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Meteor TT. Mk. 20 i dansk tjeneste

Fotos/Photos:

Flyvevåbnets Historiske Samling

Samtlige 6 Meteor TT. Mk. 20 i dansk tjeneste opstillet
på Flyvestation Ålborg
Bemærk at de lyse felter er day-glo og ikke hvide,
som billedet ellers antyder

All six RDAF Meteor TT. Mk. 20 lined up at Ålborg Air Base
Note that the light areas on nose and wings are day-glo and not 

white as the photo might suggest

Meteor TT. Mk. 20 51-508 fotograferet på FSN Ålborg
Bemærk målslæbningsudstyret på vingen

Meteor TT. Mk. 20 serial 51-508 at Ålborg Air Base
Note the target towing winch on the wing
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LEDER
Årene går, men redaktionen består. Med dette nummer er undertegnede begyndt på mit 22. år, idet jeg overtog redaktørstolen efter 
Kai Willadsen i 1986. Flemming er netop begyndt på sin 15. årgang og hvis Carsten og Henrik holder året ud, og det tror jeg på, så 
holder de kobberbryllup med bladet i december. Yngstemanden er Per, som med næste nummer har været med i 2 år.

Hvor vil jeg så hen med dette? I virkeligheden ingen steder. Det skal ses som en fi losofering over at vi alle bliver ældre, selvom 
det formentligt er de færreste af  os der føler os ældre. Det vigtige er, at man skal føle sig tilfreds med det man laver og ikke holde op 
med at bygge fordi man ikke kan blande sig i topstriden på diverse konkurrencer. Vil man endelig konkurrere, så kan man vælge at 
konkurrere med sig selv og bestræbe sig på at hver eneste model skal være en lille smule bedre end den foregående.

Personligt hygger jeg mig med at lægge mine modelaktiviteter dels i bladet, dels ved DM i Modelbygning. Jeg tror fortsat på at jeg på 
et tidspunkt får bygget en model og at jeg kommer til at få bygget de fl este af  de sæt som i øjeblikket fungerer som isolering i skabene. 
Jeg håber at du også får bygget det meste af  dit lager inden du skal afhænde det, da der næppe er plads til det hele på plejehjemmet.

Til en afveksling var vi til dette februar-nummer ude i en stofmæssig krise. Februar-nummeret er traditionelt det blad, som er sværest 
at få fyldt op, især fordi der er så kort tid fra december-nummeret udkommer til der er deadline på februar-nummeret.

I år valgte vi så endda at fl ytte redaktionsmødet frem til et par dage før deadline, da jeg absolut ikke troede på at der ville komme 
nogle artikler fra Jer medlemmer. Det skulle vi ikke have gjort, for dagen efter dukkede der en artikel med tilhørende fotos op. Vi har 
nu valgt at lade den ligge over, så der er altså allerede een artikel i maj-nummeret, men der er plads til mange fl ere. Bare kom med dem!

Vores prioritering er og har altid været at udkomme regelmæssigt. For mig at se er bladet den lim som binder os sammen, det kan 
ikke erstattes af  Internet fora, mails eller andet. Selv om vi i Danmark er langt fremme med Internettet, så er det stadig ikke alle som 
har vænnet sig til den elektroniske tidsalder. Desuden er det svært at have en computer liggende ved siden af  sig når man skal lime 
dele sammen, der er det nemmere med et blad som referencemateriale.

Hvad kan vi så se frem til i 2008? Som det ser ud i øjeblikket er det Flyvevåbnets Åbent Hus i Karup d. 08. juni, der bliver højdepunktet. 
Det er jo ikke et DM-år. På modelfronten er der allerede d. 23. februar et seminar for panserbyggere i Silkeborg. Tilmeldingsfristen er 
godt nok udløbet når du sidder med dette blad i hånden, så jeg håber du allerede har tilmeldt dig.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 18. januar. Deadline til næste nummer: 01. april.

Forsiden er en dansk Meteor NF. Mk. 11 fotograferet i luften fra en 
anden NF. Mk. 11. Bemærk størrelsen på vingekokarden 
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling

Front cover: A RDAF Meteor NF. Mk. 11 photographed sometime in 
the late 1950‘s from another NF. Mk. 11.

Photo: RDAF Historical Collection

Tryk: Sats-o-Grafi k, Frederiksværk
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Formandens side  
Det er et lidt specielt nummer for mig dette her. For præcis 20 år 
siden – i det herrens år 1988 – var jeg til mit første IPMS møde. 
Det var i januar – det var hundehamrende koldt og det var på 
Randersgade skole i København. Med januar var det naturligvis 
også generalforsamling…

Som det har været scenen fl ere gange siden var også denne gene-
ralforsamling en af  dem, hvor der var heftig debat om specielt ét 
punkt. Det er ikke fordi jeg vil opfordre til fornyet debat omkring 
dette emne – absolut ikke!

Jo, det var Bjørns (kassererens) nebengeschäft i form af  SMT 
hobby, der var skudsmålet. Der var opstået en skæv konkurrence-
fordel mente nogen idet Bjørn kunne „annoncere“ gratis i bladet 
med sine varer. Fy da!

Konklusionen på dette blev, at der ikke fremover måtte angives 
SMT hobby som forhandler – men gerne at SMT hobby henviser 
til nærmeste forhandler og at indlæg fra Bjørn kaldes nyhedslister. 
Nyhedslister er gratis for alle – og den dag i dag er det faktisk 
det samme der gælder. Men diskussionen har da været der talrige 
gange i de forløbende 20 år. 

Med udgangen af  1987 måtte Torben Klein – den daværende for-
mand – konstatere, at IPMS nu tangerede medlemsrekorden med 
intet mindre end 107 medlemmer! Dette var en ny rekord som man 
skulle helt tilbage til de oprindelige „Stoppel dage“ for at kunne 
matche. Efter 10 år i skyggen af  dette, kunne IPMS nu for alvor 
sige at skuden var vendt og fremtiden ventede lige om hjørnet.

Efterfølgende har profi lering omkring DM givet et antal 
medlemmer omkring de 230-245, der har ligget nogenlunde kon-
stant de sidste mange år. Nogenlunde lige mange kommer til og 
nogenlunde det samme går fra. Jeg tror ikke på, at vi nogensinde 
når over 300 – men hellere 1 medlem i 10 år end 10 medlemmer 
i 1 år, når man ser på den evindelige palaver hvert eneste år med 
folk der ikke kan få deres fi nger ud og få betalt det temmeligt 
begrænsede kontingent…

Når man så ser på at kontingentet for 1988 var 90 kr og det nu 
20 år senere „kun“ er 200,- så tænk på hvad du får mere. Bladet 
var dengang fotokopieret og blev samlet af  de tilstedeværende 
medlemmer på møderne i hvert kvartal. Det var simpelthen ko-
pieret på en almindelig fotokopimaskine og til nød forsynet med 
at påklis tret postkort på forsiden når det gik højt. Farveprint no 
way. Skrivemaskine du! Rastede billeder der kostede en formue pr. 
stk., hvilket gjorde, at der heller ikke var så mange billeder i bladet.

Bladet anno 2008 er stadig fotokopieret, men på en helt anden 
slags maskine og forsynet med glittet omslag og farvebilleder både 
hid og did. Afl evering af  artikler foregår på nemmeste måde via 
Internettet eller på nemme medier som USB nøgler og bærbare 
pc’er. Hurra for den teknologiske udvikling på det punkt!

Vi har dog stadig et mas med at få materiale til bladet – så det er 
der heller ikke noget nyt i.

IPMS er også brudt igennem på nettet. Det var der slet ikke noget 
der hed i 1988. Hvis der var nogen der havde en PC var det en 
stand-alone model til mange mange penge – og det var på jobbet!

De første små konsoller var på markedet i form af  Commodo-
re 64 og hvis det var avanceret en Amiga! På jobbet havde jeg selv 
en Olivetti M-240 med uhørte 40Mb harddisk og Windows var 
stadig noget der kunne ligge på tre disketter!

Hvis dit digitalkamera i dag kun har et fl ash kort på 64 Mb 

er man jo ingen vegne. Det er jo faktisk for kun små 10 år siden 
at nettet for alvor begyndte at accelerere og med udbredelsen af  
digitale kameraer er det jo ingen sag at lægge gallerier af  modeller 
på nettet, så man ikke skal nøjes med de ganske få der kan være 
i de trykte medier. Så vi kan med sikker stemme sige at IPMS 
stadig er med i front.

1988 bød i øvrigt på „Åbent hus“ på det daværende Flyvestation 
Værløse. Og hvilket Åbent Hus det var. Solen bankede ned fra en 
skyfri himmel og Red Arrows gjorde luften usikker over Værløse 
og nærmeste omegn.

Det var en herlig dag med masser af  fl y, der i dag vil virke 
spændende og eksotiske efter at vi i mange år har måttet „nøjes“ 
med F-16 i forskellige varianter. Dengang var der både Jaguarer, 
Draken, Phantom, F-111 og mange andre. Oh hvilke tider! Det 
helt store højdepunkt var Red Arrows, der fl øj lavt – rigtigt lavt, 
hurtigt og imponerende.

Det var sådan set sidste gang at det skete på denne måde i 
Danmark, for få uger senere skete der det, der ikke må ske – et 
opvisningshold kolliderer i luften og et smadret fl y lander i publi-
kum. 70 tilskuere bliver dræbt og fl ere hundrede kommer til skade. 
Så når man nævner Ramstein vil nogen sikkert huske på en tysk 
fl yveplads og andre på et rockband – også fra Tysk land…

Opvisningsholdet var i øvrigt Frecce Tricolore – et hold der 
efterfølgende mange gange har lavet opvisning i Danmark. Men 
øvelsen med  det store hjerte og solofl yet der bryder igennem 
direkte imod publikum og krydse med fl y der fl yver på langs er 
forlængst taget af  plakaten! Ulykken i Ramstein fi k stor betydning 
for fl yveopvisninger i Danmark og resten af  verden. I årene frem-
over blev diverse Åbent Hus afl yst og vi skulle frem til 1994 før 
der atter var Åbent Hus i traditionel forstand i Værløse.

Også i 2008 vil der ske mange spændende ting rundt omkring.. 
DM må vi vente til 2009 med ganske som det er sædvanen.

Allerede i slutningen af  januar drager jeg et smut til Florida for 
at overvære Rolex Daytona 24 timers løbet, hvor Jan Magnussen 
satser på en klassesejr og et Rolexur. Men „tilfældigvis“ befi nder 
Kennedy Space Center sig ikke langt derfra og lur mig om der 
ikke kunne komme en „Kennedy Space Center for IPMS’ere“ ud 
af  det til næste nummer?

Dette nummer er også det første i et nyt år. Der er vedhæftet et 
girokort i det, der ikke er steget siden sidste år. Derfor håber vi 
naturligvis på at du vil forny dit medlemskab for endnu et år. Have 
fun out there – og byg en model eller to!



5

Armstrong Whitworth Meteor NF.11 og

TT. Mk. 20 i dansk tjeneste
(Med tak til Per Voetman IPMS Nyt 44)

Af Flemming Hansen

Efter udviklingen af  Gloster Meteor-
 jageren i anden verdenskrigs sidste 
 år bevægede den britiske fl yindu-

stri sig for alvor over i produktionen af  
jetkampfl y.

De første fl y havde en række tekniske 
begrænsninger med hensyn til aktionsradi-
us og navigations- og radarudstyr, som kun 
gjor de dem egnede til løsning af  kampop-
gaver under gunstige lys- og vejrforhold.

Med de store forbedringer af  natfl yv-
nings- og radarteknologien, som udviklin-
gen af  natjagerne i verdenskrigens sidste år 
også havde fostret, forekom det naturligt 
at forsøge en sammenkædning af  disse 
nye teknologiske landvindinger til en ny 
jetfremdrevet natjagertype.

Glosters svar på ønsket om en jetdrevet 
natjager blev naturligt nok en type, der 
baseredes på Meteoren. Den netop intro-
ducerede tosædede trænerversion T.Mk.
VII blev basis for den nye version, der fi k 
betegnelsen NF. Mk. 11.

NF. 11 fl øj første gang den 31. maj 
1950. I det ydre adskilte den sig navnlig 
fra trænerversionen ved at have en læn-
gere næse til at rumme radaren. Desuden 
havde den større vingefang med afrundede 
vingespidser, ligesom versionerne frem til 
og med Mk. III havde haft det. Endelig 

ønskede man at forbedre de aerodynamiske 
egenskaber, hvorfor den forsynedes med 
samme type haleparti som Mk. 8 versionen.

I det indre adskilte den sig naturligvis 
fortrinsvis fra de tidligere versioner ved 
at være udstyret med et mere omfattende 
og mere teknisk udstyr. Desuden forsy-
nedes den med en nyudviklet udgave af  
Rolls-Royce Derwent motoren (series 
8). Endelig fi k den installeret fi re 20 mm 
kanoner i vingerne.

RAF nærede stærke ønsker om en 
forbedring af  sin natjagerstyrke, så det 
besluttedes at indkøbe den nye fl ytype 
til udfyldning af  denne rolle. Totalt pro-
duceredes NF. 11 i 358 (tallet varierer 
efter kilden) eksemplarer, inden den på 
samlelinierne erstattedes af  nyere Meteor 
versioner.

Dansk militær fl yvning var i 1949 gået 
ind i jetalderen med indkøbet af  tyve Mete-
or IV. Ved introduktionen af  den nye type 
i RAF besluttedes det, at også Danmark 
skul le erhverve denne type.

Den første af  tyve NF. 11‘ere indkøbt 
til det danske fl yvevåben ankom til FSN 
Ålborg i november 1952. Flyet tjeneste-
gjorde her ved eskadrille 723, der fra 1. 
december 1952 var blevet oprettet som 
natjagereska drille. Flyet fi k typenummer 51 

og individuelle numre fra 501 til 520. Målt 
med vore dages målestok blev tjenestetiden 
ganske kort, idet de 16 tilbageværende (in-
takte) Meteorer udfasedes fra aktiv tjeneste 
allerede i 1959. Den korte tjenestetid til 
trods, måtte fl yet på daværende tidspunkt 
imidlertid klart betragtes som forældet 
i natjagerrollen. I eskadrille 723 afl østes 
typen af  North American F-86D Sabre.

Seks af  de tilbageværende danske 
Meteorer blev dog sendt til England, for 
at blive ombygget til måslæbningsopgaver. 
Denne version, TT. Mk. 20, fl øj endnu 
nogle år i Flyvevåbnet. (Det drejede sig 
om 504, 508, 512, 517, 518 og 519. Flyene 
fi k i øvrigt ved overgangen til fl yvevåbnets 
nye typebog stavs system typebogstavet H).

Den endelige udfasning af  de sidste 
seks fl y skete i 1962. De fem af  fl yene 
videresolgtes til AB Svensk Flygtjänst, der 
fortsatte målfl yvningerne med dem frem 
til omkring 1966.

Den sidste danske Meteor TT. Mk. 
20, nemlig 504, forblev i Danmark hvor 
den - efter at have fået fjernet målslæb-
ningsudstyret - blev opstillet som vartegn 
ved eskadrille 723 i den gamle natjager-
bemaling. Desværre blev den også inden 
opstillingen ribbet for næsten alt øvrigt 
udstyr. 504‘s tomme skal blev dog for 

17 stk. Meteor NF. 11 linet op på FSN Ålborg d. 08. oktober 1954
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling



6

nogle år siden malet op, så den nu udadtil 
fremstår som ganske pæn. Men når den 
tages i nærmere øjesyn, skæmmes den af  
den manglende indmad.

Meteor NF. 11 som model
Indtil 1987 var modelbyggeren i høj grad på 
Herrens mark, hvis han ønskede at tilføje 
en Meteor NF. 11 til sin samling.

Kunne man skaffe sig en Airfi x Mk. III, 
en Frog Mk. IV, en Frog Mk. 8, et Airmodel 
canopy, plasticcard, body-putty, knofedt og 
en stor del tålmodighed, kunne det da lade 
sig gøre at kreere en NF. 11’er i 1/72. Men 
den nødvendige arbejdsindsats for at nå et 
bare rimeligt resultat, var ganske betydelig.

En væsentlig forbedring af  situationen 
indtraf, da Rareplanes for mange år siden 
udsendte sit fortræffelige vacuformsæt af  
NF. 11 (med fl ere). Er man ikke bange for 
vacuformsæt, er det i øvrigt et fortræffeligt 
sæt, at man (jævnfør nedenfor) måske med 
fordel kan kaste sig over det, skønt Match-
box endelig fi k lanceret den længe ventede 

injektionsstøbte NF. 11‘er i 1987.
NF. 11‘eren har altid fascineret mig 

som fl ytype, så da jeg langt om længe stod 
med Matchbox’ nye sæt mellem hænder-
ne, kastede jeg mig straks ud i bygningen 
af  modellen. Modellen er i det store hele 
nøjagtig i de ydre mål. Desværre er byg-
ningen imidlertid langtfra problemfri. Selv 
om sættet ved første øjekast ser ganske 
udmærket ud, lider det af  en række basale 
fejl og mangler. For det første har alle de 
sæt, jeg har haft fat i, lidt af  „synk“ og en 
vis sparsommelighed med plastikken i stø-
beprocessen, så fl ere dele i realiteten kun 
leveres halvstøbte. Disse problemer har 
dog kunnet løses ved hjælp af  store mæng-
der body-putty og andre små fi f, som man 
kan gennemføre, hvis reser ve delskassen er 
tilstrækkelig velforsynet.

For det andet lider sættet imidlertid 
også af  så mange basale unøjagtigheder, at 
stort set hver eneste samling af  de større 
dele som krop, vinger og haleparti kræver 

næsten kolossale mængder body-putty og 
efterslibning. Det betød blandt andet, at de 
ellers ganske nydelige paneler med rejste 
linier måtte slibes helt væk i denne proces. 
Orker man det, kan man naturligvis råde 
bod herpå ved efterfølgende at skære nye 
linier ved hjælp af  en stållineal og en god 
kniv, men dertil rakte min i forvejen hårdt 
prøvede tålmodighed dog ikke.

Fra disse generelle kritikpunkter skal 
jeg nu bevæge mig til et par praktiske råd 
i byggeprocessen. Husk endelig at lægge 
vægt i næsen inden radarhætten og de 
forreste kropsdele limes sammen. Ellers 
vil maskinen komme til at hvile på halen, 
og det ser ikke så godt ud. Vær derudover 
overordentlig opmærksom, når de forskel-
lige større delelementer limes sammen. 
Er man ikke påpasselig, vil den dårlige 
pasform delene imellem meget nemt re-
sultere i, at samlingerne bliver skæve, så 
f.eks. vinger og hale kommer til at hænge 
i de underligste vinkler på kroppen. Pind 
derfor et stabilt underlag, hvor limningerne 
kan tørre grundigt, inden arbejdsprocessen 
fortsættes.

Inden de større dele samles, bør man 
dog nok ofre lidt opmærksomhed på in-
teriøret. Matchbox-sættet er ikke ligefrem 
spækket med lækre detaljer i cockpittet. På 
den anden side er interiøret dog hæderligt, 
og kan anvendes uden modifikationer, 
fordi cockpittet skal være sort, så detaljer 
alligevel kun vanskeligt kan ses gennem 
canopyet.

Seletøj på sæderne og sidekonsoller 
valgte jeg dog at tilføje, men hvor meget 
man vil gøre ud af  de indre dele er ab-
solut en smagssag. Yderligere valgte jeg 

Meteor NF. Mk.11 på FSN Ålborg d. 08. juni 1957.
Bemærk at der ikke er serienummer på næsestelslugen, men i stedet to landingslys
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling

Meteor NF. 11 nr. 51-513 er her i færd med at få monteret droptanke
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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at forbedre hjulbrøndene, og forsynede 
dem med plasticcardsider og forskellige 
ledninger. Sættets motorer er nærmest 
ikke motorer, men da de også vanskeligt 
kan ses, valgte jeg ikke at detaljere eller 
udskifte dem. Føler man trang til lidt ekstra 
arbejde, kan motorerne imidlertid sagtens 
forbedres.

Bemaling
Ser man bort fra den farvestrålende be-
maling af  TT. Mk. 20‘erne, har de danske 
NF. 11‘ere fl øjet i to forskellige camoufl a-
geskemaer.

Flyene var ved leveringen bemalet 
i standard RAF-camouflage, som på 
daværende tidspunkt var „Medium Sea 
Grey“ som grundfarve og „Dark Green“ i 
mønster på oversiden. Skemaet var i øvrigt 
identisk med det belgiske, som er vist på 
byggesættets emballage. Nærmere beskri-
velse forekommer derfor unødvendig. Dog 
bør man være opmærksom på, at der kunne 
være små individuelle variationer fra fl y til 
fl y, så det vil under alle omstændigheder 
være en god ide at checke fotografi ske 
referencer, før man giver sig i kast med 
malearbejdet. Flyenes numre var hvide, og 
ved leveringen fra Armstrong Whitworth 
var de danske Meteor 11‘ere påført såvel 
type- som individuelle numre med stencils 
i RAF-standard. Disse taltyper fås fra det 
engelske fi rma Modeldecal, mens type-
nummeret må fi ndes andetsteds, f.eks. fra 
et gammelt Stoppel ark.

Jeg har ikke kunnet fi nde fotografi sk 
dokumentation herfor, men jeg regner 
med, at fl yets individuelle nummer var 

påmalet forreste næsehjulsdør, som det 
var tilfældet på de øvrige Meteor-versioner 
i dansk tjeneste. (Red. Bem. Ud fra de billeder 

vi har haft adgang til er der ikke noget nummer 

på næsehjulsdøren.) Stencils m.v. kan uden 
videre tages fra sættet. Man skal dog være 
opmærksom på, at både vinge- og krops-
tanke var forsynet med hvide bånd, hvorpå 
der med rød tekst var påført advarsler. Jeg 
ved ikke om de danske var forsynet med 
advarsler på dansk, men på de engelske var 
teksten „Sling of  support here“.

Modeldecals ark nummer 88 er i øvrigt 
en god hjælp i forbindelse med stenciltyd-
ningen, og det kan anbefales at anskaffe det 
(eller et andet Meteor-ark) uanset hvilken 
version, man vil bygge.

Skillelinien overside-underside gik 
ca. langs kroppens midterlinie. Efter det 
første IRAN-eftersyn fi k NF. 11 også den 
trefarvede standard camoufl agebemaling, 
som de tidlige Meteor-versioner med over-
gangslinien til den lysegrå undersidefarve 
lavere. I det senere bemalingsskema var 
oversiden af  næsen halvmat sort, mens un-
dersiden af  næsen havde en lysegrå farve, 
der var en anelse mørkere end undersidens 
normale lysegrå.

Undersiden var fortsat „Medium Sea 
Grey“, mens oversiden, opmaledes i et 
mønster af  „Dark Green“ og „Dark Sea 
Grey“. Tal/bogstaver var som F.8 først 
engelske typer og senere gl. dansk stan-
dard. På begge versioner fi k radomen efter 
nogen tids fl yvning et gråbrunt skær, som 
man kan forsøge at gengive, hvis en lidt ny-
ere slidt version ønskes bygget. Stencils og 
gåfelter m.v. var som på den tidlige version.

De øvrige bemalingsdetaljer er ganske 
udmærket gengivet i Matchbox’ byggevej-
ledning, hvorfor de ikke skal gentages her. 
På et felt tror jeg dog, at den er forkert. 
Den angiver, at hjulbrønde m.v. skulle have 
været aluminiumsfarvede. 504‘s hjulbrønde 
er lysegrønne (Humbrol 80 med en anelse 
hvidt), og skønt dette kan være specielt for 
dette fl y, viser de fotografi er jeg har haft 
lejlighed til at studere, at de var bemalede i 
en forholdsvis mørk farve. Jeg tror derfor 
mest på, at de faktisk skal være grønne.

NF. 11 -504, -508, -512, -517, -518 og 
-519 returnerede til Armstrong Whitworth 
Aircraft Ltd.’s fabrik i Bagginton for om-
bygning til Target Tugs. Flyene blev om-
bygget til high speed slæbemålsfl y. TT. 20 
fi k indbygget fi re beholdere i bagkroppen, 
som hver kunne indeholde et high speed 
radar-refl ekterende eller ikke refl ekteren-
de mål, som kunne udløses særskilt fra 
slæbe målsoperatørens plads i det bageste 
cockpit. Det er bunden af  disse beholdere 
man kan se på undersiden af  bagkroppen 
på hver side af  selve slæbewirestyret. De 
var påmalet et nummer fra 1 til 4 på be-
holderne, således at 1 og 3 var på venstre 
side og 2 og 4 var på højre side med laveste 
nummer bagerst. Hvert mål var på enten 
15x3 eller 20x4 fod.

