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Sea Vixen FAW.2

Øverst er det G-CVIX i Red Bull bemaling, 
som den fl øj med i et par sæsoner.

I midten er det cockpittet på XJ565,
der er et museumsfl y.

Nederst er det G-CVIX inden den forlod 
RAF tjenesten, denne drone bemaling er
i hvert fald farverig!

At the top is the only fl ying Sea Vixen in the 
Red Bull colours that it fl ew in earlier.

Middle is the cockpit of XJ565 which is a 
museum plane.

Bottom is G-CVIX in the drone colours
it had in the last years in RAF service.

Very colourful indeed.
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LEDER
Julen har været der og forhåbentlig var der plastic i nogle af  gaverne fra familien. Så er opgaven „bare“ at få det bygget, så alle de rare 
modeller er klar til DM i Modelbygning i efterårsferien i oktober.

Hvis I ikke allerede er i gang, men har brugt tiden på at skovle sne, så er det nu I skal begynde. Iøvrigt var det måske en ide at 
dokumentere forløbet af  bygningen af  vindermodellen med billeder og noget tekst. Både i Work In Progress på hjemmesiden og her 
i bladet er der mulighed for at komme ud til et bredt publikum med tilblivelsesprocessen.

I sidste leder nævnte jeg, at jeg ville komme forbi et par tyske museer i december. Det lykkedes for mig og såmænd også at få skrevet 
en artikel om det. Til gengæld viste det sig, at det gik nemmere end forventet at få fyldt dette februar nummer med artikler, så derfor 
ligger denne museumsartikel over til næste nummer.

Der er dog fortsat plads til din artikel i næste nummer, så bare send den ind til os i redaktionen. Vi skal nok sørge for at fi nde 
pladsen til den, så det ikke kun er redaktionens medlemmer, der fylder bladet med deres interesser.

Ellers er dette atter et nummer hvor vi kommer ret vidt omkring. Der er selvfølgelig referat fra den årlige generalforsamling og en 
aktuel medlemsliste i bladet, helt ifølge traditionerne for februar nummeret, men vi er også forbi et par deciderede byggeartikler om 
henholdsvis panser og fl y, beskrivelse af  div. modelkonkurrencer, en udvidet sætanmeldelse, museumsartikel og den traditionelle hi-
storiske artikel, hvor emnet denne gang er ret usædvanligt.

Vi i redaktionen synes, at det atter er lykkedes for os at få stablet et læsværdigt blad sammen og håber at du er enig med os i denne 
vurdering. Ellers er det bare med at fare i tastaturet eller blækhuset og fortælle os hvad der ikke var godt nok. Så kan vi forsøge at gøre 
det bedre til næste gang. Mottoet for bladet er fortsat: „For modellers, by modellers“. Den ældre redacteur har sit eget motto: „Små 
bidrag modtages med taknemmelighed, store bidrag med begærlighed“.

DM i Modelbygning nærmer sig med alt for hastige skridt. I maj-nummeret af  IPMS-Nyt kommer tilmeldingsmaterialet og oplysninger 
om alle de praktiske ting der gør sig gældende. Det som ligger helt fast på nuværende tidspunkt er tid og sted. Klasseinddelingen bliver 
den velkendte, så allerede nu kan du begynde at overveje hvilke modeller du skal have med.

Vi ses i Valby Kulturhus d. 15.-16. oktober, jeg vil være i beregnersektionen i hjørnet ved scenen. Kig forbi og få en snak.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 29. januar. Deadline til næste nummer: 02. april.

Den eneste fl yvende Sea Vixen i verden ses her
ved et air show i Kemble i 2009
Foto: Adrian Pingstone

Front cover: The sole airworthy Sea Vixen in the world
is here seen at an air show at Kemble in 2009

Photo: Adrian Pingstone

Tryk: Hillerød Grafi sk ApS
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Formandens side
Så er det blevet februar og et nyt år er godt i gang. I skrivende stund 
er landet mere eller mindre begravet i sne, så der er alle muligheder 
for at sidde ved byggebordet og få færdiggjort de store projekter 
forud for årets DM i Valby.

Selvom konceptet vil være det gammelkendte, med de samme 
klasser, det samme sted med de til tider kummerlige lysforhold, 
så håber jeg at du stadig vil være med til at promovere ”sporten” 
ved at bygge en model (meget gerne fl ere!) og medbringe dem til 
noget frisk konkurrence på bordene i Valby. I næste nummer vil 
der blive bragt det sædvanlige tilmeldingsmateriale. Altså ganske 
som vi plejer!

Airfi x Model World
Et nyt initiativ er, som du vil se inde i bladet, en mulighed for 
at abonnere på det nye Airfi x Model World, der er et nyt bredt 
modelbyggeblad, der henvender sig til de fl este modelbyggere.

På trods af  navnet er det ikke kun Airfi x modeller der arbejdes 
med i bladet – men de har naturligvis en fremtrædende plads. Ved 
at benytte rabatkoden i bladet kan du spare en lille 50’er på et 
årsabonnement og i betragtning af  at bladet koster 93,- i udsalg 
i Danmark, så er det altid en rigtig god ting at tage abonnement 
direkte på trods af  at alle blade måske ikke lige dækker ens inte-
resse 100%.

Dem har der været fl ere af  og sandt at sige er det langt fra alle 
der er sluppet af  sted med det. Et af  mine favoritblade i fortiden 
var Scale Models fra England. Det var også et blandet blad med 
blandet indhold, men dem der lavede artiklerne var skrappe mo-
delbyggere, så man for det meste var friholdt for at se ”Lille Per” 
projekter. Ikke at der er noget galt i ”Lille-Per” projekter – men 
jeg gider bare ikke ofre penge på at se sådan noget skrammel. 
Ok – så hård er jeg!

Men tiden løb fra Scale Models og det lukkede en overgang og 
blev så senere til Scale Models International under SAM Publica-
tions i et meget fl ot ”glossy” layout – men desværre var indhol-
det langt fra lige så ”glossy”. Der var sandt at sige langt mellem 
snapsene – ganske som det havde været i dette blads forgænger 
hos SAM Publications der hed Scale Auto Modeller. (Der altså 
blev til Scale Models – ja det bliver hurtigt indviklet!) Der havde 
de bragt et ”fænomen” som jeg vil undlade at skrive navnet på… 
Han kunne ikke bygge modeller og slet ikke male dem – men til 
gengæld kunne han heller ikke fotografere dem. Jeg har aldrig 
i mit liv set så ringe modeller fotograferet i et ”professionelt” 
blad. Lars le Redak fra dette blad ville slå sig i tøjret og nægte at 
vise den slags billedkvalitet – men det fi k da heller ikke lang tid 
på banen og blev så til Scale Military Modeller som et sidekick til 
deres Scale Aviation Modeller og det nærmest identiske Military 
Aircraft Monthly.

Desværre har de to sidstnævnte haft en jævnt faldende kvali-
tetskurve i mine øjne med både relativt ringe byggede modeller 
udover at halvdelen af  bladet fyldes op med endeløse lister af  nye 
dimser, decals og sæt, hvor selv den mindste enhed skal have en 
længere forklaring. Ikke godt nok i mine øjne. Men de er måske 
også særdeles kritiske!

Så derfor er det godt at se et blad som Airfi x Model World 
der tager gode og kendte bidragsydere ind i folden, der kan skabe 
gode artikler, der kan inspirere på et bredt plan. Det er lidt som 
at få det gamle Scale Models igen – bare i en nyere, mere ”glossy” 
og farvepræget udgave. Prøv det.

IPMS Danmark behøver – også - dig
Som omtalt i formandens beretning, så har 2010 budt på en min-

dre – men helt klart utilfredsstillende medlemsnedgang. Nogle af  
disse kan forklares, men andre må stå hen som ubesvarede. Der 
er typisk tale om medlemmer, hvor eneste kontakt til foreningen 
er bladet du sidder og læser i nu. Det er medlemmer der ikke har 
deltaget på møder og ej heller på forum.

Så måske har interessen ikke været så brændende at man ønsker 
at betale de 225,- for 4 blade og dermed melder sig ud.

Men det er bare så ærgerligt!
Hvis problemet er økonomisk så er der ikke så meget at gøre ved 
det. Prisen for at få trykt bladet tillagt portoen udgør lige på krone 
det beløb der bliver betalt i kontingent.

Det er de medlemmer der selv henter bladet på mødet i Køben-
havn og dem der kan sendes med pakker fra Bjørns (kassererens) 
lille konsortium, der gør at der er smuler tilbage til f.eks. at afholde 
DM for, selvom dette de seneste gange og i hvert fald også i år vil 
kræve at der tæres på ”egenkapitalen”. 

Det eneste der kan mindske udgifterne er 

hvis vi er fl ere at deles om dem
Der er ikke tale om at IPMS er ved at synke sammen i alderdom-
mens mørke eller i økonomisk ruin, men der må ses med alvor 
på medlemsnedgangen og igangsættes initiativer for at indhente 
det forsømte igen – om muligt.

Vi kan dog efter mange års indsats ved at deltage ved diverse 
arrangementer rundt omkring fastslå, at udbyttet desværre slet 
ikke står mål med indsatsen, så nye gode ideer og/eller initiativer 
fra medlemmerne eftersøges.

I starten af  årtusindet gik vi ind med 230 medlemmer, hvilket 
voksede til 245 i midten af  årtiet, hvorefter det stille og roligt er 
gået nedad bakke til lige nu de 207, der står på medlemslisten.

Et håndgribeligt resultat af  denne udsultning i 2011 vil blive, 
at der ikke kommer farvesider fra DM i midten i decembernum-
meret. Det bliver alt for dyrt, så der må henvises til at kigge på 
hjemmesiden, hvis man vil se billeder i farver.

Derfor en opfordring til medlemmerne om også at kigge 
”skufferne” igennem! Er der potentielle medlemmer, der gemmer 
sig i ”skufferne” eller i nærmiljøet? Men måske også gøre lidt mere 
ud af  sin egen ”markedsføring” på nettet f.eks.

Det kunne nemt gøres ved. f.eks. bare at skrive ”www.ipms.dk” 
i sin underskrift når man laver indlæg på andre fora end IPMS’s. 
Dog ikke hvis indlægget er et eller andet hadefuldt spammer eller 
fl amer indlæg - så vil vi gerne have bedt os fritaget, tak. Men gode 
ærlige indlæg med indhold og ikke disse ”også mig” indlæg.

Hvis man ønsker et lille IPMS logo i sin profi l kan dette også 
leveres.

Men lav også meget gerne fl ere indlæg på vort eget forum. Det 
ligger der stadig derude og kan tilgås via hjemmesiden! 

Så vi vil derfor arbejde på at fl ere kan sige: ”IPMS det er også 
for mig!”
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En velpropotioneret dinosaur og de 4 A‘er
Bygning af  1/24 P-47D

Tekst og fotos: Christian Alexandersen

Første A er i al beskedenhed mig selv 
 og byggesættet. Efter en større om
 gang med vacuform og scratchbyg-

ning af  Mosquito’en blev det presserende 
med noget lige ud af  æsken.

Valget faldt på Vintage Fighter Series 
P-47D i 1/24. Sættet kan fi nt superde-
taljeres, men det bliver altså ikke i denne 
omgang. Vi taler her om 12x45x11 cm æske 
med fi n boxart og proppet til kanten med 
stumper. Totalt indeholder æsken godt 1 kg 
dele fordelt på 12 rammer, instruktion og 
det største decalark jeg nogen sinde har set.

I æsken er der decals til 6 forskellige 
bemalinger, både amerikansk, engelsk og 
fransk.

Der er de nødvendige forskellige pro-
peller, hjulnav, forskellige vingetanke og 
tank under krop, ligesom der er både 250 
lbs bomber og 3½” raketter – alt sammen 
så der kan bygges de 6 varianter med næ-
sten alt hvad maskinen har fl øjet med af  
udrustning.

Instruktionen er kort og instruktiv, 
selv om der dog er faldgruber for den 
ikke rutinerede, men det kommer jeg til 
hen af  vejen.

Cockpit
Sættet indeholder valgfri bund og det mest 
elementære til et cockpit i denne skala

Der er helt sikkert basis for super de-
taljering af  så stort og åbent cockpit. Jeg 
forsøger nu at holde mig til min målsætning 

om ”ud af  æsken”.
De fl este detaljer er støbt i cockpitvæg-

gen. Instrumentpanelet er konventionelt, 
instrumenter der skal males bag en plade. 
Jeg klarer at styre uden om selv at lave 
et panel med Waldron instrumenter. Jeg 
kunne dog ikke nære mig for at kaste et 
par decals fra rodekassen i og falder totalt 
i da jeg monterer et sæt af  Eduards nye 
bælter. Nu er det vist med at komme tilbage 
på sporet.

Motor
P&W 2800 er jo et ordentligt monster i 
virkeligheden og ja, i 1/24 er den også stor.

Motoren er samlet af  fl ere sektioner. 
Efter at have renset div. samlinger af  og 
prøvesamlet et hav af  gange kom jeg til 
den klare konklusion, at man skal være 
lidt rutineret for at få kaloriussen samlet 
rigtigt. Der er fl ere dele her, der kan samles 
forkert! Og instruktionen har ikke billeder 
der er store og detaljerede nok til at vise 
det tydeligt. Anyway – think I got it right. 

Æskeforsiden

Hoveddelene til cockpittet
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Her er cockpitdelene blevet 
malet og de er klar til
samling

Og her så det samlede cockpit, klar til montering af sæde
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Herover: Eduards bælter til sædet er rigtigt fl otte

Herunder: En P&W 2800 i 1/24 er en stor sag
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Sammen med motor klargør jeg fi rewall og 
diverse tanke og turbolader rørføringen.

Og ja, ja, jeg fraveg målet igen og lavede 
kabler til tændingen! – de kan jo ses forfra.

Sidste step inden fuselagen skal samles 
er den meget fi ne løsning med hovedbjæl-
ker til at styre vingerne sikkert i den rigtige 
vinkel senere.

Yep, fi rewall osv. blev griset til med 
noget MIG olie, hovedbjælken og cockpit 
på plads. Så er det bare med at få smurt lim 
på og sat den anden side på og så vente på 
limen tørrer. Thats all for now.

Motor med brandvæg og div. rørføring, 
bemærk kablerne til tændingen

Brandvæg, cockpit og hovedbjælke er monteret i fl ykroppen

NYT FRA MIG
35-372: Taliban T-62 M1 Conversion set
P042: Ocre rust, pigment
P043: Kaky Russian Faded, pigment
P044: Burnt Steel Blue, pigment
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Så er fuselagen samlet, bemærk hovedbjælken der styrer vingerne på plads senere hen

Nyt og fremtidige fra Miniart
35042: Chauffører WWII
35045: Soviet GUN ZiS-3 w/horses
35048: Soviet Jeep Crew
 w/Bantam 40 BRC
35051: British Jeep Crew
35052: Soviet Artillery Tractor YA-12
35055: Soviet Riding Soldiers
35056: Soviet T-70M & ZiS-3 w/crew
35057: Soviet Field Kitchen w/horses
35058: Soviet SPG Crew Riders
35059: SU-76 on march (Ukraine 1944)
35063: Soviet SU-76M Late Prod. w/
crew
35071: British Tank Riders. 5 fi g.
35080: U.S. WW II Motorcycle WLA
35086: German civilians
35095: Mercedes 170V civil
35098: Russisk feltkøkken PK-42
 med vinterklædt mandskab
35100: Valentine Mk. III 
35101: US Motorcycle Repair Crew
35103: Mercedes 170V Staff  Car
35106: Valentine Mk. V
35107: Mercedes 170V Cabriolet
35115: Soviet Limber 52-R-353M
 mod.1942
35118: British Tank Riders
 (NW Europe). 5 fi g.
35546: Industrial Building Section
35547: Brick Wall
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

UDVALGTE ANNONCEREDE NYHEDER FRA REVELL
Fly
1/32
Bae Hawk T.1
Heinkel He 111P
Ætsdele til Bae Hawk T.1
Ætsdele til Heinkel He111
LS-8T Motorsegler
Westland Sea Lynx Mk.88/HAS Mk.2 (ny 
form)

1/48
Lockheed F-104G Starfi ghter (Monogram)

1/72
Agusta-Bell AB-212 72 03/2011 (Italeri)
Airbus A400M Transporter (ny form)
Alpha Jet (Kooperation)
Antonov An-2 Colt (Trumpeter)
Arado Ar 196 A-3 (Heller)
C-160 Transall Eloka/NG/Afghanistan 
(D,F) (ny version)
Dornier Do 17Z (Monogram)
Eurocopter EC-145 Polizei/Gendarmerie 
(genudgivelse)
F-16C Block 52 „Tigermeet“ (genudgi-
velse)
Handley Page Halifax Mk.I/II (ny form)
Junkers Ju 88 A-4 (ny form)
NH-90 NFH Marine (ny version)
Vampire Mk.I RAF (Heller)
BAe Canberra 1/80 (Classics)

Skibe
Sejlskib Wasa 1/150 (ny form)
DGzRS Herrmann Marwede 1/200 (ny 
form)
U-Boot Typ VII D 1/350 (ny variant)

Panser
1/35
GTK Boxer (GTFz 8x8) (ny form)
Pz.Kpfw. V „Panther“ Ausf. D (ICM)
Wiesel 2 LeFlaSys (AFF) (ny variant)
Honest John Missile with mobile Carrier 
1/54 (Classics)

1/72
Leopard 2A6M (ny form)

Sci-fi 
1/600
Enterprise N.C.C.1701 (ny form)
Klingon Bird of  Prey D7 (ny form)

Biler
1/24
Audi R8 Spyder (ny form)
Citroen 2CV (ny form)

1/32
London Bus (Rød dobbeltdækker) (ny 
form)
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Esbjerg Åben 2010
Den 6.-7. november slog Esbjerg Modelbygger Klub dørene op til endnu
et arrangement. Og som sædvanlig, så var det et godt arrangement.

