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Kennedy Space Center

Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Øverst ses det Lunar module,
der hænger ned fra loftet i Saturn V centret

Nederst er det Juan Pablo Montoya bag rattet i vinderen af
Daytona 24 timers løbet. En Lexus Riley med et teamnavn så langt,
at vi springer det over her

Above is the Lunar Module that is suspended from the ceiling in the 
Saturn V centre at Kennedy Space Center

Below is Juan Pablo Montoya in the Daytona 24 hours race, driving 
the winning Lexus Riley racer with a team name 39 characters long
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LEDER
I skrivende stund er Bededagsferien næsten forbi. Den har ikke just opmuntret til indendørs aktiviteter, idet vejret jo nærmest har 
tvunget en udendørs. Når så kroppen er træt efter tre dages arbejde i haven er det jeg kommer til at tænke på modelaktiviteter. Primært 
fordi at dette blad snart skal i tryk og at næste weekend bliver brugt på andet end IPMS-Nyt.

Hvilke modelaktiviteter tænker jeg så på, jo først og fremmest de museumsbesøg og andet som snart trænger sig på når sommer-
ferien skal planlægges, med mindre selvfølgelig at du foretrækker at tilbringe 14 dage ved en swimmingpool et sted sydpå. Hvad kan I 
fi nde på at besøge på en sommerferie? Mine konkrete planer hedder Flyvevåbnets Åbent Hus i Karup d. 08. juni. Vi er et par stykker 
der har tilmeldt os til spotterdagen om lørdagen og bliver til selve Åbent Hus om søndagen. Ses vi der?

Hvis der opstår mulighed for det, så kunne jeg fi nde på at tage til Göteborg d. 30. august, hvor Aeroseum afholder Göteborg 
Aero Show. Aeroseum er et fl ymuseum anbragt i de hangarer der er sprængt ind i klipperne, så der er altså tale om et underjordisk 
museum. Göteborg ligger bare tre timers kørsel fra min bopæl, så det kan godt gøres på en enkelt dag. Med lidt god vilje og indsats 
kunne weekenden udbygges med et besøg på Flygvapenmuseum i Linköping. Der er ca. 2½ time fra Göteborg til Linköping og ca. 4 
timer fra Linköping og hjem. Det kunne godt være en weekendudfl ugt. Nogle der er interesserede?

Ellers er der sikkert nogle af  Jer der drager sydpå og der fi nder et museum eller noget andet interessant. IPMS-Nyt er fortsat interesseret 
i at høre om Jeres oplevelser derude i ferielandet, dog ikke beskrivelser af  campingpladser, hoteller, lufthavne og køer på de europæiske 
landeveje. Næh, vi er mere til det som er interessant for de fl este af  os, forskelligt isenkram i form af  fl y, skibe, biler og kampvogne.

Eller endnu bedre; hvis sommeren igen i år regner væk i lille Danmark, så byg noget og lav en artikel om Jeres byggeprojekt. Helst 
illustreret med billeder af  forløbet.

Apropos så kan vi i redaktionen godt se at de digitale kameraer er blevet hver mands eje. Der er dog nogle få fi f, som gør at 
billederne også bliver egnet til gengivelse her i bladet. Først og fremmest, så sørg for at billederne er skarpe og at baggrunden er ens-
farvet. Et træbord er ikke den bedst egnede baggrund, brug f.eks. et stykke hvidt karton el. lign. som baggrund. Dernæst så sørg for 
at kameraet er sat til en meget stor billedstørrelse, gerne det maksimale. Det er nemlig betydeligt bedre at skulle reducere et billede i 
størrelse end at forsøge at gøre det større. Min erfaring siger at en forstørrelse maksimalt kan være på 10% inden det hele pixelerer 
og bliver ubrugeligt. Billeder sendes bedst til bladet via min offi cielle IPMS-mail eller på en CD-ROM.

Hav en rigtig god sommer.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 28. april. Deadline til næste nummer: 01. august.

Forsiden er fra rakethaven på Kennedy Space Center i Florida.
De raketter I ser her er mock-ups og tomme skaller 
Foto: Flemming Hansen

Front cover: The Rocket Garden at Kennedy Space Center
in Florida. The rockets are basically empty shells and mock-ups

Photo: Flemming Hansen

Tryk: Grafi sk Trykcenter, Esbjerg
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Formandens side
Vi er nu godt og vel et stykke inde i 2008 og jeg har modtaget 
de første udgaver af  IPMS medlemsblade fra „rundt omkring“. 
Der er ingen tvivl om at det markedsførende blad i øjeblikket er 
Journal fra USA, som er et utroligt fl ot blad. Velproduceret, med 
mange farvesider og et udseende der ligger ret tæt op ad Fine 
Scale Modeller.

Altså et blad vi andre kun kan drømme om. Forandringen 
skete for et par år siden – nærmest som et bombeslag – da Journal 
ellers indtil da ikke havde været så meget bedre end mange andre. 
Bevares – ikke dårligt – men næsten fuld farve som det er i dag 
var det ikke i nærheden af.

Også i den fl otte ende er det israelske Kne-Mida, der godt nok 
vender den forkerte vej og har et aldeles utilgængeligt sprog – men 
deres gennemgang af  fortrinsvis israelsk militær – mest fl y – med 
farveplancher og gode billeder er helt klart i den skarpe ende.

I Europa er belgiens Kit også et fl ot blad. Farveomslag og off-set 
trykt indhold giver rigtigt fl otte billeder. Men tænk et besvær med 
at udgive på to sprog. Kors!

Det tyske er - undskyld udtrykket - „røv og nøgler“. Ikke antyd-
ningen af  farver nogle steder. Selv omslaget er i sort-hvid? Indhol-
det indeholder kun ualmindeligt kedelige sætanmeldelser? Det er 
muligt jeg tager fejl – men jeg mener ikke at have set noget andet. 
Kan kun bruges i tilfælde af  svær søvnløshed. Det der trækker 
op er glittet papir og off-set tryk – men sikken et ressourcespild!

Det fi nske Mallari må også nævnes. Også her er sproget jo ret 
utilgængeligt, men lægger sig meget op af  Kne-Mida ved tit at have 
beretninger omkring fi nske militærfl y og køretøjer. Især billedsiden 
er stærk, med rigtigt mange detaljefotos. 

Det norske „Limtuben“ står for årets første skuffelse. Jeg ved 
ikke om det er på grund af  omkostninger eller andet layout – men 
det nye nummer er tyndere og har et billigere udseende. Trykt på 
noget der minder om alm. kontorkopipapir? Hidtil har Limtuben 
nok været Nordens førende blad, men jeg synes ikke at den nye 
udvikling her klæder bladet. Der kan dog naturligvis være vægtige 
grunde for dette jeg ikke kender til.

Det svenske Scala med Jan Forsgren i spidsen har hidtil haft Edu-
ardo Mitchell som redaktør. Det er slut nu og Jan Forsgren har 
nu overtaget den plads også. Desuden er det tanken at Scala skal 
udgå som et papirblad efter 2008 og helt overgå til webbasering. 
Om det er en god ide må tiden vise.

Scala har aldrig været et særligt tykt blad. Der er satset på 
20 sider for at holde sig indenfor en portogrænse. Det er ikke 
utænkeligt at Jan måske er gået lidt kold på at lave et blad som 
kun få bidrager til og hvor kun få læser lederen! Ja, undertegnede 
er nævnt som en af  de få der læser i den seneste leder. Men som 
sagt – webbasering er fremtiden for Scala og det skal blive spæn-
dende at følge, da det jo nok er den vej vi alle skal inden for en 
ikke uoverskuelig årrække.

I IPMS DK synes vi absolut at vort eget blad sagtens kan følge 
med. Vi er ikke i Journal klasse – men det er der heller ingen andre 
der er! Webbaseret udgave af  IPMS-Nyt hører fremtiden til, da 
det er enten eller. Der vil ikke både blive lavet et normalt blad og 
et webblad. Dertil er teknikken for forskellig.

Det jeg observerer i disse dage er udgivelsen af  fl ere og fl ere 
webblade, der bruger en teknik, hvor man slår op på sider man 
så bladrer frem eller tilbage på.

Et eksempel kan ses på http://mag.gpweek.com/, der er af  
den gratis slags. Vi vil dog have det problem at vi skal beskytte 
indholdet med logins, så det kun er medlemmer der kan se det og 
den deraf  følgende administration. Til gengæld kan vi så fjerne 
90% af  budgettet, da der ikke skal tænkes på trykning og porto-
udgifter. Der skal naturligvis bruges og betales for serverplads, 
men den udgift er heller ikke en af  dem der vokser.

Det der naturligvis taler imod dette scenarie er, at ikke engang 
50% af  medlemmerne er registreret på IPMS forum! Desværre er 
det ikke en tilstand der er opnået gennem lang tid. Faktisk lige fra 
vi nedlagde Yahoogruppen til Forum kom rigtigt op at køre har 
antallet af  brugere været stort set konstant, hvilket vil sig at der 
på trods af  undertegnedes opfordringer altså ikke kommer nye til.

110 ud af  240 er ikke en overbevisende mængde.
Jeg kunne derfor godt tænke mig at høre fra dig der ikke er 

med på forum: Hvorfor er du ikke det?
Jeg kunne forestille mig mindst tre grunde:

1. Aktivt fravalg: Gider ikke; synes der er for meget ævl;
 har ikke tid.
2. Manglende viden: Har aldrig prøvet sådan noget
 og er usikker overfor pc’ere i det hele taget.
3. Har ingen adgang. Hverken privat eller gennem arbejde.

Hvis der er andre grunde vil jeg da gerne høre fra dig. Ja dig! 
Og nej det gælder ikke dig der allerede er på forum. Kun dig der 
ikke er med endnu. Kunne du lokkes ud i det? Jeg venter spændt.

Under alle omstændigheder er det sidste nummer før sommer-
ferien, så god sommer!

NYT FRA MASTERBOX
3533: British Paratroopers 1
3534: British Paratroopers 2
3536: Tyske tankfolk, Kursk 1943
3537: Hestevogn
3538: Hestevogn med to heste og 4 fi gurer
3539: Tyske motorcyklister
3540: Tyske signalfolk, Stalingrad
3541: 4 tyskere bærer såret i et regnslag
3545: Vagttårn
3546: 4 knælende tyskere peger op
3547: Englændere med sækkepiber
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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Before this decade is out…
Et besøg på Kennedy Space Center

Tekst og foto: Flemming Hansen

Op igennem 60’erne og de første år 
 af  70’erne var USA og det davæ-
 rende Sovjetunionen i krig om 

rumfartsherredømmet.
Det var egentligt en slags „hvem kan 

pisse længst“ konkurrence, der ikke var 
bundet i et eller andet logisk mål som så-
dan. Supermagterne skulle simpelthen vise 
sig overfor hinanden i et teknologisk kap-
løb, der ikke er set siden og nok heller ikke 
vil ses igen i vor levetid. Det kan man sige 
meget negativt om. Der glemmes som regel 
den positive side ved det kapløb – nemlig 
den teknologi, der siden er kommet hele 
menneskeheden til gode som følge af  de 
resultater fortrinsvis amerikanerne gjorde.

Det var jo som bekendt amerikanerne 
der vandt rumkapløbet mens Sovjetuni-
onen blev en sikker nr. 2. Men sådan 
begyndte det jo ikke…

Under 2. verdenskrig var tyskerne i fuld 
gang med at skabe fundamentet for den 
fremtidige raketteknologi. Vergeltungswaf-
fe 2 eller måske bedre kendt som V2 var 
et terrorvåben under 2. verdenskrig. Bl.a. 
udviklet af  Werner von Braun. Både V2 og 
von Braun blev overtaget af  amerikanerne 
efter krigens afslutning. Von Braun var vist 
ikke blevet set i en tysk uniform, så han slap 
for tiltale og andre ubehagligheder!

Nuvel – de første afskydninger af  
tidligere V2 foregik i White Sands, New 

Mexico – indtil man tabte en over det rig-
tige Mexico. Ved et helt usandsynligt held 
blev ingen dræbt da et – skal vi kalde det et 
„hovsa missil“ - ramte en kirkegård i Me-
xico. Det var lige før at Mexico erklærede 
krig mod USA, men det blev dog afværget. 
Men det var tid til at fi nde et andet „site“ 
når nu raketterne skulle være større. Valget 
faldt på Floridas Cape Canaveral Air Force 
Station som var en eksisterende facilitet, 
der nu blev indtaget af  raketfolket – af  
de lokale kaldet „de nye“ – hvilket de vist 
kaldes stadigvæk, her over 50 år senere!

Et besøg på Kennedy Space Center var 
for mig det samme som dem der besøger 
strandene i Normandiet eller muslimer der 
besøger Mekka for den sags skyld. En slags 
pilgrimsrejse!

Tilbage i 60’erne og 70’erne var det jo 
ganske utænkeligt at tage til USA et par 
dage. Dels ville det koste en bondegård 
med portnerbolig og dels var forbindelser-
ne slet ikke som de er i dag. Nej den gang 
måtte man med tilbageholdt åndedræt følge 
historien via et lille sort/hvidt husalter, 
mens man andægtigt lyttede til Claus Toks-
vig og en altid rystende nervøs Christian 
Rovsing. Det var toppen af  rumkapløbet 
hvor Apollo programmet var på sit højeste i 
sommeren 1969. En umådeligt spændende 
tid for en knægt omkring de 10 år.

Kennedy Space Center – 

hvordan?
I dag er et besøg på Kennedy Space Center 
så let som at klø sig i nakken – hvis du har 
det her moderne Internet altså.

Hovedformålet med mit trip til USA 
var egentlig ikke KSC, men derimod det 
årlige Rolex Daytona 24 hour race – en 
slags amerikansk udgave af  Le Mans, hvor 
der igen i år var deltagelse af  vor allesteds-
nærværende internationale racerkører Jan 
Mag nus sen. Han skulle køre for et team der 
var udløber af  hans General Motors akti-
vitet, hvor han hvert år, som det sikkert er 
nogen bekendt, kører Corvette på Le Mans.

På den baggrund havde jeg godt og vel 
en dag til at muntre mig på Kennedy Space 
Center der ligger en lille times kørsel syd 
for Daytona Beach i Florida.

Det kan varmt anbefales at bestille bil-
letter hjemmefra på hjemmesiden http://
www.kennedyspacecenter.com/

Jeg synes det var lidt svært at overskue 
hvad man egentlig kommer til at se på de 
tre forskellige ture, der er på KSC og med 
begrænset tid var det om at vælge rigtigt. 
For overskuelighedens skyld er mulighe-
derne disse:

Admission ticket der koster 38$ + 
tax pr. person giver dig adgang til hele 

Den største raket i rakethaven er denne Saturn Ib på langs - i forgrunden en motor fra Saturn V raketten
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Visitors Center og tilhørende IMAX teater og udstillinger, samt 
en bustur til Kennedy Space Center, hvor der stoppes ved ISS 
rum stations faciliteten, LC39 observationsbygning hvor man kan 
se de to affyringsramper, der bruges til rumfærgen og endelig Sa-
turn V centret, der er baseret nord for Vehicle Assembly Building. 
Billetten gælder i to dage, hvilket er fi nt, for man kan fysisk ikke 
nå det hele på én, hvis man tager de udvidede ture med!

Hvis man går hard core er der Up Close turen der koster 
21$ + tax eller den ultra hard core der koster det samme, men 
går til Cape Canaveral Air Force Station, hvor de tidlige opsen-
delser skete fra. (Mercury, Gemi ni og tidlig Apollo) Til den sidste 
kræves medbragt billedlegitimation, da man kommer ind aktivt 
militært område.

Jeg valgte sidstnævnte tur og havde satset på at nå den „almin-
delige“ rundtur først. Det viste sig umuligt da jeg blev forsinket i 
afgang fra Daytona. GRRRR!!! Dermed nåede jeg ikke ud til LC39 
observationsstedet, hvor man er i rimelig afstand af  affyringskom-
pleks 39, hvor der netop da stod en rumfærge på „padden“. Det 
blev kun til et view fra Saturn V centret… så det…

Der er også en up close tur som er en udvidet standardtur – 
den koster også 21$

Nuvel den eksklusive tur ud til de historiske steder på Cape 
Canaveral var også særdeles interessant i sig selv. Dog kommer man 
ikke – nej om igen – overhovedet ikke – i nærheden af  noget der 
bare ligner aktivt materiel. Dels ligger der det sikkerhedsmæssige 
i, at der bruges fastbrændstof  raketter som jo er ligeså stabile som 
det der også lå i Seest før uheldet… og ja så er amerikanerne stadig 
ret påvirkede af  „Nine Eleven“ og ja så holder man sig på den 
meget sikre side af  det sikre. Ydermere var sikkerhedsniveauet af  
en eller anden grund orange og det hjalp jo nok heller ikke på det!

Så med det udgangspunkt og god tid til at tage turen til Cana-
veral havde jeg tid til at gå rundt og kigge på Visitors Centre. Man 
kan på Google Earth zoome sig ind på området, hvor man bl.a. 
kan se „rakethaven“, hvor et antal raketter i naturlig størrelse står 
opstillet. De er generelt ret vellignende, men kigger man dem 
nærmere efter i sømmen er det desværre ret tydeligt at der er 
tale om mock-ups. Det er især rumkapsler, der ikke er andet end 
tomme skaller. Så andet end at vurdere størrelse og ca. udseende 
er der egentlig ikke så meget at kommer efter. Hard core fanatikere 
vil også pege på bemaling og markeringer som lidt fri fantasi og i 
omegnen af  dette. Men store er de!

Tag derfor blot ind i centret for tidlig rumfart, hvor man 
kan se lidt rigtigt materiel. Bla. en Gemini kapsel og Ed Whites 
rumdragt fra den første rumvandring. Det man dog mødes af  
når man træder ind i forhallen er et Soyuz (russisk) rumfartøj der 
hænger oppe i loftet!

Historiens vingesus
LC5/6 – LC34 er nok ikke begreber der siger særligt mange sær-
ligt meget? LC er en forkortelse af  Launch Complex. Nummeret 
henviser til hvor vi befi nder os på Cape Canaveral.

LC5/6 er stedet hvor de alleførste Amerikanske astronauter 
blev sendt op i rummet i 1961. Det drejer sig om Alan B. Shepard 
og Virgil I. Grissom. Dette område er udlagt til museum – så du 
rent faktisk kan stå det samme sted som de blev sendt afsted i 
deres Mercury Redstone raketter.

Der var nu ikke tale om så lang en tur. 15 minutter i en balli-
stisk bane, for derefter at lande i Atlanten. Det sjoveste ved stedet 
var at besøge det „Blockhouse“ som raketterne blev sendt afsted 
fra. I dag befi nder man sig i god sikkerhed mindst 5 km fra affy-
ringsstedet. Ikke når vi snakker tidlig 60’er teknologi! Kablerne 
kunne ikke være længere end ca. 100 meter, for at være sikker på Mercury Redstone som sendte Alan B. Shepard og Virgil I. Grissom 

ud i en 15 minutters rumfærd.

Jupiter C, der i år har 50 års jubilæum som opsendelse
af den første amerikanske satellit Explorer I
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at skidtet virkede… Så der kunne man altså 
stå ved vinduet mens en anden trykkede 
på knappen. Men det var til gengæld også 
glas i 20 lag.

Hardwaret der blev brugt til styring var 
lang tid før digital styring.

Det var nogle gigantiske racks med en 
computerkraft, der i dag ikke ville kunne 
drive et armbåndsur. Det er en utrolig visu-
el udvikling vi har været vidne til igennem 
de sidste 40-50 år.

Ikke langt fra Mercury pladsen ligger 
stedet, hvor man i år fejrer 50 året for den 
første amerikanske satellit – Explorer I.

Dertil brugte man også den lille, men 
driftssikre Redstone raket, der blev udviklet 
fra den tyske V-2. Man kan med lidt held 
stadig fi nde sættet af  Explorer 1 fra Glen-
coe. Både med raket eller i stor skala som 
selve satellitten.