I England blev der også installeret et 
vinddrevet spil af  fabrikatet M.L.Aviation 
type G fuld feathered vindmølle drevet spil, 
som var monteret i en strømlinet pylon på 
højre vinges centersektion. Spillet kunne 
indeholde 6.100 feet (1.8Ø m) wire. Slæ-
bemålet var udstyret med en målmikrofon 
så „tæt-på“ skud også kunne tælles. Wiren 

Her ses en Meteor NF. 11 under optankning på FSN Ålborg d. 8. juni 1957
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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var ledende og skuddene blev registreret i 
det bagerste cockpit, hvor måloperatøren 
sad. Wiren gik fra spillet ned til en trisse 
ved vingebagkanten. Herfra gik wiren 
gennem et rør ind under bunden af  fl yet 
til en anden trisse og herfra bagud gennem 
et rør med en udvidelse, som indeholdt en 
kabelklippeanordning, så man i en nød-
situation kunne klippe wiren og dermed 
målet af. Klippemekanismen blev styret 
af  spiloperatøren.

I bagkroppen blev styrewirerne til 
højde- og sideror fl yttet for at gøre plads 
til de fi re målbeholdere.

Armeringen blev fjernet. Dette bevir-
kede at vægt og ydeevne svarede til NF. 
11‘eren.

Bygningen af  selve fl yet svarer nøje til 

bygningen af  NF. 11‘eren bortset fra spillet, 
der tidligere kunne fås fra C-scale Conver-
sions, men som man nu må scratchbygge, 
evt. ud fra tegningen i denne artikel. (Red.

bem. Tegningen er fra IPMS-Nyt nr.49).

Opdatering små 20 år efter
Matchbox sættet har levet et omfl akkende 
liv. Det var vel forventet, at den ville dukke 
op i en Revell æske, hvilket den så gjorde 
i 1998. Den kan man nok ikke rigtig fi nde 
mere, så derfor er det da heldigt at Xtrakit 
nu er leveringsdygtig i dette sæt. Om det så 
er skidt eller ej – sættet altså – så er der da 
en mulighed for at bygge en NF. 11 i 1:72 
eller en TT. Mk. 20 for den sags skyld. Men 
for bedre detaljer skal man kigge senere i 
artiklen til Classic Airframes sættet.

Man kan også kaste sig ud i PJ Produc-
tions NF. 11, der er en fuld resin model. Jeg 
har ikke haft fi ngre i den, men hvis deres 
senere RF-84 er i samme kvalitet – så er 
det et meget ok sæt. Men om man så vil 
ofre omkring 300,- på en lille 1:72 model 
er jo op til den enkelte!

Det har til gengæld ikke skortet på alt 
muligt tilbehør over årene til Matchbox 
sættet. Det har været æts fra Airwaves (der 
nu er på banen igen) og ikke mindst diverse 
hvidmetal fra Aeroclub. Det positive man 
kan sige om Aeroclub hvidmetal delene 
er… at de er tunge! Der er sandt at sige ikke 
en skarphed og et overfl od af  detaljer der 
ikke også er på de oprindelige dele. Der er 
minimale detaljeforskelle. OK, hovedhju-
lene er ikke støbt sammen med benene 
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i sættet! Men disse sidder altså temmelig 
meget i skjul inde mellem to store jetmo-
torer, så det er ikke så meget man kan se 
alligevel. Og når vi kommer til bumsæder 
er Aeroclubs ikke langt fra at være udefi -
nerbare metalklumper. Kunne tjekkerne 
ikke for pokker lave noget ordentlig resin 
i stedet! DET mangler!

Modeldecal, der nu også er en serie af  
decals, der ikke længere eksisterer, lavede 
fi ne og ikke mindst veldokumenterede ark 
der ikke indeholdt danske emner, men sten-
cils kunne man da bruge. Sættene hedder 
88 og 92, hvis nogen har brug for at jagte 
disse. Desværre fl yttede Modeldecal sig 
ikke fra 1:72 så vidt jeg erindrer. Så der er 
ikke noget at hente til større skalaer.

På dokumentationssiden kan jeg varmt 
anbefale „The Modellers Datafile no. 
8“ – The Gloster & AW Meteor fra SAM 
Publica tions, der udover skalategninger 
også har en del stregtegninger fra de origi-
nale manualer, samt en masse detaljefotos. 
De er dog lidt for små efter min smag. 
Men ok er de.

Classic Airframes Arm-

strong Whitworth NF. 11/13 

1:48
Baggrunden for artiklen er jo en intet 
mindre end 20 år gammel artikel af  Per 
Voetman i IPMS-Nyt nr. 44.

Nu er det jo nok ikke alle der ligger inde 
med alle numre af  foreningsorganet, så 
derfor syntes vi, at det var fi nt at opdatere 
denne til 2007-08 niveau, da der for kort 
tid siden er udkommet den hidtil mest 
gennemførte Meteor NF. 11 i 1:48. Det er 
naturligvis Clas sic Airframes fi ne model, 
der på trods af, at det er et såkaldt multi-
mediesæt, så stadig består af  sprøjtestøbt 
plastik med resin detaljer til de fi nere dele 
i cockpit mm.

Classic Airframes har været mester for 
at udsende en mindre serie af  Meteorer, 
der hvor Tamiya stoppede med III’eren.

Det er blevet til IV, VII, 8, 9 og 11/13 
– alle i 1:48.

Jeg har tidligere bygget IV’eren og 
det var i sandhed ikke en nem „shake and 
bake“ opgave. De største problemer består 
i at få top og bund af  hovedplanet til at 
matche op med fuselagen og ikke mindst 
at få indarbejdet dihedral i hovedplanet, der 
af  typemæssige årsager er op delt i intet 
mindre end 7 stykker, der for de yderste 
over- og undersider skal fæstes i et ikke 
særligt veldefi neret vingefæste.

Cockpit skal bygges op som i vejlednin-
gens punkt 1–3. Som også Per bemærker 
i sin oprindelige artikel er cockpittet helt 

sort. Der bør man nok variere lidt med 
meget mørke grå og tørbørstning på de 
vældigt fi nt detaljerede dele.

Inden bemaling får alle dele en omgang 
af  Tamiyas hvide primer fra den store dåse. 
Denne er simpelthen fremragende (som 
alle Tamiya farver) og dækker godt udover 
at danne en god bund for efterfølgende 
behandling. Jeg vil anbefale at man bemaler, 
og detaljemaler alle dele enkeltvis før man 
sætter dem sammen. Gør man det først 
bagefter er det næsten umuligt idet cock-
pittet er meget snævert og for det bagerstes 
vedkommende har dele der vil kræve en 
vinkelpensel at komme til!

Mens cockpitdelene tørrer, kan man 
sætte næsedelene 52 og 53 på kropsdelene 
1 og 2. Saml krop og næse mod et plant 
underlag, så man ikke får en skæv næse! 
Husk at installere rigeligt med næsevægt i 
denne model. Med den lange næse er der 
rigelig plads!

Man kan derefter begynde at kigge 
på at sætte kropshalvdelene sammen med 
cockpittet. Begynd med det forreste der er 
vanskeligst at få til at passe. Hele tiden ved 
at tørsamle kropsdelene, så man er sikker 
på, at der ikke kommer store revner. Hvis 
dette lykkes tilfredsstillende kan du gå 
videre til det der bliver sværere!

Underkroppen med den nederste del 
af  hovedplanet skal have påsat delene 
15 og 16 der er interiør til hjulbrønde. 
Hemmeligheden er, at man skal sørge for 
at hjulbrøndene slibes så fl ade som muligt 
og man skal konstruere en gennemgående 
hovedbjælke med den korrekte dihedral for 
at den ene side ikke skal pege lige ud i luften 
mens den anden vinker formålsløst…

Vejledningen foreslår at man isætter 
motorforstykkerne inden man sætter de 
to vingetoppe på. Hvis man gør det skal 
man sikre sig at de passer 100%, for ellers 
vil fronten på motornacellerne gabe. Gør 
i stedet det, at du samler vingeplanets 
bund med de to toppe så du har en kom-
plet vinge center sektion. Du kan så presse 

motorforstykkerne ind i nacellerne og 
sørge for at den forreste del fl ugter med 
forkanten af  nacellen inden du sætter 
indsugningen på.

Indsugningerne er af  den store type 
med den store åbning. Disse samles og 
vinge bjælkerne sættes ind bagest i disse. 
Så kan du så se om du kan få dette til at 
passe på nacellerne. Pas på med at sætte 
den rigtige på den rigtige side! Hvis man 
kigger ind i indsugningen skal bjælken være 
smallest yderst.

Du kan nu samle de yderste dele af  
vingerne og evt. lave navigationslys i vin-
gespidserne. Jeg plejer at bruge klar grøn 
henholdsvis klar rød tandbørsteplast. For 
at dihedral skal blive korrekt i begge sider 
bruger jeg et messingrør som jeg efter at 
have stukket den igennem centersektionen 
(der er plads bag understelshusene) bøjer 
i en passende vinkel på hver sin side. Alt 
efter størrelse af  rør skal du tilpasse læng-
den og evt. presse yderkanterne sammen 
så vinge stykkerne kan påsættes. Du får 
givetvis ikke en pæn overgang, så der skal 
spartles og slibes i det område.

Krop og hovedplan kan nu sættes 
sammen – og det passer givetvis ikke! Der 
vil være problemområder omkring bagkant 
af  vingesektion og krop/vinge samlingen, 
der givetvis skal have spartelmasse og slib-
ning. Men lidt fi len her og der inden delene 
sættes sammen kan gøre underværker, så 
spartling og slibning minimeres.

Til haleplanet skal der lige laves en 
gennemgående „stift“ af  messingrør, så de 
har noget at hænge i. Der er nemlig ingen 
tapper i sættet.

Du kan nu påsætte understel og canopy. 
Ingen ben i det, bortset fra at delene skal 
sættes sammen og fås til at se ordentlige 
ud uden synlige samlinger. Hovedhjulene 
er i resin, da de har et andet udseende end 
de tidligere. På trods af  Pers formaninger 
har jeg ikke set andet end grå (samme som 
bundfarve) understel og alu understels-
brønde, så det maler jeg mine i.

Meteor NF. 11 51-503 i luften over Nordjylland d. 8. november 1954
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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Bemaling
Du er nu kommet så langt at hele modellen 
kan få en gang primer for at afsløre ujævn-
heder. Jeg bruger også her Tamiyas hvide 
eller grå primer direkte fra dåsen. Det kan 
lyde voldsomt, men der er virkelig tynd og 
alligevel godt dækkende, så der ikke kom-
mer et ordentligt tykt lag maling allerede 
inden du er i gang.

Alt efter om man vælger en tidlig eller 
sen bemaling skal man i gang med at fi nde 
nogle farver. Nu er der jo ikke noget der 
som farver der for alvor kan skille vandene! 
Det skulle da lige være religion eller politik 
– men here goes.

Der er taget udgangspunkt i IPMS 
Stockholms farvereference mht. FS angi-
velserne. Det har jeg så holdt op mod mine 
FS farvekort og sammenlignet farver fra 
diverse fabrikanter.

Det jeg synes man især skal bemærke 
på billederne af  den trefarvede er den 
markante forskel der er på den mørke og 
lysegrå nuance. Der synes jeg faktisk at 
mange fabrikater ligger „for tæt“ mellem 
„Medium Sea Grey“ og „Dark Sea Grey“. 
Det er som om den lyse lige skal have et 
klat hvid i sig for at passe. Men det vil jeg 
overlade til den enkelte. Skemaet til højre 
er altså derfor et bud og sikkert ikke den 
endegyldige sandhed. Så har jeg vist taget 
alle forbehold!

Decals
Jamen der er det så praktisk at Stoppel har 
et lille sæt tal og kokarder/fl ag, der lige 
passer. Bemærk at der er forskel i tallene alt 
efter om det er levering eller efter IRAN. 
Brug stencils fra sættet.

Vingekokarder – 23 mm
Kropkokarder – 15 mm
Splitfl ag – 8*15 mm
Hvis man vælger den tidlige bemaling 

kan man vælge at sætte Esk 723’s skjold på 
næsen (kilde: DAN-MIL 3 side 169). Dette 
er dog det eneste billede jeg har set med 
dette og kan være en „one-off“.

Hvis man vælger at lave en TT. Mk. 20 
skal man så selv lave slæbemålsspillet m.m. 
Her er farven aluminium og der er ingen 
grund til at hive madpakkefolien frem. Den 
var malet aluminium, samt day-glo oran-
ge. Til god alu kan TS sprays bruges. Om 
man vil bruge TS eller AS er en smagssag. 
Kornene skal bare ikke kunne ses! TS-76 er 
ok til dette. Glem alt om Humbrols farver. 
De er på det punkt passé. Alu nr. 56 ligner 
noget der er løgn. Testors kan gå. Hvis det 
er Tamiyas farver så prøv X-32 Titanium 
Silver. Man kan argumentere for Alclads 
farver – men dem bruger jeg mere når jeg 
skal have en metalfi nish til forskel fra en 
malet metalfi nish.

Day-glo orange fi ndes efterhånden i 
mange udgaver, så brug din favorit. Bare 
det ikke er Humbrols, der også er passé. 
Bare husk at bundfarven skal være hvid.

Xtradecals har udgivet et sæt mærker 
til en dansk TT. Mk. 20. Den angivne 
bemaling er forkert. Studer billeder i ar-
tikel og bemærk at der er et day-glo bånd 
på over siden af  hovedplanet, der går fra 
motor nacelle ud til linien, hvor droptanken 
er placeret på sin pylon. På undersiden er 
hele vingen fra nacelle og udefter day-glo 
orange. Også tanke og pyloner er day-glo 
orange. Der er ikke noget der tyder på at 
haleplan havde orange påmalet som angivet 
i Xtra decals vejledning. Bånd om krop er 
ok. Bemærk at der kan laves en tidlig med 
nummer i sædvanlig placering på bagkrop 
eller en sen udgave med H som prefi x og 
uden typenummer.

Jeg er dog lidt forvirret omkring cock-
pitudstyr i det bageste cockpit. Hvis man 
kigger på billederne er der ikke nogen stor 
opbygning mellem de to cockpits i mod-
sætning til NF. 11 standard.

I Modellers Datafi le er beskrevet at 
NF. 11 og TT. Mk. 20 bagcockpit var ens i 
opbygningen? Så der vil man være lidt på 
herrens mark. Men der er en ganske god 
tegning af  hardwaren, der hænger under 
bagkroppen.

Ganske som sædvanligt er min model 
da langt fra færdig – men man må jo gå på 
kompromis når redaktøren skriger: ”Stof!”

Meteor NF. 11’s liv og levned 

i Eskadrille 723
(Uddrag fra ”3. Luftfl otille – Eskadrille 
723’s historie” af  O. Nicolajsen i Dan-Mil 
nr. 3 Stoppels Forlag 1974)

Flyvevåbnets oprettelse kommer i 
slutningen af  1950, og den 8. januar 1951 
tager 3. Luftfl otille navneforandring til 
„Eskadrille 723, underlagt Jyske Flyveraf-
deling (i afvikling) på Flyvestation Karup 
under Vestre Basiskommando“.

Eskadrille 723 råder den 8/1-1951 
over 18 Meteor Mk.4, 4 Meteor Mk.7 og 
3 Oxfords. Samme dag afl øses Kaptajn T. 
Wichmann som chef  af  Kaptajnløjtnant 

J. Brodersen, der har haft ansvaret for og 
ledelsen af  hjemfl yvningerne fra England.

Eskadrille 724 begynder den 15. januar 
sin virksomhed, og omkring halvdelen af  
Esk. 723‘s mandskab overflyttes tillige 
med 8 udlånte Meteorer, indtil Esk. 724 
kan modtage sine egne fl y af  typen Meteor 
Mk.8. Dette udlån varer til slutningen af  
marts, hvor fl yene leveres tilbage.

Efterhånden som Esk. 724 oparbejder 
rutine i løbet af  foråret og sommeren, 
bliver det Esk. 723‘s opgave at varetage ud-
dannelse og træning af  jetpiloter. Således er 
al uddannelsen af  jetpiloter fra sommeren 
1951 pålagt 723.

Den vordende kamppilot starter sin 
uddannelse på Avnø med KZ IIT, og fort-
sætter på overgangskursus ved Flyvestation 
Karup på Harvardfl y. Næste fase er teori 
samt 2-motoret fl yvning ved Eskadrille 722 
i Værløse på Oxfordfl y. Avanceret fl yvning 
indøves ved Spitfi re skolen i Karup under 
ledelse af  Eskadrille 725 og herefter fl yttes 
til Eskadrille 723, hvor eleven modtager ca. 
10 timers dobbeltstyring på Meteor Mk.7 
og herefter yderligere 10 timers fl yvning 
med Meteor Mk.4.

Timetallet 20 virker måske umiddelbart 
ikke af  meget, men udgør et ikke ringe 
antal træningsmissioner, idet Meteoren 
kun havde en aktionstid på 30-40 minutter.

Udover træningsvirksomheden delta-
ger Meteorerne fra 1951 i NATO-øvel-
ser, der afholdes over Danmark; således 
„Umbrella“ i maj og „Counter Thrust“ 
og „Cirrus“ i september. Kaptajnløjtnant 
P.B. Nissen tiltræder som ny chef  den 2. 
juli 1951.

Med begyndelsen af  1952 er det be-
stemt, at Flyve våbnets natjagerenhed skal 
være Eskadrille 723, og indtil formeringen 
koncentreres missionerne kun om jetom-
skoling tillige med en sekundær opgave 
som SAR-enhed for Jylland efter omdan-
nelsen af  SAR-beredskabet i maj 1952. Til 
SAR benyttes Oxford fl y.

Personellet består i marts 1952 af  Chef, 
9 piloter og 20 mekanikere samt 17 kadetter 
under optræning. I uddannelsesperioden 
fra maj 1951 til slutningen af  1952 mister 
Flotillen 4 Meteorer og 2 piloter.

Humbrol Gunze Tamiya

Dark green 
FS:34079 
(34096,34064)

123, 163 eller HU7 309 XF58 eller XF67. 
Sidstnævnte som 
let falmet grøn

Medium sea grey 
FS:36270 (36440)

126 eller 165 355/306 XF20 / XF53

Dark sea grey 
FS36173 /36099

164 75 som let falmet XF-54
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Natjagerenhed
Ifgl. Flyverkommandobefaling A.79 for 
Ålborg etableres den 1. december 1952 
Eskadrille 723 som natjagereskadrille på 
Flyvestation Ålborg. Chef  bliver Kaptajn 
C.S. Børgesen, der sammen med Flyverløjt-
nanterne Skydsbjerg og Amled har været 
på natjagerkursus i England. Det øvrige 
mandskab består af  4 piloter og 3 navi-
gatører. Den tekniske leder er Ofr. Walløe.

Eskadrille 723‘s Meteorer Mk.4 og 
Mk.7 overdrages til det nydannede „Fly-
veskolens Jagerkursus“ med basis i Ålborg.

Til etablering af  723 er 4 Meteor Mk.11 
natjagere hjemfl øjet fra England og yder-
ligere 3 ankommer i løbet af  december, 
således at man den 24. december råder over 
51-501 til 506 ved eskadrillen. Fem besæt-
ninger bestående af  pilot og navigatør/
radaroperatør uddannes ved Royal Air 
Force og yderligere 4 besætninger uddan-
nes i Ålborg af  udlånte RAF-instruktører.

Ved oprettelsen af  Danmarks første 
natjagerenhed må personellet lægge de 
hidtidige jagerprocedurer væk, idet opera-
tioner ne adskiller sig væsentligt fra tidli-
gere. Ved udnyttelse af  jordbaseret radar-
station dirigeres jageren mod målet, indtil 
radaropera tøren i fl yet opfanger dette, og 
denne dirigerer piloten til en interception 
ved hjælp af  styreanvisninger. Først når 
man er nær målet, overtager natjagerens 
pilot kontrollen og enten signalerer til eller 
åbner ild mod målet. Natjageroperationer 
adskiller sig også fra dagoperationer ved, 
at fl yene fl yver enkeltvis og ikke som ellers 
i par eller roder.

For at kunne operere med natjagere må 
pilot og navigatør/radaroperatør derfor 
have en lang og intensiv træning, både en-
keltvis og sammen. Samtidig må der være 
en stor stab af  teknikere til at vedligeholde 
fl y og elektronik, idet jageren må have en 
100% operativ radar for at kunne gennem-
føre sin mission. Flyvevåbnet træder med 
Meteor-natjagerne ind i en ny tidsalder 
fl yvnings- og operationsmæssigt.

Fra begyndelsen af  1953 trænes inten-
sivt samtidig med, at eskadrillens mandskab 
i hastig rækkefølge hjemflyver nye fly 
fra Armstrong-Whitworth fabrikkerne i 
Bitteswell i England. Fire fl y i januar, fi re 
i februar og de sidste fi re den 23. marts 
under ledelse af  eskadrillechefen.

Mod marts måned er de første besæt-
ninger operative og kan deltage i den første 
øvelse „Janus“ fra 4/3 - 6/3 med fi re fl y.

For at få standardiseret uddannelses-
programmet sendes fra 31/3 til 1/9-53 fi re 
navigatører og to piloter på natjagerkursus i 
England. To navigatører fl yver Brigand T.4 
ved OCU 238 i Colerne og to navigatører 
og to piloter fl yver Meteor NF.11 ved OCU 

228 i Leeming. OCU 238 er radarkursus for 
navigatører, og OCU 228 er det egentlige 
natjagerkursus. Efter uddannelsen anbe-
fales det, at alle navigatører kommer på 
kursus ved OCU 238, da man her råder 
over faciliteter, der vil være for dyre at 
indkøbe til en enkelt enhed i Danmark. 
Endvidere anbefales det, at kursus svaren-
de til OCU 228‘s afholdes ved Eskadrille 
723, eventuelt med instruktører fra Royal 
Air Force. Dette bliver uddannelsen frem 
til slutningen i 1954.

Fra maj 1953 råder eskadrillen over 
samtlige 20 Meteor natjagere, 501 – 520.

En usædvanlig civil mission afbryder 
den ellers konstante træning, idet en Me-
teor den 3. juni fl yver til London og tilbage 
til København med fi lm taget fra kronin-
gen af  Dronning Elizabeth II, således at 
de kan vises i fjernsyn samme aften. (Red. 

bem: Prøv at sammenligne med i dag, hvor man 

forventer live transmission af  hvad som helst og 

fra hvor som helst!).
I slutningen af  sommeren deltager 

Eskadrille 723 med stor hæder i den store 
luftforsvarsøvelse ”Heads Up“. Eskadril-
len deltager på blåt parti (det forsvarende) 
med 4 fl y. I en enkelt mission krediteres 
de fi re Meteorer med ialt 6 „nedskudte“ 
Lincoln-bombere. Under hele øvelsen 
„nedskydes“ ialt 24 Lincolns og 2 Canberra 
uden tab for eskadrillen.

Operativ status
Status den 1. oktober 1953 viser Eskadril-
le 723: Chef, Kaptajn C.S. Børgesen, 16 
piloter og 20 navigatører. Teknisk leder, 
overfænrik J. G. Hansen, 23 teknikere og 
16 mathelever. Der fi ndes ialt 20 Meteor 
Mk.11, men heraf  er sjældent mere end 8 
til rådighed for eskadrillen i denne periode.

Den operative del af  besætningerne 
er delt i en A- og B-Flight, der skiftes om 
nattevagterne. De 23 teknikere har rigeligt 
at se til med omfattende eftersyn: Dagligt 
eftersyn af  alle fl yveklare fl y. Hver tredie 
dag, udvidet dagligt eftersyn. Hver 200 

fl yvetimer mellemeftersyn og hver måned 
periodisk eftersyn. Hovedeftersyn ved 
Hovedværkstedet er berammet til hver 
800 timer.

Fra 1. til 5. oktober fl yves luften tynd 
over Skagerak med øvelse „Selandia“, en 
kombineret luft- og søforsvarsøvelse, og 
herefter regnes eskadrillen som fuldt ope-
rativ, og indgår i det daglige beredskab og 
leverer fl y til øvelserne, både de nationale 
og de store NATO-øvelser.

Natjagereskadrillens første nedstyrt-
ning sker den 3. november 1953. Under 
taktisk navigationsflyvning i lav højde, 
fl yver Meteor 520 ind i en bakke ved Idum 
nær Holstebro, begge besætningsmedlem-
mer omkommer.

