII
Duplex Drive). En kort introduktionsgennemgang af Valentine-serien gives
også i hæftet: de forskellige versioner - af
hvilke der var 11, foruden Archer og
Bishop SPG’s, mineryddere, brolæggere,
bulldozere og CDL (Canal Defense Light)
specialudgaver. 8.275 stk blev produceret.
Vi får også forklaringen på hvordan
den fik sit navn og hvorfor den ikke fik
generalstabens ”A” betegnelse for kamp-

vogne (idet den ikke var et bestilt design,
men et privat design fra Vickers-Armstrong
Ltd., tilbudt den engelske regering kort før
St. Valentins dag 1938) og en nærmere uddybning på forskellen mellem de forskellige
Mks., der hovedsageligt bestod i forskellige
typer benzin- og dieselmotorer og det at
Mk. III og V havde et større tårn for at få
plads til et 3. besætningsmedlem i tårnet.
Senere udvikling af bedre kanontyper,
der i sig selv også havde større bundstykker,
gjorde det nødvendigt igen at gå tilbage til
en 2-mands tårnbesætning. Canada deltog
også i produktionen, med 1.420 stk. Mk.
VI og VII, men beholdte kun 30 af dem
selv (brugtes til træning).
Resten blev sendt til Rusland, under
Låne-Leje aftalen. De fleste Mk. VI/VII
havde iøvrigt et støbt, frem for boltet
bugpanser. Russerne var generelt meget
glade for deres Valentines, selvom anden
litteratur har antydet at deres bælter havde
tendens til at briste i leddene, når sneen
pakkede sig fast i bælterne og temperaturen
samtidig gik under minus 10 grader om
vinteren. Hvad den jo nemt gjorde på de
kanter i de år.
Andre brugere af Valentines var
Australien, New Zealand og Indien. Og de
blev brugt på alle krigens fronter: Afrika
- hvor dens ilddåb var under Operation
Crusader, nov. - dec. 1941, Europa, Burma
og i Stillehavet, hvor newzealænderne
brugte deres Mk.III i forreste linie på
Green Island, New Georgia og post-war
brugte de deres Valentines et godt stykke
ind i 1950’erne, såvel som andre Commonwealth lande også fortsatte med at
bruge deres efter krigen.
Anbefales varmt! Købt via SMT
Hobby. 238 kr.
Niels Helge Rønkjær
The Jacobite Rebellion 1745-46 af
Gregory Fremont-Barnes. Osprey
Publishing’s serie Essential Histories.
96 sider, illustreret med fotos, kort og
samtidige kobberstik mm.
ISBN 978-1-84603-8.
Her er en god og kvalitativ gennemgang af
begivenhedernes gang fra start til slut. Vi
får baggrunden for hændelsernes forløb og
kommer tæt på nøglepersonerne i dramaet.
Det hele er kogt ned til 96 sider, så kan
det ikke være lettere! Hvis du vil informeres
om dramaet på en god og kvalitativ måde,
så er denne bog et must!
The Scottish Jacobite Army 1745-46 af
Stuart Reid og illustrationer af Gary Zaboly. Osprey Publishing’s Elite-serie.
64 sider og rigt illustreret.
ISBN 978-1-84603-073-4.
31

Highland Clansman 1689-1746 af Stuart
Reid og illustrationer af Angus McBride. Osprey Publishing’s Warrior-serie.
64 sider og rigt illustreret.
Her er bogen, hvis du vil dykke DYBERE
ned i emnet. Her er Jakobitterne analyseret
ned til mindste detalje og enhed. Detaljer
om våben, tartans, beklædning og organisation er beskrevet godt og grundigt(!) og
de vigtigste slag analyseres i detaljer.
De samtidige illustrationer er nye for
mig og Angus McBrides egne illustrationer
er, som altid uovertrufne. Denne bog er for
hardcore-fans af emnet.
Efter at have læst alle 3 bøger, følte jeg
mig godt informeret, inden jeg tog til Skotland. De får alle mine bedste anbefalinger.
Morten Grim Pliniussen