Tekst og fotos: Morten G. Pliniussen

At fi nde frem til Gammelby Fritids-
 center er ingen sag, da foreningen 
 har opsat små ”vejvisere” i form 

af  vejskilte og pile, som leder os frem til 
modelbyggernes himmerige.

Entréprisen var 20,- kr. og da jeg be-
talte, blev jeg genkendt af  en af  klubbens 
yngre medlemmer, der havde set mig på 
TV-2 da jeg promoverede vores hobby. Det 
fi k vi en hyggelig snak om, og bagefter var 
der kun at springe ud i arrangementet…

2 gymnastiksale var fyldt med mere end 
300 modeller og det var rekord. Kvaliteten 
var i top og der blev kigget, vurderet, foto-
graferet og beundret på livet løs. Flere mo-
delbyggere havde arbejdende værksteder 
hvor man kunne fi nde inspiration og stille 
spørgsmål. Og som altid, så var besøget fra 
Tyskland stort.

Foreningerne Plastic Modellbau Club 
Lübeck og Modelfreunde Rostock var fi nt 
repræsenteret med store stande, fyldt med 
mere end 600 modeller. Men der var også 
andre kære gensyn.

Jacob Stoppel var der med en stand og 
han havde sat priserne ned med 50%! Finn 
Antonsen fra Bellinge var der også med 
sin stand med bøger og modeller. Matthias 
Conrad havde en stand, hvor han viste sine 
hjemmegjorte plasticbyggesæt i skala 1/72, 
og alt imens at han trakterede os på tyske 
julekager, fremviste han sine kreationer 
og de var i tip-top 
klasse. Et af  byg-
ge sættene var lige 
færdigproduceret 
få uger før Es-
bjerg Åben og det 
fik jeg sammen 
med et sæt med 
ekstra bælteled til 
tyske KVG fra 2. 
VK, så det vil der 
komme en an-
meldelse om her 
i bladet.

Med  andre 
ord: Her er der 
tale om en dan-
markspremiere på 
nogle byggesæt.

D e r u d o ve r 
løb jeg ind i fl ere 
IPMSere og det 
var sjovt at snak-
kes ved.

Blandt de nye deltagere var den nye 
reenacting gruppe WW2tommies.dk som 
kører rundt i rullende materiel fra 2. VK alt 
imens at de er klædt i tidstypiske uniformer. 
Deres motto er ”levende historie” og det 
gjorde de godt på deres stand. Blandt stan-
dene, som jeg også brugte en del tid på, var 
den med model-landbrugsmaskinerne. Her 
viste Klaus Gustenhoff  Eriksen mig rundt 
og fortalte mig om at bygge landbrugsma-
skiner som modeller. Her var masser af  
mejetærskere, traktorer, plove osv. Yderst 
interessant endda. Og modelbygning i høj 
klasse var det!!

Som altid, så var forholdene perfekte. 
Kantinen serverede mad og drikke til 
rimelige priser og der var en spisekrog til 
folk, også hvis de selv havde madpakke 
med. Parkeringsforholdene var også gode, 
så der var tænkt på alt.

Til sidst kom præmieoverrækkelserne 
og de foregik ligesom i IPMS-regi. Dog 
skal nævnes at esbjergenserne gjorde noget 
mere ud af  de helt unge i juniorklassen. De 
fi k alle præmier og andre opmærksomhe-
der. Det fastholder interessen hos de unge, 
og det kan på lang sigt holde liv i vores 
hobby. Det kunne vi godt lære af!

Derudover, så præmierer man nu 
også hele klubber, når de laver en samlet 
fremvisning af  modeller. Det blev nogen 
science-fi ction modelbyggere der vandt 

denne præmie. Måske kunne dette prøves i 
IPMS-regi også? Formanden efterlyste des-
uden gode ideer til næste år og jeg skynder 
mig at foreslå 2 ting: 1)At han taler i mi-
krofon mens at han taler til forsamlingen, 
da ikke alle kunne høre ham særlig godt. 2) 
At der også snakkes på engelsk og tysk til 
glæde for vores udenlandske venner. Men 
ellers er der kun det at sige at arrangemen-
tet forløb særdeles godt.

Tak til esbjergenserne for et godt arran-
gement. Vi ses til næste år til Esbjerg Åben!

Man tager en 1/24 Bedford O-type
fra Emhar og så bygger man den

ellers om til den store guldmedalje.
Modelbyggeren hedder Tom Nielsen

NYT FRA RBM/DGM
1:35
35B110: BMP-3 Armament 30mm 2A72,
 100mm 2A70, 3 x 7.62 PKT mg
35B112: 50mm KwK 39 L/60 Barrel
 for VK1602 Leopard
35A14: Aerial for BMP-3 2 pcs
35D10: German 20L tanks
35D11: Cases for Panzerfaust 60mm.
 Set contains 2 pcs
35D12: 6 x Barrel (200 l)
35D13: 6 x US Army 5 Gallon tanks
35D14: 6 x US Army 5 Gallon tanks
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.



12

A whole new beginning…
Dette projekt begyndte en aften hvor arbejdsværelset var ved at vende tilbage til det 
normale niveau af  rod. Altså minus slibestøv, stabler af  usamlede skabe og fl iseklæber 
i sækkevis…

Tekst og fotos: Per Tardum

Ko r t  s a g t  a f s l u t n i n g e n  p å  p r o j e k t  b a -
 d e v æ r e l s e  1 : 1  v a r  m e g e t  t æ t  p å  a t 
 være færdigt (og i skrivende stund stadig meget tæt på…). Så tæt på at jeg kunne forsvare at sidde der, med en ny model på 

bordet foran mig (styr fantasien!), og tænke 
på den helt rigtige titel til dette beskedne 
bidrag til bladet.

Jeg havde fjerneren kørende i bag-
grunden, Nikolai Sonne var i gang med 
at slagte Windows Phone 7 i So Ein Ding 
(det er bare grineren af  et program, selv 
en anti- gadget nørd som mig fi nder det 
hylende morsomt...) Vores brave ven Ni-
kolai citerede konstant Steve Ballmer for 
at have sagt om telefonen ” this is a whole 
new beginning…” og så vupti, sandt, det er 
jo præcis hvad vi snakker om her, a whole 
new beginning! Mine damer og herrer,… 
tradaaaa, mit første forsøg udi panser 1:48!

Valget var faldet på Tamiya’s 1:48 
Cromwell MK. IV som jeg forstår, er deres 
allierede panseremne i den skala, og som 
har fået mange rosende ord med på vejen. 
En sidebemærkning, Tamiya har i denne 
skala indtil for nylig konsekvent leveret 
skroget i metal. Det er mig en komplet gåde 

hvorfor, måske har en eller anden følt at 
det gav fornemmelse af  vægt eller tyngde, 
sådan lidt kampvognsagtigt.

Jeg kan ikke umiddelbart se formålet, 
og glem alt om at vise vejhjul i anden stilling 
end fl adt imod underlaget, og fi nd cyano 
eller epoxy klæberen frem.

Sættet
Pasformen i sættet er generelt i orden, men 
samlingerne imellem skrog (husker du, 
som er af  metal) og bov- og hækpanser 
er undtagelsen. På trods af  fl ere dry runs 
lykkedes det mig ikke at hækpladen til at 
mødes med overdelen/dækket. Enten 
gaber den foroven eller også gaber den 
forneden. Løsningen er et par stumper 
½mm plade som limes på dækket, før 
montering af  hækpladen (se billede nederst 
på denne side).

Bælterne er ”link og længde”, lidt 
skrøbelige og de kræver følelse samt en vis 

mængde tålmodighed.
Den ene side kunne jeg ikke få til at 

passe sammen, uanset hvad jeg prøvede var 
der ligesom ét bælteled for meget. Med en 
smule kirurgi fi k jeg fjernet hovedparten 
af  et bælte led. Sjovt, på den anden side 
passede de perfekt!

Bælterne er forsynet med udkastnings-
mærker, man kan bestemt ikke anklage dem 
fra Tamiya for ikke at være konsekvente, 
samtlige led har 2 nydelige mærker, som er 
stort set umulige at spartle/slibe, til gen-
gæld er de ret usynlige når weathering og 
den øvrige sminke er kommet på.

I øvrigt, Cromwell var monteret med 
en Christie affjedringen, et kendetegn 
for denne type er at bælterne er rimeligt 
stram me. Tamiya har valgt at pre-forme 
bæltestykker så de kommer til at hvile på 
det forreste og bagerste vejhjul. I den virke-
lige verden hviler bælterne reelt kun på det 
midterste vejhjul, de skal berøre nummer 

Her ses de to stumper ½ mm plade (hvid plastic) lige foran hækpladen
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2 og nummer 4 vejhjul, men under ingen 
omstændigheder røre forreste og bagerste 
vejhjul. Med lidt go’ vilje kan man rette op 
på det, ved at vride/bøje det lange øverste 
stykke bælte ganske forsigtigt.

Jeg hentede inspiration fra et eksemplar 
af  Model Military International (Septem-
ber 2006). Desværre gik det først sent op 
for mig at man havde taget udgangspunkt i 
et såkaldt ”test shot”, altså nærmest en beta 
version eller en prototype. Bl.a. havde man 
ikke haft byggevejledningen til rådighed.

Man valgte at samle drivhjul/justerhjul 
med bælter uden at fæstne dem til skroget 
(af  metal husker du, der skal cyano til!) og 
male dem separat for så at montere hele 
molevitten når resten var samlet.

Så den hoppede jeg på, uden at tænke 
nærmere over formålet. Bælter, med driv-, 
juster- og vejhjul komplet blev altså samlet 
og lagt til side. Vil du prøve den frem-
gangsmåde skal du vente med at montere 
de korte sideskærme for og bag, ellers kan 
du ende med en særdeles interessant ud-
fordring med at få hele de samlede vejhjul 
og bælter på plads.

Husk at bore huller i tårnet, til sigter 
og projektør. Til sidstnævnte vil en M.V. 
linse gøre underværker, men man kan også 
vælge at spare denne ved at dreje projek-
tøren ind imod tårnet. Flere billeder viser 
netop dette, formodentlig for at beskytte 

den imod grene el.lign.
I alle tilfælde bør man vente med at 

montere projektøren til man er færdig med 
bemaling og weathering. Den sidder bare 
lige dér hvor man altid skal placerer sine 
store fi ngre.

Samling af  tårnet er lige til, eneste ud-
fordring er at tilpasse panseret på tårnets 
sider, de er separate støbninger, præcis 
som på originalen. Man skal vælge om 
tårn lugerne skal være åbne eller lukkede. 
Jeg valgte dem åbne for senere at kunne 
placere et par af  Tamiya’s udmærkede 1:48 
fi gurer i tårnlugerne. Og så skal man være 
opmærksom på de eneste andre udkast-
ningsmærker der er på sættet (ud over dem 
som tidligere nævnt fi ndes på alle bælteled) 
de sidder smart lige midt på tårnlugerne og 
er noget møg at komme til at spartle. Jeg 
troede at jeg havde fået has på dem, men 
efter maling og weathering dukkede de lige 
så nydeligt frem igen.

Jeg havde tænkt mig en ”lige ud af  
æsken” denne gang, men en nyhedsmail 
gjorde mig opmærksom på at Black Dog 
leverede et oppakningssæt til Cromwell. Af  
sted med en mail og vupti, sættet lander i 
postkassen (5 uger imellem første og sidste 
del af  denne sætning). Det er et meget fl ot 
lille sæt som leverer en mangfoldighed at 
tæpper, kasser, dunke, bylter og meget mere 
til at hænge på modellen.

Og så til bemalingen. Jeg brugte en 
sort som grundmaling, skød en genvej og 
brugte Warhammer Chaos Black fra dåse. 
Måske ikke det mest sofi stikerede, men 
det stads virker altså bare. Så fulgte et godt 
lag Tamiya XF61 som bund og derefter et 
par lag XF61 gradvis lysnet med en XF60.

Tanken var at forsøge mig med farve-
modulering, som stadig er en ny teknik for 
mig. Det gav faktisk modellen mere liv. Ef-
ter behørig tørretid fulgte så en gang Future 
hvorefter decals fra sættet blev monteret.

Tamiya leverer mærker til tre køre-
tøjer, jeg valgte mærker til en vogn fra B 
Squadron, 2nd Bat., Welsh Guards, Ar-
moured Recon Regt. Guards Armoured 
Division. Decals fungerede fi nt, men den 
allierede stjerne som skal sidde ovenpå 
tårnet, lige ovenpå ventilatoren, var noget 
af  en udfordring at få til at sidde pænt. 
Micro Sol fi k langt om længe stjernen til at 
lægge sig, og med en skalpel fi k jeg skåret 
mærket op så det sad perfekt.

Og så videre til fi ltrene, også en lidt ny 
teknik for mig. Jeg brugte MIG’s ”Green 
for light green” og ”Brown for dark green”, 
3 lag af  den første og et enkelt lag af  den 
sidste. På nuværende tidspunkt var jeg dog 
ved at blive lidt bekymret, sådan en khaki 
drab Cromwell er i forvejen i den mørke 
ende af  farveskalaen, og efter fi ltrene var 
kommet på, var det sidste spor af  min 

Sættet er her lagt nydeligt ud
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nydelige modulering på det nærmeste 
forsvundet, og jeg stod tilbage med en 
ret monoton khaki farvet model, hvor det 
eneste som lyste en smule op var stjernen 
ovenpå tårnet. Og den efterfølgende vask 
gjorde ikke tingene bedre.

Men det var ikke det eneste problem, 
jeg havde valgt at bruge en færdig vask fra 
MIG, Dark Wash, og den havde min Future 
vist et lille problem med.

I hvert fald endte min nydelige satin 
fi nish med at blive mat og nærmest ru i 
overfl aden. Og så var resultatet ikke engang 
ulejligheden værd, udover at ødelægge min 
fi nish blev modellen endnu en tand mørke-
re og de forventede skygger/markeringer 
udeblev stort set.

Jeg tog en tur med en traditionel home-
brew vask baseret på Humbrol Thinner og 
sort, og fi k til sidst en smule effekt. Men 
jeg skal nok øve mig lidt mere med de MIG 
washes, eller bare konsekvent vende tilbage 
til de hjemmebryggede.

Ud over at give vejhjul, driv og juster-
hjul samme omgang som skroget, gav jeg 
bælterne en kraftig vask (hjemmebryg den-
ne gang!) af  stærkt fortyndet Humbrol sort 
med lidt Gun metal og Rust. Denne kom-
bination fi nder jeg danner en go’ bund for 
den efterfølgende weathering af  bælterne.

Og så i gang med den sidste weathering. 
Jeg havde valgt 4 forskellige pigmenter og 
igen var MIG leverandør. Efter at siderne 
havde fået deres lag blev vejhjul og bælter 
monteret, og hele modellen fi k et rundhån-

det lag pigmenter som blev blended med 
MIG Thinner for Washes.

Jeg noterede mig med en vis tilfredshed 
at modellen nu havde fået lidt liv og farve-
spil igen. En M.V. linse i projektøren og et 
par af  Accurate Armour’s fl otte kulfi ber 
antenner blev monteret før hele molevitten 
fi k en gang Hannants Flat Varnish (note: så 
er det lige at man skulle have ventet med at 
montere den der M.V. linse…)

Kommentarer, konklusio-

ner m.v.
Skrog af  metal, det er mig fortsat en gåde 
hvorfor Tamiya har valgt at lave skroget 
i metal.

Hvorfor havde jeg så valgt at samle 
bælter, vejhjul m.v. separat? Det undrer 
mig stadigvæk.

Der var en lille, meget lille, fordel i at 
have vejhjulene separat mens siderne på 
skroget fi k sin weathering af  pigmenter, 
men dette opvejer ikke det besvær som 
jeg havde med at håndtere dem, de knæk-
kede ganske enkelt hver gang de skulle 
håndteres.

Nye teknikker og inkompatible pro-
dukter. Jeg benyttede lejligheden til at 
prøve lidt nye teknikker og produkter af. 
Farvemodulering fungerede fi nt, om end 
jeg næste gang vil gå efter væsentlig lysere 
highlight toner.

Filtre bliver noget som jeg skal prøve 

lidt fl ere gange før jeg bliver helt tryg ved 
dem. Effekten er åbenbar, men jeg vil 
påstå at jeg kan opnå samme effekt med 
farvemoduleringen og pigmenter, måske 
endda med pigmenterne alene.

En anden lektie er at checke hvordan 
nye materialer spiller sammen, også med 
eksisterende, f.eks. Future. Jeg var meget 
overrasket over at se min nydelige satin 
fi nish transformere sig til ru og mat i løbet 
af  sekunder. Heldigvis, viste det sig, var 
den en udmærket bund for pigmenterne, 
så ikke alt var tabt.

