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Mirage 2000 i Brasilien
Fotos/Photos:

© Leandro Maldonado
Disse to F-2000 ses her sent på eftermiddagen med månen i baggrunden

This pair of F-2000s is pictured with an afternoon moon on the background

En F-2000C fra 1° GDA er ved at lande på Anápolis AB, der ligger tæt på Brasiliens hovedstad Brasilia.
F-2000 fl yene overtager snart ansvaret for kontrollen over brasiliansk luftrum

An F-2000C from the 1° GDA seen about to touch down at Anápolis AB, Goias.
Located in the vicinity of Brasilia, the nation’s capital,

the F-2000 will soon be responsible for the protection and control of its airspace 24 hours a day
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LEDER
De nye forfattere vælter ind, igen i dette nummer er der debut til et par stykker. Og igen er det et nummer, der spænder vidt. Det går 
fra gamle danske panservogne og ubådsbaserede fl y, til fl y der dårligt er kommet i tjeneste i det brasilianske fl yvevåben inden vi tager 
på tur med medlemmer til fl ere forskellige steder i nærheden af  Danmark.

Sågar en dybdegående anmeldelse er der kommet til dette nummer. Vi håber, at der kommer en opfølgning eller to efterhånden 
som Carsten får bygget sin Ju 87.

Jeg har hørt, at der er nogle stykker, der er lidt trætte af  at se museumsartikler. Det kan godt være at temaet er lidt nedslidt efter-
hånden, men på den anden side, så beviser det jo blot at de artikler der bliver indsendt bliver altså også bragt i bladet. Hvis du ikke 
gider læse fl ere af  denne type artikler, så vil jeg bare sige at så må du selv til tastaturet! Vi sidder desværre ikke med det luksusproblem 
at kunne vælge og vrage mellem bunker af  artikler. Efterhånden må jeg nok sige, at der indkommer den mængde stof  der skal til for 
at fylde et blad og ikke en stump mere. Hermed har jeg så videregivet den traditionelle opfordring til dig om at bidrage med stof. Det 
vil være rart at have noget overskud efter december nummeret, da februar nummeret altid kommer ubehageligt hurtigt efter udsen-
delsen af  det foregående blad.

I skrivende stund er første dag af  Flyvningens Dage i Roskilde afsluttet. Jeg var ikke selv i Roskilde, men hvis vejret i Roskilde har 
været lige så godt som i Køge, så har tilskuerne haft en god oplevelse. Måske er der en af  Jer der har været der og har lyst til at levere 
en beskrivelse af  arrangementet, helst inkl. billeder.

Lad mig iøvrigt lige her takke alle de, som har tæppebombet min redaktionelle mail med billeder fra Flyvevåbnets Åbent Hus i 
Aalborg. Der er brugt et bredt udvalg her i bladet sammen med de to artikler om arrangementet.

I sidste nummer skrev jeg at sommeren ville blive brugt til havearbejde og sommerferie. Det sidstnævnte er jo et fast programpunkt, 
men havearbejdet har primært været for de som interesserer sig for sumpplanter.

Det betyder så til gengæld, at der har været rig mulighed for at koncentrere sig om byggebordets glæder. Med de nedbørsmængder 
der har ramt Danmark i de sidste måneder må der absolut komme rigtigt mange modeller på bordet til DM i Modelbygning. Når du 
sidder med dette blad i hånden er der kun en måned til DM. Skynd dig at læse bladet færdigt, så du kan få bygget noget mere til DM!

Som vanligt bliver det rart og sjovt at se og gense de af  Jer, som kommer og deltager og som ikke har Jeres månedlige gang på 
Nyboder Skole til møderne i København. Jeg vil i lighed med tidligere år sidde ved tastaturet i beregnerkontoret, men regner da også 
med at der bliver tid til at gå et par runder og kigge på modeller i løbet af  weekenden. Vi ses i Valby Medborgerhus d. 13.-14. oktober.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 20. august. Deadline til næste nummer: 01. november.
Forsiden er igen et rigtigt stemningsbillede.
Solnedgang, Månen og en brasiliansk Mirage F-2000C på vej ud på 
en mission i mørket 
Foto: © Leandro Maldonado

Front cover: As the night approaches,
this Brazilian F-2000 gain the skies for a long night mission.

Photo: © Leandro Maldonado

Tryk: Sats-o-Grafi k, Frederiksværk
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Formandens side
Ja, så gik den „sommer“... Med det modelbyggerigtige vejr, det 
har været i den periode, hvor det teoretisk set skulle have været 
højsommer, må have resulteret i mange små og store mesterværker 
rundt omkring i de små hjem? Ja, der har jo været rigelig tid til, 
at fabrikere en hær af  Dora’er – årets store samtaleemne af  en 
model, der må være enhver post arbejders mareridt!

Naturligvis håber jeg på, at mange modeller fi nder vej til Valby 
den 13. og 14. oktober. Når dette blad udkommer er der en lille 
måneds tid til det igen går løs med DM i Modelbygning. Jeg håber 
på, at rigtig mange vil møde op – meget gerne med modeller under 
armen og en masse godt humør.

Det er altid en fornøjelse at møde dem man normalt kun 
korresponderer med via post eller e-mail.

Hvis du ude i det ganske danske land falder over din lokale mo-
delpusher, der uvist af  hvilken årsag IKKE reklamerer for DM i 
Modelbygning, så ret straks henvendelse til undertegnede på mail 
dm2007@ipms.dk ! Så vil vi straks sørge for at han får en plakat.

For at begrænse CO2 udslippet – nå ja ugideligheden skal jo have 
en årsag – så er der ikke udsendt DM-tilmeldinger sammen med 
de plakater der hen over sommeren er udsendt vidt og bredt. 
Som man vil kunne se på plakaten skal man på Internettet for 
at få fat i en!

Tilmeldingen fi ndes kun på hjemmesiden og den skal hentes 
derfra. Dog har man som medlem fået den i maj nummeret… 
Har du ikke udfyldt og sendt din afsted endnu? Så er det bare om 
at komme i gang.

Jeg vurderede at det er de allerfærreste, der ikke på en eller 
anden måde ikke er i stand til at komme i forbindelse med In-
ternettet – og ja, jeg ved godt at der fi ndes folk af  Amish sekten 
der heller ikke bruger elektriske apparater. Men nogen af  os er 
jo kommet lidt videre… Hvordan kan man overhovedet bygge 
modeller, hvis man ikke kan Google? ;-)

Hvis alt fl asker sig, så har jeg måske fået lokket Jan Forsgren fra 
Sverige til at atter at stille op i år. Han har haft nogle fantastiske 
modeller på Hyperscale og i Model Aircraft Monthly, der absolut 
er seværdige. Vi snakker om RAF fl y i 1:72 – f.eks. en Nimrod 
baseret på et forhistorisk vacuformsæt. Ikke at det kan ses på det 
færdige resultat!

Når du så har udfyldt den tilmelding skal du også udfylde model-
specifi kationer, for de modeller/dioramaer du medbringer. Dem 
vil jeg meget gerne modtage senest den 1. oktober! Uanset 
hvordan man vender og drejer det. Adressen står på blanketten – 
både på nettet og i majnummeret.
Jeg havde vist nok lovet Lars en artikel omkring Sydfrankrig for 

modelbyggere. Ja det er der jeg har henslængt min ferie, hvor der 
minsandten var sådan en gul tingest oppe i luften, der varmede.

Men jeg må nok erkende, at jeg ikke fandt så meget, der bare 
med en vis margen kan føres ind under modelbygning! Selvom 
jeg var i centre og byer og store strøg fandt jeg ikke en eneste mo-
delpusher. Men de må jo fi ndes rundt omkring, for jeg kunne da 
fi nde blade med dette indhold. Så helt skidt kan det vel ikke stå til?

Til gengæld så jeg da fl ere eksempler på at plastik sagtens kan 
indgå i kroppen i form af  plastikkirurgi. Både den succesfulde (læs: 
Velformede – ja jeg vil vel gå så langt som at skrive særdeles…) 
og så knapt så succesfulde (læs: Desperate measures!) slags…

Der var f.eks. hende på trappen foran kasinoet i Monaco, der 
kun kunne kategoriseres som den sidste slags. Kors… Hun var 
sikkert rig – eller også var eksmanden (mændene?) det. Men når 
man har passeret de 60, så passer det tøj som enhver teenagers 
mor advarer sin datter mod at gå i, altså ikke sådan rigtig uden at 
det giver en mærkelig smag i munden.

Men det skulle blive værre… I Cannes… I et lille center, hvor 
man kunne købe den ene kunstneriske rædsel efter den anden 
til nogle priser jeg i første omgang antog for at være varenumre! 
Der dukkede et par damer op. Solbrune og slanke! Der var bare 
lige det aber dabei at de var vel mellem 80 og skindøde begge to 
og huden var lige så glat som rosiner! Det måtte være deres eget 
hår der stadig prydede hovederne. Jeg antager, at man ikke laver 
bobbede parykker i tyndt kapok i besynderlige farver. Jo, det var 
et syn for guder! På den baggrund er det nærmest i form af  en 
slags terapi, at man bliver nødt til at studere noget yngre og fastere, 
hvilket jeg stadig forsøger at overbevise konen om!

Se selv – det var det mest modelbyggerelevante jeg kunne hive ud 
af  et par uger på Rivieraen!

SIDSTE UDKALD FOR UDSALG AF IPMS-Nyt
Så er det sidste chance for køb af  gamle numre inden vi kaster lageret i grams ved DM.
Bestilling kan afgives til kassereren med angivelse af  hvilke numre man ønsker.
Det kan ske enten pr. brev, e-post: treasurer@ipms.dk, smt-hobby@post.tele.dk, eller på telefon 44 44 38 33.
Ved bestillinger der skal sendes, vil porto blive tillagt. Betal ikke på forhånd og bemærk at visse numre kun fi ndes i begrænset antal.

Vi kan tilbyde:
Nr. 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.
    Til den fuldstændig latterlige sum af  kr. 2,00 pr. stk.
Nr. 107, 108, 109, 110.  Til den ufatteligt latterlige sum af  kr. 15,00 pr. stk.
Nr. 111, 112, 113, 114.  Fra sidste år, så derfor kr. 35,00 pr. stk.
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Mirage 2000 i Brasilien
I de senere år er det brasilianske fl yvevåben (FAB – Força Aérea Brasileira) begyndt med 
et ambitiøst program for at udskifte og anskaffe ny udrustning.

Tekst og fotos: © Leandro Maldonado

Oversat af Lars Seifert-Thorsen

Samtidigt foretages en revurdering af  
 FABs træningsmetoder og operatio-
 nelle standarder. Hele programmet 

har fået navnet ”Projeto Fênix” (Projekt 
Føniks) og målet er at bringe det brasilian-
ske fl yvevåben op til at være på linie med 
de bedste fl yvevåben rundt om i verden. 
På trods af  nogle forsinkelser og et stramt 
budget har man nået adskillige af  projek-
tets målsætninger og man er godt på vej til 
nå endnu fl ere.

Den største anskaffelse til det brasili-
anske fl yvevåben er en ny generation af  
jagerfl y, således at man kan erstatte hoved-
parten af  de eksisterende kampfl y med en 
enkelt type. Dette projekt, kendt som F-X, 
begyndte for adskillige år siden, men der 
er fortsat ikke udpeget en endelig vinder. 
I 2005 blev beslutningen endnu en gang 
udskudt og det ser ud til at den endelige 
beslutning vil blive truffet omkring 2011.

I mellemtiden er de F-103 (Mirage III 
D/E) som var i tjeneste i 1o GDA (Grupo 
de Defesa Aérea), operative liv afsluttet og 
de er blevet trukket ud af  tjeneste (se nær-
mere i IPMS-Nyt nr.111). For at udfylde 
hullet efter disses udfasning med udgang-
en af  2005 har det brasilianske fl yvevåben 

udarbejdet en plan for at erstatte disse med 
en nødløsning frem til anskaffelsen af  F-X. 
Samtidigt skulle det også være en type, som 
kunne introducere brugen af  ny teknologi i 
fl yvevåbnets rutiner og forberede piloterne 
på en overgang til den nye F-X type. Planen 
var gennem fl ere udkast og til sidst endte 
man med at anskaffe 12 stk. brugte eks-
Armée de L’Air Mirage 2000C RDI jagere.

F-2000
D. 15. juli 2005 mødtes præsidenterne Luís 
Inacío Lula da Silva og Jacques Chirac i 
Paris, hvor de underskrev en kontrakt om 
overdragelsen af  de 12 Dassault Mirage 
2000 fl y (ti ensædede C- og to tosædede 
B-versioner) fra Frankrig til Brasilien.

Kontrakten har en værdi på € 80 
millioner og dækker også uddannelse af  
piloter og teknikere samt operativ støtte. 
Leverancen blev opdelt i tre klumper med 
fi re fl y i 2006, fi re fl y i 2007 og de sidste 
fi re i 2008.

D. 6. marts 2006 begyndte en gruppe 
på 6 brasilianske piloter fra 1o GDA deres 
træning i Frankrig. Den første fase af  
træningen fandt sted i Dijon (ved BA102) 
og kort efter blev to af  piloterne fl yttet til 

Orange (til BA115), hvor de begyndte med 
den praktiske del af  uddannelsen.

D. 4. april 2006 blev major Grolla og 
kaptajn Mioni de første brasilianske pilo-
ter der fl øj solo på Mirage 2000. Grolla 
og Mio ni blev senere kvalificeret som 
instruktører på typen og d. 6. juni 2006 
gik de fi re øvrige piloter, major Braga og 
kaptajnerne Brevig lieri, Leite og Braga, i 
gang med deres praktiske uddannelse på 
Orange luftbasen.

Den sidste træningsfl yvning fandt sted 
d. 10. oktober 2006 og alle seks piloter var 
nu uddannet på typen.

Da alle seks piloter var erfarne Mirage 
III piloter gik omskolingen til Mirage 2000 
meget hurtigt og uden de store problemer. 
En af  piloterne har sagt til forfatteren: 
”Forskellen på Mirage 2000 og Mirage III 
er enorm. I en Mirage III var vi nødt til at 
koncen trere os en hel del om at fl yve fl yet 
og sørge for at vi ikke gik for langt ud i 
manøvrerne, mens vi i Mirage 2000 har 
meget bedre tid til at koncentrere os om 
opgaven og selve kampen uden at bekymre 
os om fl yets begrænsninger. Computeren 
tager sig af  dette for os”.

De første to, en Mirage 2000 C (FAB 

En af de en-sædede Mirage 2000 umiddelbart inden landing efter en træningsmission
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4940, eks AdlA no. C25) og en Mirage 
2000 B (FAB 4932, eks AdlA no. B502) 
ankom til Anápolis luftbasen i Brasilien d. 
4. september 2006 efter en færgefl yvning 
på mere end 9.000 km med et enkelt stop 
i Dakar, Senegal. To fl y mere fulgte efter 

Samme fl y som vist på si.5 er her i færd med at taxie på basen i Anápolis

To mekanikere ser her nærmere på droptanken på 4940. Læg mærke til at de to sidste cifre i serienummeret er malet på næsehjulslemmen

i oktober 2006, der var tale om to Mirage 
2000 C (FAB 4941, eks AdlA no. C29 og 
FAB 4942, eks AdlA no. C34).

Typen har fået den offi cielle betegnelse 
F-2000 i det brasilianske fl yvevåben

I tjeneste
Den første Mirage 2000 fl øj d. 10. marts 
1978 og de brasilianske fl y er alle produ-
ceret mellem 1984 og 1987. Alle tolv er S4 
varianter der er udstyret med en RDI J-1 
radar, den almindelige M53 motor og de 
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er i stand til at affyre Super 
530D missiler.

Selv om de tolv fl y har 
gjort tjeneste i Armée de 
L’Air i omkring 20 år er de 
fortsat meget imponerende 
og moderne fly. Mirage 
2000 fl yene er i alle hen-
seender en stor forbedring 
i forhold til de Mirage III 
som de afløste og deres 
manøvreevner og præsta-
tioner er sammenlignelige 
med F-16 Fighting Falcon. 
De nye fl y vil give de bra-
silianske piloter lejlighed 
til at bruge de teknologier 
der fi ndes i moderne fl y, 
såsom Beyond Visual Ran-
ge (BVR) missiler, kraftig 
radar, elektroniske modfor-
holdsregler, fl y-by-wire styring og meget 
stor manøvredygtighed.

Det er ikke kun piloterne der er im-
poneret af  Mirage 2000. Teknikerne og 
mekanikerne er også meget glade for det 
nemmere og mere vedligeholdelsesvenli-
ge udstyr sammenlignet med den gamle 
Mirage III.

F-2000, der har et indbygget testsy-
stem, kræver simpelthen ikke nær så meget 
mandskab til at vedligeholde fl yet i forhold 
til F-103. I sine sidste leveår skulle hver Mi-
rage III igennem et hovedeftersyn for hver 
75 fl yvetimer, mens dette tal for F-2000 er 
oppe på 900 fl yvetimer eller mindst hvert 
tredje år.

Dassault fabrikken siger at der er en 
Mean Time Between Failure (MTBF) på 
6,8 timer, hvilket er særdeles godt sam-

Leandro er en mand med forbindelserne i orden. Her er han med ude på en lille fl yvetur
i endnu en to-sæder og nogle af billederne kan ses her.

Der er pyloner til Super 530D og Magic II air-to-air missiler under vingerne på fl yene.

F-2000C 4940 og F-2000B 4932 ses her på Anápolis 
basen klar til at fl yve en mission i solnedgangen
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menlignet med andre jagerfl y af  tilsvaren-
de kaliber. Den modulære opbygning af  
F-2000 er også meget praktisk, logisk og 
tidsbesparende.

Flyene forventes at være i tjeneste i 
Brasilien i mindst 10 år og vil muligvis 
gennemgå nogle opdateringer og opgrade-
ringer i løbet af  deres operative liv.

De tolv F-2000 er udstyret med Matra 
Super 530D og R550 Magic II missiler 
samt forskellige andre våbensystemer og 
sensorer. De skal primært bruges i luft-
forsvarsrollen, men kan også anvendes til 
angreb på jordmål med ustyrede våben.