Hvis man vil vide mere om Jacobitterne,
deres organisation, bevæbning og taktikker,
så er dette en god guide ud i emnet.
Her er også nævnt deres irske og franske støtter, hvilket er ganske spændende.
Plancherne er som altid uovertrufne, så
bogen er en fryd at læse.
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Osprey Publishing. Men-at-arms 95.
The Boxer Rebellion. Lynn E. Bodin
- illustrated by Chris Warner. 19th impression 2008. Nyt oplag.
Denne bog har jeg ventet længe på, da
emnet for mig at se, forklarer for en stor
dels vedkommende, det moderne Kinas
meget aggressive politik overfor alt og
alle, efter devisen: Nu er det vores tur -”it’s
payback time”.
En forhistorie til at forstå Bokseropstanden, er dog på sin plads. Optakten
kan spores tilbage til 1840’erne, da den daværende kinesiske regering under Manchudynastiet, nægtede forsat køb af opium fra
briterne, som de sidste årtier havde tjent
tykt på denne handel - mod betaling i sølv.
Fordi kineserne ikke ønskede at se deres
befolkning forsumpe i narkoens tåger.
Englænderne på deres side var dog
ikke til sinds til at vinke farvel til den fortsatte fortjeneste og dermed startede den
1. Opiumskrig, der endte i august 1842
med totalt kinesisk nederlag: overdragelse af Hong Kong til England, accept
af fortsat handel med samme - på dennes

vilkår - og betaling af en $20 millioner stor
krigsskadeerstatning!
De følgende årtier blev herefter én
lang ydmygelse af Koncessionskrige - dvs.
adgang til landets naturressourcer - som de
forskellige europæiske stormagter førte,
hvor de bid for bid plukkede det store land,
for hvad de selv havde lyst til. Ydermere
blev Kina, ved en kombination af kejserlig ydmygelse og korruption, rystet af en
voldsom opstand internt, som udviklede
sig til en blodig og ødelæggende borgerkrig.
Måske døde op til 20 millioner mennesker,
i den periode.
I 1894-95 tørnede Kina og Japan så
sammen i den Sino-Japanske krig, der gjaldt
indflydelse i Korea, som hidtil havde været
en vasal til Kina. Militært set blev Japan
regnet for en lilleputnation i forhold til
landets befolkning og ressourcer, så det
kom som et chok for alle, navnlig europæerne, da Japan knuste den kinesiske flåde
af to omgange. Først i sept. 1894 og igen
i feb. 1895.
Samtidig hamrede deres hær sig tværs
igennem Korea, stødte ind i Manchuriet
og var i marts 1895 klar til at marchere
mod Peking, da kineserne bad om fred.
Freden kostede dem, foruden fremtidig
indflydelse i Korea, bl.a. også afståelse
af Taiwan til Japan og, endnu engang, en
stor bodsbetaling (kildemateriale: Asimov’s
Chronology Of The World. Harper Collins
Publishers 1991).
I slutningen af 1899 begyndte Bokserne - eller I Ho Ch’uan/De Retfærdige
Harmoniske Knytnævers Selskab, som de
egentlig hed - så at røre på sig mere åbenlyst. Dette hemmelige og mystiske selskab
havde i århundrede talt imod Manchudynastiets magt og prædiket had mod alle
udlændinge og deres indflydelse.
Deres mål var udsmidning eller udslettelse af alle “udenlandske djævle”, ved
rituel brug af kampsport og traditionelle
kinesiske våben. Med lige dele overtro og
magiske ritualer, fik de folk til at slutte sig
til dem. Et trick var f.eks. at en Bokser lod
sig skyde af en shaman, hvis musket selvfølgelig var ladet med løse skud. Dermed
bevidste han at en ægte tilhænger var usårlig
og beskyttet af de gamle guder.
To fejlslagne høste, med efterfølgende
hungersnød, græshoppesværme og oversvømmelse af Yangtze floden, i årene
forinden, styrkede også deres sag. Samtidig
havde Japans sejr i 1895, ansporet andre
nationer til at besætte eller “leje” kinesiske
byer.
Først kom tyskerne i 1896, efter to af
deres missionærer var blevet dræbt. Dernæst tog Rusland, Frankrig og England
hver deres lunser. En “allieret” havde