Cape Caneveral blev også i stor stil 
anvendt ved tests af  jord til luft missiler 
– Matador, Snark, Bomarc, Navaho, Bull 
Goose og Mace, hvor i hvert fald et par 
stykker er lavet i sæt fra Revell. Men der er 
vi ovre i den sæthistoriske afdeling. Der er 
fremvisning af  en lille særudstilling af  disse 
samt ikke mindst det interessante MOL, 
der var USAF’s bud på et lille rumlabora-
to rium, der skulle medvirke til overvågning 
af  Sovjetunionen.

Der blev brugt ombygget Gemini ma-
teriel, hvoraf  man kunne se en ubemandet 
testudgave, der som det eneste rumfartøj 
før rumfærgen havde været i rummet to 
gange. Projektet blev stoppet af  såkaldt 
budgetmæssige årsager. Men der var nu 
også andre rent praktiske problemer. Hvor-
dan skulle man få billederne ned til jorden 
i en ruf? Film skulle fremkaldes på jorden 

og så havde situationen nok alligevel fl yttet 
sig. Det var jo militær overvågning og ikke 
ren rumstation.

På selve udstillingen er der nogle fi ne 
modeller udført af  Glenn Johnson og 
David Weeks, som dem der følger med på 
spacemodellers yahoo group er navne man 
vil kunne nikke genkendende til.

Cape Canaveral er stor så det var videre 
til LC-14, hvor de næste Mercury missioner 
blev sendt afsted fra med den noget større 
Atlas raket.

Man kunne desværre ikke komme 
derind – men udenfor var der „parkerings-
pladser“ til de fi re astronauter, der fl øj disse 
missioner: John Glenn, Scott Carpenter, 
Wally Schirra og ikke mindst „Gordo“ 
Cooper, som har en vigtig rolle i fi lmen 
„The Right Stuff“ – bare sig: „Who’s the 
best pilot you ever saw?“

I loftet i Visitors Centre‘s afdeling for tidlig rumfart fi nder man denne sovjetiske Soyuz rumkapsel i prima stand

På vejen videre passeredes en anonym 
nedlagt silo. Det sidste hvilested for re-
sterne af  Challenger. Når undersøgelserne 
omkring Columbia er afsluttet, vil den også 
blive lagt i en silo og den bliver hermetisk 
lukket, så delene ikke havner på Ebay…

Næste stop på vejen var også stedet for 
en tragedie. Stedet hvor branden i Apollo 
1 skete. LC34 i januar 1967, hvor de tre 
astronauter, Grissom, Chaffee og White 
omkom – men også stedet hvor den første 
Apollo 7 mission med en Saturn IB blev 
sendt afsted. Det var samtidig også den sid-
ste Apollo mission der blev sendt afsted fra 
Cape Canaveral. De næste missioner brugte 
Saturn V raketten og der var der brug for 
megen mere plads rundt om. 

I dag bruges Cape Caneveral til op-
sendelse af  kommercielle raketter i Delta 
serien.

Et af de T-38 fl y som astronauterne bruger til at holde pilotstatus på
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Saturn V centret
Saturn V skulle bruge en hel ny infrastruk-
tur, der blev bygget nord for „The Cape“.

Den kæmpestore bygning VAB – Ve-
hicle Assembly Building – de store trans-
portveje og de to komplekser LC39 A og 
B, samt ikke mindst LUT’er (Launch Um-
bilical Towers) og den ufattelige „Crawler“ 
der førte Saturn V raketter ud til LC39 og 
dem der fører rumfærgerne sikkert ud den 
dag i dag.

Hardwaret var mere eller mindre klar – men 
bevillingerne stoppede.

Dele af  det blev brugt i ASTP – Apollo 
Soyuz Test Projekt, hvor en Apollo kapsel 
blev koblet sammen med et russisk Soyuz 
rumskib.

Dagligdag i dag på ISS – men dengang 
under den kolde krig var det nærmest 
uhørt. Der blev også anvendt Apollo hard-
ware til Skylab missionerne – men så løb 
man tør for missioner. Heldigvis kan man 
sige – for så har vi stadig disse gigantiske 
maskiner at studere.

Glem ikke at besøge souvenir shop-
pen… Skulle man glemme det er der intet 
mindre end to i Orlando lufthavn, der 
iøvrigt får Kastrup til at ligne en provins-
lufthavn!

Jo det er helt klart et besøg værd at tage 
turen ud på Merritt Island. Men medmin-
dre man er ultra-rumnørd skal man nok 
ikke tage på Canaveral turen.

Dog må man ikke gå glip af  IMAX 
frem visningerne, der er gratis i Visitors 
Centre. Månelanding i 3D. Det er bare cool.

Alt i alt er det et imponerende setup 
og infrastrukturen fungerer fantastisk godt 
med busser der kører hele tiden – så som 
de selv siger på hjemmesiden: Et besøg i 
Orlando er ikke komplet uden et besøg på 
Kennedy Space Center. I’ll be back for sure!

Stedet for Apollo 1 branden og den senere Apollo 7 opsendelse

Det er du velkommen til at kigge på 
– på afstand! Heldigvis har de da bygget 
Saturn V centret, hvor man har anvendt 
overskydende materiel fra Apollo og lavet 
en ud stilling om dem og ikke mindst med 
dem. Der ligger simpelthen en Saturn V 
raket på langs i bygningen – og der hænger 
et Lunar Module i loftet. Ikke krydsfi ner 
og papmaché her. Nope - the real thing 
baby. Sagen er den, at der var planlagt 3 
yderligere Apollo missioner. 18, 19 og 20. 

Saturn V raket der er lagt ned. Bemærk størrelsen i forhold til personerne under den.
Højden eller længden i dette tilfælde svarer ca. til Rådhustårnet i København
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Et jugoslavisk jagerfl y
Rogožarski IK-3 1936 – 1941

Grunden til at jeg har skrevet denne lille artikel, er at jeg gennem længere tid har inte-

resseret mig for overgangen fra biplan/højvinget monoplan til lavvingede

monoplaner, og især har interessen koncentreret sig om jagerfl y.

Af Jørgen Seit Jespersen

Da jeg i de sidste år har tilbragt mange 
 af  mine ferier på Balkan og i 
 Sydøsteuropa, har det været 

naturligt at tage interessen med på ferie.

Teknisk historie
Allerede i 1926 stod det klart blandt mili-
tære fl ytaktikkere, at fremtidens jagerfl y var 
et lavvinget monoplan med optrækkeligt 
understel. Dette nye koncept kan da også 
følges i alle de lande, der dengang var i 
besiddelse af  en militær fl yindustri. Jugo-
slavien havde også sin egen fl yindustri, som 
havde leveret jagerfl yene IK-1 og IK-2 til 
landets fl yvevåben.

Konstruktionen af  det nye lavvingede 
monoplan blev lagt i hænderne på de tre 
ingeniører Ljubomir Iliã og Kosta Sivèev, 
der havde konstueret IK-1 og IK- 2, des-
uden tilknyttedes ingeniør Slobodan Zrniã.

Hele projektet foregik i dybeste hem-
melighed, og en model blev testet i Eiffel 
vindtunnelen i Paris, inden konstruktionen 
blev accepteret af  det jugoslaviske luft-
fartsministerium. Flyfabrikken Rogožarski 
A. D. i Beograd fi k besked på at konstruere 
en prototype, som fl øj for første gang i 
foråret 1938 med kaptajn M. Bjelanovic 
i cockpittet.

Prototype havde en Hispano-Suiza 
12Y-29 væskekølet motor, der ved start 
ydede 890hk og i 11.810 ft ydede 920 hk.

Konstruktionen var som følger: Fuse-
lagens bærende konstruktion var en stål-
rørskonstruktion med en krydsfi ners- og 
lær redsbeklædning. Vingernes bærende 
konstruktion var en trækonstruktion med 
krydsfinerbeklædning. Flyet bevægelige 
dele, ror og fl aps, bestod af  en metalkon-
struk tion, der var beklædt med lærred.

Understellet var optrækkeligt, og var en 
Messier konstruktion.

Bevæbningen bestod af  en Hispa-
no-Suiza HS-404 20 mm maskinkanon 
installeret mellem cylinderrækkerne og 2 
stk. 7,92 mm. FN Browning maskingevæ-
rer installeret over motoren.

Testfl yvningerne af  fl yet var meget 
succesrige, og der blev kun foretaget 
mindre ændringer på understellet og 
motorop hæng et. Flyet var blevet testet af  
5 forskellige piloter.

Den 19. januar 1939 blev fl yet taget i 
luften af  kaptajn Pokorni fra Zemun luft-
base, efter en meget vellykket kunstfl yvning 
bragte han fl yet ind i et afsluttende high 
speed dive, som det aldrig kom ud af. Ved 
en undersøgelse af  vragdelene, kunne det 
ikke bevises, at der havde været noget galt 
med fl yet, men snarere var der tale om 
en menneskelig fejl (forfatterens kommentar: 

Black out). Derfor blev det besluttet at sætte 
IK-3 i produktion.

Specifi kationer
Besætning: 1 pilot
Længde: 8,38 m
Vingefang: 10,33 m
Højde:  3,23 m
Egenvægt: 1874 kg
Fuld lastet: 2405 kg
Motor:  1 stk. Aviabygget Hispa-
no-
Suiza 12Ycrs tolv cylindret væskekølet  
V-motor på 920 hk eller 686 kW
Max. hastighed: 526 km/t i 5.400 m
Rækkevidde: 496 km
Vingetrykket: 113 kg/m2

Kraft/vægt: 0.29 kW/kg
Bevæbning: 1 stk. Hispano-Suiza 
HS-404 20 mm maskinkanon og 2 stk 7,92 
FN-Browning maskingeværer.

Produktionshistorie
Det jugoslaviske Luftfartsministerium 
udvalgte Rogažarski koncernen til produk-
tionen af  IK-3eren. Koncernen blev bedt 
om at sætte gang i produktionen i en fart, 
selvom koncernen allerede var i gang med 
at licensproducere 40 Hurricanes Mk Ia 
til Det Kongelige Jugoslaviske Luftvåben.

Den første serie IK-3ere skulle være på 
12 fl y. Denne serie afveg kun på få punkter 
fra prototypen, den havde fl ere rammer i 
den bevægelige del af  canopyet, en skud-
sikker vindskærm, og motoren var den 
czech isk byggede Hispano-Suiza motor 
Avia H.S. 12Ycrs. Den første Rogožarski 
IK-3 blev afl everet til luftvåbnet i som-
meren 1940.

I mellemtiden havde designteamet 
udviklet en forbedring af  fl yet, idet man 
havde valgt at udstyre det med en Hispa-
no-Suiza 12Y-51 motor der ydede 1.100 hk.

Da tyskere okkuperede Frankrig i juni 
1940 kunne denne plan ikke gennemføres, 
og derfor måtte en britisk eller tysk motor 
overvejes.

Det Jugoslaviske Luftfartsmini sterium 
foretrak den tyske Daimler Benz DB 601 
A motor, derfor blev en Hurricane Mk Ia, 
som en del af  Rogožarski-IK 3 program-
met udstyret med den tyske motor. Denne 

Her ses prototypen af Rogozarski IK-3 kort tid inden første fl yvning
Foto: Via Internettet
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ændring var særledes succesrig. Flyet fi k en 
bedre startydelse og bedre stigeevne, end 
den var både i Huricanen og Messersch-
mitt 109E-3‘eren. Den eksperimentelle 
Hurricane var kun en smule langsommere 
end standard Messerschmitt 109E-3‘eren.

Jugoslaverne havde et godt sammen-
ligningsgrundlag, fordi både Hurricane 
Mk Ia og Messerschmitt 109E-3 fandtes 
i Det Kongelige Jugoslaviske Luftvåben. 
Sam tidig installerede man en Rolls-Royce 
Merlin III motor på 1.030 hk i en Rogožar-
ski IK-3, men dette fl y var kun lige blevet 
færdigt, da tyske tropper nærmede sig 
Beograd. De jugoslaviske arbejdere på fa-
brikken destruerede fl yet, så det ikke faldt 
i tyskernes hænder.

I udlandet var man også interesseret 
i Rogožarski IK-3. Der havde været for-

handlinger med den tyrkiske regering om 
en licensfremstilling af  fl yet, men det blev 
aldrig til noget på grund af  krigen.

Camoufl age
Da de første Rogožarski IK-3 fly blev 
operative i 1939, var de de eneste fl y i Det 
Kongelige Jugoslaviske Luftvåben, der 
havde et helt gråt farveskema.

Problemet med farven var, at den var 
håndblandet, og derfor kunne den variere 
fra fl y til fl y. Farven var på en emaljebase og 
bestod af  en blanding af  hvidt, kobolt blåt, 
okker og sort. Farven blev påført fl yene 
med pensler. Offi cielt blev farven kaldt siva 
dvs. grå. Flyene blev senere camoufl erede. 
Camoufl agen på oversiden var 3-farvet. 
Farverne var rødbrun, lys grøn, mid stone 
(den engelske), og undersiden var sky (den 

engelske). Der var også et bestemt camouf-
lagemønster, som dog ikke blev fulgt, så 
fl yene varierede fra det ene til det andet. 
Overgangen mellem de forskellige farver 
var „ulden“ og ikke skarp.

De nationale mærker blev også ændret 
fra fredstid til krigstid. De blev reduceret 
i størrelse, desuden fi k de en sortblå kant. 
Oprindeligt havde fl yene haft Kosovos 
mærker i 4 positioner på vingerne, det blev 
også ændret.

De nationale kokarder i krigstidscamou-
fl agen var stadig Kosovos mærke: På un-
dersiden af  bagbordsvingen var der en ko-
karde i reduceret størrelse, og på oversiden 
af  styrbordsvingen var der en lille kokarde. 
På sideroret blev det oprindelige brede 
bånd i  rødt, hvidt og blåt, det fyldte hele 
side roret, ændret til et ganske lille mærke i 

En camoufl eret produktions Rogozarski IK-3, formentligt fotograferet umiddelbart inden det tyske angreb på Jugoslvaien
Foto: Via Internettet

Dette er ikke verdens mest tydelige foto, men man kan se placeringen af de fi re cifre på bagkroppen og Rogozarski logoet på halen
Foto: Via Internettet
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rødt, hvidt og blåt.
Farverne på kokarderne blev også æn-

dret. Den røde farve blev karmoisinrød, 
den blå blev mellem gråblå, mens hvidt 
stadigt var hvidt. På den vertikale fi nne 
fandtes Rogožarski logo, der bestod et en 
sort cirkel med et stiliseret fl y, under dette 
logo var producentens navn i sort.

På sideroret var der i den tidlige pe-
rioden en sort inskription med type og 
fl yets nummer, senere fandtes kun fl yets 
nummer i sort.

På den bagerste og nedre del af  fu-
selagen lidt foran halehjulet stod der Dizi 
ovde (løft her) med kyrilliske bogstaver i 
sort. Lidt længere fremme og lidt højere 
oppe en kode på fi re tal.

Den operative historie
Den første IK-3 blev leveret til Det Kon-
gelige Jugoslaviske Luftvåben i sommeren 
1940. Den tilgik en eksperimentel enhed, 
51. jagereskadrille.

Dens piloter foretrak Messerschmitt 
109E-3 fremfor Hurricane Mk Ia. IK-
3‘eren var meget mere manøvredygtig end 
den tyske jager, og den kunne med lethed 
uddreje en Hurricane Mk Ia. IK-3‘eren 
var let at fl yve, og vedligeholdelsen af  den 
var også let.

En IK-3er gik dog tabt, da den i et 
high speed dive forsvandt i Donau med 
en pilot i black out. Først i april var kun 6 
IK-3‘ere ud af  den produktionsseries 12 
fl y operative. Et fl y var som sagt styrtet i 
Donau, fi re andre var til skemalagte efter-
syn og reparationer, og et var ved at blive 
modifi ceret i Rogožarski fabrikken til en 
serie II IK-3

Af  de 12 operative fl y fi k jagereskadrille 
161 3 stk. Jagereskadrille 162 fi k 3 stk. De 
6 IK-3‘ere fra 51. jagereskadrille blev slået 
sammen med 10 Messerschmitt 109E-3 
fra 32 jagereskadrille, og i alt udgjorde de 
6. jagerregiment. Der fi k base på basen Ze-
mun nær Beograd, og regimentet udgjorde 
Beograds luftforsvar.

Da tyskerne angreb Jugoslavien den 6. 
april 1941, bestod den angribende luftstyr-
ke af  1.090 tyske fl y, 660 italienske og nogle 
ungarske fl y. Klokken 7 om morgenen 
angreb ca. 300 tyske fl y Beograd i et såkaldt 
mætningsbombardement. De var startet 
fra østrigske og rumænske fl yvepladser. 
Omkring ¼ af  bombestyrken bestod af  
Junkers Ju 87 Stuka, og der var en stor 
jager eskorte.

Stukaernes opgave var at udslette de 
jugoslaviske antiluftstillinger, mens resten 
af  bombestyrken, hovedsagelig Dornier 17 
og Junkers 88, angreb selve byen. De første 
3 angrebsbølger kom med 15 min. mellem-
rum, og hvert angreb varede ca. 20 min.

Dornier 17 og Junkers 88’erne rettede 
deres angreb mod Beograds centrum, hvor 
regeringsbygningerne lå. De mellemtunge 
bombefl y fortsatte deres angreb på Beo-
grad i fl ere dage, mens Stukaerne hurtigt 
fi k tildelt andre mål på selve slagmarken. 
Da bombardementet var forbi, var al kom-
munikation mellem Overkommandoen i 
Beograd og dens feltenheder på slagmar-
ken afbrudt, og under murbrokkerne og 
ruinerne lå 17.000 døde indbyggere.

Jeg har valgt at prøve at skildre dette luft-
bombardement set fra et Rogožarski IK-3 
cockpit, idet jeg på internettet har fundet 
Saso Knez’s: Dogfi ghts over Belgrade – 
The First Day.

Gruppen af  IK-3‘ere blev ledet af  Savo 
Poljanec, der var fl yinstruktør men også 
kunstfl yver, og inden angrebet havde han 
fl øjet fl ere „mock fi ghts“ mod jugoslaviske 
Me 109E-3’erer.

Snart nåede de den første bølge af  Dor-
nier17 og Junkers 88. Poljanec blev hurtigt 
alene, fordi tyske Me 109E-4ere var dykket 
efter dem.

Således måtte han kæmpe alene mellem 
maskingeværerne fra 27 bombemaskiner. 
Poljanec lavede et Immelmann drej og 
kom tilbage langs siden af  formationen 
og koncentrerede sig om den højre bom-
bemaskine af  de sidste tre. Lige før bom-
bemaskinen blev omspændt af  fl ammer, 
steg han op over formationen.

I 6.000 m højde opdagede han en 
formation af  tyske Me 109’ere, som ville 
angribe ham. Poljanec undgik den første 
tyske jager og begyndte en jagt med høj 
hastighed på den, han affyrede to korte 
salver, og den begyndte at tabe højde og 
var ude af  kontrol. Kort efter blev han 
angrebet af  en anden tysk Me 109’er, den 
var lige bag ham og forfulgte ham. Poljanec 

blev såret i den højre skulder, og motoren 
begyndte at sætte ud. Da han indså der ikke 
var muligheder for at fortsætte, standsede 
han motoren og gik ind i et spin. Tricket 
lykkedes, og de tyske jagere begyndte at 
stige igen. Poljanec rettede sin IK-3‘er op 
igen, han kom ud af  spinnet i minimal 
højde.

Derefter fl øj han sin gennemhullede 
jager, der trak en glycolstribe efter sig, 
mod hjemmebasen Zemun. Lige inden 
landingen blev han angrebet af  en Messer-
schmitt 110, og en granat eksploderede bag 
Pojanec’s sæde. Det lykkedes ham at lande 
sikkert, og han kom straks på hospitalet. 

Den lille jagerstyrke der forsvarede Beo-
grad skød 12 tyske Me 109E-4’ere ned. 
Milisav Semic var det førende jugoslaviske 
pilot, idet han nedskød 4 tyske fl y, førend 
han selv blev skudt ned i en Rogozarski 
IK-3.