MIG pigmenterne. De er en genvej for 
sådan en som mig, som ikke gider sidde og 
rode med sandpapir og pastelfarver. De 
fungerede rigtig fi nt, især sammen med 
deres Thinner for Washes, som giver gode 
muligheder for at blende pigmenterne ind i 
overfl aden og manøvrere dem rundt.

Alt i alt var denne model var god terapi 
efter mit 1:1 byggeprojekt. Ikke alene fi k 
jeg prøvet nogle for mig nye teknikker af, 
det var som sagt også min første kampvogn 
i 1:48, men den bliver bestemt ikke den 
sidste… hvor har jeg nu den der Sherman 
Crab konvertering?

Den færdige model
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Vi slutter med et billede af den rigtige vare, dette er en Cromwell Mk.IV

Den græske forbindelse
Sussi fra Model og Hobby var i Chania på Kreta sidst i oktober, hvor den lokale modelbygge forening afholdt udstilling i det Maritime 
museum.

Til højre er det et 1/72 diorama 
med en tysk ubåd og herunder
er der tale om fl y i 1/32.
Big is beautiful!
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De ultimativt unødvendige resinsæt…
BarrracudaCals vs. Tamiya

Tekst: Henrik Stormer, fotos: Flemming Hansen

Juleaften 2009 modtog jeg en generøs 
 gave fra mig selv: Tamiya’s 1/32 Spitfi re 
 IX. Ikke mange sæt er blevet omtalt, 

anmeldt og skamrost som netop dette sæt, 
alle byggesæts moder, så nogen omtale af  
plastdelene bliver det ikke til her.

Problemet med sådan et über sæt er, at 
det næsten kan blive for godt! Er der slet 
ikke noget der kan gøres bedre? Er der 
slet intet der kan retfærdiggøre yderligere 
indkøb af  æts og resin?

Svaret på 1. spørgsmål er ”mest nej” og 
så må svaret på andet spørgsmål jo læne sig 
op ad svar 1…

Heldigvis har det aldrig holdt mig til-
bage fra at trykke på ”buy now” knappen 
på pc’en.

BarracudaCast (www.barracudacals.
com) producerer en lille håndfuld opda-
teringssæt til nævnte Spitfi re og jeg købte 
de fi re:

Spitfire Seat w/Leather Backpad 
(BR32001), Spitfire Door w/Separate 
Crowbar (BR32002), Spitfire Cockpit 
upgrade Set (BR32003) samt Spitfi re Four 
Slot Mainwheels (BR32006).

Hvis man har set Brett Greens bog om 
”How to build Tamiya’s Spitfi re IXc” vil 
man nikke genkendende til stumperne, idet 
Roy Sutherland i kapitel 7 bygger en Mk. 
HF. VII og der har opdateret en bunke af  
Tamiya’s dele.

Han (Sutherland er manden bag Bar-
racudaCals) har så efterfølgende sat skidtet 
i produktion, men lad os løbe dem igennem 
og se på sagerne:

Spitfi re seat
Sædet er i princippet en afstøbning af  

Tamiya’s, blot med tilføjede detaljer. Den 
mest iøjnefaldende detalje er naturligvis, at 
der er tilføjet en pude i ryggen af  det ellers 
noget nøgne sæde. Puden er dejligt krøllet 
og naturligvis top detaljeret.

Derudover er der tilføjet 3 stk. 0,2mm 
store drænhuller (afl øb når piloten tisser 
i bukserne?) i sædets bund. Den detalje 
kunne man nok leve uden…

Spitfi re door
Døren er så vidt jeg kan tyde også ”bare” 
en afstøbning af  Tamiya’s del, men med 

nogle mere fi ligrane detaljer tilføjet.
Kobenet, som kunne bruges til i 

nødstilfælde at bryde canopyet op eller til 
indbrud i tyskbesatte områder (kilden er 
kun måske troværdig), er separat, hvilket 
nemmer en detaljeret bemaling.

Den største fordel ved denne resindel 
er dog, at der er i n g e n udkastermærker 
er – det er mere end man kan sige om 
originaldelen!

Spitfi re cockpit
Sættet her indeholder ”stick, throttle 

Sædet med den krøllede polstring

Døren med det separate koben

Cockpitdetaljerne, øverst resindelene og nederst sættets tilsvarende dele
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Generalforsamling januar 2011
Til stede: 28 medlemmer

Pkt. 1
Lars Seifert-Thorsen blev valgt til dirigent.
Torben Klein blev valgt til referent.

Pkt. 2
Formanden afl agde beretning:

Formandens beretning 2010
Året 2010 gik vel i det store hele rimeligt 
stille og roligt af. De lige år er jo som de 
fl este er bekendt ”hvileår” efter og før DM 
i de ulige år.

Det er blevet til en del aktiviteter i 2010 
på trods at det ”manglende” DM. Som det 
efterhånden er blevet en tradition stilles 
der op til udstilling i henholdsvis april og 
november i Valby Hallen på Hobbymessen. 
Det er det også blevet til i år og det er blevet 
en solid succes med afvikling af  vort lager 
af  overskydende IPMS-Nyt, der når de når 
en vis alder dermed foræres væk. Ja, det kan 
jo skære i hjertet på mangt en redaktionel 
medarbejder – men vi kan jo ikke blive ved 
med at gemme til bunke. Der skal jo også 
være plads til de mange nye byggesæt!

Ikke som IPMS i den forstand, men 
mere som interesserede tilskuere var der en 

del medlemmer der tog turen til det årlige – 
ja nu to-årlige – Flyvevåbnets airshow, der 
i 2010 blev afholdt i Skrydstrup. De gæve 
gutter fra Esbjerg Modelbyggerforening 
delte villigt ud af  vore foldere på deres 
store stand, hvor de udsatte deres modeller 
for personer med anden etnisk oprindelse 
end modelbyg!

C4 Open er traditionelt set også et 
nærmest rituelt årligt besøg den sidste 
weekend i oktober som en slags indgang 
til de lange mørke vinteraftener. Mangen 
en IPMS’er var også lokket af  huse i 2010, 
hvor det Malmøske næsten har udviklet sig 
til et sekundært mødested for IPMS’er og 
andet godtfolk fra det østlige Danmark – 
altså København med opland.

Net op
Vi har i løbet af  året haft nogle få udfald på 
vort forum, hvor det i kortere eller længere 
tid har været blokeret eller nede på den ene 
eller anden måde.

Der er ikke tale om at forum har været 
under beskydning af  fjendtligt sindede 
magter eller anden djævelsk ondskab. Der 

har simpelthen bare været nogle tekniske 
problemer hos vores udbyder, som det i 
samarbejde har været muligt at udbedre 
på bedst mulige måde. På baggrund af  
udfaldene har vi opnået et gratis halvt år 
forlængelse af  vor løbende betaling for at 
have hjemmesiden www.ipms.dk. Det må 
siges at være en rimelig kompensation for 
problemerne.

Der skal dog igen lyde en opfordring 
til for dem der endnu ikke er med at få 
meldt sig på forum. Det er ikke svært eller 
kompliceret og da vi har den politik at det 
kun er medlemmer der har adgang til at 
bidrage, slipper vi i udstrakt grad for den 
slags indlæg, der intet bidrager til det sam-
lede billede andet end at tælle op i antallet 
af  indlæg. Ikke at der ikke er plads til skæg 
og ballade, det er der også. Men alt med 
måde naturligvis.

På IPMS online forum er der pt. 117 
medlemmer, hvilket er ”hele” 2 mere end 
sidste år. Der MÅ være fl ere, der er udstyret 
med en emailadresse og en pc med internet 
adgang. Se at komme ud af  busken og bliv 
meldt på. Det er forrygende nemt – hvis 

and retract quadrants” samt iltslangen 
+ stencils til detaljering af  cockpittet og 
instrumentbordet.

Jeg er bange for, at vi her er ovre i den 
ende, hvor man nok skal vide, at der er tale 
om yderligere detaljerede dele.

99% procent af  normalt tænkende 
modelbyggere vil UDEN problemer kunne 
leve med sættets originaldele. Iltslangen 
f.eks. kunne nemt laves af  tynd blytråd 
viklet om et tyndt stykke messingtråd eller 
alternativt et stykke guitarstreng, hvis man 
er musikalsk.

Man skal nok virkelig elske sin Spitfi re 
for at værdsætte resten af  (de fl otstøbte, 
lækre…) delene.

Mainwheels
På detaljeringsfronten er der intet at hente 
her, MEN der er en stor fordel frem for 
sættet: sættets hjul er vinyl og vi kan ikke 
lide vinylhjul, vel? Anyways, her er ingen 
støbesøm og bemalingen bliver heller ikke 
noget problem. Den Spit jeg har i tankerne 
har i øvrigt pladehjul, så fælgdetaljeringen 
bliver dækket alligevel.

Som en ekstra, lækker, bonus, så er 
der vedlagt en meget tydelig farvekopieret 
instruktion i både cockpitdetaljeringssættet 
og i sædesættet – nok noget af  det bedste 
jeg har set i den slags detaljeringssæt.

Hele herligheden, leveret til hoved-
døren, uden utidig indblanding fra Post-
Danmark = $ 28,80 eller omregnet ca. 
kr. 160.-

Er det pengene værd? Tja, det bliver 
vi nok aldrig enige om, men lad det være 
sagt til Barracudas fordel, at der er tale om 
topkvalitets resindele uden antydning af  
luftbobler og anden djævelskab. Om man 
så synes at det løfter det samlede indtryk 
af  Tamiya’s mesterværk. The answer my 
friend, is blowing in the wind… Et fi nt resinhjul

Billedet her yder desværre ikke sættenes instruktion fuld retfærdighed
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man ellers er i stand til at huske sit pas-
sword… Adgang sker naturligvis gennem 
www.ipms.dk.

Til dem der allerede er medlemmer 
skal der da også lyde en opfordring: Skriv 
noget. En anmeldelse; en WIP; en advarsel; 
et godt tip; en salgsannonce eller måske en 
købsannonce. Brug forum, det er til for 
det samme!

IPMS Nyt – vort omdrejningspunkt
IPMS-Nyt er med til at fastholde et med-
lems skab til en samlende organisation. Det 
vil man aldrig opnå med en hjemmeside, 
hvor alle gemmer sig bag et tastatur og 
mere eller mindre fantasifulde ”nick-
names”. Der er også i 2010 puklet meget 
med bladet fra redaktionens side, for at få 
det til at se hæderligt ud til en rimelig penge. 

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

Specielt en tak til de nye medlemmer, 
der har kastet tøjlerne og givet sig i kast 
med at bidrage til bladet. Disse indlæg er 
vi meget glade for i redaktionen – så er det 
ikke kun de sædvanlige Tordenskjolds sol-
dater der bidrager. Det skal dog ikke tages 
som en anklage af  Tordenskjolds soldater 
– uden deres arbejde var der slet ikke noget 
blad. Men indlæg fra ”nye” varmer og er 
sikre på at få plads i bladet med det samme.

Men om IPMS-Nyt kan fortsætte i 
årene fremover i samme format vil vise sig. 
Det sløjer lidt af  på medlemsfronten og der 
vil bestyrelsen løbende følge udviklingen, 
så fortidens synder i form af  ”Halehjulet” 
med garanti ikke kommer til at gentage sig. 
Det er dog sikkert at vi ikke kommer til at 
bidrage med yderligere farvesider. Det er 
der ikke længere økonomisk fornuft i.

Medlemmerne
Medlemsmæssigt har vi fået en alt for stor 
tilbagegang i indeværende år. Året endte 
på 207 medlemmer, hvilket er 13 færre end 
sidste år på samme tid. Det er simpelthen 
ikke tilfredsstillende.

De sidste år har været jævnt faldende i 
medlemstal fra et absolut toppunkt i 2005/ 
2006 på 245 medlemmer er dette så faldet 
med omkring 15% og dermed et fald i 
kontingentindbetalinger på over 8.000,- 
med dagens kontingentsats. Et beløb der 
så må fordeles på dem der er tilbage. Ikke 
en rar tanke at bringe videre. Nu kan det 
være svært at tvangsudskrive medlemmer 
og muligvis også i strid med en eller anden 

lovgivning? Så derfor er det op til alle at 
tænke over hvad der kan gøres for at bringe 
fl ere medlemmer i folden.

Noget man kan gøre nu og her kunne jo 
være at når man deltager i diskussioner på 
diverse fora ville være at skrive ”Medlem af  
IPMS Danmark” i sin underskrift. Nogen 
vil sikkert tænke: ”hvad h…. er det for et 
båthorn” – mens andre igen kunne tænke: 
”Hov – kunne det også være noget for 
mig?”. Men venligst gør det kun hvis du 
bidrager med noget – ikke hvis du deltager 
i en eller anden formålsløs fl ammekrig eller 
pointeløs diskussion!

Kvartårskonkurrencen har været et ok 
tilløbsstykke i 2010. Efter at undertegnede 
løb lidt træt i også at stå for dette, blev de-
pechen kastet videre til Peter Kristiansen, 
der på forbilledlig vis har klaret opgaven i 
2010 og jeg er sikker på at han også fort-
sætter dette hverv i 2011.

Må 2011 bringe det bedste DM i mands 
minde, masser af  nye medlemmer og mo-
deller i overfl od hvert kvartal!

Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3
Kassereren afl agde regnskab i gennem-
skuelig form, i år via en fl ot gennemsigtig 
plasticpose og bælteled. I bund og grund 
endte året ud med et overskud på 1.300 kr. 
og en formue på 55.800 kr.

Det blev kommenteret, at det i andre 
foreninger var almindeligt, at regnskabet 
blev fremlagt i mere traditionel og læsbar 
form. Det blev kommenteret, at regn-
skabet også lå til gennemsyn i traditionel 
papirform.

Regnskabet blev derefter godkendt.

Pkt. 4
Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5
Budgettet for 2011 hedder uændret kon-
tingent på 225 kr. og et driftsunderskud på 
omkring 4.000 kr., da det er DM år.

Et budget efter foreningens princip: 
Kontingentet dækker IPMS-Nyt, DM 
afholdes af  formuen.

Det blev nævnt, at man evt. kunne spa-
re lidt porto ved en samlet fremsendelse til 
Esbjerg Modelbyggerforening. Kassereren 
vil tage det med i besparelsesbestræbelser-
ne for 2011.

Pkt. 6
Flemming Hansen genvalgt som formand

Pkt. 7
Bjørn Jensen genvalgt som kasserer
Torben Klein genvalgt som sekretær

Pkt. 8:
8.1 – Omkring evt. sponsorater blev det 
vurderet, at der vist ikke var mange penge 
at hente her.

8.2 – Der var for lang frist for indlevering 
af  forslag til generalforsamlingen. Et 
forhold, der var dikteret af  den seneste 
vedtægtsændring, der gav mulighed for 
stemmeafgivelse ved fuldmagt. (En mu-
lighed, der i øvrigt aldrig er blevet brugt). 
Det ville være rart, hvis forslagsindlevering 
kunne gøre mere dynamisk. Evt. via brug 
af  hjemmeside og/eller email. Måske 
gøre opmærksom på deadline tidligere i 
IPMS-Nyt. Men det ligner en tidshorisont 
på op til et halvt år, så dynamisk, det er 
systemet ikke.

Bestyrelsen blev opfordret til at kikke 
på vedtægterne i løbet af  året.

8.3 – DM – nogen input?
Der må gerne skabes lidt mere interes-

se, det kan knibe med deltagere. Man må 
gerne deltage bare for at ”brande” hob-
by’en. Kontakt formanden med gode ideer.

Kunne der laves lidt underholdning for 
tilrejsende? Måske tage ud og se på noget 
”der kan bygges”. Touvdal og ”noget i 
Gilleleje” blev nævnt.

Der er stadig pæne mængder IPMS 
Flyers til rådighed. (samt lækre store IPMS 
plakater, lagerføres hos Torben Klein).

Hvor får vi nye medlemmer. Et nyt 
tilstedeværende medlem viste sig at være 
arveligt belastet hjemmefra.

Hvad med at holde lidt ”nørde-aftene-
ner” – god ide - sæt det på forum.
8.4 – der kommer 2 store modeller til 
Hanstholm. God mulighed for lidt IPMS 
materiale.

8.5 – Hobbymesse forår 2011 programsat 
til 7.-8. maj. Opslag kommer på forum 
”som vi plejer”.

Derefter takkede dirigenten for god ro 
og orden.

Udenfor generalforsamling:
Den Gyldne fi gur gik til Kjeld Pedersen
Den Sølverne fi gur gik til Lasse Hyldemose
Den Bronzende fi gur gik til Ib Smidt
Kim Hansen blev den lykkelige vinder af  
årets julekonkurrence.
Og slutteligen: skifter du email adresse, så 
fortæl det til kassereren.

NYT FRA NUTS & BOLTS
Vol. 26: Grille Ausf. H
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Medlemsliste pr. 31.12.2010
1. Hans Christiansen 32525083
 Kaliforniensvej 7
 2300 Kbh.S.

