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South Dakota Air and

Space Museum

De to køretøjer på denne side er henholdsvis
en transportvogn til Minuteman missiler
og et eskortekøretøj brugt til at følge efter
transportvognen.
Nederst er det først en B-26K Invader
og derefter en EB-57B Canberra

The two vehicles on this page are a transport
truck for Minuteman missiles and
an escort vehicle used whenever
the Minutemans where on the road
Bottom is first a B-26K Invader and
then an EB-57B Canberra

Fotos/Photos:
Lars Seifert-Thorsen
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LEDER
Denne leder er skrevet efter at de fleste er kommet hjem fra sommerferien. Selv er jeg lige begyndt på sommerferie nummer to, idet
jeg som nævnt i sidste leder var en tur i USA i juni måned. Det kom der ganske rigtigt en artikel ud af, håber den kan give dig inspiration til en tur over dammen.
Har du besøgt et interessant museum i din sommerferie, så husk at vi gerne bringer historier om det i bladet, det kan give andre
ideer til hvor de selv skal tage hen. Det behøver ikke at være ros og anbefalinger altsammen, vi hører også gerne, hvis du mener at det
er spild af tid og penge at besøge dette eller hint sted.
Helt som sædvanligt bærer dette nummer præg af hvad artiklernes forfattere har brugt sommeren på. Det har været rejser, indsamling
af referencefotos, besøg på museer og til arrangementer i ind- og udland. Hvis du i stedet har siddet indendørs og bygget modeller,
så savner vi din byggeartikel.
Denne gang fik vi lokket/”truet” en ny forfatter til at skrive en artikel. Jens var så venlig at lægge en stribe af sine billeder op på
vores forum med en kommentar om at han desværre ikke kunne skrive en artikel. Den reagerede jeg på som redaktør og resultatet af
Jens’ første forsøg udi artikelskriveriet kan du læse i dette nummer. Det er min påstand at alle kan skrive en artikel, det er ikke raketvidenskab og I behøver ikke engang at være bange for stavefejl og den slags, det skal vi nok klare i redaktionen.
Hvis du sidder med en ide til en artikel og lige mangler lidt inspiration, så prøv at kontakte mig. Så kan det være du kan få nogle
fiduser til hvordan man kommer igang med artikelskriveriet.
Når du modtager dette blad er sommeren officielt overstået og dermed er det på høje tid at komme igang med bygningen af den model
som skal vinde DM i Modelbygning i begyndelsen af november.
Alt omkring tilmelding var inkluderet i sidste nummer og de væsentligste ting gentager Flemming på næste side. Husk nu blot at
det afholdes på en anden dato end sædvanligt og også på et nyt sted, mere så du ikke af gammel vane møder op ”det sædvanlige sted
og dato”.
Forresten, så husk lige at tage nogle billeder undervejs i byggeprocessen, så vi andre bagefter kan læse artiklen om hvordan du
kom frem til den fremragende model som dommerne ikke kunne stå for og som vandt konkurrencen. Skulle det utænkelige ske, at
den ikke vinder, så læser vi alligevel gerne artiklen.
Vi ses i Valbyhallen den første weekend i november til venskabelig kappestrid ved DM i Modelbygning.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 23. august. Deadline til næste nummer: 01. november.
Forsiden: SE-FUZ hedder den nyeste Harvard i Flygvapnets
historiske flight. Den var med på airshowet i Göteborg
sammen med de to andre Harvarder i flighten.
Foto: © Per Voetmann

Front cover: The newest addition to the Swedish AF Historical
Flight, a Harvard painted in US colours.
Foto: © Per Voetmann

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Når dette nummer udkommer, er der lige omkring 1½ måned til
DM. Det er virkelig med spænding, at vi går ind til dette og jeg
håber på, at dette med at blive en del af en større messe kan blive
en så stor succes, at der ikke på nogen måde kan herske tvivl om,
at det gør vi altså også i 2015.

Model og Hobby lukning
Jeg ved godt at det måske kan synes uendeligt ligegyldigt for andre
end Københavnere, men så må man springe næste afsnit over.
Fra den 4. maj, der var den dag hvor Model og Hobby holdt
reception og hvor en del af de lokale spidser havde fundet vej til
kælderlokalerne til et sidste besøg og et stykke ind i juni måned til
at skodderne blev lukket i for sidste gang blev forretningen gradvist
tømt for varer og indbo. Mange havde været på stikkerne for at
skaffe sig et lager af rør, tråd og trælister som det ikke sådan vil
være lige til at skaffe i fremtiden – eller rettere nutiden. Lige nu.
Ja, det var et trist farvel til endnu en hobbybutik i Danmark.

Flere lukninger
Som om det ikke var nok med Model og Hobbys lukning, så er
nu også Nyboder Boghandel lukket. Det blev ikke muligt at føre
forretningen videre, da eventuelle købere ikke blev fundet og
pludselig var konkursbehandling og lukning den eneste udvej.
Igen en butik jeg er kommet i gennem mange år og jeg ved
at mange af vore medlemmer også er kommet der. Det var den
eneste boghandel, der førte de specielle bøger, der vedrører militære emner og transport i det hele taget. Trist.

Endnu flere lukninger
Ikke så meget i Danmark, men i England, hvor den store kæde af
hobbybutikker der går/gik under navnet Modelzone måtte lukke.
Det var en kæde der bestod af 47 afdelinger og paradoksalt nok
var der lige åbnet en ny afdeling i det centrale London.
Ved et nyligt besøg i omegnen af London skulle Hannants også
lige besøges. Det er efterhånden fire år siden jeg havde været der
sidst og dengang var det da en fin butik. Men nu – oh my god!
Lokalerne var de samme, men det var som om at der var blevet
længere mellem æskerne og når man så udvalget af maling; en
gang udslidt Humbrol og Extracolor så må jeg sige, at der ikke er
mange gode grunde til at besøge den butik, der nærmest ser ud til
at være under afvikling. Besøg Stoppel i stedet – der dør Hannants
Colindale i sammenligning.

Flere skuffelser…
Den årlige udflugt til Dortmund Intermodellbau blev desværre
OGSÅ noget af en skuffelse. I forhold til for ganske få år siden
var nu hele tre haller blevet sparet væk. Tydeligvis er det plastikmodelbygning der må tage sin del af denne reduktion. Der var
ikke ret mange udbydere af plastbyggesæt i forhold til tidligere.
RC i alle former samt tog er det dominerende – desværre – set
med undertegnedes øjne. Der muligvis godt kan være lidt farvede.
Så nu håber jeg bare på at kombinationen over tre uger med
C4-Open, DM og Scale Model World i Telford kan bringe modelhumøret tilbage hos formanden. Vi får se og krydser fingre!

DM!
Husk nu på, hvis du helt uforståeligt endnu ikke har meldt dig som
deltager ved DM – at når du har betalt det beskedne deltagergebyr
for IPMS medlemmer på en flad 50’er inden den 6/10 så er du
sikret gratis adgang på messen begge dage. Om du så bare symbolsk stiller op med en enkelt model bygget for 20 år siden – kom
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og vær med og vis at du også er
medlem af IPMS.
Det du gør er følgende:
Du kan tilmelde dig inden den
6. oktober til reduceret pris.
Derefter er det fuld pris om det
så er den 7. oktober eller den 2.
november på selve dagen. Men
man kan godt møde op på
dagen med en tilmelding og
modelspecifikationer – men ikke
med mere end en håndfuld tak!
Udfyld tilmeldingen og send
den på mail eller på adressen angivet. Der skal ikke betales noget
og modelspecifikationer skal du ikke tænke på. (Endnu).
Når tiden nærmer sig (Bemærk dato på modelspecifikation!)
har du udfyldt modelspecifikationer på de modeller du tager med.
Hellere en specifikation for meget end én for lidt. Bliver en model
ikke færdig er det nemt at slette den i systemet. Send dem til adressen der står skrevet på blanketten – mail eller post med frimærker.
Den 2. november ved Valbyhallen
Når du ankommer skal du ikke gå mod hovedindgangen! Du skal
gå venstre om hallen (set forfra). Der vil være opsat skilte der peger
mod indgang for DM deltagere. Lige inden for døren vil du blive
afkrævet dit deltagergebyr og som forhåndstilmeldt vil du modtage
en kuvert med dit fortrykte navneskilt, der er dit adgangsbevis for
at komme ind i Valbyhallen. Dine modelnumre og andet ligger
også i og du kan dermed gå direkte til udstillingslokalet. Hvis du
ikke er forhåndstilmeldt vil du blive udstyret med et håndskrevet
navneskilt efter betaling. Har du ikke udfyldt modelspecifikationer
vil du blive henvist til borde hvor dette kan ske.
Lokalet vil kunne anvendes af deltagerne som opbevaring af
modelkasser og andet habengut. Men pas selv på det. Der ydes
ikke erstatning for bortkomne genstande eller anden dårligdom.
Er du ikke deltager så henvises du til den normale indgang.
IPMS-medlem eller ej.

Klassefordeling på bordene
På skitsen vist i nummer 140 af IPMS-Nyt kan man se cirka placering af de enkelte klasser, så man ved hvorhen man skal gå når
man kommer ind i hallen.
Der vil dog kunne forekomme ændringer, da vi jo kan blive
overrasket af klassers størrelse og hvor megen bordplads vi egentlig kan råde over. Så bær venligst over med os, hvis vi blive nødt
til at omfordele. Vi skal lige blive kloge på DM i Valbyhallen, så
vi kan høste erfaringerne inden 50 års jubilæet i 2015.

Særpræmier
Ud over de normale klassepræmier til 1. 2. og 3. placerede modeller
i hver klasse er der lige nu meldt ind om følgende:
Stoppel Hobby Cup
Jakob finder en model eller et diorama blandt alle deltagende
modeller, der vinder et gavekort til Stoppel Hobby. Der er ikke
nogle komplicerede kriterier der skal opfyldes, andet end at Jakob
skal kunne lide modellen.
Flyvemuseets venners ærespræmie 2013
Der er også denne gang en præmie fra Flyvemuseets venner, der
har følgende kriterie: ”Dansk militærflyvning 1950-1960”.
Som formand håber jeg virkelig på at du vil deltage i dette, som
vi alle i bestyrelsen virkelig har arbejdet med at stable på benene
lige siden sidste DM. Så kom frisk!

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)

€59.99

€5

€54.99

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

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

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.

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£49.99

£5

£44.99

2 Year (24 issues)

£89.75

£5

£84.75

Closing date: 31 December 2012

www.keypublishing.com/shop

551/13

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

Term
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Douglas DC-3 / C-47 / Dakota i vacform
Plastmodelbygning helt fra bunden.
Tekst og fotos: Chr. Alexandersen

H

vor er det så lige man starter
hmm... foråret 1942? Ja, i april
1942 fødes i det mørke Midtjylland en dreng. Midt i 50’erne er han blevet
til en frisk fyr, der har kastet interesse og
energi i Dansk Model Industris fly modeller. Med det arsenal af tegninger der er
efterladt må alle lommepenge være gået
i DMI svævefly, linestyrede- og skalamodeller.
Tage E. Larsens 1/50 skala tegninger
og byggesæt lavet af massive abachi klodser er så den del vi fortsætter med her.
Hvorfor har jeg aldrig fundet ud af, men
på et tidspunkt har der åbenbart ikke være
udfordringer nok i 1/50 modellerne og
modeller i dobbelt størrelse (1/25) kommer på ”knægtens” byggebord.
Tidens tand har sat sine spor, men jeg
har stadig 1/25 modellerne af F-84, F-100,
F-86D og Hunter. Et sidste projekt, dog
ikke baseret på DMI tegninger, kom dog
ikke længere end 3 fine folieark, tegnet i
tusch, Douglas DC-3 i skala 1/25.
Kort efter tegningerne er færdige går
der familieforøgelse i sagerne (jeg bliver
født). Trods megen interesse, gennem
årtier, bliver modellen ikke til mere end
papir. I flere år var det mit håb, at min far
ville gå ned i tid og kunne lokkes til at vende
tilbage til DC-3 modellen.
Netop inde i 10’erne, sommerhuset
bygget færdig, faderen gået på pension
øjner jeg for alvor muligheden. Det får
dog definitivt en ende da min far rammes
af et par blodpropper i hjernen og i løbet
af ganske få dage dør. Den drejning var vi
jo nok ikke mange der havde regnet med!

Her er de ”rå klodser” alias ”han”-formene
blevet monteret på MDF plader og er klar til
at blive slebet til

Any landing you can walk away from, is
a good landing, som man siger. Nu er der
så ændret i holdopsætningen og dermed
også i erfaringsbaggrunden.
Min beslutning bliver at justere størrelsen til 1/24 og lave forme til vaccumformning i stedet for en model bygget
på spant-lister og balsa-klædning. MEN
vær ikke i tvivl, modellen og arbejdet er
dedikeret til min far, det er nu op til mig at
drive den i mål.
Tegningerne
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Altså er det med at få gjort den der
”out of the box” P-47 færdig og få smøget ærmerne op! Selv med nogen erfaring
fra plastbranchen melder der sig mange
spørgsmål, men efter et par måneders
forberedelser er de vigtigste spørgsmål
på plads.
Planen er klar: ”Han” formene skal
laves af ahorn. Ahorn er en dejlig træsort,
relativt hård og tung, men meget ensartet
i strukturen. OK ja, den er lidt hård at
arbejde i, men det lønner sig. Til netop
dette formål har ahorn den store fordel at
det med almindeligt fint sandpapir lader
sig slibe meget glat og fremtræder med en
meget lukket overflade. Modellens hovedbestanddele skal formes af 15 forskellige
forme, der alle skal sættes op på en sokkel,
så de hæves et par centimeter op for at få
rene kanter til modellens samlinger.
Altså er det frem med tegninger, linealer, kraftig karton og andet ”Jørgen Clevin”
grej for at få fremstillet nogle holdbare skabeloner til det videre arbejde med formene.
Ærligt talt, næste fase er ikke et job for
den lille håndholdte kontursav. Det lykkedes mig at alliere mig med en snedker der
limede klodserne op og savede i kontur i 2
planer (efter mine skabeloner). Det tog lidt
tid, men kontursavningen var en kæmpe

”Han”-formen til fuselagen er ved at tage form.
Slibe, kontrollere, slibe trin for trin

hjælp. Mellemresultat: 10 kg velduftende ahorn klar til mange
timers sjov ved høvlebænken.
Med form-delene til kroppen
går jeg forsigtigt frem, sliber og
kontrollerer i små trin ad gangen.
Da kroppen er ved at være på plads
begynder det at tage fart, nok også
fordi vinkelsliberen med klov skive
er kommet med på holdet. Ja OK,
ikke det typiske værktøj til den
typiske IPMS model, men det her
er jo i den store ende. Den støver
af h……. til, men uha det er noget
der rykker ☺
Endelig, tidligt på året ’13,
begynder klodserne at se rigtige
ud. Alle er monteret på 22mm
MDF plade, der så småt begynder
at revne! L. En hurtig indsats med
god gammeldags celluloselak får
dog stoppet det og alle forme kan
afleveres hos et lokalt firma, der
laver thermo formning.
Jo det er rigtigt jeg tidligere
har arbejdet med brødrister/Miele
formning, men man skal altså
kende sin brødrister og den jeg
har, kan ikke tage emner i denne
kaliber!
Størrelses-problemet har jeg
jo kendt fra starten, største dele
er lige omkring 80 cm og derfor
har det hele tiden været planen at
få professionel assistance til alle
større dele.
Efter MANGE dages svær
ventetid kan jeg så hente de færdig
formede dele – ca. 4 kg hvid PS

Højderoret er skåret i pap og derefter tegnet op
på ahornklodsen, klar til yderligere formning
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plade med velkendte buler, der faktisk ligner noget der kan
blive til en DC-3 model – YES
PS – den sorte plet er en ”go gammeldaws” Humbrol nr.33
Hvad så? Jo her holder festen skam ikke. Astrodome,
udstødninger og en hel del småting skal også laves og formes
derhjemme på brødrister/Miele indretningen. Det er jo først
når de er på plads at modelbygningen kan begynde ☺
Altså til drejebænken og saven igen. Diverse forme til
smådele, der alle skal kunne passe på min lille ”hjemme” rist.
Mens alt snedkeriet har stået på har jeg også muntret mig
med research på bemaling og ikke mindst service stencils.