Det Kongelige Jugoslaviske Luftvåbens 
kampstyrke den 6. april var som følger:
8 jagerenheder fordelt på:
73 Bf  109E-3 (27 ukampdygtige med 
motorfejl)
40 Hurricane Mk. Ia
24 Fury Mk. II
12 Rogozarski IK-3
6 Rogozarski IK-2
14 bombeenheder fordelt på:
45 Savoia-Marchetti S.M. 79B
70 Dornier 17K (1/3 blev ødelagt på 
jorden)
30 Blenheim Mk. I

En af  de alvorligste fejl ved det jugoslaviske 
luftvåben var, at ikke havde et ordentligt 
varslingssystem, som f.eks. et radarsystem. 
Varslingen foregik ved, at man brugte sine 
øjne og sine ører, og så telefonerede man 
til hinanden.

Dette billede af prototypen er medtaget for at vise placeringen af de jugoslaviske kokarder
Foto: Via Internettet



12

En betragtning af  fl ytyperne viser, at 
det jugoslaviske luftvåben logistisk set har 
været vanskelig at håndtere, det består af  en 
blanding af  engelsk, tysk, italiensk, fransk 
og nationalt isenkram. I selve krigsforløbet, 
den Guderianske lynkrig, har dette dog ikke 
kunne mærkes, da krigen er gået så hurtigt 
og har været så ødelæggende, at logistiske 
overvejelser har været unødvendige og 
ligegyldige. Jugoslaverne har måttet kæmpe 
med det de havde og har ikke kunnet regne 
med at få forstærkninger.

Nu til modellen
Jeg har fået fat i en model af  en Rogožarski 
IK-3 i 1/72, den lå på en hylde hos Jacob 
Stoppel. Sættet er et Czech Master Resin.

Selve grundmodellen ser ud til at være 
meget fi n, og detaljeringen er tilfredsstillen-
de. Canopyet er af  celluloid, og der er to 
styk, så der er plads til at lave en bommert. 
Dertil er der i æsken en god stregtegning 
af  fl yet. Der er også et par store mangler. 
Der er ikke nogen byggevejledning, og der 
er heller ingen decals i sættet!

Uden på æsken er der et farvetryk af  en 
Rogožarski IK-3. Dette tryk er helt forkert; 
fl yet er med engelsk dark green/dark earth 
overside og lyseblå underside, og der et 
stort hvidt 10-tal på siden af  fuselagen. 
Det er rigtigt, der i Jugoslaviens historie om 
luftkampene i april 1941 „spøger“ en hvid 
10’er. Jeg vil her, igen med henvisning til 
Saso Knez: Dogfi ghts over Belgrade - The 
First Day“, beskrive 10’eren Rogožarski 

IK-3 nr.2108.
Den blev fløjet af  sekondløjtnant 

Dusan Borcic fra 51. jagereskadrille. Han 
og sekondløjtnant Bamfi c udgjorde et af  
makkerparrene. Den 6. april 1941 var de på 
udkig efter fjendtlige fl y, da de ikke tilbage 
mod Beograd.

Over Zvezdara indhentede han 20 Do 
17 bombefl y, der havde kurs mod byens 
centrum. Han angreb de sidste tre fl y og 
sendte det sidste ned i fl oden Donau. De 
tyske Me 109’ere dykkede efter ham, men 
det lykkedes ham at udmanøvrere dem, 
så han skød en af  Me 109’erne ned. Nu 
forsøgte de tyske jagere at omringe ham, 
men det lykkedes dem ikke, førend Borcic 

Tegning © IPMS-USA Quarterly vol.19 no.3

var løbet tør for ammunition.
Han blev skudt ned på bredden af  

Donau 15 km nord for Beograd. Mange 
tilskuere havde set luftkampen. Efter kri-
gen blev vraget af  Borcics Rogoþarski IK-3 
hævet, og der var intet stort hvidt 10-tal 
på fuselagen, men derimod var der et lille 
10-tal på sideroret.

Hermed vil jeg slutte denne lille arti-
kel, og jeg håber at have belyst en næsten 
ukendt del af  den militære fl yvnings histo-
rie. Samtidig håber jeg, at andre måske har 
fået lyst til at arbejde med mindre og små 
landes militære fl yvning.

NYT FRA ARMORSCALE
1:35 scale turned barrel

B35-083: 120 mm M256 Gun Barrel for
 M1A1 Abrams, med blendering
B35-084: 37 mm PaK 35/36 Gun Barrel
  for German Anti-tank Gun
B35-085: 152 mm ML-20S Gun Barrel
  for JSU-152, med blendering
B35-086: 7,62 mm BESA Barrel for
  British Tank Machine Gun
B35-087: 50 mm KwK39/L42 Gun
  Barrel for Pz.III Ausf.
  G-J(Early), med blendering
B35-088: 75 mm KwK37/L24 Gun
  Barrel for Pz.III Ausf.N,
  m. blendering
B35-089: 76,2 mm L-11 Gun Barrel for
  Soviet KV-1, med blendering
B35-K03: Gun Barrels for M4 Sherman
  (initial), med blendering og mg
1:35 ammo

A35-025: Allied 40 mm Ammo for AA
  Gun Bofors, 12 stk + 6 hylstre
A35-026: German 50 mm Ammo for
  KwK39 L/60, 9 stk + 12 hylstre
A35-028: American 37 mm Ammo for
  Barrel M6, 12 stk + 6 hylstre

1:35 Accessories

S35-002: British Aerial Mounts for
 Radio Station No 19, 2 pcs.
S35-003: British 4 inch Smoke Grenade
 Extractor, med æts
S35-004: Modern Soviet Aerial Mount,
 2 pcs.
S35-005: German Standard 2 m
 AFV Antenna Rod
1:35 Fotoæts

P35-012: MG shield for StuG III/IV
P35-013: Protective Covers for 
  Panther, over indsugningerne
1:35 scale resin set

R35-013: Normandy set for M10
  (double“T“ blade T1
  Cutter Device, sand bags)
R35-014: Concrete Armor for M4A3
  Sherman (Hard Edge Pattern)
R35-015: Concrete Armor for M4A3
  Sherman (Soft Edge Pattern)
R35-016: Normandy set for Sherman 
  M4 (with single „T“ T1 Cutter
  Device + sandbags)

R35-017: Normandy set for Sherman
  M4A1 (with „L“ blade T1
  Cutter Device + sandbags)
R35-018: Burnt Out Wheels for T-55
R35-019: Sand Armor for Italian
  Semovente 18/34,
  sandsække foran
R35-020: Burnt Out Wheels Cromwell
R35-021: Road Wheels for Sd.Kfz.9
R35-022: Early Type Cast Wheels T-34
1:48 scale

C48-001: Pantherstellung
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SCHATTON 1:35
3511: Leopold K5E 28 cm 2 hohle
 Messingkartuschen + 2 Granaten
3536: Umbauset für letzten Jagdtiger (H)
 mit 8,8 cm L71 Rohr
3537: 12,8 cm Aluminium Rohr hohl mit
 Zügen für Jagdtiger (H) und (P)
3540: German 5 cm Flak 41 auf  Erdkampf-
  lafette mit Sonderanhänger 204
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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En fi n model af en japansk Type 94 (tk) tankette der deltog i kvartalskonkurrencen

3 vise mænd fra Østerland…
Nåh nej, måske ikke helt, men vi var dog Dan, Christian og jeg, som

forventningsfulde drog fra Sjælland til Jylland d. 23/2 for at deltage i Dan Mouritzsens, 

på IPMS forum, annoncerede panserseminar i Søvilla på Silkeborg Bad.

Af Niels Helge Rønkjær

På forhånd var vi blevet advaret fra 
 Mouritzsen om at seminaret var ble-
 vet overtegnet mht. antal deltagere, 

set i forhold til stolepladser, som ville 
medføre at de sidst tilmeldte kunne risikere 
at skulle stå udenfor og se showet gennem 
vinduerne.

Dette skrækscenario virkede tilsyne-
ladende efter hensigten, da jeg i løbet af  
formiddagen kun talte 32 hoveder ud af, 
ifølge Dan, over 40 tilmeldte. Så sidde-
pladser blev intet problem. I tilknytning 
til arrangementet, afvikledes der også 
kvartalkonkurrence - Vest. Hertil var ca. 
15-20 stk. fl y og panser, incl. 2 dioramaer 
opstillet på borde i foyeen.

Andre deltagere havde medbragt for-
skelligt til salg, heriblandt Hardy „Nikke-
leg“ Møller fra Fredericia, som var blevet 
indrettet i et hjørne af  køkkenet sammen 
med et rigt udvalg fra hans hobbybutik.

Til at gøre ham selskab, havde en vis 
Niels Frederiksen (ex-IPMS’er?) opstillet 
et lille bord med science-fi ction og værktøj 
salgsemner, fra hans nyoprettede netbutik 
(www.planetscifi .dk).

Selve seminaret med forskellige fore-
dragsholdere var sat til at starte ca. kl. 10.00, 
med første foredrag om israelsk panser af  
Thomas Antonsen fra Herning. Da ingen 
fra vores lille gruppe var specielt interesse-
rede i det specifi kke emne, tog vi det ikke 
så tungt at vi først nåede frem lidt senere.

Det viste sig alligevel at være et rigtigt 
interessant og udførligt foredrag suppleret 
med lysbilleder via bærbar PC og overhead-
projektor, som Thomas varmede op med. 
En fantastisk viden han har tilegnet sig 
om dette emne, sikkert gennem mange år.

Selv vidste jeg godt at israelerne har et 
rigt udvalg af  panserkøretøjer, men at de i 
den grad næsten har skabt deres Merkava 
Mk I kampvogn fra scratch, ved at tage 
lidt hist og pist fra deres øvrige rullende 
materiel, anede jeg ikke.

Efter en kort pause fortsatte Thomas 
med et mere patriotisk emne, nemlig Leo-
pard 2A5 DK.

Hans billedmateriale var meget om-
fatttende og inkluderede også det nyeste 
udviklede camoufl agedækken, som forsva-
ret har lavet til de 4 stk. A5‘er som p.t. gør 
tjeneste i Afghanistan. Dækkenet er unikt 
for de danske Leoparder og fi ndes ikke i 

denne form hos andre hære.
Billedmaterialet stammer faktisk fra en 

bog, som Thomas har skrevet om A5‘eren. 
For at nå et større publikum, har han 
skrevet den på engelsk. Det rå manuskript 
havde han med til gennemsyn, i den form 
det skal udgives hos Barbarossa Books i 
England, samt en påtegningsliste til dem 
der måtte ønske sig et forhåndseksemplar 
ved udgivelsen.

Listen blev meget hurtigt overtegnet, 
da det er et fl ot værk med mange højkvali-
tets billeder, som Thomas har lavet og som 
han fortjener alt mulig succes med. Des-
værre har forlaget allerede dryppet malurt i 
bægeret, ved at meddele ham at de tidligst 
kan udgive bogen pr. august 2008, pga. 
manglende indtægter. Hvor utilfredstil-
lende det end er for Thomas, hænger han 
på den, da forlaget har forhandlet sig til 
kontraktmæssige enerettigheder på udgi-
velsen med ham.

Vor vært var den næste på banen med 
sit emne - tysk panser i DK 1940-45.

Som mangeårig ihærdig kustode ved 
Silkeborg Bad Bunkermuseum (området 
var kommandocentral for de tyske styrker 
i Jylland under besættelsen) kunne han 
fremvise et omfangsrigt billedmateriale 

fra museets og private samlinger af  faksi-
miler og tyske bogførte registreringer af  
de typer pan ser køretøjer, som opholdt sig 
her i landet under besættelsen. Inkl. de, af  
tyskerne beslaglagte, danske panservogne 
som vi rådede over pr. 9/4 1940.

Registreringerne omfattede både antal-
let og hos hvilke enheder. Forbløffelsen var 
derfor stor blandt tilhørerne, at der tilsynela-
dende har befundet sig både en Flakpanzer 
IA, Panzerjäger Ib og en Panther D her i 
landet i 1944??

De 2 første typer burde, efter al logik 
og viden om dem, ikke have været operative 
eller eksistere længere, på det tidspunkt. Of-
fi cielle kilder, bl.a. Deutsche Bundesarchiv i 
Koblenz, kan da heller ikke/vil heller ikke 
bekræfte det.

Dan redegjorde også for de tab, som 
tyskerne trods alt havde d. 9. april, navnlig 
blandt deres Pz. I kampvogne og lette 
opkla ringspanservogne, efter mødet med 
vores fremragende Madsen 20 mm rekyl-
gevær.

Pludselig stod overheaden af, men var 
heldigvis klar igen 5 min. efter, så Dan kun-
ne gøre foredraget færdigt. Her kom han ind 
på et voksende problem med skrupelløse 
tyverier fra militærhistoriske museer, både 
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vogne, herhjemme og i Syd-og Østeuropa.
Mest interessant var deres Panther-

stellungs, i form af  2 rufkasser af  stål, 
gravet ned i jorden, så kun tårnet var syn-
ligt. Øverste kasse var til tårn, nederste var 
mandskabsrum. Denne forsvarstilling var 
meget effektiv og sås navnlig i Italien. Da 
stål blev en mangelvare, blev ruffene bygget 
i træ, som følgelig var mindre effektive, da 
træ som bekendt nedbrydes i fugtig jord, 
samt ikke er særlig velegnet til at absorbere 
gentagen rekyl fra en 75 mm kanon, uden 
at sætte sig.

Alt billedmateriale var Oles eget og 
særlig et hvor han var i en øm omfavnelse(!) 
med et 38(t) tårn på et bunkertag et sted 
i Jylland, gjorde indtryk. Forklaringen var 
at dette tårn i lang tid kun havde overlevet 
krigen, fordi det bogstaveligt talt var blevet 
smedet sammen med en fl agstangsholder 
af  jern. Men da holderen røg, gik tårnet 
med. Som han selv udtrykte det: „I Dan-

mark bliver alt (fra fortiden) som bare er i 
vejen, ryddet bort med hård hånd.“

4. mand i skudlinien var Brian Broder-
sen fra sydhavsøen Falster. Hans kæphest 
- danske militærkøretøjer efter 1945, blev 
desværre noget kort, da tidsplanen var 
skredet og PC og overheadens ejermand - 
Thomas - skulle hjemover.

I løbet af  ca. 15 min., fi k han dog givet 
os et vist indblik i sin billeddatabase, hvor 
han efterhånden har opbygget et arkiv på 
3.000 billeder, fra egen og andres samlinger 
som han har indscannet efter aftale.

Han gav også udtryk for at man er 
velkommen til at kontakte ham, hvis nogen 
ønsker informationer fra hans database og 
skulle nogen selv ligge inde med private 
samlinger fra deres tjenestetid i de danske 
mobile hærenheder fra 1945 og frem, er 
han meget interesseret i at låne disse til 
ind scan ning. Måden han har opbygget sit 
imponerende arkiv på, er ved at deltage 
på forskellige udstillinger med sine egne 
byggede modeller af  danske køretøjer og 
kommer der så nogen forbi som fortæller 
at de i deres soldatertid har kørt i sådanne 
køretøjer, spørger han gerne om de måske 
så også har fotografi er fra den tid? Og så 
har bolden rullet siden...

Som rosinen i pølseenden, fortalte og 
viste Niels „Dan-Scale“ Pedersen lidt om  . 
Som det vil være nogen bekendt, har han 
gennem nogle år været aktiv med, vel nok, 
det eneste seriøse garagefi rma herhjemme, 
ud i fremstilling af  dele og ombygningssæt 
til dansk panser, bl.a. hvad angår Leopard 
kampvognen.

Han havde en lille mængde af  sine 
støbte emner med til salg, men har ellers 
besluttet sig til at stoppe sin produktion, 
da det ikke giver ham selv tid til model-
bygning.

Skulle andre derimod have lyst til at 
kaste sig over denne, ikke helt ugiftige, 
kunstform, kan de kontakte ham, da 
han stadig har rigelige mængder ubrugt 
støbemasse på lager i dunke. Han vil så 
være behjælpelig med de nødvendige in-
formationer om materialer og evt. udlån 
af  hans dunke.

På erfaren og sikkerhedsmæssig for-
svarlig vis, viste han os så hvordan en 
støbning skal foregå og hvordan fl ydende 
resin lugter (kvalmende!), samt kom med 
anbefalinger til hvilke materialer man bør 
bruge: Lego blokke på en forseglet bund 
til støbekar, bedste kvalitet siliconestø-
bemasse til støbeformen (lyserød type - er 
fl eksibel uden at brække), vaseline til at 
smøre støbeformen og som slipmiddel når 
det støbte emne skal ud af  formen, samt 
billigt værktøj som stive plastikpensler og 
afrundede kabelplastik strips til brug for at 

herhjemme og i udlandet, der ligesom hos 
kunst museer, virker som bestillingsarbejder 
fra syge samlere og rige fanatikere. Dan 
planlægger i øvrigt at lægge en større artikel 
om emnet ind på www.missinglynx.com

Ole Hviid Tønnesen fra Hinnerup tog 
over med sit foredrag om kampvognstårne 
i bunkerstillinger i træ, stål og beton. Trods 
en lidt famlende start, fi k han efterhånden 
talt sig varm om et emne han tydeligvis 
brænder meget for.

Vi kom vidt omkring i Europa og fi k 
indblik i at det ikke kun var tyskerne som 
brugte kampvognstårne på deres bunkers. 
Således havde belgierne i mellemkrigsårene 
lavet et fæstningsanlæg ved deres kystlinie 
ud mod den engelske kanal, hvor foræl-
dede franske FT-17 kampvognstårne blev 
placeret på bunkers.

Ellers blev vi godt informeret i tysker-
nes brug af  tårne fra deres Pz.I, II, IID‚ 
„Flamingo“, 35(t), 38(t) og Panther kamp-

Denne fi ne model viser et Pz 38(t) kampvognstårn monteret på en bunker.
Redaktionen kender ikke byggerne med sikkerhed,
men vi gætter på at det er Ole Hviid Tønnesen

Vi tager lige et nærbillede af selve tårnet
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smøre og presse resinen ind i støbeformens 
krinkelkroge, inden man foretager den 
endelige massive afstøbning.

Følgelig lod han også et par støbeforme 
med forstøbte emner gå rundt, så vi kunne 
se og føle at det er sin sag, at få små sarte 
støbninger ud af  en elastisk gummimasse, 
i et helt stykke, uden at beskadige dem.

Egentlig skulle Hardy sluttelig have 
fortalt om weatheringteknik (formodentlig 
ved brug af  hans acrylfarver fra italienske 
Hobby Line, som han er importør og 
forhandler af), men grundet tidsnød blev 
det udsat til en anden god gang, da værten 
samtidig spurgte ind til interesse for en 
gentagelse af  et lignende arrangement i 
fremtiden, hvilket alle tilbageværende var 
meget stemte for.

Allerede nu ser det ud til at Brian ikke 
slipper for at tage turen over bæltet en 
gang til, for at tage op hvor han slap. I 
mellemtiden kan hans database jo så nå at 
vokse yderligere!

Det danske søværn bliver måske også 
repræsenteret, da både en søhulk og en 
svabergast fra det våde element, var blandt 
tilhørerne og som prompte meldte sig med 
dette emne.

Hvem ved - måske fi nder vores ærede 
formand også sin gamle ide om skivebrem-
ser i bulgarske folkeracere frem fra sine 
støvede gemmer og tryller den om til et 
spændende foredrag?

Skulle nogen af  jer andre derude have 
fået lyst til at blive „Stjerne for en dag“, er 
det bare med at komme ud af  busken og 
give Dan Mouritzsen et praj.

6 hobbyknive for et godt arrangement, 
med en fi n forplejning!