En af  de mulige opgraderinger, som 
dog endnu ikke er planlagt af  FAB, er 

Da de første Mirage 2000 kom til Brasilien var Leandro inviteret og fi k dette billede af en C-version ud af det

integrationen af  MBDA MICA missiler 
samt evt. et data-link system som vil give 
fuld kompatibilitet og integration med 
de AWACS Em bra er R-99A/B der er i 
brasiliansk tjeneste og virkelig vil forbedre 
F-2000’s operative evner.

Indtil F-X programmet bliver gennem-
ført vil F-2000, sammen med 46 moderni-
serede F-5M Tiger II, udgøre rygraden i det 
brasilianske luftforsvar. Opgaven er ikke 
blot at forsvare det brasilianske luftrum, 
men også at uddanne og forberede piloter-
ne fra 1o GDA til at kunne sætte sig i den 
kommende vinder af  F-X konkurrencen.

Hvis det viser sig, at Mirage 2000 var 
det rigtige valg for FAB, kan det meget vel 

Henunder solnedgang er det tid til at blive trukket tilbage til hangaren

medføre at endnu et fransk fl y, Dassault 
Rafale, bliver det foretrukne i F-X kon-
kurrencen.

Tak
Forfatteren vil gerne sige tak til CECOMS-
AERs næstkommanderende oberst Macha-
do, chefen for 1o GDA oberstløjtnant 
Arnaldo, operationsoffi ceren ved 1o GDA 
kaptajn Mioni og chefen for Anápolis 
basen oberst Martins for deres hjælp i 
forbindelse med denne artikel. Også tak for 
hjælpen omkring FAE III og COMGAR.

En speciel tak skal gå til alt personnel 
ved 1o GDA og deres hjælpsomhed hele 
vejen.
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Her ses den to-sædede Mirage 2000B i et shelter på Anápolis basen. Alle de brasilianske Mirage 2000 er bemalet i den originale franske
bemaling og alle stencils er på fransk. Eneste tilføjelser er eskadrillemærket på indsugningen og jaguaren øverst på sideroret

Vi slutter artiklen med Leandros tegning af 
bemalingsskemaet på de brasilianske Mira-
ge 2000

NYT FIRMA: DAS WERK
1:35
35100:  Unimog 404 Early Standard
35101:  Unimog 404 Upgrade kit
35200:  Horch 31 „Sankra“
35201:  Horch Upgrade kit
35202:  Steyr 1500 „Sankra“
35203:  Steyr 1500 „Cargo“
35400:  German Linse Boat
BLK35300: Russian Monastery Tower
BLK35301: Russian House
BLK35302: Russian City Hall
BLK35303: Check Point „Cold War“
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:32
32002: Bell P-39D Airacobra
32019: Morane-Saulnier MS 406, Hi-Tech
32022: X-15A-2
1:48
48023: Polikarpov 1-15 Red Army
48026: Pfalz D.XII „Early Version“
48037: Miles M14A Magister/Hawk 
Trainer
48046: Blackburn Skua Mk.II
48050: Blackburn Roc Mk.I
48066: Fiat G 55 sotoserie 0
48070: X-15 A-2 Space Shuttle med fi gur,
 Hi-Tech
1:72
72027: Bristol Beaufort Mk.VIII RAAF
72028: Martin Baltimore Mk.III/IV/V

72037: Supermarine Spitfi re PR Mk.X.
72041: Mustang Mk. I
72073: Hawker Sea Fury FB Mk. 11
72075: Sikorsky CH-37 Mojave
72088: Nardi FN 305 Luftwaffe/
 Hungarian Air
72104: Fiat G. 55B
72109: F3F-3 last biplane fi ghter
72116: Fokker D.XXI 4.sarja
 „wings with slots“
72117: Heinkel He 100 V-8
 World Speed Record
72146: F-86K Sabre Dog with Guns
72166: F2G Super Corsair racing plane

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Et par herrer fra Jydske Dragonregiment 
poserer for fotografen
Foto: Dragonmuseet

Her ses tre af de køretøjstyper som blev brugt på det tidspunkt.
Fra venstre er det Universal Carrier, Humber Mk. IV panservogn og Humber Mk. I spejdervogn
Foto: Gardehusarregimentets historiske samling

Humber Spejdervogn
Med ankomsten af  Bronco models Humber Scoutcar Mk. 1, synes jeg det var på tide at 
skrive lidt om dette køretøj i dansk tjeneste. 

Af Brian Brodersen

Historie
Efter krigen købte hæren ca. 28 (jf. Pan-
servåbnet i Danmark 1919-1998) Humber 
spejdervogne til brug for Opklaringseska-
dronerne ved Gardehusarregimentet 
(GHR) og Jyske Dragonregiment (JDR).

Vognene tilgik regimenterne i 1946 
efter et kort eftersyn, som blev foretaget 
på Hærens modtagestation i Skrydstrup, 
det der senere skulle blive til Flyvestation 
Skrydstrup. I den første tid kørte de rundt 
med en blanding af  engelske og danske 
numre. Efterhånden, som der opstod mu-
lighed for det blev køretøjerne malet om.

Opklaringseskadronerne skulle på skift 

indgå i den Danske Brigade i Tyskland, 
som var en del af  BAOR (British Army 
On the Rhine) fra juni 1947. Eskadronerne 
skulle være af  sted et halvt år ad gangen. 
Den første eskadron, som deltog, var 4. 
eskadron/GHR.

I 1949 blev Brigaden reduceret fra ca. 
4.000 til 2.000 mand og ændrede navn til 
Det danske Kommando i Tyskland. Sam-
tidigt blev hele enheden samlet på Borgaard 
Barracks i Itzehoe, hvor den lå til styrken 
blev trukket hjem i 1958.

Frem til ca. 1953/54, hvor hæren 
for alvor begyndte at modtage ameri-
kansk våben hjælpsmateriel, bestod en 

opklaringseska dron af  de køretøjer der er 
angivet i skema 1 herover.

Som altid skal organisationsskemaet 
tages med et gran salt, da man ikke nødven-
digvis havde alt til rådighed hele tiden. Bl.a. 
var jeepen i begyndelsen en mangelvare.

Panservognene var meget vellidt blandt 
de danske soldater og der var stor debat 
om det rigtige i at udfase dem i midten 
af  50’erne.

Et antal blev overført til Ingeniørregi-
menterne, hvor man havde haft et par lette 
panservogne af  typen 4x2 Morris Mk I.

Skema 1. Organisation af  opklaringsdeling 1946-1954
En Kommandodeling med
 4 Humber panservogn Mk. IV
 3 jeeps (Austin Tilly i begyndelsen)
 1 Radiovogn 4x2 (Bedford MW)
 3 Lastvogn tung 4x4 (Fordson WOT 6)
 2 lastvogn let 4x2 (Bedford MW)
 5 Lastvogn tung 4x2 (bl.a. Bedford OY)
 3 1/4t påhængsvogn
 2 MC solo
 1 MC m/sidevogn

En Tung Panservognsdeling

 2 Chevrolet Staghound Mk. III
 1 Humber spejdervogn Mk. I

Tre lette panservognsdelinger
 2 Humber panservogn Mk. IV
 2 Humber spejdervogn Mk. I
 1 MC solo

To lette maskingeværdelinger
 3 PMV GMC CT15a „ Mosegris“
 2 jeep
 2 1/4t påhængsvogn
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Bemaling og afmærkning
Selvom køretøjerne kun var i brug i en kort 
periode, har de været afmærket på en del 
forskellige måder.

Da køretøjerne ankom, var de stadig 
med engelske mærker. Nogle (måske alle) 
køretøjer ankom til Danmark via Esbjerg, 
Destinationen var skrevet direkte på kø-
retøjerne.

Køretøjerne har på det tidspunkt stadig 
været i engelsk bemaling, sikkert den som 
benævnes SCC15. (Der er mange forslag 
til denne farve på nettet. Selv bruger jeg 
Tamiya XF-51 som grundfarve).

Indvendig har de danske Humbere 
været malet som de engelske. Bronco 
anviser hvid, som grundfarve på sider og 
i motorrum og grøn bund. Jeg har kun set 
et enkelt billede, hvor man kan se lidt af  
motorrummet, og her er det hele grønt og 
ikke som anvist i byggevejledningen hvidt 
og grønt. (De lærde 1:1 byggere skændes 
om vognene også har været metalfarvet 
indvendig, som det var kutyme med mange 
andre engelske køretøjer under krigen. Det 
danske museumseksemplar har også grønt 
motorrum).

Det danske nummer blev malet på et 
rødt felt med hærmærket foran nummeret. 
Alle spejdervogne fi k et nummer begyn-
dende med 83 efterfulgt af  et tre-cifret 

Skema 3. Verifi cerede numre
Verifi cerede numre på JDR køretøjer

51.472 HRN Jydske Dragonregiment Humber Scoutcar Mk I
51.473 HRN Jydske Dragonregiment Humber Scoutcar Mk I
51.491 HRN Jydske Dragonregiment Humber Scoutcar Mk I

Verifi cerede numre på GHR køretøjer
50.503 HRN Gardehusarregimentet Humber Scoutcar Mk I
50.504 HRN Gardehusarregimentet Humber Scoutcar Mk I
50.507 HRN Gardehusarregimentet Humber Scoutcar Mk I
50.508 HRN Gardehusarregimentet Humber Scoutcar Mk I
50.516 HRN Gardehusarregimentet Humber Scoutcar Mk I
50.517 HRN Gardehusarregimentet Humber Scoutcar Mk I
50.519 HRN Gardehusarregimentet Humber Scoutcar Mk I

Skema 2. Identifi cerede danske køretøjer
83.273   HRN    Humber Scoutcar Mk I 
83.274   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I 
83.275   HRN    Humber Scoutcar Mk I 
83.277   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I JDR
83.287   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I GHR
83.286   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I GHR
83.293   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I GHR
83.297   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I GHR
83.308   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I GHR
83.311   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I JDR
83.312   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I JDR
83.313   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I JDR
83.325   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I JDR
83.332   HRN Danske Kommando Humber Scoutcar Mk I JDR

Her ses en Humber der er ankommet
via Esbjerg.
Bemærk blandingen af engelske og danske 
mærker samt det påmalede Esbjerg på fronten
Foto: via Ole Drostrup
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individnummer. Jeg har fundet fotobevis 
for de numre der er angivet i skema 2.

Efterhånden, som der blev mulighed 
for det, blev de engelske mærker fjernet, 
og vognene er sikkert også blevet malet 
om. (På enkelte JDR vogne kan man se en 
cirkel. Denne skulle angiveligt have haft en 
tegne seriefi gur påmalet. Det har dog ikke 
været muligt til dato at fi nde billeder, hvor 
man klart kan se disse. Artilleriet har brugt 
samme system i denne periode).

Indtil begyndelsen af  1950 kørte vog-
nene videre med 83.xxx selvom de to re-
gimenter havde hver deres nummer (GHR 
50.xxx og JDR 51.xxx) derfor valgte man 
efter engelsk forbillede at markere køre-
tøj ernes tilhørsforhold til regimenterne 
på anden vis.

JDR malede regimentsmærket direkte 

på køretøjerne, en tradition som blev an-
vendt i en del år, blandt andet fi ndes der 
billeder af  M 24 med mærket på.

Gardehusarregimentet har haft to 
forskellige mærker. Det ene var en hvid 
sabeltaske, med regimentets falk malet på. 
Falken var malet i naturlige falkefarver med 
et rødt fanebånd.

Det andet mærke var det, som Bronco 
har forsøgt at gengive i sættet. Mærket var 
et blå/hvidt kvadrat, i det hvide felt var 
falken aftegnet. På offi cielle mærker fra den 
tid, var falken blå, med et rødt fanebånd, 
så det er nærliggende at antage, at den også 
var det på dette mærke. I det blå felt stod 
der skrevet GHR.

Det er her Bronco er gået fejl i byen, 
idet de har brugt et relief  af  det nye regi-
mentsmærke, som GHR fi k, da de rykkede 

Gardehusarregimentet på øvelse. Den hvide bemaling angiver hvilket parti enheden tilhører.
Bemærk placeringen af regimentsmærket (det blå/hvide kvadrat), placeringen af nummerpladen bag og de uens bagdæk.
Foto: GHR

til Slagelse for nogle år siden.
Jeg har ikke set billeder af  JDR køretøj-

er med løven bagpå. Derimod brugte GHR 
mærket både foran og bag på. Bronco‘s 
vejledning viser den korrekte placering af  
mærkerne

Som nævnt har Humberen også været 
i brug ved Ingeniørregimenterne. Billedet 
nederst til venstre på denne side er fra 
slutningen af  50‘erne.

Danske specialiteter
På et tidspunkt har Humberne fået mon-
teret afviservinger. ( Den lille tingest, som 
sider på siden over forhjulet på billedet til 
venstre).

I begyndelsen kørte man med én for-
lygte, men dette blev senere ændret til to. 
De fl este danske køretøjer fi k monteret 
tyske Notek baglygter (kolonnelygter). Jeg 
har et enkelt billede, hvor man lige kan 
ane lygten, som har været placeret på bag-
skærmen, således at ca. halvdelen af  lygten, 
har raget op over skærmens overkant (på 
begge sider).

Bemærk i øvrigt kassen mellem for- og 
bagskærm på 42.258 på billedet til venstre. 
De fl este danske vogne kørte tilsyneladen-
de rundt uden reservehjul.

Humberen her var i
tjeneste ved et af Ingeniør-
regimenterne i slutningen 

af 1950‘erne.
Bemærk afviservingen på 
højre forskærm (den lille 

tingest over forhjulet).
Bemærk også kassen

mellem for- og bagskærm.
Foto: Bent Nielsen,

Sædding
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Bevarede Humbere

i Danmark
Der er mig bekendt kun bevaret en. Den 
har stået på Pansermuseet i Oksbøl siden 
engang i 70‘erne, hvor den blev overført 
fra Tøjhusmuseet.

Den kom oprindelig fra GHR, og 
havde her fået nummer 50.903. Jeg tror 
nu ikke den har kørt med dette nummer. 
Der fi ndes et billede, hvor den står sam-
men med en Humber Mk. IV, 50.902 og 
en Carrier, 50.901. De to Humbere kom 
til THM. Humber Mk. IV står i magasin. 
Humber spejdervognen er p.t. ved at blive 
renoveret på Holstebro kaserne af  en 
gruppe kaldet Jysk Veteranpanser. Billeder 
fra restaurering en kan ses på: www.jdrve-
teranpanser.dk

Humber som model
Indtil videre er der kommet 3 udgaver i 
1:35.

Accurate Armour har i mange år ud-
givet en i resin. Et udmærket sæt, der dog 
består af  en massiv resinklump.

Tidligere på året udgav SKP-model 
en Humber. Sættet er ikke noget at råbe 
hurra for. Den er ganske vist hul, men der 
er ikke interiør med. Delene passer ikke 
godt sammen. Med tålmodighed, kan dog 
godt få en rimelig Humber ud af  sættet til 
en rimelig pris.

Bronco‘s Humber er ubetinget den 
bedste af  de tre. Sættet kommer med fuldt 
interiør og motor. Der er en del støbemær-
ker, som kræver særlig opmærksomhed. 
Som tidligere nævnt er der danske mærker 
med. Disse er ikke rigtige, men grundlaget 
for at lave en dansk Humber er absolut 
til stede.

Links
www.dragonforening.dk/Index.html
(Gå til fotos/årgang. Særligt 1946. der er 
også en artikel under 1952 med et spejder-
vognsbillede)
http://tanxheaven.com/
(Gå til reference pictures. Enkelte interiør 
billeder.)
www.armyvehicles.dk
www.howitzer.dk

Herover er det en af JDRs vogne. 
Bemærk at regimentsmærket er 
placeret på venstre side af fronten. 
Andre JDR køretøjer har mærket 
placeret på midten af fronten.
Foto: GHR

Til højre er det en øvelsessituation. 
Bemærk affutagen til
maskingeværet og den
sporadiske sløring med grene.
Foto: via Kim Hartvig Sørensen

Herunder et detailfoto af GHR 
mærket med falken på den hvide 
sabeltaske

NY BOGSERIE:
BLUE STEEL

I: T-55 tanks in South Lebanon
II: M3 Halftracks in South Lebanon
III: M-113 & Zelda APC South Lebanon
IV: M-50 Sherman & M-50 APC
 in South Lebanon
Landing Zone Lebanon UNIFIL 2006
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MODELKASTEN
SK-65: 12,8 cm Sturer Emil
SK-66: Elefant
SK-67: 40 cm bælter til StuG III B-F
  med drivhjul
SK-68: Ferdinand tidlige bælter
SK-69: Ferdinand sene bælter
SK-70: Pz I Ausf  A
SK-71: Japansk tank type 89
SK-72: M4 Sherman ekstra bælteled
  type T49, 32 led
SK-73: M4 Sherman ekstra bælteled
  type T54E1, 32 led
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SCHATTON 1:35
3524: Antennesæt til Befehlspanzer,
 stjerneantenne, 1,4 m, 2 m.
3525: MG34-Panzermantel, spät
3526: 2 cm Flak 30 tidlig
3528: 2 m stavantenne
3529: 1,4 m stavantenne
3530: 2 cm KWK 38 kort
3531: 5,5 cm Flakløb til Panther
3532: Stjerneantenner
3533: Mercedes 4500 med 5 cm Flak 41
3534: 80 cm Munitions-Set
3535: 5 cm Munitions-Set
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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En fl yverlæges erindringer
Jeg begyndte at aftjene sidste del af  min værnepligt som reservelæge på Flyvestation 
Karup 1. maj 1962.

Tekst og fotos: Eric Hinding

Den varede 8 måneder og blev nok 
 nogle af  de mest spændende må-
 neder i mit liv. Jeg blev tilknyttet 

eskadrille 727, der ligesom den anden 
eskadrille 725 fl øj Super Sabre F-100.

Den var stor, hurtig og meget tung og 
bestemt ikke nem at lære at fl yve, men den 
kunne fl yve langt og slæbe en masse under 
vingerne. Den var desuden udstyret med 4 
styk 20 mm maskinkanoner under næsen 
og havde så meget plads til ammunition 
at en almindelig mekaniker kunne sidde 
i rummet. 600 granater fylder temmelig 
meget.