På disse to billeder ses formene,
der er klar til at blive sendt til firmaet
der står for termoformningen

Da jeg har bestemt mig for at gå efter SAS bemaling har
det ikke været helt let, men da jeg endelig fik fat i en svensker i
SAS begyndte at ligne noget og ja de gamle civile maskiner har
haft service stencils ☺
Og til alle dem der sidder med spørgsmålet, fik du så kun
lavet det ene tryk? Nej da, men jeg mangler stadig alle de små
dele, motorer, understel mm. ☺
Når engang kabine og cockpit interiør er ved at være på
plads følger næste artikel her i IPMS-Nyt, for dem der ikke
kan vente vil jeg løbende poste billeder på FaceBook profilen:
ARNIwings. – kigger I forbi, så vær rar at ”like” hvis I finder
noget I kan lide.
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Øverst er det de vacuformede dele,
klar til udskæring og bygning
Nederst er det nogle af de små
dele, som Christian selv står for at
lave i vacuform

NYT FRA HOBBY FAN

NYT FRA ROYAL MODEL

HF-717: German crew for Panzerfunkwagen Sd.Kfz.263 (2 figures)
HF-718: German crew for German truck
Büssing NAG (4 figures)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

RM682: Gas welding set
RM683: Man using electric welder (no.1)
RM684: Weld man (no.2)
RM685: Weld man (no.3)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PLUS
148:
Military boxes
295:
Bags
300:
US Staff car – Plymouth P6
308:
Tatra T 72
349:
German rucksack WW I
351:
US airborne scooter
360:
US Cushman Military Scooter
362:
US Cushman Scooter w. Sidecar
385:
Hay wagon
422:
Beer and lemonade crates
426:
US Grader
428:
Hay wagon with wooden tank
431:
Wooden gate - round
432:
Wooden gate - straight
AeroLine 1:48
4011:
US scooter packing delivery
4012:
US scooter solo
4013:
US scooter sidecar
AL4018: Crew F-4 Phantom
AL4019: Russian missile R-23R
AL4020: Russian missile R-23T
AL4021: Russian missile R-24R
AL4022: Russian missile R-24T
AL4023: Russian missile UZR-23
AL4029: Pilot Mig-29
AL4032: Missile R-60 for Mig-29
AL4033: Training unit UZR-60 (Mig-29)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Shuttleworth Collection
Jeg var i England for bl.a. at tage til Flying Legends Air Show i Duxford den 13. juli.
Tekst og fotos: © Jens Voigt

M

en sad om aftenen den 5. og
googlede The Shuttleworth Collection, da jeg havde fået at vide
at det ikke var langt fra hvor vi havde lejet
hus, ca. 30 minutters køretur.
Og heldig som man er, så stod der at
de holdt ”Flying Evening” den 6. juli. Hvor
heldig kan man være?!
The Shuttleworth Collection er et aeronautisk og automobil museum liggende
på Old Warden flyveplads i Bedfordshire,
England. Det er en af de mest prestigefyldte i verden på grund af udvalg af gamle
og velbevarede fly.
Kollektionen blev grundlagt i 1928 af
flyveren Richard Ormonde Shuttleworth.
Han blev dræbt i et styrt i en Fairey Battle
den 2. august 1940. Hans mor, dannede i

Hawker Sea Fury T.Mk.20 og Hawker Sea Hurricane Mk.Ib fløj i en tæt formation

Bleriot XI fra 1909 er på vej i luften

1944, i Richard Ormonde Shuttleworths
erindring en fond ”for undervisning i videnskab og praksis om luftfart og skovbrug
samt landbrug.”
Restaurering og vedligeholdelsesarbejdet udføres af en stab på ni fuldtids
og mange frivillige ingeniører.

Der er også biler på Shuttleworth,
her er det en 1943 Fordson WOT
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Disse frivillige er alle blandt de 3.000
medlemmer af Shuttleworth Veteran Aeroplane Society (SVAS). Disse dedikerede
entusiaster er afgørende for bevaring og
restaurering af samlingen.
Ud over flyet rummer samlingen en
række vintage og veteran biler. Begiven-

heder omfatter flyvedage, model-flyvedage,
og en gang om året, er der en særlig flyvedag for skoler i området.
Samlingen i Shuttleworth lægger vægt
på at restaurere så mange fly som muligt
til flyvende tilstand, på linie med grundlæggerens oprindelige hensigt. Der er
typisk omkring tolv flyveopvisninger pr. år,
inklusiv aftenflyvninger, som giver mulighed for at se fly, som i mange tilfælde er den
sidste af deres type til at overleve, endsige
eksistere i fungerende tilstand.
Nogle af de mest bemærkelsesværdige
fly i samlingen er de fem fly fra den Edwardianske tidsalder, hvoraf det ene er det
ældste britiske fly, der stadig er i flyvende
tilstand. Hvad gør disse fly usædvanlige er,
at de stadig flyver (hvis vejret tillader det).
Det ældste, med den civile registrering
G-AANG, er Bleriot XI (stadig med den
originale motor), som daterer sig tilbage til
1909, seks år efter Wright brothers’ fly og
verdens ældste luftdygtige flyvemaskine.
Det næstældste er kun tre uger yngre på
fremstillingsdatoen, Old Rhinebeck flyvepladsens egen-restaurerede oprindelige
Bleriot XI (Bleriot fabrik serienummer 56
med den civile registrering N60094) i USA.
Den 6. om eftermiddagen blev næsen
rettet mod syd og af A1 mod Biggleswade.
I god tid så man skilte som viste mod flyvepladsen plus at via deres hjemmeside havde
vi fået et GPS koordinat. Ikke så langt tid
efter at have forladt A1 så man en gammel
flyveplads inde til venstre. Men ved første
afkørsel måtte man ikke køre ind. Derimod
blev man ledt ud på en større omvej, og
man begyndte at blive nervøs for om man

En af perlerne i samlingen er denne
Bristol F.2b Fighter fra 1918, der fremstår som ny

nu var kørt forkert. Det var vi dog ikke,
man blev bare ledt ind af bagvejen så de
holdt en ”one way” trafik.
Da bilen var parkeret blev familien
hurtigt glemt, for nu skulle far her på
opdagelse i alle hangarene. Det var et rent
slaraffenland og især når man tænker på
at det meste kan flyve og for køretøjernes
vedkommende køre.
Deres ældste bil er en Panhard et Levassor fra 1898 og så har de nok også verdens
første 4-hjulede motorcykel, en Marot
Gardan fra 1900 plus en dampdreven
traktor fra 1914.
Nu er det dog mest flyene og flyshowet
jeg var der for og også det jeg ved mest om.
Men er det gamle køretøjer der er ens store
interesse, så er Shuttleworth Collection helt
klart et besøg værd.
I hangarene fandt man flere fly som
ikke var flyvedygtige denne dag. Kan fore-

stille mig de er svære at få reservedele til.
De havde bl.a. en Grumman FM-2 Wildcat
som var under reparation.
Under taget hang en Midget HM-14
Pou-du-Ciel på Engelsk kaldt ”The Flying
Flea” oversat til ”Den flyvende Loppe”.
Den gad jeg ellers godt ha’ set flyve. Ellers
stod der mange andre fly derinde. Ikke
alle bliver brugt hver gang, sikkert fordi
der ikke er tid til det og så kunne jeg også
forestille mig at det er for at det skal være
forskelligt fra gang til gang.
Ude ved flyvepladsen og langs hegnet
var der en god stemning blandt folk, hvor
mange kom fra forskellige lande, snakken
blev godt blandet med lyden af flymotorer
og 1930’er musik fra højttalerne, super
stemning.
Der var boder hvor man kunne købe
souvenirs, programmer, is, sodavand og
øl, og der gerne en Spitfire øl. For enden

af hangarerne ligger der et cafeteria og en
butik som sælger bøger, modeller osv. Vil
for resten lige nævne at plasticmodeller er
for det første nemmere at finde i England,
og så er de meget billigere end i Danmark.
Nå men, klokken 17 gik selve flyveopvisningen i gang. Det startede med for mig
flere ukendte fly fra mellemkrigstiden, en
ANEC II hvor udsynet må ha’ være elendigt, så en De Havilland DH-60 Moth og
til sidst en English Electric Wren som dog
kun tog et langt hop
Derefter gik Yakolev Yak-11’eren på
vingerne med et brøl, hvilken herlig lyd.
Han lavede en flot opvisning med rul,
loops og low level fly past. Han blev afløst
af verdens eneste flyvende Hawker Sea
Hurricane Mk.IIb samt en Hawker Sea
Fury T.20.
Det er sådan at showet startede med de
yngre fly og så arbejder sig tilbage i tiden.

Deres Sopwith Pup er et flot syn i luften
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Deres Sopwith Triplane, der ses her, er en replika

Mens SE.5a, der her er ved at lande er
den rigtige vare fra 1918

Yak’en er fra 1946. Grunden til at gøre det
på den måde, er at der gerne er mindre vind
og turbulens ved solnedgang, hvor de helt
gamle fly skal op.
Det gode ved Shuttleworth er at man
har solen i ryggen. Dog skal man nok huske

at passe på sin nakke, hvis det er skyfrit som
da jeg var der. Blev godt stegt.
Det som jeg opfatter som højdepunkterne ved showet var da flyene fra
1. Verdenskrig gik på vingerne. Nogle af
dem er replikaer som Sopwith Triplane,

Noget nyere er denne Bücker Bü 181 Bestmann
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men det mener jeg ikke ødelægger noget.
S.E.5a’eren er den virkelige vare, den er fra
1918. I øjeblikket er de i gang med at bygge
en replika af en Sopwith Camel.
Nogle gange har de også besøg af
tyske replikaer som Fokker Dr.1 og Albatros D.Va, bare ikke denne gang. Lyden
af disse gamle fly kan ikke beskrives, den
skal opleves!
Tilsidst kom vi til de helt gamle som
Bristol Boxkite 1911, Avro Triplane 1910,
Deperdussin 1910 og Bléroit IX fra 1909
og verdens ældste flyvedygtige fly.
Nå ja, flyvedygtig og flyvedygtig var vist
så meget sagt. Den tog kun et lille hop. Lidt
øv, da jeg virkelig gerne gad have set den
flyve rigtigt. Men okay, så har jeg en god
undskyldning for at vende tilbage.
Showet sluttede cirka 21.30 lige efter
solnedgang. Kan kun anbefale at man kig-

ger forbi på en af deres flyvedage. Men
kom i god tid så man kan nå at se udstillingerne og stadig have tid til at finde en
god plads ved hegnet, især hvis man gerne
vil fotografere.
Deres hjemmeside er:
http://www.shuttleworth.org/

NYT FRA AFV CLUB
36228: Schwimmwagen type 128, tidlig
35257: German Fuel Tank Set
35258: British Fuel Tank Set
Limited Editions:
35S54: Churchill Mk. III QF 75 mm
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
Øverst lægger en Sea Hurricane Mk. Ib
an til landing
I midten står en flot Westland Lysander
Mk. IIIa, bemalet som et fly fra 161 Sqn

Her er det en Hawker Hind fra 1935,
som bliver tanket op inden den skal i luften
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Daimler Dingo Scout Car
Denne meget anvendte panservogn har rund fødselsdag, det er nemlig 75 år siden at den
første prototype blev færdigbygget her i september.
Af Lars Seifert-Thorsen. Fotos: Via Internettet

V

i begynder som altid lidt tidligere,
nemlig i begyndelsen af 1938,
hvor det engelske War Office
fremsendte en specifikation på et pansret
køretøj, der skulle være både let og hurtigt,
så det kunne bruges i rekognosceringsrollen i en panserdivision.
War Office kommission for mekanisering fremsendte specifikationen til tre
fabrikker, Alvis Ltd., Morris og BSA Cycles
Ltd. Baggrunden for at vælge netop disse
tre fabrikker var, at Alvis havde udviklet
panservogne til RAF i samarbejde med
Nicholas Straussler, der senere blev kendt
for at udvikle DD-kampvognene, tilsvarende havde Morris tidligere arbejdet med
udvikling af panservogne og BSA, hvis
moderselskab Birmingham Small Arms
var meget store våbenproducenter, havde
et lille forhjulstrukket køretøj i produktion.

Prototype og tests
To af tre fabrikker, Morris og Alvis, havde
deres prototyper klar i august 1938. Begge
disse og også BSAs model var af ca. samme
størrelse og med det samme layout, firehjulstræk og motoren placeret bagerst.
Man begyndte omgående at gennemføre afprøvninger af køretøjerne og ret
hurtigt eliminerede man Morris modellen.
Den kunne ikke køre ret hurtigt, hvilket
jo er ret vigtigt når den skal fungere som
rekognosceringskøretøj. Det kunne Alvis
prototypen derimod, den havde fået tilnavnet Dingo og kunne køre over 80 km/t på
en terrænbane. Til gengæld havde den et
højt placeret tyngdepunkt, hvilket gjorde
at den var i risiko for at vælte.
Alvis prototypen. Man kan fornemme
det højt placerede tyngdepunkt
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Dingo Mk.IA forsøgsvogn. Det pansrede tag er halvt lukket og man ser bøjlen det
hviler på i åben tilstand

BSA prototypen var først færdig i september 1938, og heraf kommer så jubilæet
ind. Afprøvningerne begyndte med det
samme og da man nåede december havde
prototypen kørt 10.000 miles uden at være
rendt ind i alvorlige problemer.
I mellemtiden var der kommet nogle
ændringer i specifikationen fra War Office,
hvor man specielt ønskede noget mere
pansring, hvilket foranledigede at der blev
monteret et pansret tag. Konsekvensen var,
at der skulle bruges en motor med nogle
flere hestekræfter og at affjedringen skulle
forbedres.
I foråret 1939 blev BSAs model valgt
frem for Alvis udgaven og den første
ordre på 179 stk. af det som officielt hed
”Car, Scout, Mark I” blev underskrevet i
maj 1939.