Tilhørerne kom tæt på foredragsholderne, herover er det Niels Pedersen der fortæller om 
resinstøbningens kunst og herunder ses en Leopard køreskole model

NYT FRA MIG

NYT FRA PANZER TRACTS
2-2: Pz II Ausf.G-M, 56 sider,
 50+ tegninger,  41 fotos
3-2: Pz III Ausf.E-H, 84 sider,
 120 fotos og tegninger
15-1: leichter Schuetzenpanzerwagen
 (Sd.Kfz.250) Ausf.A & B
19-2: Beute-Panzerkampfwagen,
 British, American, Russian and
 Italian Tanks
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

TANK WORKSHOP NYT
TWS 0086: Wheels for Tamiya’s JGSDF
  Light Armored car.
TWS 2012: Korrekte fjedre til
  Dragons Pz II F
TWS 2036: Corrected Brake Cooling
  Housings w/ armored visor
  for the Panzer III E-H.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

35-127: Eksploderet Pz IV F
35-128: Udbrændte Pz IV vejhjul
35-147: Kasser til Pz III
35-165: Pz IV Storage Boxes
35-258: Moderne amerikanske kasser
35-272: Civil russisk kvinde
35-280: Russisk tanker stående
 med tankhjelm på
35-283: Arabisk landmand
35-286: U.S. Marine Offi cer, moderne
35-287: German Casualty
35-289: US Navy SEAL
35-290: Nun-Nun M325 Command Car
 IDF (Mid production)
35-291: Nun-Nun M325 Command Car
 Lebanese/IDF (Early Production)
P-220: Dark Wash til mørk maling
 som olive drab og panzergrå
P-221: Brown Wash til de lysere farver
P-222: Neutral Wash til sand, rød
 grunder, lysegrå eller vintersløring
P-249: Pigment Fixer til at grunde inden

 brug af  pigmenter
ABT115: Liquid Mask
Catalogue MIG Productions 2008 (full 
color)
MW 3232: JS-II Numbers and Symbols
MW 3240: Postwar Soviet Numbers
  and Symbols
MP 48-190: Soviet Tank Crew

DVD by Mig Jimenez, 60min.
F.A.Q. Vol.1: The Pigments
F.A.Q. Vol.2: Washes, Filters and oils
F.A.Q. Vol.3: Paint chips and Schratches
F.A.Q. Vol.4: Using photoetch brass
F.A.Q. Vol.5: Winter camoufl ages

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Fra „D“ til „N“,

en historie om tre Revell P-47D Thunderbolt
Historien om Republic P-47 Thunderbolt er for lang og formodentligt for kendt til at 

gengive her i sin helhed, men et par ting skal der lige være plads til.

Af Claus Just Gustafsen

Historien
P-47 trækker sin slægt tilbage til Seversky
P-35, gennem Republic P-43 Lancer frem 
til den Thunderbolt vi kender. Man kan 
næsten sige at det er fl yet der næsten aldrig 
blev bygget, for P-47 startede tilværelsen 
som et projekt med en Allison V-1710 
væskekølet motor. Dette forslag blev dog 
kasseret af  USAAC og de bad om et fl y 
med 2.000 HK, 400 mph.

Kartvelli brugte nu tidligere designs til 
at lave P-47B med en P&W R 2800 motor 
og General Electric turbolader. Af  balan-
cehensyn satte man turboladeren agten for 
cockpittet hvilket betød at store mængder 
udstødning skulle fragtes bagud og endnu 
større mængder komprimeret luft fremad. 
Da disse designfeatures var på plads bygge-
de man så at sige et fl y uden om.

For vingernes vedkommende var der 
stor lighed med de tidligere Seversky/
Kart velli designs med deres ellipseform. 
Bevæbningen i vingerne skulle være otte 
12,7 mm maskingeværer, fi re i hver vinge, 
disse skulle sidde lige udenfor propellens 
spidser således at de kom så tæt på cen-
trum som muligt, dog må der have været 
lidt plads til overs da propellens størrelse 
voksede fra 371 cm til 398,5 cm.

Understellet skulle være højt nok til at 
holde den store propel fri af  jorden, men 
da det samtidigt skulle sidde indenfor ma-
skin geværerne, måtte man lave det således 

at det trak sig sammen når man foldede 
det op - ellers kunne det simpelthen ikke 
være der.

Den store turboladede motor var ret 
krævende hvorfor man undervejs tilførte 
første en tank under bugen, og siden mu-
lighed for yderligere to under vingerne som 
alternativ til bomber eller raketter.

Da V-1 bomber gjorde det sydlige 
England usikkert blev der fremstillet en 
særlig hurtig version af  Thunderbolt, en 
P-47M hvor der kom en endnu kraftigere 
motor i en P&W R-2800-14W-57C med 
en endnu kraftigere CH-5 turbo enhed og 
uden mulighed for eksterne våben eller 
tanke, dette var den hurtigste P-47 i serie-
produktion med en tophastighed på 475 
Mph. (765 km/t).

Denne motor/turbolader kombination 
blev benyttet til P-47-N serien også, men 
da strækningerne i Stillehavet var endnu 
større end i Europa, blev der ændret meget 
på N-versionen.

Man lavede blandt andet en ny vinge, 
man satte ni tommer ind imellem kroppen 
og den oprindelige vinge, men samtidigt 
æn dre de man vingetipperne så den totale 
for øgelse i vingefang var på ca. 21 tommer.

Denne forøgelse blev brugt til at lave 
større interne tanke, P-47-N kunne fl yve 
i over 12 timer, hvorfor der også kom 
armlæn i cockpittet for at hjælpe piloten 
med at slappe af.

Republic P-47 Thunderbolt var det 

største og tungeste ensædede enmotors 
jagerfl y under anden verdenskrig, samtidigt 
var det et af  de allierede fl y der blev bygget 
i størst tal, med over 15.000 fl y bygget, 
men udviklingen af  jetfl y gjorde at det ret 
hurtigt forsvandt fra frontlinie eskadriller-
ne i USAF, mens det fl øj i en del år i Air 
National Guard og i andre mindre nationer. 
Brændstof forbruget og udviklingen gjorde 
dog en ende på dem til sidst.

Modellerne
Jeg har længe haft en forkærlighed for 
modeller i skala 1:32, og her har Revell og 
Hase gawa været de mest produktive i lang 
tid, derfor har jeg gennem årene skaffet 
mig en del af  deres modeller. I lighed med 
andre af  de gamle Revell sæt havde jeg fået 
fat i tre sæt - ja faktisk fi re, men Svend Åge 
Grønnebæk fra Esbjerg har overtalt mig til 
at sælge ham den ene tilbage.

Dette efterlod mig med en „Razor-
back“ uden decals og to genudgivne „Bub-
bletop“ sæt. Som før når jeg har haft fl ere 
sæt af  den samme model har jeg bygget 
dem sammen, mens jeg konverterede en 
eller fl ere modeller. Her valgte jeg at lave 
„Razorback“ versionen (D-23) næsten ud 
af  æsken, med „Super Scale“ decals til 
Thunderbolt Aces - Capt. (Senere Colonel) 
James Goodson der blev kaldt „King of  
Strafers“ og fl øj fra Debden i England i 
336 FS i 1943/44.

Den ene „Bubbletop“ blev en lidt mere 
detaljeret brasilianer (D-40) med decals 
fra FCM. Et fl y der blev fl øjet i Italien 
af  2° Ten Pedro de Lima Mendes på 95 
missioner, som en del af  USAAF 350FG 
fra oktober 1944.

Den sidste „Bubbletop“ skulle så blive 
til en „N-15“ version med anderledes vin-
ger, fra 463 FS/507 FG på øen „Ie Shima“ 
i Stillehavet.

Sættene
Generelt får sættene en meget hård medfart 
i anmeldelser, men man skal huske at det er 
sæt fra 1969, så teknologien var ikke hvad 
den er i dag, og kundepotentialet var nok 
også et andet dengang.

Der har været diskussion om hvorvidt 
halen var rigtig, men de tegninger jeg har 
valgt at bruge stemmer ret godt overens 

En brasiliansk P-47D-40 fotograferet i Italien 1944
Foto: Via Internettet
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Data for forskellige versioner:
Variant Vingefang Længde Højde Max vægt Max Fart Effekt Topøjde Max last Max Rækkevidde
D-23 1.242,85 cm 1.101,69 cm 426,87 cm 7.727 kg 426 Mph 2.300 hk 12.192 m 1.136 kg 1.287 km
D-40 1.242,85 cm 1.101,69 cm 426,87 cm 7.954 kg 426 Mph 2.430 hk 12.801 m 1.136 kg 1.657 km
N-15 1.297,43 cm 1.101,69 cm 426,87 cm 9.636 kg 467 Mph 2.800 hk 12.192 m 1.363kg 3.539 km

med den fysiske størrelse på sættets dele, 
tegningerne er fra en polsk bog og skaleret 
op til 1:32 efter de mål der er tilgængelige 
på fl yet. Når kropshalvdele eller vinger blev 
lagt over var der meget lidt uoverensstem-
melse, så det valgte jeg at leve med.

Motordækslerne har også fået en hård 
kritik, men reelt er de ikke så tossede 
endda, man har valgt at lade selve fronten 
være i et stykke, og så lavet lemmene i de 
to kropshalvdele, men der skal ikke meget 
modelbygger til for at skære en passende 
del ud af  fronten og lime på lemmen.

Bevæbning og droptanke
Nogle fejl er der dog som bør rettes, de fi re 
12,7 mm maskingeværer i hver vinge ligger 
i virkeligheden parallelt med jorden, og 
ikke som på modellen i midten af  vingen. 
Alle løbene blev derfor fjernet og erstattet 
med kanylerør i passende tykkelse (husk 
at det er et glat udvendigt rør der dækker 
hele geværløbet). Disse blev ved hjælp af  
en skabelon placeret parallelt med jorden.

Bomberne i sættet er af  engelsk type, 
så jeg valgte at fjerne dem fra alle tre sæt, 
men her blev jeg reddet af  overskudskas-
sen, Trumpeter’s F-4U-4 Corsair havde 
levnet to sæt bomber, et sæt 500 pund og 
et sæt 1000 pund, det passede fi nt til mine 
to D-versioner. De fi k henholdsvis den 
medfølgende tank og en papirtank fra en 
Hasegawa P-51 på centerlinjerne.

N-versionen fi k to droptanke fra en 
Revell P-38 Lightning og en hjemmelavet 
„Pancake“ tank på centerlinjen.

Alle tanke fi k brændstofl edninger med 
en gummimanchet på midten, lavet af  tynd 
ledning, hvor isoleringen fi k lov at sidde på 
midten. Ligeledes blev alle vingepyloner 
tilføjet „Swaybraces“ til at holde tanke og 
bomber på plads under fl yvningen, faktisk 
manglede der et lille stykke mellem pylon 
og last som er lavet i styren.

Understel og hjul
Understelsbenene er for lange, de svarer 
til at fl yet er i luften, når der kommer vægt 
på trækkes de noget sammen, dette blev 
gjort ved at skære „saksen“ af  og korte det 
smal leste stykke af.

De detailbilleder jeg havde adgang til 
viste at „N“ versionen havde en bagud-
vendt krog på saksen mens „D“ versio-
nerne ikke havde. Jeg har ledt efter en tekst 
der kan forklare lidt om dette, men ikke 
fundet noget.

Min formodning er, at nogle fl y havde 
disse kroge fordi de er leveret med hangar-
skib til øerne i Stillehavet, og at den „N“ jeg 
har billeder af  har beholdt dem, men jeg 
har ingen dokumentation for at det hænger 
sådan sammen. Jeg har dog billeder af  „D“ 
versioner der startes fra katapult på hangar-
skibe hvilket for mig sandsynliggør teorien. 
Det korte af  det lange er at min „N“ fi k 
disse kroge og mine „D’er“ ikke gjorde.

Mens vi er ved understellet, så har Re-
vell heller ikke haft meget tilovers for hjul 
på disse gamle sæt, en skavank der går igen 
på fl ere andre af  deres sæt, men her valgte 
jeg at købe et sæt resin hjul fra „Contact 
Resine“ til min „N“.

De to andre måtte nøjes med de hjul 
der var, den ene fi k et sæt fælge fra en 
Hase gawa Hellcat (Hvert sæt har 4 ekstra 
fælgdele der ikke skal bruges) mens den 

Dette billede viser 108 gallon tank på centerlinjen, 500 pund bomber med „swaybraces“ 
og geværløbene parallelt med jorden, samt det overlap der bliver mellem hjul lemmene når 

understelsbenet er belastet.

Her ses de nye luftudtag ved oliekølerne samt „Wastegate“
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anden beholdt navkapsel på. Begge sæt 
hjul fi k en skive styren i midten for at give 
dem den rigtige tykkelse.

Krop
Kroppen på de tre modeller fi k ikke helt 
samme behandling. D-23 med „Razor-
back“, blev stort set uændret, både D-40 
og N-15 derimod fi k en såkaldt „Finstrake“ 
sat på foran halefi nnen, som kompensation 
for det manglende sideareal der er kommet 
ved at lave „Bubbletop“ cockpittet.

De fi k også erstattet luftudtagene ved 
turboladeren og fik dem erstattet med 
tynde aluminiumstykker, den ene blev mere 
lukket end fra Revells side, og den sidste 
lukket helt.

Ventilationshullerne fra tilbehørsrum-
met bag motoren blev åbnet og de to luft-
udgange fra oliekølerne der sidder forrest 
på kroppen har Revell lavet med skrå sider, 
så de blev fjernet og erstattet med nye i 
aluminium, en anden fejl er at der ikke er 
nogen bagside i disse, men den bagerste 
danner faktisk bagsiden i den forreste. 
Udstødninger, er der ikke rigtigt nogen 
af, men der er en såkaldt „Wastegate“ på 
hver side, et rundt rør med en lem, hvor 
udstødningen blev lukket ud når der var 
for stort et tryk.

På „N“ modellen valgte jeg at bruge to 
stykker rør af  styren og to skiver alumini-
um til at vise dem åbne. På „N“ modellen 
valgte jeg også at lave et nyt dæksel over 
turboladeren, den er på „M“ og „N“ lidt 
større end på andre versioner.

Her kunne en af  de bomber Revell 
havde lagt i sættet fi nt bruges, den ene 
halvdel blev kortet af  og passet til og så 
passede den i størrelsen, det gjorde det 

også nemmere at slibe den tynd i kanten 
så den fi k en mere skalarigtig godstykkelse.

Haleparti
Bare for at lave modellerne lidt anderledes 
skar jeg rorfl aderne af  på den der skulle 
være brasilianer, således at de kunne stå lidt 
ude af  centerstilling – det gjorde det også 
nemmere at male roret i andre farver end 
resten af  fl yet. De to øvrige har jeg ikke 
gjort noget ved, da de efter mine tegninger 
er i orden.

Motor og propel
Revells motor er som sådan rigtig nok, men 
ikke særligt detaljeret, det betyder dog ikke 
så meget, da der ikke er det helt store at se 
inde i den lukkede næse.

Meget langt hen ad vejen er de ændrin-
ger der sker i motoren ikke synlige, men 
P-47M og N modellerne har et anderledes 
reduktionsgear, så her måtte jeg ty til en 
motor fra Engines & Things for at få det 
rigtige. Denne motor har også andre strøm-
fordelere end Revell har lavet på deres.

Det største problem med denne motor 
er at den er mere korrekt end Revells i 
størrelsen - i hvert fald kan den ikke være 
inde i den lukkede næse!

Godstykkelsen i modellen taget i 
betragtning er det sikkert godt nok, men 
det gjorde at jeg valgte at lave næsten hele 
næsen åben. Jeg lod bunden med luftindtag 
sidde, men fjernede de øvrige tre paneler.

Motoren blev forsynet med stødstæn-
ger i tynd styren, en udstødningsring hvor 
alle 18 cylindere leverer til via rør lavet af  
tyk ledning, ligeledes blev der brugt tyk 
ledning til indsugningerne.

Revells brandskot blev modifi ceret til 

denne motor, og fi k lavet de to oliekølere 
i siderne samt et hul til luftind taget til 
karburatoren.

Propellen Revell giver med i sættet er 
rigtig til en tidlig Thunderbolt, men ikke de 
sene. Jeg havde blade fra to Revell Hawker 

Her har vi de tre forskellige propeller der blev anvendt

Fra oven:
Det nedfældede landingslys i ny placering.
„N“ vingen med ID lys og positionslys på 

vingetippen.
D-40 vingen med ID lys

Eskadrilleskjoldet fra 1. GAvCA,
den brasilianske jagerenhed der deltog
i kampene i Italien
Foto: Via Internettet



19

Typhoon der har fået resin propeller, fi re af  
disse blev sat på uden for den „Cuff“ der 
er på Curtiss Electric propellerne, herefter 
blev de slebet i facon efter Squadron Signal 
„Thunderbolt in Action“ som en „Paddle-
blade“ propel til „N“ versionen.

De afklippede blade blev så sammen 
med de oprindelige brugt på den tredje 
propel til at lave en Hamilton Standard. 
Dette krævede at bladene blev limet sam-
men i forlængelse af  hinanden, „Cuff ’en“ 
fjernet og bladene ført helt ind til navet, 
spinneren fra Curtiss Electric blev klip-
pet af  og en kortere rundere Hamilton 
Standard blev lavet af  en stump fra reser-
vedelsæsken.

Cockpit
Cockpittet er et af  de svage steder i ældre 
Revell sæt, og deres Thunderbolt er ingen 
undtagelse, en eller anden har fået den 
smarte ide at lade sædet være delt mellem 
gulv og bagside, noget der giver en kedelig 
samling nede mellem siderne på sædet.

Instrumentpanelet er heller ikke noget 
at falde i svime over. Gulvet er korrekt 
for de tidlige Thunderbolt versioner, men 
ikke de sene. En af  mine kilder sagde at 
alle „D“ versioner havde, mens Squadron 
Signal „Thunderbolt in Detail and Scale“ 
indikerer at skiftet sker ved P-47D-30.

Jeg valgte at fortsætte med Revells rib-
bede gulv i de to „D“ modeller og lave et 
nyt glat i „N“ modellen. Ligeledes valgte jeg 
at lave nyt sigte og sæde til „N“ modellen. 
Sigtet blev til med stumper fra rodekassen 
og sædet kommer fra en Hasegawa Hellcat 
der har fået resin interiør. Hasegawa sædet 
er modifi ceret med en skrå plade mellem 
sæde og ryg hvor der er lavet fi rkantede 
huller som i originalsæderne.

D-40 og „N“ modellerne fik seler 
fra Eduard mens „Razorback“ modellen 
ingen seler fi k. Alle tre modeller fi k dog 
deres instrumentpaneler opdateret med 
instrumenter i form af  decals.

Vingerne
Selvsagt var vingerne den største udfor-
dring ved denne konvertering til en „N“ 
model. Jeg kunne have benyttet Gerald 
Rutmann’s resinvinger, men fandt det 
sjovere at gøre det selv.

Vingerne fra „D“ modellen blev be-
nyttet som udgangspunkt, undersiderne i 
et stykke og oversiderne delt lige indenfor 
våbenlemmen.

Denne metode var fordi understellet 
fl yt tede med ud og derfor blev en del af  
krop pen anvendt til at lukke hjulbrøndene, 
mens oversiden blev delt for at få den bedst 
mu lige samling ved kroppen og for ikke at 
få vingerne til at have to samlinger tæt på 

hin anden. Vingen blev delt og et stykke sty-
ren sat i til at give den nye længde, ligeledes 
blev et stykke tyndt styren limet imellem 
vingetippens over- og underside for at få 
noget at bruge som basis for spartel til at 
forme den nye vingetip.

Der gik mange timer med spartling, 
slibning og mere spartling i disse vinger, 
og så gjorde jeg noget jeg ikke plejer, jeg 
monterede vingerne på kropsdelene før 
disse blev limet sammen! Hvorfor? Jo 
det gav mig de bedste muligheder for at 
lægge stivere i undersiden af  vinge/krop 

samlingen.
Igen blev der spartlet og slebet en del 

her. Processen blev måske lidt lettere fordi 
jeg havde valgt at fjerne fl aps fra vingen, 
noget der gav plads til at arbejde med 
samlingen. De fl aps der var fjernet kunne 
kun bruges til at smide væk, og to nye 
blev lavet i tynd aluminiumsplade der blev 
bukket og slebet i facon. Disse fl aps blev 
derefter monteret som let sænkede - en 
måde mange P-47 ses på når de har stået 
stille uden tryk på hydraulikken.

Navigationslys i form af  små stykker 

Claus‘ model af en P-47D-23 fra 336 FS i England i 1943/44

De brasilianere der kæmpede i Italien brugte amerikanske uniformer og udstyr.
Her er tre mekanikere i gang med at bevæbne en P-47D-40

Foto: Via Internettet
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klar plast i den rigtige facon fra reserve-
delsæsken blev malet klar grøn/rød og 
monteret på vingespidserne.