Efter min fremstilling for stationsche-
fen kørte jeg ud for at hilse på min eskadril-
le. Da jeg uden at vide det passerede enden 
af  startbanen, der lå højt i forhold til vejen, 
troede jeg der skete en ulykke. Der lød nem-
lig så højt et brag at bilen rystede, men der 
kom hverken røg eller ild. Det var bare 2
F-100 fly der tændte efterbrænderen! 
Det blev efterhånden daglig kost. Hver 
eskadrille havde 14-15 ensædede fl y samt 
3 to-sædede fl y til omskoling og træning 

var fi nt da vi passerede Skagerak og lidt 
efter Kristianssand. Piloten og jeg talte 
sammen bl.a. om hvor svært det kan være 
at orientere sig over et bjerglandskab. Lidt 
senere kom vi til Bergen der lå i solskinnet 
langt under os. Flyet dykkede ca. 30 grader 
og havnen kom næsten væltende ind i 
cockpittet, for det gik stærkt. G-kraften var 
spændende at mærke da fl yet rettede op.

Det blev den længste tur jeg fi k i en
F-100, 1 time og 50 min. Udover at være 
eskadrillelæge skulle jeg jo også passe læ-
gearbejdet på infi rmeriet, hvor der var 30 
sengepladser, samt lægearbejdet for 300 
rekrutter, hvilket tog hovedparten af  tiden.

Vi var 3 værnepligtige reservelæger 
plus en fast reservelæge og 2 overlæger. 
Reservelægerne havde fast vagt hvert 3. 
døgn og på vagten måtte vi kun opholde 
os på infi rmeriet, i tårnet eller i vores egen 
eskadrille. På det tidspunkt blev der tit slået 
forhøjet beredskab og mindre end 1 min. 
efter holdt en bil og afhentede lægen. Han 
skulle være forrest, hvis der skete noget og 
det gjorde der tit. Ofte heldigvis kun baga-

f.eks. i instru mentfl yvning.
Nå, jeg ankom til eskadrillen, blev me-

get venligt modtaget af  eskadrillechefen, 
vist rundt og hilste på piloterne. Alle var 
venlige og stemningen fi n overalt. Piloterne 
fandt hurtigt ud af  at jeg var meget inte-
resseret og ikke uvidende om fl y m.m. Det 
hjalp meget på kontakten med piloterne at 
man „talte deres sprog“.

Da jeg på forhånd var checket ud 
vedrørende nødprocedurer og kendte til 
det nødvendige vedrørende udspring med 
katapultsæde, fl øj jeg allerede d. 25. maj 
den første tur i en F-100. Jeg kom med 
næstkommanderende på en tur til Norge. 
Da jeg blev spændt fast i bagsædet blev 
jeg forbavset over al den plads, der var i 
cockpittet på en F-100.

Så startede vi op, kørte ud til baneen-
den. Efter sidste kontrol af  motor m.m. 
kørte fl yet frem, gashåndtaget i venstre side 
helt frem til fuld military og et ryk udefter 
med håndtaget. Det tændte efterbrænderen 
med et brag og man fi k et kraftigt skub i 
ryggen og så gik det ellers stærkt. Vejret 

Den unge Dr. Hinding ses her ved siden af GT-019 inden ombordstigning.
Modelbyggeren kan jo lægge mærke til stencils med dansk tekst på siden af fuselagen. Stigen er gul.
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teller; indi ka torfejl, sprængt sikring m.m.
Men en dag jeg havde vagt kom et

F-100 fl y ind med synlig brand. Jeg så 
piloten springe ud i katapult lige før bane-
enden. Vi strøg af  sted efter piloten, han 
kunne jo være skadet i landingen, men 
fandt vejen spærret af  nysgerrige bilister, 
der hvor fl yet var faldet ned i røg og brand 
på begge sider af  vejen. Som ansvarshaven-
de beordrede jeg sergenten til at sige over 
højttaleren at bilerne ville blive kørt i grøf-
ten hvis de ikke fl yttede sig omgående. Jeg 
skal hilse og sige at de kom meget hurtigt 
væk. Piloten var heldigvis uskadt og sad og 
ventede på os i en grøftekant.

Når tiden ellers tillod det snusede jeg 
ofte rundt, dels i værkstederne, dels i fo-
toafdelingen. Den havde ofte meget travlt, 
for fotoeskadrillen 729, der fl øj RF-84, lå i 
Karup. Det var tiden omkring Cuba-krisen 
og det kunne mærkes!

En gang var jeg med overlægen og 12 
piloter i Wiesbaden. Vi fl øj i en C-47, den 
civile udgave er DC-3 også kaldet Dakota, 
og det var en tur på 6 timer ialt. Vi skulle 
i trykkammeret for at prøve eksplosiv 
dekompression og iltmangel.

Alle sad i en stor kabine og trykket blev 
sænket svarende til 7-8 kilometers højde 
med lavt tryk og pludselig blev trykket 
udlignet. Det gav et knald og alt blev iskoldt 
og hvidt af  fortættet vanddamp. Iltmangel 
er frygtelig lumsk, man mærker intet men 

taber bevidstheden. Bagefter når man får 
ilt igen tænker man: Hvad skete der? Det 
var spændende at opleve.

I løbet af  sommeren fl øj jeg en del med 
KZ VII og Chipmunk, der var skolefl y på 
Avnø i sin tid. Med Chipmunk prøvede jeg 
aerobatic (luftakrobatik) bl.a. loop, ham-
mer dyk og faldende blad. Det var alletiders.

En del gange fl øj jeg i T-33, til dagligt 
kaldet T-bird og prøvede fl ere gange at 
føre den fra bagsædet. En gang fi k jeg en 
tur i en T-bird uden tiptanke. Maskinen 
blev særdeles livlig uden al den vægt i vin-
getipperne. Desværre varede turen kun 45 
min. En anden gang i en T-bird blev vi ramt 
af  et lyn. Det gav et beskedent smæk, og 
da vi var landet fandt piloten et lille hul i 
fl yets næse og et mærke i den højre tiptank. 
Andet var der ikke sket.

30. juli var jeg med i en T-33 og prøvede 
en GCA med touch and go, d.v.s.“landing“ 
på instrumenterne, ned og røre banen og 
op igen. GCA står for Ground Controlled 
Approach og bruges i dårligt vejr. Jeg har 
fl ere gange prøvet GCA landinger. Det var 
interessant at følge proceduren og høre 
GCA-operatøren „tale fl yet ned“. Vi lå i 
skyer hele tiden indtil slutordene: ”Take 
over visually”, så lå landingsbanen lige 
foran næsen og man landede uden besvær.

Første gang jeg sad i en F-100 og 
prøvede at „boome“ d.v.s. passere Mach 1 
(lydmuren) var 17. september. Fabrikken 

der lavede fl yet sendte mig derefter en 
erin dringshilsen bestående af  et certifi kat 
sammen med en nål til jakkereverset og en 
fl ymodel af  en F-100 i skala 1/32. Den står 
stadig på et af  skabene med de fl ere hund-
rede fl ymodeller jeg har lavet i tidens løb.

En anden gang i en F-100, det var d. 19. 
september, havde vi lige passeret Mach 1 
da der lød et knald og det gav et ryk i fl yet. 
Hvad skete der?

Maskinen fl øj godt nok så jeg foreslog 
kollision mod en fugl (bird strike), men det 
mente piloten at vi fl øj for højt til og gav 
mig ordre til at være parat til at springe, 
men afvente ordren: “Bailout“.

Han fandt dog hurtigt ud af  at det var 
den øverste del af  halefi nnen, der var revet 
af. Der sad radioen og den var død. Piloten 
sendte nødmelding til tårnet i Karup, og 
derefter skulle vi passere tårnet i ca. 10 
meters højde, så de kunne se hvad der var 
sket. Derefter landede vi normalt. Havde 
det været havari i kompressoren, var det 
ud i en fart. Et havareret blad ødelægger 
som regel hele motoren med det der kaldes 
„skovlsalat“. Spændende tur!!!

I begyndelsen af  september kom der 2 
engelske Canberra fl y på besøg, og jeg var 
selvfølgelig nysgerrig. De skulle på foto-tur 
til Nord-Norge, og jeg var så utroligt heldig 
at få lov til at komme med. Der er 2 mands 
besætning men 3 pladser, da navigatøren 
som sidder bag piloten, kan rykke ud i „pla-

Her er den sidste del af fastspændingen ved at være overstået, så fl yet kan begynde at taxie ud til start
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stic-næsen“ og navigere liggende på maven.
Vi fl øj nordpå i ca 30.000 fods højde 

(ca. 10 km.) Oppe ved Kirkenæs holdt vi 
udkik efter MiG‘erne, men så kun kondens-
striber i luften. Vi landede i Bodø, hvor 
U-2’erne var stationeret. Efter frokost da vi 
skulle hjem, viste der sig fejl i generatoren 
på det ene fl y.

Det betød at vi måtte fl yve hjem med 
4 personer i det andet fl y. Da der kun var 
iltmasker til 3 pers. måtte der fl yves lavfl yv-
ning hjem. Her fi k jeg tjansen med at ligge 
på maven ude i „plastic-næsen“ hele vejen 
ned gennem den norske skærgård ud og 
ind mellem øerne i max. 400 fods højde. 
Det var alle tiders fl yvetur. Da vi landede i 
Karup sent på aftenen i mørke, føltes det 
som om vi landede på mit maveskind. Can-
ber raens næsehjul er meget, meget kort. 
Men en herlig tur på ialt 5 timer og 55 min.

I oktober måned fi k jeg en sjælden 
chance, en tur i bagsædet på en Meteor 
Mk VII, 1 time Karup-Værløse retur. 7. 
november fi k jeg igen chancen i en Meteor.

Det blev en tur på 45 min. med en 
af  fl yvevåbnets allermest erfarne Meteor  
piloter. Han vidste alt om at fl yve den 
type maskine, og det kunne mærkes. Han 
nærmest „tryllede“ med den. Han kunne 
f. eks. „cutte“ den ene motor, give fuld gas 
på den anden og få maskinen til at dreje 
næsten 90 grader uden at ændre vingernes 
horisontalstilling i luften.

Meteoren blev som type udfaset 31. 
december samme år, så jeg nåede det lige.

20. december havde jeg så den sidste 
fl yvetur, før jeg skulle afslutte min tjeneste 
i Karup. Det blev en tur på 1 time og 15 
min. i en F-100 som jeg fl øj noget af  tiden.

Den sidste dag fi k jeg af  chefen over-
rakt eskadrillens skjold i emaille som erin-
dring fra eskadrillen, og det er ikke noget 
alle og enhver får.

Det var så den tid, men hvilken 
tid!!!

Mit indtryk af  de 8 måneder 
i Karup hos eskadrille 727 var 
en me get aktiv fl yvestation og en 
eskadrille med piloter, der var enga-
gerede og effektive som piloter og 
samtidig en fl ok gæve kammerater, 
der arbejdede fi nt sammen både i 
luften, på jorden og privat.

For mig og min kone blev 
det starten på gode venskaber og 
bekendtskaber, der har varet lige 
siden. Vi er altid blevet inviteret til 
deres re-unions først i Karup siden 
i Skrydstrup, hvor eskadrillen nu 
holder til.

Gennem den sidste halve snes 
år er det blevet tradition at så man-
ge som muligt mødes på vores lille 
gård en gang om året og tilbringer 
en sensommerdag og -aften, hvor 

Næsen på en F-100. Bemærk vognen med hovedhjul til venstre i billedet

der opfriskes „good old days“ mellem gode 
venner og deres trofaste koner.

Se alt dette havde jeg ikke oplevet, hvis 
ikke min kone, der også er læge, havde vika-
rieret for mig i min stilling på Centralsyge-
huset i Herning. Nu kunne jeg få fl yveture 
i stedet for hospitalsarbejde.

Det er ikke alle, der har sådan en kone, 
som jeg siger tak til endnu en gang.

Klar til sidste tur i F-100
d. 20/12 1962
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Feuergefährlich 
Rauchen verboten! En opfølgning fra sidste nummer.

Note fra Lars Seifert-Thorsen

Pladshensyn i sidste nummer gjorde, 
 at vi ikke fi k bragt denne sammen-
 stillede oversigt over de afmærkning-

er som Dan Mouritzsen har identifi ceret.
I skal ikke snydes for muligheden for at 

sætte afmærkninger på jeres tyske køretøjer, 
så her er billedet.

Note fra Kai Willadsen

Figur 17 på side 12 viser et bærestel til 
brænd stofdunk.

Efter min bedste overbevisning skal en 
sådan tingest på tysk hedde Tragegestell 
(der mangler altså en stavelse i billedtek-
sten).

Kai har gjort sig den ulejlighed at kontrollere 

dette hos Goethe-instituttet i Tallinn. Red.bem.

NYT FRA PLUS
1:35
199: Engelsk 1½ ton WOT 3
 værkstedsvogn, komplet sæt
204: 8 trætønder i forskellige størrelser
 samt holdere
223: Højttalere, 8 forskellige
241: See Bee Jeep
242: M38 conversion for Tamiya jeep
257: German trailer Sd.Ah.53
258: Italian light lorry SPA39
259: German mines
262: Shingles, laserudskårede trætagplader
266: Gramophones and radios
267: Pigtråd WWII
268: Pigtråd moderne I
269: Pigtråd moderne II
270: Tyske stavhåndgranater i kasser.
 Med æts og decals
271: Panzerfaust 30 & 60 kasser og decals
272: Antitank mines I
273: Antitank mines II kasser og decals
274: German grenades and mines,
 magnetminer, kasser, dåser
275: Panzerschreck, 2 stk.
 Med granater, holdere og kasser
276: Morris CDSW Recovery
277: Vand- & fodertrug, i træ og sten
281: Kirsebærblade, visne
282: Birkeblade, visne
283: Kirsebærblade, grønne
284: Birkeblade, grønne
1:48
4037: Pigtråd WWII
4038: Pigtråd moderne I
4039: Pigtråd moderne II
4040: Tatra 57K
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA AFV CLUB
AF-35125: 60 cm Flakscheinwerfer 36
  mit Sd.Ah. 51
AF-35126: M1126 ICV Stryker
AF-35131: Tiger I/Sturmtiger sene trans-
  portbælter. Gummibælter
AF-35159: IDF Centurion Mk.5
  (Six Day War)
Limited Editions:
AF-35S38: Night Fight Group:
  Sd.Kfz.251/22 D + PaK40 +
  Sd.Kfz.251/1 D Falke

AF-35S40: Sturmtiger Interior
AF-35S41: M41(G) Walker Bulldog

1:48
AF-48006: German Sturmtiger
  (Early Chassis type)
AF-48007: Sd.Kfz.251/1 Ausf.C
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Flyvevåbnets Åbent Hus
Årets åbent hus arrangement foregik på FSN ÅLB den 10. juni 2007.

Af Per Voetmann

Og hvilket show! Det er længe si-
 den, at jeg har set så stort og vari-
 eret et fl yveprogram i dansk luft-

rum. Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst 
har set hele 5 internationale opvisnings-
teams samlet i Danmark. Men det var der 
altså i Ålborg den 10. juni. Patrouille de 
France, Patrouille Suisse, Turkish Stars, 
Frecce Triccolori og Team Iskra fra hen-
holdsvis Frankrig, Schweiz, Tyrkiet, Italien 
og Polen. Vort lokale Baby Blue var der 
selvfølgelig også, men ikke i helt samme 
hastighed.

Jeg har set alle holdene bortset fra Tur-
kish Stars tidligere, også i dansk luftrum. 
Men den danske debutant fra Tyrkiet kunne 
nu sagtens være med i sin blandede fl åde 
af  9 F-5A og F-5B’ere. I øvrigt var det 
helt hyg geligt at se den klassiske „Freedom 
Fighter“ igen. Det sker ikke så ofte mere, 
efter Nor ge og Holland for længst har ud-
faset de res. Jeg har svært ved at sige, hvilket 
af  hold ene, jeg synes bedst om. Program-
merne ligner jo hinanden en del. Men for 
så vidt angår de klassiske dyder synes jeg, 
at Pa trouille de France har et meget stramt 
og fl ot show mens Frecce Triccolori er det 
mest underholdende.

For første gang (?) til et dansk fl yshow 
var der desuden lejlighed til at se en C-17 
Globemaster III i luften, det aktuelle 
eksemplar fra USAF stationeret ved Air 

Force Reserve i Californien. Det er en 
stor fyr, og den lavede nogle spektakulære 
forbifl yv ninger, bl.a. med åben lastdør. 
Efter showet parkerede den venligt ved 
publi kums området, så der var mulighed for 
at tage den i øjesyn på tæt hold.

Air Transport Wing Ålborg var også til 
stede, men mest med Challenger-fl åden, 
hvor man til gengæld kunne se alle 3! Bl.a. 
også eskadrille 721‘s 80-års jubilæumsfl y, 
med den vingede delfi n på halen. Den 
deltog bl.a. i selve airshowet. Det er i øvrigt 
et meget modelaktuelt fl y, idet Revells nye 
udgivelse af  Challenger i 1:144 indeholder 
decals til netop dette fl y. Danske Hercules 

Patrouille de France fl yver Alpha Jets og de er skinnende højglanspolerede
Foto: Per Voetmann

Den sidste danske Meteor T. Mk.VII.
Der skal lægges mange timer i den før den blot bliver til at udstille på et museum
Foto: Per Voetmann

så jeg derimod ikke selv, men har da hørt, 
at en enkelt skulle have været placeret i en 
hangar. Til gengæld dukkede USAF op med 
deres arktiske C-130 fra New York ANG.

Ellers var den store danske nyhed vel 
primært den nye Merlin helikopter, der 
optrådte i 2 versioner. Både rescue og 
transportvarianten var at se. Den næsten 
pensionsmodne S-61 var der selvfølgelig 
også, måske for sidste gang til et åbent hus?

Blandt de mange opvisningsfl y kunne 
man selvfølgelig også se danske F-16, bl.a. 
med den efterhånden klassiske 9-skibs 
for mation.

Der var desuden solo-displays fra 
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både belgiske, hollandske og danske F-16. 
Konkurrenterne til at afl øse F-16 var selv-
følgelig også repræsenteret. Mest regulært 
med Saab Gripen, der deltog i opvisningen 
med et fl y i aktiv tjeneste. Eurofi ghter og 
JSF var der kun i mock-up form. 