Produktion og teknik
Da først ordren var i hus blev selve produktionen flyttet til Daimler, der var den fabrik
i BSA-gruppen, der fremstillede køretøjer.
Allerede inden man var i gang med at
bygge de første kunne man se potentialet
i designet og på baggrund af køretøjet gik
Daimler i april 1939 i gang med at udvikle
det som senere blev til Daimler Armoured
Car, men det er en anden historie.
Spøjst nok kom Daimler Scout Car,
som senere blev den officielle betegnelse,
til at være kendt under navnet Dingo, selv
om dette oprindeligt var navnet på den
konkurrerende Alvis model. Årsagen hertil
fortaber sig noget i tågerne.
Dingo, som jeg kalder køretøjet i resten
af artiklen, var en to-personers panservogn
med en meget lav profil. Pansringen var på
hele 30 mm i fronten og 12 mm på siderne,
hvilket var meget i forhold til vognens
størrelse.
Her kan man måske passende sammenligne med Crusader kampvognen, hvis
max. pansring var 40 mm i Mk.I udgaven.
Størrelsen på vognen kan sammenlignes med vore dages mikrobiler, bortset lige
fra vægten, som lå på 3 tons. Den er ca. 70
cm kortere end en Suzuki Swift, men har
ca. samme bredde og højde som Suzukien.
Den motor som man satte i Dingoen
var en 6-cyl rækkemotor på 2,5 l slagvolumen, som ydede 55 hk. Det gav Dingoen
en topfart på 90 km/t. Samtidigt var det en
meget stille motor, hvilket gjorde den svær
at høre for en fjende der lå på lur.

En af de nyskabelser som var indbygget i Dingoen var at gearkassen havde fem
gear frem og fem gear baglæns. Samtidigt
var der i de tidlige udgaver styring på alle
fire hjul, hvilket gav en vendediameter på
kun 7 meter. Det viste sig dog at kørerne
havde en del problemer med dette og man
sløjfede derfor styringen på baghjulene,
hvilket gav en vendediameter på 12 meter.
Gearkassen fung erede som en
forvælger-gearkasse. Køreren satte en
gearvælger i det gear han ønskede og trådte
så på en pedal som var placeret samme sted
som man ville forvente en koblingspedal.
Når han slap pedalen igen skiftede gearkassen til det valgte gear. Et håndtag ”vendte”
gearkassen til bakgear og så fungerede det
ellers på samme måde.
Dækkene var af ”run-flat” typen, dvs.
at de nærmest er massive. Selv om det betyder at de er meget hårde, så var vognen
alligevel ganske komfortabel at køre i, idet
der var individuel affjedring på alle hjul
og at de kunne bevæge sig næsten 25 cm.
Disse dæk gjorde at det ikke var nødvendigt
at medføre et reservehjul.
Interessant er det også, at køreren
sidder en lille smule på skrå i forhold til
vognen, det gjorde det meget nemt for
ham at kigge over venstre skulder når der
skulle bakkes. Vognkommandøren har
et lille sæde, som kan drejes hele vejen
rundt, ganske smart når man skal holde

En Mk.IA set bagfra. Bemærk placeringen af antennerne og ”flimsies” benzinkanistre

øje med fjenden, bruge radioen og betjene
den fremadrettede Bren gun mens vognen
manøvrerer.
Bunden af vognen bestod af en flad
plade, hvilket selvfølgelig er ret smart
når man kører i hjulspor hvor vognen så
nærmest kan glide på bunden hvor det er
nødvendigt, men det betød også at den var
ret sårbar overfor miner.

Versioner
Der blev bygget fem forskellige versioner
af Dingoen.
Mk. I havde et pansret tag, der kunne
glide henover kabinen. Det var mere farligt

end gavnligt for besætningerne, idet det
havde en uheldig tendens til at glide frem
når køretøjet bremsede og derved risikere
at ramme besætningen i nakken, ikke det
mest ønskværdige når taget vejede ca.
100 kg.
Efterfølgeren var Mk. IA hvor taget var
blevet skiftet til et foldetag med to klapper.
Denne blev fulgt af Mk. IB, som havde et
noget ændret kølesystem. Den synlige forskel er den bagerste, øverste del af hækken,
som er kileformet. Et antal Mk. IB var de
første hvor firehjulsstyringen blev fjernet.
Mk. II ligner i alt væsentligt Mk. IB,
men ingen af denne variant blev bygget

En Mk.IA set direkte oppefra. Bemærk førersædets
skrå placering. Det venstre sæde kan drejes frit
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Dette velkendte billede er taget af tyskerne på stranden ved Dieppe
efter raidet i august 1942

med firehjulsstyring. Den sidste udgave
var Mk. III, hvor det pansrede tag blev
udskiftet med en presenning. Temmelig
mange Mk. II blev ombygget til Mk. III
standard i løbet af 1950erne inden typen
blev udfaset fra den engelske hær.
Da produktionen af Mk. III ophørte
i 1945 var der blevet bygget ikke mindre
end 6.626 eksemplarer af typen.

Aktiv tjeneste
De første enheder som fik leveret Daimler
Dingo var 1st Armoured Division og 4th
Northumberland Fusiliers. Begge disse
enheder var en del af British Expeditionary

Force og blev sendt til Frankrig i henholdsvis april og januar 1940.
Herefter blev typen fordelt ud på alle
de britiske rekognosceringsenheder og
blev anvendt på alle fronter igennem hele
krigen.
Det betyder at man som modelbygger,
kan lave den i et utal af bemalinger og
ditto scenarier, fra slaget ved Arras d. 21.
maj 1940, evakueringen ved Dunkerque,
igennem hele krigen i Nordafrika, Sicilien,
Italien og ikke mindst i nordvest Europa
efter invasionen i 1944.
Set fra et dansk synspunkt er den mest
interessante enhed som køretøjet gjorde

Dingo var meget brugt af 8th Army i Nordafrika.
Vognen her er fra 7th Armoured Division

tjeneste i 1st Royal Dragoons, som var
recce enheden for det engelske XII Corps.
Den danske forbindelse består i at det var
1st Royal Dragoons, der i maj 1945 var
forspids for de engelske tropper, der rykkede op igennem Jylland.
Skulle man ønske at lave et af disse
køretøjer i model, så er det måske her på sin
plads at nævne at den almindelige køretøjssammensætning i en opklaringssektion på
det tidspunkt var to Dingo og to Daimler
Armoured Car.
Ud over at Dingoen organisatorisk
indgik i alle opklaringsenheder, så var den
så vellidt at den blev brugt af ”alt og alle”,
hvis de kunne få fingrene i en. Det gælder
fra generaler over læger til feltpræster!
Dingoen gjorde også tjeneste i australske og canadiske enheder både før og
efter 2. Verdenskrig. Efter krigen blev et
antal leveret til bl.a. Cypern, Portugal og
Sri Lanka.

Udfasning
Som allerede nævnt fortsatte man med
at ombygge tidligere versioner til Mk. III
standard op gennem 1950erne.
Det var først da Ferret panservognen
for alvor begyndte at blive indfaset at
Dingo blev udfaset, her taler vi midten af
1950erne.
De sidste Dingos i britisk tjeneste forsvandt først i slutningen af 1960erne om
end de på det tidspunkt ikke længere havde
været i frontlinien i nogle år.
Portugiserne var de sidste til at pensionere Dingoen kort tid efter at Mozambique
var blevet selvstændigt i 1975. Portugiserne
havde anvendt modificerede Dingoer i
Mozambique helt frem til dette tidspunkt.
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Billedet her er taget 5. maj 1945
i Sønderbrogade i Vejle.
Dingoen fra 1st Royal Dragoons
bliver dekoreret med det
amerikanske flag
Foto: © Olaf Berg Nielsen

Bevarede Dingo
Heldigvis er der bevaret mange Dingo,
nok omkring 100 stk. Der er en hel del
spredt rundt på forskellige museer overalt
i verden, men selvfølgelig især i England.
Og så er en Dingo et meget populært
køretøj at restaurere og bruge i forbindelse
med diverse udstillinger osv. Bl.a. findes der
en enkelt her i Danmark.

Dingo i model
Selvfølgelig er der rige muligheder for at
få en Dingo i model. Når der har været
fremstillet så mange eksemplarer af typen,
har fabrikanterne set muligheden for at
tjene en skilling.
Hvis vi kigger på 1/35, så findes der
et gammelt sæt af en Mk. II fra Tamiya.

Sættet er godt nok af
ældre dato, men man kan
godt få et fornuftigt resultat
ud af sættet. Ellers så er der
de væsentligt nyere sæt fra
Miniart. De har lavet ikke
mindre end fire forskellige
sæt af en Dingo, nemlig
af alle varianterne Mk.Ia,
Mk.Ib, Mk.II og Mk.III.
I 1/76 er der inkluderet
en Daimler Dingo i det
sæt som hedder Monty’s
Caravan. Det er udgivet af
både Matchbox og senere
af Revell. Det skulle efter
sigende være et ganske godt
sæt i den skala.

Dette billede er fra Aalborg i maj-dagene 1945
Foto: © Nordjyllands Politihistoriske Selskab

Dette efterkrigsbillede viser en Dingo fra
C sqn Westminster Dragoons i 1959

Kilder
Internettet, især http://daimler-fightingvehicles.co.uk/ og http://the.shadock.free.
fr/Surviving_Dingo_Lynx_Scout_Cars.
pdf

NYT FRA
PEKO PUBLICATIONS
Sturmgeschütz III on the Battlefield
Panzerwaffe on the Battlefield
Sturmgeschütz III on the Battlefield 2
KV tanks on the Battlefield
Sturmgeschütz Abt. 202
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Finlands grænsebevogtning
Siden sin selvstændighed i 1917, har Finland værdsat sin suverænitet og passet på sit
territorium. Finlands indsats i 2. Verdenskrig er selvklart det mest markante udtryk herfor.
Tekst og fotos: Per Voetmann

M

indre spektakulært er det imidlertid også sket gennem en omfattende og højst professionel
grænsebevogtning.
Så tidligt som i 1919 oprettede Finland
således en særlig grænsebevogtningsstyrke.
Styrken blev organisatorisk placeret under
Indenrigsministeriet. Men i realiteten var
der snarere tale om en militær styrke, der
havde særlige opgaver omkring bevogtningen af Finlands land- og søgrænser.
Styrken er i dag stadig fokuseret på
grænserne. Og efter Finlands medlemsskab
af EU i 1995, har den også fået til opgave
at bevogte EU’s ydre grænser, ikke mindst
mod Rusland. Til opgaverne i dag hører
således grænseovervågning, grænsekontrol,
kriminalitetsbekæmpelse, sikkerhed til søs
(redning), internationalt samarbejde og
militært forsvar.
Styrken har stadig et paramilitært præg,
men har – som det ses – også mere politimæssige og civile opgaver.
Efter danske forhold er der tale om en
ganske stor og potent styrke. Den består af
2.700 mand, 4 større bevogtningsfartøjer,
omkring 50 mindre både, 12 helikoptere
og 2 fly. Man bemander en række poster

Bell 412, arbejdshesten i grænsebevogtningens helikopterflåde.
Bliver formentlig gradvist udskiftet med Super Puma helikoptere.

og grænsestationer i Finland og farvandene
rundt omkring Finland.
Samlet bevogter styrken omkring 3.900
km grænse. Heraf 1.340 km mod Rusland,
1.250 km søgrænse og omkring 1.300 km
mod Norge og Sverige.
Materiellet er forholdsvis nyt. Skibe,
helikoptere og fly moderniseres og udskiftes løbende.

Spektakulært show leveret af grænsebevogtningen i Lappeenranta 2013.
Lidt vand på banen er ingen hindring.
Forrest en Dornier 228 og bagerst en AgustaWestland AW119 Koala
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Det giver også muligheder for modelbyggeren. En lidt alternativ samling kunne
grundlægges med det udgangspunkt. Især
er fly og helikoptere jo tilgængelige på
modelmarkedet.
Typer som Do-228, Super Puma og
AB 412 kan opstøves. Og Revell har sågar
udgivet en Mil-8 med den finske grænsebevogtnings mærker.

En af grænsebevogtningens to AgustaWestland AW119 Koala helikoptere

Grænsebevogtningens skib Merikarhu, der betyder ”Søbjørnen”.
Grænsebevogtningen råder over fire skibe
af denne størrelse samt en lang række mindre fartøjer.

35131: Soviet Tank Ammo-Loading
Crew Set. Special Edition
35132: German Tank Crew in U-boat
suit, Normandy 1944. 5 fig.
35138: Soviet 76 mm Regimental Gun
35142: Mercedes-Benz 1500S 1½ ton
35143: BZ-38 tankvogn
35145: BZ-38 tankvogn

NYT FRA MINIART

35149: GAZ 03-30 bus
35150: MB 1500A 4×4 Cargo Truck
35151: US Horsemen, Normandy 1944,
2 fig. til hest
35152: AEC Mk 1 Armoured Car
35153: Soviet Tank Crew at Work
(renser løb)
35155: AEC Mk II Armoured Car

35156:
35157:
35161:
35163:

GAZ 05-193 bus
Hungarian Tank Crew, 5 fig.
US Officers at Briefing
German Paratroopers &
Tankers Italy 1943
35165: British Officers, 5 fig.
35167: German Tank Crew, 6 fig.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Brabham BT-52
Gordon Murrays mesterværk fejrer 30 års jubilæum.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

D

et er nu lidt underligt. Hvis man
kigger 30 år tilbage og så kigger
yderligere 30 år tilbage så var det
man så dengang i starten af 50’erne nogle
F1 biler, der lignede noget man sad oven
på, med rat så store som skibsrat og hjul
med cykeleger.
Kørerne sad i poloskjorter og havde
absolut ikke sikkerhedsseler eller anden
beskyttelse andet end en ”hjelm” og nogle
beskyttelsesbriller. Skulle det være fint var
der et ekstra sæt kørebriller om halsen.
Kort sagt lignede hele scenariet noget der
så meget gammelt ud for 30 år siden. Men
i dag er billedet et noget andet. Jo, F1 biler
ser anderledes ud end de gjorde for 30 år
siden – faktisk er de i dag så regulerede, at
kun den allermest dedikerede fan vil kunne
kende forskel på en Ferrari og en Lotus,
hvis de begge blev malet i samme farve
helt uden reklamer.
Men den bil denne artikel handler om
kunne for den sags skyld være designet i
dag. Den kileformede pil med de smukke
linier ser i den grad så tidløs ud at det for
den udenforstående vil være vanskeligt at
sige hvilket år – måske endda hvilket årti
den er fra.