Alle tre fl y fi k monteret ID lys i form 
af  stykker klar støberamme der blev malet 
rød/grøn/gul og klippet i den rette længde. 
Disse lys blev monteret i huller boret i 
vingerne, således at de ser ægte ud.

Landingslysene på „N“ modellerne 
er fl yttet længere ud på vingen end de er 
på „D“ modellerne, så jeg fandt to runde 
lygteglas i den rette størrelse, og borede 
så huller i vingerne på både „N“ og den 
ene „D“ model hvor de så blev monteret 
med glas.

Alle tre fl y fi k lagt tynde styren plader 
i siderne af  udkasteråbningerne under 
vingerne, da de er temmelig brede.

Bemalingsskemaer

og fi nish
„Razorback“ modellen var relativ simpel, 
Super Scale decals og standard amerikansk 
bemaling med „Olive Drab“ over „Neutral 
Grey“ og med hvide ID striber. Modellen 
blev malet med Valejo akryl maling (mit 
første forsøg) og jeg er rimeligt tilfreds 
med resultatet. En speciel ting ved dette 
fl y er at der er to store nationalitetsmærker 

på undersiden for at afholde engelske luft-
værnsskytter fra at skyde på dem.

P-47D-40 modellen blev malet med 
Model Master Enamels, „Faded Olive 
Drab“ over „Neutral Grey“. Visse paneler 
blev så malet med „Olive Drab“ for at give 
lid spil i farverne.

Fly der fl øj så mange missioner som 
dette har uden tvivl fået repareret og malet 
eller skiftet dele.

Decals er fra FCM i Brasilien sammen 
med stencils fra Revell. De brasilianske 
fl y var direkte fra USAAF lager og fi k 
umiddelbart den brasilianske stjerne malet 
ovenpå de eksisterende mærker, men på 
kroppen sidder de langt tilbage i forhold 
til de fl este amerikanske fl y. Ligeledes har 
de mærker på både højre og venstre side af  
vingerne - den ene over et amerikansk mær-
ke, den anden direkte på camoufl agefarven.

Når jeg har valgt denne lidt utraditio-
nelle bemaling, så skyldes det at Brasilien 
som det første sydamerikanske land erklæ-
rede krig mod Aksemagterne og tog aktiv 
del i kampene i Europa.

2° Ten Pedro de Lima Mendes fra 
Força Aérea Brasileira, 1º GAvCA (1st 
Fighter Group) fl øj 95 missioner i Mid-
delhavsområdet, primært over Italien. 1º 
GAvCA blev kaldt „Senta Pua“ og havde 
en bevæbnet struds som logo. „Senta Pua“ 
blev kendt for at have haft en meget høj 
grad af  beredskab, de fl øj fl est missioner af  
de 20 eskadriller der var tilknyttet XXII Air 
Force, mellem 11. nov. 44 og 5. maj 45 fl øj 
de 2.546 missioner og 5.465 timers operativ 
fl yvning. De ødelagde 1.304 køretøjer, 13 
lokomotiver, 250 togvogne, 8 panservog-
ne, 25 jernbane eller vejbroer, ødelagde 
31 ammu ni tions- og brændstofdepoter. 
Alt imens de nedskød to og beskadigede 
9 andre fl y.

Af  48 piloter var de 22 tab, fem dræbt 
af  antiluftskyts, otte nedskudt og landet 
med faldskærm bag fjendens linjer, tre 
døde i fl yveulykker og seks blev taget ud 
af  operationer p.g.a. kamptræthed.

Jeg lod den Reheat USAAF fi gur jeg 
havde repræsentere Pedro Mendes. De 
brasilianske piloter fl øj med amerikanske 
uniformer, men med deres egne kasketter 
der har hvid puld, og med tørklæder i farver 
for hver afdeling. Olivengrøn fl yvedragt 
med brun læderjakke og gullig rednings-
vest, bru ne støvler, sort pistolhylster og så 
et rødt tør klæde der slutter uniformen af.

P-47N-15 modellen var den der gav 
størst problemer med bemalingen, vi ved 
alle at Natural Metal er noget af  det der 
kræver bedst forberedelse og en model der 
var skåret, slebet og spartlet så meget som 
denne var et oplagt problem her. Jeg havde 
mange lange overvejelser om hvordan det 

2° Ten Pedro de Lima Mendes fl y står i dag som monument i Brasilien
Foto: Via Internettet

Den færdige model af Pedro de Lima Mendes’ Republic P-47D-40 Thunderbolt.
Bemærk de forskellige farver på vingerne
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skulle gribes an, og ledte med lys og lygte 
efter bare et enkelt bemalingsskema med 
maling overalt, jeg overvejede endda at lave 
en RAF forsøgsmaskine til Tiger Force i 
Indien, men opgav det.

Jeg fandt frem til en del billeder og far-
veprofi ler af  fl y fra 463FS på „Ie Shima“, 
der var faktisk en del berømte fl y imellem, 
men jeg havde ikke decals til dem, så jeg 
valgte at lave et fl y fra denne eskadrille, men 
et af  dem der ikke er kendt.

Grundlæggende er de alle i Natural 
Metal med „Olive Drab“ top på fuselagen 
for at undgå refl eksioner. 463FS havde 
derudover en bred gul stribe rundt om 
vingerne ved våbenbrøndene og et gult 
haleparti med blå trekanter på.

Der er enten forskelle mellem de enkel-
te fl y, eller i opfattelsen af  hvordan de var 
malet, nogle kilder viser at der skal være en 
tynd blå kant på det gule felt på vingerne, 
nogen viser det længere ude og endeligt er 
der uenighed om hvorvidt der er en gul ring 
på næsen eller ej. Det der er enighed om, er 
at de blå trekanter er påmalet usymmetrisk, 
nemlig på begge sider af  sideroret, men 
kun på oversiden af  det ene højderor.

Det var så meget farve jeg kunne få så 
jeg startede med at male hele modellen gul, 
jeg brugte så denne gule som kontrol for 
ridser og buler, hvilket gav lidt spartel- og 
slibearbejde igen, hvorefter den blev malet 
færdig i gul over alt. Nu blev det der skulle 
forblive gult masket af  med Scotch 3M tape 
og de blå trekanter blev malet. Derefter 
blev der malet „Olive Drab“ på ryggen.

Resten af  fl yet er derefter malet med 
Model Master Aluminium og poleret med 
metalpulver fra SNJ, min SNJ Aluminium 
er tilsyneladende blevet for gammel, den er 
i hvert fald ikke til at male med.

Som effekt er der anvendt Bare Metal 
Foil Aluminium til visse paneler og lemme 
for at få brudt det lidt ensartede udseende 

af  malingen. Det er nok det største maler 
arbejde jeg har sat mig selv på (i hvert fald 
i model henseende).

De fl este decals er fra Revell sættet 
og tilført lidt noseart fra et ark jeg havde 
liggende.

Dette har været et stort, men sjovt 
projekt, men nu skal der være lidt model-
bygning uden de helt store konverteringer, 
før jeg igen begynder på det her, hvem 
ved, måske kunne man fi nde frem til sæt 
der kunne blive til en Bf  109T-2 og en 
Ju 87C, eller en Ta 152-H1 og en Fw 190 
V18/U1 (Kangaroo) - der er mange sjove 
muligheder.

For mig er det sjovt at lave noget de 
andre ikke har, heldigvis kom Trumpeter 
ikke med deres P-47N før jeg havde haft 

Ikke alle brasilianske P-47 var camoufl agemalede som dette billede tydeligt viser
Foto: Via Internettet

Den færdige model af en Republic P-47N-15 Thunderbolt fra 463FS

min med til konkurrence i Esbjerg. Nu ville 
jeg jo gerne kunne sige at sådan blev det 
til en vinder, men det gjorde den desværre 
ikke, men der var også skarp konkurrence.

Referencer
Squadron Signal „Aviation 6079 Thun der-
bolt in the Pacifi c“
Squadron Signal „Aviation 6171 49th 
Fighter Group“
Squadron Signal „In Detail and Scale, P-47 
Thunderbolt“
Squadron Signal „P-47 Thunderbolt In 
Action“
http://www.airpower.maxwell.af.mil/
airchronicles/aureview/1986/jul-aug/
daab.html
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Med ild i r…..
„And now for something completely different…“ hed det i Monty Python og det lille 

ordsprog er sammen med overskriften meget dækkende for denne artikel.

Af Lars Seifert-Thorsen

Når man i dag læser eller hører om 
 højtydende racerbiler, så er vinger 
 og ord som downforce ganske 

dagligdags.
Det var de bestemt ikke for 80 år siden 

og det er netop 80 år baglæns i tiden at 
denne rejse skal føre os.

Personerne
Faktisk skal vi helt tilbage i begyndelsen af  
de brølende 1920’ere for at fi nde indled-
ningen til historien.

I begyndelsen af  1920’erne var der en 
meget stor interesse for raketvidenskab i 
Tyskland. En af  de største pionerer hed 
Hermann Oberth, en mand der var inspi-
reret af  Jules Vernes bog Rejsen til Månen.

Oberth begyndte allerede under 1.VK 
at eksperimentere med raketter og kunne i 
1917 forelægge sine hidtidige resultater for 
den prøjsiske krigsminister.

Efter krigen fortsatte han med at 
studere fysik og skrev i 1922 en doktor-

afhandling om raketrejser i rummet. En 
afhandling som samtiden afskrev som 
værende utroværdig.

Rundt om i Tyskland var der dog 
mange som troede på Oberths teorier. 
En af  disse var Max Valier, der skrev en 
populærvidenskabelig bog på baggrund af  
Oberths doktorafhandling.

Valier holdt foredrag rundt om i hele 
Tyskland og forsøgte derigennem at rejse 
midler til at virkeliggøre Oberths visioner.

Modsat Oberth, der fra begyndelsen 
fokuserede på raketter som et middel til at 
komme ud af  atmosfæren, så mente Valier 
at man skulle igennem fi re afprøvningstrin 
inden man kunne komme så vidt.

Nemlig grundige studier af  eksisteren-
de rakettyper, raketdrift af  eksisterende kø-
retøjer som f.eks. biler og både, konstruk-
tion af  specielle fl ytyper inkl. anvendelsen 
af  fl ydende brændstof  og endelig bygning 
af  et raketfl y der kunne fl yves op til den 
ydre kant af  atmosfæren.

I juli 1927 stiftede Valier sammen 
med Oberth og en stribe andre „Verein 
für Raumschifffahrt“. Denne samling af  
ama tør raketentusiaster kom til at indeholde 
mange af  de mennesker som senere gjorde 
rumfl yvninger mulige, bl.a. Oberth selv, 
Werner von Braun og mange andre som 
efter 2.VK fl yttede til USA.

Penge var noget som foreningen i høj 
grad manglede og derfor kontaktede Max 
Valier chefen for Opels udviklingsafde-
ling Fritz von Opel. Fritz von Opel var 
barnebarn af  stifteren af  Opel fabrikken 
og han var meget interesseret i racerbiler 
og dermed beslægtede tiltag, der kunne 
promovere Opel fabrikken.

Da Fritz von Opel samtidigt var in-
teresseret i raketter kan han næppe have 
været særlig svær at overtale da Valier kon-
taktede ham i efteråret 1927. Sammen fi k 
Valier og von Opel fat i Friedrich Sander, 
der allerede dengang var en kendt fabrikant 
af  sortkrudtsraketter og hermed var holdet 
bag raketbilerne en realitet.

Opel RAK 1 med Kurt Volkhart bag rattet
Foto: Via Internettet
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Første forsøg
Man besluttede at anvende to forskellige 
typer af  raketter til at fremdrive bilen med. 
Sanders raketter fandtes som både hurtigt- 
og langsomtbrændende udgaver selv om de 
eksternt var ens.

Den ene type havde en krudtladning 
med et hul igennem, hvorved den havde 
en kort brændtid, mens den anden type 
brændte fra enden og derfor havde en 
længere brændtid. Den første type leverede 
180 kg trykkraft i 3 sekunder, mens den 
anden type leverede 20 kg trykkraft i 30 
sekunder.

Ideen var at den hurtigtbrændende type 
skulle accelerere bilen mens den langsomt-
brændende type skulle vedligeholde farten. 
Holdet var godt klar over at denne bil aldrig 
ville have en kommerciel fremtid, men den 
ville give dels erfaringer med raketdrift og 
dels en masse publicity til Opel.

I marts 1928 var man klar til det første 
forsøg. Bilen var en normal Opel hvorpå 
der var monteret to raketter, en af  hver 
slags. Fritz von Opel ville selv køre bilen, 
men blev overtalt til at overlade rattet til en 
af  Opels testkørere, Kurt Volkhart.

Resultatet af  den første prøvekørsel 
var ikke just prangende, bilen kørte 140 
meter på 35 sekunder, men holdet lærte 
af  for søget og gik i gang med at bygge en 
speciel bil til forsøgene.  

RAK 1
Den første forsøgsbil var en ombygget 
Opel racerbil. Man fjernede motor og 
gearkasse for at spare vægt og tilføjede to 
stubvinger bag forhjulene for at generere 
downforce ved høje hastigheder.

Bilen var udstyret med 12 raketter, der 
blev antændt elektrisk via speederen. Halv-
delen var hurtigtbrændende og halvdelen 
var langsomtbrændende. Bilen fi k navnet 
Opel RAK 1 (RAK er en forkortelse for 
det tyske ord Rakete (raket)).

RAK 1 blev første gang prøvekørt med 

den samlede tyske motorpresse som tilsku-
ere på Opels testbane i Rüsselsheim. Igen 
var Kurt Volkhart bag rattet. Han trykkede 
to gange på speederen for at antænde de 
12 raketter.

Noget i tændmekanismen gik galt, for 
det var kun 7 af  raketterne der antændtes, 
men disse var i stand til at få accelereret 
bilen op til 100 km/t på kun 8 sekunder og 
den nåede en topfart på 110 km/t. Pressen 
og offentligheden var begejstrede og Opel 
hentede sig en masse publicity ved denne 
prøvekørsel.

Fra samme billedsekvens men en anden vinkel endnu et billede af RAK 1. Er det bare mig eller ser Kurt Volkhart en anelse skeptisk ud?
Foto: Via Internettet

Dette foto af RAK 2 giver en ide om vingernes placering
Foto: Via Internettet
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RAK 2
Drevet frem af  succesen gik holdet videre. 
Nu byggede man en ny bil med et strøm-
linet karrosseri.

Samtidigt gjorde man stubvingerne 
større og også bevægelige, således at fø-
reren kunne variere deres vinkel i forhold 
til bilen og dermed øge downforcen ved 
høje hastigheder.

Bilen, der blev døbt RAK 2, blev udsty-
ret med 24 raketter og de blev forbundet 
til speederen således at de kunne antændes 
en af  gangen.

D. 28. maj 1928 var hele Berlins udbud 
af  kendisser sat stævne på Avusring sam-
men med en stor del af  verdenspressen, i 
alt var 2.000 tilskuere på plads. Nu skulle 
der sættes rekord!

Fritz von Opel skulle selv sidde bag 
rattet og efter de sædvanlige indledende 
taler blev det alvor. Folkemængden blev 
tavs og Fritz von Opel satte sig bag rattet 

af  den sortlakerede bil. Han trykkede i alt 
8 gange på speederen og bilen, som en 
avis udtrykte det: „Udspyede ild og røg i 
en serie af  bombelignende eksplosioner“.

På knapt 1,5 kilometer nåede bilen op i 
en hastighed af  238 km/t inden Fritz von 
Opel afbrød turen da næsen var ved at 
løfte sig faretruende fra vejbanen. Den nye 
has tighedsrekord var hjemme, det samme 
var klapsalver fra publikum, masser af  god 
publicity og et kys fra datidens store tyske 
fi lmstjerne Lillian Harvey.

I en kort tale efter rekordkørslen udtal-
te Fritz von Opel, at gruppens mål bl.a. var 
at undersøge effekten af  voldsom accele-
ration på den menneskelige krop og at det 
endelige mål var at producere bemandede 
raketdrevne rumskibe.

Reklameværdien af  denne begivenhed 
gav Opel valuta for hver eneste pfennig 
de havde lagt i projektet og samtidigt var 
det med til at gøre det brede publikum 
interesseret i raketvidenskab.

Kort tid efter denne rekord skiltes 
gruppens veje, idet deres meningsforskelle 
gjorde det umuligt for dem at fortsætte 
sammen.

RAK 3
Yderligere eksperimenter med raketdrift 
fandt sted. RAK 3 var et ubemandet ra-
ketdrevet skinnekøretøj udstyret med 10 
raketter.

I juni 1928 satte det hastighedsrekord 
for skinnekøretøjer, idet det opnåede en 
hastighed på 253 km/t foran ikke mindre 
end 20.000 mennesker. Ved den anden 
prøvekørsel gik det galt og køretøjet blev 
ødelagt da der blev afsporet.

RAK 4
RAK 4 var endnu et skinnekøretøj, men 
allerede ved den første prøvekørsel eks-
ploderede en raket, hvilket antændte de 
øvrige og køretøjet blev ødelagt ved denne 
eksplosion. Nu blev jernbanemyndigheder-
ne trætte og forbød herefter alle yderligere 
forsøg med skinnekøretøjer.

Fritz von Opel foretager de sidste justeringer på RAK 2 d. 28. maj 1928 inden starten
Foto: Via Internettet

Her er der trykket på speederen første gang og den første raket er antændt
Foto: Via Internettet
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Fly
Gruppen var dog allerede begyndt at 
kigge videre frem i deres forsøg og havde 
anskaffet et svævefl y som de døbte „Ente“ 
(and). Flyet blev udstyret med to raketter 
med en samlet trykkraft på knapt 40 kg. D. 
11. juni 1928 fl øj det første gang og fl øj i 
alt knapt 1,5 km inden det atter landede. 
Da man senere samme dag ville fl yve igen 
eksploderede en af  raketterne, vingen blev 
beskadiget og fl yet blev antændt.

Dette skræmte ikke gruppen, der en-
trerede med en kendt svævefl yskonstruktør 
der fremstillede et specialdesignet fl y der 
blev udstyret med raketter.

D. 30. september 1929 gik fl yet i luften 
med Fritz von Opel ved styrepinden og 
efter 75 sekunders raketdreven fl yvning 
med en topfart på knapt 145 km/t landede 
det så hårdt at det blev totalskadet.

Den videre skæbne
Fritz von Opel kom aldrig senere til at 
beskæftige sig med raketter, idet Opel 
fabrikken blev solgt til General Motors 
i slutningen af  1929, hvorefter von Opel 
familien fl yttede til Schweiz.

Fritz von Opel døde i 1971 og fi k altså 
lejlighed til at opleve at mennesket stod 
på Månen.

Max Valier fortsatte sine forsøg med 
raketdrevne skinnekøretøjer, biler og slæ-
der og gik senere over til raketter med fl y-
dende brændstof. Han blev fi nansieret af  
Shell og skulle derfor anvende oliebaserede 
brændstoffer i stedet 
for alkoholbaserede. 
Han valgte at anvende 
paraffin, men kunne 
ikke tilsætte vand for 
at holde for bræn dings-
tempe raturen nede. Ved 
en voldsom eksplosion 
i forbindelse med et 
forsøg d. 17. maj 1930 
omkom Max Valier.

Hermann Oberth 
opfandt kegledysen og 
kunne i 1930 få en kon-
stant trykkraft ud af  en 
kegledyse ved at for-
brænde fl ydende ilt og 
benzin.

Under 2 .VK ar-
bejdede han på Peene-
münde og var en af  
ho ved mændene bag V-2 
raketten og arbejdede 
også på den planlagte 
totrins raket der skulle 
efterfølge V-2 raketten. 
Efter krigen arbejdede 
han sammen med Wer-

Et billede der giver fornemmelse af høj fart. Fritz von Opel i RAK 2 på Avusring
Foto: Via Internettet

RAK 3 skinnekøretøjet var ubemandet, sikkert meget klogt når man ser dette billede efter 
prøvekørslen. Bemærk bulerne i fronten, gennembrændingen af bagenden

og det fi nmekaniske værktøj i forgrunden!
Foto: Via Internettet

ner von Braun i USA i et par år i 1950’erne 
inden han trak sig tilbage. Han døde i 1989 
i en alder af  95 år.