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

3. Ole Mønsted 42917508
 Islevgård Allé 6
 2610 Rødovre

4. Torben Klein 36472959
 Espedammen 52
 2605 Brøndby
 klein@klein.as

5. Finn Kofoed 38106910
 Tesdorphsvej 77
 2000 Frederiksberg
 kofoed@post.tele.dk

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

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

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

9. Erik Knudsen 97414447
 Anne Franks Vej 21
 7500 Holstebro

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

11. Johnny Madsen 58501049
 Vestergade 30
 4200 Slagelse
 ejlif@hotmail.com

12. Torsten Bork Pedersen
  32136557
 Havrevænget 112
 2980 Kokkedal

13. Kjeld Jensen 40721221
 Stubbedamsvej 111
 3000 Helsingør

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

15. Ove Høeg Christensen
  44844977
 Perikumhaven 99
 2730 Herlev
 ohclb@mail.tele.dk

16. Lars Dantoft 36169491

 Flidsagervej 14
 2500 Valby

17. Ole Ries 74675326
 Søndermosevej 18
 6330 Padborg
 ries@pc.dk

18. Nils Jørgensen 40478961
 Nødebovej 81
 3230 Græsted
 nils@nypost.dk

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

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

21. Troels Jørgensen 38796845
 Gustav Johannsens Vej 11
 2000 Frederiksberg

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

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

24. Bent Sørensen 75155529
 Skolevej 4
 6800 Varde

25. Eric Hinding 55450127
 Holløse Møllevej 2
 4700 Næstved

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

27. Dan Mouritzsen 86827620
 Søndergade 47, Frederiks
 7470 Karup J.
 danmouritzsen@mail.dk

28. Martin Thau 86428697
 Præstemarken 22
 8960 Randers SØ.
 thau@vip.cybercity.dk

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

30. Ole Hviid Tønnesen 86987494
 Vestergade 92
 8382 Hinnerup
 vk901@yahoo.com

31. Flemming Hansen 44686618
 Bringebakken 29
 3500 Værløse
 fl h@vip.cybercity.dk
32. Michael Dubré 39291452
 Manøgade 9, st.th.

 2100 Kbh.Ø.
 mihedu@mail.dk

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

34. Steen Mose Gaarde 59599024
 Svallerup Bygade 26
 4400 Kalundborg

35. Brian Petersen 38345208
 Hestehaven 18
 2500 Valby
 birgitbrian@privat.dk

36. Morten G. Pliniussen
  65382545
 Slåenhaven 12
 5550 Langeskov
 tinamorten@stofanet.dk

37. Torben Sørensen 43454042
 Poppelhusene 146 51301665
 2600 Glostrup
 katomoso@pc.dk

38. Poul Mørkenborg
 Østparken 38
 5220 Odense SØ.

39. Jens Lausted 65382507
 Skovalléen 2
 5550 Langeskov

40. Steen Guldager
 Adresse udeladt efter ønske

41. Walther Gross 36783152
 Hvidovre Enghavevej 14
 2650 Hvidovre

42. Kim Hansen 57612774
 Holbækvej 19
 4100 Ringsted
 kahansen@live.dk

43. Kristian Musso 56215853
 Sønderbjerg 5, Vallø
 4600 Køge

44. Per Tardum 49145026
 Hasselhøj 212
 2990 Nivå
 per@tardum.dk

45. Finn Andersen 44920359
 Sortsøvej 10
 2730 Herlev
 dk72@post.cybercity.dk

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

47. Søren Flint 46383975
 Oldvejsparken 76, Gevninge
 4000 Roskilde

48. Henning Svensson 31423910
 Vordingborggade 30, 1.tv.
 2100 Kbh.Ø.

 hsv@post9.tele.dk

49. Jonny Jensen 26707591
 Byskov Alle 7, 3.tv.
 4200 Slagelse
 jonny@mail1.stofanet.dk

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

51. Stoppel Hobby 38883854
 Grundtvigsvej 15
 2000 Frederiksberg

52. Køge Bibliotek
 Kirkestræde 18
 4600 Køge

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

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

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

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

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

58. Nick V. Jørgensen 31344044
 Hybenhaven 84
 5240 Odense NØ.
 matrosen@live.dk

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

60. Mads Orkild 33910691
 Ny Refsvej 33
 7760 Hurup
 orkild@mail.tele.dk

61. Steen Andersen 36414611
 Hanehøj 14B
 2880 Bagsværd
 steen.andersen@adslhome.dk

62. Anders Veie 75450338
 N.J. Poulsens Vej 13, 1.th.
 6700 Esbjerg

63. Ole Westphalen 47179415
 Sigridsvej 51
 3650 Ølstykke
 westphalen@mail.dk
64. Henrik Stormer 36179032
 Bybækterrasserne 128 A
 3520 Farum
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 stormer@email.dk

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

66. Tommy Olsen 20655426
 Vardevej 36 A, 3.th.
 7100 Vejle
 tommy.e.olsen@jubii.dk

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

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

69. Peter Fousing 75421512
 Bregnegårdsvej 29
 6630 Rødding

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

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

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

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

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

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

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

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

78. Christian Alexandersen
  25171769
 Koglevænget 3
 8920 Randers NV
 c_alexandersen@yahoo.dk 
79. Michael Boll Jensen 36704667
 Bjødstrupvej 63
 2610 Rødovre
 m.b.jensen@webspeed.dk

80. Robert Jensen 29900003
 Stenbjergparken 3 B, 2.th.
 6400 Sønderborg
 r_t_jensen@mail1.stofanet.dk

81. Peter Christensen 56634260
 Humlevej 13 40302031
 4600 Køge
 pc@naftrading.com

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

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

84. Arne Bonvig Christensen
  42542990
 Dronninggårds Allé 82
 2840 Holte

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

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

87. Kjeld Pedersen 55985370
 Tiendevej 3
 4760 Vordingborg
 tiendevej@gmail.com

88. Peter Højborg 46731796
 Grydehøjvej 44, Gundsømagle
 4000 Roskilde
 phojborg@besked.com

89. Forsvarets Bibliotek
 Kastellet 46
 2100 Kbh.Ø.

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

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

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

93. Randers Hobby 86433923
 Skansegade 6, Baggården
 8940 Randers SV.

94. Kjeld Johansen 20728480
 Sulsted Kærvej 1 A
 9381 Sulsted

95. Palle Olsen 30350065
 Rævestien 2
 4550 Asnæs
 palleo@bigfoot.com

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

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

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

99. Peter Krogh 86883460
 Ågade 40
 8620 Kjellerup
 krogh-peter1@jubi.dk

100. Ib Schmidt 35387751
 Olufsvej 34
 2100 Kbh.Ø.

101. Troels B. Christensen
 Hasserisgade 14, 1.th.
 9000 Ålborg

102. Henning Knudsen 74753353
 Sandemandsvej 2, Brøns
 6780 Skærbæk

103. Morten Jessen 20208707
 Gennemløbet 11, 3.
 2720 Vanløse
 jessen@mojoe.info

104. Torben Johansen Haubeck
 Brolæggerpladsen 70
 2635 Ishøj

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

106. Thomas Pedersen 98904977
 Ulvkjærvej 5 40925977
 9800 Hjørring
 altidsulten@hotmail.com

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

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

109. Michael Quark Schmidt
  27993216
 Tejstgården 25
 2670 Greve
 quark20@hotmail.com

110. Mogens Wøbbe 97523208
 Egerishave 46
 7800 Skive

111. Jan Poulsen 74590664
 J. H. Schmidtsvej 23
 6500 Vojens
 janbp@email.dk

112. Martin Røpke 22386797
 Gammelsøvej 6
 4760 Vordingborg
 britt@orehoj.dk

113. Johnny F. Fæstelager 44661883

 Langekærvej 37
 2750 Ballerup

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

115. Ib N. Andersen 56383230
 Stenagerhuse 31, Ørslev
 4100 Ringsted
 nan@post.tele.dk

116. John Schmidt 35420134
 Abildvang 146
 2700 Brønshøj
 jbschmidt@cph-metronet.dk

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

118. Johnny Pedersen 98572757
 Hyldevej 4
 9560 Hadsund
 info@cueballweb.com

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

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

121. Per Jensen 38809935
 Stakledet 2, 2.th.
 2500 Valby

122. Henning Toldbod 98103073
 Langgade 32
 9000 Ålborg
 htoldbod@stofanet.dk

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

124. Jan Dam Hansen 43527010
 Syrenhegnet 50
 2630 Tåstrup
 jan.damhansen@gmail.com

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

126. Kristoffer Åberg
 Klangv. 9
 S-224 72 Lund
 Sverige
 kristoffer.aberg@acm.org

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

128. Allan Petersen 21637495
 Kalvehave Mark 20
 4771 Kalvehave
 allanpet@gmail.com

129. Steffen Sørensen 75160203
 Skads Byvej 59
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 6705 Esbjerg Ø.
 steffen@neffets.dk

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

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

132. Markus Kossmann 75528140
 Bertram Knudsens Vej 172
 6000 Kolding

133. Tommy Sørensen
 Skolevej 6
 6800 Varde

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

135. Tom Isager 97323712
 Alkærhøj 20
 6950 Ringkøbing

136. Det Nordjyske Landsbibliotek
 Rendsburggade 2
 Postbox 839
 9100 Ålborg

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

138. Gentofte Bibliotekerne
 Ahlmanns Allé 6
 2900 Hellerup

139. Christian Marschall 86624196
 Huginsvej 24
 8800 Viborg
 chrima@tdcadsl.dk

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

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

142. Klavs Bach Nielsen
 Søndergyden 13, Skanderup
 6640 Lunderskov
 klavs1972@ofi r.dk

143. Carsten Cronqvist 27954617
 Hvidovrevej 74 F
 2610 Rødovre
 cacr@ke.dk

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

145. Ivan Majbom Madsen
 Haugevej 210

 5270 Odense N.

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

147. Henning Sørensen
 Ejerstedvej 102
 9493 Saltum

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

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

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

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

152. Per Nielsen 35425291
 Næstvedgade 27, st.tv.
 2100 Kbh.Ø.
      pernielsen@haunstrupgaard.dk

153. Flemming Iversen
 Albjergparken 31, 1.th.
 2660 Brøndby Strand
   fl emming.iversen@broendbybred-
baand.dk

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

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

156. Jan Mathiesen
 Sletmarken 13
 6310 Broager

157. Andreas Schmidt
 Nygårdterrasserne 287 E
 3520 Farum
 varanus@live.dk

158. Kenneth Folkmann 26833048
 Kongelundsvej 430
 2770 Kastrup
 k.folkmann@youmail.dk

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

160. Mikael Holm Andersen
 Kongensgade 4 A, 3.th.
 3000 Helsingør
 ma@xmedio.dk

161. Finn Nissen 97182598
 Åkjærs Allé 2

 7330 Brande
 tofi loch@mvbmail.dk

162. Gunnar L. Jørgensen 97224806
 Monradsgade 14
 7400 Herning
 gunnair@get2net.dk

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

164. Johan Brander Søltoft
  51840845
 Heden 8, 2. Lejl.10
 5000 Odense C.
 johanbs4@hotmail.com

165. Jørgen Seit Jespersen
 Valhøjvej 4
 2500 Valby

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

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

168. Gunnar Rugaard 86351205
 Græsbjergvej 6, Strands
 8420 Knebel

169. Peter Kristiansen 40416586
 Kløvervej 8
 3500 Værløse
 peter.kristiansen@post.dk

170. Danscale 26890556
 v/Søren Pedersen
 Høffdingsvej 41, 2.th.
 2500 Valby

171. Mogens Vikman 75534560
 Ålykkegade 10
 6000 Kolding
 mogensvikman@gmail.com

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

173. Jacob Teckemeier
 Lykkesholms Allé 29, 1.tv.
 1902 Frederiksberg C
 jstk@BANE.dk

174. Tommy Jensen
 Århusvej 22 G, 1.tv.
 8940 Randers SV.
 f16tot@email.dk

175. Søren Holmgren
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Sea Vixen fotos

I får lige to billeder fra Sea Vixen‘s tjenestetid. Begge billeder er taget ombord på HMS Eagle en gang i 1960‘erne
Fotos: Via Internettet
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En fl yvebåd fylder 70 år i år
Der er tale om en fl yvebåd, Kawanishi H8K, der forsøgte at bombe Pearl Harbor – det 
andet japanske angreb på den vigtige amerikanske base på Hawaii.

Af Lars Seifert-Thorsen, fotos via Internettet

Traditionen tro begynder vores histo-
 rie lidt før jubilæumsdagen. Denne 
 gang skal vi dog ikke så langt tilba-

ge i tiden. Kawanishi var i begyndelsen af  
1938 begyndt at levere deres H6K model 
(allieret betegnelse Mavis) til den japanske 
fl åde, der allerede på dette tidspunkt var 
i gang med diverse angrebsplaner mod 
amerikanerne.

Den japanske fl åde kunne se, at der var 
behov for endnu en langtrækkende fl yve-
båd, der kunne være med til at etablere en 
defensiv perimeter omkring de japanske 
øer, således at man ville få tilstrækkeligt 
med varsel inden en fjende, læs USA, ville 
kunne komme tæt nok på til at foretage 
et direkte angreb mod Japan. Man bad 
derfor i august 1938 Kawanishi om at de-
signe en fl yvebåd med nogle spektakulære 
egenskaber.

Japanerne var klar over den udvikling 
der var i gang i resten af  verden og det man 
efterlyste var en fl yvebåd, der skulle være 
bed re end den engelske Short Sunderland 
og den amerikanske Sikorsky XPBS-1. 
Man forlangte et fl y med en rækkevidde 
på over 4.500 sømil (7.500 km) ved en fart 
på 160 knob og en max. fart på 240 knob. 
Samtidigt specifi cerede man en defensiv 
bevæbning der var formidabel, nemlig 
5 stk. 20 mm kanoner og 4 stk. 7,7 mm 
maskingeværer.

Designet
Kawanishi begyndte at tegne på det nye fl y 
med det samme og man kom ret hurtigt 
frem til at man var nødt til at gå bort fra den 
parasolmonterede vinge, som ellers var den 
foretrukne hos Kawanishi. I stedet valgte 
man, ud fra ganske omfattende tests i en 
vindtunnel, at designe et fl y med en skul-
dermonteret vinge. Denne konstruktion er 
ganske vist tungere end en parasolmonteret 

vinge, men til gengæld er der væsentligt 
mindre luftmodstand.

Man begyndte at bygge den første 
prototype i juni 1939. På dette tidspunkt 
var man også gået bort fra den indledende 
ide om at montere optrækkelige pontoner 
ved vingespidserne og i stedet lave disse 
fastmonterede. Herved sparede man en hel 
del vægt, om end ideen genopstod senere 
i fl yets karriere.

For at kunne opnå den meget store 
rækkevidde der var specificeret valgte 
konstruk tørerne en ret speciel fordeling af  
brændstoffet. Dels monterede man otte ret 
små tanke i vingerne og ikke mindre end 
seks store tanke i fuselagen. Tankene i fuse-
lagen var forsynet med CO

2
 ildslukkere og 

man lavede desuden et system, hvor brænd-
stof  der måtte lække fra en punkteret tank 
endte i bunden af  fuselagen, hvorfra den så 
kunne pumpes op i en anden ubeskadiget 
tank ved hjælp af  en fjernbetjent pumpe. I 
alt kunne fl yet medføre 17.000 l brændstof  
og brændstoffet repræsenterede knapt 30% 
af  fl yets maksimale startvægt.

Motorerne man valgte var 4 stk. 1.530 
hk Mitusbishi MK4A Kasei 11 stjernemo-
torer, som havde 14 cylindre monteret i to 
rækker og i øvrigt var baseret på amerikan-
sk teknologi fra Pratt & Whitney.

Undervejs i konstruktionen ændrede 
man også i bevæbningen, således at man 
kom ned på 2 stk. 20 mm kanoner monteret 
henholdsvis i et næse- og rygtårn, mens 
maskingeværerne var placeret i et haletårn, 
i to blistre umiddelbart vingebagkanten og 
bag en klap på undersiden af  fuselagen.

Offensiv bevæbning bestod af  enten 2 
torpedoer eller 8 stk. 250 kg bomber.

Første fl yvning
Den første prototype blev færdig d. 29. 
december 1940 og man kan danne sig et 

lille overblik over hvor vigtigt det var at få 
fl yet sat i produktion, når man får at vide, at 
allerede dagen efter, d. 30. december 1940 
gik fl yet i luften for første gang.

Flyveegenskaberne var der umiddelbart 
ikke noget specielt at udsætte på, der var 
nogle småting af  den slags som man altid 
må regne med. Til gengæld viste det sig at 
fl yets egenskaber på vandet lod en del tilba-
ge at ønske. Når fl yet bevægede sig hurtigt 
på vandet og nærmede sig den hastighed 
hvorved det kunne lette, stod der massive 
mængder af  vand op i højde med propel-
lerne samtidigt med at fl yet blev decideret 
ustabilt i længderetningen.

D. 11. januar 1941, var man i gang med 
at teste hvordan fl yet ville opføre sig når 
det kom op på normal startvægt. Her viste 
det sig, at propellerne allerede blev ramt 
af  vand når hastigheden kom op på ca. 
50 km/t og efterhånden som hastigheden 
øgedes kom der mere og mere opsprøjt. 
Faktisk så meget, at det til sidst stod helt 
op over vingen, så motorkraften blev væ-
sentligt reduceret. Efterfølgende blev det 
konstateret at propelspidserne var blevet 
bøjet af  kraften fra vandet.