Årene 1953 og 1954 er dårlige år for 
fl yvesikkerheden i Flyvevåbnet. Eskadrille 
723 slipper nådigt, men Flyvestation Ål-
borg rammes som resten af  Flyvevåbnet 
af  mange og alvorlige ulykker. Air Chief  
Marshal Sir Hugh Saunders tilkaldes fra Ro-
yal Air Force for at bistå med en reorgani-
sering af  Flyvevåbnet. I ugen fra den 19. til 
24. marts 1954 suspenderes al jetfl yvning, 
og personellet ved alle fl yvende eskadriller 
indskærpes sikker heds bestemmelserne 
vedr. instrument-, lav- og målfl yvning. I 
april måned iagttages adskillige ukendte 
natlige overflyvninger af  Danmark, og 
Eskadrille 723 stilles i skærpet beredskab 
med skarpladte fl y. Af  måske politiske år-
sages scrambles fl yene imidlertid ikke; kun 
en Catalina i Værløse sendes op.

Sommeren benyttes hovedsagelig til 
to former for øvelser: GCA-anfl yvning-
indøves med den nye anfl yvningsradar på 
Ålborg, og der skydes mod luftmål med 20 
mm kanoner. Målene er fl agmål trukket af  
eskadrillens egne fl y. Resultatet af  disse før-
ste skydninger bliver, at man konstaterer, 
at Meteorernes 20 mm Hispano-kanoner 
er lidet driftsikre på grund af  for mange 
afskydningsklemmere.

Den 8. november sender Chefen for 
eskadrillen en skrivelse til Flyvevåbnet, 

Meteor NF. 11 et sted på FSN Ålborg
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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hvori der klages over kun at have 21 sæt 
kanoner til ialt 19 fl y. Han mener på grund 
af  ringe driftsikkerhed mindst at skulle 
have 2 sæt pr. fl y.

Samtidig henledes opmærksomheden 
på de dårlige og lidet driftsikre radarsæt, der 
bevirker, at eskadrillen sjældent har mere 
end 4 fuldt operative fl y. Eskadrillechefen 
fi nder det også uheldigt, at man ikke råder 
over en radarmekaniker til dagligt eftersyn 
af  fl y. (Red bem: Virker som om intet er nyt i 

den sammenhæng!)
Første eskadrilleudveksling med Me-

teor NF.11 foregår mellem den 9. og 20. 
august. Seks fl y deltager i Royal Air Force 
øvelser i Tyskland, stationeret hos RAF 87 
Sqn i Wahn. Det bemærkes, at de danske 
besætninger operationsmæssigt står fuldt 
på højde med deres engelske kolleger.

En storstilet NATO-øvelse, „Scandaek 
Mist“, afholdes over Danmark i den første 
uge af  oktober, og Eskadrille 723 deltager 
med fuld styrke, hvilket vil sige omkring 
12 fl y. Der foretages interceptions i alle 
højder, og 25 „nedskudte“ fjendtlige fl y 
krediteres eskadrillens deltagende fly. 

Øvelsen får iøvrigt stor pressedækning, 
med helsides reportager fra ESK 723 i fl ere 
store dagblade.

Daglig tjeneste
GCI: (Ground Controlled Interception) 
= Flyvning under ledelse af  jordbaseret 
radarstation og radaroffi cer, hvorunder 
jageren bringes i gunstig nærhed af  målet 
ved styreanvisninger fra jorden.
A.L: (Airborne Interception) = Flyvning 
under ledelse af  fl yets egen radaroperatør, 
der leder piloten i en kurve bag om målet 
på grundlag af  oplysninger fra fl yets egen 
radar.
HIGHLEVEL NAV: (Navigationsøvel-
se i stor højde) = Navigationstræning, 
hvor flyets rute dirigeres ved hjælp af  
elektronisk radioudstyr. Meteoren er til 
dette formål udstyret med radiokompas 
og det engelske GEE-system. GEE er et 
såkaldt hyperbelnavigationsmiddel, hvor 
jordstationer udsender tidssignaler, som 
modtages og omregnes elektronisk til en 
position ved hjælp af  et katoderør i fl yet, 
til en position.

LOWLEVEL NAV: (Navigationsøvelse 
i lav højde) = Navigationstræning baseret 
på besætningens kendskab til terrænet. I 
et jetfl y med omkring 1.000 kilometers 
fart i timen er denne form for navigation 
i mørke yderst krævende og kræver stor 
planlægning og erfaring.
GCA: (Ground Controlled Approach)= 
Øvelse i blindlanding baseret på en nær 
landingsbanen anbragt radar. Under an-
fl yvningen udsteder radaroperatøren kon-
tinuerlige styreanvisninger til piloten, der 
ved fornøden træning på denne måde kan 
lande fl yet i næsten nul meters sigtbarhed. 
Blindlanding er yderst nødvendig for en 
nat- og altvejrsjager, da dette afgør om fl yet 
kan indsættes til enhver tid.
AIR-AIR GUNNERY: (Luftmåls-
skydning) = Årligt tilbagevendende 
skydetræning. Normalt trækker en Meteor 
et fl agmål, der er en rund vimpel i en lang 
stålwire, som de andre fl y så efter tur skyder 
til måls efter med skarp ammunition.

Kaptajnløjtnant B.E. Amled afl øser den 
1. marts 1955 Kaptajn C.S. Børgesen og i 
ugen derefter ser eskadrillens fl yveprogram 
således ud:

4/3: Der fl yves 5 missioner, heraf  4 
GCI-fl yvninger og en prøvefl yvning af  et 
fl y, der har været til eftersyn.

9/3: 8 missioner fordelt på 2 A.I.-fl yv-
ninger og 6 GCI.

10/3: 4 missioner navigationstræning, 2 
HIGHLEVEL og 2 LOWLEVEL.

I hele juni foregår der luftmålsskyd-
ninger over Skagerak, og der fl yves ialt 149 
sorties. Antallet af  kanonstop og klem-
mere udregnes til en pr. 15 affyret kanon. 
„Strong Enterprise“ er en NATO-øvelse, 
der afholdes i efteråret. Som et nyt moment 
i øvelsen afholdes der E og E. (Escape and 
Evasion = Undslippe og undvige).

En del af  eskadrillens fl y-
vende mandskab må i løbet af  
nogle dage forsøge at undgå 
tilfangetagelse og nå frem til et 
bestemt mål uden at medtage 
føde eller drikkevarer og uden 
at benytte transportmidler.

I begyndelsen af  1956 råder 
Eskadrille 723 over 24 natja-
gerbesætninger, fordelt på to 
Flights, som skiftes til at holde 
natberedskabsvagt en uge ad 
gangen. Nattevagtfl ighten mø-
der kl. 1200. Der afholdes brie-
fi ng kl. 1700 og fl yves mellem kl. 
1930 og 0200. Dagholdsfl ighten 
har arbejdstid mellem kl. 0700 
og 1530.

En Meteor må nødlande 
på en pløjemark den 18. januar 1956 og 
to andre får pludselig motorstop på den 

Meteor TT. Mk. 20 H-508
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling

To Meteor NF. 11 er her fotograferet over et typisk dansk landskab
Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling
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ene motor. Hele Flyvestation Ålborg ind-
stiller fl yvningen indtil fejlen fi ndes i en 
tankvogn, hvor et fi lter er utæt, hvorved 
kondensvand i ben zinen hældes på fl yene.

Eskadrille 723 deployeres for første 
gang under øvelse i 1956. Under for-
årsøvelserne udstationeres man til Flyvesta-
tion Tirstrup, og ved efterårsmanøvrerne i 
september er eskadrillen i Værløse.

Maj og juni er skydemåneder, således 
at der trænes i jordmålsskydning ved Tra-
num i maj og i juni skiftes til Skagerak for 
luftmålsskydning. Ved en storstilet indsats 
fra teknikerside lykkes det til stadighed at 
holde 13 fl y klar til skydningerne. Der er 
kanonsvigt ved 25 % af  affyringerne.

Meteor NF.11’erne er ved udgangen 
af  1956 nu fi re år gamle. Foruden proble-
merne med vedligeholdelse af  radaren og 
de lidet driftsikre kanoner, begynder der at 
vise sig fejl ved motorerne, sådan at en stor 
del af  fl yene i 1956 må stå på jorden med 
turbinefejl. Samtidig klager piloterne over 
fl yets ringe hastighed og manglende evne 
til at fl yve hurtigere end lydens hastighed.

En ikke lille del af  utilfredsheden med 
fl yet skyldes vel også, at eskadrillens evige 
rival og konkurrent, Eskadrille 724, netop 
har modtaget de nye hurtige Hunter jagere, 
der bogstavelig talt er i stand til at fl yve 
næsen af  Meteorerne.

Foruden de daglige øvelser med GCI, 
A.I. og GCA afholdes der i 1957 en del in-
teressante fl yvninger. Der er engelsk stats-
besøg i maj, og Eskadrille 723 får pålagt at 
oprette en luftpostrute mellem Danmark 
og England. Første fl yvning fl yves den 20. 
mellem Kastrup og London. Flyvetid: En 
time hver vej.
Statistik over luftmålsskydning 1957

Træffeprocenter med 20 mm Hispano-
kanon med deltagelse af  5 operative 
piloter:
1 2 3 4 5
31% 17% 9% 2% 0%

Som det tydeligt ses, er der en del 
forskel i piloternes skydefærdighed denne 
sommer. Under skydningerne må en Me-

teor med fl agmål nødlande i strandkanten 
ved Svinkløv efter at være løbet tør for 
benzin. Flyet bjærges og repareres på Ho-
vedværkstedet i Ålborg.

To øvelser afholdes i august måned.
Otte fl y deltager i eskadrilleudveksling 

med Royal Air Force i Ahlhorn i Tysk-
land og i Danmark afholdes en stor E og 
E-øvelse. Af  de henved 40 deltagere fra alle 
eskadriller fuldfører kun 8 uden at blive ta-
get til fange, heraf  er to fra Eskadrille 723.

Hele eskadrillen er taktisk deployeret 
til Flyvestation Tirstrup i tiden fra 19.-22. 
september under øvelsen „Brown Jug“.

Disse deployeringer er et vigtigt led i 
eskadrillens aktiviteter, så man i krigstilfæl-
de hurtigt vil kunne sprede Flyvevåbnets 
eskadriller og forhindre deres udslettelse 
på en enkelt fl yveplads og tilsikre deres 
fortsatte operation. Selve deployeringen 
sker dels med lufttransport og dels med 
lastvognskonvoj. Alt essentielt eskadrille-
udstyr må hurtigt kunne nedpakkes og være 
let transportabelt.

Den årlige store Flyvevåbenbegiven-
hed er den taktiske våbendemonstration 
over skydeområdet ved Jægerspris. Under 
demonstrationen i september 1957 skyder 
to Meteor NF. 11 i lav højde til måls efter 
et flagmål trukket af  en Meteor Mk.8. 
Demonstrationen afsluttes med en over-
fl yvning af  området af  en 12-skibs Meteor 
NF. 11 formation.

Under øvelsesfl yvning styrter Meteor 
NF. 11 nr. 510 ned den 18. november 1957 
ved Livø i Limfjorden og begge besæt-
ningsmedlemmer omkommer.

Hændelsen rejser en del kritik både i 
Flyvevåbnet og i pressen, da de to om-
bordværende sandsynligvis ville have 
kunnet være reddet, hvis der havde været 
katapultsæder i fl yet.

En-sædet igen
Meteor NF. 11’erens afl øser fi ndes i 1958. 
Det amerikanske fl yvevåben tilbyder Dan-
mark to eskadriller F-86D altvejrsjagere, 
dels til erstatning af  Meteorerne og dels til 

oprettelse af  en ny jagereskadrille.
Hangarskibet „Tripoli“ ankommer den 

26. juni 1958 til Ålborg med 39 stk. F-86D 
jagere i mølposer. Eskadrillen er udpeget 
til at være første enhed, der udstyres med 
de nye fl y, og personel har deltaget i kurser 
på typen. Amerikanske instruktører tilknyt-
tes eskadrillen, og ved en højtidelighed 
den 27. juli 1958 på Flyvestation Ålborg 
overleveres den første F-86D, kode AB-
A, til Eskadrillechef  Kaptajnløjtnant K.S. 
Pedersen.

Klargjorte F-86ere tilgår nu med korte 
mellemrum: AB-B den 1/8, AB-C og D 
den 9/8, AB-E og F den 18/8 og AB-G 
og H den 21/8. Mens Meteorerne var til-
delt et dansk type- og individuel-nummer, 
beholder F-86D fl yene deres amerikanske 
numre. og Eskadrille 723 tildeles, i lighed 
med F-84G eskadrillerne, en eskadrilleko-
de, AB. Flyene tildeles herefter hver for sig 
et kodebogstav startende med A.

Samtidig med indførelsen af  F-86‘erne 
opdages der i august måned metaltræthed 
på de to Meteorer 515 og 516, der har 
længst fl yvetid, med henholdsvis 1170 og 
1253 timer. Den første Meteor, der udgår er 
nr. 504, der afl everes den 12. august. Snart 
udgår også 508, 517, 518, 519 og sidst 512. 
Alle seks fl y sendes til England, hvor de 
ombygges til målslæb ningsfl y som TT. 20.

Den 6. september afholdes den første 
eskadrille-reunion (eskadrillesammen-
komst for nuværende og tidligere medlem-
mer). Som start på festlighederne fl yves 
den sidste offi cielle formation med Meteor 
NF. 11, og Meteor og F-86D fl yver fælles 
spejlfl yvning.

Kort tid efter ebber Meteor opera-
tioner ne ud. I maj fl yves således kun 36 1/2 
time med tre fl y, og den 31. maj forlader 
de eskadrillen sammen med de sidste navi-
gatører, der nu ikke længere er behov for.

Data er fra „Danske Militærfl y – Per 
Thorup Pedersen – 1989“, hvorfor der 
i den mellemliggende periode kan være 
opdateringer der ikke er med her.

NYT FRA TIGER MODEL DESIGN i 1:35
16300: Panther G Tweaks List & Photo
 CD (DML Panther G Smart Kit)
16301: Panther G Mantle
 (DML Panther G Smart Kit)
16304: Corrected Rear Turret Plate
 (DML Panther G Smart Kit)
16307: Corrected Hull Hatches
 (DML Panther G Smart Kit)
16308: Hull Hatch Detail Set
 (DML Panther G Smart Kit)
16311: Detailed Panther G
 Heater Assembly (DML/TAM)
16312: Panther G Detailed Cupola
 Assembly (DML/TAM)

16313: Panther G 660 mm
 Idler Wheel Set (DML/TAM)
16315: Panther G Flammenvernichter
 w/Hoods (ALL)
16325: Hull Hatch Detail Set (TAMIYA)
16801: Tiger II Replacement Exhausts
 (DML/TAM)
16802: Replacement Armored
 Exhaust Covers (DML/TAM)
16803: Replacement Armored Covers/
 Exhaust Combo (DML/TAM)
16804: Tiger II Replacement Mantle #1
 (DML/TAM)
16805: Tiger II Replacement Mantle #2

16806: Tiger II Replacement Susp. Arms
20001: U.S. Pioneering Tools
 w/o Clamps (ALL)
20003: U.S. Bow Mounted .30 cal. MG
24101: M2 Replacement Wheels (DML)
24201: M3/M5 Corrected Mantle w/
 Welded Turret Face
24601: M5/M8 Stamped Road Wheel
 Replacement Set A (ALL)
24602: M5/M8 Stamped Road Wheel
 Replacement Set B (ALL)
25401: M4A2 Exhaust and Defl ector
 (DML/TAMIYA)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.



14

  Armstrong-Whitworth Meteor NF. Mk. 11 (Type nr. 51)
Byg.nr  RAF-nr DK-reg  Modtaget Udgået  Bemærkninger
5542  WM384 501  28-11-1952 31-05-1959 Ophugget
5543  WM385 502  28-11-1952 31-05-1959 Ophugget
5544  WM386 503  28-11-1952 31-05-1959 Ophugget
5545  WM387 504  12-12-1952 12-08-1958 Ombygget til TT. Mk. 20 nr.504
5546  WM388 505  28-11-1952 19-04-1956 Hav. syd for Brande
5547  WM389 506  12-12-1952 31-05-1959 Ophugget
5548  WM390 507  23-12-1952 02-1958  Ophugget
5549  WM391 508  23-12-1952 12-08-1958 Ombygget til TT. Mk. 20 nr.508
5559  WM392 509  14-01-1953 31-05-1959 Ophugget
5560  WM393 510  14-01-1953 18-11-1957 Hav. Livø i Limfjorden
5561  WM394 511  14-01-1953 31-05-1959 Ophugget
5562  WM395 512  14-01-1953 19-09-1958 Ombygget til TT. Mk. 20 nr.512
5584  WM396 513  11-02-1953 31-05-1959 Ophugget
5585  WM397 514  11-02-1953 20-02-1958 Hav. FSN Ålborg
5586  WM398 515  11-02-1953 31-05-1959 Ophugget
6687  WM399 516  11-02-1953 31-05-1959 Ophugget
5609  WM400 517  23-03-1953 09-09-1958 Ombygget til TT. Mk. 20 nr.517
5610  WN401 518  23-03-1953 09-09-1958 Ombygget til TT. Mk. 20 nr.518
5611  WM402 519  23-03-1953 17-09-1958 Ombygget til TT. Mk. 20 nr.519
5612  WH1403 520  23-03-1953 03-11-1953 Hav. Idum v. Holstebro

Armstrong-Whitworth Meteor TT. Mk. 20 (Typebogstav H)
Byg.nr  RAF-nr DK-reg  Modtaget Udgået  Bemærkninger
5545  WM387 504, H-504 05/02-59 31/07-62 Modifi ceret tilbage som Meteor NF. Mk. 11
5549  WM391 508, H-508 22/01-59 -62  SE-OCH, (D-CAKU) 29/10-69,
         Musee Chateau Savigney les Baune, Frankrig 1989 
5562  WM395 512, H-512 27/02-59 -62  SE-OCF, (D-CAKY) 29/10-69,
         opmagasineret til Musee Royal d l’Armee i Belgien
5609  WM400 517, H-517 05/02-59 -62  SE-DCG, ophugget i Sverige 02-67
5610  WM401 518, H-518 22/01-59 -62  Ophugget
5611  WM402 519, H-519 27/02-59 -62  SE-OCI, ophugget i Sverige 1966

NYT FRA ARMORSCALE
1:35 scale turned barrel
B35-049: 30mm L2A1 Rarden for
  British AFV Warrior
B35-067: 45mm 20K Obr.32 Barrel
  for Soviet Tanks & Arm. Cars
B35-068: 75mm StuK 40 L/43 for
  German StuG III F8
B35-069: 45mm 20K Obr.32 for Soviet
  Tank T-70 Early Model
B35-070: 76,2mm F-32 for KV-1
B35-071: 75mm StuK37 for StuG B-E
B35-072: 0.50 cal Browning M2 HB
B35-073: 105mm M4 for Sherman (105)
B35-074: 150mm SIG33
B35-075: 50mm KwK39,
  Sd.Kfz.234/2 Puma
B35-076: 75mm PaK40, Mid Model
B35-077: 75mm PaK40, Late Model
B35-078: 75mm PaK40, Final Model
B35-079: 105mm K18 „Dicker Max“
B35-080: 115mm U5 TS, T-62
B35-081: 105mm leFH18M with
  muzzle brake
B35-082: 75mm PaK 42 L/48,
  Jagdpanzer IV
B35-K01: Char B1 Bis. Alle løb
B35-K02: Gun Barrel Sherman Firefl y

1:35 ammo.
A35-015: US 7,62 cal Cartridge Case for
  Browning 1919 M2
A35-016: 150mm SIG33 Ammo
A35-017: 150mm sFH18
  Howitzer Ammo
A35-018: 10,5cm Kanone 18 Ammo
A35 019: 75mm KwK42 -
  German 75mm Tank Ammo
A35-020: 75mm M/OQF -
  Allied 75mm M2/M3
A35-021: 6 pdr OQF Mk III/V -
  British 6 pdr OQF Mk III/V
A35-022: 37mm FlaK 37/43 Ammo
A35-023: 95mm OQF British 95mm
  Ammo for Tank Howitzer
A35-024: 105mm leFH18 German
  105mm Howitzer Ammo set

1:35 Accessories
S35-005:  German Standard 2m AFV
  Antenna Rod
1:35 Fotoæts
P35-009: Schurzen and Front Fenders
  for Panther G, Jagdpanther
P35-011: Zusatzpanzer for
  Sd.Kfz.221/222

1:35 scale resin set
R35-002: British WWII
  Auxiliary Fuel Tank
R35-010: WWII British P.O.W.
  4 gallon Tanks
R35-011: WWII British P.O.W.
  2 gallon Tanks
R35-012: WWII German 200l
  Fuel Drums. 6 pcs.

1:48 scale turned barrel
B48-012: 85mm ZiZ-S-53 - T-34/85
B48-013: 88mm KwK 43/3 L/71 for
  Tiger II B and Jagdpanther,
  Early
B48-014: 88mm KwK 43/3 L/71 for
  Tiger II B and Jagdpanther,
  late
B48-015: 75mm OQF Mk V
B48-016: 76,2mm F-32, KV-1
  (Pattern 1940-41)
B48-017: 17pdr OQF, Sherman Firefl y

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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NYT FRA ABER

NYT FRA ARCHER
AR35245: Panzer IV F1 and F2
AR35246: StuG III B, C, D or E. 
  StuG-Abt. 221
AR35247: StuG III B, C, D, E or F.
  StuG-Abt. 197
AR35249: StuG III B, C, D or E.
  StuG-Abt. 192
AR35248: Dodge 3/4 ton truck
  instruments and stencils
AR35250: M4A1 MMC U.S. Halftrack
AR35251: 13/18 Hussars M4A2 and
  M4A2 ARV
AR35252: US, 6 A.D. M4 (early)
  „Axis Poison“
AR35253: US, 6 A.D. M4 (early)
  „Betty’s Bumps“
AR35254: US, 6 A.D. M4 (early) „47“
AR35255: Free French M4A2 „Valserine“
AR35256: Free French M3A3 „Vexin“
AR35257: Free French M4A2 „Tarentaise“
AR35258W: U.S. 1st Armored Division
  in Tunisia (WHITE)
AR35258Y: U.S. 1st Armored Division
  in Tunisia (YELLOW)
AR35259: Will Fey’s Tiger I.
  schwere SS Panzer Abt. 102,
  Normandy, June 1944
AR35260: North Vietnamese fl ag
AR35261: StuG III A & B. LASSH &
  Abt. 660 (A or B) for Battle
  for France and Barbarossa

AR35262: StuG III F/8: 11th Luftwaffen
  Felddivision Pz.Jäger Abt. in
  Italy and Greece, 1943
AR35263: M54 Vietnam era gun truck
  „RED BARON“
AR35264: M54 Vietnam era gun truck
  „LITTLE RESPECT“
AR35265: M4A1 81mm mortar Halftrack
AR35266: German Fire Extinguisher
  Placards
AR35267: 27th Armoured Brigade
  Humber Scout Car
AR35268: Free French M4A3
  „FLANDERS“
AR35269: Free French M4A2
  „PROVENCE“
AR35270: U.S. 6th Armored Division
  M4A3E2 „AQUINO“
AR35271: US armor propaganda posters
  and pin-ups. Waterproof  inks
AR35272: US women at war propaganda
  posters. Waterproof  inks
AR35273: Pin-Ups. 30 scale magazine
  size pinups suitable for WWII
  to Korea. Waterproof  inks
SURFACE DETAILS
This is an entirely new technology that 
allows us to cast resin onto clear decal fi lm 
to create three-dimensional rivet heads, 
fasteners, access panels, weld beads and 
even armor foundry marks which modelers 

1:35
35106: FordGPA Amphibian „Jeep“
35206: Sd.Kfz. 251/1 D Vol.4,
 front armour w. vision ports &
 back doors
35209: Sd.Kfz. 251/1 D Vol.7,
 Back seats & boxes
35210: Sd.Kfz. 251/1 D Vol.8,
 Upper armour-late
35212: KV-2 Pz.Kpfw. 754(r)  Vol.1,
 basic set
35213: Char B1 bis version
 with narrow fenders
35214: French Battle Tank B1 bis
 with wide fenders
35215: British Sherman Vc „Firefl y“
 vol.1. Basic
35216: British Sherman Vc „Firefl y“
 vol.2. Fenders
35A111: Insignia for German Soldiers
 (WWII)
35A112: Side fuel tanks for Soviet Tanks
 KV type
G19: Antigrenade screen for
 KwK 38 Lavete
35 L-56: 7,5 cm KwK 42 L/70 for
 late Panther G

35 L-57: Tank Gun Barrel for British
 Sherman VC „Firefl y“
D-12: Telegraph pillar electric boxes set

1:48
48022: US Tank Destroyer M-10 Vol.1.
 Basic set
48023: Cromwell Mk.IV Vol.1. Basic set
48024: Cromwell Mk.IV Vol.2. Fenders
48025: Cromwell Mk.IV Vol.3.
 Side storage boxes
48026: Tiger I early vol.3.
 Fenders for Afrika Korps version
48027: Cromwell Mk.I. Vol.1
 Conversion set
48028: KV-1 or KV-2 early versions, vol.1
 Basic
48029: KV-1 or KV-2 early versions, vol.2
 Tool boxes early type
48030: KV-1 or KV-2 early versions, vol.3
 Tool boxes late type
48032: Russian Tank Destroyer SU-122
 Vol.1 basic set
48033: Russian Tank Destroyer SU-122
 Vol.2 Fenders
48034: Tiger II – Porsche Turret
48035: Tiger II – Production Turret
48036: Tiger II – Side skirts & fenders

apply under paint to add or replace these 
fi ne details to their models. Applies like 
decals under paint to replace or add the 
fi ne details either removed during sanding 
or added to kits where needed. Et eksempel 
kan ses her: www.archertransfers.com/
WEB%20pictures/AR88007picture.jpg
AR88001: Rivet and screw heads
AR88002: US and British Dzus fasteners
AR88003: Aircraft access panels and
  piano hinge
AR88004: WWI aircraft fabric stitching
AR88005: Perfect weld beads
AR88006: Arc weld beads
AR88007: Casting symbols and
  foundry marks
AR88008: Treadplate pattern
AR88009: Large fastener heads
AR88010: Fabric weave texture Various
AR88011: Distressed woodgrain texture.
  Various
AR88012: Woodgrain texture Various
AR88013: Raised panel lines
  1/48 and 1/32

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

48A13: Deep wading trunks for
 Cromwell and Centaur
48A14: Ammo boxes for M2 machine gun
 (WW II)
1/48 scale Gun barrels
48 L-02: German 75 mm barrel for
 Stug.III B
48 L-03: US 75 mm M-3 barrel for
 M4 Sherman
48 L-04: Russian 76,2 mm F-34 barrel for
 T-34/76
48 L-05: German 75 mm Pak 39 L/48 
barrel
 for Hetzer
1:16
16016: Panther G, Vol.2, Grilles
16017: Panther G, Vol.3, Fenders
16018: Panther G, Vol.4, Side Skirts
Various 1:24/25
PP-18: Engrave plates, dørkplade,
 German type WWII
PP-19: Engrave plates, dørkplade,
 Modern type 5x5 strips
PP-20: Engrave plates, dørkplade,
 Modern type 1x1 strips
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.esw
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Generalforsamling 2008

Formanden startede med at foreslå Lars 
 Seifert-Thorsen som dirigent, hvil-
 ket blev vedtaget med akklamation.