På den civile side var der selvfølgelig 
hele det klassiske repertoire fra KZ- og 
veteranfl yklubben. Dejlige fl y! Den danske 
og den norske Dakota kunne også ses. Og 
fra SAS kunne man se Airbus A319 OY-
KBO i re tro bemaling. I oldtimergenren 
var der selvfølgelig også Catalinaen og en 
P-51 Mustang.

Static-displayet var også fi nt. Her var 
der også meget at se. Bl.a. de sørgelige 
rester af  Danmarks sidste Meteor T. VII. 
Et byggesæt, der virkelig kræver en kærlig 
hånd, inden det bliver færdigt. Men mon 
ikke nogle behjertede entusiaster får det 
færdiggjort på et tidspunkt.

Dagen inden åbent hus havde Flyve-
våbnet i øvrigt arrangeret den efterhånden 
sædvanlige „spotters-dag“. Et helt igennem 
glimrende arrangement, hvor man sammen 

Vores norske venner var i Aalborg og lufte deres fi ne DC-3
Foto: Per Voetmann

Bundesmarine var der også, bl.a. havde de taget denne Dornier 228, som de bruger til at holde øje med olieforurening, med
Foto: Martin Thau

med andre entusiaster får et par timer i fred 
med fl yene. Det giver gode fotomuligheder, 
som jeg selv fl ittigt benyttede mig af. Både 

spottersdagen og selve show-dagen var i 
øvrigt præget af  et ekstremt godt vejr, som 
gjorde arrangementet perfekt.

Et amerikansk KC-135 tankfl y var på plads i Aalborg. Det er en stor sag
Foto: Thomas Pedersen
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Patrouille Suisse fl yver F-5E Tiger II og leverer et fl ot show
Foto: Martin Thau

Flyvevåbnets Åbent Hus d. 10. juni - en fotokavalkade

På Spotters-dagen var der bl.a. lejlighed til at 
se en delvist afklædt TS-11 Iskra fra det polske 
Team Iskra
Foto: Thomas Pedersen

OY-DIZ er en KZ IV, der tilhører Dansk Veteranfl ysamling i Stauning
Foto: Thomas Nielsen

Fra England var der besøg af denne PBY-5A Catalina,
der her ses i færd med at taxie ud til start
Foto: Thomas Nielsen
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Flyvevåbnets Challenger med jubilæumsbemaling
deltog i det fl yvende program

Foto: Thomas Nielsen

Turkish Stars var for første gang i Danmark.
De fl yver en blanding af ensædede F-5A og tosædede F-5B Freedom Fighter fl y

Foto: Thomas Nielsen

Flyvevåbnets Åbent Hus d. 10. juni - en fotokavalkade

På Spotters-dagen var der bl.a. lejlighed til at 
1 Iskra fra det polske 

Belgierne kan noget med jubilæumsbemalinger.
Her er sideroret på den F-16 der var i Aalborg.
Mon ikke en decalfabrikant kan gøres interesseret?
Fotos: Thomas Pedersen
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Europas største Air Show
- Intet mindre end Europas største Air Show.

Af Martin Thau

Det var, hvad Air Transport Wing 
 Aalborg ifølge en pressemedde-
 lelse mente de kunne tilbyde de 

besøgende, da Flyvevåbenet i år holdt det 
traditionsrige åbent hus arrangement på 
FSN Aalborg den 10. juni.

Det flyvende program var da også 
ganske imponerende: Patrouille de France, 
Patrouille Suisse, Turkish Stars, Frecce 
Tricolori, Team Iskra (dog kun i reduceret 
opstilling med 4 fl y) m.fl . var sammen med 
en række solodisplays med til at sikre, at der 
til stadighed skete noget i luften.

På jorden var der som vanligt mulighed 
for at studere en række udstillinger og fl y 
på nærmere hånd, i år suppleret med en 
række handlende fra ind- og udland, som 
falbød bl.a. bøger og byggesæt til de be-
søgende. En velkommen udvikling, som 
forhåbentlig kan være med til at få fl ere til 
at interessere sig for vores hobby… 

Jeg synes personligt ikke, at der var 
helt så mange fl y på static display, som 
der plejer at være, selv om det danske 
flyvevåben havde eksemplarer af  alle 
fl ytyper i brug i Ålborg den dag. F.eks. var 
der kun én dansk F-16 at fi nde (og den 
var parkeret indenfor), og de ca. 20 uden-
landske fl y fyldte ikke meget, når man ser 
bort fra NATO‘s obligatoriske AWACS 
og de amerikanske fl y, idet amerikanerne 
havde ladet kampfl yene blive hjemme og i 
stedet gjorde sig bemærket med større fl y 
som C-37 Gulfstream, Orion, LC-130H 
Hercules, KC-135R og C-17A. 

I afdelingen for ”krudt og kugler” måt-
te man således ”nøjes” med Tornado GR.4 
og Harrier GR.9 fra England, MIG-29UM 
fra Ungarn, Tornado fra Tyskland, Alphajet 
og Mirage 2000D fra Frankrig, en Gripen 
fra Sverige samt efter deres respektive op-
visninger F-16 fl y fra Belgien og Holland.

I den mere fredelige afdeling blev disse 

breddegrader. Med tæt på 150 fl y på static 
display inkl. oversøiske besøgende fra bl.a. 
Brasilien, Canada, Indien, Jordan og Oman 
samt et fl yveprogram over to dage, der i 
sidste øjeblik måtte udvides i begge ender 
for at få plads til alle, var der nok at se på: 
Ialt deltog omkring 320 fl y fra 24 lande…

I år havde arrangørerne bl.a. valgt at 
markere USAF’s 60 års fødselsdag, og så 
kan fødselaren jo ligesom ikke tillade sig 
at blive væk: Man deltog med bl.a. A-10A, 
F-15E, F-16C, F-117A, B-52H, B-1B og 
C-17A (de fl este både på jorden og i luften) 
samt div. variationer over emnet transport-
fl y (inkl. bl.a. 6 forskellige Hercules-fl y). 

Thunderbirds var med til at markere 
fødselsdagen, men langt fra det eneste 
opvisningshold. Red Arrows er faste 
deltagere, men også The Blue Eagles (fra 
den engelske hær), The Black Seahawks 
(FRADU), Battle of  Britain Memorial 
Flight, Royal Jordanian Falcons, Frecce 
Tricolori og spanske Patrulla Acrobatica 
Aguila optrådte sammen med det private 
Team Guinot – 4 Boeing Stear man-fl y, der 
lavede en fl ot opvisning, mens 4 skolepiger 
lavede akrobatik på vingerne! Begge dage 
sluttede man af  med tre kvarters krigs-
skuespil, hvor Hercules-fl y og Chinook-
helikoptere landsatte/hentede tropper med 
luftdække/støttebombning fra Tornado-fl y 
overvåget/styret fra en lavtfl yvende E-3D 
Sentry. Et par sorte 100 Sqn. Hawks (med 
sørøver-kranie som eskadrillemærke) ud-
fyldte rollen som ”the bad guys”.

Var der meget at se på, havde min 
deltagelse i Fairford til gengæld også sin 
pris, og her tænker jeg ikke på udgifterne 
til færgebilletten til England, et nyt digitalt 
kamera eller div. bøger/byggesæt, som jeg 
ikke nænnede at lade blive på de handlen-
des hylder: Royal International Air Tattoo 
arrangeres af  en velgørende fond, hvorfor 
der skal betales entré til støtte af  det gode 
formål. Billetpriserne starter omkring 350 
kr. pr. voksen pr. dag, men kun hvis man 
køber billetter ne i forsalg! VIP-biletter 
koster let fi re cifrede beløb…

Børn under 16 kommer gratis ind ifølge 
med voksne, hvilket bl.a. min 10-årige dat-
ter benyttede sig af. En af  de store oplevel-
ser for hende var sponseret af  Airfi x, som i 
et stort telt midt i mylderet tilbød børn, at 
de gratis kunne lave en fl y-model. Der var 
byggesæt, lim, vandbaseret maling samt et 
par erfarne modelbyggeres rådgivning til fri 
afbenyttelse. I løbet af  en times tid blev der 
ikke alene født en model af  en Red Arrows 
Gnat, men også en ny modelbygger…

Stor ros til Airfi x for et godt initiativ, 
samt til arrangørerne af  begge fl yvestævner 
for et godt arrangement. Og vejret – det 
var trods alt bedst i Ålborg…

suppleret af  2 AN-26 Curl fra hhv. Ungarn 
og Lithauen, en An-2 fra Estland, en SF-
260M og en A109 fra Belgien, en Do-228 
fra den tyske marine samt bl.a. en belgisk 
Magister, en engelsk PBY-5A Catalina 
og fl ere DC-3/C-47 og Chipmunks fra 
veteran fl yvernes rækker.

Flyene var flere steder parkeret ret 
tæt sammen, hvilket sammen med de ca. 
75.000 besøgende kunne besværliggøre 
fotografering søndag.

Lørdag var der bedre muligheder, idet 
Flyvevåbnet endnu engang velsignede de 
mest inkarnerede fl ytosser med en ”Spot-
ters dag”. Check In var mellem 10.00 og 
10.50, hvorefter der efter en kort briefi ng 
var kombineret bustur/rundgang på fl y-
vestationen med mulighed for at fotogra-
fere nogle af  de fl y, der dagen efter skulle 
optræde i luften.

Rundturen sluttede i udstillingsom-
rådet, hvor der derefter var ”fri leg” blandt 
de udstillede fl y, så længe man ikke pillede 
ved de udstillede genstande. – En god 
mulighed for at gå lidt tættere på, end man 
får lov til at gøre normalt: Jeg kunne bl.a. 
konstatere, at det ikke er en fejl, når der er 
huller i inddækningen i hovedhjulsbrønde-
ne på Revells danske Challenger…

Vejret var ikke bare godt, det var rig-
tig godt! Sammen med de udstillede fl y/
udstyr på jorden samt det ganske omfat-
tende opvisningsprogram var det med til 
at sikre, at der var alle muligheder for at 
få en rigtig god dag i det nordjyske, men 
Europas største airshow? – Det er vist at 
tage munden for fuld!

Det fi k jeg bekræftet, da jeg i forbin-
delse med familiens sommerferie havde 
fået et par dage ”fri” mens campingvognen 
var stationeret i nærheden af  Fairford i 
midt-England: Royal International Air 
Tattoo slår alt, hvad der hidtil er set på disse 

Denne belgiske Siai-Marchetti SF.260M fi k sig et godt grin over „fl ytosserne“.
Den er netop udsendt i skala 1:48 fra Planet Models i præcis denne bemaling
Foto: Martin Thau
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Da USA blev bombet
Den historiske artikel ser denne gang tilbage på den eneste gang det amerikanske
kontinent er blevet ramt af  fjendtlige bomber.

Af Lars Seifert-Thorsen

Det vil være de fl este bekendt at USA 
 kom ind i 2. Verdenskrig efter at 
 japanerne havde bombet Pearl 

Harbor. Men da Hawaii på det tidspunkt 
ikke var en stat, men ”kun” et amerikansk 
territorium, tæller dette angreb ikke med i 
denne sammenhæng.

Ligeledes ser jeg i denne artikel bort 
fra de beskydninger af  USA som fl ere 
japanske ubåde udførte i begyndelsen af  
1942 og også de senere angreb med bal-
lonbårne bomber. Her skal det handle om 
bombeangreb og ikke artilleribeskydninger.

Forhistorien
Allerede i 1925 begyndte den kejserlige 
japanske fl åde at eksperimentere med ubå-
de der kunne medføre fl y. De første typer 
var ikke noget særligt, men da man nåede 
frem til december 1941 var der 11 ubåde i 
tjeneste som kunne medføre fl y.

De tilhørte den samme klasse, nemlig 
B1-klassen, der offi cielt var klassifi ceret 
som rekognosceringsubåde. Der var tale 
om ganske store både der var 108 meter 
lange og de havde et deplacement på 2.584 
tons. Takket være deres to dieselmotorer og 
dobbelte skruer havde de en rækkevidde på 
14.000 sømil (ca. 25.900 km) ved 16 knobs 
fart. Der var 97 mands besætning og de 
medførte 17 torpedoer, en 140 mm kanon 
og 2 stk. 25 mm antiluftskytskanoner.

Det fl y som blev medført blev op-
bevaret i en vandtæt hangar placeret 
umiddelbart foran tårnet. Vinger, haleror 
og pontoner var afmonteret når fl yet var 
i hangaren. Foran hangaren var der en 
katapult bestående af  to skinner frem til 
boven, hvorfra fl yet blev sendt af  sted ved 
hjælp af  trykluft.

Når fl yet skulle returnere til ubåden 
måtte det lande på havet og taxie tilbage 
til båden hvor det blev hejset ombord, ad-
skilt og stuvet i hangaren. En godt trænet 
besætning kunne klare dette på ca. 20-30 
minutter, hvor ubåden var nødt til at ligge 
stille i overfl aden som et siddende bytte for 
evt. fjendtlige fl y.

Flyet der blev medført var et Yokosuka 
E14Y1 pontonfl y, der havde kodenavnet 
”Glen” hos de allierede.

Dette var et lille monoplan med to 
mands besætning og en topfart på ca. 240 
km/t. Bombelasten bestod af  2 små bom-
ber på i alt 340 lbs.

I-25
I-25 blev søsat i 1941 og gennemgik de 
almindelige prøvesejladser inden ubåden 
blev sat i tjeneste d. 15. oktober.

I forbindelse med angrebet på Pearl 
Harbor skulle den og tre andre ubåde afpa-
truljere en linie ca. 200 km. nord for Oahu 
og gennemføre rekog no sceringsfl yvninger 
efter angrebet. I-25’s fl y var dog blevet 
beskadiget og kunne derfor ikke gennem-
føre disse.

Efter at de japanske hangarskibe havde 
gennemført angrebet og trak sig tilbage 
mod vest satte I-25 og otte andre ubåde 
kursen mod USA. Det lykkedes I-25 at 
angribe et fragtskib d. 27. december, dog 
uden at ramme det. Fragtskibet undslap 
men løb efterfølgende på grund ved mun-
dingen af  Columbia River. Efter dette 
angreb returnerede I-25 til Kwajalein d. 

11. januar 1942 for at tanke og blive gen-
forsynet.

Den 8. februar 1942 stak I-25 igen til 
søs, denne gang for at gennemføre reko-
gnosceringer på den australske østkyst og 
New Zealand. Her fl øj hendes fl y missioner 
over Sydney, Melbourne, Hobart, Wel-
ling ton og Auckland inden I-25 i midten 
af  marts passerede forbi Fiji på recce og 
returnerede til Yokosuka i Japan d. 4. april.

Efter et ophold på værft drog hun i 
midten af  maj ud på sin tredje patrulje. 
Denne gang skulle der udføres rekognosce-
ringer over Kodiak, Alaska og efter at have 
gennemført disse blev I-25 beordret til at 
beskyde militære mål på den amerikanske 
vestkyst. D. 21. juni affyrer I-25 17 stk. 
granater mod Ft. Stevens, en kystbevogt-
ningsinstallation på nordkysten af  Oregon. 
Angrebet medførte ingen skader og det 
mest bemærkelsesværdige er at en blind-

Prototypen af Yokosuka E14Y1 „Glen“.
Læg mærke til forskellene i sideroret på prototypen og de senere produktionsmodeller

Foto: via Internettet

Her er det produktionsudgaven af fl yet
Foto: via Internettet



24

gænger landede på en golfbane. Efter dette 
angreb vendte I-25 tilbage til Yokosuka.

D. 15. august stak I-25 atter til søs for 
at gennemføre et bombeangreb på USA, 
mere om dette angreb lidt senere. Her skal 
der blot siges, at på vejen tilbage fra USA 
lykkedes det I-25 at sænke dels en mindre 
tanker og dels en russisk ubåd, inden hun 
d. 24. oktober var tilbage i Japan.

Efter endnu et værftsophold blev I-25 i 
december 1942 sat ind til at forsyne japan-
ske hærstyrker på New Guinea, en opgave 
der holder hende beskæftiget frem til ud-
gangen af  januar 1943 hvor hun deltager 
i evakueringen af  Guadalcanal. Februar 
1943 gennemfører I-25 en luftrekognosce-
ring af  den amerikanske base ved Espiritu 
Santo og sejler derefter til Truk.

I slutningen af  marts forlader I-25 Truk 
for at gennemføre en offensiv patrulje. 
I løbet af  denne lykkes det at sænke en 
10.000 ton tanker d. 18. maj og hun vender 
tilbage til Truk d. 2. juni.

D. 25. juli forlader I-25 Truk for at 

tage ud på sin sidste patrulje. Formålet er 
at gennemføre rekognoscering af  Espiritu 
Santo. D. 24. august sender I-25 resultatet 
af  rekognosceringen, dette er det sidste 
signal der modtages fra I-25.

D. 25. august 1943 er den amerikanske 
destroyer USS Patterson (DD-392) i færd 
med at eskortere en konvoj da den får ra-
darkontakt med en uddykket ubåd.

Destroyeren kommer ind på ca. 4.000 
meters afstand inden ubåden dykker, men 
amerikanerne kan fastholde kontakten 
på sonaren og kaster derefter en stribe 
dybvandsbomber, der sænker I-25 på po-
sitionen 13o 25” S, 165o 27” E.

Bombningen af  Oregon
Ideen om at bombe USA fra et ubåds-
baseret fl y stammede tilsyneladende fra 
december 1941, da I-25’s fl yver fremkom 
med ideen.

Piloten, Nobuo Fujita, var blevet meget 
frustreret over at det ikke var muligt for 
ham at fl yve en rekognoscering over Pearl 

Harbor på grund af  skader på I-25’s fl y. 
Han diskuterede det med chefen på I-25, 
der foreslog at Fujita skulle fremsende 
forslaget til den japanske overkommando.

Efter at I-25 var vendt tilbage til Yoko-
suka i juli 1942 blev Fujita kaldt til møde i 
det japanske fl ådehovedkvarter.

Her fi k han at vide at han skulle an-
gribe USA ved at bombe skovområder på 
grænsen mellem Oregon og Californien. 
Formålet var at antænde en større skov-
brand som dels ville være meget besværlig 
at slukke, kræve indsættelse af  mange sol-
dater som så ikke kunne deltage i kampene i 
Stillehavet og branden ville samtidigt kunne 
skabe panik i USA, når den amerikanske 
befolkning fandt ud af  at Japan var i stand 
til at bombe USA.