Konstruktørerne vendte tilbage til 
fabrikken og gik i gang med en kraftig om-
bygning af  fl yet. Først og fremmest gjorde 
man fuselagen knapt 50 cm dybere, man 
ændrede på udformningen af  fl yets køl 
og samtidigt tilføjede man nogle lister på 
siden af  næsen til at forhindre opsprøjtet.

Da man var klar til at genoptage test-
fl yvningerne viste det sig at disse ændringer 
var effektive. Opsprøjtet mod propellerne 
var næsten væk og fl yet opførte sig fornuf-
tigt på vandet. Man opdagede også at hvis 
fl yet blev holdt med næsen løftet 5 grader 
mens det accelererede til starthastigheden 
så var det stabilt i længderetningen. For at 
hjælper piloterne malede man et streg på 

Her er prototypen ved at starte, fuselagen er gjort dybere og der er tilføjet lister under næsen
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pitot røret der var monteret oven på næ-
sen. Piloterne skulle nu blot holde denne 
streg parallel med horisonten for at undgå 
ustabiliteten.

I mellemtiden var man gået i gang 
med at bygge fi re ekstra prototyper eller 
for-serie maskiner. Disse afveg en hel del 
fra den første prototype, idet de selvfølgelig 
indbefattede den ændrede fuselage, men 
næsen blev også forlænget med 1,30 meter 
for at kunne fastholde den designede ratio 
mellem vingefang og længde.

Haleroret blev også forhøjet noget og 
motorerne blev skiftet til MK4B Kasei 12 
motorer. Disse ydede ikke fl ere hestekræf-
ter end de tidligere MK4A, men havde et 
modifi ceret udstødningssystem der gav lidt 
ekstra tryk bagud. Bevæbningen blev også 
ændret, idet man fl yttede 20 mm kanonen 
fra næsetårnet til haletårnet og i stedet 
installerede 2 stk. 7,7 mm maskingeværer 
i næsetårnet.

I begyndelsen af  februar 1942 havde 
den japanske fl åde modtaget i alt fem stk. 
H8K1 (allieret betegnelse Emily) for-serie 
fl y og var i gang med at afprøve disse opera-
tivt inden man satte fl yet i serieproduktion. 
To af  disse fl y er værd at følge nærmere, 
idet de blev anvendt til Operation K, det 
andet japanske angreb på Pearl Harbor.

Operation K
For at forstå denne operation lidt bedre er 
det nødvendigt at kigge lidt på geografi en 
i Stillehavet.

Hvis I kigger på et kort over Stillehavet 
vil I bemærke at der er rigtigt meget blåt 
på kortet og kun få, meget små prikker, 
der er spredt ud over kortet. Imellem 
USA og Japan ligger der kun en håndfuld 
småøer, hvoraf  Hawaii øerne er de største 
og vigtigste.

Den japanske strategi i begyndelsen af  
krigen gik ud på at invadere Hawaii og der-
ved tvinge amerikanerne til at bruge USA’s 
vestkyst som baser, hvis de ville angribe 
Japan. Der var på dette tidspunkt ingen fl y 
der var i stand til at fl yve non-stop tværs 
over Stillehavet og retur, så hvis Japn kunne 
fjerne den amerikanske tilstedeværelse på 
øerne i Stillehavet ville det være sandsynligt 
at der kunne indgås en for Japan fordelagtig 
fredsaftale.

Udfordringen for japanerne lå selvføl-
gelig i, at de heller ikke havde nogle fl y der 
kunne angribe Hawaii fra baser i Japan, så 
derfor handlede det først og fremmest om 
at få smidt amerikanerne væk fra de øer der 
ligger mellem Hawaii og Japan, især Wake, 
Marshall øerne og Midway.

Efter at have indledt krigen gik japaner-
ne fra sejr til sejr og i januar 1942 havde de 
bl.a. okkuperet Wake og Marshall øerne og 
det betød at de nye Kawanishi fl yvebåde 
ville have rækkevidden til at kunne gen-
nemføre endnu et angreb på Pearl Harbor. 
Ganske vist ville det være ude på grænsen 
af  deres rækkevidde, men det ville være 
muligt.

Japanerne havde på dette tidspunkt 
tre af  de nye fl yvebåde baseret på Wotje 
atollen, men for at give dem mulighed for 
at medføre så mange bomber som muligt 
planlagde man at tanke fl yene på vejen. 
Den gang var der ikke noget der hed 
”in-fl ight refueling”, så man måtte tænke 
anderledes. Løsningen blev at tanke fl yene 
fra ubåde og da man vurderede at dette 
ikke var muligt på åbent hav, gjaldt det om 
at fi nde et beskyttet sted at tanke fl yene. 
Valget faldt på French Frigate Shoals, der 
er en halvmåneformet atol ca. 900 km 
nordvest for Hono lulu.

I tredje uge af  februar 1942 fyldte 

japanerne tre ubåde, I-15, I-19 og I-26 
med fl ybenzin og sendte dem til French 
Frigate Shoals. Yderligere en ubåd, I-9, 
blev stationeret midtvejs mellem Wotje og 
French Frigate Shoals for at kunne hjælpe 
med navigationen.

Planen gik ud på at armere fl yene med 
4 stk. 550 pund bomber hver, fl yve de 
ca. 2.600 km. fra Wotje til French Frigate 
Shoals, tanke fl yene der og så fl yve 900 
km. til Pearl Harbor, gennemføre bomb-
ningen og fl yve de ca. 3.200 km. direkte 
tilbage til Wotje. Dette skulle vise sig at 
være den længste bombemission nogen af  
kombattanterne gennemførte under hele 2. 
Verdenskrig, både når vi taler om afstand 
og om fl yvetid.

Selve missionen
Planen gik ud på at de to fl y man havde 
til rådighed skulle være over Pearl Harbor 
tidligt om morgenen, hvilket betød at de 
skulle starte fra Wotje et par timer før 
solopgang og starte fra French Frigate 
Shoals to timer efter solnedgang. Endvi-
dere vurderede man, at det var nødvendigt 
med fuldmåne for at minimere risikoen for 
at fl yene ramte noget fl ydende vraggods 
når de skulle starte, idet de ville være så 
tungt lastet, at de skulle bruge meget lange 
startstrækninger.

Alle disse krav ville være opfyldt natten 
mellem 2. og 3. marts 1942, hvorfor man 
valgte denne dato til missionen. De to be-
sætninger, der var nogle af  de mest erfarne 
flyvebådsbesætninger man havde, blev 
briefet af  den kommanderende admiral 
omkring kl. 23.00 lokal tid, hvorefter de 
blev sejlet ud til deres fl y. Her gik de i gang 
med de rutinemæssige kontroller af  fl yet, 
bevæbningen, radioer etc.

Kl. 04.55 gik det første fl y, med ken-

Flyet er her fotograferet umiddelbart efter start, bemærk vandet der forsvinder fra trinnet på kølen af fl yet



25

detegnet Y-71 i luften og kort 
derefter var det fl y nr. 2 med 
kendetegnet Y-72 der startede. 
De to fl y fandt sammen i en 
løs formation og fortsatte 
i 12.500 fods højde mod 
French Frigate Shoals.

Omkring kl. 13.30 opfan-
gede de radiosignalerne fra 
I-9 og fortsatte med at bruge 
ra dio signalerne fra denne 
ubåd som naviga tionshjælp 
de næste par timer. Kl. 18.30 
nåede de frem til French 
Frigate Shoals, hvor ubådene 
havde rapporteret til dem om 
vind- og søforhold. Efter at 
have brugt ca. 45 minutter 
på at sikre sig, at der ikke var 
nogle amerikanske fartøjer 
i nærheden landede de efter knapt 13½ 
time i luften.

Vind og strøm gjorde at slangerne fl ere 
gange rev sig løs og det tog derfor knapt 
to timer at gennemføre tankningen af  de 
to fl y og da dønningerne fortsatte med 
at blive større valgte piloterne at starte så 
snart de havde gennemført tankningen. 
Kl. 21.40 var de to fl y atter gået i luften 
lige efter hinanden. Kursen blev sat mod 
Pearl Harbor og omkring 23.55 passerede 
de en af  de andre øer i Hawaii ø-gruppen.

I mellemtiden opdagede de ameri-
kanske radaroperatører de to japanske fl y 
omkring kl. 00.15 og da hverken hærens 
eller fl ådens forbindelsesoffi cerer kunne 
vedkende sig de to blip, men heller ikke 
kunne udelukke at det var venligtsindede 
fl y der havde forvildet sig bort fra deres 
planlagte kurs forblev de registreret som 
ukendte i kontrolcentret. Man fulgte deres 
kurs meget nøje og kl. 01.15 blev ikke min-

dre end 5 PBY Catalina fl y sendt i luften for 
at lede efter japanske hangarskibe.

I mellemtiden måtte japanerne konsta-
tere at der var et ret tykt lag skyer under 
dem, der effektivt forhindrede dem i at 
foretage et præcist bombeangreb og som 
også forhindrede dem i at foretage den 
rekognoscering af  Pearl Harbor, der var 
en vigtig del af  missionen.

Ved at anvende lyset fra fyret på Kaena 
Point som referencepunkt anfl øj de to fl y 
deres mål for at gennemføre bombningen 
gennem skydækket. Men da de havde me-
get svært ved at erkende afstanden til fyret 
blev bombningen ekstremt upræcis. Emily 
Y-71 kastede sine fi re bomber kl. 02.10. 
Disse landede harmløst på skråningen 
af  Mount Tantalus ca. 15 km. fra Pearl 
Harbor. Emily Y-72 kastede sine bomber 
kl. 02.30 og ramte havet ud for indsejlin-
gen til Pearl Harbor. Umiddelbart efter at 
have kastet bomberne satte fl yene kursen 

mod Wotje.
Undervejs inspicerede besætningerne 

deres fl y og i Emily Y-71 opdagede man 
at der var et ret stort hul i fuselagen, som 
åbenbart var et resultat af  et sammenstød 
med et fl ydende objekt ved starten fra 
French Frigate Shoals. Det fi k piloten til 
at ændre kurs mod Jaluit, der ligger noget 
sydligere end Wotje. På Jaluit havde japa-
nerne en base der havde bedre muligheder 
for at reparere fl yet.

Kl. 12.45 landede Emily Y-72 ved 
Wotje og kl. 15.00 landede Emily Y-71 ved 
Jaluit efter en mission på 35½ time hvoraf  
de brugte 32 timer i luften.

På trods af  en meget grundig plan-
lægning må missionen nærmest betegnes 
som en fi asko.

Ganske vist kom fl yene frem til Pearl 
Harbor og væk igen uden at amerikanerne 
havde kunnet gøre noget, men bombnin-
gen var uden resultat og skydækket gjorde 

Her er en Emily i færd med at taxi ud til start, med kun de yderste motorer kørende. Flyet i forgrunden har jeg ikke kunnet identifi cere

Her får man et ret godt indtryk af fl yets størrelse, bemærk manden i døren lige bag næsetårnet
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at de ikke fi k noget ud af  rekognoscerin-
gen.

Det beskadigede fl y blev hurtigt repa-
reret og efter at besætningerne havde fået 
noget søvn blev de to fl y klargjort til en 
ren recce mission. Denne gang skulle Y-71 
til Midway og Y-72 til Johnston Island for 
at rekognoscere inden eventuelle japanske 
invasioner af  disse to øer. De to fl y starte-
de ved midnat d. 9. marts og Y-72 fl øj en 
uforstyrret mission og vendte tilbage med 
glimrende billeder.

Til gengæld rendte Y-71 ind i proble-
mer, idet radaren på Midway opdagede det 
japanske fl y og man fi k sendt fi re Brewster 
F2A Buffalo jagerfl y op for at intercepte 
det. Resultatet blev at en Buffalo blev 
alvorligt beskadiget, men kunne lande 
på Midway med en såret pilot, mens den 
japanske fl yvebåd blev skudt ned.

Videreudvikling
Forserie fl yene fi k som sagt nye motorer 
og de blev herefter betegnet som H8K1, 
som der i alt blev bygget 14 af. Erfaringerne 
man fi k med forserie fl yene medførte at det 
blev besluttet at pansre besætningens sæder 
og forbedre beskyttelsen af  benzintanke-

ne. Samtidigt installeres MK4Q Kasei 22 
motorer der ydede 1.850 hk, sideroret blev 
modifi ceret igen og der blev også ændret 
noget på kølen af  fl yvebåden. Efter disse 
modifikationer blev typen kendt som 
H8K2 som skulle blive den variant der blev 
den bygget fl est af, nemlig 112 stk.

H8K2 fl yene blev hele tiden udsat for 
små modifi kationer, bl.a. blev blistrene 
umiddelbart bag vingebagkanterne erstat-
tet af  simple skydelåger og den defensive 
bevæbning blev forbedret til 5 stk. 20 mm 
kanoner.

Fra april 1942 blev typen anvendt til 
recce missioner over det meste af  det 
sydvestlige Stillehav og de fortsatte med 
at fl yve ultra-lange missioner på 3.500 – 
4.000 km. I slutningen af  april 1943 fl øj 
man missioner på 15-18 timer i Det indiske 
Ocean, hvor man bl.a. bombede Colombo, 
Calcutta, Trinco malee på Ceylon og Bro-
ome i Australien.

To H8K2 blev taget fra samlebåndet 
og fi k monteret optrækkelige pontoner 
ved vingespidserne og et rygtårn der kunne 
trækkes ind i fuselagen, hvorved man havde 
fået lavet to stk. H8K3 og i begyndelsen 
af  1945 skiftede man motorerne på disse 

to til MK4T Kasei 25 motorer med ben-
zinindsprøjtning, og så havde man fået to 
stk. H8K4.

Undervejs havde typen også fået en helt 
ny rolle, idet den oprindelige prototype var 
blevet ombygget til en transportudgave i 
november 1943 og den viste så gode takter, 
at den blev sat i produktion som H8K2-L, 
som fi k fjernet en del af  tankkapaciteten 
i fuselagen og i stedet blev der installeret 
fem passagerområder med plads til i alt 
64 personer.

Den reducede benzinbeholdning betød 
at rækkevidden blev reduceret til 2.200 km. 
Der blev i alt bygget 36 af  disse trans port-
udgaver.

Krigsafslutning
Der er mange historier om allierede jager-
fl y, der brugte al deres ammunition uden at 
kunne skyde de japanske Emily fl yvebåde 
ned, bl.a. en episode hvor tre jagerfl y og en 
TBM Avenger måtte bruge 5.990 skud for 
at skyde en Emily ned. Temmeligt mange 
skud selv om del nok var forbiere.

Men selv om H8K Emily var i stand til 
at absorbere rigtigt mange skader og stadig 
fl yve videre, så var der ikke mange af  typen 

Billedet herover formentlig taget ved Kawanishi fabrikkens rampe. Bagved en Emily med de yderste motorer i gang anes en H6K Mavis.
Bemærk iøvrigt de prominente lister på kølen der forhindrede opsprøjt i at nå op til propellerne

Herunder er det en H8K2-L transportudgave, man kan se to rækker vinduer i fuselagen, som ikke fi ndes på en almindelig H8K2
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tilbage da japanerne kapitulerede i august 
1945, faktisk var der kun tre stk. tilbage og 
ingen af  disse var i fl yvedygtig stand.

Efter krigen
De tre overlevende H8K2 blev fundet af  
amerikanerne på Shikoku øen og det blev 
besluttet at sætte en af  dem i fl yvedygtig 
stand for at kunne få den fragtet til USA 
og foretage nogle testfl yvninger. Man satte 
japanske teknikere til at lave jobbet og d. 
13. november 1945 fl øj en japansk pilot 
den fra Takuma til Yokohama, eskorteret 
af  en PBY Catalina.

Her blev den lastet på et skib og an-
kom til Norfolk, Virginia, hvor man gik 
i gang med at undersøge fl yet nærmere. 
Det kom dog kun til at fl yve en enkelt 
gang i USA, nemlig d. 23. maj 1946 hvor 
tre motorer satte ud under fl yvningen og 
det var med stort besvær at det lykkedes 
at lande fl yet sikkert. Man transporterede 
derefter fl yet til Patuxent River og fortsatte 
afprøvningerne, men fortsatte problemer 
med motorerne gjorde at fl yet aldrig kom 
i luften igen.

Bevarede H8K Emily
I dag er der kun en enkelt H8K2 Emily 
tilbage i verden, nemlig s/n 426, som var 
det fl y der blev fragtet til USA efter krigen. 
Da man var færdig med at afprøve det i 

1946 var det planen at det skulle placeres i 
det nationale fl ymuseum der var på tegne-
brættet dengang.

Man pillede det yderste af  vingerne 
og pakkede resten af  fl yet ind inden man 
stillede det i et afsides hjørne af  Pax River 
basen. Her forblev det i ubemærkethed og 
blev endda beskadiget i en orkan i 1960.

I 1975 begyndte en gruppe af  japanske 
fl yentusiaster at arbejde for at få fl yet til 
Japan. I oktober 1978 blev det offi cielt 
godkendt af  den amerikanske kongres og 
i april 1979 blev fl yet overdraget til japa-
nerne ved en ceremoni i Norfolk, Virginia 
og i juli 1979 ankom det til Tokyo.

Den 20. juli 1980 kunne man for første 
gang vise fl yet frem for den japanske of-
fentlighed. I dag står fl yet på det japanske 
fl ymuseum ved Kanoya basen der ligger 
ved byen Kagoshima på den sydligste af  de 
japanske øer, Kyushu ca. 2 timers fl yvning 
fra Tokyo.