Pkt. 1
Dirigenten startede med at konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
– dette blev ikke anfægtet.

Derefter blev Torben Klein (ligeledes 
med akklamation) valgt til referent.

Pkt. 2
Formanden afl agde beretning på vanlig, 
veltalende, vis.
Formandens beretning 2007
2007 var igen et godt og aktivt år i IPMS.

I hovedtræk har der været følgende 
aktiviteter udover de månedlige møder og 
kvartårlige konkurrencer.

• I april og november optrådte medlem-
mer på hobbymessen i Valby Hallen.

• I november var der også en delegation 
til Esbjerg Open.

• Forummet har nu genereret over 5.500 
indlæg siden starten, hvilket er en 
mangedobling af  hvad Yahoo gruppen 
og andre mailbaserede fora hidtil har 
kunnet fremvise. Og det er ikke blevet til 
nogen alvorlige fl ammekrige endnu. Det 
skal dog tilføjes at fl ere af  de elementer 
der bidrog til dette ikke er medlemmer 

længere – så det kan jo være at der var 
en sammenhæng!

• I september var en mindre delegation 
samlet omkring en stand i forbindelse 
med DC-3 Vennernes afslutning af  
sæsonen i Værløse.

• I oktober afholdt vi DM i Modelbygning 
i Valby Medborgerhus.

• Hjemmesiden ipms.dk opdateres jævn-
ligt med billeder fra interne konkur-
rencer og besøg ved andre ”events” af  
vekslende indhold.

• IPMS var deltager i ”Forbrydelsen” på 
DR1. Nærmere betegnet Torben Klein 
der stillede hjem og modeller til rådig-
hed for en suspekt ældre herre der skulle 
agere modelbygger i serien. Sjovt som 
sådanne personer altid bliver vist som 
nussede enlige særlinge!

Desuden afslører kalenderen fl ere arran-
gementer, hvor IPMS ikke nødvendigvis 
deltager som forening, men hvor med-
lemmerne deltager i stort tal. Det kan være 
arrangementer som Flyvningens Dage 
i Tune, Åbent Hus på en af  resterende 
flyvestationer eller modelkonkurrencer 
rundt i landet.

DM i 2007 var atter en god oplevelse for 
foreningen. Det er altid en fornøjelse at se 
de altid beredvillige hjælpere være med til at 
forvandle et bart lokale til et sted hvor der 

skal afholdes DM få timer efter. En stor tak 
til dem og de utrættelige dommere, der sled 
i det, for at bringe resultaterne i hus. Der 
skal også lyde en tak til de deltagere, der på 
bedste vis forsyner os med blanketter i god 
tid inden arrangementet, så vi – eller rettere 
Lars redaktør/tastetrykker – ikke skal sidde 
med en uoverstigelig mængde blanketter.

Det der ikke virkede var det vi ikke 
selv er herre over – lokaliteten. Med rette 
er lysniveauet blevet kritiseret. Der var for 
lidt og det hjælper jo ikke, at man fra Valby 
Kulturhus’ side ikke gør sig den ulejlighed 
det nu engang er, at udskifte belysning der 
er i stykker. Det er meget kritisabelt når 
vi nu netop står og skal bruge meget lys.

Men også antallet af  borde var svundet 
siden vi var det sidst. Heldigvis kunne vi 
bruge dele af  scenen og hente borde rundt 
omkring i bygningen – men det er bare 
sådan nogle ting, der burde være i orden 
fra starten af.

Vi vil nu alvorligt kigge på om vi kan 
fi nde noget der er bedre, lysere og større. 
Vi må bringe DM frem i et bedre lys om 
man så må sige! Vi ved det er svært, men 
lad os se om det ikke kan lade sig gøre?

Om ikke andet må der er et ”inspek-
tionsbesøg” til en måneds tid eller to 
inden DM i 2009, skulle vi atter engang 
blive nødsaget til at tage Valby Kulturhus 
i anvendelse.

Der har været et par eksempler på at 
bedømmelserne er blevet kritiseret. Sjovt 
nok er de mest baseret på at ”jeg synes 
mine egne modeller er bedre end dem der 
vandt”… så det tager vi altså bare ikke 
seriøst. Alt i alt synes jeg at dommerne 
gjorde et prisværdigt stykke arbejde – ja det 
vil sige bortset fra bilklassen, hvor de igen 
på groveste vis fejlede og overlod sejren til 
min værste rival!

En af  de mindre investeringer i år 
har været to store plakater, der på rigtig 
messevis kan stilles op som et omvendt 
rullegardin. Det var en opgave som vores 
mediemester Torben Klein udførte – ikke 
mindst det økonomiske islæt – altså at få 
det så begrænset, at kassererens humør ikke 
skulle lide unødig overlast

Nu har vi igennem nogle år vist fl aget 
rundt omkring i landet – og det er da også 
vældigt hyggeligt.

Men til gengæld må det så også slås 
endegyldigt fast, at der ikke umiddelbart er 
et stort uopdyrket land af  modelbyggere, 
der render hvileløst rundt i diverse afkroge 
af  landet og er potentielle nye medlemmer. 
Det er i hvert fald ikke nogen der henven-
der sig direkte når vi står der. Men derfor 

Flemming i gang med at afl ægge formandens beretning.
Referenten Torben Klein sidder ved siden af, men kan tage det afslappet
Foto: Dan Seifert
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skader det naturligvis ikke at vise fl aget 
– så det vil vi naturligvis stadig gøre i det 
omfang, at der er nogen der er med på det!

Hjemmesiden er derfor stadig IPMS’s bed-
ste våben til at skaffe nye medlemmer. Man 
kan se på statistikken, der er samlet siden en 
gang i 2002, at besøgstallet lå nogenlunde 
jævnt på omkring 500 – 600 individuelle 
usere om måneden, før forum blev opret-
tet. Nu snakker vi minimum 1.500 – og op 
imod 3.000 omkring DM.

Dette gør naturligvis at der skal hyppige 
opdateringer på siden for at fastholde og 
måske øge interessen. Dette vil naturligvis 
fortsætte i 2008.

IPMS-Nyt er det medie hele medlemskabet 
går til sådan cirka. I takt med den tekno-
logiske udvikling vil vi naturligvis forsøge 
at forbedre produktet endnu mere. Måske 
med fl ere farvesider.

Bladet er stadig med til at fastholde 
medlemskabet. Vi tror ikke på at man med 
en hjemmeside og et evt. webzine kan opnå 
det samme. Det vil nok ske på et tidspunkt 
i fremtiden, men da kun knap halvdelen 
af  medlemmerne er med på IT-bølgen, så 
mener vi ikke at tiden er inde. Langt fra!

Der skal lyde en stor tak til de med-
lemmer, der nogen gange med kort varsel 
har fabrikeret gode artikler til bladet. Dette 
har gjort, at vi i det forløbne år har kunnet 
byde på en bred vifte af  artikler om stort 
og småt. Men arbejdet stopper ikke - bliv 
endelig ved med at tæppebombe redaktø-
ren med stof.

Specielt en tak til de nye medlemmer 
der har kastet tøjlerne og givet sig i kast 
med at bidrage til bladet. Disse indlæg er 
vi meget glade for i redaktionen – så er 
det ikke kun de sædvanlige Tordenskjolds 
soldater der bidrager.

Det skal dog ikke tages som en anklage 
af  Tordenskjolds soldater – uden deres 
arbejde var der slet ikke noget blad. Men 
indlæg fra ”nye” varmer og er sikre på at 
få plads i bladet med det samme.

Der skal dog også udsendes en efterlys-
ning. På IPMS online forum er der p.t. 110 
medlemmer.

Der MÅ være fl ere der er udstyret med 
en email adresse og en pc med Internet 
adgang. Se at komme ud af  busken og bliv 
meldt på. Det er forrygende nemt – hvis 
man ellers er i stand til at huske sit pas-
sword… Adgang sker naturligvis gennem 
www.ipms.dk.

Medlemmerne
Medlemsmæssigt har vi haft et mindre sæ-
sonudsving. Året endte på 229 medlemmer, 

indkøbet af  de 2 udstillingsskærme, IPMS 
har fået lavet i 2007.

Næste års kontingent blev foreslået til 
uændret kr. 200,-

Regnskab og budget/kontingent blev 
vedtaget.

Pkt. 4
Der var ikke stillet nogen forslag, der kunne 
behandles.

Pkt. 5 og 6
Genvalg til alle bestyrelsesposter.

Pkt. 7
7.1 Man savnede et større lokale, men vi 
ved i øjeblikket ikke, hvornår „billedkunst“ 
lokalet er færdigt. Vi står på venteliste og 
har ikke rigtig lyst til at skifte lokale. Både 
med hensyn til relationer til kommune, 
hævd på lokalet og prisen.

7.2 Enkelte savnede ændringer i grupperne 
til vores kvartårskonkurrencer, for man 
kunne godt tænke sig at vinde noget. Kjeld 
og Dan kikker på sagen.

7.3 Skal vi gøre noget for juniorbyggere, 
når vi er i Valby Hallen til hobbymesse. Alle 
gode ideer var velkomne, men gør ikke et 
stort nummer ud af  det. Vi skal promovere 
hobby’en, så kommer medlemmerne nok.

Hellere 1 medlem i 10 år end 10 med-
lemmer i 1 år er stadig tesen.

Generalforsamlingen blev herefter afslut-
tet, og man gik over til de traditionelle 
præmieuddelinger.

Der var fremmødt 27 medlemmer.
Torben Klein (referent)

hvilket er 11 færre end sidste år.
Kvartårskonkurrencen blev deltagermæs-
sigt ikke et større tilløbsstykke i 2007. Ved 
at kigge lidt tilbage i tidligere tiders beret-
ninger var der i 1999 28 deltagere, i 2000 
27 deltagere, i 2001 22 deltagere, i 2002 21 
deltagere, i 2003 kun 16 deltagere. Det blev 
til en enkelt mere i 2004, hvor 17 mand 
kastede modeller på bordene og i 2005 kun 
15 deltagere. I 2006 blev det til 21 deltagere 
og i 2007 endte vi på 20.

Vi savnede Bjørn på bordet – men der 
var måske ikke fl ere bogstaver i STUG 
alfabetet ;-) Godt nok var der nogenlunde 
lige mange der stillede op – men antallet af  
mo del ler er samlet set faldet, når jeg kigger 
ned over listerne fra hver kvartal. Men 
hellere 1 model end ingen model!

Fremad!
Det jeg godt kunne tænke mig for 2008 
og fremover er at fl ere medlemmer bliver 
mere aktive:

Jeg kunne godt tænke mig at der var 
MANGE fl ere der deltog i kvartalskonkur-
rencerne.

Jeg kan se at der på forum er aktive folk 
rundt omkring, der går og pusler. Lad det 
komme bladet til gode. 

Så det går såmænd meget godt i det 
snart midaldrende IPMS. For år tilbage 
fremsagde jeg følgende: Modelklubber 
kommer og går – IPMS består. Det holder 
stadig!

Pkt. 3
Kassereren gav en usædvanlig minutiøs 
og procent-illustreret gennemgang af  
regnskab og budget. Bundlinien var et 
driftsoverskud på omkr. 4.000 kr, der skulle 
ses i lyset af, at vi ikke have fået regning på 
sidste nummer af  IPMS-Nyt endnu.

For så ville året have givet et under-
skud på omkr. 3.000 kr., hvilket svarer til 

Der blev lyttet til formandens beretning
Foto: Dan Seifert

NYT FRA SPECIAL NAVY
SN72002 U-boot Type IIA 1:72
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Et eventyr: Der var engang en modelbyggeklub 

langt ude på landet
Her er en lille historie om en mindre modelbyggeklub. Ja, jeg gentager, modelbygge 
klub. Vi bygger faktisk modeller ved vores møder, og ret mange af  dem.

Af Kjeld Pedersen

Sydsjællands modelbyggeklub blev op-
 rettet lige efter DM i 2001. Det vil sige, 
 at det tog indtil februar 2002 at få pa-

pirarbejdet igennem med kommunen, men 
så havde klubben også bare helt fantastiske 
lokaler på Iselingen skolen i Vordingborg.

Vi fi k også kommune-starthjælp på 
12.500 kr. til klubbens oprettelse, men det 
har dog ikke været muligt at få mere støtte 
grundet Vordingborg kommunes betræng-
te økonomi, men vi overlever nok.

De første år holdt klubben møder hver 
anden tirsdag, men vores driftige næst-
formand fi k indført, at det er hver uge, vi 
mødes, dog ikke når der er skoleferier og 
når skolen holder lukket.

Under skolens ombygning for et par 
år siden, fi k vi stillet et udmærket klasse-
værelse til rådighed. Klasseværelset blev 
til daglig benyttet af  9-10 klassetrin, så her 
var både høje borde og stole samt et rart 
sofa-arrangement. Se, der er nogen, der kan 
noget med skoler og lokaler.

Vi har nu mulighed for at bruge skolens 
nye billedkunstlokale, der er delt op i et 
vådområde og et rum med punktudsug-
ning. Desuden har vi skolens sløjdlokale, 
hvor der er udsugning, som vi benytter, 
når vi sprøjtemaler med klubbens egne 
sprøjtepistoler.

Selve møderne afholdes normalt i det 
store åbne billedkunstlokale, hvor vi sætter 
bordene op i dobbeltrække, så vi bedre kan 

se og tale om, hvad der bliver bygget. Og 
der bliver bygget og bygget.

Der kommer normalt mellem 6 og 
10 medlemmer til vores møder. Det lyder 
ikke af  ret meget, men husk, det er hver 
uge vi mødes, og vi synes selv at hyggen 
forsvinder, hvis vi har mange fl ere med til 
møderne.

Der bliver bygget mange forskellige 

Det store åbne lokale er lyst og rummeligt

mo deller. Skibe i scratch og fra æske, fl y, 
sci-fi  samt diverse panser sæt til ur-gamle 
Airfi x sæt, som Kenneth køber ved diverse 
markeder. Som noget nyt og forfærdeligt, 
så er fl ere begyndt at lave biler, de såkaldte 
muscle cars (så tror de, at de er rigtige mo-
delbyggere), men ellers er det, hvad man 
normalt ser ved IPMS kvartårskonkurren-
cer, hvor Sydsjællands modelbyggeklub 
altid er rigt repræsenteret.

Klubben arrangerer også ture for med-
lemmerne. Vi har bl.a. været ved Panzer-
museum Munster, Esbjerg åben, Randers 
åben og åbent hus ved panserregiment P7 
i Sverige. Vi har mange planer for ture i 
fremtiden.

Klubben har ligeledes afholdt ”ope-
ration Kjeld”, hvor klubben under Kjeld 
Pedersens ophold i Kosovo, lavede en 
total ”make-over” af  hans hobby lokale 
(se IPMS Nyt nr. 115). Brian siger, at han 
ikke forventer at være hjemme i uge 7 her 
i 2008.

Som noget nyt, bliver vi nok nødt til 
at indføre kontingent, da vi vil oprette en 
hjemmeside. Så vi skal op og betale om-
kring 50,- kr. om året for at være medlem.

Og de lever lykkeligt, og vil nok gøre 
det, til deres dages ende.

Mvh. Sydsjællands Modelbyggeklub.

De bygger faktisk modeller på møderne!
Ingen af dem kan blive medlemmer af Foreningen til Krympefoliens Bevarelse!
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Medlemsliste pr. 1/1 2008
1. Hans Christiansen 32525083
 Kaliforniensvej 7
 2300 Kbh.S.

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

3. Ole Mønsted 42917508
 Islevgård Allé 6
 2610 Rødovre

4. Torben Klein 36472959
 Espedammen 52
 2605 Brøndby
 torben@klein.adsl.dk

5. Finn Kofoed 38741917
 Tesdorphsvej 77
 2000 Frederiksberg

6. Bjørn Jensen 44443833
 Triumfvej 21
 2800 Lyngby
 smt-hobby@post.tele.dk

7. Dan Seifert 43478464
 Kvædehaven 6
 2600 Glostrup
 seifert@post6.tele.dk

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

9. Erik Knudsen 97414447
 Anne Franks Vej 21
 7500 Holstebro

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

11. Johnny Madsen 58501049
 Vestergade 30
 4200 Slagelse

12. Torsten Bork Pedersen
  45768436
 Vestre Pennehavevej 9
 2960 Rungsted Kyst

13. Kjeld Jensen 40721221
 Stubbedamsvej 111
 3000 Helsingør

14. Petur Juul Jacobsen
 Postboks 3141
 Varôalág 5
 FR-110 Tórshavn, Færøerne
 peturjuuljacobsen@kallnet.fo

15. Ove Høeg Christensen
  42844977
 Perikumhaven 99
 2730 Herlev
 ohclb@mail.tele.dk

16. Lars Dantoft 36169491
 Flidsagervej 14
 2500 Valby

17. Ole Ries 74675326

 Søndermosevej 18
 6330 Padborg
 ries@pc.dk

18. Nils Jørgensen 23215344
 Nødebovej 81
 3230 Græsted
 nils@nypost.dk

19. Kenneth Ø. Buhl 24678201
 Haredalen 3, Tibirke
 3220 Tisvildeleje
 kennethbuhl@yahoo.dk

20. Finn Søndergaard 75540958
 Munkevænget 227
 6000 Kolding
 malenefi nn@stofanet.dk

21. Dennis Rosenaa
 Frederiksvej 64, 1.tv.
 2000 Frederiksberg
 lindon-estate@sol.dk

22. Troels Jørgensen 38796845
 Gustav Johannsens Vej 11
 2000 Frederiksberg

23. Jan Lykke Jensen 46590220
 Reerslevvej 25
 2640 Hedehusene
 jan@lykkejensen.dk

24. John Eilman 65932535
 Hjulets Kvarter 361
 5220 Odense SØ.
 jeile@sol.dk

25. Bent Sørensen 75155529
 Guldbergs Allé 14
 6710 Esbjerg V.

26. Eric Hinding 55450127
 Holløse Møllevej 2
 4700 Næstved

27. Gunner Christensen 98911289
 Violvej 5
 9800 Hjørring

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

29. Dan Mouritzsen 86827620
 Arendalsvej 154, 3 th.
 8600 Silkeborg
 dan.mouritzsen@oncable.dk

30. Martin Thau 86428697
 Præstemarken 22, Kristrup
 8900 Randers
 thau@vip.cybercity.dk

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

32. Ole Hviid Tønnesen 86987494
 Vestergade 92 fax 86987484
 8382 Hinnerup
 hviidskilte@mail.dk
33. Flemming Hansen 44686618
 Bringebakken 29

 3500 Værløse
 fl h@vip.cybercity.dk

34. Michael Dubré 39291452
 Manøgade 9, st.th.
 2100 Kbh. Ø.
 mihedu@mail.dk

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

36. Steen Mose Gaarde 59599024
 Svallerup Bygade 26
 4400 Kalundborg

37. Brian Petersen 38345208
 Hestehaven 18
 2500 Valby

38. Morten G. Pliniussen
  65382545
 Slåenhaven 12
 5550 Langeskov
 plinius@stofanet.dk

39. Torben Sørensen 43454042
 Hvissingevej 121
 2600 Glostrup
 katomoso@pc.dk

40. Erling Kristensen 53530517
 Østerbro 48
 4200 Slagelse

41. Poul Mørkenborg
 Østparken 38
 5220 Odense SØ.

42. Jens Lausted 65382507
 Skovalléen 2
 5550 Langeskov

43. Steen Guldager
 Ved Bellahøj 11, 7.3
 2700 Brønshøj
 delta@privat.dk

44. Walther Gross 36783152
 Hvidovre Enghavevej 14
 2650 Hvidovre

45. Kim Hansen 57612774
 Holbækvej 19
 4100 Ringsted
 asborg@Ringstedmail.telia.dk

46. Kristian Musso 56215853
 Sønderbjerg 5, Vallø
 4670 Køge

47. Thomas Lundgren 56630979
 Åshøjvej 21
 4600 Køge
 thomasl@maersk-pilot.dk

48. Per Tardum 49145026
 Pilehøj 8
 2990 Nivå
 per@tardum.dk

49. Finn Andersen 44920359
 Sortsøvej 10
 2730 Herlev

 fi nna@it.dk

50. Peter Bjørn Madsen 59620310
 Ordrup Mølle
 Ordrupvej 60
 4540 Fårevejle

51. Søren Flint 46383975
 Oldvejsparken 76, Gevninge
 4000 Roskilde

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

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

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

55. Stoppel Hobby 38883854
 Grundtvigsvej 15
 2000 Frederiksberg

56. Køge Bibliotek
 Kirkestræde 18
 4600 Køge

57. Jack Hovman 44492004
 Møllevænget 45
 2800 Lyngby
 Jack_Hovman@mail.tele.dk

58. Brian Brodersen 54490360
 Aastrupvej 29
 4850 Stubbekøbing
 brian.brodersen@tdcadsl.dk

59. Martin P. Bendsøe 45930935
 Kulsviervej 86 B
 2800 Lyngby
 m.p.bendsoe@gmail.com

60. Henrik Breiting 36161676
 Bredahlsvej 9, 4.
 2500 Valby
 breiting@dbmail.dk

61. Bjarne Pedersen 98116329
 Aaby Sdr. Gade 29 B
 9440 Aabybro
 bjarnep@post12.tele.dk

62. Nick V. Jørgensen 66104255
 Hybenhaven 231
 5240 Odense NØ.
 tozzi31@yahoo.dk

63. Birger Mikkelsen 44485569
 Toftebo 17, 2.
 3500 Værløse

64. Mads Orkild 33910691
 Nyrefsvej 33
 7760 Hurup
 orkild@mail.tele.dk
65. Steen Andersen 36414611
 Horsevænget 142
 2610 Rødovre
 steen.andersen@adslhome.dk
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66. Anders Veie 75450338
 N.J. Poulsens Vej 13, 1.th.
 6700 Esbjerg