Opel RAK i model
Her er vi ude på resin og hvidmetallets 
overdrev.

Der fi ndes i dag en 1/43 model af  RAK 
2 bilen fra Tin Wizard (www.tinwizard.de). 
Der er tale om et hvidmetalsæt med ca. 20 
dele til 52 Euro.

Et andet fi rma, Spark, udgiver både 
RAK 1 og RAK 2 bilerne samt RAK 3 
skinnekøretøjet til efteråret. Priserne er 
pebrede (£34,99 pr. stk.). Spark kan bl.a. 
fås hos www.trax-models.co.uk.

RAK 1 svævefl yet kan fås i resin fra 
Czech Master i 1/72. Det er efter sigende 
et rigtigt godt lille sæt som er relativt nemt 
at gå til. Prisen er også human, jeg har set 
det på nettet til £12,50.

Bevarede RAK
Næh, her er der ikke rigtigt noget. Der 
fi ndes dog div. replica af  RAK 2 bilen, 
den nærmeste på Danmark er i Technik 
Museum Speyer, der ligger i nærheden af  
Heidelberg.

Kilder
Internettet, div. sider.
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Stuka Ju-87D-5, fra Hasegawa 1:32, del 2
Jeg fi k bygget min Stuka færdig, fuselagen og vingerne sat sammen uden problemer.

Af Carsten Bentzien

Så mine bekymringer om pasform mel-
 lem fuselage og vinger som jeg gav 
 udtryk for i min artikel i IPMS-Nyt 

117 var helt ubegrundet. Der skulle lidt 
fi ller til på undersiden, der hvor under-
vingen sættes op i fuselagen. Tog lidt tid, 
men ingen problemer. Nu drejer det sig 
om bemaling.

Jeg købte et nyt decalark hvor der var 
to muligheder for lidt „Nose art“ lidt til 
at bryde de store fl ader, som en Stuka og 
særligt en Stuka i skala 1:32 har. Men jeg 
skulle nok have læst det med småt. For 
begge decal alternativer var til Ju-87D-1 og 
alle husker nok jeg byggede en Ju-87D-5.

Jeg var meget i tvivl om hvordan jeg 
skulle male modellen og hvad der var sjo-
vest. Jeg tænkte at en Stuka i traditionelle 
farver, grøn og grøn ville være en kæmpe 
udfordring. På den anden side, var jeg lun 
på at male modellen i vintercamoufl age, 
altså hvid. Jeg fandt en farvetegning i 
Aero detail No. 11, et fl y fra Stab I./SG 5, 
kendingsbogstaverne CB, Tjekkoslovakiet 
januar 1944. Omkring cockpittet var fl yet 
malet de to standard grønne, resten af  fl yet 
var overmalet med hvid vintercamoufl age.

Tegning fi ndes også i bogen, Planes 
and Pilots 4. Junkers Ju 87 Stuka, 1936 to 
1945. Altså et fl y der indeholder begge de 
udfordringer jeg søgte.

Jeg brugte de decals jeg kunne fra 
Hase gawa, som alle lagde sig pænt og uden 
problemer ind til modellen. Mit indkøb 
røg over i skuffen, ovenpå andre fejlkøb…

Til cockpittets interiør valgte jeg, at 
male Tamiya’s XF-63 German grey som 

med lidt XF-20 lysegrå, ligner RLM-66 
meget fi nt sådan som jeg forestiller mig det. 
Efter alt var blevet gråt, fi k min blanding 
lidt mere XF-20 lysegrå og tonede derved 
den første meget mørkegrå ned. Mere 
XF-20 lysegrå og fortyndet rigtigt meget 
på udsatte slitage steder.

Der er ikke mange detaljer i andre far-
ver til at bryde den grå med, så ved at tone 
farven ned, blev cockpittet mere spænden-
de. Med ren hvid oliemaling dry-brushede 
jeg alle cockpit delene.

Malede ridser og skrammer med for-
skellige nuancer af  grå og de få detaljer 
som skulle have en anden farve end grå 
blev malet med Vallejo maling og pensel. 
Mørkebrun wash til at trække detaljerne lidt 

frem og til sidst lidt jordfarvet pastel som 
snavs på cockpitgulvet.

Efter at fuselagen var blevet behørigt 
sat sammen, blev cockpitbrønden grundigt 
mas ket af. Hele modellen fi k en gang grun-
der, jeg brugte Mr. Surfacer 500 på spray.

Jeg besluttede mig for at male hele 
modellen som om den ikke skulle have 
hvid vin tercamoufl age. To ting; for det 
første hav de jeg en ide om hvordan jeg 
ville have den færdige model til at se ud. 
Hvid, men ikke heldækkende, man skulle 
ane camoufl agen igennem den hvide. Og 
to, så kunne jeg jo ligeså godt øve mig på 
at lave skarpkantet camoufl age.

Først tegnede jeg alle panellinjer op 
med mørkegrå, som pre-shading. Mod alt 
fornuft og almindelig lærdom, så gav jeg 
hele oversiden af  modellen, cockpitglas og 
propel mørkgrøn RLM-70. Det gjorde jeg 
fordi det så var nemmere at maske af  til 
den skarpkantede lysere grønne RLM-71. 
Og kunne udnytte den mørkegrønne som 
pre-shading under den lysegrønne.

Hasegawa har lavet en skabelon man 
kan bruge til at lave den skarpkantede 
camouflage. Jeg lavede en skabelon på 
„øjemål“, ganske enkelt og meget hurtige-
re. Der gik en del Tamiya tape til. Da tapen 
kom af  blev begge grønne tonet ned med 
meget for tyn det XF-57 Buff  fra Tamiya. 
RLM farverne var alle fra Gunze Sangyo.

Flyets underside skulle være lyseblå 
RLM-65, med gule vingespidser. Efter jeg 
havde masket oversiden af  fi k undersiden 
lyseblå. Højderor og dykbremser, som jeg 
endnu ikke havde påsat, for nemmere at Her har Carsten lavet „Pre-shade“ på undersiden

Her er oversiden masket af efter den er malet mørkegrøn RLM 70
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kunne male disse, fi k også lyseblå RLM-
65. De gule vingespidser blev malet med 
Tamiya’s XF-3 gul med lidt XF-20 Medium 
grey for, at dæmpe den gule lidt. Jeg havde 
ikke lige den helt rigtige RLM gul i skuffen 
med maling. Jeg ved det, en kæmpe fejl…

Hele modellen fi k blank lak, Topcoat 
fra Mr.Hobby lak spraydåse. Modellen ud 
på terrassen (i tørvejr...) lak direkte fra 
dåsen. Ind og tørre et døgns tid. Disse 
spray har givet mig et meget mere roligt og 
velafbalanceret psykisk liv. Blank lak har før 
givet mig mange problemer.

Fik sat alle decals på, med hjælp fra 
Daco settings. Med undtagelse af  fl yets 
kendingsbogstaver, som jeg lavede en 
stencil til, og af  en eller anden årsag syntes 
skulle påmales som noget af  det sidste. 
Hvor det kom fra, ved jeg stadigvæk ikke 
og det gav mig kun ekstra arbejde. Skriftty-
pen på billederne er tydeligvis håndmalet, 
noget jeg prøvede at lave en skabelon til, 
det blev noget hø, blev temmelig model-
agtigt, ØV…

For at kunne male vintercamoufl agen 
maskede jeg fl ykroppen omkring cockpit-
tet af. I begge bøger, viser tegningerne, at 
overgangen mellem grøn og vintercamouf-
lagen er skarp. Noget som jeg godt nok 
var i tvivl om kunne være rigtig, og faktisk 
ikke rigtig syntes om. Men det står nu ikke 
til at ændre.

Meget fortyndet Tamiya XF-2 hvid 
maling blev med forsigtighed sprøjtet 

indimellem paneler og næsten ingen maling 
på slitage steder. Var meget opmærksom 
på ikke at få den hvide til at dække 100%. 
Her så modellen ret spøjs ud, plettet hvid, 
da den blev sat til tørring i et døgns tid.

Herefter sjaskede jeg hvid, meget for-
tyndet, oliemaling henover hele modellens 
overside, lod det sidde i 10-15 minutter. Og 
tørrede herefter den hvide oliemaling over, 
med et stykke almindeligt serviet i meter-
mål, også kaldet køkkenrulle. Lod modellen 
tørre et døgns tid og gentog ovenstående. 
Faktisk så fi k vingerne en tredje omgang, 
men kroppen kun de to gange. Jeg duppede 

I dette nærbillede ses effekten af splintercamoufl agen ved vingeroden

med en pensel lidt af  den hvide oliemaling 
ind i kroge og andre steder hvor der ville 
være mindre slitage o. lign. Det var en ret 
sjov proces, som gav en god og realistisk 
effekt. Da jeg var tilfreds lod jeg modellen 
tørre en uges tid.

Tapen omkring cockpit kom af  og de 
grønne farver stod nu i stor kontrast til 
den hvide. Jeg dæmpede overgangen med 
Tamiya smoke, som hjælper med at blød-
gøre overgangen mellem to kontrast farver.

Jeg dæmpede ydermere de grønne far-
ver med fi lters. Bittesmå klatter oliemaling 
i forskellige farver, der blandes sammen - i 

Her er decals blevet påsat og modellen er klar til at blive vintercamoufl eret
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Foroven er der sprayet med en meget fortyndet hvid maling, man kan godt ane det lidt plettede udseende Carsten beskriver
For neden har modellen fået hvid fortyndet oliemaling sjasket over sig, der er tørret af med køkkenrulle, behandlingen er gentaget to gange

NYT FRA AZUR
A-045: Curtiss H-75A-1/2/3 Hawk
 „Hi-Tech“ 1:32
A-085: Potez 633, 1:72
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PANZERWRECKS
Bind 6 er planlagt til udgivelse til foråret.
Ny serie: PANZERTRUPPEN. Bind 1 
kommer til maj
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ZVEZDA
3574: GAZ-MM
3588: Sd.Kfz. 251/10 Ausf. B
3604: Sd.Kfz. 251/3 Ausf. B radiovogn
3608: KV-2
3624: KV-1 model 1940
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sidste ende bliver det jo brunt. Med temme-
lig meget terpentin. Fortyndet oliemaling 
tørrer transparent op og dæmper farven 
og giver en bedre sammenhæng mellem 
de to farver, her grøn og hvid. Så lige hen 
og tørre et par dage.

Patineringen var jeg meget spændt på, 
jeg var meget opmærksom på ikke at få min 
fl yver til at ligne en kampvogn. Jeg vidste 
ikke rigtig hvordan jeg skulle gribe det an, 
men havde en klar ide om hvor jeg ville 
ende. Startede med at tegne alle panellinjer 
op med sprøjtepistolen med meget fortyn-
det Buff  og lidt brun Tamiya maling. Gav 
lidt dybde i modellen.

Fortyndet Humbrol hvid blev vasket 
ned i paneler og rundt om detaljer. En 
dråbe sandgul og en dråbe mørkebrun i 
den hvide, som blev brugt til at trække pa-
nelerne op omkring motoren. For at få den 
del af  modellen til at se lidt mere beskidt 
ud end resten af  modellen.

Lidt mere traditionel wash med pensel 
og mørke farver brugte jeg lidt her og der. 
Sådan noget som ridser og skrammer om-
kring de steder hvor personel ville kravle 
rundt, oliestænk osv. Ting som er med til 
at give en model liv, blev malet med olie-
maling. Oliemaling har en fordel, hvis det 
blev lidt for meget, kan oliemalingen tørres 
væk igen og der kan startes forfra.

Undersiden fi k lidt ridser og skrammer, 
påført med en grydesvamp. Sådan en man 
køber 10 styk for en tier. Med en grøn 
bagside. Klippede et lille stykke svamp 
af  og duppede den ned i noget mørkegrå 
Vallejo maling. Tørrede det meste maling 
af  i en klud, og resten kom på modellen, 
ved at trække svampen henover detaljer 
og kanter, hvor det så kommer til at ligne 
ridser. Teknikken er lidt som en almindelig 
dry-brush.

Traditionel mørkebrun wash, påførte 
jeg med pensel i alle paneler og rundt om 
detaljer, helt som jeg normalt gør, lod det 
sidde i 5-10 minutter og tørrede så malin-
gen af  med før omtalte serviet i metermål. 
Det gav en let stribet underside, som var 
den jeg søgte.

Mudder og snavs hører normalt ikke til 
på modelfl y. Men en Stuka på Østfronten 
i vintervejr og en model i skala 1:32, den 
skal have mudder og snavs, i hvert fald på 
hjul og understel.

Jeg har siddet og kigget billeder og no-
get som går igen, er udstødningssnavs langt 
hen af  fl ykroppen. Motoren på sådan en 
Stuka svinede også med olie, sprøjtede helt 
ned på hjulkåberne og henover vingerne. 
Her er virkelig muligheder for at gå amok.

Jeg var hele tiden meget opmærksom 
på ikke at overdrive weathering af  denne 
model. Ordsproget, - „kunsten at stoppe 

i tide“, har jeg sagt til mig selv hundredvis 
af  gange. Men der er alligevel nogle steder 
hvor jeg syntes det blev lidt for meget. 
Sådan vil det nok altid være.

Jeg skulle nok have læst korrektur 
på min artikel i IPMS-Nyt 117. Hvor jeg 
vist får skrevet noget værre sludder om 
bomberne. Det jeg mente og mener, er at 
forskellen mellem den store 1.000 kg „mid-
ter“ bombe og de små 50 kilos bomber ville 
give min model et legetøjs look. Hasegawa’s 
bomber – i dette sæt, ligner også legetøj, 
de er godt nok triste og uden detaljer. Så 
ingen bomber på min model.

Cockpitglasset, som består af  fi re dele, 
passer ikke helt tæt til fl ykroppen. Og her 
kæmpede jeg også med at få agter-MGet 
ind i „bagruden“ og få det hele til at sidde 
det rigtige sted. Agterdelen ville meget ger-
ne sidde omkring 5 mm oppe over resten 
af  modellen og se tåbelig ud. Da jeg sad 

og kæmpede med disse udfordringer, fi k 
jeg knækket mere end én del af  og fi k da 
også med stort held lavet mere end én ridse 
i cockpittets klardele. Her var modellen 
meget tæt på at styrte i gulvet, på fulde 
hammer. Jeg tog lige en pause og fi k afre-
ageret ved at pløkke nogle tyskere på Xbox.

Et eller andet sted var denne model en 
drengedrøm som gik i opfyldelse. Airfi x 
lavede eller laver (ved faktisk ikke helt hvad 
der sker med Airfi x produkter, og fred 
være med det) - en Stuka i 1:24. Det var 
en drøm, som aldrig gik i opfyldelse, mine 
lommepenge rakte ikke så langt. Men nu 
har jeg en Stuka, godt nok „kun“ i skala 
1:32, men det er en stor model alligevel og 
den har været en udfordring både at bygge, 
men sandelig også at male og patinere.

Jeg skal ikke i gang med en af  de andre 
Stuka varianter som Hasegawa har udgivet. 
Men skala 1:32, den jeg er vild med.

Her er den færdige model på Carstens arbejdsbord

Og her ses modellen på bordet til kvartårskonkurrencen i februar. Den vandt sin klasse!
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Glimt af en måneds modelbygning
Men først lidt forhistorie.

Af Dennis Rosenaa

For mange år siden, gik min glæde ved 
 at bygge modelsæt langsomt fra 
 stærkt aftagende, til overhovedet 

ikke. Kun min interesse for krigsspil, har 
holdt interessen på et vågeblus.

Muligheden for at bygge lidt på et af  
mine rumskibe kunne ikke engang friste, 
selvom jeg stadigvæk gik og drømte om 
det. Jeg gik endda så langt, at jeg solgte 
de fl este af  mine sæt. Kun ganske få sæt 
som jeg med sikkerhed mente, jeg havde 
mulighed og lyst til at bygge, den dag jeg 
går på pension, blev i huset.

Men i slutningen af  januar faldt jeg 
over et helt nyt krigsspil. Og udover biler 
og fi gurer i skala 1:100 skulle der bruges 
nogle få fl y i miniformat. Nærmere bestemt 
1:144.

De fl y der kan købes til spillet, er dog 
helt vildt tissedyre og det er helt klart, at 
de der køber disse fl y, bliver snydt så limen 
drypper. 300,- dkr. for tre små 1:144 fl y i 
en underlig æske.

Det er virkelig klamt af  producenten 
at vride priserne sådan i vejret, blot fordi 
krigsspillere ikke aner, hvad sæt i den stør-
relse normalt koster. Nå, men prisen fi k 
mig til at gå på jagt. Især da jeg huskede 
hvilken mængde af  sæt der havde været 
på markedet.

Jeg købte et 144 skala fl y i Duus Hobby 
i Rødovre Stationscenter, en af  de få rig-
tige hobbyforretninger der er tilbage, og 
det fi k mig til at tænke, så jeg kontaktede 
derefter Bjørn og en lille samling af  1:144 
sæt landede på mit bord.

Jeg havde regnet med, at smide dem af  
ved min spilven, men jeg måtte jo lige kigge 
i æskerne. Jeg kunne jo stadigvæk mindes 
dengang jeg byggede. Men så skete det! 
Bang! Pludselig havde jeg lysten og glæden 

ved at bygge tilbage.
Samme aften havde jeg bygget en 

”Aichi E13-A1 Type 11”. (og for de almin-
delige mennesker er her en oversættelse; 
”japansk vandfl y fra anden verdenskrig 
med ting under vingerne den kan lande på 
vandet med” Nå!)

Men glæden ved at bygge den, det 
overgik min vildeste forventning.

En oplevelse, der holdt mig oppe til ca. 
1 om natten og (kun afbrudt af  lidt klynk 
fra min søn, fordi sutten forsvandt) fi k mig 
i seng med en følelse af  dyb tilfredsstillelse.

Næste morgen vågnede jeg med en 
følelse af  velvære som jeg i mange år 
havde savnet. En følelse jeg tør vædde på, 
at mange af  jer modelbyggere, der samler 
mere end I bygger, nok helt har glemt??

Ikke følelsen af, at kunne skabe en kopi 
af  virkeligheden, det kan alligevel aldrig kan 
lade sig gøre, da vi bygger i plast. Men af  
ren og skær nydelse, fordi jeg havde lyst til 
at bygge det, føle plastikken under mine 
fi ngre, mærke kniven glide gennem det, 
indsnuse duften af  lim og maling, sidde og 
fedte med en pensel og endelig. Se resulta-
tet af  mit arbejde. Og vigtigst af  alt. Nemlig 
følelsen af  at have færdiggjort et sæt.

Og jeg måtte tage fat i det næste sæt.
Men okay. For de der vil have beskrivel-

se på modellen. Det er jo et modelbygger-
blad for de der samler på modeller.

Sættet var primitivt (Crown) men efter-
som det er fabrikeret engang i 70’/80’erne 
og i 1:144 kan man ikke forvente meget.

Det passede utrolig godt sammen, 
ingen brug af  fi ller eller noget andet nams 
var nødvendigt.

Decals var naturligvis hverken i skala 
eller særligt fi ne, men de passer fi nt til 
modellen og er passende søde.

Cockpitglasset var naturligvis tykt som 

bare pokker, men hvad gør det! Man skal 
alligevel ikke kigge dybt i cockpittet, der er 
ikke noget andet end en plade (nu med tre 
små klumper modellervoks som piloter). 
(Medmindre man er nittetæller naturligvis, 
men der er en helt anden historie.).

Og så gik jeg i gang med en ”Heinkel 
He 111 H-6”. Fra Revell. (Tysk fl y som 
startede som passagerfl y, men blev lavet 
om til bombefl y under anden verdenskrig).

Sættet passede ikke nær så godt sam-
men som det fra Crown, men det gik 
endda. Cockpittet var tomt, bortset fra et 
enkelt sæde, der nu bebos af  endnu en lille 
modellervoks mand.