Hvis du ikke gider gå på museum, så 
er der en mulighed for at se et vrag af  en 
Emily, men det kræver at du har et dykker-
certifi kat. Der ligger nemlig et vrag af  en 
Emily i lagunen i Truk (der i dag hedder 
Chuuk). Den ligger på max. 16 meters 
dybde, så det er et overkommeligt dyk. 
Tag fat i et af  de lokale dykkerfi rmaer, der 
arrangerer ture ud til fl yet og nogle af  de 
mange andre rester fra 2. Verdenskrig der 

ligger i lagunen. Tager man af  sted på det 
rigtige tidspunkt på året kan man få en billet 
for ca. 27.000 kr.

Bemaling
Prototyperne og forserie fl yene var ubema-
lede, bortset fra sorte antiglare paneler og 
selvfølgelig store røde nationalitetsmærker. 
H8K2 var derimod i standard japansk 
bemaling med mørkegrønne overvinger 
og fuselage og en lys grå-grøn underside.

Emily i model
1/72 Hasegawa, de samme forme er også 
brugt af  UPC og FROG. Et 30 år gammelt 
sæt af  en H8K2 med en del problemer. Det 
er et sæt der kræver noget tilpasning og en 
del putty for at blive godt. Hvis du vil bygge 
et af  de to fl y der angreb Pearl Harbor skal 
du kigge på referencer, for der er synlige 
forskelle fra en H8K2 til de to forserie fl y.

1/144 ARII, de samme forme er også 
brugt af  LS. Skulle efter sigende være et 
rigtigt godt lille sæt.

Kilder
Francillon, Rene J.: Japanese Aircraft of  
the Pacifi c War
Richards, M.C.: Kawanishi 4-Motor Flying 
Boats (Profi le no. 233)
Horn, Steve: Operation K, The Second 
Attack on Pearl Harbor

Her ses den sidste H8K2 fl yvebåd i verden 
opstillet på museet ved Kanoya

NYT FRA AFV CLUB NYT FRA ALPINE
1:35
35111: WSS Grenadier Late War #1
35112: WSS Grenadier Late War #2
35113: WSS Grenadier Late War, 2 fi g.
1:16
16011: Grenadier
 „Kampfgruppe Hansen“
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

AF-35143: T-34/76 model 1942
  fabrik 112. Fuldt interiør
AF-35154: Churchill Mk. IV
AF-35160: M1A1 105 mm Howitzer
AF-35179: 40 cm bælter til Pz. III/IV,
  bevægelige
AF-35180: M8 Howitzer Motor Carriage
AF-35183: B.T.S. 3 Heavy Built-up Tracks
  for Churchill, bevægelige

AC-3511: Stickers for anti-refl ection
  on Stryker-family
AG-3528: 2 cm løb til Flakvierling 38
AG-3530: US 105 mm haubitz ammo
Hobby Fan
HF-066: Ombygning til
 Strv. 104 Centurion
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Havheks med dobbelt halebom
En anmeldelse af  den nye Sea Vixen FAW.2 i 1:48 fra Airfi x.

Af Flemming Hansen

Der var engang Airfi x var synonymt 
 med nogle bedagede modeller 
 med voldsomme nitter og panel-

linier så store som havehegn. Det var også 
noget med masser af  ”fl ash” og nogle lidt 
sære støberammer, der ikke på nogen måde 
omsluttede delene.

Det er det naturligvis stadig, hvis du får 
fat i et af  de gamle sæt, der strengt taget 
kun kan have interesse for nostalgikere eller 
uhelbredelige byggere på Airfi x niveau. 
Redaktionen er bekendt med mindst én!

Airfi x er heldigvis vendt tilbage efter 
den (seneste) konkurs og det i en storform, 
der ikke er det rene ordfl om og varm luft. 
Der er faktisk kommet rigtigt mange spæn-
dende ”new tool” projekter ud fra Airfi x.

Ikke mindst den sagnomspundne 1:24 
Mosquito, der oprindeligt blev forsøgt i 
70’erne men måtte opgives. Den udkom for 
et års tid siden. Men også 1:350 udgaven 
af  Illustrious og den kommende V-bomber 
Valiant kan forventes at få model byg gernes 
lommepenge til at blive angrebet på det 
groveste.

TSR2’erne var lidt af  en skuffelse. Især 
1:72 udgaven var ikke ligefrem blændende 
– men det her er i det hele taget noget helt 
andet! Den vi skal kigge på denne gang 

er den spændende Sea Vixen FAW.2. Et 
hangarskibsbaseret bud fra de Havilland 
på en natjager med to motorer.

Historien bag
FAW står for ”Fighter All Weather” altså 
en altvejrsjager, der var i service hos 4 
Fleet Air Arm eskadriller – 890, 892, 893 
og 899 – fra juli 1959 til januar 1972. Men 
også træningseskadrille 766 og fl ere andre 
enheder har brugt den til omkring 1974. 
Sågar en overgang i Red Bull bemaling!

Flyet er en videreudvikling af  DH.110 
prototypen fra 1951, hvor den første Sea 
Vixen FAW.1 fl øj den 20. marts 1957.

FAW.2’eren var en simpel opgradering, 
der bestod i nogle større halebomme samt 
installation af  det for den tid avancerede 
luft til luft missil Red Top, hvor 1’eren kun 
kunne bruge Firestreak.

De større bomme indeholdt mere 
brændstof  og udstyr, men i bund og grund 
er de to udgaver ens.

Den første FAW.2 prototype fl øj den 
1. juni 1962 og begge udgaver blev drevet 
frem af  Rolls Royce Avon 208 jetmotorer 
uden efterbrænder.

Der blev bygget i alt 148 Sea Vixens, 
hvoraf  de 119 var Mk. 1’er og 29 var 

Mk.2. 67 Mk.1’ere blev ombygget til Mk.2 
standard.

Det var ikke et hurtigt fl y som sådan. 
Det kunne lige akkurat fl yve supersonisk 
under de rette betingelser – hvilket må være 
ned ad bakke og i medvind! Den kunne ved 
havoverfl aden nå Mach 0,929 og lidt højere 
oppe kunne den passere Mach 0,95. Hvis 
den skulle over Mach 1 var det i et 15 grad-
ers dyk, hvor den kunne opnå Mach 1,15.

Med en take off  vægt på 15,5 ton kunne 
fl yet nå 40.000 fod på fem minutter og max 
højden blev sat til 48.000 fod, hvilket dog 
ikke forhindrede nogle piloter i at komme 
over 50.000 fod.

Flyet var typisk bevæbnet med fire 
Red Top missiler under vingerne, men 
kunne medbringe en lang række type af  
bevæbning og da vi var under den kolde 
krig naturligvis også atomare våben. Flyet 
havde ingen kanoner indbygget, men en 
radar der var state of  the art på daværende 
tidspunkt og under vingerne kunne der 
også hænges ”buddy pods”, så der kunne 
tankes andre fl y og fl yet selv havde også 
lufttankningsudstyr.

En stor sag
Det var et temmelig stort fl y i sammenlig-
ning med andre og især stort – måske endda Her kan man danne sig et indtryk af modellens opbygning
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FOR stort til at være baseret på de relativt 
små britiske hangarskibe, selvom de store 
af  slagsen; HMS Ark Royal og HMS Eagle 
gav lidt mere plads til fejl under landingerne. 
Der var ikke en træner udgave af  Sea Vixen, 
så besætningerne måtte nøjes med at træne 
i den mindre Hunter, så der kan man da tale 
om at blive kastet ud på dybt vand!

Der var dog et lidt mindre spændende 
aspekt af  besætningens overlevelsesmulig-
heder. Det var observatørens placering til 
højre for piloten med et låg over hovedet 
og kun et lille glughul. At det låg så ikke 
altid kunne lukkes op med den fornødne 
hastighed ved kritiske situationer kunne 
måske godt give selv den stærkeste en vis 
form for ”klaus”? Man klarede dog situa-
tionen ved at opgradere låget til gennemsig-
tig perspex og et katapultsæde, der dermed 
kunne skydes ud igennem ”låget”.

Landing på hangarskibene var ikke 
det store problem med de store vinger og 
understellet der var langt fra hinanden. Det 
var en relativt simpel sag at lande, ramme 
wiren og slippe wiren igen for derefter at 
lade vingerne folde sammen og køre til 
parkering inden den næste lander efter 40 
sekunder. Natlanding var dog en helt anden 
sag, da skibene indtil 1966 ikke brugte lys i 
den forstand. Det eneste piloterne kunne 
sigte efter var at ”landingsbanen” var mark-
eret med små lamper der normalt sad på 
vingetipper af  fl yene. Men efter alvorlige 
ulykker blev dette system dog forbedret 
væsentligt med to T-formede lyskastere, 
der gav piloterne en bedre fornemmelse 
for hvad der nu var hvad.

I den relativt korte karriere for fl yet var 
den kun en enkelt gang ude for at skulle 
bruge sine våben for alvor i en konfl ikt i 
Aden, hvor lokale stammefolk kom i den 
gale ende af  fl yets bomber og raketter. 
Udover det er der tale om et ægte koldkrigs 
fl y, der gjorde sit for at den kolde krig ikke 
blev en varm en.

Det nye Airfi x sæt i 1:48
Sættet er lavet i Kina på moderne forme 
og det kommer tydeligt til udtryk på de tre 
fi ne rammer, der fylder den temmelig store 
æske helt ud. Udover de tre rammer er der 
også en ramme klare dele, der ligger i sin 
egen lille forseglede pose. Jamen kan det 
blive meget bedre?

Dem der er gamle nok til at erindre 
gamle Airfi x vejledninger foldet sammen 
med en lille gnidret tegning bagest, vil blive 
meget overraskede over indholdet her. Et 
stort A4 byggevejledningshæfte vil blive 
mødt med fryd, men også den separate 
decalvejledning i A3 i farve med alle 4 
bemalingsforslag påtrykt vil varme udsatte 
Airfi x hjerter!

Der er nu når sandheden skal frem også 
en anden Sea Vixen FAW.2 på markedet i 
1:48. Eller den skal nok omtales i datid, da 
der er tale om det ellers ok vacuformsæt fra 
DynaVector. Den har jeg naturligvis også 
på lager, selvom jeg må erkende at det der 
vacu slet ikke er mig. Jeg har set ganske 
fi ne udgaver af  denne model, men der er 
tale om livs værk, da sættet på trods af  sin 
høje klasse stadig er på et meget basalt 
niveau sammenlignet med det vi kigger på 
her fra Airfi x.

Det er omkring et år siden at Airfi x 
fi k begejstret Fleet Air Arm fans overalt 
i verden med annonceringen af  planer 
om at udgive en Sea Vixen i 1:48. Det er 
et af  de fl y, hvor chancen for dette syntes 
særligt lille og det var svært at tro på, at det 
nogensinde ville ske. Det er trods alt over 
50 år siden fl yet gik i tjeneste så chancerne 
for at få en sprøjtestøbt Sea Vixen i 1:48 
kunne vel kun betegnes som begrænsede.

Oprindeligt var planen med sættet at 
det skulle være en ”limited edition” udgiv-
else i stil med TSR2’erne, men forhåbent-
ligt bedre end disse. Så det kan godt være at 
du skal være kvik hvis du vil have en. Man 
ved jo aldrig med de sætudbydere?

Brydning af  krympefolie!
Sættet er lagt i en meget stor og robust kas-
se. Æskelåget er præget af  et fl ot maleri af  
to Eskadrille 899 Sea Vixens der overfl yver 
et hangarskib.

Efter den rituelle fjernelse af  eventuel 
krympefolie kan æsken åbnes og man 
mødes af  synet af  de tre store, og vel-
fodrede støberammer støbt i en lys grå 
plast, og den lille klare støberamme der 
indeholder canopy og diverse andre klare 
dele herunder søgehoveder til missilerne. 
Sættet består af  227 dele. Støberammerne 
er rimeligt tykke og indløbene til nogle af  
delene er en del kraftigere end det man er 
vant til fra japanske sæt fra eksempelvis 
Tamiya og Hasegawa, hvilket godt kan 
besværliggøre fjernelse af  især små dele.

Der er en hel del interiørdetaljer støbt i 

fi nt relief  på indersiden af  fl yskroget. Dette 
vil ofte føre til svind under afkøling og lave 
de frygtede ”synk”, men det ser ikke ud til 
at dette sæt er ramt af  dette i udstrakt grad, 
hvilket også er til stor forskel fra tidligere 
(og gamle) Airfi x sæt.

Den gode nyhed er, at panellinier er 
graverede og slet ikke i samme lidt vold-
somme stil som på Canberra og TSR 2!

Den anden virkelig gode nyhed er, at 
sættet er meget præcist formgivet ud fra 
mange af  de originale DH tegninger og op-
målinger fra en række overlevende fl ystel.

Der er en lang række valgmuligheder 
– eller det det der på nydansk hedder ”op-
tions” - såsom foldede vinger eller vinger i 
fl yvestilling, fl aps op eller ned, osv. De bev-
ægelige rorfl ader er alle separat støbte og 
for visse er de bevægelige. Dette fungerer 
dog langt bedre og ser langt mere realistisk 
ud end på gammelkendte Airfi x modeller. 
Canopy kan monteres åbent eller lukket, og 
hovedhjulene kommer i fl ade og ”vægtede” 
versioner. Næsehjulene må du dog selv 
justere, hvis de også skal være ”fl ade”.

Der er inkluderet et fint udvalg af  
ammunition, bestående af  et par drop 
tanke, fi re Matra raketstyr, og et par Red 
Top missiler. Supplerende bevæbning 
kunne omfatte udstyr til lufttankning og 
Firestreak missiler – men også lige et par 
ekstra Red Tops, da den gængse bevæbning 
var 4 stk af  disse.

Ingen af  disse er medtaget i sættet, 
men vil sikkert snart være tilgængelige fra 
diverse resin producenter. Sea Vixen var 
også udstyret med to optrækkelige 14 skuds 
raketstyr på begge sider af  næsehjulsbrøn-
den, men de er støbt lukket. Bemærk, at 
disse blev slettet på senere FAW.2s. Dette 
vil kræve et rimeligt arbejde med at få disse 
væk på en køn måde så tjek dine referencer

Instruktionsvejledningen er på intet 
mindre end 24 sider. Bladrer du dem ig-
ennem kommer du hurtigt til den konklu-
sion, at dette på ingen måde kommer til at 
være et weekend byggeri! Det er en meget 
omfattende byggevejledning, men bema-

Flyet kan bygges med vingerne foldet og her er så Airfi x‘ bud på detaljer i vingefolden
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lings vejledningen er da noget mangelfuld? 
Der er henvisning til Humbrol farver, men 
det er på ingen måde fuldt dækkende. Der 
mangler detaljebemalings vejledning. Cock-
pittet er jo ikke bare matsort for pokker! 
Der er dog et meget fl ot farvesupplement, 
der viser det færdige fl y i fi re vinkler med 
farvebilledforklaringer til de vigtigste større 
detaljer.

Cockpittet er ret detaljeret og præcist 
for et sprøjtestøbt sæt, men der er sikkert 
mange der vil have fl ere og skarpere de-
taljer som resin (og æts!) detaljesæt, der 
helt sikkert vil komme i en ikke alt for 
fjern fremtid. Sæderne består hver af  
seks dele, og er noget basale, men præcist 
lavet og en verden fra det du må have 
set i gamle Airfi x sæt – arhh nu gentager 
jeg mig igen – men du kender sikkert det 
der plastik ”L” monteret på to pinde der 
sidder i fuselagesiden som ægte gammel 
Airfi x affi cionado! Men sæderne her er et 
rigtigt godt udgangspunkt, hvor man kan 

tilføje mange fl ere detaljer og seler er i det 
mindste et must i det tydelige og relativt 
åbne cockpit.

Sættet er fi ffi gt udtænkt med vinger, der 
kan bygges enten udfoldede eller foldede. 
Den foldede mulighed er pænt detaljeret, 
men en række yderligere dele såsom kabler, 
stempler og hængsler, vil gøre at dette 
område ser tilpas spændende og realistisk 
ud. Der er støttestænger inkluderet der gør 
at de foldede vinger er langt mere stabile 
på den færdige model. Det er den samme 
funktion, de også udførte i det virkelige 
liv! De udfoldede vingers mulighed er 
på det nærmeste genial. I stedet for end-
estykker på indervinge og ydervinge skal 
der monteres to plastkasser, så indervinge 
og ydervinge nærmest sættes sammen i ét 
stabilt stykke, der bør gøre de udfoldede 
vinger lige så stærke eller stærkere end 
en vinge støbt i ét stykke. Jeg kan næsten 
garantere, at samlingen ikke vil svigte på 
et senere tidspunkt, da samlingen vil være 

meget stabil! Landingsstellet er pænt uden 
at være prangende. Det vigtigste er med 
og hjulbrøndene har muligheder for ekstra 
detaljer.