Da I-25 stak til søs d. 15. august 1942 
medførte hun 6 stk. 76 kg brandbomber. 
I begyndelsen af  september var I-25 nået 
frem til området ud for Cape Blanco i 
Oregon, men dårligt vejr umuliggjorde 
angrebet. Endelig d. 9. september klare-

Denne tegning af I-25 er den bedste illustration af ubåden jeg har kunnet fi nde
Tegning: via Internettet

Et E14Y fl y gøres klar til katapultstart fra en ubåd. Tilsyneladende er de røde nationalitetsmærker blevet delvist overmalet
Foto: via Internettet
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de vejret op og efter 
en kort konference 
omkring periskopet 
gjorde man sig klar.

Mens besætnin-
gen samlede fl yet tog 
piloten Nobuo Fujita 
og hans observatør 
Shoji Okuda deres 
fl yvertøj på.

Da solen stod op 
startede de medfø-
rende to brandbom-
ber. Hver af  disse 
bomber indeholdt 
520 brandelementer 
der ville blive spredt 
ud over et område 
på ca. 100 m. i dia-
meter når bomben 
eksploderede.

Efter at de havde krydset den ameri-
kanske kyst fl øj de ca. 80 km ind i landet 
inden de droppede den første bombe i 
nærheden af  Mount Emily.

Efter at have fl øjet yderligere 8-10 km 
kastede de den anden bombe. Begge bom-
ber eksploderede og i begge tilfælde kunne 
fl yverne se begyndende brande. Herefter 
vendte fl yet tilbage til I-25 uden problemer.

I-25 gentog bombeangrebet mod det 
samme område d. 29. september og igen 
blev der kastet to brandbomber efter den 
samme opskrift som ved det første angreb. 
Til gengæld gjorde dårligt vejr det umuligt 
at gennemføre et tredje angreb og I-25 
vendte tilbage til Japan som tidligere nævnt.

Resultatet af  angrebet
I de amerikanske skove var der etableret et 
overvågningssystem, der bestod af  et antal 
udkigstårne, hvor der i hvert tårn var en 
enkelt mand der holdt øje med mulige tegn 
på skovbrande. I et af  disse stod Howard 
Gardner der hørte en lyd som fra en Ford 
A med en defekt cylinder. Da han kiggede 
nærmere efter kunne han se et uidentifi -
ceret fl y igennem morgentågen. Kl. 06.24 
rapporterede han dette til hovedkvarteret.

Først omkring middag opdagede han 
en lille røgfane. Han meldte dette til hoved-
kvarteret kl. 12.24 og fi k ordre til at søge 
hen mod branden. Samtidigt instruerede 
hovedkvarteret en anden brandvagt om 
at se efter branden. Da han kunne se en 
lille røgfane nær Wheeler Ridge fi k han 
ordre til at søge derned, hvor han sluttede 
sig til Gardner. De opdagede en cirkulær 
brand der var ca. 20 meter i diameter og 
var umiddelbart i stand til at slukke den.

I løbet af  eftermiddagen og den føl-
gende dag indsamlede de mere end 30 kg 
fragmenter som kunne identifi ceres som 

kommende fra Japan. Disse stumper blev 
afl everet til hæren og FBI som undersøgte 
dem grundigt. Selvfølgeligt forsøgte USA 
at hemmeligholde angrebet, men historien 
lækkede alligevel til pressen og der opstod 
en del forvirring og krav om forbedret 
sikkerhed på vestkysten.

Hæren og FBI konkluderede at der 
kunne være opstået meget alvorlige skader, 
hvis det ikke havde været fordi det dårlige 
vejr, der forsinkede angrebet en uge, havde 
gennemblødt skoven og derved gjort det 
meget svært for ilden at få fat.

Efter det andet angreb, hvor man også 
kunne høre fl yet, fandt man overhovedet 
ingen spor af  bomberne, selv om man 
brugte meget lang tid på at søge efter dem. 
Man har til dato ikke fundet nogle spor ef-
ter tre af  de fi re bomber der blev nedkastet.

Set ud fra et militært synspunkt var 
angrebet fuldstændigt mislykket, idet der 
overhovedet ikke blev påført nogle skader, 
hverken på militære eller civile mål. Der 
opstod heller ikke nogen væsentlig panik 
i civilbefolkningen, hvilket først og frem-
mest skyldtes en effektiv censur af  pressen.

Til gengæld var det en sejr på propa-
ganda fronten. I Japan blev det forsidestof  
og slået stort op som hævn for Doolittle’s 
angreb på selve Japan. Det sidstnævnte var 
jo i sig selv et hævnangreb for Pearl Harbor.

Bombeangrebene blev aldrig gentaget 
og det ubådsbaserede fly forsvandt ud 
blandt de øvrige forældede våben.

Efter krigen
Nobuo Fujita er fortsat den eneste fjendt-
lige pilot som har bombet USA! Han 
blev inviteret til Brookings, Oregon (den 
nærmeste by i forhold til angrebet) i 1962 
og besluttede efter mange overvejelser at 

Her går starten og besætningen er allerede i gang med at lukke hangaren så ubåden kan dykke
Foto: via Internettet

tage af  sted. Han frygtede at blive arresteret 
for krigsforbrydelser og medbragte derfor 
sin families sværd for i givet fald at kunne 
begå harakiri.
Til hans store overraskelse blev han venligt 
modtaget og besluttede derfor at give sit 
sværd som gave til byen Brookings, hvor 
det i dag fi ndes i byens bibliotek.

Inden Nobuo Fujitas død i 1997 var 
han blevet æresborger i Brookings som 
han havde besøgt adskillige gange og hans 
datter sørgede for at noget af  hans aske 
blev begravet på stedet hvor hans bombe 
forårsagede en mindre brand.

Kugisho (Yokosuka) E14Y 

”Glen”
Udviklingen af  dette fly hænger nøje 
sammen med udviklingen af  de ubåde 
der skulle medføre det. De første speci-
fi kationer blev lavet i 1937 og den første 
prototype blev fremstillet i slutningen af  
1938. Det var dog først i begyndelsen af  
1939 at den første prototype kom i luften. 
Der var tale om et meget lille fl y der var 
lavet i træ og stålrør og dækket af  lærred, 
bortset fra næsepartiet der var beklædt 
med aluminium. Pontonerne var dog helt 
i aluminium.

Den første prototype viste sig at være 
ustabil og derfor blev der tilføjet en hale-
fi nne under bagkroppen og selve halen blev 
ligeledes forstørret. De første serieprodu-
cerede E14Y blev lavet i december 1940 og 
de sidste af  de i alt 138 eksemplarer blev 
lavet i efteråret 1943.

Udover de tidligere nævnte missioner 
fra I-25 kan det nævnes at fl yets første 
operative mission fandt sted over Pearl 
Harbor d. 17. december 1941, hvor der 
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blev fotograferet skader efter angrebet 
d. 7/12.

I løbet af  1942 blev der foretaget yder-
ligere rekognosceringer over Hawaii, Syd-
ney i Australien, Durban i Sydafrika og op 
langs Afrikas østkyst til Madagaskar. Reko-
gnosceringen ved Madagaskar medførte at 
en mini-ubåd beskadigede HMS Ramillies 
(se nærmere om dette i IPMS-Nyt nr. 96). 
I juni 1942 deltog fl yene i operationerne 
der betød at japanerne erobrede Attu og 
Kiska øerne i Aleuterne.

Flytypen har såmænd også været i 
Europa, da ubåden I-9 ankom til Brest i 
Frankrig d. 6. september 1943 medføren-
de kurerpost og visse strategisk vigtige 
råmaterialer.

Da I-9 vendte hjem til Japan blev fl yet 
efterladt for at få mere plads til de råvarer 
der blev fragtet hjem til Japan. Flyet blev se-
nere ødelagt af  allierede bombardementer.

Efter 1943 ophørte man med at bruge 
fl yet, idet de allieredes radar var blevet så 
effektiv, at en ubåd ikke længere havde tid 
til at ligge uddykket mens fl yet blev samlet.

Bemaling
Den første prototype var lysegrå over det 
hele, med undtagelse af  motoren der var 
matsort.

De senere produktionsmodeller var i 
den japanske fl ådes standard bemalings-
skema. Dvs. mørkegrøn overside og lysegrå 
underside, men fortsat med matsort motor. 
Forkanten af  vingen var orange fra midten 
af  vingen og ud til vingespidsen. På pon-
tonerne var der en bred rød stribe omgivet 
af  to smalle hvide striber. Denne stribe 
markerede hvor propellen var, således at en 
mekaniker ikke fi k forvildet sig ind i denne.

Nationalitetsmærker var på over- og 
underside af  vingerne samt på bagkroppen. 
Hvor der var grøn bemaling var nationa-
litetsmærkerne omkranset af  hvidt. Hvide 
kodenumre var placeret bag nationalitets-
mærket på bagkroppen.

Der skulle udkomme en speciel bog om 
fl yet fra MMP i løbet af  2008.

Tilgængelige sæt
I-25
1/48 Scale Shipyard
1/100 Halinski (pap model)
1/200 Nichimo (I-19, af  samme klasse.
 Inkluderer en Glen)
1/333 Aurora (I-19, af  samme klasse).
 Genudsendt af  Monogram
1/700 Fujimi (I-15, af  samme klasse)
1/1200 Ensign (metalsæt)

Det umiddelbart nemmest tilgængelige 

er Fujimi’s sæt, der nok også er det af  poly-
styren sættene der er det bedste. Samtidigt 
er 1/700 jo en anerkendt skibsskala.

Kugisho (Yokosuka) E14Y ”Glen”
1/48 Eagles Talon (vacuform)
1/48 Racoon Models (resin)
1/72 MPM (Short Run m. vacuform
 canopy og div. ætsdele)
1/72 Fujimi

Skulle jeg vælge her, så bliver det en-
tydigt Fujimis sæt, der yderligere har den 
fordel at decals til netop fl yet fra I-25 er 
inkluderet.

Jeg har set anmeldelser af  MPM’s sæt 
der indikerer nogle problemer med en 
”sprød” plastic der let knækker.

Bemærk dog i denne forbindelse at 
Fujimi har udgivet fl ere sæt af  fl yet, fi nd 
det rigtige. På æsken er fl yet grønt, der er 
også en gul udgave, der repræsenterer en 
prototype bemaling.

Kilder
Internettet, diverse hjemmesider
Januszewski, Tadeusz: Japanese Submarine 
Aircraft
Polmar, Norman: Submarines of  the Im-
perial Japanese Navy 1904-1945

Denne „Glen“ står 
på en lille trolley som 
brugtes når fl yet skulle 
på landjorden.
Bemærk stregerne på 
pontonen og det lille 
ekstra sideror under 
halen
Foto: via Internettet

NYT FRA HUSSARNYT FRA MIG
35-129: Tiger II skrog som på fabrikken
35-148: T-55 hævet blendering
35-269: M1114 HUMVEE med mg tårn
35-279: Russisk tanker, bærer på kamme-
rat
35-284: Tysker i frakke og sivsko
35-285: Moderne USMC m. MOPP
 udrustning
P-244: Africa Filter Set
P-403: Afrika Korps Filters Set
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

35044: M30/D-1 152mm Howitzer Whe-
els
35045: Sd.Kfz.234 dæk uden nav type 1,
 ligner Dragons
35046: Sd.Kfz.234 dæk uden nav type 2,
 kun mønster på fl aden (civil type)
35047: Sd.Kfz.234 dæk uden nav type 3,
 mønster af  to rækker krydser
35048: Sd.Kfz.234 dæk uden nav type 4,
 mønster af  to rækker kors
35049: Sd.Kfz.234 dæk uden nav type 5,
 civilt mønster

35050: AB41 European Tread
35051: Chevrolet 30 CWT dæk uden nav
35052: BTR152 / ZiL-157 Wheels
35053: Sd.Kfz.232 (8 rad)
35054: US Halftrack wheels (2 types)
35055: Sturmtiger Barrel for AFV Club 
kit
35056: Sd.Kfz. 234 et ekstra dæk i hver
 af  de 5 mønstre

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Junkers Ju 87D Stuka
Fra Hasegawa i skala 1:32. En dybdeborende anmeldelse.

Tekst og fotos: Carsten Bentzien

Første indtrykket er WOUW, men des-
 værre går der ikke ret lang tid før man 
 opdager hvor himmelråbende kede-

ligt dette sæt er.
Faktisk kunne godt virke som om sæt-

tet er lavet i skala 1:72 og så bare forstørret 
op. For detaljen er temmelig tam, nu hvor 
sættet er i skala 1:32. Det er det højst 
sandsynligt ikke, men det er vist den bedste 
måde, at forklare hvordan jeg ser sættet.

Jeg har haft sættet frem og tilbage på 
bordet mange gange, jeg vidste ikke rigtig 
hvad der skulle til, for at få sættet mere 
spændende.

Ekstra indkøb er jo altid et godt sted 
at starte. Der er så meget at vælge imellem. 
Eduard har lavet et sæt, et kæmpe et. Som 
med et kig på deres hjemmeside ikke rigtig 
fristede mig.

De laver også et sæt med seler til 
piloten og agterskytten. Et af  disse sæt 
er med Pre-painted æts stumper. Noget 
som jeg ikke er særlig vild med. Heldigvis 
kan det males over og endnu bedre, så er 
bæltespænder og spænder i almindelighed 
med løst. Så man kan lave remme og seler 
i f.eks. blyfolie, hvilket jeg gjorde.

Der er immervæk meget glas på et Stu-
ka cockpit. Og til forskel til mange andre 
cockpit, sidder meget af  glasset på yder-
siden af  vinduesrammen. Så her kommer 
man ikke udenom, at skulle maske cock-
pitglasset af  både på inder- og ydersiden.

Eduard laver et maske sæt hertil, i 
noget gult tape noget. Eduard har lavet 
ma ske tape til ydersiden af  cockpittet og 
kun ydersiden. Følger man Eduards vej-
ledning, får man altså et forkert cockpit. 
Hasegawa løsning på det med glasset på 
inder – yderside, er sorte decalsstrips. Jeg 
har læst en artikel, hvor forfatteren havde 
brugt Hasegawa ide, så ikke særligt fedt 
ud på medfølgende fotos. På en ellers fl ot 
model.

Eduard er en hjælp, og jeg brugte det 
hele, og lavede selv det der manglede.

Firmaet Quickboost laver bedre pro-
pelblade end dem Hasegawa har lavet til 
sættet her. Quickboost’s propel kostede 
omkring 30,- kr. En helt klar forbedring, 
da Hase gawas er meget spidse i faconen.

99 % af  fl y byggesæt starter med cock-
pittet, hvilket man også skal her. Det er nok 
ret begrænset hvor meget man alligevel 
kan se, på trods af  det meget glas. Men 
jeg valgte at lave en del ekstra detaljer for 
at fylde cockpittet ud. Særligt agterskyttens 

„hul“ er uden ret mange detaljer.
Se fotos, som gerne skulle give en ide, 

om hvad jeg har lavet.
To ting som jeg under alle omstæn-

digheder synes man skal gøre i cockpittet. 
Pilotens sæde ligner en lænestol, hvilket 
det i virkeligheden ikke var. Det var en 
tynd metalplade som var presset i form. 
Jeg fræsede en del plastic væk for, at få det 
tynde look. 

Den anden ting er de sprosser som 
fl ykroppen er bygget op omkring. Disse 
har Hasegawa støbt massive, med en mar-
kering, faktisk er markeringen der hvor der 
er for meget plastic. Nemt at fræse væk. To 
nemme og synlige forbedringer.  

Jeg brugte Aero Detail No 11 Junkers 
Ju 87D/G Stuka som reference bog. Måske 
ikke den mest overskuelige bog, men det 
bedste mit hjemmebibliotek kunne diske 
op med.

Efter at fuselagen er samlet, uden pro-
blemer vil jeg tro. For jeg har ikke nået at få 
malet cockpittet i skrivende stund. Og der-
for ikke fået samlet fuselagen. Ved tørsam-
lingen, der passer delene perfekt sammen. 
Min plan var ellers at få givet modellen her 
en ordentlig skalle henover sommerferien. 
Selvom vejret jo har været perfekt, ja set 
med modelbygger øjne. Så har villa, vovse, 
Volvo og Weber grill, altså taget dyrebar tid 
væk fra byggebordet. Hvorfor jeg alligevel 

har valgt at skrive dette her. På trods af  jeg 
ikke selv gider læse de der tåbelige indlæg 
her og der, Oh yes, looks great and I’m in 
heaven,. Hvor forfatteren ikke engang har 
klippet stumperne af  rammerne.

Så jeg har altså samlet alle de store 
dele og stort set påsat alle smådele, i hvert 
fald de dele som skal på inden, modellen 
skal males.

Under motoren sidder kølerindtaget 
og ved siden af  i samme indtag sidder 
oliekøleren. Foran sidstnævnte sidder tre 
lameller der kunne åbnes og lukkes. Disse 
lameller er fra Hasegawa støbt massive, 
jeg har fræset dem væk og erstattet dem 
med nogle nye og mere livlige i plaststrips. 
Forskellige andre indtag på næsen er alle 
støbt lukkede, dem borede jeg alle op, for 
lidt mere liv til modellen. Gik også alle 
huller, som vel er ment som nitter, efter. 
Prikkede dem alle op, da ikke alle var lige 
dybe og tydelige. Egentligt underligt man 
på modne modelfl y, har valgt at nitter er et 
hul selv i skala 1:32! Det er sikkert noget 
støbeteknisk noget, hvad kan lade sig gøre, 
hvad kan ikke.

Jeg har på en anden model, selv lavet 
huller – nitter med sådan et værktøj man 
kører henover modellens overfl ader efter 
man har målt præcis op og kontrolleret, at 
man har målt præcist op. Et kæmpe arbej-
de, men det er det værd, ser fedt ud. Dette 

Indersiden af cockpittet, alle tilføjede detaljer ses som hvide strips

Den anden side af cockpittet, detaljer er udført i plasticstrips og kobbertråd
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kunne have været med til, at få Stuka’en 
mere spændende. Men for det første så jeg 
har ikke præcise tegninger hvor jeg kunne 
se hvor nitterne sidder og hvor mange der 
skal være. For det andet, så er nitterne på en 
rigtig 1:1 Stuka ikke særlig tydelige, så det 
ville nok komme til at se meget modelagtigt 
ud på min model. Og vupti, der sparede jeg 
lige maaaaaaange timer ved bordet.