Selve glasset var lidt dårligt støbt, men 
meduden mine briller gik det dog at se de 
små linier, der skal illudere glasrammerne.

Et par dage efter, åbnede jeg så for en 
Me 109E (tysk jagerfl y fra anden verdens-
krig). Hele 12 dele! Wow...

Igen er Revell ikke de bedste til at lave 
sæt eller vælge plast (det grå er det billigste), 
men med lidt plastplade og en 1:144 brand-
mand fra Preiser, fi k cockpittet sin pilot.

Pasformen er så som så, men heldigvis 
er det tyndt nok, til at kunne holdes mellem 
et par fi ngre, mens limen tørrer.

Igen gik der et par dage, og så gik turen 
henover endnu et Revell sæt. Focke Wulf  
Fw-190A. (Endnu en tysker fra anden ver-
denskrig). Igen er pasformen så som så og 
cockpittet er tomt, men hvad gør det dog, 
den er som de andre, nuttesød.

Så i skrivende stund, ligger små dele 
på mit skrivebord og venter på lidt maling.

Alt i alt, en samling nusersøde små fl y, 
der langsomt vokser frem på hylden over 
vores modelbyggerplads i vores dagligstue.

En tilfreds modelbygger, der igen er 
begyndt at bygge mere end han samler.

PS.

Er der nogen der har sæt i 1:144 anden 
verdenskrig liggende, evt. også fra første 
verdenskrig?

Sæt som I jo alligevel aldrig får bygget 
og gerne vil af  med?

For jeg kunne godt tænke mig nogle 
fl ere end de jeg allerede har bygget…

Vi tager lige et billede af det fl y som fi k Dennis igang igen
Foto: Via Internettet

NYT FRA
AFTER THE BATTLE

Battle of  France. Luftkrigen sep. 39- juni 
40. 592 sider 900 illustrationer
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Gilleleje Flugzeugbau
Endnu en museumsartikel, men ikke om et hvilket som helst museum.

Tekst Henrik Stormer. Fotos Carsten Bentzien

Dels er det beliggende i Danmark 
 og dels er der en fantastisk histo-
 rie bag, som de fl este af  os mo-

delbyggere/samlere kan relatere til.
En kollega hængte en seddel op på 

kontoret om en tur til omegnen af  Gilleleje, 
hvor en fyr havde en Messerschmitt Bf  
110G-4. Fup og fi dus tænkte jeg. Sådan en 
fætter fi ndes ikke i Danmark, men drevet 
af  almindelig nysgerrighed tog Carsten 
Bent zien (fotolærling) og jeg af  sted en 
mørk aften i marts måned.

Stedet kaldes „Gilleleje Flugzeugbau“ 
og er beliggende på et større gartneri (!) 
udenfor Gilleleje i Nordsjælland. Der er 
ikke almindelig adgang som på almindelige 
museer, men alene efter aftale med ejeren 
Henrik Mortensen.

Vel ankommet blev vi orienteret lidt 
om museet. Det hele begyndte i 1985 
hvor Henrik, der allerede da samlede på 
stumper med relation til Luftwaffe/We-
hrmacht, blev tilbudt et instrumentbord 
til en Bf  110. Kort efter var der tilbud om 
en rorpind og et sæde og tja hvorfor ikke 
– det kunne da være sjovt at sætte de tre 
dele i forlængelse af  hinanden. Den ene 
stump tog den anden og i dag ejer Henrik 
en næsten komplet 110’er – fra inderst til 
yderst!! Se det kan man kalde en samler!!

Museets køretøjssamling er primært 
tysk og består bl.a. af  en Opel Olympia 
1939, en Kettenkrad, Kübelwagen, BMW 
R75 m. sidevogn, Zündapp KS 600 og en 
DKW 125. Alt fremstår i køreklar stand, 
og bliver også kørt i terrænet efter devisen: 
Går det i stykker, så laver vi det igen. Det 
gik jo også i stykker dengang…

Museet råder desuden over en pænt 
stor samling af  fl yeffekter: maskingeværer, 
ma skin kanoner og andre ting til tyske fl y.

Alt dette står opstillet i en hal, der er 
indrettet som en hangar med mannequin-
dukker iklædt tyske uniformer.

Vi blev ledt over i en større garagebyg-
ning. Her stod der en M10 Achilles IIC, 
der var under restaurering. Køretøjet var 
venligst udlånt af  Tøjhusmuseet, hvor jeg 
mener at kunne erindre at have set det stå 
uoverdækket i baggården for år tilbage. 
Nu var den til gengæld kommet i kærlige 
hænder.

Køretøjet var fl ot renoveret i motor-
rummet og fremstod nærmest fabriksnyt 
der. Ydersiden var slebet ned for rust og 
klar til et lag maling. Interiøret var stort set 
aldeles pillet ud, idet man var i færd med at 

trække de elektriske kabler. Køretøjet skulle 
sandelig ikke bare stilles hen i et hjørne, næ 
det skulle bringes i original køreklar stand 
– se det kalder jeg et museum.

Om end en M10 altid er interessant, så 
var det næsten sjovere at se nabokøretøjet. 
Det drejede sig om en Flieger-Kraftsprit-
ze FlKs 15 (brandbil). Denne fi ne gamle 
automobilsprøjte årgang 1942 havde gjort 
tjeneste på Karup Flyveplads under krigen. 
Køretøjet havde en vandtank på 200 liter 
– ikke meget i forhold til hvad sluknings-
køretøjer på fl yvepladser råder over i dag.

Sprøjten fremstod igen som ny, bortset 
fra, at vandaler havde malet den rød i stedet 
for den fi ne originale fl iegergrau som var 

at se i den gennemrestaurerede kabine. 
Interessant – bevares – men lad os nu se 
den 110!

Vi blev ledt ind i en hal, der vel målte 20 
x 20m. En højttaler blev tændt og rummet 
fyldtes af  råben på tysk, motorstart og den 
vellyd man kun fi nder ved affyringen af  en 
maskinkanon! Med andre ord: Miljø!

Midt i denne hal stod vidunderet så. Et 
fl ot eksemplar af  racen Bf  110G-4 – tysk 
natjager af  guds nåde. Det er jo svært, når 
man ikke har noget at sammenligne med, 
men umiddelbart fremstod den meget fl ot 
restaureret.

Én ting er at sidde og fi fl e med en 
fl yver i 48 skala. Noget ganske andet er 
det at stå med the real thing. Bevares, det 

Blandt genstandene i Gilleleje er dette Ruhrstahl X-4 missil

Bagkroppen på den udstillede Bf 110 med en propel hængende i en talje
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er ikke første gang jeg står ved siden af  et 
fl y i 1/1, men der en uforklarlig forskel på 
at stå ved siden af  en 110’er og så en F-16.

Der var mange detaljer, der lige skulle 
tjekkes af! Hjulbrønde, radarbefæstninger, 
udblæsningsrør (den rigtige natjager versi-
on med „fl ammeskjuler“).

Aftenens bedste replik kom prompte: 
„Kravl dog op på den og kig“ Åhr… Hvad!! 
Prøv lige og spørg om det på Imperial 
War Museum!! Op på vingen gik det og et 
perfekt restaureret cockpit åbenbarede sig 
for fotografens linse.

Bagbords vinge udmærkede sig i øvrigt 
ved at have et par pæne huller efter fl ak-
beskydning, hvorved de bærende profi ler 
var blevet blotlagt. Historien meldte intet 
om, hvorvidt vingen var taget fra et styrtet 
fl y, eller…

Mit generelle indtryk af  fl yet var, at det 
virkede langt mindre perfekt i overfl aden 
og samlingerne end man forventer, når 
man er vant til at sidde med den fi ne glatte 
plastic. Samlinger og nitter lignede i nogen 
grad noget der var fremstillet på B & W og 

„Kravl dog op på den og kig“! Det giver mulighed for den her type billeder af instrumentbættet i en Bf 110

Tilbuddet om at kravle gjaldt ikke kun Bf 110‘eren, her har Henrik sat sig til rette i en motor-
cykelsidevogn bag et MG34

ikke hvad man måske kunne forvente af  
en fl yfabrik.

Resten af  hallen var fyldt op – og jeg 
mener fyldt helt op – med alverdens andre 
spændende ting. Blandt de absolutte perler 
var Henriks Kübelwagen. Hvis man ikke 
vidste bedre, ville man tro, at den lige var 
kørt ud fra samlebåndet. Med hensyn til 
siddekomforten vil jeg bare sige, at det 
har været en lang tur at køre fra Berlin til 
Krakow i et stræk.

I en montre langs væggen, lå diverse 20 
og 30 mm kanoner. Om end jeg egentlig 
godt vidste det, så overraskede det alligevel, 
at se hvor kort løbet egentlig er på 30mm 
MK108 kanonen.

Jeg kunne fortsætte med en endeløs 
opremsning af  alle de spændende ting der 
var samlet, men det skal nok opleves. Dog 
fandt jeg det også ganske interessant, at 
kunne tage piloter og jordpersonellets – 
Schwarzmänner – uniformer i nærmere 
øjesyn (og røre). Efter vore dages standard 
var det nogle ynkelige klude. Noget kraftigt 
uldent stof, der garanteret ikke har været 
særlig behageligt at have på.

Efter en times tid i godt selskab med 
fortiden troede jeg egentlig, at besøget var 
forbi, men nej! Vi skulle lige se et lokale 
mere…

Velkommen til Østfronten: I et noget 
mindre lokale stod der saft suse mig en 10.5 
cm haubits omgivet af  dukker i vinteruni-
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former. Kanonens løb var ganske vist ikke 
originalt, men blot et stålrør, men fl ot var 
den. Den var i øvrigt inkl. optisk sigte, hvil-
ket man sjældent ser på museumskanoner.

For at give lidt miljø vadede man rundt 
på en bund af  afskudte patronhylstre. I et 
hjørne var der indrettet et lazarett med di-
verse instrumenter – det så ikke rart ud og 
alt andet end skrammer, der kunne klares 
med et Mickey Mouse plaster bør undgås.

For så vidt angår vinteruniformerne, 
så var de heller ikke rigtigt fede. OK, hvis 
alternativet var at løbe rundt i den almin-
delige våbenfrakke, så var de jo fi ne, men 
ellers synes jeg nok at de var lidt tynde, 
når man tænker på de forhold hvorunder 
de skulle bruges.

Jeg mener selv, at jeg er svær at impone-
re, men denne aften i det nordsjællandske 
fi k mig godt nok til at tabe underkæben 
mere end en gang!

Skulle der være interesse for det, så 

Sammen med Bf 110‘eren er også denne lille anhænger

var det måske en ide at lave en IPMS 
udfl ugt engang til sommer – du vil ikke 
blive skuffet.

ANMELDELSER
Bøger

De danske militære fl ystyrkers udvik-

ling fra 1910 til 1940 (Bind I)

De danske militære fl ystyrkers udvik-

ling fra 1940 til 1945 (Bind II - første 

halvbind)

De danske militære fl ystyrkers udvik-

ling fra 1945 til 1947 (Bind II - andet 

halvbind)

De danske militære fl ystyrkers udvik-

ling fra 1947 til 1955 (Bind III - endnu 

ikke udkommet)

Af  Poul E. Anker.

Disse bøger er alle en del af  en trilogi, bind 
III på vej. Bøgerne er skrevet af  en tidligere 
pilot i fl yvevåbnet, Major Poul E. Anker fra 
eskadrille 721.

Som årstallene angiver drejer det sig 
om alt fra fl yvningens spæde historie og 
op gennem to verdenskrige. Bøgerne inde-
holder en del billeder jeg ikke tidligere har 
set, men nok ikke mange nye for dem, der 
har det danske fl yvevåben som interesse.

Bøgerne indeholder derimod en stor 
mængde faktiske oplysninger om både 
enkeltpersoner og eskadriller. Der er også 
et indblik i de politiske motiveringer.

Jeg har læst de første tre bind og agter 
at læse det sidste også. Bøgerne giver en 
indsigt i og forklaring på mange forhold i 
Hærens Flyvetropper og Marinens Flyve-
væsen før sammenlægningen i 1950.

Der er et langt afsnit om de overve-

jelser og forhold der gjorde sig gældende 
lige efter krigen. Blandt andet omtales de 
stridigheder der var mellem de to værn 
i forbindelse med genetableringen efter 
krigen, og ikke mindst den slet skjulte krig 
der var mellem hærens ældre offi cerer og 
opkomlingen Kaj Birksted.

Kaj Birksted, der var ung officer i 
Danmark ved besættelsen, flygtede til 
England hvor han gjorde en god karriere 
i Royal Air Force ved de norske fl ystyrker 
der. Efter krigen vendte han hjem med 
en stor erfaring, som nogen af  de ældre 
offi cerer ikke mente, havde relevans - han 
havde jo ikke de rigtige kurser i Danmark! 
Hans forsøg på at få oprettet et fl yvevåben 
i RAF’s stil havde så trange kår at han igen 
forlod landet.

Man skal gøre sig klart at det er en 
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historisk afhandling der er lavet, og at det 
ikke altid er letlæst som en roman, men 
der er mange gode oplysninger at hente, 
ligesom det er en del af  Danmarkshistorien 
mange af  os ikke kender lige så godt som 
Svenske krigene eller flådens ran under 
Englandskrigene.

Claus Gustafsen

”HYPERSONIC - The story of  the 

North American X-15”

ISBN 1-58007-068-X

Format: 26x26cm, 264 sider, s/h + farve 

billeder ca. 550 stk.

”X-15 Photo scrapbook”

ISBN 1-58007-074-4

Format: 23x23cm, 108 sider, s/h + farve 

billeder ca. 400 stk.

Begge bøger skrevet af  Tony R. Landis 

og Dennis R. Jenkins og udgivet i 2003.

En kort introduktion: North American 
X-15 var den lille serie raketfl y på 3 stk. 
der blev bygget omkring 1959 med det 
formål at udforske den yderste grænse af  
atmosfæren og starten af  rummet.

En forskning blandt andet med henblik 
på at få ny viden om grænsen til rummet, 
hypersonisk fl yvning og navigation i luft-
tomt rum.

Denne viden kom NASA til stor gavn i 
forbindelse med de raketprojekter, der var 
tæt på at være klar til dåd, og dem der var i 
gang med at blive udtænkt. Faktisk er der 
fl ere af  de dengang udviklede principper 
og materialer der den dag i dag benyttes i 
rum færge programmet.

Da US Air Force også var kraftigt 

involveret i projektet, kan man vel gætte 
på at deres interesser var at få data til brug 
ved fremstilling af  hurtige, højtfl yvende 
militærfl y. Inertinavigationen kunne også 
videreudvikles til brug i ICBM program-
merne.

På de 199 missioner fordelt på små 10 
år opnåede man en højderekord fra 1963 
på 354.200 fod og en hastighedsrekord fra 
1967 på mach 6.7 svarende til 7.258 km/t. 
Rekorder som først her for ganske få år 
siden er blevet overgået.

At der kun var et fatalt havari med dø-
den til følge, opfatter jeg som helt utroligt: 
Forestil dig selv siddende i cockpittet når 
raketterne sparker dig af  sted. Op, hurti-
gere og hurtigere. Når du så er kommet 
ud hvor du er blevet vægtløs og al brænd-
stoffet er blevet brændt af, så er du på vej 
ned igen, fl yvende med et par vinger med 
ca. samme opdrift som et par sofaborde, 
sigtende efter en lillebitte streg i en stor 
sandkasse MEGET langt under dig!

Det må være noget der giver små sved-
perler steder hvor man ikke engang troede 
det var muligt.

Det er nok grunden til at North Ame-
ri can X-15 altid har været et af  de fl y, der 
har fascineret mig mest.

Jeg har altid haft lyst til at vide mere om 
det, og har i mange år ledt efter en fornuftig 
model. Så jeg købte de to omtalte bøger 
lige efter jeg købte en X-15-A2 fra Special 
Hobby i 1/48. Selve modellen er jeg ikke 
helt gode venner med, med disse to bøger 
levede helt op til mine store forventninger.

Bøgerne: Den første bog ”Hypersonic” 
er baseret på en meget udførlig og letforstå-
elig tekst, krydret med en masse relevante 
fotografi er og tegninger til at illustrere med.

Bogen omfatter blandt andet en 
beskriv else af  hele forløbet fra de grund-
læggende ideer for selve programmet. For-
slagene der kom fra de fl yfabrikker der gav 
tilbud. Beskrivelse af  selve fabrikationen 
af  X-15, motorerne, og hele programmet 
for de tests der blev foretaget på jorden.

Der er sat plads af  til en beskrivelse af  
de B-52 fl y der blev ombygget til NB-52 
og brugt som moderfl y, samt de typer af  
følgefl y der også blev brugt til missionerne. 
Der er også farveplancher af  de forskellige 
farveskemaer for både X-15 og NB-52.

De forskellige forsøg man foretog og 
de systemer man udviklede, er også godt 
beskrevet: Inerti navigation, reaktive dyser, 
”fordampnings overfl ader” og RAM jet 
dummy fl yvninger er blot nogle af  de ting 
bogen kommer ind på, uden at springe for 
let hen over dem af  den grund.

Der er også et mindre kapitel med 
fl ere af  de nøglepersoner der var med til 
at få hele programmet på højkant, og få 

gennemført det så gnidningsløst som det 
tilsyneladende var.

Slutningen af  bogen er en udførlig 
mis sionsliste med alle de informationer 
man kunne have behov for. Selv ned til 
detaljer som hvem der var ombord på 
NB-52 maskinerne under forsøgene og til 
hvilke følgefl y, med piloter, der blev brugt. 
Naturligvis er selve missionens formål 
også anført, og med hvilke succes de blev 
gennemført.

Den anden bog ”Scrapbook” er mere 
ment som en billedbog med alle de foto 
og illustrationer som der ikke blev plads til 
i selve hovedbogen. Det bliver kvaliteten 
dog ikke mindre af.

Den er også godt tekstet, så man er 
ikke i tvivl om hvad man ser på billederne. 
Naturligvis er den ikke så dybdegående 
som den anden bog.

De to bøger supplerer hinanden godt. 
De rummer en utrolig mængde billeder og 
illustrationer der ikke før har været brugt. 
Så jeg mener at det ville være en dødssynd 
ikke at anskaffe sig begge bøger hvis man 
gerne vil have et godt indblik i X-15 pro-
grammet og har interesse for emnet.

Set med modelbygger øjne er bøger-
ne også en guldgrube da illustrationerne 
og foto er meget klare og detaljerede. 
Mængden af  detaljerne er iøvrigt lidt af  et 
dilemma, de viser hurtigt hvor mange fejl 
og mangler der er på de (få) modeller man 
kan få af  X-15. Man kan se alle de ting der 
skal rettes for at få nogle rimeligt nøjagtige 
modeller, men naturligvis ikke hvordan 
man gør det.

Problemet bliver jo heller ikke mindre 
af, at der var 3 stk. X-15 raketfl y der ofte 
blev bygget om, og at der tilsyneladen-
de ikke var 2 af  de 199 fl yvninger hvor 
X-15’erne var ens.

Vurdering af  bøgerne: 11/13 + 11/13. 
Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan 
det ville kunne gøres meget bedre. Med 
mindre de blev slået sammen til en bog 
med en tilhørende DVD og deciderede 
skalategninger.

Konklusion: Hvis du efter at have læst 
og studeret disse to bøger mener at der 
stadig er information du mangler eller har 
behov for, ja så burde du nok også købe dig 
en anorak. De blev købt på nettet, men da 
det efterhånden er et par år siden jeg købte 
dem, kan jeg ikke længere huske, hvad jeg 
betalte. Kun at jeg bestemt mener at de var 
pengene værd.

Så vidt jeg kan se skulle det stadig være 
muligt at fi nde dem med lidt søgning hos 
online boghandlere. Nu er bolden i hvert 
fald givet videre.

Jesper Larsen
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Suomen Ilmavoimat III – 1941 (Finnish 

Air Force) af  Kalevi Keskinen, Kyösti 

Partonen og Kari Stenman

ISBN 978-952-99743-1-3

Dette er tredie bog i den serie, hvoraf  de to 
første bind blev anmeldt i februar 2008- og 
september 2007-numrene af  IPMS-Nyt.