En mærkesag
Decals er intet mindre end fremragende. 
Trykt af  Cartograf  (de bedste i branchen), 
og arket er enormt! Markeringer for fi re 
fl y er inkluderet, alle i Ekstra Dark Sea 
Grey over hvid, herunder XN650 fra 892 
Squadron, XP954 fra 893 Squadron, XS577 
fra 899 Squadron, og den restaurerede 
og luftdygtige Sea Vixen registreret som 
G-CVIX, der i øjeblikket er malet som 
XP924 fra 899 Squadron. Det blev malet 
i denne bemaling efter at have fl øjet i en 
række sæsoner i Red Bull bemaling. Ren 
formel 1! Mange så dette som blasfemi, 
men man skal huske på at Red Bull sikkert 
har ofret en mindre formue for at holde 
den sidste tilbageværende Sea Vixen i luften 
i over tre år.

Stencils er en historie i sig selv. Der er 
næsten 130 unikke stencils på Sea Vixen, 
og Airfi x giver dig dem alle! Hvis det lyder 
som en masse stencils, så husk på, at der er 
dubletter af  mange af  disse stencils, hvilket 
bringer det reelle antal til sandsynligvis et 
godt stykke over 300! Vær forberedt på et 
par aftener der kun står på decals. Farve og 
regis ter er perfekt, og de mindste stencils 
er læsbare. Alle vigtige røde ”no steps” 
områder på overkroppen er smukt trykt 
uden at den hvide underprint kigger ud 
under kanterne.

Jeg ville dog foretrække at mærkerne 
ikke havde fået mat lak på. De kommer på 
en fl yvemaskine, der skal have en halvblank 
glans, så det kan være lidt svært at forstå. 
Jeg er dog sikker på at denne matte fi nish 
vil forsvinde under en gang lak. Men prob-
lemet er at det godt kan give lidt fl ere lag 
lak for at få den samme glans over det hele. 
Jeg vil nødig sidde og skære i de mange 
markeringer på overkroppen, så der ligger 
lidt udfordring i at få skjult bærefi lmen.

En Sea Vixen FAW.1 kunne også være 
på mange modelbyggeres ønskesedler, 
men det ser ikke ud til at have været en del 
af  planen for fremtiden hos Airfi x, hvis 
man kigger på fordelingen af  delene på 
støberammerne. Der er nok nogle resin-
fabri kan ter der vil udfylde dette tomrum.

Konklusion
Samlet set er det et virkeligt fl ot sæt. Det 
har helt sikkert overskredet mine forvent-
ninger, og jeg ser frem til at se mange 
bygget til diverse udstillinger og konkur-
rencer, og Airfi x skal takkes for at tage 
chancen med et så interessant og vigtigt 
Royal Navy fl y som Sea Vixen. Hvad med 
en Gloster Javelin?

Decalarket er stort og særdeles fl ot trykt

Der er ikke decals med til netop dette fl y, men I skulle ikke snydes for et  foto af den grund
Foto: Via Internettet
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Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Stevns har fl ere gange skrevet sig ind i Danmarkshistorien med fl ammeskrift.

Tekst og fotos: Morten G. Pliniussen

Den 1. juli 1677 slog en dansk fl åde-
 eskadre under ledelse af  Niels Juel 
 en stor svensk fl åde eftertryk-

keligt. Og igen den 22. juni 1812 måtte 
englænderne fortrække efter at have lidt 
nederlag til danske kanonbåde, der sammen 
med kystartilleri og skarpskytter på Stevns 
Klint beskyttede en dansk konvoj under 
dens sejlads mod Køge Bugt.

I 1949 gik Danmark med i NATO og 
derved fi k Danmark en del opgaver, da vi 
lå ved indsejlingen til Østersøen. Årsagen 
til dette var, at NATO kunne lukke en stor 
del af  østblokkens fl åde inde. Derved kun-
ne de ikke true skibsfarten mellem USA/
Canada og de øvrige NATO-lande.

Byggeriet startede i 1952, og fortets 
første funktioner var klare i 1953. I juni 
1955 var fortet helt færdigt og fuldt ope-
rationsdygtigt.

Som forbillede havde bygherrerne 
kigget på tyske befæstninger i Jylland og 
et engelsk batteri i Dover, der lå i den 
samme slags undergrund som Stevnsfortet. 
Stevnsfortet ligger i en undergrund af  kalk, 
der har nogle mellemlag af  fl int også. Dette 
absorberer bombenedslag, hvilket gør at 
det er svært at ”knock-out’e” fortet eller 
de andre installationer, selv med A-våben.

Herefter var der antiluftskyts, kilome-
tervis af  underjordiske gange, 2 pansertår-
ne fra den tyske krydser Gneisenau armeret 
med 15 cm kanoner og meget andet.

Under 2.VK blev krydseren Gneisenau 
skadet af  et natligt RAF-bombardement, 
mens den var i dok, og Adolf  Hitler ud-
sendte en førerbefaling om at de store 

overfl adeskibe skulle trækkes tilbage, og 
artilleriet skulle bruges andet steds. År-
sagen til denne befaling, var at han ikke 
var tilfreds med deres indsats i forhold 
til de store ressourcer, som skibene lagde 
beslag på.

5 af  Gneisenaus kanoner endte i Jyl-
land, hvoraf  de 4 gjorde tjeneste i deres 
originale drejelige tårne i Vestvolden. Disse 
blev fl yttet til Stevns og installeret i det 
nybyggede fort. Dette bevirkede, at fortet 
ikke kun kunne beskyde overflademål, 
men også deltage i kampe på land ved 
at understøtte hæren med kanonild, idet 
tårnene kunne dreje rundt og dække store 
dele af  Sjælland!

Selvom fortet var en velbevaret hem-
melighed, kom bl.a. Feltmarskal Montgo-
mery og besøgte det og roste det i høje 
toner og ved Cuba-krisen i 1962 gjorde 
det god nytte. Herfra kunne Østblokkens 
skibe, der sejlede ind i Øresund opdages, og 
derefter var det ikke et problem at overvåge 
dem, som de sejlede gennem Øresund. 

Herved blev Stevnsfortet og Langelands-
fortet NATOs yderste spydspids under 
hele krisen!

Da Den kolde Krig sluttede, blev fortet 
overfl ødigt og til sidst nedlagt. Men lokale 
ildsjæle kæmpede for fortets bevarelse, og 
i dag har de indrettet det som museum så 
eftertiden kan få et sjældent indblik i Den 
kolde Krigs historie.

I august tog vi i Fyenske Modelbyggere 
til Stevnsfortet for at kigge på det. Efter 
at have betalt kr. 110,- var døren til alle 
herlighederne åben.

Der var en fi n oversigt over Den kol-
de Krig med fotos og samtidige effekter, 
en fi lmforestilling om fortet i tjeneste og 
herefter gik vi ud i terrænet. Vi så radarer, 
missiler, vedligeholdelsesmateriel, 40 mm 
luftværnskanoner og 12.7 mm maskin-
geværer i fi rlingtårne foruden en hel del 
kampvogne fra hæren. Her var der både 
M113, Leopard 1 og Centurion. Yderme-
re var der et tårn med en 15cm kanon til 
lysmålsbeskydning med en af  kanonerne 
fra Gneisenau.

Herefter gik vi i undergrunden med 
vores turleder (sådan en skulle vi have med 
af  sikkerhedsmæssige årsager dernede), 
og turen var på 3 km og varede halvanden 
time. Her så vi alle de underjordiske funk-
tioner. Der var ammunitionsrum, kontorer, 
sovesale, interimistiske køkkener, radar-
rum, maskinhaller og værksteder og meget 
andet. Turlederen var meget velinformeret, 
og det var meget spændende at gå rundt 
under jorden og se det hele.

Til sidst så vi det ene af  fortets 2 tårne 
og det var meget velbevaret, og det var 
meget tydeligt at tårnet oprindeligt var 
konstrueret til brug på et slagskib.

Konklusionen er, at fortet er meget 
anbefalelsesværdigt, og da vi var der, fl øj 
timerne af  sted. Tag endelig familien 
med, for det er noget som alle vil fi nde 
interessant.

Et af kanontårnene på Stevnsfortet

4 stk. 12,7 mm maskingeværer i fi rlingaffutage kan ses på museet



32

Anmeldelser
Transport
M29 Weasel gunship/ambulance.

Hauler 1/72 resin + æts.
Studebakers lille fuldbæltetraktor har jeg 
altid syntes rigtig godt om, siden jeg første 
gang så en 1/35 udgave i et Monogram 
katalog i midten af  1970’erne. Først et 
par årtier senere fi k jeg fat i et eksemplar 
af  sættet på et swapmeet i Viborg og i 
mellemtiden nåede Azimut fra Frankrig 
så lige også at udgive en 1/35 resinudgave 
og nyeste skud på stammen er nu blevet 
tjekkiske Haulers 1/72 udgave af  både 
M29A - og C versionen. Begge havde et 
vandtæt stålpladeskrog og var specielt vel-
egnede til at køre i meget mudret terræn og 
dyb sne, hvor andre køretøjer måtte give 
op. Og C versionen var tillige amfi bisk, 
ved tilføjelse af  fl ydeelementer for og bag. 
Flydeelementerne var enkle og nemme at 
tage af  og på og A kunne derfor hurtigt 
blive til C i felten og vice versa.

M29 var opfølgeren til forgængeren 
T15/M28, som en engelsk opfi nder ved 
navn Geoffrey Pyke fi k ideen til og som 
blev udviklet til Project Plough; et tophem-
meligt kommandoraid planlagt i 1942, hvor 
der ville blive brug for et specialkøretøj til 
transport i sneterræn. Kommandostyrken 
skulle bestå af  1. Special Service Force 
(amerikansk-canadisk enhed) på ca. 4.000 
mand, som skulle nedkastes over Norge, 
for at ødelægge tyskernes tungtvands-
produktion, til brug for deres A-bombe 
forskning. Projektet blev dog ikke til noget 
i denne form og som de fl este vil vide, 
var det i stedet norske frihedskæmpere/
OSS agenter, der gennemførte raidet med 
succes, næsten som det blev gengivet i 
krigsfi lmen „Telemarkens Helte“, som er 
baseret på de virkelige begivenheder.

Udviklingen af  Studebakers Weasel 
fortsatte dog ufortrødent, selvom afblæs-
ning af  Project Plough gjorde at T15/M28 
kun fi k aktiv tjeneste som forsyningskøre-
tøj i Alaska, i forbindelse med kampene om 
tilbageerobring af  Aleuterne fra japanerne 
i 1943. T15/M28 viste sig dog også at være 
for tung i hækken og havde tendens til at 
kaste sine bælter af  under kørslen.

Et helt nyt design, T24, blev derfor 
lavet med motoren forrest og drivakslen 
bagerst, et forstærket ophæng og en større 

mandskabs-/fragtladssektion for 3 mand 
bagtil. Sommeren ‘43 gik produktionen i 
gang og ultimo samme år, blev T24 stan-
dardiseret som Cargo Carrier M29. 4.476 
stk. T24/M29 blev fremstillet i løbet af  
1943/44 og dens ilddåb skete første gang 
i Italien, tidligt ‘44. Efteråret ‘44, da ve-
jene blev for mudret for Jeep’s, indsattes 
den også i Frankrig og senere hen også i 
Stillehavet.

Undervejs i produktion, blev C versio-
nen udviklet som en amfi bisk modifi cering. 
Fremdrift i vandet var via bælterne, samt 
2 ror i hækken, der kunne styres med et 
udvendigt kabeltræk. Tophastighed: 58 
km/t til lands, 6 km/t til vands.

C udgaven erstattede A udgaven i 
produktionen ca. foråret 1944. 10.647 
stk. M29C blev produceret og godkendt 
af  US Army 1944/45. Ilddåb fandt sted 
i Vesteuropa Jan./Feb. 1945, i Stillehavet 
december ‘44 på Filippinerne og senere hen 
også på Iwo Jima og Okinawa. Englænder-
ne modtog også et større ukendt antal af  
begge versioner, gennem Låne-Leje aftalen. 
De kom bl.a. til god nytte i Holland, da 
tyskerne åbnede for digerne, under deres 
tilbagetrækning.

Efter 2.VK var andre aftagere bl.a. 
Østrig, Frankrig og Norge. Frankrig hav-
de allerede i løbet af  krigen modtaget en 
forsyning fra amerikanernes eget arsenal og 
efterfølgende blev M29 meget benyttet af  
Fremmedlegionen i Indokina, kolonikrigen 
1946-54. Norge har benyttet M29 til deres 
alpine enheder, helt frem til 1980’erne, 
hvor de blev udskiftet med Volvos Bv 202 
og Hägglund & Söner Bv 206. US Army 
benyttede også deres Weasels i mindre 
omfang i Koreakrigen, til bl.a. kabellægning 
og begge versioner optrådte stadig i hærens 
„Handbook of  Ordnance Material“ 1968.

Efterkrigsudgaver blev også testet for 
og brugt operativt med forskellige kalibre 
dysekanoner, fra 57 mm - 106 mm. Civilt 
blev de også benyttet til polarekspeditioner 
frem til 1960’erne af  fl ere lande.

Haulers sæt:
46 resin dele + 29 i æts. Støbninger er 

fremragende uden den mindste form for 
bobler. Det er dog ikke alle delene, der skal 
bruges til A udgaven, som jeg investerede i. 
Men nogle af  ætsdelene er sindssygt små!!!

Bælterne ser ud til at være 20 tom-
mers/51 cm typen, som blev indført i pro-
duktionen fra og med nr. - 2103. Indtil da 
benyttedes 15 tommers/38 cm bælter. Bæl-
ter og køretøjskroppen er hver især støbt i 
et stykke. Det er fortrinsvis bogieophæng 
og forruden (af  æts), samt dele af  interiør/
exteriør, der skal samles. Mulighed for sy-

getransport med bårer, blev tilføjet fra og 
med nr. - 4104. Sættes udgave er dog mere 
en improvisationsudgave, hvor bårerne kan 
sættes på tværs af  køretøjet. På den stan-
dardiserede udgave kunne bårerne lægges 
på langs, hvor bårefødderne kunne sættes i 
påsvejsede fodskåle. MG’et på piedestal er 
en model 1917A1, vandkølet, fra 1.VK. Ret 
usædvanligt, da denne type sjældent ses på 
billedmateriale om amerikanske køretøjer i 
tiden efter USA’s indtræden i 2.VK. Efter 
1942 vil et luftkølet 0.30 Browning, være 
mere sandsynligt, selvom 1917A1 gjorde 
både 2.VK og Koreakrigen med, da dets 
ry for pålidelighed og præcisionsskydning, 
stadig holdt. Så helt afvise muligheden på 
en Weasel, kan jeg ikke.

Alternativt kan man tage et 0.30 Brow-
ning fra et af  Academy’s 1/72 Ground 
Ve hicle Set. De er ypperlige. 0.30 Browning 
brugte franskmændene, sammen med deres 
eget model FM 24/29 7,5 mm MG, i Indo-
kina. Sættet levner dog ingen mulighed for 
at lave en fransk udgave, som blev kaldt „Le 
Crab“ i Indokina, da der kun er decals til 5 
forskellige amerikanske enheder.

Sættet kan anbefales for sine fi ne og 
fejlfri støbninger, mens prisen på 324 kr. 
nok afskrækker mange fra at kaste sig over 
et 1/72 multi-media byggesæt. Kvalitet og 
pris følges jo som bekendt ad.

Kilder:
Tankograd Technical Manual Series no. 

6020. US WWII Studebaker M29 & M29C 
Weasel. Tankograd Publishing 2010

US Army Vehicles of  WWII. Boniface 
& Jeudy. Haynes Publishing 1987

Squadron/Signal 6053. Ground War - 
Vietnam vol. 1945-1965. Jim Mesko 1990

Avec les Crabes de la Legion - artikel i 
Tank Zone 2, dec.-jan. 2008/09

Niels Helge Rønkjær

Bøger
Fouga CM 170 Magister in
Finnish Air Force
af  Jyrki Laukkanen
Forlaget Apali, Tampere, Finland 2005.
ISBN 952-5026-48-5
Bogens emne kan vel ikke helt sammenlig-
nes med noget dansk, idet fi nnerne typisk 
har gennemført hele pilotuddannelsen 
i hjemlandet, også uddannelsesfasen på 
jetfl y.

Der var derfor rigtig mange fl y af  typen 
i tjeneste i Finland: 18 fl y købt færdige i 
Frankrig blev efterfulgt af  62 fl y licens-
bygget i Finland, altså ialt 80 fl y.

Bogen fortæller fl yets udviklingshisto-
rie med en gennemgang af  de forskellige 
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versioner og typebetegnelser, desuden gives 
der oversigter over brugen af  Magister i 
andre lande og samtidige jettræningsfl y. 
Historien i Finland begynder med en ind-
føring i træningsfl ysituationen i Finland i 
1950erne og valget af  nyt træningsfl y. Den 
offi cielle beslutning blev taget i 1958, hvor 
der også blev tegnet kontrakt om licensbyg-
ning af  typen i Finland – de første fl y blev 
leveret meget hurtigt, allerede i december 
samme år. Da Valmet Vihuri, som Magister 
skulle erstatte, fi k fl yveforbud året efter, 
blev omfanget af  indkøbet straks sat op. 
De fi nskbyggede fl y blev leveret fra 1960 
til 1967.

Flytypens tjeneste i Finland varede i 
præcis 30 år frem til 1988, herunder an-
vendtes typen ved alle fl yvende enheder, 
hver af  disse har sit kapitel. I løbet af  
denne lange tid havarerede 21 fl y, i langt 
de fl este tilfælde på grund af  pilotfejl. Der 
var således tale om et populært og pålideligt 
fl y. I løbet af  denne tid så vi også typen i 
Danmark, idet FM-75 og FM-32 besøgte 
Flyvestation Værløse i 1968 for deltagelse i 
CISM-mesterskaberne i fl yfemkamp.