67. Ole Westphalen 47179415
 Sigridsvej 51
 3650 Ølstykke

68. Jesper Larsen 36702963
 Rødovre Parkvej 231, 1.
 2610 Rødovre
 hn36628@ofi r.dk

69. Albert Tureczek 86282440
 Kunnerupvej 41
 8361 Hasselager

70. Henrik Stormer 36179032
 Bybækterrasserne 128A
 3520 Farum
 stormer@email.dk

71. Allan Nielsen 43541550
 Spættebo 2
 2665 Vallensbæk Strand
 allnie@adslhome.dk

72. Tommy Olsen 98171779
 Vardevej 36, 3.th.
 7100 Vejle

73. Freddy Kikkenborg 36303843
 Händelsvej 54, st.tv.
 2450 Kbh. SV.
 kikkenborg@sport.dk

74. AP Models/Torben Pedersen
  40604362
 Eriksholmparken 136
 9400 Nørresundby

75. Peter Fousing 74842910
 Bregnegårdsvej 29
 6630 Rødding

76. Tage Bjørn Sørensen
  97222654
 Haraldsgade 5, 1.
 7400 Herning
 tagebs@mail.tele.dk

77. Allan S. Hansen 20768399
 Lindholm Søpark 14.1.-1
 9400 Nørresundby
 ashansen@vip.cybercity.dk

78. Karsten H. Nielsen 36171079
 Sofus Francks Vænge 2, 4.
 2000 Frederiksberg
 khn@hoya.dk

79. Torben Nielsen 97528256
 Hasselvænget 4
 7800 Skive
 panzerfreak@mail.tele.dk

80. Carsten Bentzien 38108301
 Knardrupgårds Allé 10
 3660 Stenløse
 bentzien@gmail.com

81. Jes Touvdal 46193716
 Toftevangen 77
 4130 Viby Sj.
 touvdal@christensen.tdcadsl.dk

82. Claus Davidsen 97840237
 Pilevej 10
 7600 Struer
 fam_davidsen@get2net.dk 

83. Kim Hartvig Sørensen
  21267688
 Nagelsvej 20
 8270 Højbjerg
 kimhartvig@hotmail.com

84. Svend Aage Grønnebæk
  75177050
 Østergade 7
 6690 Gørding
       svend_groennebaek@hotmail.com

85. Christian Alexandersen
  86431612
 Koglevænget 3
 8900 Randers
 c_alexandersen@yahoo.dk

86. Michael Boll Jensen 36704667
 Bjødstrupvej 63
 2610 Rødovre
 m.b.jensen@webspeed.dk

87. Robert Jensen 21646797
 Stenbjergparken 3 B, 2.th
 6400 Sønderborg
 r_t_jensen@mail1.stofanet.dk

88. Peter Christensen 56634260
 Humlevej 13
 4600 Køge
 pc@naftrading.com

89. Orla Kragh Jensen 46154215
 Margrethe Allé 6
 2690 Karlslunde
 orl@siemens.dk

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

91. Arne Bonvig Christensen
  45802559
 Dronninggårds Allé 82
 2840 Holte

92. Ib Dramshøj 20725309
 Vestergårdsvej 57, 1.tv.
 2600 Glostrup

93. Kenn Bertram Hansen
  39299930
 Gersagerparken 53, 1.tv.
 2670 Greve
 uh1d@webspeed.dk

94. Kjeld Pedersen 55985370
 Tiendevej 3
 4760 Vordingborg
 tiendevej@vip.cybercity.dk

95. Karsten Juhl 45819832
 Skovgårdsparken 17, 2.tv.
 3460 Birkerød

96. Peter Højborg 46731796
 Grydehøjvej 44, Gundsømagle
 4000 Roskilde
 pdhojborg@mail.dk

97. Tommy Bidstrup 35835100
 Slangerupgade 2, 1.th.
 2200 Kbh. N.

98. Flyvevåbnets Bibliotek
 Jonstrupvej 240
 2750 Ballerup

99. Niels Rønkjær 86435240
 Strandstræde 3, bolig 5
 3550 Slangerup
 swing@ofi r.dk

100. Torben Magnusson 75451548
 Grundtvigs Allé 119
 6700 Esbjerg
 tbair@esenet.dk

101. Jens Frederiksen 75721942
 Stendyssen 34
 7190 Billund
      jens.kronvold@europe.lego.com

102. Poul Melgaard 86915428
 Hadbjergvej 14 G, 2.
 8370 Hadsten
 poullene@worldonline.dk

103. Randers Hobby 86433923
 Adelgade 13
 8900 Randers

104. Kjeld Johansen 20728480
 Kærvej 1 A
 9381 Sulsted

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

106. Palle Olsen 30350065
 Skuerup Mark 6 B
 4295 Stenlille
 palleo@bigfoot.com

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

108. Thorben Poulsen 74727572
 Bargumsvej 15, 1.tv.
 6270 Tønder
 thpoulsen@hotmail.com 

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

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

111. Peter Krogh 86883460
 Ågade 40
 8620 Kjellerup

112. Ib Schmidt 35387751
 Olufsvej 34
 2100 Kbh. Ø.
113. Troels B. Christensen
 Hasserisgade 14, 1.
 9000 Ålborg

114. Henning Knudsen 74753353
 Sandemandsvej 2, Brøns

 6780 Skærbæk

115. Morten Jessen
 Gennemløbet 11, 3.
 2720 Vanløse
 morten@jessen-it.dk

116. Torben Johansen Haubeck
  43540440
 Brolæggerpladsen 70
 2635 Ishøj

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

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

119. Claus J. Gustafsen 98480945
 Haldsvej 20
 9970 Strandby
 claus@gustafsen.nu 

120. Niels G. Jørgensen 35420515
 Skovdammen 3
 2880 Bagsværd
 nielsgorm@sol.dk

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

122. Michael Quark Schmidt
  36848200
 Gillesager 272, 7.tv.
 2605 Brøndby

123. Mogens Wøbbe 97523208
 Egerishave 46
 7800 Skive

124. Jan Poulsen 74590664
 J. H. Schmidtsvej 23
 6500 Vojens
          jan.poulsen@haderslev.mail.
telia.dk

125. Martin Røpke 55372035
 Gammelsøvej 6
 4760 Vordingborg
 mabr@stofanet.dk

126. Johnny F. Fæstelager 44661883
 Langekærvej 37
 2750 Ballerup

127. Per Giessing 98316685
 Køltoften 2, Lillevorde
 9280 Storvorde

128. Yme Offringa
 Fonteinstraat 29
 8913 CV Leeuwarden
 Holland
 offri011@planet.nl

129. Ib N. Andersen 56383230
 Stenagerhuse 31, Ørslev
 4100 Ringsted
 nan@post.tele.dk
130. John Schmidt 35420134
 Faksegade 3, 5.th.
 2100 Kbh. Ø.
 jbschmidt@cph-metronet.dk

131. Chris T.N. Andersen 74725534
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 Ndr. Landevej 4 C, 1.tv.
 6270 Tønder
 ctna@mail.dk

132. Johnny Pedersen 98572757
 Hyldevej 4
 9560 Hadsund
 worktop@get2net.dk

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

134. Bent Laursen 98187365
 Lyngholmsvej 9
 9200 Ålborg SV.
 bela@gvdnet.dk

135. Peter Olsen 54873096
 Havnegade 2, st.tv.
 4880 Nysted

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

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

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

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

140. Henrik Sørensen 75931808
 Gothersgade 4, 1.tv.
 7000 Fredericia
 blazne@mail.dk

141. Jan Dam Hansen 43527010
 Syrenhegnet 50
 2630 Tåstrup
 jan.hansen@teknologisk.dk

142. Mikkel Plannthin
 Ndr. Frihavnsgade 31, 1.th.
 2100 Kbh. Ø.
 plannthin@hotmail.com

143. Kristoffer Åberg
 Östratornsv. 43
 S-224 68 Lund
 Sverige
 kristoffer.aberg@acm.org

144. Model og Hobby 33143010
 Frederiksborggade 23
 1360 Kbh. K.

145. Allan Petersen 21637495
 Kalvehave Mark 20
 4771 Kalvehave
 allanpet@gmail.com
146. Janus Sommer Petersen
  35812286
 Dagmarsgade 26, lejl. 153
 2200 Kbh. N.
 jsp@top-house.dk

147. Steffen Sørensen 75160203

 Skads Byvej 59
 6705 Esbjerg Ø.
 steff@post6.tele.dk

148. Daniel Tolnai 40319076
 Drejøgade 28, 6., nr. 601
 2100 Kbh. Ø.
 funkydesign@forum.dk

149. Fini Tiedt 48141774
 Skyttevangen 40
 3450 Allerød

150. Lasse Hyllemose 33114187
 Amalievej 22, 1.tv.
 1875 Frederiksberg C.
 lasarm@webspeed.dk

151. Markus Kossmann 75528140
 Bertram Knudsens Vej 172
 6000 Kolding
 mkossmann@hotmail.dk

152. Tommy Sørensen
 Skolevej 6
 6800 Varde

153. Alif  Kracht 98438757
 Skivegade 62
 9900 Frederikshavn
 alif@ludvigsen-kracht.dk

154. Steen Lund Jensen 38286093
 Stenløsevej 58
 2700 Brønshøj

155. Tom Isager 97323712
 Alkærhøj 20
 6950 Ringkøbing

156. Bjørn Clausen
 Skibhusvej 151, 2.th.
 5000 Odense C.
 bc.clausen@jubiimail.dk

157. Det Nordjyske Landsbibliotek
 Rendsburggade 2
 Postbox 839
 9100 Ålborg

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

159. Odense Centralbibliotek
 Odense Banegård Center
 Østre Stationsvej 15
 5000 Odense C.

160. Gentofte Bibliotekerne
 Ahlmanns Allé 6
 2900 Hellerup

161. Martin Gunge 98961326
 Tykskovvej 185
 9830 Tårs
 msgunge@hotmail.com

162. Århus Kommunes Bibliotek
 Tidskriftnoteringen
 Møllegade 1
 8000 Århus C.

163. Christian Marschall 86624196
 Huginsvej 24
 8800 Viborg

 chrima@tdcadsl.dk

164. Carsten Søgaard
 Klintevænget 3
 4681 Herfølge
 btm3528@vip.cybercity.dk

165. Torben Heide Petersen
 Sandbakken 45
 4700 Næstved
 heidesteno@msn.com

166. Klavs Nielsen
 Gærdesangervej 7
 9230 Svenstrup
 klavs1972@ofi r.dk

167. Carsten Cronqvist 36160835
 Bredahlsvej 18, 3.th.
 2500 Valby
 c.cronqvist@get2net.dk

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

169. Ivan Majbom Madsen
 Haugevej 210
 5270 Odense N

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

171. Nikkeleg
 Egeskovvej 32
 7000 Fredericia

172. Henning Sørensen
 Ejerstedvej 102
 9493 Saltum

173. Ole Østergaard 45767740
 Ørnevej 9
 2970 Hørsholm
 ole-oestergaard@jubii.dk

174. Anders Kofoed Hansen
  47721703
 Højmose Vænge 13, 3.tv.
 2970 Hørsholm
 andershanthi@hotmail.com

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

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

177. Michael Bøgh-Andersen
  40143965
 Kirkebakkegårdsvej 54
 3540 Lynge
 mibo@post2.tele.dk

178. Georgios Filippakis 36178674
 Hoffmeyersvej 65, 4.th.
 2000 Frederiksberg
      fi lippakisjoergensen@adslhome.dk

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

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

181. Per Nielsen 35425291
 Næstvedgade 27. st.tv.
 2100 Kbh. Ø.

182. Flemming Iversen
 Albjergparken 31, 1.th.
 2660 Brøndby Strand
         fl emming.iversen@broendby-
bredbaand.dk

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

184. Jan Bannebjerg 20260672
 Vejlebrovej 28 G
 2635 Ishøj
 jan@bannebjerg.dk

185. Jan Mathiesen
 Sletmarken 13
 6310 Broager

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

187. Simon Bering Papousek
 Kjeldsgaardsvej 37A, 2.tv.
 2500 Valby
 s_papousek@hotmail.com

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

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

190. Henrik Dinesen 20479885
 Aagade 29
 7000 Fredericia

191. Niels Sewerin Henriksen
 Kløvervej 6, 1.tv.
 4600 Køge
 nsewerin@gmail.com

192. Anders Jensen
 Rødhusvej 167
 9490 Pandrup
 specterclan@hotmail.com

193. John Rossil
 Koglevej 8B
 3060 Espergærde
 j_rossil@yahoo.dk

194. Kenneth Kerff  55500823
 Stenagergårdsvej 57, Gelsted
 4160 Herlufmagle
 kerff@ofi r.dk

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

196. Mikael Holm Andersen
 Kongensgade 4a 3.th.
 3000 Helsingør
 ma@xmedio.dk

197. Ivar Matthiesen 75928693
 Vognvadvej 20
 7080 Børkop

198. Finn Nissen 97182598
 Åkjærs Allé 2
 7330 Brande
 tofi loch@familie.tele.dk

199. Gunnar L. Jørgensen 97224806
 Monradsgade 14
 7400 Herning

200. Nikolaj M. Ottesen 61466641
 Baneløkken 8, 2.tv.
 2730 Herlev

201. Jan Vegenfeldt
 Østergade 39
 6500 Vojens
 vacool1@webspeed.dk

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

203. Johan Brander Søltoft
  66192410
 Heden 8, 2 Lejl.10
 5000 Odense C.
 johanbs4@hotmail.com

204. John Hampenberg 64723669
 Savværksvej 7
 5620 Glamsbjerg

 jobi@dbmail.dk

205. Frank Holtmann
 Køgevej 198, Fjællebro
 4100 Ringsted
 frama@mail.tele.dk

206. Jørgen Seit Jespersen
 Valhøjvej 4
 2500 Valby

207. Hans Andersen 22280768
 Michael Beringsvang 1, st.th.
 2650 Hvidovre
 hansan@ofi r.dk

208. Henrik Lorentzen 27281359
 Fakse Tværgade 2, 2.tv.
 2100 Kbh. Ø.

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

210. Niels-Jørgen Hjerrild
  75721012
 Hjortevej 2
 7100 Vejle
 e-n-hjerrild@stofanet.dk

211. Kim Flügel
 Korsørgade 22, 3.tv.
 2100 Kbh. Ø.
 wesdcv@fl ugel.dk
212. Gunnar Rugaard
 Græsbjergvej 6, Strands
 8420 Knebel
 gunnar-rugaard@get2net.dk

213. Jan Holtmann 54930444
 Nakskovvej 101
 4913 Horslunde

214. Peter Kristiansen 33754575
 Kløvervej 8
 3500 Værløse
 peter.kristiansen@post.dk

215. Michael Haugaard 86545069
 Saloparken 302
 8300 Odder
 m.haugaard@mail.dk

216. Danscale 36173638
 v/Søren Pedersen
 Gl. Køge Landevej 557
 2650 Hvidovre

217. Jens Lerager
 Dannevirkegade 25, 2.th
 1763 Kbh. V.
 jlh@dtl-dk.dk

218. Mogens Vikman 75534560
 Ålykkegade 10
 6000 Kolding
 mogens@cisko.dk

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

220. Jacob Teckemeier
 Ryparken 60, 1.th.
 2100 Kbh. Ø.
 jstk@bane.dk

221. Tommy Jensen
 Århusvej 22 G, 1.tv.
 8900 Randers
 F16tot@email.dk

222. Søren Holmgren
 Bønnetvej 37, Bønnet
 4871 Horbelev
 agerkaffe@hotmail.com

223. Kevin Rockell 97721025
 Tinghøjvej 15
 7900 Nykøbing Mors
 kevinr@mail.dk

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

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

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

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

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

NYT FRA ROYAL MODEL

NYT FRA VERLINDEN
1:35
2413: Russiske spejdere/snigskytter
2414: To tyske SS kavallerister
2415: Tysker fanger airborne
2417: Villaruin
2418: Amerikaner fanger tysker i bunker
2419: Brolægning i bue
2420: 4 amerikanere, Stillehavet
2421: Europæisk 2-etagers ruin
2423: 2 amerikanere i Irak
200 mm
2416: Unterscharfuhrer Normandiet
 1944
2422: US Airborne Vietnam War
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

398: US tankdetaljer
438: M1025 HUMVEE nr. 1
439: M1025 HUMVEE nr. 2
440: M88A-1
441: US 2½ ton 6x6 detaljering
442: LVT-4 Water Buffalo
445: Fløjmøtrikker i æts og resin
455: Tiger I værktøj og beslag
456: Tiger II værktøj og beslag
457: Panther/Jagdpanther værktøj
 og beslag
458: MLRS nr. 2
459: Tysk infanteriudstyr
460: Værktøjskasse i æts
461: US infanteriudstyr
462: US værktøjsbeslag
464: Ford GPA Jeep
465: Fint kvadratisk net „vævet“
466: Medium boret net
467: Dørkplade nr 1 „nister“
468: Medium kvadratisk net „vævet“
469: Medium sekskantet net „vævet“
470: Medium ruderformet net „vævet“
471: Fint ruderformet net „vævet“
472: Dørkplade nr. 2 prikker

477: StuG III Ausf. B
488: Amerikanske
 kampvognsperiskoper
495: AS 42 Saharaina oppakning
 med dunke
496: AS 42 Saharaina vognbund
497: MG 34/42 sæt med skjold
 til Sd.Kfz. 251
499: Cylindriske russiske tanke
500: Moderne tilbehør, parabol,
 lampe, aircondition
501: Israelsk hus i ruiner
502: Pz I B
503: Skærme til Pz. I B
508: To fotografer
509: Skyttegravskurve
510: Palleløfter og 2 europaller
511: Jernbanesignal og manuel
 skiftepost
514: Besætning til Firefl y
517: Metalkæde, 5 mm afl ange led
519: Metalkæde, 2,8 mm runde led
522: Metalkæde, 4,3 mm runde led
527: SS-Unterscharführer i
 tankcamoufl agedragt

546: Italiensk M13/40
 besætningsmedlem
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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USS Ranger (CV-4)
Denne gang kigger den historiske artikel 75 år tilbage, for at se nærmere på det første 
amerikanske hangarskib, der blev bygget som et sådant fra begyndelsen af.

Af Lars Seifert-Thorsen

Amerikanerne var ikke de første til at 
 bygge et hangarskib ”fra kølen og 
 op”. Den ære tilfalder englænder-

ne, der byggede HMS Hermes, der blev 
søsat tilbage i 1919.

HMS Hermes tog dog meget lang tid 
at få sat i operativ tjeneste og det første 
hangarskib, bygget til formålet, som kom 
i operativ tjeneste var det japanske Hosho, 
der blev sat i tjeneste i december 1922.

Skibet vi her skal kigge nærmere på er 
USS Ranger, der fi k betegnelsen CV-4. Det 
var det sjette skib i US Navy med navnet 
USS Ranger og i sammenligning med de 
senere hangarskibe var det et relativt lille 
skib, der mindede mere om USS Langley 
(se IPMS-Nyt nr. 115) end om f.eks. Le-
xington og Yorktown, der var over 10.000 
tons større i deplacement.

Design
Designet af  USS Ranger begyndte allere-
de i 1922. Det tog fem år inden man var 
kommet så langt, at man havde nogle kon-
krete tegninger at gå ud fra, idet US Navy 
havde valget mellem 4 forskellige designs 
i 1927. Alle fi re repræsenterede forskellige 
balancer mellem hastighed og mængden af  
fl y der kunne medføres. USS Ranger blev 

fi nansieret i fi nansåret 1929.
Designet var et lige dæk uden nogen 

”kommando-ø”, hun havde seks storstene, 
tre på hver side af  landingsdækket og disse 
kunne ”lægges ned” når der skulle starte 
eller lande fl y.

Designet var meget præget af  to ting, 
dels en debat om hvorvidt man skulle 
satse på store eller på små hangarskibe, 
dels af  Washington-traktaten fra 1922 om 
begrænsninger af  fl ådestørrelser.

Ud af  den tonnage som USA måtte 
have af  hangarskibe, 131.000 tons, var der 
allerede brugt 66.000 tons til Lexington og 
Saratoga. Det betød at der kun var 65.000 
tons tilbage at bygge og efter lange over-
vejelser besluttede man i 1927 at bygge en 
serie af  5 stk. 13.800 tons hangarskibe.

De tidlige år
Kølen blev strakt d. 26. september 1931 
på Newport News skibsværftet i Newport 
News, Virginia. Undervejs i bygningen blev 
en ”kommando-ø” tilføjet på styrbord side 
af  dækket. Søsætningen fandt sted for 75 
år siden, d. 25. februar 1933 og US Navy 
overtog skibet d. 4. juni 1934 i Norfolk, 
Virginia efter at det var sejlet tværs over 
en del af  Chesapeake Bay.

D. 6. august 1934 foretog man de før-
ste starter og landinger fra USS Ranger, 
det skete ud for Cape Henry, der ligger 
ved indsejlingen til Chesapeake Bay fra 
Atlanterhavet. Efter at man således havde 
bevist at hun kunne bruges som hangarskib 
forlod USS Ranger Norfolk d. 17. august 
for at drage ud på sit første operative togt. 
Turen gik mod syd og undervejs anløb hun 
Rio de Janeiro, Buenos Aires og Montevi-
deo inden hun vendte tilbage til Norfolk 
d. 4. oktober.

Efteråret og vinteren blev tilbragt 
med lokale opgaver og træningsmissioner 
tæt på Norfolk, inden hun i slutningen af  
marts 1935 satte kursen mod Stillehavet. 
Turen gik igennem Panamakanalen og hun 
ankom til San Diego d. 15. april. Herefter 
tilbragte hun de næste knapt fi re år med 
at øve med Stillehavsfl åden. Tiden her 
bragte hende vidt omkring, så langt mod 
vest som Hawaii og hele vejen op og ned 
af  den amerikanske vestkyst fra Seattle, 
Washington til Callao i Peru.

I slutningen af  februar 1937 gik USS 
Ranger til fi lmen, eller rettere Hollywood 
kom til Hawaii for at indspille en fi lm på 
og omkring skibet. På et tidspunkt under 
optagelserne skulle man lave en scene, hvor 

USS Ranger i førkrigsbemaling, Measure 1, en lysegrå på alle lodrette fl ader og en mørkegrå på alle vandrette fl ader.
Foto: Northrop Grumman Newport News
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den skuespiller som spiller admiral i fi lmen skal give en ordre til 
en kaptajn. Instruktøren havde lavet en kvajefejl, for han havde 
glemt at tage en skuespiller med fra Holly wood til at spille kap-
tajnen. Gode råd var dyre og instruktøren havde ikke meget lyst 
til at udskyde optagelserne, men heldigvis for instruktøren var 
der hjælp at hente.

Skibets kaptajn, Patrick Bellinger, påtog sig rollen, der gik ud 
på at modtage en ordre, gøre honnør og sige ”Aye, Aye, Sir”. Flere 
andre søfolk fra Ranger var statister i fi lmen, der hed ”Wings Over 
Honolulu”. Efter sigende skulle det være en halvskidt fi lm og der 
er ikke ret mange fl yscener i den, så det er ikke for referencens 
skyld man skal opsøge den.

I juli 1937 deltog Ranger i den storstilede eftersøgning efter 
den forsvundne fl yver Amelia Earhart og hendes navigatør. 
Eftersøgningen endte resultatløst og efterfølgende har konspi-
rationsteoretikerne haft kronede dage omkring denne berømte 
kvindelige pilots forsvinden.

D. 4. januar 1939 forlod hun San Diego for at deltage i ma-
nøvrer i det Caraibiske hav med Guantanamo Bay på Cuba som 
operationsbase inden hun atter gik til kaj i Norfolk d. 18. april 1939.

2. Verdenskrig
Da 2. Verdenskrig brød ud blev USS Ranger sat til at udføre pa-
truljer op og ned langs den amerikanske østkyst for at beskytte den 
civile amerikanske skibsfart mellem Ber muda og Newfoundland.

Da japanerne angreb Pearl Harbor d. 7. december 1941 var 
USS Ranger på vej tilbage til Norfolk efter en patrulje der havde 
ført hende ned til Trinidad. Hun ankom til Norfolk d. 8. decem-
ber og allerede d. 21. stak hun igen til søs for at gennemføre en 
patrulje i Sydatlanten inden hun gik på værft d. 22. marts 1942.

Værftsbesøget var kortvarigt for allerede d. 13. april sejlede hun 
til NAS Quonset Point længere oppe af  den amerikanske østkyst. 

Billedet her er taget 17. marts 1938. Flyet der er ved at lette er en Vought SBU-1, mens fl yene på dækket er Great Lakes BG-1.
Bemærk fl yvedækket, der er malet Mahogany Flight Deck Stain og de brede gule striber på dækket
Foto: Northrop Grumman Newport News

USS Ranger er her fotograferet ud for Hampton Roads i august 1942. 
Hun er malet i measure 12, graded system. Bemærk at den blågrå
maling på dækket ikke helt dækker for de gule striber og bogstaverne 
RNGR på agterdækket, hvis gule kant også anes under bogstaverne
Foto: US Navy via Internettet
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Her blev hun lastet med 68 P-40 jagere fra 
USAAF inden hun stak til søs d. 22. april. 
D. 10. maj lettede disse P-40 jagere fra USS 
Ranger og fl øj ind til Accra i Ghana.