Serien giver en kronologisk dækning 
af  Det fi nske Flyvevåbens historie samt 
luftkrigsbegivenheder i Finland, og nær-
værende bind gennemgår begyndelsen 
af  Fort sæt tel seskrigen. Den omgivende 
politiske situation er naturligvis den tyske 
offensiv mod Sovjetrusland i sommeren 
1941. I betragtning af, at samme Sovjet-
rusland blot halvandet år tidligere på trods 
af  en gældende ikke-angrebspagt havde 
overfaldet Finland og frarøvet landet en 
betydelig del af  dets territorium, er det kun 
at forvente af  enhver hæderlig nation, at 
der gøres et forsøg på at få det sovjetiske 
tyvegods tilbage.

Som vi i dag ved, lykkedes det desværre 
ikke, tværtimod stjal Sovjetunionen i peri-
oden 1944-1947 endnu mere, og dagens 
Rusland har stadig ikke afl everet det stjålne.

Som bekendt begyndte Operation Bar-
barossa, det tyske angreb østover, 22 JUN 
1941. I de første par dage står de fi nske 
styrker stille, den fi nske hær angriber ikke Sov-
jetunionen. Men den sovjetiske overkom-
mando beslutter alligevel, at man gerne vil 
have Finland som fjende, og sender bom-
befl y afsted imod Finland om morgenen 
25 JUN. Dermed er Fortsættelseskrigen 
begyndt, og allerede klokken 7 samme 
morgen opnås de første nedskydninger 
af  sovjetiske bombefl y, hvor 5 styk SB 
kommer på Brewster 239-jagernes konto. 
De følges klokken 8 af  to bombefl y, der 
skydes ned af  løjtnant Evinen i en Fokker 
D.XXI. I løbet af  dagen opnår også jagerfl y 
af  typerne Fiat G.50 og Morane M.S. 406 
nedskydninger.

Luftangrebene begynder uden nogen 
krigserklæring fra sovjetisk side; formali-
te ter ne bringes derimod i orden fra fi nsk 
side, idet luftangrebene 25 JUN 1941 på 
både militære og civile mål udløser en fi nsk 
krigserklæring. De fi nske landstyrker påbe-
gynder befrielsen af  de stjålne landområder 
10 JUL 1941. Efter nogle få måneder er 
dette gjort, her standser den fi nske hær op 
i en for svars mæssigt gunstig terrænlinie og 
fortsætter altså ikke med noget angreb med 
formål at knuse Sovjetunionen.

Det meste af  bogen er en rigt illustreret 
dag-til-dag kronologi af  de luftkrigsbegi-
venheder, som fi nske styrker er involveret 
i; bogen behandler dermed ikke luftkrigen 
i fi nsk Lapland, hvor Luftwaffe stod for 
ope ra tionerne imod Sovjetunionen. De 
fi nske beskrivelser suppleres af  kendte 
oplysninger fra sovjetisk side, både citater 
fra tidens propagandistiske skrifter og do-
kumenterede oplysninger. Bogen afsluttes 
med tabeller over eskadrillechefer, rådige 
fly og operative flyvepladser. Desuden 
gennemgås bemalingen af  fi nske fl y, hvor 
den i 1940 besluttede såkaldte „krigsbe-
maling“ blev påført i løbet af  året 1941; 
her bliver den tidligere ensfarvede grønne 
oversidefarve i omkring 40% udstrækning 
erstattet af  sort påført i et uregelmæssigt 
mønster ikke ulig det, som fi ndes på den 
danske hærs køretøjer i dag!

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

Især fotografi erne, men også de bag-
vedliggende historier, er guf  for model-
byggeren. De illustrerede fl ytyper spænder 
vidt, lad mig i fl æng nævne Hawker Hur-
ricane, Heinkel He 115 og Beriev MBR-2. 
Heldigvis fi ndes de fl este af  fl ytyperne 
som modelbyggesæt, ligeledes er relevante 
overføringsmærker tilgængelige.

Kai Willadsen

CD’er
L’Encyclopédie des Maquettes d’Avi-

ons Edition 2008

Philippe Jouneau

I’ll do this recension in English, since I 
have promised Philippe a copy of  the 
recension. You guys in Denmark have to 
learn English very fast in order to get any 
meaning out of  it.

The French title covers over a CD-
ROM with an overview of  all aircraft kits 
issued up to today. In this 2008 edition 
more than 40.000 kits are mentioned.

Philippe is fully aware that there are 
some kits out there that are not yet in the 
encyclo pedia but his ambition is that one 
day, they’ll all be there.

Amongst the kits that we’re all familiar 
with are Arado E381 in 1/72 from Fruitbat 
Productions, Grigorovitch M5 in 1/72 
from Poisk and Fokker D.VII in 1/94 
from ARAL, you know, the ARAL kit is 
really ex-Plastiques Dermatt. These are 
just random examples that proves that no 
kit or manu fac turer are to special or small 
that there isn’t a place for them.

The format of  the CD-ROM is quite 
simple. Each manufacturer has a single 
Word-file where all the kits from this 
manufacturer are listed. This list is built in 
such a way that the manufacturers code, the 
scale shown on the box and the true scale 
(where known) are mentioned for every 
kit. Those kits where several manufacturers 
codes are known have all these listed as 
well. As well as the fi rst release date. Those 
that has been re-released with a different 
manu facturers code have the release date 
with this code mentioned. It comes in very 
han dy when you wonder if  a certain kit is 
the original fi rst released or a re-relea se.

It’s more diffi cult to fi nd out which 
com panies has released a kit of  a certain 
aircraft. There is no cross-reference index, 
so the only possible way is to use the ad-
vanced search facility in Windows and then 
wait patiently while Windows is look ing 
through every fi le om the CD-ROM.

Personally I would have preferred to 
have the encyclopedia in some kind of  
database format, but of  course Microsoft 
doesn’t provide Access in every Offi ce pack 
they make. You’ll need their Pro-version of  
the Offi ce pack to get it, so I can see why 
Philippe has used simple Word-fi les.

Also on the CD-ROM are more than 
12.000 box-arts, i.e. scans of  the actual 
box, as well as more than 700 different 
manufac turers logos. When I looked at the 
7 different Airfi x logos I realised that I had 
seen 4 or 5 of  them in the hobby shops.

I very highly recommend this CD-
ROM to all aircraft modellers and kit 
collectors. If  there ever was a kit of  you’re 
favourite aircraft you can fi nd out who the 
manufacturer was and what scale it was in. 
The weakness is that the CD-ROM doesn’t 
tell you where you can fi nd that elusive 
Revell 1/135 B-29 Superfortress in the 
original 1954 release (box code H.208).

The CD-ROM can be bought directly 
from Philippe for a mere 19 Euro, inclu-
ding P & P. Philippe can be contacted 
at this mail adress: philippe.jouneau@
libertysurf.fr

Lars Seifert-Thorsen.
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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. september 2008

(Nok Skandinaviens fl otteste blad, med gode artikler og fl ere 
farveindslag)
Limtuben – 1/2008 Norge

X-Planes, artikel med billeder .......................................................–6
Dioramamesteren, artikel med billeder .......................................–4
Hjemme hos John Arild Gjærevoll, artikel med billeder ..........–3
Blackburn Skua + Norge = sant, artikel med billeder .............–5
Musee Europeen de l’Aviation de chasse, art. m. billeder .......–5

(Et pænt blad med farve på omslag – men som regel ikke man-
ge artikler)
Scala 5 2007 IPMS Sverige

C4 Open 2007, artikel med billeder ............................................–4
Scale Modelworld i Telford 2007, artikel med billeder .............–5

Scala 1 2008 IPMS Sverige

Svenske byggeprofi ler – Jan Forsgren, artikel med billeder ....–2
Konkurrence om månedens toilet, artikel med billeder ...........–1
Att anordne en modellbyggerkurs, artikel med billeder ...........–2
Tintins ubåd, artikel med billeder ................................................–2

(IPMS Journal er et rigtigt fl ot blad hvor andre nu må bedøm-
mes ud fra.)
IPMS Journal volume 20 issue 1 2008 USA

The Emperors Elite Escort, artikel med billeder ......................–2
Scratch one fl attop, skibsdiorama med ”forced perspective”,
artikel med billeder .........................................................................–8
Vittorio Veneto bygget af  Regia Marina’s 1:700 sæt,
artikel med billeder .........................................................................–7
T-55A Syrian Style, artikel med billeder ................................... –12
T-34A trainer i resin i 1:48, artikel med billeder ........................–6

(IPMS Mallari er et fl ot blad, med gode billeder – kun sproget 
er vanskeligt)
IPMS Mallari 169 5/2007 Finland

Falklands Sea Harrier FRS del 1, byggeart. m. billeder ............–3
IPMS Open 2007, artikel med billeder .................................... –14
PaK-Stuart, artikel med billeder ...................................................–3

IPMS Mallari 170 1/2008 Finland

Falklands Sea Harrier FRS del 2, byggeart. m. billeder ............–3
Jagdpanther Hetzer Midproduction, artikel med billeder ........–2
FCMA Open 10. Turussa, artikel med billeder .........................–2
Waittit Suomess, del 4 (Vistnok noget med
en M-16 lignende trækker), artikel med billeder ........................–3
Nürnberg Messe, artikel med billeder .........................................–3

(APMA er et lidt rustikt blad med meget få billeder – dem der 
er, er som regel ret utydelige).
APMA 4-07 Australien

M1 Abrams in AUSCAM, artikel med billeder....................... –11
Sherman Colours in the Middle East,
artikel med æhh… tegninger ..................................................... –11
Bankstown 1948. Billeder fra en svunden tid,
artikel med billeder .........................................................................–5

Vores Forum
Det er lidt forstemmende, når man ser statistisk på brugen 

af  IPMS forum. Herved mener jeg den underafdeling,

der hedder „IPMS emner“.

Modtaget fra Bjørn Jensen

Hvis man ser på de indlæg, hvor der kun er det oprindelige, er 
der i gennemsnit 50 der går ind og læser. Her er kun tale om de 
af  110 tilmeldte, da ikke-medlemmer ikke kan se eller gå ind på 
denne post.

Ja jeg ved godt, at det er lidt af  en kæphest for mig, men når 
vi nu lever i et IT-samfund og der har været røster fremme om 
digitalisering af  IPMS Nyt, er det lidt bedrøveligt at se, hvordan 
virkeligheden ser ud:
 - mindre end 50% af  vore medlemmer er tilmeldt forum
 - mindre end 25% går ind og læser de emner der står der.
 - mindst 155 af  medlemmerne har en e-postadresse,
   kun 110 er på forum

Hvad årsagerne så end er, så har vi en fordel i at kunne kom-
munikere via medlemsforum. Det kan være afl ysning af  et planlagt 
møde eller aktivitet eller rykkere for kontingent så vi sparer porto.

Betragt dette indlæg som en opfordring til at melde sig på 
forum og så også bruge det.

NYT FRA VALOM
72010: Fisher P-75A Eagle
72015: Bell YFM-1 Airacuda
72020: Martin B-26A Marauder
72021: Martin B-26B Marauder (early version)
72022: Bell YFM-1A Airacuda
72024: Fisher XP-75 Eagle
72025: Yak-7A
72026: Yak-7PVRD/Yak-7B
72027: Sukhoi Su-6 M-82 (fi ghter)
72028: Marauder Mk.I
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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Kvartårs-
konkur-
rence 
2008
Af Flemming Hansen

Antal modelbyggere 2008: 16

Årets første kvartårskonkurrence var 
 en velfyldt en af  slagsen med mange 
 fi ne modeller.

På pansersiden var det en fortsættelse 
af  de seneste års kombattanter, der igen var 
aktive. Ib Schmidt var igen sejrende med 
en halsende Lasse Hyllemose tæt efter og 
denne gang var det så Kjeld Pedersen der 
fi k trediepladsen med endnu et fragment 
fra sin Char B samling – som samlet kunne 
ses ved DM.

På den anden side af  bordet – var det 
fl yene der dominerede. Nogle overordent-
ligt fi ne af  slagsen, hvor det var Carsten 
Bentzien der tog stikket hjem med en fl ot 
1:32 Stuka med vinterbemaling. Udsøgt. 
Poul Østergård havde en hel lille samling 
af  fi ne 1:48 modeller, hvor det blev en 
udsøgt Shturmovik der fi k 2. pladsen. På 
trediepladsen blev det så som en nyskabelse 
formandens Meteor NF.11.

Navn
To-

tal

Ib Schmidt 10 10 1

Carsten Bentzien 10 10 -

Lasse Hyllemose 9 9 3

Poul Østergaard 9 9 7

Flemming Hansen 8 8 2

Kjeld Pedersen 8 8 12

Brian Brodersen 7 7 4

Kenneth Kerff 7 7 -

Ole Østergaard 6 6 11

NYT FRA AFV CLUB
AF-35101: Centurion ophæng og hjul
AF 35108: Dozer for Centurion 
AF-35124: IDF Centurion Shot Kal 1973
AF-35128: M1128 Stryker MGS
AF-35141: LVTH6 Vietnam
AF-35143: T-34/76 model 1942
  fabrik 112. Fuldt interiør
AF 35153: Churchill Mk.III
AF 35156: Churchill løse bælter
AF-35162: Hush Puppies bælter
  til Centurion
AF-35163: 40 mm Bofors AA
AF-35S47: Sd.Kfz. 251/3 Ausf. D
  Funkwagen
AC 35008: Mantlet cover type A
AC 35009: Mantlet cover type B
AG 35018: 20 pdr. Barrel A type
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MAQUETTE
35038: Russisk feltkøkken med 2 fi gurer
35041: Russisk enakslet tankanhænger
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

1:35 NYT FRA ROYAL MO-
DEL

515: Sd. Kfz. 234/4 (for Dragon kit)
528: KATIUSZA
529: Electricity-generating group -
 Pacifi c Harbour WWII
530: Wheels KVI/KV85 & KV18
 (SU152)
531: Harbour section (Pacifi c WWII)
532: U.S. Gru (for harbour Pacifi c WWII)
533: „A moment of  rest“
 Tank German crew WWII (2 fi g)
534: German soldier cleans up his rifl e
 (WWII)
540: Sd. Kfz. 234/2 (for Dragon kit)
542: Stowage  Sd. Kfz. 234/4
543: King Tiger crewman with
 Italian Camoufl age
544: Stowage Boxes Details
 Sd. Kfz. 234/1-2 (Dragon)
545: Sd. Kfz. 234/1 (for Dragon kit)
550: Russian Tanker at rest (WWII)
553: Sea section and fi gure for
 „MBT Barchino“
558: Wheels Staghound
 (for Italeri/Bronco kit)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TANKOGRAD
2004: Soviet Tank Transporters –
 WWII to Russian Federation
2005: Soviet Tank Transporter in Detail:
 MAZ-537G w/MAZ/
 ChMZAP-5247G Semitrailer
3003: HEMTT
3004: Armored HEMTT
4008: Kübelwagen type 82
4009: Panzerkampfwagen I
5017: Marder AIFV of  the Modern
 German Army
5018: AIFVs
 kurz, Hotchkiss / lang, HS 30
7007: Vehicles of  the Royal Netherlands
 Army in Germany 1963-2006
7008: U.S. Army in Korea USFK/EUSA
7009: Republic of  Korea Army – ROKA
7010: Czech Republic Army (1)
7011: Czech Republic Army (2)
9007: Vehicles of  2 Battalion REME -
 Equipment Support to 7th Ar-
 moured Brigade From Normandy
 to Beltring, 120 sider
Encyclopedia of  U.S. Military Tactical 
Vehicles
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2008
10.-11. Maj ................................ Sonderausstellung, Militär-Modelbau ........Deutsches Panzermuseum, Munster, Tyskland
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
13.-14. September .................... Modell Göteborg modelkonkurrence .......Kungälv (http://modellgbg.myspot.se)
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.

NYE MEDLEMMER
229. Dan TDBV Nielsen 47311094Bakkegade 3 C
3600 Frederikssund
dsl39912@vip.cybercity.dk

230. John Wikke 28401500
Schønberggade 4, 4.th.
1906 Frederiksberg C.
johnwikkw@webspeed.dk

231. Claus Mansfeldt Jørgensen
Vikingbanke 3, 1.tv.

9850 Hirtshals
mansfeldt66@hotmail.com

232. John Berwick
Engsvinget 13
5250 Odense SV
berwickj@gmail.com
233. Ib Pedersen 40844517
Søndergade 59

9320 Hjallerup
ibejgil@stofanet.dk

MEDLEMMER FLYTTET
130. John Schmidt 35420134
Abildvang 146
2700 Brønshøj
jbschmidt@cph.metronet.dk

148. Daniel Tolnai 28938676
Lyngbyvej 32A, 6.th.
2100 Kbh. Ø
funkydesign@forum.dk

NYT FRA EDUARD
Ætsninger i 1:35

36002: Stryker Slat Armour
36003: M-1126 Stryker Mounted
 rack and belts
36005: M-2 Half  Track engine
36008: LAV-R
36011: Stryker additional armour
36017: Stryker Blast panels
36018: M-1130 Stryker CV TACP
36019: Leopard 2A6M armour slat
36020: Pz.38(t) Ausf. G interior
36021: Pz.38(t) Ausf. G exterior
36022: Pz.38(t) Ausf. G Ammo. Boxes
36023: M-1130 Stryker Mounted
 rack and belts
36024: Staghound Mk.I
36025: M-1130 Stryker CV TACP
 Slat Armour
36026: M-1130 Stryker CV TACP
 additional armour

36027: sFH18
53025: Elco PT 596
TP087: Stryker exhaust defl ector
TP094: Tool Box US set.2
TP096: Stryker exhaust defl ector
Ætsninger i 1:72

22120: M-3 Half  Track Academy
22121: Ford G.P.A. Jeep and
 Motorbike WLA/WLC
22122: M-113 ACAV
53023: Gato class submarine
53026: Vosper M.T.B
53028: Gato class fl oor plates
53029: Gato class fuselage hinges plate
Diverse 1:350

53016: USS Arizona
53024: USS Arizona railings

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Kvartårskonkurrencen i februar 2008
Til venstre er det Poul Østergaards Il-2 
Shturmovik, der fortjent sikrede ham en 
andenplads i fl y og andet klassen

On the left is the Il-2 Shturmovik that 
very deservedly took home 2nd place

in the aircraft and other class.
The modeller behind it

is Poul Østergaard

Til højre er det Flemming Hansens Meteor 
NF.Mk.11 i dansk bemaling. Skalaen er 1/48 
og du kan læse mere om modellen i sidste 
nummer af IPMS-Nyt.
I kvartårskonkurrencen blev den
nr. 3 i fl y og andet klassen

On the right is the fi nished 1/48 model
of a RDAF Meteor NF.Mk.11.

The kit was described in IPMS-Nyt no. 119
Flemming Hansen took home 3rd place in 

the aircraft and other class with this model

Til venstre er det en
1/35 Churchill Bridge-
layer.
Modelbyggeren hedder 
Brian Brodersen og 
modellen blev nr. 4 i 
panser og diorama 
klassen.

On the left a 1/35 scale 
Churchill Bridgelayer.
The modeller is Brian 

Brodersen and it placed 
4th in th armour and 

diorama class
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Returadresse:

Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
er i dette nummer en blandet landhandel fra Per Buus.

Fællesnævnerne er sol og vand.

Fotos/Photos:

Karsten H. Nielsen

Nederst er det inspektionsskibet 
Vædderen i Galathea 3
forklædning på vej ud af Odense 
havn d. 29. april 2007

Below is HDMS Vædderen in 
her Galathea 3 expedition dis-

guise. The ship is leaving Oden-
se harbour on

April 29th 2007

Øverst er det en de Havilland 
Canada Beaver i tysk bemaling. 
Den blev brugt til
rundfl yvninger fra Hamburg 
havn, hvor dette billede er taget
i oktober 2005.
Flyet styrtede ned i juli 2006

Top is a DHC Beaver in Ger-
man colours. It was used for 

sightseeing fl ights from Ham-
burg harbour, where this photo 

was taken in Oct. 2005. The 
plane crashed in July 2006