Den er lige præcis 30 år i år
Brabham er ikke et navn der eksisterer i
F1 i dag. Teamet er som så mange andre
i tidens løb blevet offer for udviklingen
og mangel på det som hele cirkusset lever
af – penge – og gerne i mere end rigelige
mængder!
Brabham teamet blev grundlagt i
60’erne af Jack Brabham, der i 1959 og

På denne Brabham BT-44 kan man
tydeligt se pyramideformen på bilen

1960 blev verdensmester i Cooper. I 1962
deltog Jack Brabham i F1 med sin egen
bil. Som nystartet var det naturligvis med
vekslende succes men i 1966 blev han
verdensmester for tredje gang og denne
gang i sin egen bil.
Året efter blev medkører Denny Hulme
verdensmester for Brabham. Succesen var
en realitet.
I starten af halvfjerdserne solgte Jack
Brabham teamet til en herre, der vil være
bekendt for de fleste F1 fans – nemlig en
vis Bernie Ecclestone – der dermed førte
Brabham navnet videre i F1 i 70’erne og
80’erne. Samtidig kom en ung fyr ind i
teamet og gradvis blev han teamets designer. Han hed Gordon Murray og er
oprindelig sydafrikaner. Han havde helt
sine egne ideer om hvordan en F1 skulle

Her ses Gordon Murray på Goodwood Festival of Speed
i 2003 ved siden af en af de biler han designede
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se ud og pyramideformen indgik tidligt i
dette. De tidlige modeller BT-42 og BT-44
har tydeligt dette præg og BT-44 er udgivet
fra Tamiya i 1:12 i de klassiske og flotte
Martini farver.
Fra 1976 gik Brabham over til Alfa
Romeos boxer og 12-cylindrede motor,
hvilket gav Gordon Murray problemer
med at holde pyramideformen, da den
mere tørstige motor skulle bruge langt
mere brændstof end den knapt så tørstige
V8 Cosworth motor.
Alfa Romeo motorerne var umådeligt uholdbare og det var først i 1978, da
Gordon Murray designede den futuristisk
udseende BT-46 og ikke mindst fik Niki
Lauda som kører, at sammenbygningen
Brabham plus Alfa Romeo blev tilnærmelsesvis til en succes.
”Desværre” for Brabham havde Lotus
det år den revolutionerende vingebil Lotus
79 med i løbene og det forvandlede alle de
andre biler til museumseksemplarer lige så
snart den debuterede i Belgien.
I et desperat forsøg på at modgå Lotus’
sejrsgang kreerede Gordon Murray en
speciel udgave af BT-46, der simpelt hen
blev kendt som ”støvsugeren”. Der blev
simpelthen monteret en kæmpe dyse med
propel i bagenden, der sugede al luften væk
under denne og dermed skabte et så stort
undertryk at bilen blev suget til asfalten.
Officielt blev det kaldt en kølevifte, men
alle vidste jo godt at den havde en vis
”sideeffekt”.
Bilen med Niki Lauda ved rattet vandt
det Svenske Grand Prix og blev prompte
udelukket for yderligere deltagelse. Gordon

På årets Goodwood Festival of Speed blev en Brabham BT-52 luftet

var tilbage ved udgangspunktet. Som en
sidebemærkning kan det nævnes at Fujimi
netop har udgivet Støvsuger Brabham’en
i 1:20.
Til 1979 sæsonen lavede Alfa Romeo
en V12 motor, der ville passe bedre i en
racer designet som de uovervindelige Lotus’er. Men ak - bilen var noget skrammel
og ikke mindst motoren var noget skrammel, så i slutningen af 1979 smed Brabham
Alfa Romeo på porten og kastede en god
gammel Cosworth V8 i bilen i stedet. I en
videreudvikling af denne bil, BT-49, vandt
Nelson Piquet sit første af tre mesterskaber
i 1981.
Men fremtiden hed turbo og alle teams
ledte med lys og lygte efter en. Brabham
teamet fandt sammen med BMW, der med
sin standard række 4’er med turbo fik fremstillet en motor, der blev kaldt ”granaten”.
Den var kraftig som bare pokker, men
kunne også finde på at gå i stykker på en
meget visuel måde, for nu at sige det mildt.
I 1982 blev der eksperimenteret til den
store guldmedalje, med brændstof stop,
der ellers var helt uhørt og specielt nedkølet
brændstof, der så kunne fylde mindre og
der så kunne komme mere i tanken end der
normalt ville være plads til.

Ricardo Paletti blev dræbt i Montreal og
Didier Pironi blev voldsomt skadet på
Hockenheim.
Bilerne og deres vingeundersider havde
skabt nogle alt for hurtige missiler og efter
1982 sæsonen – midt i, at alle teams var
i gang med deres designs for 1983 kom
FIA på banen og sagde ”flade bunde”. Fra
1983 måtte der simpelthen ikke være omvendte vingeprofiler i bunden af racerne.
Der skulle være fladt således at den eneste
downforce skulle komme fra front og
bagvinger. Gordon Murray stod nu ellers
med en BT-51 racer klar til indsats. Med lille
tank, forberedt på tankning under løbet og
i det hele taget meget lovende.

Men der måtte startes på en frisk – et
blankt stykke papir – og alligevel fik han
nærmest med et mavesår til resultat – gjort
mesterværket BT-52 klar til sæsonstarten i
Rio i 1983. Dette løb skulle ende med en
sensationel debutsejr til den helt nye bil.
Men det skyldes ikke mindst at Brabham
måske var lidt bedre forberedte end de
andre teams, for frem til slutningen af
sæsonen var det ”kun” blevet til 2. pladser
i Frankrig, Monaco og England.
I midten af sæsonen blev introduceret
en B udgave – ”spät” – om man vil, hvor
også bemalingsskemaet blev vendt om, således at den tidligere mest hvide bil nu blev
blå med hvide markeringer, som den også
Detaljefoto af vingen på Brabham BT-52

Den skæbnesvangre 1982
sæson
I løbet af 1982 skete der voldsomme ulykker. Gilles Villeneuve blev dræbt på Zolder.
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Denne fikse lille BMW motor yder 1.500 hk, det giver et imponerende hk/kg forhold

så ud på Goodwood. Yderligere voksede
der winglets på en stadig større bagvinge
for simpelthen at holde de massive 1.500
heste nede på jorden.
Det hjalp, således at Piquet vandt det
Italienske GP og det Europæiske GP og
med en 3. plads i Sydafrika blev Alain
Prost slået med to point og BT-52 med
Piquet blev dermed den første turbodrevne
verdensmester.

Goodwood Festival of
Speed 2013
Efter 10 års fravær fra den årlige festival i
det skønne Sussex i det sydlige England,
måtte det være tid til at lige give den gamle
bimmer en tur i luften. Som så meget andet
gør tyskerne hos BMW ikke noget halvt…
Så siden oktober 2012 arbejdede et
sæt pensionister i et lille hjørne af BMW

Detaljer af hjul, bremser og dæk.
Da bilen deltog i racerløb var det Michelin og ikke Avon dæk den var monteret med
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Group Classic i München på at genopbygge den legendariske BT-52, der gav det
første verdensmesterskab til en F1 racer
med turbo i 1983 med Nelson Piquet bag
det lille rat.
Nu var der så det lille aberdabei med
bilen, at den manglede en masse dele for
at være komplet og tegninger var noget
der engang blev hængt på væggene, hvor
de i dag kan være på en USB stick. Man da
projektet var vigtigt for BMW blev alle døre
åbnet, så med adgang til designafdelingen
kunne man scanne gamle dele
og få dem genopbygget i nye
friske materialer. Man scannede
sådan set hele bilen, hvilket gav
i omegnen af 15 millioner datapunkter og så kunne man jo bare
sætte fræsere til at lave delene
og carbon drengene kunne lave
nye karosseridele. På den måde
fik man lavet en ny næsesektion
og bagerste motorkåbe samt en
ny bagvinge.
På motorfronten var der
ingen problemer. Der havde ingeniørerne det hele på rygraden.
Motoren blev skilt totalt ad og
blev gennemgribende restaureret med nye dele før den blev
udsat for BMW’s omfattende
motortestprogram. Der blev
lavet nye afgangsrør fra den

På Goodwood Festival of Speed 2013 sad selveste Nelson Piquet bag rattet på Brabham BT-52 raceren

enorme turbo og så skulle man bruge lidt
tid på et finde et firma der ville sælge 5
brændstoffiltre, hvor den normale bestillingsmængde er 2000!
Men ikke desto mindre så stod Brabham BMW BT-52 klar på Goodwood
Festival of Speed den 12. juli og kørte hele
weekenden uden antydningen af problemer. Et klart skulderklap til de ingeniører
der havde brugt over et halvt år på at forberede en bil til at køre 6 gange op ad en
bakke. Se det er dedikation!

Byg din egen BT-52
Efter at have vansmægtet over billeder
og historien bag er der da naturligvis ikke
noget, som selv at kaste sig over et bygge-

sæt. Desværre er udvalget begrænset, men
samtidig også eksklusivt og særdeles godt.
Der findes i dag et enkelt sæt og det
er fra Model Factory Hiro i Japan. Det er
i 1:20. Det er et multimediesæt bestående
af hvidmetal, resin, æts og hele pivtøjet.
Det er kun lavet i ganske få eksemplarer
idet prisen på omkring 30.000 yen (omregn
selv!) nok vil begrænse den mængde af modelbyggere, der vil finde dette interessant.
Du skal derfor ikke forvente at finde
det på hylderne ret mange steder – men det
kan fås gennem Icaro i Italien eller direkte
fra Model Factory Hiro. Du skal for sidstnævntes vedkommende nok lige påregne
et af de berømte ”ekspeditionsgebyrer”
fra Posten!

Der er nok kun to eksemplarer af
sættet i Danmark? Det ene har Allan ”F1”
– det anden har jeg. Allan har bygget sit og
opnåede en 3.plads ved DM i 2011 med
dette. Jeg har endnu til gode – æhæm –
rent faktisk at bygge den! Æsken har været
åbnet! Ama’r!
I en gammel artikel i det anerkendte
magasin Autosport fra England omtales
det faktisk at Tamiya var langt fremme i
planerne med et sæt i 1:12, hvilket desværre
ikke blev til noget. Det kan man jo godt
ærgre sig over i dag, hvor sæt i 1:12 af F1
biler ikke længere produceres i plastik. Man
kan ”få” sæt i 1:12 fra Model Factory Hiro,
men de skal som Thorkild Thyrring udtrykker det – ”nok have lidt for ulejligheden”!

NYT FRA RIICH MODELS
1:35
RV35011: Universal Carrier Mk.1 with
Crew
RV35014: East meet West (Elbe River)
RV35015: Livestock Set Volume 2
(1 horse, 2 cows, 2 pigeons)
RV35018: 6 pdr AT Gun Mk. IV
RV35024: Artillerischlepper CT 3 601(r)
RV35025: STZ-5 NATI
BM13-16 Katyusha
RV35028: Universal Carrier with Crew
in Winter Uniforms 1943-45
RV35124: Russian STZ-5 Art. Tractor
RE30008: Ostketten Pz. III/IV
RE30009: M1 & 6 pdr Ammo Set
1:200
RN20002: USS Gato SS-212
Fleet Submarine 1944

RS20003:

Vought OS2U-3 Kingfisher
with Launcher (2 x kits in box)

1:350
RN28008: USS Los Angeles ‘688’ Class
SSN with DSRV-1
RN28009: US Navy DSRV-1 Mystic
(2 x kits in box)
Div.
RE30004: Soft pipes 0.4mm x 200mm
(5 pieces per set) (vinylslanger)
RE30005: Soft pipes 0.6mm x 200mm
(5 pieces per set) (vinylslanger)
RE30006: Soft pipes 0.8mm x 200mm
(5 pieces per set) (vinylslanger)
RE30007: Soft pipes 1.0mm x 200mm
(5 pieces per set) (vinylslanger)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA VALOM
1:72
72055:
72056:
72073:
72075:
72077:
72078:
72079:
72080:

Bristol Type 130 Bombay
Bristol Bombay Mk.I
Caproni Campini N.1
North American FJ-1 Fury
Vickers Wellesley Type 292 LRDU
Vickers Wellesley Mk.I
Jak-9 (early series)
MD 450 Ouragan
Patrouille de France
72081: Bristol Brigand B.Mk.I
Pakistan and RAF marking
72082: Fisher XP–75
1:48
48004: Antonov An-4/An-2W (floats)
Russian and Polish marking
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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South Dakota for modelbyggere – og andre
Det er nok ikke det sted i USA, hvor der er flest turister som kommer for at opleve ting
af interesse for modelbyggere.
Tekst og fotos: Lars Seifert-Thorsen

S

outh Dakota er en af staterne i
den nordvestlige del af det centrale
USA. Hvis det lyder en smule forvirrende, så vil jeg anbefale at du kigger på et
kort. South Dakota ligger øst for Rocky
Mountains og oppe mod nord. Tidszonen
hedder Mountain Time og der er 8 timers
forskel til Danmark.
Selve staten er forholdsvis lille, ca.
200.000 km2 og med et meget lille befolkningstal efter amerikansk målestok, ca.
800.000 mennesker. Simpel hovedregning
siger jo så, at der er ca. 4 personer pr. km2.
Til sammenligning har Danmark ca. 130
personer pr. km2.

Historie
Der har boet mennesker i South Dakota
(SD) igennem flere tusinde år, først og
fremmest indianere, især Sioux-stammen.
Den moderne, europæiske indflydelse kom
til på et meget senere tidspunkt. Franskmændene gjorde krav på området som en
del af Louisiana-territoriet, der dækkede
det meste af det centrale USA i 1743, men
Napoleon videresolgte det til USA i 1803.
Præsident Jefferson udsendte Lewis
og Clark-ekspeditionen 1804-1806 for
at få kortlagt området og for at finde en
hurtig og nem vej til Stillehavet og skaffe
et overblik over det nyanskaffede område.
Herefter blev der anlagt en handelspost ved det som i dag er byen Pierre, ca. i

midten af SD og den hvide mand begyndte
så småt at befolke SD. I midten af det 19.
århundrede blev et par større byer anlagt i
den østlige del af SD, i denne forbindelse
blev det meste af det østlige SD overdraget
til USAs regering af Sioux indianerne.
I 1860erne kom der mange immigranter
til SD og dette tog yderligere fart efter at en
vis general Custer i 1874 fandt guld i Black
Hills, der er et bjergområde i den vestligste
del af SD. Det medførte krig mellem Sioux
indianerne og den amerikanske regering, da
indianerne mente at nybyggerne ødelagde
deres jagtmuligheder. Efter at general (i
virkeligheden oberstløjtnant) Custer blev
dræbt ved slaget ved Little Big Horn satte
USA massive styrker ind og til sidst blev
Sioux indianerne nedkæmpet og flyttet til
de reservater som også findes i dag.
Guldminerne i Black Hills området
eksisterede i mange år, den mest berømte
af dem lukkede først i 2002 efter at guldprisen faldt til et niveau hvor udvindingen
ikke længere kunne betale sig.
I vore dage er SD gået fra at være primært en landbrugsstat til at have en noget
mere spredt økonomi, især er turismen
vokset betragteligt i den vestlige del af SD,
nærmere betegnet i Black Hills området.
Når dette er sagt, så skal man dog være
opmærksom på at det er en meget fattig
stat, fire af de fem fattigste counties i USA
ligger i SD.