I sættet er der mulighed for, at vælge 
mellem to versioner, en Ju87D-1 eller 
Ju87D-5. D-5 har lidt længere og spidse 
vinger, som jeg syntes ser fedest ud, derfor 
blev D-5 mit valg. Over- og undervinge 
passer fi nt nok sammen med et minimum 
af  fi ller. Og skal bruges på begge versioner.

For enden af  vingen, skal man sætte 
den spidse vingeende til Ju87D-5 på. 
Eller den lidt mere stumpe vingeende på 
til Ju87D-1 versionen. Fælles er at ende-
stykkerne ikke passer særligt godt på selve 
vingen. Der skal bruges fi ller og sandpapir 
og mange panellinier skal graveres op igen. 
Det karakteris tiske Stuka-knæk på vingen, 
er fra Hasegawa lavet ganske smart og det 
virker stabilt. Helt vildt godt ville det have 
været, hvis de også havde brugt tid på at 
lave det så det passede sammen. Denne 
samling brugte jeg meget lang tid på at få 
pæn, med fi ller, sandpapir og panellinier 
graveret op igen. 

En anden detalje som adskiller D-1 
og D-5 er inspektionslugen til maskin-
geværer ne i vingerne. Hasegawa har lavet 
en fordybning i vingerne til lugerne. Om 

det så er D-1 eller D-5 lugen der skal bru-
ges, er så op til modelbyggeren. Om det er 
selve lugen der er for lille eller om det er 
fordybningen, der er for stor, tja det ved 
jeg ikke, men det passer bare ikke sammen, 
trist for det var vist planen. Jeg limede D-5 
lugerne i og lod det tørre. Penslede Mr. 
Surfacer 500 i den alt for store samling, 
det er en god måde at få tingene her til at 
passe sammen.

Jeg har hørt og læst om andre som hav-
de lidt andre problemer omkring pasform 
ved vingerne. Nogle havde problemer med 
samlingen mellem vinge og fuselage, i mit 
tilfælde var det altså selve vingen.

Nå ja, pasformen ved vingeroden og 

Pilotsædet med det udfræsede sæde,
seler i blyfolie og spænder i æts

fuselagen er ikke sådan, at den klikker 
sammen. Filler og tungen lige i munden, 
så er det vist ikke mere end, ,,okay, lidt for 
meget“ når det faktisk er et helt nyt sæt. 
Og fra Hasegawa.

På enden af  haleplanet sidder en 
„Mass balance“, jeg kender ikke det dan-
ske fagudtryk, kontravægt? Disse delte jeg 
med en sav og påsatte en plaststrips for at 
øge detaljen lidt. Underligt at Hasegawa 
ikke selv lige tænker, hov disse er da vist 
lidt kedelige, dem laver vi lige i to mere 
spændende dele. På et ellers meget pænt 
og detaljeret haleplan.

De store og karakteristiske kåber som 
dækker henover Stuka’ens hovedhjul, be-

Agterskyttens sæde med seler i blyfolie og spænder i æts

Understelskåben efter modifi cering
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stod af  to halvdele. Den forreste med en 
samling langs ”ryggen”. Og ikke som en 
stor glat og fuldstædig dødssyg klump pla-
stic som Hasegawa har lavet. Mellem vinge 
og hjul, sad der en lærredspose. Disse har 
Hasegawa sør‘me også lavet dødssyge. Jeg 
smurte disse „poser“ godt ind i Vollmers 
lim og med en tandbørste gned jeg i det nu 
bløde plastic mere uregelmæssige folder.

Jeg afkortede længden på halehjulet, 

da jeg syntes modellen var lidt højbenet. 
Der medfølger nogle meget flotte 

Bomb rack, og dertil fi re styk SC50 bom-
ber og to drop tanke. Syntes de der SC50 
bomber (50 kilos bomber) står i skærende 
kontrast til den store 1000 kilos bombe 
som i mine øjne hænger uløseligt sammen 
med Stuka. Som også følger med i sættet.

På Ju87D-5 versionen var der også et 
par maskingeværer i vingerne. Disse skal 

De tre lameller til oliekøleren som Carsten detaljerede

bores ud eller erstattes med noget messing 
rør. Og så skal modellen bare males…

Jeg brugte meget mere tid på denne 
model, end jeg forventede. Da modelbyg-
ning som hobby jo er tidsfordriv, så leverer 
Hasegawa varen. Men jeg syntes ikke sættet 
her lever op til, hvad jeg forventede eller 
forventer fra Hasegawa. Det virker altså 
som om model bare er en forstørret 1:72 
model.

NYT FRA ICM
1:35
35511: Studebaker lastvogn
35522: le.gl.Einheits-Pkw (Kfz.2)
35551: Soviet medical personnel 1943-45,
 4 fi g.
35561: Tre tyskere og en skopudserdreng

1:72
72163: Avia B-71
72201: Ki-27a Japan Army Fighter
72211: Henschel Hs 123A-1
72291: Dornier Do 17 Z-2
72301: Dornier Do 215 B-4
72302: Dornier Do 215 B-5

1:48
48084: Soviet pilots and ground crew
48085: Luftwaffe ground crew
48091: LaGG-3
48102: Messerschmitt Bf- 109 F-2
48103: Messerschmitt Bf- 109 F-4

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FIRMA: RS MODELKS i 1:72
92002 Praga E-39, Czechoslovakia/
 Luftwaffe/Hungary WWII 
92003 AVIA FL.3 open canopy,
 Italy/Croatia WWII
92004 AVIA FL.3 open canopy,
 Luftwaffe/Czechoslovakia 
92005 AVIA FL.3 closed canopy,
 Luftwaffe/ A.N.R./Italy 
92008 Heinkel 112 B-1, B-2,
 Luftwaffe/Hungary WWII
92009 Heinkel 112 B-1, B-2,
 Luftwaffe/Spain, 
92010 Heinkel 112 B-1, B-2,
 Luftwaffe/Rumania/Japan
92011 Nakajima Ki-27 A, Japan
92012 Nakajima Ki-27 B, Japan
92013 Nakajima Ki-27 B,
 China/Thailand/Soviet Union
92014 Manshu Ki-79 A, Japan 
92015 Manshu Ki-79 B Trainer,
 Japan/Indonesia
92017 Arado Ar 65 Luftwaffe 
92018 Arado Ar 65
 Bulgaria A.F./Luftwaffe

92019 Tachikawa Ki-94 II Prototype,
 Japan 
92021 Dornier 17 P „Legion Condor“,
 Luftwaffe/Spain 
92022 Dornier 17 P „Ostfront“,
 Luftwaffe 
92023 Dornier 17 M German bomber,
 Luftwaffe/Bulgaria 
92024 Avia B-135,
 Czechoslovakia/Luftwaffe
92025 Avia B-135 2 decal variants,
 Bulgaria/Luftwaffe
92026 Dornier 17 P „Westfront“,
 Luftwaffe
92027 Dornier 17 M „Poland 1939“,
 Luftwaffe/Romania 
92028 Kawasaki Ki-60 Prototype 
92029 Kawasaki Ki-60 „Home defense“
92030 Dornier 17 Ka 2
92031 Dornier 17 Ka 3

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ALPINE
16003: 1/16 Waffen-SS grenadier Wiking
35***: 1/35 US Tankers WWII

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA AZUR 1:72
A-015: Cierva C-30 Autogyro
A-068: Dewoitine D.373/376
A-069: Nieport NiD 72
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SPECIAL NAVY
SN72005: U-boot VIID minelægger.
   Ombygning

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Stockholm for IPMS’ere
I april dette år fi k jeg lejlighed til at spendere en weekend i Stockholm.

Af Morten Grim Pliniussen

Selvom jeg har været der 3 gange før, så 
 er byen simpelthen så skøn, at jeg 
 meget gerne ville tage en 4. tur derop 

så jeg slog til med det samme! Og denne 
gang blev jeg heller ikke skuffet.

Byen præsenterede sig fra sin skønneste 
side som altid og da den svenske krone står 
i en favorabel kurs i forhold til vores krone, 
så var priserne yderst rimelige (nogle steder 
endda MEGET billige!!)

Da jeg sidst havde besøgt et museum i 
byen i 1994, så syntes jeg at det  kunne være 
sjovt at gense nogle af  de museer, som jeg 
så dengang i 80’erne og i ’94. Og da jeg ikke 
mindedes, at der har været en anmeldelse 
af  nogle af  disse museer i IPMS-Nyt før, så 
vil jeg råde bod på dette med denne artikel.

Livrustkamaren
I Stockholms centrum ligger kongeslottet 
og der kan man med fornøjelse kigge på 
Den Svenske Konges Livgarde med deres 
pikkelhuer holde vagt og paradere til den 
store guldmedalje. Og når dette er gjort, 
så kan man med fordel gå ned til slottets 
havnefront, for dér er indgangen til Liv-

rustkamaren på kælderplan. For SEK 50,- 
pr. person kan man komme ind.

Samlingen består af  ting fra den sven-
ske kongefamilie, deres kareter gennem 
århundrederne (der er mange), og en 
interessant udstilling om mordet på en 
af  deres konger (mordvåbnet og staklens 
blodplettede tøj var på display). Og en 
udstilling om en anden af  deres konger, 
der var blevet såret hele 3 gange i krig 
mod polakkerne. Polske sværd, som denne 
konge selv erobrede, blev udstillet sammen 
med hans blodbestænkede tøj.

Til sidst var der en udstilling om end-
nu en falden konge, der faldt i Tyskland 
i 30-års krigen. Inden hans lig blev ført 
hjem af  svenskerne, blev det plyndret af  
modstanderne på slagmarken. Kun hans 
undertøj var på liget da de fandt ham igen. 
Så kan man vist ikke få mere dramatik for 
pengene! Museet er anbefalelsesværdigt.

Wasa
I det herrens år 1628 sejlede der et nybyg-
get krigsskib ud fra Stockholms værft. Det 
hed Wasa. Men der var begået en kæmpe-

brøler under bygningen af  skibet, for det 
kom ikke længere end til havnens udmun-
ding førend det tippede rundt og sank.

Der lå det indtil 1950’erne, hvor en 
historiker ved navn Anders Franzén fandt 
det, ved at afsøge bunden med en slags 
kæmpe dart-pil fastgjort på en lang line, der 
kunne tage prøver af  havnebunden. Han 
rapporterede sit fund og ganske rigtigt, dér 
lå skibet som alle havde glemt!

Skibet blev hævet og konserveret og 
der ligger det i dag i sit eget museum uden 
for centrum.

For 80,- SEK kan man komme ind til 
Wasa, og afsæt gerne mange timer til dette 
besøg, for her er meget at se! I centrum af  
bygningen er selve skibet, og på etagerne 
ved siden af  Wasa kan man kigge ind i 
det. På etagerne er der mange interessante 
udstillinger om Wasa og dets tilblivelsespe-
riode, biograf  på fl ere sprog, livet på havet 
dengang, magtforholdene i Østersøen i 
1600-tallet mm.

Wasa-museet er perfekt også til fami-
liebesøg, det eneste minus er at man har 
dårlige fotoforhold, men ved at sætte mere 

En camoufl eret KP-bil (Terrängbil m/42) i gården ved Armémuseum.
Disse køretøjer blev taget i brug under 2. Verdenskrig og de var fortsat i tjeneste frem til begyndelsen af 1990‘erne
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lys på Wasa, ødelægger man skibet, så dette 
er forståeligt nok!

Museet er meget anbefalelsesværdigt 
- uden at se Wasa, så har man ikke været i 
Stockholm synes jeg!

Sporvogne
Når man går i Stockholms gader i centrum, 
kan man tit se de gamle svenske sporvogne, 
og det er en fornøjelse for enhver IPMS’er.

De er rigtig fl otte i deres blå farver. Og 
det selvom man ikke er til sporvogne. Her 
er rigtig noget for sporvognsentusiaster og 
andre IPMS’ere.

Armémuseum
Nord for centrum i Riddargatan nr. 13. 
ligger den svenske hærs museum. Armé-
museum hedder det på svensk. For 40,- 
SEK kom jeg ind.

Museet er i 3 plan og det rummede 
man ge overraskelser! I museumsgården 
stod der en karakteristisk S-tank og 2 
KP-biler i forskellig camoufl age (i FN- og 
egen hjemlig bemaling), foruden en masse 
artil leri pjecer lige fra forladekanoner til 
moderne skyts.

Museet er som nævnt i 3 plan og i for-
hallen havde de en udstilling om spionage 
gennem tiderne og som en naturlig del af  
udstillingen blev man udspioneret med 
kameraer, så man kunne se sig selv på en 
skærm. Meget spændende.

Dernæst var der en udstilling om DC-
3’eren og overvågningsfl yet Hugin ,der blev 
skudt ned af  sovjetiske jagerfl y engang i 
1950’erne og som blev bjærget for 2 år 
siden. Det var en dramatisk historie som vil 
fylde alt for meget i disse spalter, så det vil 
jeg ikke komme nærmere ind på her, men 
det kan oplyses at Hugin vil blive udstillet 
på det svenske fl yvevåbens museum meget 
snart. Det oplyste personalet os om, så det 
skal nok blive spændende at se.

Derefter var der en udstilling om 
svenske krigsbedrifter i krige mod rus-
sere, polakker, tyskere… og andre. Men 
der var næsten intet om krigene imod 
Danmark-Norge. Det fandt jeg un-
derligt med den nedtoning, idet vi var 
hovedmodstande ren gennem adskillige 
krige. Og det kunne være interessant at se 
den anden side af  konfl ikten, ikke sandt!

Men til sidst beså jeg en del erobret 
snaphane udrustning og planchen til 
effekterne fortalte følgende; Gennem ad-
skillige krige havde Danmark mistet Skåne, 
Halland og Bligind (og ikke Blekinge, som 
den svenske okkupationsmagt har omdøbt 
landsdelen til), hvilket vil sige 1/3 del af  
landet.

På grund af  det svenske rytteris terror 
mod lokalbefolkningen, samledes der nogle 

I forbindelse med FN-tjeneste i Congo blev et antal KP-biler malet hvide.
Her ses en af disse ved Armémuseum

lokale  til modstand, de kaldtes Snaphaner-
ne. De kæmpede længe imod okkupan-
terne, og de slog deres fanger ihjel mens 
svenskerne pælespiddede deres fanger og 
der kæmpedes i mange år på denne måde. 
Kun ved at udskille snaphanerne fra resten 
af  befolkningen, kunne de besejres. Det var 
interessant at se.

Ellers var der intet om stormen på Kø-
benhavn eller andre dramatiske begiven-
heder mellem Sverige og Danmark.

Ellers var der også en del om Sveriges 
oprustning under den 2. verdenskrig, den 
alliancefri periode, og meget andet.

Flere ting der blev udstillet, vidste jeg 
intet om, såsom organiseringen af  forsva-

ret af  de svenske landsdele i nord, da de 
blev mere vigtige for den svenske økonomi. 
Her vistes der forter og kasematter fra 
1900-tallet.

Også livet i den svenske hær blev gen-
nemgået, meget interessant endda. Her så 
man på straf, forplejning, hverdagen m.m.

Blandt plus-siderne kan nævnes at 
man har lavet en hel del dioramaer i skala 
1/1 som er inkorporeret i de forskellige 
udstillinger, som en naturlig del for at un-
derstrege udstillingens budskab effektivt. 
Her kunne Tøjhusmuseet lære en hel del!

Kiosken var veludstyret og man kunne 
købe sig fattig på trods af  den fordelagtige 
kronekurs! Museet kan varmt anbefales.

En moderne kanon i form af denne Bofors 155 mm FH77 står også uden for Armémuseum

NYT FRA HISTOIRE
9. French Hussars. vol. 3.
 1804-18 Les Dragons
10. French Imperial Guard, vol. 5
Friedland 1807
French cuirassiers offi cers 1804-15
Feldbluse. The German Army Field Tunic 
1933-45. 144 sider
U-boote crews
Dying for Saint-Lo
Berezina Battle

Men and Battles, Goodwood
Men and Battles, Tractable
Men and Battles, Essling
Men and Battles, Fontenoy
Encyclopedia of  AFVs of  WW2: 1. Tanks. 
192 s, 380 farveill.
American artillery 1939-45

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Intermodellbau
Report aus Dortmund.

Af Jacob Teckemeier

At besøge fl est mulige internationale 
 plastikbegivenheder, er mit nytårs-
 forsæt for 2007. Først i rækken var 

Intermodellbau i Dortmund. Messen, der 
skulle være Europas største hobbymesse, 
blev i år afholdt for 29. gang i Messe West-
falenhallen i Dortmund fra 18.-22. april.

Som optakt undersøgte jeg transport-
mulighederne til Dortmund, herunder 
nattoget. Jeg endte dog med en ”færdig-
pakket” tur med foreningen UNJ – Uni-
onen af  Nysgerrige Jernbaneentusiaster. 
UNJ har de sidste ni år arrangeret ture til 
Inter modell bau med afgang fra Grindsted 
og opsamling i Vejle, Kolding og diverse 
rastepladser på vej til grænsen. Der køres 
om natten, så man har hele den følgende 
dag på messen.

Turen begyndte for mit vedkommende 
på Banegårdspladsen i Kolding kl. 01:35 
natten til fredag den 20. april. Her stod 
jeg, sammen med en håndfuld nysgerrige 

jern baneentusiaster, på bussen der allerede 
var godt fyldt. Jeg tog bagsædet. Det var 
en fejl! Da alle var ombord, sad vi så tæt 
at man ikke kunne løfte armene. Vi var 
allerede begyndt at komme hinanden ved 
inden vi krydsede Kongeåen.

Efter en noget ubekvem, men i øvrigt 
begivenhedsløs nat, ankom vi lidt over ni til 
Messe Westfalenhallen. Nu skulle det vise 
sig om messen var sit rygte værd!