Bokserne også i form af enkekejserinden
Tzu Hsi, landets reelle magthaver, som
selv så de udenlandske delegationer som
ballademagere og som inddirekte gav dem
sin støtte, bl.a. ved et kejserligt dekret i jan.
1900, som afkriminaliserede deres handlinger mod udlændinge og kinesiske kristne.
Og det selvom de blot 2 uger forinden
havde dræbt en britisk missionær. Det
følgende forår brød det hele ud i lys lue
med massakrer af kinesiske konvertitter,
nedbrænding af udenlandsk ejendom og
drab på ejerne.
Herefter beskriver bogen meget levende den 55 dage lange belejring af
Legationen, som var et samlet kvarter
indenfor den kejserlige mur i Peking,
af udenlandske forretningsejendomme,
deres ejere og diplomater med koner og
børn. Et par tusinde kinesiske konvertitter,
søgte også tilflugt herinde. Til deres forsvar
havde de mindre end 500 soldater, sømænd
og marinere fra 8 forskellige stormagter:
England, Frankrig, Italien, Japan, Rusland,
Tyskland, Østrig-Ungarn og USA som således kom til at samarbejde i en hidtil uhørt
alliance. Samtidig følger man hvordan de
selvsamme nationers undsættelsesstyrker,
må kæmpe sig vej gennem adskillige byer
og fæstninger, før de nåede frem til Peking.
Ikke alle forsøg kronedes med succes.
Undervejs foregik der også en indbyrdes
kappestrid kombattanterne imellem, om
at nå først frem. Navnlig mellem russerne
og japanerne, som i forvejen havde hver
deres dagsorden med Kina/Manchuriet/
Korea regionen.
Gennem kampagnen havde de kejserlige tropper også åbenlyst taget parti for
Bokserne og d. 21. juni år 1900, erklærede
den kinesiske regering så også officielt krig
mod de allierede. Krigen sluttede dog ikke
med undsættelsen af Legationen, men fortsatte gennem hele efteråret, til den sidste
Bokserbastion var blevet nedkæmpet.
Før de efterfølgende fredsforhandlinger gik i gang, henrettedes så også
lige et par hundrede ansvarlige kinesiske
embedsmænd, militære ledere og Boksere,
ved militære standretter. Samtidig med at
mange byer, blev straffet med betaling af
de allieredes krigsomkostninger + fik tårne
og hovedporte i deres bybefæstningsanlæg
ødelagt.
Fredskravene fra de allieredes side, var
en alenlang liste, hvis indhold de udmærket
var klar over at Manchu’erne aldrig kunne
acceptere uden at de i alvorlig grad, ville
tabe ansigt. Så man overbragte hoffet dokumentet med kravene som “forslag”. I
håb om at de ville tage dem til efterretning
og opfylde dem som en serie dekreter.
Hvad de forbavsende nok også gjorde, så

fredsprotokollen kunne underskrives og
officielt gøre en ende på Bokseropstanden
d. 7. september 1901.
En prægtig bog. Som sædvanligt krydret med sjældne fotografier og Ospreys
klassiske gode farveplancher af de deltagende parter og deres kolonitropper.
Mine bedste anbefalinger. Købt hos SMT
Hobby. 125 kr.
Bokseropstanden som modelbygning.
Ikke mange muligheder. Red Box fra
Ukraine har udgivet en serie 1/72 myremændssoldater. Heriblandt kejserlige
kinesiske tropper, tyske marinesoldater og
britiske sikh kolonitropper.
Som enkeltfigurer har der været Alpha
Image Modelworkshop fra Canada, hvis
ejer, Vincent Wai, lavede en noget vred eller sejrrig Bokser, stående med en kinesisk
hellebard/lanse. Men firmaet er muligvis
ikke længere aktivt indenfor modelhobby
- hjemmesiden ser i hvert fald ikke til at
være det. Aktiv er derimod Hecker & Goros fra Tyskland, som har lavet en 54mm
tysk matros, iført sommeruniform med
våbentasker og med en tysk standard/flag,
over skulderen. I 120mm finder vi PiliPili
fra Belgien, med en meget flot kejserlig
soldat, stående på en mindre stenvold med
sin musket klar til kamp og med patronbæltet viklet flere gange rundt om hoften.
Og fra Spanien har Elite Miniaturas, begået
en 70mm Bokser stående vagt med sin
hellebard/lanse.
Niels Helge Rønkjær

men ender med at købe en hest, som
mange andre vil misunde ham for. Hans
søn Albert lærer den op, giver den navnet
Joey og knytter et stærkt venskab med den.
Da høsten slår fejl i 1914 tvinges han
til at sælge den til militæret, der er i gang
med at mobilisere til den kommende krig.
Herefter følger vi Joeys vej til slagmarkerne.
Under dens første træfning, falder Joeys
rytter for tysk maskingeværild, og Joey
overtages af tyskerne.
Herefter følger vi Joey tjeneste som
trækhest i den tyske hær, mens vi ser krigens udvikling fra den tyske side af fronten. Overalt, hvor han bruges af tyskerne,
inspirerer han folk i en positiv retning.
Til sidst i krigen genforenes han med sin
Albert igen, som nu er blevet soldat i den
engelske hær og blevet midlertidig blindet
af sennepsgas.
Hvordan det sker, vil jeg ikke afsløre,
men der er drama for alle pengene. Derudover kan jeg kun sige, at filmen er flot
optaget, så der er noget for de militærhistorisk interesserede såvel som de hesteinteresserede.
Filmen varer 2 timer og 20 minutter og
er instrueret af Steven Spielberg. Den fik
6 Oscarnomineringer og 48 andre nomineringer og har vundet mere end 8 priser.
Steven Spielberg har altid haft en evne for
at lave gode film og nu har han bare gjort
det igen. Se den. Den er alle pengene værd!
Kan anbefales på det kraftigste!!
Morten Grim Pliniussen