Golden Coyote
I virkeligheden var det noget af en tilfældighed der sendte mig til South Dakota.
Nærmere betegnet åbnede der sig en mulighed for at jeg kunne komme tre uger til
Rapid City, der ligger i den vestlige ende
af SD, ved den østlige kant af Black Hills,
i forbindelse med øvelse Golden Coyote
2013.
Denne øvelse afholdes hvert år af
South Dakota National Guard og Hjemmeværnet begyndte at deltage i øvelsen i 2012.
I 2013 skulle der så ikke blot en infanterideling afsted, men også et antal
stabsofficerer og da det var ”min” region,
der skulle stille holdet meldte jeg mig til
at bruge tre ugers ferie på øvelsen. Der
foregik en udvælgelse og jeg var en af de
heldige, som blev udtaget til at skulle afsted
i begyndelsen af juni måned på skatteborgernes regning.
Selve øvelsen er som sådan uinteressant
i forhold til denne artikel, det må være nok
at sige, at der deltog ca. 3.500 mand og at
der ikke deltog deciderede kamptropper.
Det betød, at køretøjerne der indgik i øvelsen især var lastbiler i alle mulige afskygninger samt nogle få pansrede køretøjer, især
M1117 Armored Security Vehicles, og ikke
mindst forskellige afarter af HUMVEE.
På luftsiden var der både UH-60
Blackhawks og CH-47 Chinooks.
Desværre blev min planlagte tur i en
CH-47D ikke til noget, da hele den amerikanske flåde af denne type blev grounded
af tekniske årsager aftenen før jeg skulle
have fløjet til Guernsey, Wyoming og kigge
på MLRS skydninger.

Seværdigheder

M1078 4x4 lastbiler som denne og dens
storebror M1083 6x6 var der mange af
på øvelse Golden Coyote.
Begge lastbiler findes i sæt
i 1/35 fra Trumpeter
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Heldigvis viste det sig, at øvelsens forløb
tillod at der også blev tid til lidt sightseeing.
Dels var hele det danske kontingent på
en fælles udflugtsdag og dels kom ”min”
bataljon fra North Carolina og mine amerikanske kolleger var også i SD for første
gang i deres liv, så jeg blev hevet med ud
forskellige steder af dem.
Her er det nok på sin plads at nævne, at
området ikke ligefrem myldrer med museer
og andet, som falder indenfor de almindelige modelbygger-interesser, hvilket klart
vil afspejle sig i denne artikel. Men der er
da lidt, som vil kunne friste en som er på
jagt efter referencer.

Vartegnet ved South Dakota Air and Space Museum
(SDASM) er denne Rockwell B-1B Lancer.
Samme type er fortsat i tjeneste på Ellsworth AFB

Jeg prøver herunder at bygge artiklen
op, så man i givet fald vil kunne tilrettelægge sin tur ud fra den, idet jeg samler
attraktionerne så de kan klares på en
enkelt dags udflugt fra Rapid City. Forudsætningen for dette er at man har en bil til
rådighed. Offentlig transport kommer man
bare ikke ret langt med her ude på prærien!
Inden man drager afsted skal man dog lige
kontrollere åbningstider osv., så man tager
tingene i fornuftig rækkefølge.

Dag 1
Mount Rushmore
Dette er helt klart Black Hills områdets
allerstørste turistattraktion. Bjerget med
de 18 meter høje hoveder af præsidenterne
George Washington, Thomas Jefferson,
Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt
på.
Her er der i sædvanlig amerikansk stil
et stort besøgscenter med en velassorteret
souvenirbiks. I en fin biograf viser man en
kortfilm om tilblivelsen af monumentet,

en film som man ikke skal snyde sig selv
for. Der er gratis adgang til monument,
biograf og det tilhørende mini-museum,
men man skal betale 11 USD for at parkere
ved monumentet.
Vi fik en fantastisk opvisning i amerikansk patriotisme, da vi ankom ud på
aftenen til det som er kendt som ”lighting
ceremony”, hvor man dels tænder projektører der oplyser de fire granithoveder,
dels fortæller historien om slaget ved
Fort McHenry, der inspirerede til den
amerikanske nationalhymne ”The StarSpangled Banner”, der afsynges af de
tilstedeværende publikummer. Melodien til
nationalhymnen blev iøvrigt komponeret
på Old Fort Meade (se senere i artiklen).
Som en effektfuld afslutning bliver
alle tidligere og nuværende soldater bedt
om at komme ned på scenen i amfiteatret.
Dernede bliver man bedt om at præsentere sig, modtager stående ovationer og så
bliver flaget halet ned. Det kan godt give
lidt gåsehud at opleve dette skal jeg hilse
og fortælle.

Yderligere info:
www.nps.gov/moru/index.htm

Crazy Horse Memorial
Hvis man synes at Mount Rushmore er
stort, så er dette projekt intet mindre end
gigantisk. Størrelsen er sådan, at de fire hoveder på Mount Rushmore vil kunne være
i håret på Crazy Horse! Hele skulpturen
bliver 170 meter høj og 195 meter lang!
Der er en lang historie bag monumentet, der blev påbegyndt i 1948 og hverken
er helt eller halvt færdigt i dag.
Der er tale om et projekt som udelukkende er betalt af private midler, idet man
har takket nej til økonomisk støtte fra den
amerikanske stat.
Oprindeligt er der tale om et indiansk
modstykke til Mount Rushmore og der har
gennem tiden været meget politik involveret i projektet.
Her er der ligeledes en stor souvenirbiks med tilhørende værksteder med
indiansk kunsthåndværk osv. Også her
skal man gøre sig selv den tjeneste at gå

Et andet berømt bombefly på SDASM er en
B-29 Superfortress med kælenavnet ”Legal Eagle II”
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Selv om Ellsworth AFB først og fremmest har været brugt af
Strategic Air Command har der også været transportfly som
denne C-54 Skymaster på basen

ind i den lille biograf og se filmen om
monumentets historie. Som ved Mount
Rushmore er der gratis adgang til film og
samlingerne af indiansk kunst når man har
betalt de 10 USD i entre.
Yderligere info:
http://crazyhorsememorial.org/
Der er ikke særligt langt mellem Mount
Rushmore og Crazy Horse Memorial, så
man kan sagtens se dem begge på en enkelt
dag plus at man har tid til overs til f.eks. et
besøg i Lead og/eller Deadwood.

Lead og Deadwood
Begge byer, der ligger i den nordlige del
af Black Hills er opstået i 1870erne som
guldgraverbyer. Der er kun knapt 5 km
mellem de to byer.
I Lead finder man Homestake Mine,
der var den største og mest produktive
guldmine i Nordamerika indtil den blev
lukket i 2002. Det er en åben mine og hullet
i jorden er 2.500 meter dybt. Der er selvfølgelig et museum i forbindelse med minen.
Deadwood er først og fremmest kendt
fra guldgraverhistorien og ikke mindst som
byen hvor Wild Bill Hickok blev skudt
i Saloon no.10 mens han spillede poker.

Byen indeholder også et museum tilegnet
guldgraverhistorien og ellers er den fyldt
med casinoer så man kan slippe af med
uønskede kontanter.
Yderligere info:
www.homestakevisitorcenter.com/ og
www.deadwood.org/splash.cfm

Dag 2
Devils Tower
Ca. 1½ time vest for Rapid City finder man
Devils Tower, der ligger i staten Wyoming.
Personligt vil jeg godt anbefale, at man
den ene vej tager en omvej på en times tid
og kører op igennem Black Hills af vej US85 og WY-585 forbi Deadwood og Lead.
Landskabet i Black Hills er et storslået bjerglandskab, men når man krydser
grænsen til Wyoming ændrer landskabet
sig fuldkomment.
Det bliver til det flade, rullende landskab som man kender fra Kevin Costner
filmen ”Danser med ulve”.
Devils Tower kan man se på lang afstand og hvis ikke du ved hvad det er, så vil
jeg henvise til filmen ”Nærkontakt af tredje
grad”. Der er tale om et bjerg som er den

indre rest, magmaen, af en vulkan, hvor
den ydre del er eroderet fuldstændigt væk.
Der er en fin asfalteret sti hele vejen
rundt om bjerget, men der er trods alt
nogle højdemeter der skal passeres uanset
hvilken vej man går rundt om bjerget. På
vejen op til bjerget kommer man forbi et
større område hvor det vrimler med præriehunde, så der er også noget til børnene
her. Souvenirbiksene er ikke særligt store,
men der flere af dem.
Det koster 10 USD at komme op til
bjerget. Yderligere info:
www.nps.gov/deto/index.htm

Sturgis
Ca. midtvejs mellem Rapid City og Devils
Tower ligger Sturgis. Der er tale om en
ganske søvnig by med ca. 6.000 indbyggere
og ret beset to mindre hovedgader.
Selve byen tager det ca. 15 minutter at
udforske og den var også kun et kortvarigt
stop på turen rundt i de amerikanske skolebusser vi kørte i på ”den danske udflugt”.
Men, den først uge i august sker der
virkelig noget i byen. Den bliver invaderet
af et sted mellem 500.000 og 800.000
motorcyklister til det som er Sturgis Motorcycle Rally. Når arrangementet fejrer sit
75 års jubilæum i 2015 regner man med op
mod 1,2 mill. deltagere.
Det mest interessante i byen set fra
en modelbyggers synspunkt er det lille
motorcykelmuseum, som jeg desværre ikke
fik tid til at besøge.
Yderligere info:
www.sturgismuseum.com

Old Fort Meade

I Old Fort Meade finder man bl.a. denne 8” haubitz
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Denne gamle militærlejr ligger lige øst for
Sturgis og vil være et logisk stop på vejen.
Der er tale om en lejr, der blev grundlagt
i 1878 og nedlagt i 1944, hvor den overgik
til at være et Veterans Administration
hospital.
Blandt de enheder som har været
stationeret her kan nævnes 4th Cavalry

Ude i Custer State Park var der bl.a. baseret et par
M997 ambulancer. Fås i 1/35 fra Academy

og 7th Cavalry regiment. I dag bruges
den også af National Guard som et sted
hvor man uddanner officerer. Da vi var på
besøg var der et par delinger kadetter, som
producerede mange armstrækninger mens
vi danskere kiggede på omgivelserne og det
lille museum.
Museet er åbent fra midten af maj til
midten af september, hvilket er den tid på
året, hvor det er bedst at være i området
ud fra de klimatiske forhold.
Det indeholder især militære genstande
fra guldgravertiden, men også soldaternes
og deres familiers forhold på den tid er
belyst.
Under 1.VK blev stedet brugt til at
uddanne infanteri- or artillerienheder
inden de blev sendt til Frankrig og stedet
fortsatte med dette frem til nedlæggelsen
i 1944. De to perioder er selvfølgelig også
belyst med primært håndvåben, billeder og
uniformsgenstande.
Det lidt større hardware er til stede i
form af en Harley Davidson motorcykel
indendørs i kælderen og en 8 tommer
haubits udendørs.

Yderligere info:
http://fortmeademuseum.org/fmm

Dag 3
Custer State Park m.v.
I den sydlige del af Black Hills ligger Custer
State Park, der er et storslået naturreservat
hvor man nærmest har garanti for at se
bison. Der er ca. 1.300 styks i reservatet
hvortil der er gratis adgang.
Hernede lå den danske deling i en
Forward Operating Base, som jeg desværre
kun kom ned til en enkelt gang. Og netop
den dag var der ingen bison i nærheden, så
dem mangler jeg stadig at se.
Når man er nede i den ende af Black
Hills kan man også besøge Jewel Cave og
Wind Cave, der er store huler man kan
komme på guidede ture i.
Endelig giver bjergvejene Iron
Mountain Road (mellem Mount Rushmore
og Custer State Park) og Needles Highway
nogle fantastisk smukke naturoplevelser.
Yderligere info: http://gfp.sd.gov/
state-parks/directory/custer/

Dag 4
Badlands
Er et fantastisk landskab der ligger ca. 1
times kørsel øst for Rapid City. Det koster
15 USD at komme ind i parken, hvor der
er tale om et fladt prærielandskab, der brat
slutter i kløfter, raviner og klippesprækker
i stor skala.
Det interessante er, at når du kører ind
i parken fra I-90 er der intet der afslører at
landskabet pludseligt forvandler sig. Følg
vejene rundt og du kan føle dig hensat til
cowboyfilmenes landskab hvor indianerne
pludselig optræder oppe på klipperne.
Yderligere info:
www.nps.gov/badl/index.htm
Når du er herude, så kombiner turen med
et besøg på:

Minuteman Missile National Historic Site
Da SALT-aftalerne mellem USA og Sovjetunionen trådte i kraft lukkede amerikanerne ca. 100 missilsiloer i South Dakota,

En flytype vi ikke har set så ofte i Europa er denne McDonnell F-101 Voodoo.
Bemærk iøvrigt at der ikke er nogle afspærringer på SDASM
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South Dakota Air National Guard har bl.a. fløjet med
A-7 Corsair II. En af disse er opstillet på SDASM

North Dakota og Wyoming. Men inden
man nedlagde dem besluttede man at bevare et par stykker for eftertiden.
Et af de vigtigste kriterier var at de
skulle ligge tæt på en hovedfærdselsåre,
hvilket man fandt i henholdsvis Delta-01
Launch Control Facility og Delta-09 Missile Silo.
Der er bestemt ikke ret meget at se over
jorden, det hele foregår under jorden. Dels
er det et kontrolrum og dels en missilsilo
som man kan bese. Eller rettere, man kan
komme ned i kontrolrummet, mens missilsiloen kun kan ses oppefra jorden. Vil
man ned i en missilsilo, så skal man ind på
Ellsworth AFB via South Dakota Air &
Space Museum.
Yderligere info:
www.nps.gov/mimi/index.htm

Wall Drug Store
På vej til eller fra Badlands, skal du ikke
snyde dig selv for et besøg i Wall Drug
Store. Den kan kun beskrives som en turistfælde, men når man er vidende om det,
så er den alligevel et besøg værd.
Den ligger i byen Wall, om hvilken man
kun kan sige, at den er lille, ligger midt i
ingenting og ikke består af ret meget andet
end Wall Drug Store.
Forestil dig, at du tager en ca. 400
meter lang bygning og indretter den som
en lang sammenhængende forretning der
sælger alt muligt fra souvenir krims-krams
til kunsthåndværk plus der er flere restauranter, tøjbutikker, og sågar et kirkerum!
Altså hvad du vil forvente i stort set alle
amerikanske malls, men hvor der her ikke
er lukkede døre mellem forretningerne.