Hun vendte derefter tilbage til Quon-
set Point i slutningen af  maj og foretog 
derefter en patrulje i Sydatlanten, der førte 
hende ned til Argentina.

D. 1. juli var det igen tid til at stikke til 
søs med en ladning USAAF jagere, denne 
gang var det 72 P-40 jagere som blev fragtet 
over Atlanten inden de d. 19. juli fl øj ind 
til Accra. Man kan altså konkludere at det 
dengang var ret almindeligt at USAAF fl y 
faktisk kunne starte fra hangarskibe, men 
grundet manglende halekroge osv. kunne 
de ikke lande på disse.

Operation Torch
Da Operation Torch skulle løbe af  stablen 
d. 8. november 1942 var USS Ranger det 
eneste større amerikanske hangarskib i 
Atlanten.

Det var derfor naturligt at hun fun-
gerede som leder for de hangarskibe som 
skulle sørge for luftoverlegenhed under 
invasionen af  Marokko.

Kl. 06.15 d. 8. november begyndte USS 
Ranger at sende sine fl y i luften fra en posi-
tion knapt 50 km nordvest for Casablanca. 
F4F Wildcat jagere fra USS Ranger angreb 

fl yvepladserne ved Rabat og Port Lyautey 
mens andre fl y fra USS Ranger angreb 
fi re franske destroyere i Casablanca havn 
og forskellige artilleribatterier i samme 
område. I alt blev 21 franske fl y ødelagt 
på jorden.

I løbet af  de følgende tre dage blev der 
fl øjet i alt 496 missioner fra USS Ranger, 
hvor de amerikanske fl y ødelagde en de-
stroyer, beskadigede en krydser og to ubåde 
samt over 70 fl y på jorden og 15 i luftkam-
pe. Alt dette kostede amerikanerne 16 fl y.

Casablanca kapitulerede d. 11. novem-
ber, hvor efter USS Ranger forlod den 
marokkanske kyst d. 12. november og 
returnerede til Norfolk d. 23. november.

Med Royal Navy
USS Ranger var på værft i Norfolk fra mid-
ten af  december 1942 til 7. februar 1943. 
Derefter blev hun lastet med 75 P-40L 
jagerfl y, som blev afl everet i Casablanca 
23. februar.

Herefter vendte hun tilbage til ame-
rikanske farvande og uddannede piloter 
mens hun sejlede op og ned langs den 
amerikanske østkyst.

D. 11. august forlod hun Halifax, Nova 
Scotia og sejlede til Skotland, hvor hun 
sluttede sig til den engelske fl åde i Scapa 
Flow d. 19. august. Resten af  august og 

hele september hjalp hun med at patruljere 
konvojruterne til England.

D. 2. oktober forlod hun sammen med 
en del af  den engelske fl åde Scapa Flow for 
at angribe den tyske skibstrafi k i norske 
farvande, en operation som er kendt under 
navnet Operation Leader. Styrkens mål var 
Bodø og den nåede frem til en position ud 
for Vestfjord uden at være blevet opdaget 
af  tyskerne. D. 4. oktober kl. 06.18 startede 
to angrebsgrupper fra USS Ranger.

Den ene bestod af  20 SBD Dauntless 
og 8 eskorterende F4F Wildcat jagere. De 
angreb dels et fragtskib og dels en lille tysk 
konvoj samt et antal skibe i selve Bodø 
havn. I alt beskadigede de fragtskibet 
samt en stor tanker og en mindre troppe-
transportbåd. Endelig sænkede de to små 
coastere. Den anden gruppe bestod af  10 
TBF Avenger og 6 F4F Wildcat. Denne 
gruppe sænkede et mindre fragtskib og 
en coaster samt beskadigede endnu en 
troppetransportbåd.

I alt mistede amerikanerne 3 fl y til det 
tyske luftværnsskyts. Tyskerne var selvføl-
gelig på tæerne nu og det lykkedes for tre 
tyske fl y at fi nde USS Ranger ud på efter-
middagen. Den amerikanske jagerdækning 
skød to af  disse fl y, en Ju 88 og en He 115, 
ned og drev det tredie på fl ugt. Herefter 
vendte USS Ranger tilbage til Skotland og 

På vej over Atlanten inden Operation Torch benyttede man lejligheden til at teste maskingeværerne
på de F4F-4 Wildcat jagere som VF-9 og VF-41 var udstyret med.

Foto: US Navy via Internettet
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fortsatte derfra sine operationer sammen 
med den engelske fl åde i farvandet mel-
lem Skotland og Island inden hun endelig 
forlod europæisk farvand i slutningen af  
november. Hun ankom til Boston d. 4. 
december 1943.

Træningsrolle
D. 3. januar 1944 fi k USS Ranger offi cielt 
tildelt en ny rolle. Hun blev udnævnt til at 
fungere som træningsskib. Denne rolle fi k 
hun fordi man nu havde indset, at hun var 
ved at blive en ældre dame, der var både 
mindre og langsommere end de øvrige 
ame rikanske hangarskibe.

Desuden manglede hun pansring, hav-
de mindre plads til ammunition og kunne 
ikke medføre så mange fl y som de mere 
moder ne hangarskibe. Hun var derfor 
uegnet til at overfl ytte til Stillehavet og 
indgå i kampen mod japanerne.

Træningsrollen blev midlertidigt sus-
penderet i slutningen af  april, da hun blev 
lastet med 76 P-38 Lightning jagere der 
skulle til Casablanca. Hertil ankom USS 
Ranger d. 4. maj og blev så fyldt op med 
fl y der skulle tilbage til USA for at blive 
repareret. Hun kom tilbage til Norfolk d. 
16. maj.

Dernæst fulgte en kort periode på værft 
for at få forstærket dækket, få fjernet alle 
5-tommer kanoner og for at få installeret 
en ny type katapult og diverse radarudstyr 
som gjorde hende i stand til at uddanne 
natjagerpiloter.

Mens hun var på værft fi k hun nye 
ordrer om at forlægge til San Diego via 
Panamakanalen og undervejs opsamle en 

stor mængde passagerer. Hun ankom til 
San Diego d. 25. juli og forlod Californien 
igen d. 28. for at sætte kursen mod Hawaii. 
Her brugte hun de næste tre måneder på 
at uddanne piloter til natjagereskadriller.

I midten af  oktober blev kursen atter 
sat mod San Diego, hvorfra hun uddanne-
de piloter og eskadriller langs den califor-
niske kyst under resten af  krigen.

Afslutningen
D. 30. september 1945 forlod hun San 
Diego for at vende tilbage til Atlanten via 
Panama-kanalen. Hun var i New Orleans 
og opererede kortvarigt ud for Pensacola 
i Florida inden hun i midten af  november 
gik på værft i Philadelphia.

Hun forblev herefter på østkysten indtil 
hun blevet taget ud af  aktiv tjeneste d. 10. 
oktober 1946 efter at der var foretaget ikke 
mindre end 92.262 landinger på hendes 
dæk. Efter at USS Ranger blev slettet fra 
fl ådens tal d. 29. oktober 1946 blev hun 
solgt til ophugning i udgangen af  januar 47.

Bemalinger
Igennem sin levetid afspejlede USS Ranger 
de forskellige bemalinger som især under 
2. Verdenskrig udviklede sig i den ameri-
kanske fl åde.

Før krigen var hun bemalet i det som 
var kendt som Measure 1, en lysegrå på 
alle lodrette fl ader og en mørkegrå på alle 
vandrette flader. Selve flyvedækket var 
malet Mahogany Flight Deck Stain og var 
desuden udstyret med nogle ret brede gule 
bånd både på langs og tværs af  dækket, se 
fotos af  skibet for at få en ide om place-

ringen af  disse. En lille fi nurlighed her er 
at man undervejs måtte udskifte dele af  
trædækket efterhånden som de enkelte 
planker blev slidt eller ødelagt når et fl y gik 
på næsen med propellen kørende. Det var 
langt fra altid at man nåede at male disse 
nye planker og det giver så dækket et noget 
”lappet” udseende.

I forbindelse med et værftsbesøg i juli 
1941 blev hun ommalet i Measure 12, gra-
ded system. Det betød at hun blev om malet 
til Haze Grey 5-H med store plamager 
af  Sea Blue, mens dækket blev ommalet 
med en mørk blågrå farve, hvor det dog 
var muligt at ane de tidligere markeringer 
igennem denne. Hun forblev i dette farve-
skema frem til 18. august 1942, hvor hun 
blev ommalet til Measure 12 (modifi ed), 
hvilket var den camoufl age hun deltog i 
Operation Torch i.

Efter Operation Torch var Ranger på 
værft i slutningen af  december 1942, hvor 
hun blev ommalet til Measure 22. Denne 
bemaling består af  Navy Blue 5-N på den 
nederste halvdel af  skroget, hvorefter re-
sten af  de lodrette fl ader var i Haze Grey 
5-H. Hun beholdt denne camoufl age i hele 
1943 og frem til sit værftsbesøg i maj 1944. 
Dvs. at det var i denne camoufl age at hun 
deltog i Operation Leader (angrebet mod 
Nordnorge).

I forbindelse med værftsbesøget i 
maj 1944 blev hun ommalet til Measure 
33 (Design 1A). Dette er en af  de mere 
spændende bemalinger, om end den ikke 
er nem at lave på en model. Vi taler her 
om et kompliceret mønster af  Ocean Grey 
5-O, Pale Grey 5-P, Haze Grey 5-H og 
Dull Black på de lodrette fl ader med alle 
vandrette fl ader i Deck Blue 20-B.

På et eller andet tidspunkt i 1945 
vendte man tilbage til Measure 22 og det 
var i denne camoufl age at hun sluttede sin 
lange karriere.

USS Ranger i model
Her er vi som modelbyggere ikke ret godt 
stillet. De fl este større amerikanske han-
garskibe fra 2. Verdenskrig fi ndes der fl ere 
sæt af, men det gælder ikke USS Ranger.

Det bedste bud der kan fi ndes er i skala 
1/700 fra Corsair Armada. Det er et resin-
sæt for viderekomne og til en hamper pris. 
Jeg har set til priser fra 125,- til 165,- USD 
ude på nettet. Så skulle man til gengæld 
også få noget som betegnes som værende 
tæt på ”state of  the art” resinsæt. Mon vi 
kan håbe på at Trumpeter får lavet et sæt 
på et tidspunkt til en pris hvor vi alle kan 
være med?

Til gengæld er der masser af  fl ysæt i 
forskellige skalaer som har fl y baseret på 
USS Ranger i deres udbud af  bemalinger.

Her er USS Ranger fotograferet efter ommalingen i maj 1944. Skemaet hedder Measure 33. 
Bemærk markeringerne på dækket, inkl. de store 4-taller for og agter
Foto: US Navy via Internettet
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Kilder
Cressman, Robert J.: USS Ranger 1934-46
Internettet, div. sider.

Herover det offi cielle farveskema for Mea-
sure 33 og herunder ses USS Ranger

i Cheasapeake Bay d. 6. juli 1944
Foto og tegning: US Navy via Internettet

NYT FRA TANKWORKSHOP
TWS0007: Shermanløb med hætte og
  MG med støvpose
STZ001A: Interior for Dragon/
  Cyberhobby T-34/76 kits.
  Fighting compartment only
TWS0059: Front Halftrack wheels
  w/ chains. These are for
  the Dragon Halftracks

TWS0060: Wheel set for ICM Studebak-
er,
  11 pcs.
TWS1052: Chained rear wheels for
  the Krupp Protze
TWS1079: L/24 ammo tubes and crates.
  9 ammo tubes + 5 crates
TWS1048: Hjul med snekæder

  til Kübelwagen
TWS2014: Batterier og gearkasse
  til Sd.Kfz. 234

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Cromwell
Nej, vi skal ikke have historien om Oliver Cromwell og den engelske borgerkrig 1642-
1651, men derimod om den engelske kampvogn af  samme navn.

Af Lars Seifert-Thorsen

Historisk set må det siges, at 
 Crom well kampvognen var en af  
 de absolut mest succesfulde en-

gelske kampvogne, hvilket er refl ekteret i, 
at den i slutningen af  2. Verdenskrig var 
den mest almindelige engelsk designede 
kampvogn i tjeneste og at den i visse 
enheder afl øste den amerikansk byggede 
Sherman.

Faktisk var den så succesfuld, at hele 
7th Armoured Division, også kendt som 
”Ørkenrotterne” ikke brugte andet under 
felttoget i Nordvesteuropa, fra Normandi-
et til krigsafslutningen i maj 1945.

Baggrund
Historien bag Cromwell går tilbage til eva-
kueringen af  British Expeditionary Force 
fra Dunkerque efter slaget om Frankrig i 
1940. Englænderne fi k stort set intet tungt 
materiel med tilbage fra Frankrig og man 
var derfor villig til at sætte næsten hvilken 
som helst kampvogn i produktion.

En af  de vogne som man allerede hav-
de i tjeneste, men hvor man også kunne se 
at den snart ville være forældet var Crusa-
der, den gjorde i vid udstrækning tjeneste 
i Nordafrika. Allerede i slutningen af  1940 
udfærdigede den engelske generalstab et 
sæt specifi kationer for en ny kampvogn til 
at afl øse Crusader vognene.

Udvikling
Selve konstruktionen var forholdsvis sim-
pel, idet der er tale om en ret kasseformet 
vogn, der er bygget op over en stålramme 
hvor der så er boltet panserplader på. 
Senere versioner af  Cromwell var dog 
med svejsninger i stedet for den påboltede 
løsning, hvilket mandskabet sikkert har 
været glade for.

Når man ser på undervognen kan man 
ane den direkte lineære arv fra Crusader 
og de andre tidlige britiske Cruiser kamp-
vogne, nemlig Christie undervognen uden 
bæreruller og med store vejhjul.

Et mellemstadie mellem Crusader og 
Cromwell var Cavalier. Her var der tale 
om en kampvogn, der stort set ligner en 
Crom well i udseende, bortset fra bagen-
den der ligner en Crusader, men som var 
udstyret med en Nuffi eld bygget Liberty 
motor på 410 hk. Denne motor kom frem 
allerede under 1. Verdenskrig og man måtte 
konstatere, at den ikke kunne leve op til de 
krav man stillede til den. Den ydede sim-
pelthen ikke hestekræfter nok og Cavalier 
kampvognen blev derfor meget hurtigt 
overført til uddannelse.

I mellemtiden var man kommet frem til 
en ny motor, nemlig en ændret udgave af  
den berømte Rolls Royce Merlin motor. Til 

kampvognsbrug fjernede man kompresso-
ren og ændrede den til at kunne anvende 
benzin med et lavere oktantal så den ydede 
omkring 600 hk. Endelig udskiftede man 
en del aluminiumsdele med tilsvarende 
i stål, da vægtbesparelser ikke er lige så 
vigtige i en kampvogn som i et fl y.

Denne motor kom til at hedde Rolls 
Royce Meteor og blev anvendt i en stribe 
forskellige engelske kampvogne.

Rolls Royce havde ikke selv kapacitet til 
at bygge disse kampvognsmotorer og det 
blev Rover, der kom til at stå for produk-
tionen af  disse.

Centaur
Der var leveranceproblemer med Meteor 
motorerne og man valgte derfor i slut-
ningen af  1942 at fortsætte med at bygge 
Crom well vogne og udstyre dem med Li-
berty motorer. Disse vogne blev benævnt 
A27L og fi k navnet Centaur. Også Centaur 
vognene blev fortrinsvis brugt til trænings-
brug, men der var dog en stribe Close 
Support Centaur vogne der blev brugt 
operativt af  Royal Marines i forbindelse 
med D-Dag og et antal blev senere brugt 
som basis for bjærgningsvogne.

I alt blev der bygget 1.408 Centaur 
i kanonudgaver, hvortil der skal lægges 
bjærg ningsvognene og omkring 95 der blev 
udstyret som luftværnsvogne med 20 mm 
Oerlikon eller Polsten kanoner.

Cromwell
Det var først i januar 1943, at der var 
tilstrækkeligt mange Meteor motorer til 
rådighed til at man kunne begynde at bygge 
selve Cromwell vognene. De første af  disse 
var udstyret med 6 pdr (57 mm) kanonen, 
som allerede på dette tidspunkt var for svag 
til at kunne matche de tyske kampvogne.

Der gik derfor ikke længe inden man 
udstyrede vognen med en Royal Ordnance 
Quick Fire 75 mm kanon, hvilket dybest 
set var en variant af  en 6 pdr der kunne 
anvende den samme amerikanske 75 mm 
am mu nition som Sherman kampvognen.

Vognen fi k en blandet modtagelse ude 
i frontlinieenhederne, idet man klagede 
over at de rette vinkler kombineret med 
pansringens tykkelse ville gøre den meget 
sårbar, mens at man var meget begejstret 
over både dens lave profi l, accelerations-
evne og tophastighed.

En idé til dioramabyggerne, her er to stk. Cromwell opstillet uden for
22nd Armoured Brigade Tactical HQ et sted i Belgien
Foto: Via Internettet
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Cromwell viste sig at være den hurtigste kampvogn som eng-
lænderne byggede under 2. Verdenskrig. Den kunne køre ikke 
mindre end 64 km/t, men da dette viste sig at være for meget for 
undervognen satte man en begrænser på, som neddroslede hastig-
heden til 51 km/t, hvilket stadigt var meget hurtigt. Til sammen-
ligning kunne en Sherman køre 38 km/t og en Panther 46 km/t.

Denne høje tophastighed betød, at man i særlig grad var glad 
for Cromwell kampvognen i opklaringsenheder, hvor netop fart er 
en afgørende faktor, når man skal undgå at blive ramt af  fjenden.

Efter krigen
Cromwell fortsatte i tjeneste i lang tid efter 2. Verdenskrig. Den 
blev faktisk anvendt helt frem til omkring 1960. At den så på det 
tidspunkt må have været dybt forældet er jo en anden sag.

Allerede i slutningen af  2. Verdenskrig konstaterede ledelsen 
af  Royal Armoured Corps, at Cromwell ikke længere var kamp-
duelig i kampvogn mod kampvogn situationer. Til gengæld har 
den været fremragende til uddannelsesbrug, især fordi dens motor 
var meget driftssikker.

Den seneste operative anvendelse af  Cromwell var under 
Koreakrigen, hvor nogle få stykker deltog. Hertil skal lægges at 
Israel brugte nogle stykker under 1948-49 krigen.

Forskellige versioner
Netop her er det, at det ikke bare bliver svært, men endog rigtigt 
svært. Der er meget små forskelle mellem nogle af  versionerne 
og nogle af  disse er endda indvendige, hvorfor det jo nærmest 
bliver umuligt.

Samtidigt er der en del af  Cromwell vognene som i virke-
ligheden begyndte deres tilværelse som Centaur og hvor man 
efterfølgende udskiftede motoren fra Liberty til Meteor.

Herunder forsøger jeg at liste både Centaur og Cromwell udga-
verne så I får en lille ide om forskellene. Jeg har også valgt at ”låne” 
et par skemaer fra Internettet der yderligere uddyber forskellene.
Centaur I: Bevæbnet med 6 pdr. Den blev kun anvendt til træ-
ningsformål. I alt 1.059 stk. bygget.
Centaur II: Som Mk.I men med bredere bælter og uden MG i 
boven. Ren eksperi mentalvogn.
Centaur III: Bevæbnet med 75 mm kanon. I løbet af  1943 blev 
de fl este Mk.I ombygget til Mk.III, herudover blev i alt 233 stk. 
bygget fra bunden som Mk.III.
Centaur IV: Bevæbnet med 95 mm haubitz. Den eneste version 
af  Centaur der har været anvendt operativt, idet Royal Marines 
Armoured Support Group anvendte dem under invasionen i 
Normandiet. I alt 114 stk. bygget.
Centaur AA Mk.I: Et Crusader AA Mk.II tårn med 20 mm Pol-
sten kanoner monteret på en Centaur undervogn. 95 stk. bygget.
Centaur AA Mk.II: Et Crusader AA Mk.III tårn med 20 mm 
Polsten kanoner monteret på en Centaur undervogn.
Cromwell I: Nøjagtigt samme vogn som Centaur I, men med 
Meteor motor. 357 stk. bygget.
Cromwell II: Som Mk.I men med bredere bælter og uden MG i 
boven. Ren eksperi mentalvogn.
Cromwell III: Centaur I opgraderet med Meteor motor. Omkring 
200 stk. bygget.
Cromwell IV: Centaur III opgraderet med Meteor motor. En hel 
del af  disse blev bygget fra bunden med Meteor motor. I alt blev 
der bygget 1.935 stk., hvilket gør denne til den mest alm. version.
Cromwell IVw: Meteor motor og svejset undervogn.
Cromwell Vw: Bygget med 75 mm kanon fra begyndelsen og 
med svejset undervogn.
Cromwell VI: Bevæbnet med 95 mm haubitz. 341 stk. bygget.
Cromwell VII: Cromwell Mk.IV og V med ekstra pansring og 

bredere bælter. Disse blev produceret meget sent i krigen og deltog 
stort set ikke i kampene. Omkring 1.500 stk. bygget.
Cromwell VIIw: Cromwell Vw ombygget til Mk.VII standard.
Cromwell VIII: Cromwell Mk.VI med samme opgraderinger 
som Mk.VII.

Hertil skal der så lægges forskellige versioner, hvor man 
anvendte Cromwell un dervognen til f.eks. en dozer version, en 
bjærgningsversion, forskellige observations og kommandoudgaver 
plus de 17 pdr og 20 pdr udgaver (Challenger og Charioteer).

En af  de ting man som modelbygger skal være opmærksom på, 
er at der er alvorlig risiko for at få sammenblandet de forskellige 
udgaver med hinanden. En kendsgerning der ikke bliver mindre 
af  at nogle af  vognene blev ombygget adskillige gange. Hvis 
man prøver at samle de informationer der kendes i dag opdager 
man at der fi ndes 6 forskellige typer undervogn med 3 forskellige 
typer bevæbning og en skøn sammenblanding af  svejst og boltet 
konstruktion.

Det helt kortfattede råd her er at fi nde et eller helst fl ere billeder 
af  netop den vogn man gerne vil lave en model af  og så modifi cere 
modellen så denne passer til billederne. Eller man kan vælge at 
lave en model ud af  æsken og så bemale den som man har lyst til. 
Pas dog på med dette hvis du vil vinde dokumentationsklassen 
ved næste DM.

Bevarede Cromwell
De nemmest tilgængelige museumsek sem plarer for os danskere 
befi nder sig dels i Bovington, England og Overloon i Holland. 
Begge steder er der tale om Mk.IV vogne. Den i Overloon er med 
kampskader, mens den i Bovington er en fornemt restau reret vogn.

Andetsteds i England, nærmere bestemt i Thetford Forest i 
Norfolk, ved mindesmærket for 7th Armoured Div. står der en 
Mk.IV monteret oppe på en piedestal. Ligeledes står der en på en 
piedestal i Antwer pen.

Tager vi noget længere væk fra Danmark fi nder vi en Mk.IV 
på det israelske pansermuseum i Latrun og en Mk.I i Puckapunyal 
i Australien.

En godt lastet Cromwell fra 7th Armoured Division på vej gennem
den tyske by Borken i slutningen af marts 1945

Foto: Via Internettet
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Disse Cromwell er ødelagt af tyskerne ved Villers Bocage
Foto: Via Internettet

I model
Heldigvis er diverse 
anerkendte fabrikker 
begyndt at tage alliere-
de kampvogne til sig, 
så de kan fås i sprøjte-
støbte udgaver. Tilbage 
i fordums tid var det 
mest resin og andet som 
fandtes.

I 1/72 fi ndes der en 
Mk.IV fra Revell. Det 
skulle efter sigende være 
en absolut glimrende 
model, om end det si-
ges, at især undervognen 
kan give modelbyggeren 
nogle problemer. Den 
består nemlig af  7 sepa-
rate dele der skal passes 
sammen, hvilket ikke er 
det nemmeste.

1/48 og 1/35 bety-
der at vi skal kigge på 
Tamiya, der har udgi-
vet Mk.IV i begge disse 
skalaer. Så vidt jeg kan 
gennemskue er 1/48 
udgaven en nedskaleret 
udgave af  1/35 sættet og 
som afslutning på denne 
artikel bringer vi et gen-
optryk af  Henrik Stor-
mers byggeartikel fra 
IPMS-Nyt nr.83, det var 
tilbage i februar 1999.

Kilder
Internettet
IPMS-Nyt nr.83

Tabel 1 Oversigt over undervogne

Type Beskrivelse

A Kører- og bovskytteluger kun i taget, hvor 

de nemt kunne blive blokeret af tårnet. 4 

værktøjskasser. Luftindtag er ikke forhøjet. 

Ingen udstødningsgrill påbagende.