Da jeg i november besøgte messen 
Modellbauwelt i Hamborg, blev jeg nemlig 
slemt skuffet. Alene køen ved indgangen 
antydede dog at denne messe var af  et helt 
andet format. Det blev bekræftet da jeg 
blev lukket ind gennem porten: Otte fuld-
fede haller med alle tænkelige afskygninger 
af  modelhobby: RC, modeljernbane, fi gu-
rer og papmodeller! Men selvfølgelig også 
hvad jeg var kommet efter: Plastik!

Plastikpusherne var spredt over fl ere 
haller. I de tre første lå deres boder ved si-
den af  boder med mere generelle ting som 
bøger og værktøj. Det gjorde nu ingenting. 
Hal syv var reserveret til militærmodeller, 
og det var da også her der blev faldbudt 
mest plastik. Perlen var Revells stand hvor 
man godt nok ikke kunne købe, men til 

gengæld tage årets nyheder i øjesyn. Et 
andet højdepunkt var Modunis stand hvor 
man kunne købe plastik (bl.a. Revells Gato 
Class u-båd) til rigtig fl ade priser! Udover 
de handlende havde fl ere lokale model-
klubber også stande. Der var mange fi ne 
modeller udstillet.

Selv om messen var stor - det tog ca. ti 
minutter at gå fra indgangen til den fjerne-
ste hal! – var den ikke uoverskuelig. De ca. 
otte timer der var afsat, var passende. Kl. 
18:00 var der afgang fra messen. Hjemturen 
forløb som udturen. Eneste forskel var 
aftensmaden på et Imbiß ved motorvejen. 
Ligesom entreen til messen var måltidet 
inkluderet i de 600 kr. turen kostede. Alt i 
alt en særdeles rimelig pris! Kl. 02:09 nåede 
bussen igen Banegårdspladsen i Kolding. 

Intermodellbau var en stor oplevelse. 
Den egentlige lakmusprøve er dog om jeg 
vil gøre det igen. Det vil jeg. Og jeg kan 
kun opfordre alle IPMS‘ere, til at deltage. 
Ikke mindst fordi UNJ ved et minimum 
på 70 deltagere kører i to busser. Det vil 
højne komforten betragteligt! Ja, og så 
er det vist bare at komme videre med at 
opfylde det nytårsforsæt: Næste stop Scale 
Model World! 

Billeder fra Luftfartsmuseet i Riga

Til venstre er det en MiG-25 RBS FOXBAT og til højre en Mil Mi-4 HOUND
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Luftfartsmuseet i Riga – en anmeldelse
Den 13. til 17. juli i år var jeg på forlænget weekend i Letlands hovedstad Riga.

Tekst og fotos: Jacob Teckemeier

Inden afrejse forhørte jeg mig på IPMS‘ 
 forum: Findes der noget interessant for 
 en modelbygger i Riga? Intet svar. Hel-

digvis kunne en behjertet sjæl på forummet 
Modelbyggeren hjælpe: Riga skulle have et 
fremragende luftfartsmuseum. Jeg havde 
fået min mission. Afsted det gik!

Turen blev allerede interessant da vi 
mel lem landede i den russiske enklave 
Kali nin grad, kendt som Königsberg før 
Anden Verdenskrig. Under opholdet havde 
vi nemlig udsigt til en civil Mil Mi-8 fra 
Gazprom samt de jordiske rester af  en 
Beriev Be-12 vandfl yver. 

Vel ankommet til Riga International 
satte jeg straks kurs mod luftfartsmuseet. 
Det er meget let at fi nde: Drej til venstre fra 
ankomsthallen, gå et par hundrede meter 
og ring på klokken ved hovedindgangen! 
Museet ligger faktisk så tæt på lufthavnen 
at man kan skimte de udstillede fl y. 

Entreen beløb sig til 5 LAT hvilket 
rundt regnet svarer til en halvtredser – en 
ret stolt pris det generelle prisniveau taget 
i betragtning!

Belønningen ventede dog på den 
anden side af  lågen: Den største samling 
af  russiske fl yvejern jeg har set! Blandt 
højdepunkterne kan nævnes: Mil Mi-1MU 
(træner), Mil Mi-4, Mil Mi-24A! Mil Mi-6 
(utvivlsomt den største helikopter jeg har 
set) og Ka-26, når det gælder helikoptere. 
Blandt jagerfl yene var museets MiG-25RBS 
noget af  det mest eksotiske. Man kunne 
dog også opleve MiG-21, 23, 27 og SU-7 i 
diverse undermodeller!

Museets absolutte perle var dog en 
Tupolev Tu-22M ”Backfi re”. Til min store 
ærgerlse var denne dog ikke tilgængelig fra 

museet! Backfi re‘en stod faktisk indhegnet 
på lufthavnens område. For at gøre ondt 
værre kunne man ikke komme helt hen 
til hegnet.

Jeg henvendte mig til en af  kustoderne 
for at høre om dette virkelig kunne have sin 
rigtighed. Han forklarede på gebrokkent 

En af museets MiG-21 FISHBED

Museets Mil Mi-6 HOOK

Tu-22M BACKFIRE. Læg mærke til at næsehjulet svæver over jorden

engelsk at Backfi re‘en nu bruges til uddan-
nelse af  (luftfarts?)ingeniører. Jeg kunne 
ikke komme ind til den, men kustoden 
gav mig lov til at kravle op i næsesektionen 
af  en skrottet Beriev. Den havde ifølge 
kustoden fungeret som ”sovjetisk Air 
Force One” på Bresjnevs tid. Fra Berievens 
cockpit var der ganske rigtigt et udmærket 
udsyn til Backfi re‘en. Selv om den bar præg 
af  at stå ude året rundt var den i forholdsvis 
god stand og et virkelig imponerende syn!

Et kuriosum var at den kun hvilede på 
de bageste hjul, mens forhjulet svævede 
over jorden. Det er altså ikke kun modellen 
der har tendens til at blive for tung i halen! 

Ingen plastikfanatiker eller fl ytosse bør 
snyde sig selv for luftfartsmuseet hvis turen 
går til Riga. Selv om entreen er lidt høj og 
museet fremstår en kende rodet (Mi-6‘eren 
blev f.eks. tydeligvis brugt til opbevaring af  
julepynt!), er samlingen så unik at den alene 
er prisen værd!

For en fuld oversigt over de udstillede 
fl y samt oplysninger om åbningstider se: 
http://avia.ak22.net/EN/
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Anmeldelser
Panser

Humber Scout Car Mk I.
1/35. Bronco Models
Dejligt at se at der også bliver taget initiativ 
til de mindre kendte hjulkøretøjer fra 2.VK 
ind imellem, for Humber Scout Car må 
siges at høre til den kategori.

Den blev til på baggrund af  at produk-
tionen af  den mere kendte Dingo Scout 
Car ikke kunne følge med efterspørgslen. 
Koncernen, the Rootes Group, fi k derfor 
opgaven med at designe og fremstille et 
sup ple mentskøretøj til Dingoen.

Humberen var en del større end Dingo 
(Humber: 3,84 x 1,89 x 2,13 m. Dingo: 
3,06 x 1,71 x 1,50m), med en besætning 
på 3 mand. En 6 cylinder motor på 87 hk, 
6 gear - 4F 2B. Tophastighed 60 mph = 
96 km/t. Den kom dog først i aktion efter 
kampene i Afrika var overstået.

Samtidig var den af  et mindre sofi sti-
keret design, mens frontpanseret blot var 
på 14 mm, ifh. til Dingos 30 mm. Sandsyn-
ligvis en vægtig grund til at de panserregi-
menter, den var tiltænkt, foretrak at bruge 
den som forbindelseskøretøj, fremfor til 
egentlige spejderopgaver. Den blev dermed 
også lidt af  et legetøj for stabsoffi cerer 
og andre højere offi cerer, når de skulle 
inspicere tropperne: Fuld fart frem og 
håret tilbage!

Selve sættet består af  281 dele, heraf  
er 36 i æts + 5 vejhjul i vinylgummi og 1 
resin fi gur. Decals er lavet af  Cartograf, som 
borger for god kvalitet.

Der er muligheder for 6 forskellige 
enheder: 4 engelske (UK, Tyskland og 
Italien 1943-45) 1 engelsk Malaysia 1950 
og 1 dansk, Gardehusarregimentet 1950.

Støbningerne er generelt pæne, med 
alle udkastningsmærker på bagsiden. Nogle 
af  disse skal dog spartles, hvis køretøjets in-
dre skal vises, da alle luger er støbt separate 
og der blandt sættets 239 plastdele indgår 
fuldt interiør og motorblok med køler og 
brændstoftank samt mandskabsudrustning.

Positivt: Chassiset (undervogn, sider, 
bugpanser) er støbt i „badekarsform“, i ét 
knald. Køretøjets øverste overbygning med 
hækpanser og lugeåbninger er ligeledes 

støbt som et selvstændigt stykke. Instruk-
tionsvejledningen er god og overskuelig 
med en enkelt sprogsmutter (olive brad i 
stedet for olive drab) om radioens farve.

Resinfi guren er en hel fi gur, også støbt 
i ét, med fine detaljer og uden nogen 
luftbobler. Rattet (C56) har en fi n bølget 
fingergrebsoverflade, som ellers var så 
typisk for før-og efterkrigstidens smarte 
sportsvogne som MG, Jaguar, Porsche m.fl .

Negativt (meget): Dækkene! - er af  en 
blød lakridsagtig type. Næsten værre end 
Italeris Opel Blitz. Desuden er den gen-
nemgående centersøm, der angiver centret 
i dækkene, ikke eksisterende på Broncos 
hjul. Det gør at de reelt er for smalle i 
forhold til den bredde de burde have haft 
som terrængående dæk.

Dækkenes fælg bærer også navnet 
„Dunlop Trak Grip“. Ordet „Grip“ 
forekom, ifølge mine referencer, ikke på 
Dunlops dæk op til 1945. Kun Goodyear 
og Firestone brugte denne betegnelse.

De dele der skal illudere stof, f.eks. sæ-
derne (B22, B24-26), let oppakningstaske 
(F7) og pistolhylster (F18), er meget stive 
og støbt uden realistiske folder. Pistol-
hylstret er tilmed overdimensioneret og 
tangerer mere en signalpistols.

Både/og: Mange Humbers sås med en 
AA affutage på overbygningen, enten med 
1 eller 2 MG’er. Bronco har valgt at bruge 
en Bren Gun med tallerkenmagasin. En 
anden mulighed som typisk sås i Norman-
diet, var en Lewis K-gun, som i Tamiyas 
SAS Jeep og Italeris Commandocar sæt. 
Magasinerne fra disse sæt vil i øvrigt være 
en forbedring i forhold til Broncos, da 
deres overfl ademønstre er mere korrekte. 
Alternativt kan man tage dem fra Legends 
SAS Jeep resinversion (LF1017).

Som et lille kuriosum har Bronco ty-
deligvis forsøgt at afbillede skuespilleren 
Sir Michael Caine på forsideæsken, som i 
fi lmen „Broen over Arnhem“ sås kørende 
i en Humber, som chef  for briternes XXX 
Corps. Resinfi guren bærer dog ingen lighed 
med karakterskuespilleren. Baretten ser 
tværtimod ud som om den er et nummer 
for lille!

Konklusion: Et frisk og godt valg af  
emne. Altid rart at få andet end tysk panser 
i hænderne. Blot mangler Bronco Models 
så lige at få bugt med deres børnesygdom-
me, hvad angår akkuratesse og detaljer, 
før de kan spise kirsebær med de store i 
branchen. Set i forhold til den pris sæt fra 
Østen efterhånden er kommet op i, får man 
dog en hel del for sine penge.

Købt hos SMT Hobby. Pris 332 kr. 
Anbefales varmt.

Referencer:
Data book of  wheeled vehicles. Army 
Transport 1939-1945. 2.nd edition. HMSO 
1991
B.T.White. Tanks and other armoured 
fi ghting vehicles of  the world. New Or-
chard Editions 1988
The Observer’s fi ghting vehicles directory. 
WWII. Revised edition 1972

Niels Rønkjær.

Bøger

Japanese Submarine Aircraft
Januszewski, Tadeusz
ISBN 83-916327-2-5
Efter en kort indledning omkring historien 
bag ubådsbaserede fl y kommer man frem 
til emnet. Nemlig de forskellige fl ytyper, 
som blev brugt af  japanerne på deres ubå-
de. Her følger vi udviklingen fra de tidlige 
1920’ere frem til kort før krigsafslutningen 
i 1945, hvor man påtænkte at anvende en 
speciel udgave af  Ohka selvmordsbomben 
fra ubåde, noget som heldigvis ikke blev 
aktuelt.

I alt gennemgås 7 forskellige typer, 
hvoraf  jeg tidligere kun havde kendskab til 
to, så der var bestemt nyt at lære her. For 
hver enkelt type gennemgås dens udvikling, 
operative historie og som en bonus også 
de mest almindelige bemalinger. Der er 
masser af  billeder og tre-plans tegninger i 
1/72, så man må bestemt sige at bogen er 
lavet for modelbyggeren.

Bagerst i bogen er der dels et appendix 
med de forskellige typer af  ubåde der med-
førte disse fl y, en hel stribe farvetegninger, 
så man bedre kan visualisere bemalingerne 
og endelig en stribe farvefotos af  den 
Aichi M6A1 Seiran, der for nyligt er blevet 
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restau re ret i National Air and Space Muse-
um i Washington D.C.

Alt i alt en interessant bog om et meget 
specielt emne, så jeg kan da kun anbefale 
denne bog til den som ønsker at bygge et 
af  disse interessante fl y.

Lars Seifert-Thorsen

Suomen Ilmavoimat II – 1928-40
(Finnish Air Force)
af  Kalevi Keskinen, Kyösti Partonen og 
Kari Stenman
ISBN 952-99743-0-2
Med denne boganmeldelse hopper jeg 
ind midt i en serie på adskillige bind, der 
er under udgivelse. Det er næppe nogen 
overdrivelse at sige, at der er tale om et 
monumentalværk.

Groft taget dækker den første halvdel 
af  bogen perioden op til begyndelsen af  
Vinterkrigen, hvor korte kapitler tager 
de vigtigste begivenheder op, fulgt af  
40 sider med fotografi er – man kan sige 
fl yportrætter.

Anden halvdel tager sig af  Vinterkrigen 
med en gennemgang af  begivenhederne 
i luften dag for dag, herfi nder man også 
de danske frivillige fl yvere nævnt, endda 
med serienummeret for det fl y, som de 
opnåede deres luftsejre med, eller hvori 
de faldt i kamp.

For hver dag anføres også de sovjetiske 
rapporter om samme dags begivenheder. 
Når man ser, hvilket beslutningsgrundlag 
den sovjetiske ledelse blev udstyret med, 
undres man måske mindre over besynder-
lige beslutninger også i andre sammenhæn-
ge; dette er næppe meget anderledes i dag...

Bogen sluttes af  med en serie korte 
oversigtsartikler om aspekter af  Vinterkri-
gen samt omorganiseringer efter Vinterkri-
gen. En serie tillæg giver oplysninger om 
mobiliserede fl y, enheder og deres chefer, 

eskadril lernes placering og fl ybestand år for 
år, bemalinger og en kort historie (typisk 
3-5 linier) om hvert enkelt fl y.

Al tekst – både hovedteksten i kapit-
lerne og billedteksterne – løber parallelt på 
fi nsk og engelsk. Bogen er i A4 format med 
stift bind, 208 sider trykt på glittet papir. 
Der er ikke anvendt farver til trykningen, til 
gengæld er den tids sort-hvide fotografi er 
gengivet med den højeste kvalitet, som er 
teknisk opnåelig i dag.

Den modelbygger, som vil dykke bare 
en smule ned under overfl aden for at fi nde 
svar på et tvivlsspørgsmål om en detalje 
på sin model, eller som gerne vil forstå 
baggrunden for det, han er i gang med at 
bygge, vil have stor glæde af  bogen. Ligele-
des vil jeg tillade mig at påstå, at bogen også 
hører hjemme i en dokumentationssamling 
om dansk fl yvehistorie: Finlands kamp 
mod et overfald fra et af  ondskabens im-
perier var også vor kamp – dette faktum var 
der som nævnt ovenfor adskillige danske 
fl yvere (og andre), der tog meget alvorligt, 
til ære for vort land.

Spørg efter bogen for eksempel i Ny-
bo der Boghandel.

Kai Willadsen

Film og biograf
„Ærens dage“ og
Cafebiografen i Odense.
Her på det seneste har „Ærens dage“ haft 
premiere i Danmark og det var rart at se 
en fi lm om et hidtil lidet beskrevet emne 
i mili tær historien, nemlig Frankrigs benyt-
telse af  kolonitropper i dets kamp imod 
aksemagterne.

Hidtil har jeg kun set at USA har tur-
det tage hul på emnet ved at producere 
fi lmene „Ærens mark“(om det første sorte 
regiment under borgerkrigen 1861-65), 
„Operation Berlin“( om den første sorte 
jager-eskadrille i den 2. verdenskrig), og 
adskillige Vietnam-krigs fi lm, hvor folk fra 
USA’s minoriteter spiller en afgørende rolle.

Frankrig har aldrig selv taget hul på 
denne diskussion mht. sine minoriteters 
rolle i 2VK, men med denne fi lm er der 
rådet bod på dette. Filmen følger nogle 
algierere fra den dag, de bliver hvervet og 
kørt afsted til træningslejren. Vi følger dem 
under kampene i 1943 i Italien, hvor de 
vinder Fran krigs første sejr, til befrielsen 
af  Sydfrankrig i 1944, og derpå den ef-
terfølgende march mod nord for at slutte 
sig sammen med D-dags styrkerne for at 
presse tyskerne ud af  Frankrig.

Historien er godt fortalt og der er lagt 
vægt på at alt er fortalt så korrekt som 
muligt, og der er alligevel lagt noget kunst-
nerisk i fi lmen også, således at fi lmen er en 

nydelse at se. Slutdramaet i fi lmen er hvor 
algiererne skal befri en lille fransk by i Vo-
geserne i Nordfrankrig. Det bliver et hårdt 
slag, hvor de tappert holder stand mod sol-
daterne fra den tyske Wehrmacht,og slaget 
blev fulgt med stor spænding af  os der så 
fi lmen. En fl ot og anbefalelsesværdig fi lm.