Det er ganske underholdende og man kan
godt bruge en times tid her.
De har slået sig op på gratis isvand og
kaffe til 5 cents og det er fortsat prisen!
Hvis du har et militært ID-kort så får du
en kop kaffe og en donut helt gratis.
Yderligere info:
www.walldrug.com/

Dag 5
SD Air & Space Museum
Dette er nok det sted i området som de
fleste modelbyggere vil vælge at besøge.
Lad mig sige med det samme, at der ikke
er nogen grund til at planlægge en tur til
USA udelukkende for at se dette museum.
Museet ligger ca. 20 minutters kørsel
øst for Rapid City og klods op og ned af

På SDASM kan man få et fint indtryk af størrelsen på en FB-111A Aardvark
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På en af øvelsens sidste dage var der arrangeret et BBQ-party inde i Camp Rapid.
Som en overraskelse dukkede den NASCAR-racer som sponseres af National Guard op. Der er meget lyd i motoren!

Ellsworth Air Force Base. Basen huser 28th
Bomb Wing der bl.a. består af to eskadriller
der flyver B-1B Lancer bombefly. Med en
lille smule held kan man som mig komme
til at opleve at et par af disse fly laver
”touch & go” øvelser mens man er der.
Museet udmærker sig ved at der er
gratis adgang og ved at der er nogle fly på
museet som man som dansker ikke lige er
vant til at se.
Bortset fra en Vultee BT-13A Valiant,
så står flyene permanent udendørs, men de
er i ganske udmærket stand. Der er en stab
af interesserede mennesker, som sørger
for at friske malingen op. Da jeg besøgte
museet var det en T-33, som bl.a. fik malet
nationalitetsmærkerne op.
En anden ting som man bemærker,
er at stort set samtlige canopies er malet
over med enten aluminiumsfarve eller
sort ditto. Jeg må tilstå at jeg ikke lige ved
hvorfor, men mistænker at det har noget
med bevaring af interiøret at gøre.
Blandt de mere interessante fly på
museet kan nævnes B-29 Superfortress,
B-52 Stratofortress, B-1B Lancer, C-54
Skymaster, FB-111A Aardvark, F-102A
Delta Dagger, EB-57B Canberra, Cessna

U-3A Blue Canoe, Beech U-8D Seminole
samt den VB-25J Mitchell som blev brugt
af general Eisenhower. Mulighederne for
at få nogle gode billeder af dem er bestemt
til stede, idet der ikke er afspærringer ved
flyene udendørs.
Indendørs er der bl.a. den nævnte BT13A Valiant, et Hound Dog missil og et
F-106 Delta Dart cockpit som man kan
kravle ned i.
Der er også en ganske velforsynet souvenirshop, hvor man også kan købe billet
til en bustur ind på selve Ellsworth AFB.
Busturens mål er en øvelses-missilsilo,
hvor man får en fortælling omkring siloens
størrelse og de køretøjer som dels fragtede rundt med missilerne og fungerede
som eskortekøretøjer. Herefter kommer
man ned i siloen, på serviceetagen og har
mulighed for at stikke hovedet ind i siloen
og kikke de ca. 25 meter til bunden. Taber
man noget, så er der ingen mulighed for at
få fat i det igen!
Der er plancher, der viser placeringen
af de siloer som blev nedlagt i forbindelse
med SALT-aftalerne. Placeringen af de tilbageblevne, operative siloer er selvfølgelig
en militær hemmelighed.

Yderligere info:
www.sdairandspacemuseum.com eller
www.aviationmuseum.eu og klik dig frem
til SD via North America og USA.

Rapid City
Byen huser ca. 62.000 mennesker og er nok
mest kendt for at der på gadehjørnerne i
centrum står statuer af samtlige amerikanske præsidenter i naturlig størrelse. Det giver så en mulighed for at blive fotograferet
sammen med ens favoritpræsident.
Bortset fra det, så er der ikke ret meget i byen. Selvfølgelig er der div. museer
for indiansk kunst og også en park for
børnene, Storybook Island http://storybookisland.org/
Som voksen er det nok den dag, hvor
man også skal tage sig tid til shopping i
f.eks. Rushmore Mall i udkanten af byen.

Konklusion
Jeg vil meget gerne tage tilbage til South
Dakota og til Rapid City, men det vil ikke
være for at koncentrere mig om det modelrelaterede. Derimod synes jeg at det er
en fantastisk natur og at de oplevelser vil
være grund nok til at vende tilbage.

NYT FRA BRONCO MODELS i 1:35
CB35039:
CB35065:
CB35066:
CB35107:
CB35110:
CB35121:
CB35124:

DFS-230 B-1 w/Paratroops
(operation Eiche)
Pz. 35(t)
Hungarian 40M AA
Tank ”Nimrod”
Jeep model 1942 m. 37 mm
M3A1 antitankkanon
KV-85
Ungarsk 44.M Zrinyi I
75 mm Stormkanon
Sd.Kfz. 263 Funkwagen

CB35127:
CB35140:
CB35143:
CB35144:
CB35154:
CB35165:
CB35166:
CB35167:

Sd.Kfz. 233 med kort 7,5 cm
WWII British & Commonwealth War Correspondent Set
Pz. I Ausf. F VK 18.01, sen
Valentine Mk. IX
Pz. II Ausf J
“Topolino” (open Top)
w/Lady & Dog
M24 Chaffee (Indochina War)
“Topolino” (Hard Top)
w/Lady & Girl w/Dog

CB35169:

British Airborne Troops
in 1/4 Ton Truck & Trailer
AB3551: 25pdr Ammo Set & No.27
Limber w/Canvas Cover
AB3562: WWII British Field
Accessories Set
AB3563: T97E2 Workable Track Link
Set for M48/M60 MBT &
M88 ARV
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Airshow Norden 2013
En lidt prætentiøs indledning. For egentlig handler det kun om to: Gøteborg Aero Show
2013 og Lappeenranta International Air Show 2013. Begge shows fandt sted i juni 2013.
Tekst og fotos: Per Voetmann

Gøteborg
Gøteborg har tidligere rummet et ret stort
arrangement, med deltagelse af internationale tophold. Så i forventning om også
denne gang at se noget ”stort”, pakkede
jeg den lille Citroën til en endagsudflugt.
Det var en dejlig klar juni dag og Sverige og Skåne viste sine smukkeste sider
frem. Desværre kunne flyshowet ikke helt
leve op til standarden. Højdepunktet var
(en skandinavisk debutant?) Royal Jordanian Falcons, der i deres fire små kunstflyvningsfly lavede en ret fin opvisning. Men
ærlig talt: Frecce Tricolore var det ikke!
Showets anden hovedaktør var det
svenske flyvevåbens historiske flight. Og
dem vil jeg rent ud sagt altid gerne køre
langt for at se.
Stjernen er efter min opfattelse den ensædede Viggen, der fik sit andet liv i luften
sidste år. Jeg tror aldrig jeg bliver træt af
at se på den. Smukke linjer og skinnende
finish. Herligt.
I år har den historiske flight desuden
fået sin tredje Harvard i luften. I en smuk
metalskinnende amerikansk bemaling.
Det tredje fly har givet anledning til,
at indstudere en ny luftkamprutine, hvor
flyene forfølger hinanden. På den ene
Harvard har man sågar monteret et falsk
maskingevær i højre vinge. Det giver faktisk
både imponerende lyd og imponerende lyseffekter. Men af en eller anden uforklarlig

En af Flygvapnets Gripen stod
med reflekser i HUD-displayet

grund, så virker det ikke under flyvning! Fra
flighten deltog også en tosædet Vampire,
Hunter, Sk 60 og en Bulldog.
Intet svensk flyshow afholdes uden
Gripen. Heller ikke i Gøteborg. Spektakulært var det som sædvanligt. Og selvfølgelig deltog også en række andre af de
sædvanlige perler. Bl.a. Biltemas Spitfire
og Mustang.
Rygterne ville vide, at der også skulle
vises en HKP-4 – Boeing-Vertols dobbeltrotor helikopter. Det gjorde der også,
men kun på static. Der skulle dog være
flyvetimer tilbage på den, så en dag…

Showet i Gøteborg var mildest talt ikke
det mest spændende. Gode delelementer.
Men ikke nogen overbevisende helhed.
Tillige havde arrangørerne så valgt, at
lade publikum stå bag det tætte og høje
flyvepladshegn. Ikke fotovenligt på nogen
måde. Og på det særlige spotterområde,
hvor man kom op på et niveau, så man
kunne se over hegnet, valgte lufthavnen
at parkere en stor fejemaskine foran synsfeltet. Man skal glæde sig over, at mange
frivillige gider organisere den slags begivenheder. Men det er altså synd for alle,
når detaljerne ikke rigtig tænkes igennem.

Svenskerne har fået denne flotte Viggen i luften igen
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Den finske F/A-18C gav en flot opvisning i Lappeenranta

Lappeenranta
Lidt anderledes var det så i Lappeenranta,
der ligger i det sydøstlige Finland. Her var
forventningerne måske ikke så høje. Til
gengæld blev de mere end indfriet. Godt
og veltilrettelagt tredages show!
Der var et par gengangere fra Sverige:
Royal Jordanian Falcons, de svenske Harvards og Gripen. Men ellers også en del
andre godbidder, som man ikke ser så ofte
uden for Finland.
Først og fremmest var der finske
Hawks i flere afskygninger. Både de klassiske, der benyttes af det finske flyvevåbens

opvisningshold ”Midnight Hawks”. Men
også en af de nyindkøbte, som Finland
har købt i Schweiz. I øvrigt stadig med et
miks af franske, tyske og engelsksprogede
stencils.
Midnight Hawks laver et fint show. Det
samme gør teamets solofly. Andre attraktioner var F-18C, hvis show altid er spektakulært – start med fuld efterbrænder osv.
Særligt i år havde den finske grænsebevogtning lavet et fint show med formationsstart mellem Dornier 228 og en
Koala. Da det regnede en af dagene, gav
det mange fine effekter!

Flyvevåbnets nye NH90 og en lang
række andre fly, gjorde også et godt indtryk.
Som en særlig jubilæumsmarkering – det
finske flyvevåben bliver 95 år her i 2013 –
havde man inviteret to norske Vampires,
der i dagens anledning var bemalet i finske
farver. Fin gestus.
På jorden kunne man se et par veteraner som Draken, Mig 21bis og Mil Mi-8.
Når publikumsforholdene i øvrigt var
rigtig gode, blev det en rigtig fin weekend
i Lappeenranta.

Det finske flyvevåben har taget deres nye
NH-90 helikopter i tjeneste
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Hvordan spreder vi kendskabet til vores hobby?
Tit og ofte har modelbyggere siddet hver for sig med deres hobby, uden nogen at dele
den med.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

I

nden jeg kom ind i IPMS-Danmark,
blev jeg anset for at være alt mellem
et legebarn og en fly-nørd. Årsagen
var, at jeg stadig byggede modeller, hvor
andre i min omgangskreds stoppede ”for
nu er jeg voksen”, eller fordi andre ting
interesserede dem mere.
Da jeg blev soldat ved Bornholms
Værn ændrede det sig. Her mødte jeg flere,
der byggede modeller. Derudover blev jeg
hyret til at bygge modeller til fjernkendingsundervisningen, hvilket underviserne var
glade for. Før første gang havde Bornholms Værn en komplet serie af flymodeller til fjernkendingsundervisningen.
Først da jeg flyttede til København,
kom jeg i kontakt med IPMS-Danmark og
kunne jævnligt gå på indkøb i ”Model og
Hobby” i Frederiksborggade midt i Kbh…
Ak ja, den er nu lukketL! Dette var et boost
for min bygning af modeller, for nu havde
jeg et netværk! Dette var i 1985. Siden er
det bare gået deruda´ med modellerne.
Af og til har jeg deltaget i PR-fremstød
for vores hobby. Første gang var i 1988,
hvor jeg lavede en udstilling med 4 andre
modelbyggere på Hørsholm Bibliotek.
Dette blev en succes med mange tilskuere
til udstillingen, og da biblioteket annoncerede, at jeg holdt åbent værksted på biblioteket, kom der masser af folk og kiggede
på. Derudover kom Hørsholm Lokalradio,
Ugebladet for Hørsholm/Karlebo og Frederiksborg Amtsavis og lavede interviews.
Sidstnævnte bragte interviewet i deres søndagstillæg, som var og stadig er den mest
læste sektion af Frederiksborg Amtsavis.
Siden har jeg været med til udstillinger
på Tøjhusmuseet og på Koldkrigsmuseet
Langelandsfortet, foruden at jeg har været i
TV for nogle år siden, da de lavede en god
serie om folks hobbies. Da fik jeg besøg af
et kamerahold, som filmede mig i mit hjem
og min ”hule” med modeller. Det var et
godt indslag ☺
Disse og andre initiativer, har givet
en god omtale af vores hobby, og nu har
lokale modelbyggere gjort det igen. I januar
2013 åbnede en udstilling med krigsskibe
lavet af folk fra Fyenske Modelbyggere
(FM) i lokalerne hos Fyns Militærhistoriske
Samling i Kragsbjerggården, Odense. Folk
i FM var blevet kontaktet af museet, og
flere i FM indvilligede i at lave en udstilling af forskellige krigsskibe og ubåde. Det
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Desværre kunne vi ikke
bruge de billeder som Morten
havde vedlagt artiklen, men i
stedet får I denne veteranbil
fra Åbent Hus i Beldringe

er ikke første gang, at vore medlemmer
udstiller netop her. Poul Schütt har sidste
år udstillet en hel del tyske køretøjer fra
den 2.VK, hvilket også blev fint omtalt i
Fyens Stiftstidende. Så vi havde lysten til
at gentage succesen. Tirsdag den 29. januar
blev nyheden bragt i Fyens Stiftstidende i
en flot opsat artikel, og museets antal af
besøgende steg drastisk.
Udstillingen bestod af hangarskibe,
krigsskibe, destroyere, ubåde, patruljefartøjer og meget andet. Skibene tog sig godt
ud i glasmontrerne, og forklaringerne til
dem var gode. Derudover blev udstillerne
fint krediteret som ”lokale modelbyggere”,
hvilket gav positivt respons.
Udstillingen var så stor en succes, at
den måtte forlænges med ca. 1½ måned.
Udover de fine reaktioner blandt de besø-

gende, tog en lokal modelbygger i Ullerslev
kontakt med os via museet og tilbød at
samarbejde med os.
I skrivende stund er udstillingen lige
taget ned, men vi og museet har nye modeludstillinger i støbeskeen, og kontakten til
Fyns Militærhistoriske Samling er etableret.
I disse tider er der så mange hobbies, der
trækker i alle aldersgrupper, så en positiv
omtale som dette, er et fint aktiv for vores
hobby.
I 1960erne, 1970erne og 1980erne behøvede vi ingen reklame, da vi nærmest var
altdominerende. Men i dag har alt ændret
sig så meget, at dette er et af de tiltag, der
skal til for at promovere vores hobby og
fortsat gøre den kendt og attraktiv. Opfordringen er herved givet videre til jer andre.
God modelbygning og fremvisning ☺