Film

DVD

War Horse.
Touchstone Pictures.
War Horse er en film om et usædvanligt
venskab mellem rytter og hest. Filmen
starter på landet i England før den 1.VK.
Bonden Narracott vil købe en arbejdshest,

Band of Brothers.
I mange år har ”Band of Brothers” gået
sin sejrsgang verden over, men underligt
nok har den aldrig været anmeldt her i
IPMS-Nyt. Dette er egentlig en stor mangel, for den var en af de dyreste serier, der
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var produceret dengang. Og den var en af
de største succes-serier der nogensinde er
produceret.
Efter succesen med Saving Private
Ryan fik filminstruktøren Steven Spielberg
den ide, at man kunne fortsætte med en
tv-serie der foregik under den 2.VK. Han
samlede nogle folk omkring emnet: at følge
et kompagni soldater fra træningslejren,
gennem krigen og lige at soldaterne skulle
hjemsendes.
Projektet blev til efter en bestseller af
Stephen Ambrose som hedder ”Band of
Brothers”. Blandt de andre instruktører
var bl.a. Tom Hanks, David Leland og
(vores egen danske) Mikael Salomon, der
har instrueret hele 2 afsnit. De valgte hver
en person, som de ville fortælle hvert afsnit igennem, og derefter filmede de deres
afsnit, som de nu ville.
Resultatet er en alsidig serie, hvor kameravinklen ikke er ens fra afsnit til afsnit.
Og vi bliver desuden ”dus” med de enkelte
soldater i kompagniet, hvilket letter det en
hel del med at følge handlingen og finde
ud af hvem er hvem.
Der er 6 DVD’er i boxen og på de 5
første har vi seriens 10 afsnit og på den
6. DVD har vi alt bonusmaterialet. Hvert
afsnit er af ca. en times varighed.
Afsnittene er som følger:
”Currahee”: Her opstilles 506th PIR
(Parachute Infantery Regiment) og hermed
Easy Company. Vi følger deres træning,
deres deployering til England og deres
forberedelser til invasionen af Europa.

”Dagen over alle dage”: Her følger vi
det første døgns kampe på D-Dag og
højdepunktet er nedkæmpelsen af et tysk
kanonbatteri.
”Carentan”: Der kommer mere samling på
de spredte tropper, vi følger Easy Company
under kampene i de levende hegn og under
erobringen af byen Carantan.
”Erstatningsmandskab”: Easy Company
får nye folk til erstatning for faldne, sårede og savnede folk. Derefter følger vi
Easy Company under operation ”Market
Garden” og de hårde kampe om den hollandske by Neunen.
”Vejkryds”: Her ser vi hvor Easy Company
nedkæmper 2 kompagnier SS-soldater,
hvorefter man hjælper britiske faldskærmsjægere med at evakuere 140 af deres folk,
der har undsluppet tysk fangenskab efter
nederlaget ved Arnhem. En velfortjent
orlov i Paris forstyrres af tyskernes modoffensiv i Ardennerne. Uden ordentlige
forsyninger drager folkene i Easy Company
afsted til kampene i nord.
”Bastogne”: Dette afsnit omhandler kun
kampene og strabadserne i sneen i og omkring Bastogne.
”Bristepunktet”: Her ser vi nærmere på
slutkampene efter Bastogne og fremrykningen til den belgiske by Foy, som må
indtages.
”Den sidste Patrulje”: Her ser vi kampene inden at de allierede for alvor rykker
ind i selve Tyskland. Easy Company ligger
i byen Hagenau og udsender en nat en