B Sideluge til bovskytte introduceret. 3 værk-

tøjskasser.

C Som B, men med ændret luftindtag

D Ændringer i luger på dækket over motoren, 

ellers meget som C.

E Udvendigt nøjagtigt det samme som D, 

men med indvendige ændringer der reduc-

erer topfarten.

F Som E, men med sideluge til kører. Kun 2 

værktøjskasser og den ses ofte sammen 

med standardiserede tårnkasser.

Tabel 2: En oversigt over de forskellige Marks

Mark Kanon Bælte-

bredde

Nittet 

(N) eller 

svejset (S) 

undervogn

Ekstra front-

pansring

Under-

vogn

Bemærkninger

I 6 Pdr 14 in N Ingen - 76 

mm basis

A, B, C Kun som træningsvogn, 

kunne ombygges til 75 mm 

standard og dermed blive 

en anden Mark

II 6 Pdr, 

ingen 

bov-

gevær

15,5 in N Ingen - 76 

mm basis

A Ingen bovgevær/ bovskytte

III 6 Pdr el. 

75 mm

14 in N Ingen - 76 

mm basis

A, B, C Ombygget Centaur I

IV 75 mm 14 in N Ingen - 76 

mm basis

B, C, D, 

E, F

Centaur ombygget til 

Cromwell

V 75 mm 14 in N Ingen - 76 

mm basis

D, E Dels nybyggede Cromwells, 

dels ombyggede Mk.I

Vw 75 mm 14 in S Ingen - 76 

mm basis

D, E Nybyggede Cromwells

VI 95 mm 14 in N Ingen - 76 

mm basis

D, E, F Nybyggede Cromwells

VIw 95 mm 14 in S Ingen - 76 

mm basis

D, E, F Nybyggede Cromwells

VII 75 mm 15,5 in el. 

14 in

N Ja, forstærket 

til 101 mm

E, F Ombyggede Cromwell IV. 

Hovedparten kom til efter 

krigen, men nogle få var i 

tjeneste i ‘45

VIIw 75 mm 15,5 in S Ja, forstærket 

til 101 mm

E, F? Nybyggede  el. ombyggede 

Cromwell Vw

VIII 95 mm 15,5 in N Ja, forstærket 

til 101 mm

D, E, F? Ombyggede Mk.VI. Måske 

var der nogle VIIIw baseret 

på Vw undervogne. Efter-

krigsmodel

Cen-

taur 

IV CS

95 mm, 

ingen 

bov-

gevær

15,5 in N Ingen C, D? 114 stk. bygget

Chari-

oteer

20 Pdr, 

ingen 

bov-

gevær

15,5 in S Ingen F Fra 1950
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Tamiya’s Cromwell Mk. IV
Henrik Stormers anmeldelse fra IPMS-Nyt nr. 83

Efter at have brugt så megen tid på 
 88‘eren havde jeg alvorligt brug for, 
 at bygge nogle gode sæt af  nyere 

dato; Nogen der ikke krævede konverte-
ring, æts eller andre betydelige tilføjelser.

I marts 1998 kastede jeg mig alligevel 
over Dragons Pz IV Lang, med æts og hele 
svineriet. Af  uransaglige årsager gik jeg for 
første gang i min mere seriøse modelbyg-
gerkarriere godt og grundigt død i et sæt.

Det belyses måske bedst, hvis jeg for-
tæller at sættet d.d. (01.01.99) stadig er langt 
fra færdigt. Måske bliver det til en artikel 
en gang, hvis ikke jeg overhales af  min 
medsammensvorne, C. Bentzien.

Som anført var medicinen for mig at 
bygge GODE ukomplicerede sæt for en 
tid. At valget faldt på de to nedennævnte 
vil snart forekomme læseren indelysende:

Jeg satte sig i besiddelse af  Tamiya’s nye 
Cromwell IV sæt sekundet efter at æsken 
havde ramt hylden hos Stoppel Hobby. En 
massiv, meget positiv, foromtale i diverse 
blade og magasiner, havde slået benene væk 
under mig, selvom jeg normalt forsager alt 
der ikke er tysk WW2.

Man skal være mere end almindelig 
tosset for ikke at begejstres for dette 
sæt, uanset ens personlige præferencer. 
Sættet er støbt enestående fl ot, og sætter 
øjeblikkelig en ny standard for hvad man 
tilsyneladende kan tillade sig at forvente af  
et sprøjtestøbt sæt nu om dage.

Umiddelbart efter at have kigget alle 
rammerne igennem, besluttede jeg, at så-
fremt der var et sæt der kunne tåle at blive 
bygget lige ud af  æsken, så sad jeg med 
det i hænderne nu. Jeg bevæbnede mig nu 
alligevel med en god bog om Cromwell’en 
fra Garni sionsbiblioteket (reference!)

De eneste mangler eller forenklinger 
man lige falder over, er de støbte „håndtag“ 
på motordækket samt manglen på diverse 
kabler fra forlygter og tårnprojektør og så 
lige et par småting mere.

Men lad os tage det ”blow by blow”:
På bagpanelet fi ndes udstødningen, 

samt trækkrogen som de mest prominente 
dele. Takket være et skarpt billede lykkedes 
det mig at konstruere trækkrogens lukke-
mekanisme ved hjælp af  lidt plaststrip og 
kobbertråde. En detalje der stort set ikke 
bemærkes på det byggede sæt! På begge 
udstødningskasser (A22) skrabede jeg det 
støbte bånd midt på kassen af, og erstattede 
det med en foliestrip.

Undervognen er prisværdig enkel i 
konstruktion, men meget fl ot detaljeret 
med en utrolig skarphed.

Overvogn og undervogn møder hin-
anden i skøn forening uden behov for den 
mindste smule fi ller.

Under samlingen af  frontpanseret har 
man mulighed for at lade kørerens karak-
teristiske runde luge/visér være helt eller 
delvis åbent. Da der intet interiør er, valgte 
jeg at lukke lugen, men det er næsten synd, 
for den er fl ot detaljeret både inde og ude. 
Såfremt du påtænker at scratche dit eget 
tårninteriør kan du tage bagenden af  front 
MG’et, da det mangler på tårngeværet.

Stadig ved forenden valgte jeg at er-
statte sættets lygte ”kofangere” (A9) med 
replicaer i kobbertråd. Tykkelsen bliver 
mere rigtig og man får mulighed for at 
montere dem korrekt i forhold til sættets, 
der ikke er helt rigtige. Kig blot på æskens 
forsidebillede.

Kørelys (A23) og forlygter fik alle 
trukket ledninger til en lille plastsamleboks 
på forpanelet.

Hvis vi rykker tilbage til motordækket 
er der også et par småting. Der er et utal af  
støbte håndtag på diverse luger, men de er 
så små, at jeg valgte alene at erstatte de to 
på den hævede del af  dækket (C19). Tamiya 
har lavet et motorristsæt i æts, der består af  
5 pæne dele, som jeg købte og monterede. 
Set i bakspejlet kunne man nok godt have 
levet med det i sættet vedlagte ”hønsetråd”.

Værktøjet er nydeligt og jeg tilføjede 
alene en vingemøtrik på det lange koben 
på bagbordsside, samt på bæltestrammeren 
(D17) på styrbord side.

De tre store bagagekasser på skærmene 
har meget fl otte støbte beslag; faktisk så 
fl otte, at de fl este af  os med fordel kan 
undlade at erstatte dem med æts.

For-, bag- og sideskærme blev behørigt 
tyndet ud i kanten til skalamæssig tykkelse, 
og derefter fræset tynde på udvalgte steder 
og tilføjet kampskader. Bruger du som jeg 
sættets bælter, skal du vente med at sætte 
sideskærmene på, altså hvis du vil have 
bælterne på...!

For så vidt angår bælterne må jeg sige, 
at de er absolut anvendelige og pænt støbt 
i den nye type plast/vinyl. Et tip vedr. det 
korrekte ”hæng”: Når bæltet var strammet 
korrekt hang det et par tommer over 2. og 
4. vejhjul, mens det lige berørte det 3. og 
midterste hjul. Det mest korrekte hæng fås 
altså ved at lime (superlim) bælterne fast 
ovenpå 2. og 3. hjul. Kun med Friul eller 
Modelkasten bælter kan det helt rigtige 
hæng opnås. Jeg overlever uden.

Sættet er vedlagt et stykke nylontråd 
til trækkabel. Jeg var noget skeptisk ved 

tanken, men de ser helt rigtige ud, når 
de sidder på og er malet på behørig vis. 
Kablerne holdes på plads langs siden ved 
hjælp af  3-4 små U-formede beslag. Disse 
laves på et sekund af  overskudsæts eller 
lignende.

Men nu til sættets perle: TÅRNET!
Tårnet alene kunne give sættet prisen 

som ”Model des Jahres”. Tårnet har et 
rudimentært interiør, men efter min me-
ning ikke nok til at tilfredsstille øjet, når 
man kigger gennem de åbne luger. Lad os 
derfor rykke ud på ydersiden, for det er 
her det sner.

Tårnet består af  en detaljeret overdel, 
mens siderne skal beklædes med fi re si-
de-panserplader, med de specielle store 
runde spidse møtrikker. Pasformen skal 
opleves og pladerne er støbt med en fi n 
ikke for voldsom panserpladestruktur.

Kanonløbet er også pænt, men natur-
ligvis ikke så pænt som det Rubio løb jeg 
satte i! Tårnlugerne er smukt detaljerede 
på indersiden, men jeg mener som sagt at 
det kræver et par fi gurer i lugeme p.g.a. det 
spinkle interiør. Men check lige struktur og 
det hele på og omkring kommandørlugen... 
WAUW! Kommandørens direkte sigte 
tyndede jeg lidt ud i tykkelsen men ellers 
ikke videre.

Alene fordi jeg er en luder for detaljer, 
erstattede jeg den klare plastdel i tårnlygten 
med en MV-linse, ligesom jeg trak ledning 
og eftermonterede et par håndtag på lygten. 
Håndtagene lavede jeg igen af  blyfolie/
ætsramme.

Bemalingen af  allierede køretøjer er jo 
prisværdig enkel: Grøn! Jeg brugte Hum-
brol 159 lige ud af  dåsen. Efterfølgende 
sprøjtede jeg alle vandrette fl ader med en 
let tåge af  mat 159 iblandet lidt sandfarve. 
Til sidst fi k hele vognen en tur med pa-
steller som prikken over i’et. Jeg anvendte 
såvel nogle af  sættets mærker (numre og 
broklassifi kationer), som Stencilit’s sæt til 
engelske køretøjer.

Man kan helt sikkert tilføje fl ere detaljer 
end jeg har gjort, ligesom både Aber og 
Eduard har udgivet ætssæt. Jeg anbefaler 
dog, at man lige kigger i æsken før man 
kaster penge ud på ætssæt.

Er det så det bedste sæt jeg nogensinde 
har lavet? Tja, det er jo en smagssag, men 
det er helt sikkert det smukkeste sprøjte-
støbte sæt jeg har lavet, og det bliver ikke 
den sidste Cromwell fra min hånd.

Efter at have studeret markedet for 
tilbehørssæt, tror jeg at det bedste køb 
gøres ved at anskaffe Accurate Armour’s 
basis ætssæt. Det indeholder motorriste og 
en mæng de andre gode sager, og er kun en 
lille smule dyrere end Tamiya’s sæt, der kun 
indeholder motorriste.



32

ANMELDELSER
PANSER

French Armored Carrier UE
1/35. Tamiya.
Det er kun anden gang denne franske 
fuldbæltedrevne forsyningspanser med 
anhænger fra Renault fabrikkerne er blevet 
fremstillet i 1/35 byggesæt. 1. gang var 
i 1996, da Mirage Hobby fra Polen kom 
med deres bud, som for sin tid, var rimelig 
udmærket trods en lidt kraftig plastik.

Tamiya’s er selvfølgelig i en langt højere 
klasse kvalitetsmæssigt. De har bl.a. husket 
fl ere detaljer, som Mirage glemte, på trods 
af  at de sås i byggevejledningen.

De mest vigtige: Korrekt antal nitter 
på bug- og frontpanser (Mirage glemte 
næsten alle deres), støttevinkelbeslag på 
forskærmene, sen-produktions kørelygten 
i højre forside med dens karakteristiske 
„næse“ til natkørsel, chaufførens bakspejl 
på venstre forskærm og mest vigtigt, det 
lille elipse for mede logo som Renault også 
påførte deres civile køretøjer, navnlig last-
biler, før krigen. Tværs gennem dette logo 
stod tydeligt navnet „Renault“.

Desværre er Tamiya ikke sluppet særlig 
godt fra forsøget, da „Renault“ er blevet til 
en lille fl ad navnløs stribe plastik, siddende 
midt i en elipseform. Så her må ætsbaro-
nerne på banen, hvilket de på nuværende 
tidspunkt utvivlsomt allerede er.

Ellers er det som vanligt et nydeligt 
byggesæt Tamiya har gjort på 262 dele. 
Heraf  udgører UE transporteren og dens 
bæltedrevne anhænger 196 dele. Så er der 
4 meget små polycaps og 4 fi gurer med 
udrustning og tilbehør til UE’en og trai-
leren á 62 dele.

Støbningerne er gode og til forskel fra 
Mirage, er navnlig udstødningen lavet mere 
naturlig og med lydpotte.

Bælterne er, ligesom hos Mirage, lavet 
i enkelte små stykker, hvor de skal sidde 
rundt om juster- og drivhjul og i lange 
stykker for resten. Men til forskel fra Mi-
rage er Tamiya’s støbt med et lækkert svaj, 
der hvor bælterne hænger i luften, både på 
traktor og anhænger.

Tamiya giver også mulighed for at lave 
en tidlig, -mellem og en sen produktion 

UE.
Afgøres af  køretøjslygten og træk-

krogene til slæbekablet, hvor de sene var 
U formede og de tidlige og mellem havde 
„grisehale“ kroge.

Figurene til UE’en er 2 identiske 
halvfi gurer og 2 stående helfi gurer med 
let udrustning og iført sommeruniformer.

Begge med hver deres MAS 36 infan-
terikarabiner og den store karaffelformede 
feltfl aske som så typisk adskilte de franske 
styrker i fremtoning, fra de andres landes 
hære. Mærkeligt nok er denne feltfl aske næ-
sten konstant fraværende fra en producent 
som franske Heller, i deres ældre fi gursæt 
af  franske soldater 1939-40, på trods af  at 
den var standardudrustning.

Alle Tamiyas 4 fi gurer vil dog stå sig 
godt ved at få deres hoveder udskiftet 
med resin do., for at give dem mere liv og 
personlighed.

Der er decals til 3 forskellige køretøj-
svarianter, alle tilhørende ukendte franske 
enheder 1940.

Sættet kan varmt anbefales. Også for ty-
ske panserbyggere, da tyskerne beslaglagde 
godt 3.000 stk. ud af  produktionen på ca. 
4.900 stk. UE’ere i 1940 og brugte dem i 
et hav af  variationer og opgaver.

Niels Rønkjær

M2/M2A1 US Halftrack
1/35. Dragon Smart Kit.
Fik endelig dette ikke tidligere producerede 
sæt hjem lige efter sidste DM. Var den så 
ventetiden værd? Jah, til dels.

Men først lidt køretøjshistorie. Er-
faringerne fra 1.VK. tydeliggjorde den 
amerikanske hærs behov for et pansret 
terrængående køretøj til transport af  in-
fanteriet og et der kunne holde trit med 
kampvognsenheder. Alm. lastbiler mangle-
de både beskyttelsen og terrændueligheden 
til dette og fuldbæltekøretøjer ansås for 
værende for dyre. Der blev lavet nogle få 
eksperimenter i 1920‘erne, men udviklin-
gen kom først for alvor op i gear i første 
halvdel af  1930‘erne.

Færdigudviklet blev både M2 og M2A1 
først og fremmest fremstillet som slæbekø-
retøj for let og middeltungt artilleri og se-
nere også for panserafværgeskyts og brugt 

såvel som en PMV samt rekognoscerings-
køretøj.

Forskellen på dem var bevæbningens 
montering, hvor M2‘s MG ophæng sad 
på en glideramme, der dækkede hele 
kamprummet rundt, hvorimod M2A1 
havde et M49 ringophæng til 0.50 MG og 
3 stk. M29 sokkelophæng til 0.30 kaliber 
MG. Derudover havde M2 fastmonterede 
forlygter med sikkerhedsgitter, mens A1‘s 
havde aftagelige do. med en U-formet 
sikkerhedsbøjle. Løbende under produkti-
onen af  M2 ud skif tedes også kofangerens 
tromle med et kabeltrækspil og vognsider-
ne fi k bærehylder til miner. Begge dele var 
standard på M2A1. Begge køretøjer var 
også kendetegnet ved de 2 store fastmonte-
rede kasser på indersiden af  kamprummet, 
beregnet for div. ammunition, feltrationer 
og radioudstyr. De optog dog en betydelig 
plads og gjorde pladsen meget trang for 
mandskabet, når køretøjerne blev brugt 
som en PMV. Ind- og udgang var enten 
gennem chaufførens/sideførerens fordøre 
eller over køre tøjssiderne, da der ingen dør 
var i hækken.

Den slags adgangsforhold kan nemt 
betyde forskellen mellem liv og død i en 
farlig situation. Derfor blev en hækdør også 
standard i den efterfølgende produktion 
af  M3 serien.

Selve sættet: Fine støbninger. 330+ 
dele, heraf  de 24 i æts + en lille fi n kæde 
af  kobberringe til trækspillets krog og en 
værdiløs nylonsnor til trækkablet. 3 sæt 
decalark med et rigt udvalg af  US stjerner, 
bogstaver, tal og symboler til kombination 
af  forskellige enheder. Dragons forslag: 
1. US armd. division, Tunesien ’42 eller 
Italien ’44. 2 ukendte US Army enheder 
’41-’42. XX(20.) Corps, Belgien 1945 i 
vinterbemaling.

Detaljemæssigt er der også lavet for-
skellen mellem M2 og M2A1‘s side-og hæk-
plader med det forskellige korrekte antal og 
placering af  nitterne - godt tænkt Dragon! 
Kølerens pansrede ramme med mulighed 
for en version med trækspil eller tromle 
og en version med åbne metalpaneler (æts) 
eller lukkede do. (plastik) - altså 4 rammer 
til 1 model - fi nder jeg straks mindre ge-
nialt. Blot mere fyld til rodekassen! Kan 
nogle af  dem så tilpasses gamle ubyggede 
Tamiya modeller, hjælper det selvfølgelig 
lidt på sagen.

Forakslens hjul er støbt med en fl ad 
udbuling. Det begrænser i noget omfang 
modellens placering på et fundament, hvis 
dette er en plan fl ade. I et diorama med 
brosten eller asfalt, ser det jo fedt nok ud, 
men i et blødt mudret terræn, vil det virke 



33

mere utroværdigt.
Bæltedrevets bælter er støbt i plastik, 

fremfor vinyl. Tilmed støbt i 2 halvdele, i 
den form som de vil komme til at sidde, når 
de føres rundt om hjulophænget. Det gør 
dem lidt tricky at samle, da hver halvdels 
centertappe skal sidde meget præcist.

En markant ting der siges om Dragons 
nyere sæt, er manglen på korrekte detaljer 
og akkuratesse. Det er også tilfældet her, 
hvor det typisk er 0.30 og 0.50 kaliber 
maskin geværerne, hvis kølekapper det sta-
digvæk ikke lykkes Dragon at få lavet med 
det korrekte antal kølerækker. Rækkerne 
kl. 12 og kl. 6 mangler som sædvanligt. 
Mærkeligt nok var f.eks. Skybow i stand til 
det og Academy er det også lykkes for, men 
Dragon besidder åbenbart ikke teknikken? 
Så hjælper det altså ikke stort at løbene er 
støbt udboret og 0.30‘erne har fået deres 
karakteristiske hak på tværs af  mundingen, 
når andre vigtige detaljer mangler! Yderme-
re er 0.50‘ens kappehuller set bedre støbt, 
da Dra gons ikke er særlig markante.

Det værste er dog bærerammen for 
miner, der skal limes på køretøjssiderne. 
For det første er minerne lidt i overstør-
relse, for det andet er de støbt hule og i ét 
med rammen. Hvad skal det gøre godt for 
og hvad „smart“ er der i det??? Endvidere 
havde jeg håbet at lugerne på sidepladerne 
til interiørkasserne, som typisk adskilte M2 
og M3 serien fra hinanden, var separate i 
sættet, så køretøjet kunne laves med åbne 
eller lukkede luger. Navnlig når kasserne 
er lavet med pæne detaljerede hylder, som 
desværre uundgåeligt bliver fuldstændigt 
skjulte, når sidepladerne limes op mod 
kasseåbningerne. DET ER KNAGME’ 
FOR PLIM!

Heldigvis kan man selv med et mindre 
operativt indgreb åbne lugerne, da de 
sidder yderst til venstre på sidepladerne, 
så der skal kun skal skæres i toppen og i 
højre side af  en fi rkant. Ydermere er der 
2 små beslag pr. side, der må lade livet og 
erstattes af  nye i plast eller æts.

Kassernes låg er derimod støbt sepa-
rate med detaljerede drejehængsler, men 
kunne med fordel havde været lavet, så 
disse låg kunne illuderes stående åbne. 
Dette må man så selv klare ved at bortslibe 
hængslet, som sidder ca. 4 mm inde på lå-
get, skære dette tværs igennem og sætte de 
2 dele i en åben vinkel med et nyt hængsel, 
evt. lavet i æts.

Se, et byggesæt produceret med sådan-
ne detaljer vil virkelig være et Smart Kit, 
som ville skille fårene fra bukkene blandt 
producenterne af  byggesæt!

Konklusion: I og for sig et udmærket 
sæt med fi ne detaljer og mulighed for fl ere 
køretøjsversioner. Blot havde det været 

ønskeligt at Dragon havde tænkt nærmere 
over hvad M2/M2A1‘s primære funktion 
var, så det ikke bare blev en alm. tju-bang 
model, der i den sidste ende ikke adskiller 
sig væsentligt fra så mange andre. Sættet 
kan dog anbefales, i kraft af  at det er den 
eneste M2/M2A1 i 1/35 på markedet.

Niels Rønkjær

BØGER

Suomen Ilmavoimat I – 1918-27
(Finnish Air Force)
af  Kalevi Keskinen, Kyösti Partonen og 
Kari Stenman
ISBN 952-99432-2-9
Dette er første bog i den serie, hvoraf  
det andet bind blev anmeldt i september 
2007-nummeret af  IPMS-Nyt. Bogen be-
gynder med 1. verdenskrigs fi nske andel, 
hvor russisk militær, herunder fl ystyrker, 
var blevet i Finland efter den fi nske uaf-
hængighed i december 1917 uanset aftaler 
om tilbagetrækning (dette reflekterer 
kommunisternes standardmønster overalt 
i verden: traktater er ikke til overholdelse, 
de tjener for det meste til at stikke blår i øj-
nene på dem, man anser for modstandere). 
De kommunistisk kontrollerede styrkers 
angreb på den fi nske regering førte til krig 
i Finland.

De første fi nske militære fl y var gaver 
fra svenske privatpersoner, og herfra stam-
mer også det fi nske nationalitetsmærke på 
fl y, idet greve von Rosens personlige lykke-
symbol, et lyseblåt hagekors på hvid bund, 
var malet på den af  ham donerede Thulin 
D tosæder. Bogen ser også på anden fl yak-
tivitet end den fi nske. Der er kapitler om 
de røde styrkers aktiviteter og om det tyske 
ekspeditionskorps, der bistod fi nnerne fra 
april 1918, desuden en gennemgang af  
begivenhederne i forbindelse med esternes 
modstand mod det kommunistiske angreb 

på deres land.
Efter Frihedskrigen, der kan ses som en 

episode i 1. verdenskrig, fulgte omorganise-
ring og opbygning af  Finlands Flyve våben 
med materielleverancer indledningsvis fra 
Tyskland, derefter fra Frankrig. Finsk fl yve-
maskinefremstilling begynder i 1922, dette 
får naturligvis sit eget kapitel.

Bogen ser nærmere på markante episo-
der i den militære fl yvning, fl yanskaffelser 
og organisation. De fl este sider i bogen 
anvendes til to fotogallerier, der dækker pe-
rioderne 1918-22 og 1922-27. Opdelingen 
bygger på, at fl yenes serienummersystem 
blev lavet om i 1922, hvor man gik bort fra 
at angive antallet af  sæder i serienummeret, 
men bibeholdt angivelsen af  fl yets formål, 
nu dog med nummer i stedet for bogstav.

Bogen afsluttes med afsnit om organi-
sation, bemaling, serienumre og de vigtigste 
data for samtlige fl yindivider.