NYT FRA MIRROR MODELS
MM01001: Track Links Tool
MM35105: CMP F15 Ford Truck
(Cab11 & 12, 2A1 & 2B1 body)
MM35121: CMP Chevrolet HUP Cab 13
MM35122: CMP CGT Field Artillery
Tractor Cab 13
MM35126: CMP Ford FAT Cab 13
MM35150: CMP 10 cwt Trailer, 2 stk.
MM35151: CMP C30 Chevrolet GS Truck
Cab 13
MM35181: CMP F60L Ford Workshop
Lorry Cab 11+12
MM35300: Italian 20 mm Breda Gun
Mod. 39, 2 stk.
MM35800: US Diamond T 4-Ton Truck

MM35803: Diamond T968 Cargo Hard Top
MM35821: US M5 High Speed Tractor
MM35851: US Catarpillar D7 Tractor
MM35900: Morris Commercial C8 Quad
MM35901: Morris Commercial CS8 GS
Nyheder, uden tildelt nummer:
CMP 30cwt truck line
CMP HUP FAT 30cwt & 60cwt
C60L Chevy Frame
Diamond T 968 Cargo Truck Soft Top Cab
German Archway Gantry Crane
Komsomolets Zis 30 57 mm SPG
CMP 20 cwt Trailer
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Åbent hus i Beldringe Lufthavn
Lørdag den 5. maj slog Beldringe Lufthavn dørene op for interesserede.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

D

er var gratis adgang til at kigge
løs, og mange lokale efterkom
opfordringen. Ret hurtigt var
p-pladsen proppet, så man måtte inddrage
nogle store græsplæner som p-pladser.
Derefter kunne jeg gå rundt og kigge på
endeløse rækker af veteranbiler og -motorcykler, og da jeg var færdig med dette, var
der lige så mange finpudsede custom-cars
at kigge på.
Bag det hele prøvede nogle amerikanere entusiastisk at sætte en varmluftsballon
op. De kom fra en gruppe, som kalder sig
Freedomflight. De har sat sig for at sige tak
til folk i Europa for deres hjælp til mange
nedskudte piloter, som undveg tyskernes
eftersøgninger. En af dem fortalte mig,
at hans far gjorde tjeneste i et B-17 Flying
Fortress fly, der nødlandede netop i Beldringe. Så for ham var det noget særligt at
besøge Beldringe Flyveplads.
Blandt andre ting at kigge på var 2
grupper reenactors… som de hedder på
nu-dansk. Regimentet er en gruppe danskere, der har specialiseret sig i at levendegøre livet i den tyske hær under den 2.VK,
og det gjorde de fint. Her var et køretøj,
kommandocentral og masser af materiel
at kigge på, og folkene i gruppen var gode
til at besvare spørgsmål, så vi fik os en god
snak om dengang … Interessant! Ligeledes
var gruppen WW2YANKS ankommet,
og de havde lavet en amerikansk lejr anno
2. VK med folk i uniformer, materiel og
køretøjer at kigge på.
Beldringe er kendt for sin ”tyskerbunker”, og den skulle naturligvis besøges,
og entreen kostede 50,- kr, men så gjaldt
billetten også til det nyåbnede Besættelsesmuseum Fyn. Bunkeren var tømt for materiel og oplyst af stearinlys, men så havde
man da set den.
Besættelsesmuseet er en sammenslutning af 2 lokale museer, og de har lavet en
flot udstilling om Beldringe som tysk flyveplads. Derudover var der en god udstilling
om Fyn under krigen. Her var meget at
kigge på. Basens kommandørs kontor var
genskabt til mindste detalje, og i de andre
rum var der våben, plancher, effekter og
meget andet at kigge på.
Jeg brugte lang tid på at komme igennem udstillingen. Museet er flot og meget
anbefalelsesværdigt og udenfor var der
faldskærmsudspring og flyveopvisning af
forskellige fly.

Ved åbent hus på Beldringe kunne man se
disse to tyske køretøjer fra 2. Verdenskrig

Dagens eneste minus var, at man ikke
kunne komme tæt på flyene og tage fotos
som ved tidligere arrangementer i Beldringe, desværre L!
Initiativet om at holde åbent hus i
lufthavnen er godt og har været savnet
længe. Derudover håber jeg, at Beldringe
vil være i stand til at strukturere det lidt
bedre til næste gang, på grund af det
overvældende antal besøgende og den store
lokale interesse.

NYT FRA FLY
1:72
72020: Avia BH-21 J/ski
72011: Avia BH-21
72014: Avrocar VZ-9
72015: Avrocar VZ-9
72017: Avrocar Racer X
72018: Avrocar Racer X
72019: Avrocar Racer X
72021: Rotachute Mk III
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Odense Bunkermuseum
Der er for nylig åbnet et nyt museum i Odense.
Af Morten Grim Pliniussen

D

et er indrettet i den bunker, hvorfra Odense skulle ledes, hvis den
kolde krig blev ”varm”.
Det er ikke første gang, der åbnes bunkere i Odense Kommune. Sidst det skete
var i skoven i Fruens Bøge overfor Den
Fynske Landsby. Dette var dog lidt af en
nedtur at besøge, for Odense Kommune
og Beredskabsstyrelsen, der før hed CF,
havde valgt at strippe bunkerkomplekset
totalt. Så dernede kunne man kun se de
nøgne betonvægge i dårlig belysning… Og
det var lidt af en skuffelse!
Så jeg var lidt spændt, da jeg her for
nylig betalte 50,- kr. i entré. Men jeg blev
absolut ikke skuffet, da jeg gik rundt
dernede. På de 450 kvm. havde frivillige
restaureret alt og nymalet og istandsat til
den store guldmedalje!
Her var kommandocentralen, hvor byens nøglepersoner, sammen med politiet og
CF, skulle træffe afgørende afgørelser, hvis
byen blev ramt af atomare, kemiske eller
biologiske angreb. I de tilstødende lokaler
var der indrettet udstillinger om DDRs
militær, som man forventede angreb fra.
Der var en lille, men god biografsal med

CF kunne bespise en del
af civilbefolkningen fra
gullaschkanoner som denne

et flot multimedieshow om den kolde krig
generelt og dens påvirkninger på Fyn. Derudover var der en entusiastisk rundvisning,
der varede 75 min, og den var særdeles god
og informativ. Det var tydeligt at der var
kælet for detaljerne og jeg brugte mere end

3 timer med bare at kigge og blive klogere
på den kolde krig i lokalsamfundet. Selv en
”gullaschkanon” fra CF indgik i samlingen.
Som ekstra ”gimmick” demonstrerede museets stab en generator, som skulle trække
nødbelysningen og
vandforsyningen,
hvis strømmen gik
ud i Odense by. Det
var en danskproduceret Bukh-motor,
der var kendt for sin
pålidelighed.
Til sidst kom
man forbi en souvenir-stand, der var
velforsynet med de
sjoveste effekter fra
”dengang” til en rimelig pris.
Jeg vil tildele de
frivillige en stor ros
for det store arbejde
med at sætte alt i
stand og lave så fin
en udstilling. Museet
er særdeles anbefalelsesværdigt!
Museet er åbent hver lørdag-søndag
undtagen december. Derudover om sommeren fra tirsdag til søndag fra 10 til 16.
Der er rundvisning kl. 11 og 14. Museet ligger på Kragsbjergvej 99, 5230 Odense M.

Airfix udstilling på Hendon
Tekst og foto: Flemming Hansen

F

rem til maj 2014 er der en fin
lille udstilling af Airfix historie på
Hendon. Udstillingen er placeret i
hovedbygningen ved indgangen og man
skal bare følge skiltene til udstillingen.
I flere montrer er der udstillet byggede
modeller, støbeforme, hele æsker og de
kendte posesæt fra ”dengang”. På væggene er der hængt billeder af den originale
æskekunst fremstillet af Michael Turner,
Roy Cross med flere.
Det er en fin lille udstilling der giver et
nostalgisk tilbageblik på en svunden tid.
Hvor det hele var en del simplere og pc’er
endnu ikke var opfundet. Jeg ved ikke om
det er en tilfældighed, men der er slet ikke
noget af nyere tids Airfix repræsenteret på
udstillingen. Det er udelukkende særdeles
historiske modeller, sæt og displays der er
tale om.
I og med at det er gammelt det der vises
skal du nok ikke lige tage de modelkritiske
øjne med på udstillingen. Modellerne ligner… ja du ved... noget et barn har haft fat
i. Der er langt til airbrush, resin eller for
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den sags skyld æts og ja måske endda noget
så almindeligt som filler! Så det er et rent
nostalgisk trip. Men et sjovt et – absolut.
Så er du i nærheden af Hendon frem
til maj 2014, så hop lige op ad trapperne
og se lidt oldefix!

Her er bl.a. det allerførste Airfix sæt i form
af en Ferguson traktor

Anmeldelser

Suomen Ilmavoimien Historia 6B:
Messerschmitt Bf 109G-6
Af Kalevi Keskinen og Kari Stenman.
ISBN 952-5334-05-8
Som pendant til bind 6A om Bf 109G-2
(se anmeldelse i IPMS-Nyt nr. 106) udkom
i 2004 anden halvdel af det reviderede værk
om et af verdens kendteste jagerfly i finsk
tjeneste – førsteudgaven udkom i 1976,
andenudgaven i 1991.
Typens levering til Finland kan dels ses
i fortsættelse af den allerede ibrugværende
udgave af jagerflyet og dels som en tysk
erkendelse af, at situationen på Østfronten var mærkbart forværret – den første
leveringskontrakt blev underskrevet 15
MAR 1944, altså kort tid efter, at den tyske
blokade af Leningrad var blevet brudt.
Situationens alvor understreges af, at der
i løbet af 1944 tilgik Finland ikke mindre
end 111 fly (desuden havarererede 3 styk
under leveringen).
Flyenes anvendelse til forsvar mod de
sovjetiske angreb blev hidsig. I løbet af
mindre end et halvt år fra den første leverance af typen i APR til våbenhvilen i SEP
1944 var der ikke mindre end 25 piloter,
som med denne type opnåede 5 eller flere
nedskydninger – listen blev toppet af I.
Juutilainen, der skød 35 sovjetiske fly ned
med typen. Ialt blev det til 386 luftsejre, og
på den anden side af balancen lykkedes det
på forskellig vis russerne at ødelægge 19 fly
(flere fly gik tabt ved havarier uden fjendtlig
påvirkning). Efter krigen fortsatte Bf 109G
som standardjager i Finland, sidste flyvning
fandt sted i 1954.
Selv om bogens overskrift siger G-6, så
fik Finland også to fly af rekognosceringsvarianten G-8 med. Disse var dog uden
kameraudstyr og blev anvendt som almin-

delige jagerfly. Flyene var åbenbart hurtigt
skrabet sammen – det antydes af, at deres
udførelse varierede: to af flyene var af
undertypen G-6AS med motor optimeret
til stor højde, nogle af flyene var udrustet
med 20 mm vingekanoner (Rüstsatz 6), der
forekom både kantet canopy og strømlinet
Erla-canopy, ligesom der var halefinner af
to forskellige typer (lav og høj). Feltflyvepladser kan i den finske sommer være både
varme og støvede, derfor blev de fleste fly
efterhånden udrustet med Trop-versionens
karakteristiske forlængede støvfilter på
luftindtaget. Dermed har modelbyggeren
et virkelig sjovt og spændende emne at
dykke ned i!
Bogen er struktureret med indledningsvis en beskrivelse af anskaffelsen, teknisk
beskrivelse med fireplanstegning, 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 samt
en liste over opnåede luftsejre. Omslaget
rummer 9 farve-sidetegninger.
Bogen er på 80 sider plus omslag, trykt
på førsteklasses papir i B5-format 17,6 x 25
cm. Alle billedtekster er på både finsk og
engelsk, der er sammendrag af hovedtekst
og flyhistorier på engelsk i slutningen af
bogen.
Modelbyggeren får som nævnt sidetegninger og fotografier at gå ud fra.
Tegninger af camouflagemønsteret på oversiden skal
hentes andre steder. Eftersom flyene blev leveret i tysk
bemaling (grå 74/75/76) og
indledningsvis blot fik de
tyske nationalitetsmærker og
identifikationstegn udskiftet
med finske, kan man rådføre
sig med et hvilket som helst
værk om tysk camouflage.
Det er dog begrænset, hvor
meget man får ud af dette,
idet camouflagemønsteret
varierede og desuden blev
påvirket af, at flyenes tyske
mærker blev tværet over ved
skiftet til finske nationalitetsmærker. Først ved hovedeftersyn og reparation blev
flyene udstyret med finsk
bemaling, hvor oversidens
grundfarve er olivengrøn,
under krigen suppleret med
sorte uregelmæssige striber.
Den nemme løsning
er at hente oplysninger og

inspiration fra de til overføringsmærkerne
hørende tegninger. Anvendelse af overføringsmærkeark fra InScale72 anbefales.
Sæt AC 027 giver i 1/72 valgmulighed mellem 8 forskellige fly i RLM
74/75/76-farverne (der er 1 sæt krigstidsog 1 sæt efterkrigskokarder med). Sæt AC
028 giver 8 valgmuligheder mere i 1/72.
Det for længe siden udsolgte sæt AC 002
er udstyret tilsvarende, men rummer 9
valgmuligheder.
Den, som bygger 1/48, henter sine
overføringsmærker fra sæt AC 030 (4 valgmuligheder med 1 sæt krigstidskokarder).
Der har i årevis været byggesæt af Bf
109G-6 til rådighed, lige siden Airfix’ 1/72
model fra 1960’erne eller før. Siden har adskillige andre firmaer meldt sig på markedet
med varierende held og kompetence. Nogle
af sættene rummer endda finske mærker,
her kan nævnes Airfix’ nye udgivelse i 1/72
og Hasegawas sæt i samme målestok, desuden Unimodels sæt i 1/48. Trumpeter har
begået sæt i både 1/32 og 1/24.
Kai Willadsen
Det viste fly længst til venstre blev fløjet til
Finland af en finsk pilot. Presset på fronten
var stort, så der kunne gå flere dage, inden
finnerne nåede at skifte de tyske nationalitetsmærker ud med finske. En sammenligning med fotografiet af samme fly på bogens
side 37 viser, at farvetegningerne skal tages
med et korn salt - eksempelvis var nogle af
farvegrænserne skarpere, end tegneren har
gengivet dem. En sprøjtepistol kan også
misbruges!
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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 (også) er portoforhøjelser i 2013!
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. januar 2014
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 25 issue 2 2013 (USA)
Midway Mitsubishi Fine Moulds 1:72 –
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Making Open Ocean Water – art. m. fotos................ –3 ”Farve”
Lost in space diorama – art. m. fotos ......................... –8 ”Farve”
Ongoing with big Boeing del 2 – art. m. fotos........ –10 ”Farve”
Martian cloudship Bloodrunner – art. m. fotos ........ –5 ”Farve”
IPMS Journal volume 25 issue 3 2013 (USA)
The 1930 Laird solution in resin – art. m. fotos ....... –8 ”Farve”
Great War Trench vignette – art. m. fotos ................. –4 ”Farve”
Anzio M4A1 Sherman 1:35 – art. m. fotos................ –6 ”Farve”
Final encounter with Moby Dick in 1:96 scale –
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Bygning af vacu 1:32 P-6E – art. m. fotos................. –4 ”Farve”
1:72 Douglas Jets vacu or injection – art. m. fotos ... –6 ”Farve”
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 169 2013 (Belgien)
British Universal Carrier Mk. II – art. m. fotos......... –5 ”Farve”
Montreux Miniatures Show report – art. m. fotos.... –3 ”Farve”
IPMS Willebroek 2013 report – art. m. fotos............ –3 ”Farve”
Star Wars Snow Speeder 1:72 – art. m. fotos............. –4 ”Farve”
Dornier Do-31E Planet Models 1/72 –
art. m. fotos .................................................................. – 12 ”Farve”
Monster – art. m. fotos ................................................. –4 ”Farve”
Fokker D.VII 1:32 – art. m. fotos ................................ –3 ”Farve”
Kit 170 2013 (Belgien)
PJ Production 1:48 Alpha Jet – art. m. fotos ........... –10 ”Farve”
Flanders Contest Show report – art. m. fotos ........... –4 ”Farve”
The Eagle has landed – art. m. fotos .......................... –2 ”Farve”
Fabrice Lucaselli visits Ransart 2013 –
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Morane Saulnier MS.230 1:48 – art. m. fotos ............ –2 ”Farve”
Medieval artillery – art. m. fotos .................................. –5 ”Farve”
Printing in 3D & Modelling – art. m. fotos ............... –4 ”Farve”