kamppatrulje ind i fjendens linjer for at
tage fanger til afhøring.
”Hvorfor vi kæmper”: Her følger vi
fremrykningen i Tyskland, som taget til,
alt imens at Ruhr-lommen overgiver sig.
Til sidst rykker Easy Company ind i en lille
provinsby, som viser sig at være nabo til en
kz-lejr. Fangerne befries, men vi ser også
de psykiske reaktioner hos befrierne, som
væmmes over ondskaben, der har fundet
sted i kz-lejren.
”Point”: Hitlers ørnerede og Berchtesgarten erobres og Easy Company fortsætter ind i Østrig. Her modtager man de
sidste tyske kapitulationer og indstiller sig
på at være en besættelsesstyrke. Afsnittets
titel referer til at folkene prøver at samle
nok points til en hjemsendelse.
Den 6. DVD indeholder bonusmateriale.
Her er det de rigtige medlemmer af Easy
Company der interviewes. Vi følger 2 af
dem på slagmarken ved Foy og til sidst
ser vi dem og deres familier til en genforeningsfest. Afsnittet varer 80 minutter.
Der er også interviews med skuespillere
og bag kulisserne, hvor vi ser filmtricks
mm.
Dette er en milepæl inden for sin genre,
som ikke kan overses og de mange priser,
som serien har fået, er velfortjente! Jeg
kan kun anbefale ”Band of Brothers” og
står den ikke allerede i din reol, så er det
en mangel!
Morten Grim Pliniussen

Forslag til IPMS Danmarks generalforsamling
Fremsat af Steffen Sørensen
Ændringsforslag nr. 1 til §5 stk. A
Ændringer er anført i fed
Nuværende tekst:
§5: Stk. A Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang
årligt på det ordinære IPMS-møde i januar.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske
skriftligt senest 14 dage før afholdelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 01/11 for at forslag kan være
listet i foreningens blad forud for generalforsamlingen.
Ønskes ændret til:
§5: Stk. A Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang
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årligt i januar. Indkaldelse til generalforsamling skal ske på e-mail eller
skriftligt senest 3 uger før afholdelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 14 dage før.

Begrundelse:

Ønskes ændret til:

Begrundelsen for ændringen er, at det vil
give alle medlemmer en større demokratisk
indflydelse på IPMS-Danmark, da det vil
give mulighed for at afholde generalforsamlingen på et tidspunkt, som er mere
passende for medlemmer der kommer
langvejs fra.
Hvis indkaldelse og indkomne forslag
sendes på e-mail til alle medlemmer, som
har opgivet en e-mail adresse vil portoudgiften til resten være yderst begrænset.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang
årligt på det ordinære IPMS-møde i januar.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske
på email eller skriftligt senest 3 uger før
afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

1:35
804:
KrAZ-214B
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Hvis dette forslag ikke vedtages fremsættes
Ændringsforslag nr. 2 til §5 stk. A

NYT FRA RODEN

JULEKONKURRENCE 2012

Julen nærmer sig og i IPMS-regi betyder det, at det er tid til den traditionelle Ye Olde Julekonkurrence i bladet. Traditionen foreskriver,
at der er tale om en tipskupon, du skal udfylde for at kunne deltage i den lige så traditionelle lodtrækning på generalforsamlingen i januar.
Opgaven er simpel, idet du skal skrive 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller inden du sender dit bud til redaktøren.
Vinderen bliver udtrukket i forbindelse med generalforsamlingen i januar blandt de som har svaret rigtigt. Også pr. tradition bliver det
medlem med lavest medlemsnummer der er til stede udnævnt til at fungere som lykkens gudinde.
Brug e-mail eller sneglepost, valget er dit.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 09. januar 2013 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man aflevere besvarelsen personligt inden formanden åbner generalforsamlingen.