Filmen varer 128 minutter og er in-
strueret af  en algierer som hedder Rachid 
Bouchareb og han har allerede høstet 
adskillige velfortjente priser for denne fi lm!

Nu mangler vi bare nogle lignende fi lm 
fra England, Holland, Belgien og Italien 
som også brugte kolonitropper i den 2. 
verdenskrig og hvis hele århundredet fra 
1900 til 2000 skal dækkes, så skal Austra-
lien, Østrig, Tyskland, Portugal, Spanien, 
Rusland/Sovjetunionen og Japan også tage 
hul på bylden. Hvis de altså tør det! Gør de 
det, så vil der helt sikkert komme en hel del 
gode fi lm ud af  anstrengelserne!

Konklusionen er den at fi lmen kan 
anbefales på det varmeste!

Cafebiografen i Odense, hvor vi så fi lmen, 
har igennem længere tid vist fi lm for vores 
smag.

Cafebiografen har specialiseret sig i 
„skæve“ fi lm, som de store kommercielle 
biografer ikke vil kendes ved. Herved kom-
mer der en hel del gode fi lm frem, hvilket 
er fi nt, for dette sikrer ytringsfriheden for 
fi lminstruktørerne og valgfriheden for den 
enkelte forbruger!

Tillige har man fra stabens side lagt 
vægt på hyggen i cafeen og i den tilhørende 
biograf  og man må gerne tage sin øl eller 
rødvin med ind til fi lmen! (Jeg kender ingen 
anden biograf, hvor man kan gøre dette!) Vi 
militærhistorisk interesserede har adskillige 
gange set fi lm i Cafe Biografen. Da „Der 
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek

Bestillinger af  kopier sker ved at fremsende en frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier – porto op til 50 gr. Storbrev.

Fra 7 – 15 kopier – porto op til 100 gr. Storbrev.
Fra 15 kopier – porto op til 250 gr. Storbrev.

Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse

Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 1,-. Antallet af  sider står efter –.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 1. november 2007

Untergang“ kom frem, ringede jeg rundt til alle biografer i Odense 
for at høre om de viste fi lmen. Den ville ingen kendes ved, en 
vrissede ligefrem og sagde „Vi fører ikke noget med den mand!“ 
(om Adolf  Hitler).

Kun direktøren for Cafebiografen ville kendes ved „Der Unter-
gang“ og han stillede os i udsigt at hvis vi var over 10 pers. fi k vi 
rabat på billetterne. Og det gjorde vi OGSÅ selvom vi kun var 8!

Siden, da Clint Eastwoods serie om slaget på øen Iwo Jima 
ikke vistes i de kommercielle biografer, overtog Cafebiografen dem 
resolut, og fl ere fyenske modelbyggere benyttede sig af  tilbuddet 
om at se begge fi lm til nedsat pris. Siden har Cafebiografen også 
vist „The Deer Hunter“.

Så uanset om man er til avantgardefi lm eller til krigsfi lm, så er 
Cafebiografen bare sagen! Og så er det jo hyggeligt at få sig en øl, 
et stykke mad eller et glas rødvin bagefter fi lmen, alt imens man 
snakker handlingen igennem.

Med disse ord, kan jeg kun anbefale Cafebiografen og dens 
udbud af  fi lm!

Morten Grim Pliniussen.

Anmeldelser, fortsat fra si. 35

(Nok Skandinaviens fl otteste blad, gode artikler)
Limtuben – 2/2007  Norge
Hellers Somua S35, artikel med billeder .....................................–5
The Batbug. Folkevogn ombygget til batmobil,
artikel med billeder .........................................................................–3
Bygning af  Revells BV 222 i 1:72, artikel med billeder ............–4
Landsudstilling 2007, artikel med billeder ..................................–7
Plastic X-planes, artikel med billeder ..........................................–4
Batterie Vara i Kristiansand, artikel med billeder ......................–4

(Pænt blad, farve på omslag – men som regel ikke mange artik-
ler)
Scala 2 2007 IPMS Sverige 
Svenske byggprofi ler –
Erik Ahlstrøm, Malmøs stærke mand, art. m. billeder .............–2
Model af  en kolmila i gennemskärning, art. m. billeder ..........–2
Helsingborg Open 2007, artikel med billeder ............................–2
DH89 Dragon Rapide i Spaniens inbördeskrig,
artikel med billeder .........................................................................–2
IPMS Open 2007, artikel med billeder .......................................–4

(Et fl ot blad, med gode billeder – kun sproget er vanskeligt)
IPMS Mallari 166 2/2007 Finland
LG-3 gennemgang – både 1:1 og model,
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–3
Model Expo 2007 – Muovimallikilpailun tulokset,
artikel med billeder ................–12 sider i farver! Så du det Bjørn?
Heinkel He 219, artikel med billeder...........................................–2

(Journal er et rigtigt fl ot blad, som andre må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 19 issue 2 2007 USA
Gunze Sangyo Zimmerit på dåse – tjek forum,
artikel med billeder .........................................................................–1
Skibsdiorama Turbinia og H.M.S. Royal Sovereign,
artikel med billeder .........................................................................–6
Junked and trunked – 1:16 dio med rusten civil bil,
artikel med billeder .........................................................................–6
Dora i 1:144. Jernbanekanon. Artikel med billeder ..................–6
Dodge 1:24 69 Superbee, artikel med billeder ...........................–6
Tosædet Hunter i 1:48 – en kvalitetsmodifi kation
af  Academy sæt, artikel med billeder ..........................................–8
Jack Ilfreys Lightning med et Academy 1:72 sæt.
Artikel med billeder .................................................................... –10

IPMS Journal volume 19 issue 3 2007 USA
Desert dive bomber. Hasegawa 1:48 Stuka, art. m. billeder ....–8
Liberation. Diorama med Sherman, artikel med billeder ........–6
1:12 Birdcage Maserati resin sæt bygget, art. m. billeder .........–4
Scratchbygning af  1:2256 Victory class
Star Destroyer fra Star Wars. Artikel med billeder ................. –10
Fransk Crusader i 1:72, artikel med billeder ..............................–6

IPMS Journal volume 19 issue 4 2007 USA
Trumpeter type 61 tank i 1:72 diorama, art. m. billeder ..........–6
Trumpeter RA-5C Vigilante i 1:72, artikel m. billeder .............–6
Monogram Liberator konverteret til Privateer,
artikel med billeder .........................................................................–8
1:700 model af  Ship of  Scarifi ce fra Combrig,
artikel med billeder ...................................................................... –10
Hasegawas 1:48 Warhawk i tidlig udgave, art. m. billeder ........–6
How I take pictures of  my models, artikel m. billeder .............–1
Finishing a ski trooper from 6th SS Moutain division,
artikel med billeder .........................................................................–2
Backdating AMT’s 1:48 A-20 into a French Douglas DB-7,
artikel med billeder .........................................................................–8
DML’s 1:35 T26E3 Heavy tank, artikel med billeder ...............–8
Trumpeter 1:32 A-10 uden camoufl age, artikel med billeder ..–6
Academy CH-53E Super Stallion, artikel med billeder ............–6
Model aircraft composites – hvordan man med photoshop laver 
actionbilleder med sine modeller, artikel med billeder .............–6

NYT FRA WWP
Rød-40: M-24 Chaffee in detail
Rød-41: Ki-46 III Dinah in detail
Rød-42: Meteor F.8 in detail
Rød-43: Messerschmitt Bf-109 G-2 in detail
Blå-12: Westland Sea King in detail
ID-4:  Stridsvagn 103 B/C in Detail
Importeres af  SMT Hobby der henviser til nærmeste forhandler.
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Kvartårs-
konkur-
rence 
2007
Af Flemming Hansen

Antal modelbyggere 2007: 19

Efter halvdelen af  årets kvartårskonkur-
rencer er afholdt er det med en Ib Schmidt 
i teten.

Han er nu kommet sig over skuffelser-
ne i 2006 og dundrer derudaf  på vej mod 
„mesterskabet“. Man kan næsten sige at 
han har sat skabet på plads allerede. Det 
skulle undre mig meget om ikke der skulle 
dukke et par Ib‘oramaer op der mindst 
skulle kunne give et par anden pladser og 
dermed sikre „skabet“?

Nuvel tilbage til maj afdelingen af  
kvartårskonkurrencen, der bød på en 
knivskarp duel på militærsiden mellem Ib 
og Lasse – hver med deres „orama“.

Ib’s var en klassiker fra hans side. Et 
køretøj og en håndfuld fi gurer. En formel 
der tilsyneladende virker. For Lasse, der i 
reglen bruger et andet koncept, hvori der 
indgår større højdeforskelle, var dette ikke 
nok ifølge „folkets dom“, så han måtte se 
sig placeret på 2. pladsen for 2. gang i træk. 
Når det så galdt den sidste præmiegivende 
placering så kom vi til Brian Brodersen, 
der har store mængder af  OD maling i sin 
samling. Denne gang brugt på en trækker 
med en kanon af  anseelig størrelse.

Jeg mødte megen hån, da jeg i før-
ste omgang havde kaldt den dansk på 
hjemmesidens billedside med modellerne 
fra kvartårskonkurrencen. Jeg vil dog til 
enhver tid fastholde at den hvide stjerne 
først er placeret på modellen efter jeg havde 
taget billedet, så den med rette kan kaldes 
for dansk... eller...

På den anden side af  bordet var det 
en kamp mellem forskellige 1:48 Navy fl y 
m.m. og enkelt 1:32 „intruder“.

Den endelige vinder blev Henrik Stor-
mer der nu forsøger sig på nettet med bi-
drag til ARC. Han er nået til den model han 
havde med sidste år, så om føje år skulle det 
nok være muligt at læse om den Corsair, 
der også blev heftigt „markedsført“ på vor 
eget forum. (Hmmm – gu’ ve’ om man 
skulle indføre nogle MGP lignende regler, 
der forbyder offentliggørelse af  modeller 

Navn
To-

tal

Ib Schmidt 10 10 20 2

Lasse Hyllemose 9 9 18 1

Flemming Hansen 10 7 17 3

Martin Røpke 9 7 16 20

Brian Brodersen 7 8 15 17

Peter Kristiansen 8 6 14 -

Roy Nielsen 8 5 13 5

Jes Touvdal 6 4 10 9

Henrik Stormer 0 10 10 11

Poul Østergaard 0 9 9 16

inden konkurrence.. ;-))
Nå, men Stormer vandt og på 2. plad-

sen kom endnu et Navy fl y denne gang 
fra Poul Østergaards hånd. En nydelig lille 
Wildcat i 1:48. På den sidste præmiegivende 
plads kom Hans Andersen med sin fi ne 
Dora i 1:32. Nej ikke DEN Dora, men den 
langt mindre pladskrævende FW-190D-9! 
Om den anden Dora nogen sinde dukker 
op er jo et spændende spørgsmål.

Men det var nu slet ikke de vindende 
modeller, der var det store samtaleemne 
efter konkurrencen.

Nej, det var nærmest den stille sensa-
tion, der udspillede sig på den ene side af  
bordet. En modelbygger havde mentalt 
fl yttet sig til den mørke side...

Steen Guldager vil mange huske som 
en trofast støtte i „Krympe foliens venner“. 
Det er nu en saga blot. Han havde en 
model med...

Jeg ved det lyder utroligt og enkelte 
ældre IPMS’ere kunne berette om, at 
det måske var sket tidligere for mange, 
mange år siden – men kilderne er usikre 
og dokumen terne er gulnede. Men mange 
måtte gå hjem fra mødet i chok.

Nu mangler vi vist kun at redaktøren 
tager en model med... men så er vi vist ovre 
i science-fi ction. Nej, ikke modellen, men 
sandsynligheden for at dette sker. Hvis det 
sker vil Rigets modeltraumepsykologiske 
afdeling naturligvis stå stand-by...

NYT FRA ITALERI
6457: Opel Blitz med gasgenerator
6458: 40 mm Bofors AA med besætning
6460: Pak 97/38
6461: Flakpz. 38 (t), deres egen
6462: LVT2 Amtrack
5603: S-båd

NYT FRA TRISTAR
TS 35027: 4 tyskere med automatvåben,
  2 med mg og 2 med mp
TS 35030: Marder III Ausf.H
  7.5cm PaK40/3 (Sd.Kfz.138)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2007-2008
15.-16. September .................... Modellbauausstellung IPMS-Tyskland ......Luftwaffenmuseum, Gatow v. Berlin, Tyskland
22.-23. September .................... Euro Militaire ................................................Folkstone, England
29.-30. September .................... National Convention konkurrence ............Wieze, Belgien (www.ipms.be)
10. Oktober............................... IPMS-møde - Swap-meet ............................Nyboder Skole, København
13.-14. Oktober ........................ DM i Modelbygning .....................................Valby Medborgerhus
10.-11. November .................... Scale Model World 2007 ..............................Telford, England
14. November ........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
23.-25. November .................... Modellbauwelt Hamburg .............................Hamburg, Tyskland
24. November ........................... Euro Scale Modelling ...................................Nieuwegein, Holland (www.ipms.nl)
12. December ........................... IPMS-julemøde .............................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
09. Januar................................... IPMS-Generalforsamling ............................Nyboder Skole, København
13. Februar ................................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
23. Februar ................................ Panser-seminar ..............................................Søvilla, Silkeborg Bad (dan.mouritzsen@oncable.dk)

Alle møder i København, på Nyboder Skole, er indtil videre i lokale 211 kl. 19.00 - 22.00. Opgangen i højre hjørne af  skolen.
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
244.
Ole Hesselholdt Pedersen 35394480
Bredgade 55, 2.tv.
5560 Aarup
ohp@stofanet.dk

245.
Jan Hejl
Tebbestrupvej 46
8900 Randers
jan.hejl@wanadoo.dk

246.
Ole Andreasen 56910315
Jordbærdalen 21
3700 Rønne
info@actiontour.dk

247.
Mikael S. Rasmussen 22488961
Egeparken 5
6650 Brørup
wotan@tdcadsl.dk

248.
Thomas Hyldgaard Pedersen
Slotsgade 16 B st.th.
9000 Aalborg
hyldgaard05@ofi r.dk

MEDLEMMER FLYTTET
148.
Henrik Sørensen 75931808
Gothersgade 4, 1.tv.
7000 Fredericia.
blazne@mail.dk

NYT FRA LEGEND i 1:35
LF1140: M9 Dozer Set (IDF version)
 For M60
LF1141: IDF M151A2 OREV
 Missile Carrier (late) omb.
LF1142: IDF M151A2 OREV (late), omb.
LF1143: IDF Magach 6B GAL/Batash
 enkeltledsbælter med drivhjul
LF1144: Firefl y Stowage set
LF1145: IDF Humvee TOW conv. set
LF1146: IDF Merkava Mk. 3 Baz
LF1147: IDF APC Nagmashot, omb
LF1148: IDF APC Nagmashot,
 komplet sæt
LF1149: StuG III oppakning
LF1150: US M2 Halftrack oppakning
LF0114: US M8 Greyhound Crew
LF0115: SS Tank Crew
LF1507: Cow Girl, 1:12/150mm

Bøger
1: Magach 6BGal, M60A1 i IDF del 1
2: Merkava Siman 3, Merkava Mk. 3
3: Magach 6BGal, M60A1 i IDF del 2
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA FRIULMODEL
AW-23:  2 stk. drivhjul til Luchs
ATL-91:  T-28
ATL-1601: Toldi-Nimrod
ATL-1602: Turan-Zrinyi
ATL-4801: Panther sen
ATL-4802: Tiger I tidlig
ATL-4803: KV-I/II
ATL-4804: Pz III/IV med hele styretappe
  og istagger
ATL-4805: Pz III/IV m. gennembrudte 
styretappe
ATL-4806: Tiger II/Jagdtiger
ATL-4807: Tiger I sen
ATL-4808: KV-I/II let type med
  styretappe på hver andet led
ATL-4809: Panther tidlige
ATL-4810: Pz III/IV med hele styretappe
  og glat trædefl ade
Importeres af  SMT Hobby der kan hen-
vise til nærmeste forhandler.

NYT FRA RUBIO
Kanonløb og resinsæt
TG-89: 17 pdr til Comet A34
TG-90: 47 mm og 75 mm til Char B1 bis
TG-91: 45 mm M38 til T-70
TG-92: 47 mm SA-35 til Somua
RK-001: Rolls-Royce M1924 panservogn
RK-002: Sd.Kfz. 13 Adler
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ATAK MODEL
35015: Zimmerit Panther D
35016: Zimmerit PzKpfw IV Ausf  J
35017: Zimmerit Wirbelwind
35038: Zimmerit Panther D, Premium
35039: Zimmerit Panther G (model 2
35040: Zimmerit Pz.Kpfw. III
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårskonkurrencen i maj 2007

Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Til højre ses Henrik Stormers vindende 1:48 
F4U Corsair, den vandt i klassen for fl y og 
andet.

On the right is the 1:48 F4U Corsair
that won in the aircraft and other class.

The builder is Henrik Stormer

Herunder er det retro modelbygning i form 
af en 1914 Dennis Fire Engine i 1:24.
Dette gamle Airfi x sæt er bygget
af Torben Klein

Below is retro modelling in the shape
of a 1914 Dennis Fire Engine in 1:24.

The old Airfi x kit was built by Torben Klein

Herunder er det Brian Brodersens 
M5 Artillery Tractor i 1:35.
Kanonen bagved er en 8 tommers 
haubits. Modellen blev nr. 3 på
panser og diorama siden

Below is an M5 Artillery Tractor in 
1:35 towing an 8 inch howitzer.

It took 3rd place in the
armour and diorama class

Til venstre er det en buste af Sortskæg,
den er lavet af Allan „Helsingør“ Nielsen

On the left is a bust of Blackbeard.
The modeller is Allan „Elsinore“ Nielsen
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
holder en kort pause. Redaktionen syntes nemlig at Eric Hindings billeder fra hans tid 
som læge ved ESK 727 i 1962 skulle bringes i farver. Nyd dem.

Fotos/Photos:

Eric Hinding

Kommentarer er vel nærmest overfl ødige. Sølvblanke F-100 fra ESK 727 i både en- og tosædede udgaver

Comments are really not necessary. These silver F-100s from 727 Sqn were stationed at Karup AB in 1962