Al tekst – både hovedteksten i kapit-
lerne og billedteksterne – løber parallelt på 
fi nsk og engelsk. Bogen er i A4 format med 
stift bind, 192 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. Blot 
synd, at den byggesætmæssige dækning 
af  perioden er beskeden, selv om der i de 
seneste år er udsendt en del (sædvanligvis 
temmelig dyre) kunstharpiks (resin) sæt af  
fl y fra perioden.

Kai Willadsen

Søheltenes skibe
af  Niels Chr. Bork og Søren Nørby
For mange år siden skrev jeg en artikel 
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om de danske motortorpedobåde af  
Søløven-klassen. Det var i nr. 61. Ja sikke 
tiden går! Den gik i bund og grund ud på 
at konvertere den gamle Tamiya model 
– ”Perkasa” – til en Søløven-klasse torpe-
dobåd. Dette projekt kæntrede noget på, at 
forskellen fra Tamiya modellen er til at tage 
og føle på. De ser ens ud – det er de ikke!

Så skete det jo hverken værre eller 
bedre, at jeg i Nyboder Boghandels vindue 
ser en bog der ser spændende ud – nemlig 
”Søheltenes skibe”. Med et billede af  en 
missil afskydende Willemoes på forsiden. 
Så det var med spænding, at jeg vædrede 
biksen og så bogen igennem med fi ngrene. 
Det kan jo både være skidt og kanel med 
sådanne værker. En stor ”læsebog” uden 
billeder (eller med ganske få sort/hvide 
af  den gnidrede slags) gad jeg ikke ofre kr. 
385,- på. Men jeg blev positivt overrasket. 
Ikke nok med at der er masser af  billeder i 
bogen, så er der minsandten også tegninger 
af  ”Willemoes”.

Inden misforståelserne tårner sig op 
er det nok lige på plads at nævne, at Sølø-
ven-klassen ikke har meget tilfælles med 
Willemoes-klassen – udover at de begge 
er torpedoafskydende. Willemoes-klassen 
var intet mindre end torpedomissilbåde – 
idet de både kunne affyre torpedoer, men 
også Harpoon missiler. Det er jo dem der 
i folkemunde også kaldes ”hovsamissiler” 
efter et bette uheld ved Sjællands Odde 
tilbage i 1982, hvilket dog blev affyret af  
en fregat og naturligvis ikke en Willemoes!

”Søheltenes skibe” hedder bogen idet 

de 10 Willemoes-klasse både har fået navn 
efter fordums store søkrigshelte. Bille, Bre-
dal, Hammer, Huitfeldt, Krieger, Norby, 
Rodsteen, Sehested, Suenson og endelig 
Willemoes, der lagde navn til klassen. 
Skibsnumre fra P540 til P549.

Bogen fortæller meget detaljeret om-
kring torpedobåde – også i historisk for-
stand i det danske Søværn. Om hvordan 
man startede beskedent ud og efter 2. 
verdenskrig fi k nogle tyske E-både, der 
i Danmark blev kaldt Glenten-klassen. 
(Der er muligheder i Revell’s S-både!) Se-
nere opgra deret og så i 60’erne kommer 
Søløven-klassen og endelig i 70’erne bliver 
Willemoes-klassen bygget på værftet i 
Frederikshavn.

Der er naturligvis også plads til en mas-
se sørøverhistorier om livet ombord. Om 
hvorfor man foretrækker ”døde fi ngre” og 
”krigskakao” når der skal noget hurtig mad 
i truget og ikke mindst om ”piger i trøjen”, 
hvor netop Willemoes bådene var først på 
banen med tjenestegørende piger ombord. 
De Willemoes’er der havde piger ombord 
blev kaldt ”konebåde” – nok som en blan-
ding af  misundelse og hån fra de øvrige. 
Der var naturligvis en livlig jargon, hvor 
Willemoes-bådene blev kaldt ”foliebakker” 
af  Søløven-klasse folkene. Willemoes var 
lavet i aluminium, mens Søløverne var lavet 
af  træ – hvilket gjorde at de fi k tilnavnet 
”jordbærkasser”. Men Søløven folk havde 
nok den største trumf  – her var skibene 
lavet af  træ og mændene af  jern! Så kan 
man jo selv gætte resten.

Billedsiden er præget af  mange private 
og naturligvis også offi cielle billeder. Så der 
kan ses mangen en langhåret 70’er garn 
imellem de mange billeder i både sort-hvid 
og farve. Der er omkring 200 billeder i 
bogen, der har 300 sider.

Bonussen opdagede jeg først senere 
idet det ikke er annonceret på hverken for- 
eller bagside. Der ligger nemlig en DVD 
inden i bagside coveret!

Denne DVD indeholder en masse bil-
leder og ikke mindst 4 små fi lm der viser 
lidt af  livet ombord i levende billeder. Den 
første fi l hedder ”Hvis…” og er en rigtig 
lille koldkrigsfi lm, hvor man følger et tænkt 
forløb omkring et krigsudbrud og hvordan 
dette vil forløbe. Farverne er falmede og 
billederne er præget af  tidens tand, men et 
ok dokument på hvad det er trusselsbilledet 
i den grad har fl yttet sig fra.

Der er også et par fi lm af  Torben Myg-
dal Meyer, der også oprindelig har skrevet 
bogen ”Søfl yverne”. Den første fi lm er en 
slags rundvisning og den sidste fi lm er et 
farvel til Willemoes bådene. Bortset fra en 
enkelt der er beholdt til museumsbrug er 
resten nemlig blevet hugget op. I slutnin-
gen af  90’erne blev endnu et forsvarsforlig 
et endeligt for de hurtige både. De var til 
brug i kystforsvar i Danmark og er ikke i 
den forstand egnet til andet end det og ikke 
til udsendelse i den store verden.

Bogen er absolut anbefalelsesværdig at 
indkøbe og med den uventede bonus af  en 
DVD med levende billeder er den et vær-
digt dokument over noget forsvarshistorie.

Flemming Hansen

Vi slutter lige med et billede af Sehested som i dag ligger på Holmen i København
Foto: Flemming Hansen

KOMMER FRA
AIR CONNECTION

Waldemar Trojca: Givetvis en samlet udga-
ve af  de enkelte bøger fra AJ Press.
U-BOOTWAFFE. 2 bind, 1000 sider, 1500 
fotos, 100 farveprofi ler i 3D
PANTHER, BERGEPANTHER, JAGD-
PANTHER: 2 bd, 1000 s, 450 s., skalateg-
ninger, 72 sider i farve.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ALPINE
35051: WW2 US Tank Crew #1
35052: WW2 US Tank Crew #2
35053: WW2 US Tank Crew Set
35054: WW2 German Offi cer #1
 i motorcykelkappe
35055: WW2 German Offi cer #2
 i motorcykelkappe
35056: WW2 German Offi cers Set
35057: Max Wünsche LAH Kharkov
35058: SS Panzer NCO LAH Kharkov
35059: LAH Offi cers Kharkov Set (2 fi g.)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA
MODEL VICTORIA

4072: Turret for Italian tanks
 M 13 & M 14
4073: Fiat mod. 500 A „Topolino“
 North Africa
4074: Fiat-Ansaldo „semovente“ 47/32
4075: Italian s.l.c. Operator
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:32
SH32016: Mohawk Mk. IV Hawk
  with Cyclone engine
1:48
SH48078: Fokker D.XXI 3. Sarja
  with Mercury engine
1:72
SH72167: F-86H Sabre Dog „ANG“
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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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.

Bemærk at der er portoforhøjelser i 2008! (Som om det skulle være noget nyt…)
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. maj 2008

(Nok Skandinaviens fl otteste blad, med gode artikler og fl ere 
farveindslag)
Limtuben – 4/2007  Norge
Mitsubishi Lancer WRC 2005 i 1:24. Art. m. billeder ............ – 4
Sidste nyt fra IPMS østlandet. Artikel med billeder ............... – 2
TPMK on tour 2007 (Til UK nationals). Art. m. billeder ..... – 3
VW Karmann Ghia 1966 i 1:24. Artikel med billeder ........... – 4
Bygning af  Fast Attack vehicle i 1:35. Artikel med billeder .. – 3
C4 Open i Malmø. Artikel med billeder ................................... – 2
Bygning af  Tu-160 Blackjack i 1:72. Artikel med billeder ..... – 4
Modell Gøteborg 2007. Artikel med billeder ........................... – 2
Telford blues. Artikel med billeder ............................................ – 2
Euromilitaire 2007. Artikel med billeder .................................. – 3

(Et pænt blad med farve på omslag – men som regel ikke man-
ge artikler)
Scala 4 2007 IPMS Sverige 
DM i modelbygge 2007. Artikel med billeder ......................... – 2
Om kunsten at komme i TV. Artikel med billeder.................. – 2
Modell Gøteborg 2007. Artikel med billeder ........................... – 7

(IPMS Journal er et rigtigt fl ot blad hvor andre nu må bedøm-
mes ud fra.)
IPMS Journal volume 19 issue 6 2007 USA
US Nationals resultater mm. Artikel med billeder ................ – 75
(Glem det – jeg tager ikke 75 kopier. Bestil bladet direkte fra 
USA, det er nemmere!)

(IPMS Mallari er et fl ot blad, med gode billeder – kun sproget 
er vanskeligt)
IPMS Mallari 167 3/2007 Finland
Roden 1:48 Gladiator mk. II with skis.
Byggeartikel med tegninger og billeder .................................... – 6
M3 Half  Track White del 1. Artikel med billeder ................... – 3 
NH90 helikopter i Finsk tjeneste. Artikel med billeder ......... – 4

IPMS Mallari 168 4/2007 Finland
Bell P-400 Airacobra Hasegawa 1/48.
Byggeartikel med tegninger og billeder .................................... – 6
M3 Half  Track White del 2. Artikel med billeder ................... – 5
Modelfotografering (tror jeg nok!) Artikel med billeder ........ – 1

(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget 
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 4/07 Østrig
Lloyd C-Flugzeuge i Polens luftvåben. Art. m. billeder ......... – 4
50 års dødsdag for Stephan Petróczy v. Petrócz.
Artikel med billeder ..................................................................... – 4
Junkers Ju 52 1935-1945. Artikel med billeder ........................ – 6
Luftschlachten über Österreich. Artikel med billeder ............ – 5

(Flot blad, gode billeder - men sproget...)
Kne-Mida (In Scale) 47 Israel (Hebraisk tekst)
„David“ køretøj (mod. Land Rover), art. m. detailfotos ........ – 4
Bygning af  et rumskibsdiorama, art. med billeder .................. – 3
Nord 2501 Noratlas i israelsk tj., art. m. fotos og tegn. ....... – 20
Bygning af  Monogram B-17 i 1:48, art. m. modelfotos......... – 4
Bygning af  israelsk anti-terrorist dio., art. m. modelfotos ..... – 2

NYT FRA EASTERN EXPRESS
35133: GAZ-66 airborne version
35134: GAZ-66 mobile command post
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.

NYT FRA LEGEND i 1:35
LF1151: Churchill MK.IV AVRE Turret set
LF1152: T-34 Update set til Tamiya. Med æts, resintanke, etc.
LF1153: Stryker Stowage set
LF1154: IDF APC Nagmachon ombygning
LF1155: T-34/76 detaljeringssæt
LF1156: M7 Priest oppakning
LF1157: Staghound oppakning
LF0116: German tank riders and tank crew
LF4101: Sherman Firefl y oppakning 1:48
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.

NYT FRA MIG
P407: Winter Filter Set
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.

NYT FRA RESICAST
35.290: M4A4 Deep wading (lower section only).
 Contains inlet & outlet bases, „canvas mantlet“ covers
 and PE mesh.
35.291: Sherman III deep wading (lower section only).
 Contains inlet & outlet bases „canvas mantlet“ covers
 and PE mesh.
35.292: UK tank accessories no.3.
 Contains enough parts for two vehicles
35.296: Compo boxes and biscuit tins. 10 compo boxes (2 open)
 19 various biscuit tins.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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Tegn. 1 Tegning 1
1 F-15 Eagle
X F-14 Tomcat
2 F/A-18 Hornet

Tegn. 2Tegning 2
1 USS Arizona
X HMS Hood
2 Peder Skram

Tegn. 3
Tegning 3

1 De Havilland Mosquito
X Messerschmitt Me 410
2 Bristol Beaufi ghter

Tegn. 4

Tegning 4
1 BTR-40
X BTR-50
2 BTR-60

Tegn. 5 Tegning 5
1 De Havilland Mosquito
X Messerschmitt Me 410
2 Bristol Beaufi ghter

Tegn. 6

Tegning 6
1 Neubaufahrzeug
X Little Willie
2 T-25

JULEKONKURRENCE
Kan man ikke sige andet om julekonkurrencen, så kan man sige, at man skal vide lidt om alting for at have en chance for at vinde. 
Alternativt skal man kunne hitte nogle referencer frem i løbet af  den måned der går fra bladet kommer på gaden til man skal afl evere 
svarene.

I år var der 16 der kastede sig ud i fjernkendingskunsten og leverede deres bud på hvad tegningerne forestiller. I vandkanden på 
generalforsamlingen lå navnene på de 12 der havde svaret rigtigt. De rigtige svar er fremhævet med fed skrift herunder.

Torben Klein var den tilstede med laveste medlemsnummer og fungerede graciøst som lykkens gudinde.
Vinderen blev Kjeld Pedersen som i lighed med tidligere år kunne vælge en bogpræmie, fra en større bunke forskellige bøger.
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Kvartårs-
konkur-
rence 
2007
Af Flemming Hansen

Antal modelbyggere 2007: 20
2007 blev et jævnt år for kvartårskonkur-
rencen. Der var én færre, der stillede op i 
år sammenlignet med 2006, men antallet af  
modeller var godt nok ikke særligt prangen-
de. Om det er „sæsonudsving“ eller stør re 
koncentrering omkring DM skal jeg ikke 
kaste mig ud i.

Top 3 blev stadig domineret af  samme 
trekløver som sidste år, selvom Lasse dog 
måtte se sig slået af  Ib i fi re omgange. 
Lasse satsede på at slå Ib på eget område 
– nemlig diorama – og der var Ib for stærk 
i folkets dom.

El P fi k to sejre på den „anden side“ 
med „fl y og andet“, der ikke på samme 
måde skabte helt de samme udfordringer 
i år. Det er meget op og ned må man sige. 
Men sådan er det nu engang.

Det må dog atter engang konstateres, 
at hvis du skal gøre dig gældende skal der 
sættes 4 modeller på bordet! Én hvert kvar-
tal! Den første der kan ærgre sig over det, 
er Roy, der med en enkelt model yderligere 
til et 8 eller 9 tal kunne være avanceret til 
en 4. plads. Men sådan er der jo så meget!

Novemberkonkurrencens A side blev 
derfor atter engang vundet af  Ib – men 
ikke foran Lasse. Det lykkedes nemlig Brian 
Brodersen, at snige sig ind foran Lasse 
med den Leyland værkstedsvogn jeg havde 
misset, at tage billeder af  ved DM.

På B siden vandt undertegnede med 
en allerede „brugt“ DM model, hvilket 
var nok til at tage sejren hjem foran en ny 
mand, Jens Lerager og ende lig Roy Nielsen.

På den måde blev fordelingen af  fi gu-

Navn
To-

tal

Ib Schmidt 10 10 10 10 40 2

Flemming Hansen 10 7 9 10 36 3

Lasse Hyllemose 9 9 9 8 35 1

Brian Brodersen 7 8 6 9 30 17

Martin Røpke 9 7 7 7 30 20

Roy Nielsen 8 5 0 8 21 5

Poul Østergaard 0 9 10 0 19 16

Ove Høeg Chris-

tensen
5 3 8 0 16 6

Hans Andersen 0 8 7 0 15 10

Peter Kristiansen 8 6 0 0 14 -

Ole Østergaard 5 0 8 0 13 7

rerne for 2007 sat på plads.
Guld: Ib Schmidt med maksimale
 40 point!
Sølv: Flemming Hansen aka El P med
 36 point
Bronze: Lasse Hyllemose med 35 point

Hvis Lasse havde fået 2. pladsen i no-
vember konkurrencen havde det ikke været 
nok til at erobre den samlede 2. plads, da 
El P. har samlet to sejre i løbet at 2007. 

Lasse havde „kun“ 2. pladser. Så kravet 
var sejr Lasse! Men han tager det ikke så 
tungt – ikke så tungt som Ib, der måtte i 
dobbelt overliggende psykologbehandling 
på Rigets modelpsykologiske traumeafsnit 
efter det forsmædelige nederlag i 2006. 
Men Ib holder fanen og Ib’o’ramaerne 
højt – og så må der på anden måde også 
lyde et stort tillykke til Ib der fylder 70 i 
2007. Way to go Ib!

NYT FRA
HORNET & WOLF

HH-26: 5 slagne/nedslåede hoveder
HH-27: 5 triumferende/grinende hoveder
 med åben mund
HBH-13: 5 englændere med WWI
  kasketter
H3204:  5 hoveder uden hår
WAW-56: Russisk tank offi cer
  i vatteret jakke
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PLUS
1:35
213: To tyske slæder
255: Snemand, ski, kælk, etc.
280: Kfz. 4 Stoewer
284: Birkeblade, grønne
287: Egeblade, meget falmede
288: Ahornblade, meget falmede
290: Russisk motorslæde RF-8
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA WWP
Rød-44:  Krupp Protze in detail
Rød-46:  Staghound in detail
Grøn-18: Abrams in detail
Grøn-19: Stryker in detail part 2
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2008
23. Februar ................................ Panser-seminar ..............................................Søvilla, Silkeborg Bad (dan.mouritzsen@oncable.dk)
12. Marts ................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
05.-06. April .............................. IPMS Open Stockholm ...............................Skytteholmsskolan, Solna, Sverige
 .............................................................................................................................. (http://ipmsstockholm.org/open)
09. April ..................................... IPMS-møde (Swapmeet) .............................Nyboder Skole, København
16.-20. April .............................. Intermodellbau .............................................Westfalen Halle, Dortmund, Tyskland
10.-11. Maj ................................ Sonderausstellung, Militär-Modelbau ........Deutsches Panzermuseum, Munster, Tyskland
07. Maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
24.-25. Maj ................................ German Model Masters ...............................Nürnberg, Tyskland (www.german-model-masters.de)
27. Maj - 01. Juni ...................... ILA Luftfahrtausstellung .............................Berlin-Schönefeld, Tyskland (www.ila2008.de)
08. Juni ....................................... Flyvevåbnet Åbent Hus ...............................Karup (http://forsvaret.dk/FLV-aabenthus)
11. Juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
14. Juni ....................................... KZ-rally ..........................................................Stauning Flyveplads
 .............................................................................................................................. (www.oscaryankee.dk/rally/Rally%20DK.htm)
20.-21. Juni ................................ Åbent Hus, RNethAF ..................................Leeuwarden, Holland (www.luchtmacht.nl)
28. Juni ....................................... SAR Meet .......................................................Kiel, Tyskland (www.sar-meet.de)
29. Juni ....................................... Åbent Hus Tiger Meet .................................BAN Landiviseau nær Brest, Frankrig
 .............................................................................................................................. (www.natotigers.org)
12.-13. Juli ................................. Royal International Air Tattoo - RIAT .....RAF Fairford, England (www.airtattoo.com)
14.-20. Juli ................................. Farnborough Airshow .................................Farnborough, England (www.farnborough.com)
06.-09. August .......................... IPMS/USA Nationals ..................................Virginia Beach, VA, USA (www.ipmsusa2008.org)
13. August ................................. IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
30.-31. August .......................... Göteborg Aero Show ...................................Göteborg, Sverige (www.aeroseum.se)
10. September ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
08. Oktober............................... IPMS-møde (Swapmeet) .............................Nyboder Skole, København
25.-26. Oktober ........................ C4 Open modelkonkurrence ......................Tekniska Museum, Malmö, Sverige
01.-02. November .................... Esbjerg Open modelkonkurrence ..............Kontakt Erling Henriksen, ling@henriksen.dk
12. November ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
15.-16. November .................... Scale Model World........................................Telford, England (www.ipms-uk.co.uk/smw_2008.htm)
12. December ........................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby

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.

KOMMER FRA REVELL
1/24
7252: Ferrari F1 2007
7650: Omnibus Neoplan Skyliner
1/32
4208: Piper Super Cub
4728: Junkers Ju 88A-1/A-4
1/35
3000: LCM3 og Jeep m/trailer
3065: Sd.Kfz. 251/3 Ausf. B
 Luftwaffe Flivo
3068: Jgdpz. Kanone
3069: Wolf  (Alias Mercedes GD)
1/48
4555 De Havilland Mosquito B.Mk.IV
1/72
4186: Hawker Hunter FGA.9 / Mk.58
4386: Lockheed F-22 Raptor
4397: Fairey Gannet
1/144
4044: Boeing C-17 Globemaster III
4259: Airbus A380 m. Synligt interiør
5091: Zerstörer Z1 (Fletcher-klasse)
1/1200
5808: Queen Mary 2
samt nogle genudgivelser, bl.a.:

1/24
7158: Mercedes Benz 560 SEC Premium
7253: Porsche 956 C (ex-Protar)
1/35
3036: SpPz2 Luchs
3038: TPz 1 Fuchs A6 ABC
3074: M4A3 Sherman Calliope
3085: KV1
1/72
4187: Sopwith Triplane
4188: Fokker E-III
4189: Nieuport 28
4191: Focke Wulf  TL-Jäger Flitzer
4193: Dornier Do-28
4303: F/A-18C Hornet Anniversary
4335: Blohm + Voss BV P-194
4341: Messerschmitt Bf  110E-1
1/48
4610: Rafale C/B Updated
4641: Chinook Updated

Det kan anbefales at se nærmere på
www.revell.de

NYT FRA HOBBY BOSS
82406: Delta Force FAV
82407: M4 High Speed Tractor (early)
82408: M4 High Speed Tractor (late)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

ANNONCERET FRA
MINICRAFT

1/72
11641: Martin PBM-5 Mariner
 (new tooling)
1/48
11636: Gulfstream III
11642: UH-60A Marine One
11645: UH-60
11646: Cessna 172
1/144
14561: Douglas R5D-3 (USN C-54)
14568: C-54 USAF Thunderbirds
14570: C-130 Fat Albert (Blue Angels)
14572: C-97 Globemaster (Berlin Airlift)
14578: VC-22A Air Force Two
14582: WC-135B (Boeing 707 variant)
1/35
11317: Titanic redningsbåd
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Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Kvartårskonkurrencen i november 2007
Øverst til venstre er det en ny mands værk. 
Det var første gang at Jens Lerager deltog 
og han hjemtog 2. pladsen i fl y og an-
det-klassen med denne Avia S.199

Top left is the work of a new member.
At his fi rst quarterly competition

Jens Lerager took home 2nd place
in the aircraft and other class

Herover er det Roy Nielsens Mitsubishi Raiden,
der blev nr. 3 i klassen for fl y og andet

Above is a Mitsubishi Raiden built by Roy Nielsen.
It took 3rd place in the aircraft and other class

Til venstre ses den Honda NR 750 som gav
Flemming Hansen førstepladsen i klassen for fl y og andet

On the left is a Honda NR 750 built by Flemming Hansen
that earned him 1st place in the aircraft and other class

Nederst er det en af den slags
modeller som Brian Brodersen
excellerer i, et dansk militærkøretøj 
fra perioden efter 1945.
Brian fi k en fl ot andenplads i panser 
og diorama klassen med denne Ley-
land værkstedsvogn

Bottom is a typical Brian Brodersen 
subject. A Danish post-WWII military 
vehicle. This Leyland workshop truck 

gave him 2nd place in the armour 
and diorama class
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
kommer denne gang fra Karsten H. Nielsen. De stammer tilbage fra et amerikansk 
fl ystævne en gang i midten eller slutningen af  1970‘erne.

Til venstre en TA-4J Skyhawk fra VT-21 
udstyret med buddy tanknings udstyr

On the left is a TA-4J Skyhawk from
VT-21 with buddy tanking equipment

Herunder er der lidt til detaljefreaks.
En F-100 hale med godt afskallede
farver. Dengang måtte publikum
komme helt tæt på fl yene

Below something for the detail-minded 
modeller. A F-100 tail showing the

effect of an afterburner.
Back in those days the audience could 

get really close to the planes

Fotos/Photos:

Karsten H. Nielsen

These photos were taken by our member
at a US airshow sometime in

the mid to late 1970‘s
The editors has no further information as to 

when or where the airshow took place

Til højre er det en
A-7 Corsair II fra
South Carolina ANG

On the right is an
A-7 Corsair II from 

South Carolina ANG

Thunderbirds var tilstede på dette
airshow. Den gang fl øj de T-38 Talon

The Thunderbirds were also present
at this airshow. Back in those
days they fl ew the T-38 Talon