Tegning 1

Tegning 1
1
Heinkel He 111
X Junkers Ju 88
2
Dornier Do 217

Tegning 2
Tegning 2
1
Centurion
X Challenger
2
Chieftain

Tegning 3
1
BAe Buccaneer
X McDonnell F-4 Phantom
2
Gloster Javelin

Tegning 3

Tegning 4
1
SdKfz 234/2 Puma
X SpähPz Luchs
2
RadPz GTK Boxer

Tegning 4

Tegning 5
1
Lockheed Hudson
X Handley Page Hampden
2
Martin Baltimore

Tegning 5

Tegning 6
1
Bismarck
X HMS King George V
2
USS Alaska

Tegning 6
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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 2012!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „Farve“. Du kan naturligvis få kopier i
sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. februar 2013
(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 04/2012 - England
Mickey Mouse ears – vehicle camouflage –
art. m. fotos ................................................................. –5 ”FARVE”
The first true nightfighter – art. m. fotos ............... –3 ”FARVE”
The wonder of Waddington flyshow – art. m. fotos
....................................................................................... –4 ”FARVE”
Wild Weasels i USAF: EF-100F – art. m. fotos .... –6 ”FARVE”
Building Broncos A.13 Mk. II Cruiser –
art. m. fotos ................................................................. –3 ”FARVE”
(100% forbedret medlemsblad helt i farver.)
IPMS Deutschland Journal nr. 45/1 - Tyskland
Eduard Messerschmitt Bf 109E-1 1:48 –
art. m. fotos ................................................................. –4 ”FARVE”
Me 262A-1a U4 Hobbyboss 1:48 –
art. m. fotos ................................................................. –3 ”FARVE”
Vought V-173 den flyvende pandekage 1:48 –
art. m. fotos ................................................................. –2 ”FARVE”
MiG-21 Eduard 1158 1:48 – art. m. fotos.............. –5 ”FARVE”
Revell 1:32 Typhoon – art. m. fotos ........................ –3 ”FARVE”
J7W1 Shinden – Zoukei-Mura – art. m. fotos ....... –4 ”FARVE”
Historien om Frog – art. m. fotos ........................... –2 ”FARVE”
Jedi Starfighter Revell easykit – art. m. fotos ......... –5 ”FARVE”
Büssing 500A IBG 1:35 – art. m. fotos .................. –3 ”FARVE”
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 24 issue 4 2012 - USA
Fighter from the Funny Pages – art. m. fotos ....... –6 ”FARVE”
The last Jagdpanzer – art. m. fotos ....................... –12 ”FARVE”
Lauda’s loser Brabham BT48 – art. m. fotos ......... –4 ”FARVE”
A hero’s steed P-51B – art. m. fotos ....................... –4 ”FARVE”
1:72 D-Day minus three diorama –
art. m. fotos ................................................................. –4 ”FARVE”

APMA 1-12 - Australien
Pegasa BMR Wheeled Armoured Personel Carrier –
art. m. fotos .....................................................................................–3
The GAZ/MIC 2230 in 1:72 – art. m. fotos .............................–2
Boeing B-17E to G – art. m. fotos..............................................–5
Modified Daimler Dingos – art. m. fotos ..................................–2
Lavochkins in China – art. m. fotos ............................................–4
Kuomintang 6x4 armoured cars – art. m. tegning ....................–4
Detailing the Revell ARC-170 fighter – art. m. fotos ...............–4
APMA 2-11 - Australien
The light tank Mk VI – art. m. fotos ..........................................–3
Kamaz 43269/BPM-97 – art. m. fotos ......................................–6
Spanish Civil War Train (part 2) – art. m. fotos ........................–3
Tatra Skoda Drezyna Pancerna – art. m. fotos..........................–2
Amphibious Sherman Tanks – art. m. fotos..............................–6
Panzer III on rails – art. m. tegning ............................................–1
Cromwell IV Tank – art. m. fotos ...............................................–4
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/12 - Østrig
Vickers Viscount 779D – art. m. fotos .......................................–6
Nachtangriff auf das ”Nibelungenwerk” –
art. m. få fotos ............................................................................. –10
Fliken 34 und 67 an der Balkanfront – art. m. fotos ................–8
Luftfahrzeugregister – art. m. fotos ............................................–2
(Et rigtigt flot blad med mange farvesider, men sproget er svært
tilgængeligt!)
Kne-Mida August 2012 - Israel (Hebraisk tekst)
Piper fly i israelsk tjeneste –
art. m. fotos og tegn......................–14 (heraf 3 si. m. ”FARVE”)
Savoia Marchetti SM-79L i libanesisk tjeneste –
art. m. fotos ......................................–4 (heraf 1 si. m. ”FARVE”)
TPz 1 Fuchs i israelsk tjeneste –
art. m. fotos ......................................–4 (heraf 1 si. m. ”FARVE”)

NYT FRA MASTERBOX
3550: US Civil War. 8th. Pennsylvania Cav. Rgt. 3 mand til hest
3568: Soviet Tankmen,1943-1945. 5 fig.
35109: British weapons. Vickers machine gun
35148: Women of WW II, 3 kvinder og en lille pige
35149: German Tankmen On A Break In Combat, fodbold
35150: British & American Paratroopers Friendly Boxing Match
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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NYT FRA MIRROR MODELS
MM35100:
MM35101:
MM35102:
MM35103:
MM35105:
Importeres
handler.