NYT FRA PANZER TRACTS
16-1: Bergepanther
22-4: Mittlerer Zugkraftwagen 8 t
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 02/2013 (England)
Early Opel Blitz, Italeri 1:35 – art. m. fotos............... –5 ”Farve”
Amodel Tupolev Tu-114 bygning – art. m. fotos ..... –5 ”Farve”
Sticking it all together, artikel om lim –
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
A-20G Havoc 1:72 bygning – art. m. fotos ............... –4 ”Farve”
IPMS Magazine UK 03/2013 (England)
An AVRO for Pendon, Avro 504K bygning 1/72 –
art. m. fotos ..................................................................... –7 ”Farve”
Annual General Meeting 2013 – art. m. fotos ........... –1 ”Farve”
Two Vietnam veterans for SMW,
Cayuse og Bell UH1 – art. m. fotos ............................ –2 ”Farve”
Kubinka Tank Museum – art. m. fotos ...................... –3 ”Farve”
Bygning af Kinas bemandede rumfartøj –
art. m. fotos ..................................................................... –7 ”Farve”
I see a Chipmunk and I want to paint it black –
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 2/13 (Østrig)
Luftgau-Nachrichtenregiment 17 – art. m. fotos ......................–6
Nord 1203 Norécrin – art. m. få fotos .......................................–3
Vickers 837 Viscount – art. m. få fotos ......................................–9
Fliegerhorst Tulln 1945 (II) – art. m. få fotos ...........................–4
Luftfarhrzeugsregister – art. m. fotos .........................................–2
APMA 1-13 Australien
Cape-class Patrol Boats – Art. m. fotos......................................–4
Avro Lancaster VI – Art. m. fotos ..............................................–2
RAF High Capacity Bombs – Art. m. fotos ..............................–4
SMS Derfflinger – Art. m. fotos ..................................................–2
Messerschmitt Bf 110 Details – Art. m. fotos ..........................–4
Staghound Armoured Car Details – Art. m. fotos ...................–5

NYT FRA HOBBY BOSS
1:35
81722: 4,7 cm Pak(t) Sfl.auf Fgst. Pz.Kpfw.35 R 731(f)
82479: Ungarsk Toldi III
83829: Hungarian 40M Nimrod Anti-Aircraft Gun
85503: US M19 Tank Transporter-Hard Top
83801: US White 666 Cargo (Hard Top)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence 2013
Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2013: 18
Allerede efter de to første konkurrencer har
kampen om den samlede sejr i kvartårskonkurrencen udviklet sig til noget af en gyser.
Ingen har længere maksimumpoint, og
med fire deltagere med 19 point og to med
18 point er der lagt op til et spændende
efterår.
På trods af et fint havevejr den anden
onsdag i maj var vores lokale på Nyboder
Skole igen fyldt godt op. Næsten 30 modelbyggere var mødt op, og 14 modelbyggere
havde medbragt i alt 33 modeller.
Vinderne i den anden kvartårskonkurrence
i 2013 blev:
Klasse A: Militær og figurer
Kjeld Pedersen: 1/35 M60A2 Starship
Ole Østergaard: 1/35 T-62 model 1962
René Petersen: 1/10 Tempelridder
Klasse B: Fly, biler og andet
Flemming Hansen: 1/48 F-35J Draken
Peter Kristiansen: 1/72 Dakota C-47
René Wendt: 1/48 Polikarpov I-16 type 10
Klasse C: Dioramaer
Lasse Hyllemose: 1/35 Ungarn 1945
Ib Schmidt: 1/35 Er hält 100 m. vorne rechts
Peter Nellemann: 1/100 L’Occident
Efter en mindre krise i februar er Kjeld
atter tilbage, hvor han føler sig bedst tilpas;
på 1. pladsen i den meget jævnbyrdige
klasse A. Kjeld havde taget pause fra det
russiske og bygget en M60A2 Starship med
en undervogn fra ESCI og det lidt specielle
tårn fra Adler Models.
Der var denne aften et glædeligt gensyn
med Ole, som efter et par års fravær fra
konkurrencen viste os det flotte resultat
af vinterens arbejde med Trumpeters T-62,
der var standard kampvognen i Sovjet i
60’erne og 70’erne.
René fortsatte sit flotte comeback fra
februar med endnu en podieplads og endnu
en livagtig malet buste; denne gang af en
tempelridder fra Pegaso Models.
Flemming er med god grund begejstret
for Hasegawas Draken, han har tidligere
vist os en i dansk bemaling, i februar en
i østrigsk og denne aften opnåede Flemming en suveræn 1. plads i klasse B med
en flot svensk version. Mon ikke der er et
par bemalinger mere, som kan udfordre
Flemming.

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2012

95

Ib Schmidt

10

9

19

5

155

Peter Kristiansen

10

9

19

6

30

Flemming Hansen

9

10

19

3

121

Lasse Hyllemose

9

10

19

4

200

René Petersen

10

8

18

--

83

Kjeld Pedersen

8

10

18

2

140

Per Nielsen

9

7

16

8

189

Peter Nellemann

8

8

16

11

159

Jacob Teckemeier

8

7

15

5

4

Torben Klein

7

7

14

10

6

Bjørn Jensen

7

6

13

7

183

René Wendt

5

8

13

--

136

Ole Østergaard

-

9

9

--

143

Jan Bannebjerg

7

-

7

20

142

Roy Nielsen

6

-

6

9

70

Jes Touvdal

-

6

6

--

14

Ove Høeg Christensen

-

5

5

13

35

Torben Sørensen

4

-

4

19

Undertegnede opnåede 2. pladsen med
en dansk C-47 i den karakteristiske grønne
bemaling med felter i dayglow. At bygge
danske fly er sjældent ud-af-æsken, men
med Jan Jørgensens bog Flyvevåbnet fra
2010 og Ole Røssels detaljerede tegninger
samt decals fra Jacob Stoppel er man godt
på vej. Jeg glæder mig til at se rigtig mange
modeller af danske fly fra 1950’erne til
DM i kampen om ærespræmien fra Flyvemuseets venner.
René havde medbragt to versioner af
Eduards Polikarpov I-16 og fik en 3. plads
for den ene.
Lasse trak det længste strå i den altid
spændende konkurrence med Ib i klasse
C med dioramaet Ungarn 1945; en flot
bygget Panther fra Dragon, der krydser
en jernbane.
Ib havde denne gang henlagt sit diorama til bymæssig bebyggelse; Er hält 100
Meter vorne rechts viser en sønderbombet
købmandsbutik i Müller Strasse - foruden
en StuG III Ausf. G og ni flotte figurer.
Peter havde medbragt hele 8 modeller;
fem figurer i 1:6, en buste af Frederik den
Store og to skibe i rum sø, og opnående
igen en podieplads. Denne gang med det

kombinerede sejl- og dampskib L’Occident
fra Heller; et rigtig flot diorama.
Per Nielsen havde medbragt to flotte
modeller i 1/35; Broncos Adler Kfz.13
og en flot Mercedes Benz L3000 med en
Sw36 lyskaster - med lys, og en Honda CB
750 Four motor i 1/3 – med lyd. Bjørn
Jensen deltog igen med en StuG III Ausf.
F; denne gang en sjælden variant med flammekaster. Jacob Teckemeier havde givet
helikopterbyggeriet en pause og viste os en
F-16 i 1/72 i norsk bemaling. Efter mere
end et års pause deltog Jes Touvdal igen i
kvartårskonkurrencen; det markerede han
med at vise fire stk. Focke-Wolf 190, en
Dornier 217 (fra Beldringe), en Junkers
88A, og sidst men ikke mindst en Junkers
290A. Der var også gensyn med Ove Høeg
Christensen, som havde medbragt tre jetfly;
bl.a. en Mirage F.1 i sydafrikansk bemaling.
Torben Klein er produktiv som altid.
Husk, at billeder af de deltagende
modeller kan ses på www.ipms.dk, hvor du
også kan læse indlæg af Lasse, Torben, Ole
og Kjeld om bygningen af deres modeller.
Næste kvartårskonkurrence (nr.
4/2013) er onsdag den 13. november på
Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2013-2014
14.-15. september .................... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Gammelby Fritidscenter, Grønvangsvej, 6700 Esbjerg
.............................................................................................................................. (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
05.-06. oktober ......................... IPMS Belgium National Convention......... Affligem, Belgien (www.ipms.be)
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 Model World 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
08. januar ................................... IPMS-DK Generalforsamling .................... Nyboder Skole, København
19. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København (Bemærk datoen!)
12. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
09. april ...................................... IPMS-møde (swapmeet) .............................. Nyboder Skole, København
14. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
11. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
22. juni ....................................... RDAF Airshow ............................................. FSN Karup, 7470 Karup J. (www.danishairshow.dk)
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
211.
Jørgen Dam
75653035
Oensvej 14
52883324
8700 Horsens
joergendam1968@gmail.com

212.
Salvador Barrera-Figueroa
Nordbyvej 1, st.th.
2720 Vanløse
sbarrerafigueroa@gmail.com

MEDLEMMER FLYTTET
130.
Klavs Bach Nielsen
Lombardisvej 35
7000 Fredericia

141.
Flemming Iversen
Godsparken 138
2670 Greve
fi@24carrots.dk

43530819

NYT FRA ICM
1:35
35313:
35401:
35405:
35462:

NYT FRA TRUMPETER
1008:

M1083 FMTV Standard Cargo
Truck with Arm
1010: M1082 LMTV Trailer (LMTVT)
1011: MTVR MK.23 Cargo Truck
1506: Canadian Husky 6 x 6 APC
(Improved Version)
1581: Russian T-64B Model 1975 MBT
1594: Russian BTR-80 APC
2338: Soviet BR-2 M1935 152mm Gun
5515: Russian 9P148
5535: ASLAV-PC Phase 3
5542: Russian T-24
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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35472:
35476:
35478:
35479:
35526:
35527:
35532:
35537:
35632:
35633:
35671:
35672:

G917T (1939 production)
Opel Blitz 1½ ton, Typ 2,5-32
Mercedes-BenzTyp LG3000
Krupp L3H163 Kfz. 72
Funkwagen
Admiral Saloon
Kapitan 2-door Saloon
Opel Kadett K38 Saloon
Moskvitch-401-420 Saloon
Mercedes-Benz L1500S LLG,
WWII German Light Fire Truck
Mercedes-Benz L1500S LF 8,
German Light Fire Truck
Mercedes-Benz G4 med kaleche
Mercedes-Benz Type 320 Saloon
German Firemen WWII, 4 fig.
WWII German Road Police
(4 figures)
WWI Austro-Hungarian Infantry
Weapon and Equipment
WWI Russian Infantry Weapon
and Equipment

35673: Austro-Hungarian Infantry (1914)
(4 figures)
35674: Russian Maxim Machine Gun
(1910)
35675: Soviet Maxim Machine Gun
(1910/30)
35803: V3000S/SS M Maultier with
7,62 cm Pak 36(r)
1:24
24011: Typ G4 (1935 production),
German Personnel Car
24012: Typ G4 with open cover,
WWII German Personnel Car
24021: Admiral Cabriolet,
WWII German Passenger Car
24022: Admiral Cabriolet with open
cover, German Passenger Car
1:48
48086: Luftwaffe Pilots &
Ground Personnel in
Winter Uniform (5 fig.)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Øverst Lasses vindende Panther diorama, i midten er det
Flemmings svenske Draken. Under den er det Renés
Polikarpov I-16 og nederst er det Oles T-62 kampvogn

Kvartårskonkurrencen
februar 2013

Top is a Panther diorama built by Lasse Hyllemose that won class C. In the
middle is Flemming Hansen’s Draken that won in class B. On the left are the
Polikarpovs built by René Wendt and below is a T-62 built by Ole Østergaard

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

B
Læsernes egne billeder

Tager os til Tjekkiet, hvor Milan Vechet er formand for IPMS-klubben i Nova Paka.
Milan arbejder som flyveinstruktør
i det tjekkiske luftvåben på basen i
Pardubice.
Klubben i Nova Paka arrangerer
årligt en modelkonkurrence, næste
gang er d. 24. juni 2014.
Der bliver et specielt arrangement
med besøg på flyvebasen,
det tjekkiske flymuseum i Prag og
besøg hos HPH byggesætfabrikken.
Kontakt redaktøren, hvis du vil
“udsendes” som IPMS-Nyts
officielle repræsentant
Milan works as a flight instructor
at the Czech AF flying school
in Pardubice.
The Nova Paka club arranges a
modelling competition every year,
next date is June 24th 2014.

Fra top til bund er det: JAS-39 Gripen, Mil Mi-17,
Mil Mi-2 og Aero L-39C Albatros
Top to bottom it is: JAS-39 Gripen, Mil Mi-17,
Mil Mi-2 and Aero L-39C Albatros
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