CMP C15TA Armored Car. Den danske “Mosegris”
CMP C15A Lorry Van Truck
CMP C15A Chevy Truck with cab 13
CMP Mk. I Otter Recce Car
CMP F15 Ford Truck (Cab11 & 12, 2A1 & 2B1 body)
af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-

Kvartårskonkurrence 2012
Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2012: 20
Septembers kvartårskonkurrence er traditionelt startskuddet for efterårssæsonen,
men det havde Esbjerg Modelbygger Forening på fineste vist lavet om på i år ved at
placere Esbjerg Åben allerede i den anden
weekend i september.
Mange af de modelbyggere, der samles
anden onsdag på Nyboder Skole, benyttede
det flotte efterårsvejr til en tur til Esbjerg,
og alle var enige om, at det var et godt
arrangement med fine modeller og gode
muligheder for at komme hjem med en
stak nye æsker. Stor ros til Peer Schmidt
og co for det gode initiativ og den store
indsats, de tydeligvis lægger i arrangementet. Du kan læse mere om Esbjerg Åben
og se billeder fra konkurrencen på www.
esbjergmodelbyggerforening.dk.
Ca. 25 modelbyggere var mødt op til
3. kvartårskonkurrence og 14 havde taget
hele 27 modeller med.
Vinderne blev:
Klasse A: Militær og figurer
Kjeld Pedersen: 1/35 Neubaufahrzeug
Kjeld Pedersen: 1/35 T62M
Bjørn Jensen: 1/35 StuG III Ausf. F8
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/32 P-51D Mustang
Flemming Hansen: 1/24 Calsonic Skyline
Kjeld Pedersen: ~1/72 Millennium Falcon
Klasse C: Dioramaer
Ib Schmidt: 1/35 Mamma, Mamma…
inglese venire!
Peter Nellemann: 1/72 Tyske Schnellboote
S-100
Lasse Hyllemose: 1/35 Ungarn marts 1945
Det blev Kjelds store aften med både 1.
og 2. plads i klasse A og 3. pladsen i klasse
B. En Neubaufahrzeug ser man ikke så tit,
mens Kjeld før har vist os eksempler på en
T62M. En StuG III har vi set mange gange,
denne aften havde Bjørn taget en Ausf. F8
med og fik en fortjent 3. plads.
I klasse B kunne jeg for andet kvartal
i træk hovere med en 1. plads. Denne
gang for Tamiyas anmelderroste P-51D
Mustang. Byggesættet lever fuldt ud op
til de gode anmeldelser og kan anbefales.
Flemming fortsætter med at vise os motorsportsmodeller; denne aften en blåtlakeret
Nissan Calsonic Skyline GT-R i 1:24 fra
Tamiya. Som nævnt blev Kjeld nummer
3 med noget så usædvanligt som Revells
easykit Millennium Falcon. Det var tydeligt,

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2011

99

Ib Schmidt

10

10

10

30

5

86

Kjeld Pedersen

9

10

10

29

7

31

Flemming Hansen

10

9

9

28

10

127

Lasse Hyllemose

9

9

8

27

2

167

Jacob Teckemeier

9

8

8

25

9

163

Peter Kristiansen

4

10

10

24

3

6

Bjørn Jensen

7

7

9

23

8

4

Torben Klein

7

8

7

22

15

148

Roy Nielsen

8

7

6

21

6

146

Per Nielsen

5

8

8

21

18

7

Dan Seifert

10

9

0

19

--

198

Peter Nellemann

8

0

9

17

13

15

Ove Høeg Christensen

6

6

5

17

11

109

Martin Røpke

8

0

0

8

4

144

Bo Christensen

7

0

0

7

19

153

Kenneth Kerff

0

0

7

7

16

124

Allan Petersen

0

6

0

6

--

196

Nicolai Plesberg

0

0

4

4

--

34

Torben Sørensen

3

0

0

3

--

149

Jan Bannebjerg

2

0

0

2

--

at Kjeld havde gjort sig umage med at ommale og weathere modellen.
I klasse C fortsætter Ib sin sejrsgang
med den tredje 1. plads i år. Denne gang
med et italiensk/engelsk diorama med
hønsehus, Staghound, appelsintræ og 7-8
livagtige figurer sat flot op.
Peter var tilbage i konkurrence med
et nyt spændende diorama med vand med
to tyske Schnellboot S-100, hvor den ene
hjælper den anden.
Lasse havde denne aften to dioramaer
med og fik 3. pladsen med dioramaet Ungarn marts 1945 med et imponerende
hjemmelavet egetræ, to flot bemalende
figurer og en russisk panservogn BA-64B
i grøften samt en tysk Schwimmwagen
med brede dæk. Lasses andet sæt - en lille
perle med titlen Pige møder dreng – blev
nummer fire.
Aftenen flittige bi var Per Nielsen, som
havde taget hele seks modeller med, bl.a.
en spændende Sd.Kfz. 254 - et køretøj med
både hjul og bælter – og to motorer som

opnåede podiepladser ved Esbjerg åben.
Jacob Teckemeier deltog med en flot AH1F ”Sand Shark”. Efter et års pause havde
Kenneth Kerff fået bygget to fine Spitfire;
en IX e og en XVI e – begge i ”acceptabel”
bemaling.
Roy Nielsen bygger fortsat fra Star
Wars universet, denne gang en Trade
Federation Battle Tank med en nærmest
læderagtig bemaling. Ove Høeg viste os en
SU-27 Flanker og en SU-22 Fitter i libysk
bemaling. Nicolai Plesberg debuterede i
konkurrence og imponerede med hele tre
udgaver af Hasagawas 1:48 Draken; en F
og en RF samt en svensk J model. Torben
Klein viste os to små dioramaer; et med en
2-sædet Hurricane Mk.I i russisk bemaling
og et med en dansk Meteor Mk. 4.
Billeder af de deltagende modeller kan
ses på www.ipms.dk, hvor du også kan læse
indlæg af Lasse og Torben om bygningen
af deres modeller.
Næste kvartårskonkurrence er onsdag
den 13. februar på Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2013
09. januar ................................... IPMS-Generalforsamling ............................ Nyboder Skole, København
20. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
09.-10. marts ............................. Skala 2013 konkurrence............................... Gardermoen, Norge (www.ipmsnorge.org/skala-2013)
13. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
06.-07. april ............................... ModelExpo 08-open konkurrence............. Stockholm, Sverige (www.modellexpo08-open.se/wp)
10. april ...................................... IPMS-møde - Swap meet ............................ Nyboder Skole, København
10.-14. april ............................... Intermodellbau ............................................. Dortmund, Tyskland
21.-22. april ............................... Modellbauausstellung ................................... Lübeck, Tyskland (www.pmcl.de)
08. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
14. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
14.-17. august............................ IPMS USA Nationals ................................... Loveland, Colorado (www.ipmsusa2013.com)
11. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
14.-15. september .................... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Gammelby Fritidscenter, Grønvangsvej, 6700 Esbjerg
.............................................................................................................................. (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
09. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
26.-27. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Tekniska Museet, Malmø, Sverige (www.c4-open.se)
02.-03. november ..................... DM i Modelbygning ..................................... Hobbymessen, Valby Hallen, 2500 Valby
09.-10. november ..................... Scale ModelWorld 2013 konkurrence ....... Telford, England (www.smwshow.com)
13. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
11. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, i lokale 212 på anden sal kl. 19.00 - 22.00.
Indgang til højre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
212.
Carsten Andersen
Skovbrinken 17
4060 Kirke Såby
carsten@andersen.mail.dk

46499339

213.
Jan Mortensen
Østergade 20, 2.tv.
3400 Hillerød

40267087

NYT FRA AFV CLUB
AF-35149: 2cm Flakvierling 38 m. trailer
AF-35170: Büssing L4500S
AF-35187: British Bofors 40mm Mk III
AA Gun
AF-35189: Bofors & M42 40mm Gun
Ammo. & Accessories Set
AF-35192: M42A1 Duster, Early
AF-35198: LVT-4 Late
AF-35199: Valentine Mk.IV
Soviet Red Army Version

AF-35226:
AF-35227:
AF-35263:
AF-35S52:
AG-35029:

LVT-4 bevægelige bælter
AEC Dorchester ACV
Sd.Kfz. 263
Churchill Mk. VI
2 cm Flak 38
Flash Suppressor (2pcs)
AG-35040: US 40 mm Bofors Ammo Set,
messing
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 09. januar 2013 kl. 19.30 i lokale 212 på Nyboder Skole
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger regnskab
4.
Indkomne forslag
5.
Fremlæggelse af det nye års budget
6.
Valg af formand - modtager genvalg
7.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - modtager genvalg
8.
Eventuelt
De indkomne forslag til behandling kan ses på side 34 i dette nummer.
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NYT FRA
BRONCO MODELS
1:35
CB35062:

8,8 cm Flak auf
Sonderfahrgestell
CB35085: British Humber
Armoured Car Mk.II
CB35097: Marder II på Pz. IID
med 7,62 cm
CB35104: Type XXIII, tysk kystubåd
CB35106: Jeep med anhænger og
besætning
CB35110: KV-85
CB35113: SU-152 april 1943 Early
CB35121: Ungarsk 44.M Zrinyi I 75 mm
Stormkanon
CB35124: Sd.Kfz. 263 Funkwagen
CB35127: Sd.Kfz. 233.
8-hjuler med kort 7,5 cm
CB35136: M1114 Up-Armoured Vehicle
w/XM153 CROWS II
CB35139: US M-24 Chaffee Light Tank
in Korean War
AB3550: T-16 Workable Track Set
for M3/M5 Stuart
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrencen
i september 2012

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos
Flemming Hansen viser flere billeder fra C4 Open
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