Bogen rummer naturligvis også et kapi-
tel om konstruktion og tekniske systemer 
samt et om, hvordan fl yet fl yves. Piloterne 
får deres eget kapitel, selv om der ikke er 
nogen liste over alle de 732 fl yverelever, 
der blev uddannet på typen.

Modelbyggeren kan glæde sig over 
et kapitel om bemaling og markeringer. 
Standardbemalingen var „ingenting“, altså 
naturmetal. For at forbedre synligheden 
blev day-glow bemaling på vingespidser 
og for- og bagende indført i 1960erne, 
malingen blev erstattet af  day-glow tape 
i 1970erne. En stribe fotografi er viser, at 
det til serienummeret er muligt at påføre 
et M på mange forskellige måder, så mo-
delbyggeren skal være ganske opmærksom, 
når decals vælges.

Afslutningsvis beskrives fl yenes skæb-
ne efter udfasningen. Flylisten bringer et 
fotografi  af  hvert eneste individ – i et par 
tilfælde dog i havareret stand.

Ligesom de andre bøger i serien rum-
mer dette bind masser af  fotografi er, de 
fl este i farve, på de 192 sider. Bogen er 
i A4 format, indbundet i stift bind. Alle 
billedtekster og hele brødteksten er på både 
fi nsk og engelsk. Der er to undtagelser her-
fra, hvor teksterne kun er på fi nsk, nemlig 
havari beskrivelserne på siderne 139-140 og 
det afsluttende kapitel med de individuelle 
fl yfotos – sidstnævnte har dog en ordliste, 
som muliggør tydning af  billedteksterne.

Bogen føres i Danmark af  Nyboder 
Boghandel. Efter et besøg her er det bare 
at fi ske sit Airfi x- eller Heller-sæt frem og få 
fi ngre i for eksempel Max Decals sæt 7205.

Kai Willadsen

”1916 Verdun og Somme”
af  Julian Thompson.
Udgivet i et samarbejde mellem Car-
lton Books Ltd., Soul Media og BBC. 
Trykt i Kina i 2006.(Intet ISBN nr.) 66 
sider. Meget illustreret og proppet med 
ekstramateriale, indeholder 4 DVDer 
og et indlagt forord af  Kjeld Hillingsø.
Her er der 66 sider fyldt med information 
om skæbneåret 1916. Slagene ved Verdun 
og Somme rasede på sit højeste og udsig-
terne så ikke så godt ud for De Allierede. Vi 
går lige på og hårdt med et indlagt forord 
af  General Hillingsø og derpå fortsætter vi 
med generalstabskort over de 2 slagmarker 
og en indledning, hvor situationen ridses 
grundigt op… Dernæst går vi lige ud i 
slagenes helvede.

Slagene beskrives grundigt fra første 
skud til de ebber ud. Beskrivelsen af  begi-
venhederne er mesterlig og illustrationerne 
er pragtfulde, heraf  er der fl ere lidt kendte 
fotos og fl otte generalstabskort. Her er 
der desuden lommer i siderne med breve, 
plakater(!), pilot logbøger, forholdsordrer, 
telegrammer, tegninger, postkort osv., osv.

Til sidst kommer vi til arven efter de 
2 vigtige kampagner, som jo var vidtræk-
kende. Gennemgangen er fantastisk og 

jeg føler mig meget informeret efter at 
have læst alle 66 sider. De sidste sider er 
oversættelser og registre, som er nyttige for 
den interesserede læser.

Men det hele stopper ikke her for der 
er også 4 DVDer.

De 3 DVDer er på i alt 5 timer og 
50 minutter. Her er en tv-serie som BBC 
har lavet om den 1.VK. Den er set før på 
Discovery, men gensynet var pragtfuldt. 
Dette er fjernsyn af  høj klasse.

Den sidste DVD er en fi lm på 2 timer 
og 18 minutter. Den omhandler et kompag-
ni soldater, der forsvandt under kampene 
ved Gallipoli. Kompagniet blev hvervet 
på et af  de kongelige engelske godser. 
Selveste godsforvalteren ledte kompagniet 
i kamp og da alle folkene forsvandt, bragte 
hændelsen derved verdenskrigens rædsler 
ind i hjemmene hos landets øverste ledelse. 
Ekstramaterialet består af  fortællingen 
om det virkelige kompagni og historien 
præsenteres af  Prins Edward.

Min vurdering af  hele dette værk af  
bog, DVDer og andet materiale er den at 
det kan ses med udbytte af  alle aldersklas-
ser. Meget anbefalelsesværdigt.

Morten Grim Pliniussen

”Dunkirk 1940 Operation Dynamo”
af  Douglas C. Dildy. Illustrationer 
af  Howard Gerrad. Forlaget Ospreys 
Campaign serie nr.219. Trykt år 2010. 
ISBN nr.: 978 1 84603 457 2. 96 sider, 
rigt illustreret.
Allerførst ser vi på baggrunden for den 
allierede retræte til Dunkirk og de om-
kringliggende strande. Det var simpelthen 
det at tyskerne angreb, hvor de Allierede 
ikke forventede det og på en måde som de 
Allierede ikke forventede. Tyskerne brugte 
Stukas og kampvogne på en meget aggres-
siv måde, mens at de Allierede var meget 
defensive. Tyskerne havde fi npudset deres 
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kamperfaring siden felttoget i Polen og 
lært af  deres fejl. Det havde De Allierede 
absolut ikke! Og dette bar kimen til eva-
kueringen ved Dunkirk og Frankrigs fald.

Kronologien af  datoer er god og in-
formativ og det er gennemgangen af  de 
deltagende styrker på begge sider også og 
ligeledes stifter vi bekendtskab med beslut-
ningstagerne på begge sider af  kampene. 
Parternes slagplaner gennemgås derpå, 
hvorefter vi ser på Tyskernes angrebsrute 
og De Allieredes tilbagetrækning. Derud-
over ser vi på Royal Navy’s forberedelser til 
at evakuere tropperne og endelig Royal Air 
Force’s involvering i slaget over strandene 
ved Dunkirk.

Som bogens beskrivelse af  slaget skri-
der frem, er det svært at lægge den fra sig. 
Vi følger kampene som de skrider frem og 
selv om tyskerne er de store vindere, så går 
det ikke altid som de ville have at det gik! 
Til sidst er vi med tropperne ved Dunkirk’s 
strande mens de trasker rundt og venter på 
at bådene fragter dem bort.

Evakueringens eftervirkninger gen-
nemgås derpå. Franske tropper sendes 
hjem via Portsmouth og Plymouth til Brest 
og Cherbourg. Englænderne bliver sendt 
forskellige steder hen og genopstilles i de-
res regimenter, men alt deres materiel går 
tabt, for det måtte efterlades ved Dunkirk.

Miraklet ved Dunkirk beskrives godt og 
illustrationerne følger fi nt bogens handling. 
Bogen kan varmt anbefales.

Morten Grim Pliniussen

“The Doolittle Raid 1942 Americas 
fi rst strike back at Japan” af  Clayton 
K. S. Chun. Illustrationer af  Howard 
Gerrad. Forlaget Ospreys Campaign 
serie nr.156. Trykt år 2006. ISBN nr. 
13 978-1-84176-918-9. 96 sider og rigt 
illustreret med fotos, kort og malerier.
Er der noget i Stillehavskrigen 1941-1945, 
der har fascineret mig, så er det USA’s 
modangreb i 1942. USA og de andre allie-

rede var trængt tilbage og fl ere steder både 
slået og ydmyget… Og alligevel går man 
til modangreb og det endda på selveste 
Japan. Med andre ord: Man begiver sig ind 
i selve løvens hule, for at vise at man stadig 
kan kæmpe og tilføje den sejrrige løve et 
nederlag, selvom at man er alvorlig trængt!

Bogen følger slavisk Ospreys Cam-
paign-seriens opskrift. Først præsenteres 
vi for operationens baggrund, hvor De 
Allierede er trængt. Derpå præsenteres vi 
for de beslutningstagere der tog beslutnin-
gerne på begge sider, dvs. både USA og 
Japan. Vi stifter bekendtskab med f.eks. 
Halsey, Doolittle, Yamamoto, Massato og 
Tojo. Derpå ser vi på styrkerne, der deltog 
i angrebet og derpå de forsvarende styrker.

Raidets planlæggelse og forberedelser 
beskrives, hvorpå vi følger hangarskibene 
Hornet og Enterprise og deres følgeskibe 
på missionen.

At lette med et B-25 Michell mellem-
tungt bombefl y er ikke en nem opgave, hvis 
det sker fra et hangarskib i høj sø. Men det 
var hvad man gjorde! Angrebet startedes 
tidligere, fordi japanske overvågningsskibe 
havde opdaget den amerikanske styrke. 
Alligevel kom det som et chok for Japans 
krigsledelse, da de troede sig usårlige.

Vi følger derefter hvert enkelt B-25 
bombefl y og deres rute og de kamphand-
linger, som det blev involveret i. Dette var 
bogens højdepunkt! Jeg kunne ikke lægge 
bogen fra mig da jeg læste dette kapitel. 
Til sidst gennemgår bogen operationens 
eftervirkninger, for det var et meget mere 
selvsikkert USA, der gik til modangreb ved 
Midway og generelt i Stillehavet. Resultatet 
kender vi alle for Japan måtte hejse det 
hvide fl ag i 1945!

Pragtfuld bog, pragtfuld beskrivelse og 
pragtfulde illustrationer!

Morten Grim Pliniussen

”World War II US Cavalry Units”
af  Gordon L. Rottman og illustrationer 
af  Peter Dennis. Osprey Publishing 
2009 i Elite serien nr. 175. ISBN nr. 
978 184603 451 0. 64 sider og meget 
illustreret.
Dette er en bog om en meget lidt kendt 
militærhistorisk emne, men denne bog 
råder bod på (noget) af  det.

Vi kender alle sammen US-kavaleri-
sterne der rider ud over prærien og redder 
nybyggerne i utallige cowboyfi lm. Men 
kavaleriet var mere end det. Det var en 
effektiv mobil slagstyrke, der gjorde god 
tjeneste under Den Amerikanske borger-
krig 1861-1865 og indianerkrigene, men 
måtte omstille sig på en ny tid derefter. I 
det sydlige USA dannedes der nye enheder 
efter nederlaget i 1865 og de indgik i USA’s 

samlede militær.
Kavaleriet deltog i kampene på Cuba og 

i Mexico ved århundredeskiftet, men havde 
svært til at omstille sig under den 1.VK og 
udviklingen der fulgte. Årerne der fulgte 
herpå blev endnu sværere for US Cavalry 
enhederne, men ved USA’s indtrædelse 
i den 2.VK efter bombningen af  Pearl 
Harbor skulle der ske noget. Og det gjorde 
der! Taktik, udrustning og bevæbning blev 
moderniseret! Og kavaleristerne behøvedes 
ikke at ride frem til slagmarken, hvis situa-
tionen ikke var påkrævet. Dette var meget 
nyt for mange af  kavaleristerne. 

Kavaleri-enhederne som vi møder i 
stillehavskrigen er som følger
26th Cavalry Regiment ”Philippine Scouts”
112th Cavalry Regiment “Special”
124 Cavalry Regiment “Special”
1st Cavalry Division “Special” og dens 
enheder(der er en del).

Vi følger kavaleristernes udvikling fra 
de sad på hest, til at de måtte traske ind 
i junglen og drive japanerne ud af  den. 
Kampene som de deltog, var mange og 
hårde og vi kommer vidt omkring, da US 
Cavalry deltog i samtlige offensiver på 
samtlige fronter hvor USA var involveret. 
Højdepunkter var der mange af, men et 
særligt da The Philippine Scouts gik til 
modangreb på japanerne ved Luzon for at 
dække andre troppers retræte er et særligt 
stort højdepunkt. Her red kavaleristerne 
frontalt imod japanske tropper med trukne 
Colt 45 pistoler (sablen var kort tid inden 
da blevet afskaffet til feltbrug), og drev dem 
tilbage! Dette var det sidste kavaleriangreb 
i USA’s militærhistorie. Ved afslutningen 
følger vi US-kavaleristerne på besættel-
sestjeneste i Japan og historien slutter ikke 
her. Forfatteren følger kavaleristerne helt 
”op to date” ved at nævne at de deltog i 
Korea, Vietnam, Irak, Kuwait og Bosnien.

En meget god bog om et fuldstændig 
overset emne. Meget anbefalelsesværdig!

Morten Grim Pliniussen.
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Tegning 2

Tegning 4

Tegning 5

Tegning 6

Tegning 1
Tegning 1

1 Convair B-36
X Boeing B-47
2 Boeing B-52

Tegning 2
1 PzKw V Panther
X PzKw VI Tiger
2 PzKw E-75

Tegning 3
1 Kawanishi N1K1 Kyofu (Rex)
X Curtiss SC-1 Seahawk
2 Nakajima A6M2 (Rufe)

Tegning 4
1 M1A2 Abrams
X Challenger 2
2 Leopard 2A5

Tegning 5
1 Rockwell-MBB X-31
X SAAB JAS-39 Gripen
2 Eurofi ghter Typhoon

Tegning 6
1 HMS Ark Royal
X USS Forrestal
2 Admiral Kuznetsov

Tegning 3

JULEKONKURRENCE
På generalforsamlingen udløstes spændingen om hvem der vandt Ye Olde traditionelle Julekonkurrence. Ikke mindre end fjorten 
medlemmer havde indsendt eller afl everet deres bud inden fristen udløb. Men der var kun otte, der havde 6 rigtige på tipskuponen!

Jeg må konstatere at medlemmernes kunnen udi japanske pontonfl y lader noget tilbage at ønske, men det behøves jo heller ikke 
at være alt for nemt. Til gengæld var der ingen der havde misset hvilket hangarskib der var tale om - er I blevet skibsbyggere alle 
sammen? Til Jer der ikke deltog i den lille julespøg, så vil jeg foreslå Jer at anvende internettets lyksaligheder næste år, og derved blive 
i stand til at deltage.

Lykkens gudinde var denne gang Torben Klein, der trak vinderen op af  en lille trækasse. Navnet på vinderen er Kim Hansen, der 
ikke var til stede på generalforsamlingen, så han er efterfølgende blevet kontaktet for at kunne vælge en af  de bøger der var årets præmie.

Herunder er de rigtige svar markeret med fed skrift.
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.

Bestillinger af  kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.

Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2011!

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

Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af  sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine 
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopi-

er i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. maj 2011

(Flot blad, med. gode fotos – ligner lidt Mallari, men sproget er 
mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/10
Die Werknummeren Bf  109 Produktion – art. m. fotos ...... –14
Aschewolke 1944 – art. m. få fotos .............................................–4
Reservierte OE-kennungen – art. m. fotos ................................–4
Luftfahrzeugregister – art. m. fotos ............................................–2

Limtuben – 3/2010 Norge
Bismarck i 1:350 fra Tamiya – art. m. fotos ........... –5 ”FARVE”
1949 Ford servicebil – art. m. fotos ........................ –3 ”FARVE”
Tamiyas BMW R75/5 i 1/6 – art. m. fotos .......... – 5 ”FARVE”
Southern Challenge 2010 – art. m. fotos ............... – 3 ”FARVE”
Norwegian Challenge 2010 – art. m. fotos ........... – 5 ”FARVE”
Tamiyas 1/48 Crusader II – art. m. fotos ............. – 2 ”FARVE”

(Kit er et rigtigt fl ot blad med mange farvesider – sproget er 

dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 159 3/2010 (Belgien)
Albatros D.111, Eduard 1:48 – art. m. fotos .............................–6
Landing in Ports-en-Bessin, 6. jun 1944 – art. m. fotos ..........–6
Homemade decals – art. m. fotos ................................................–2
Spitfi re Mk.I/II – art. m. fotos ....................................................–3
Der Kübelwagen Typ 82, Tamiya 1/48 – art. m. fotos ............–6
Jaguar GR.9 Israeli Defence Force – art. m. fotos....................–2
13. juni 2008 – art. m. fotos .........................................................–6
National Convention 2010 Photoshoot – fotos ........................–6

NYT FRA AJ PRESS
GP 20: German Naval Artillery vol.4
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA CMK
1:35
3063: King Tiger (Henschel turret)
  interior set
3115: Crusader (Cruiser tank Mk.IV)
 Engine set for Italeri kit
B35078: German WWII Afrikakorps
 Characteristic head (4 pcs) 
B35079: German WWII soldiers
 Characteristic head (4 pcs) 
B35080: British WWII Desert rats
 Characteristic head (4 pcs)
B35081: US WWII soldiers
 Characteristic head (4 pcs) 
1:72
PLT207: Arsenal Delanne 10C.2
7188: Soviet WWII Aircraft torpedo
1:48
4245: German WWII bombs SC 1000
 „Herrmann“ (2 pcs)
1:32
5052: P-40E/K/M/N Warhawk under-
 carriage bays with canvas covers 
for
 Hasegawa kit
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA EDUARD
1:35
36141: BT-7
36143: Stryker slat bending template
36144: Camo netting UK S type Desert
36145: Camo netting UK
 S type Woodland
SÆT
1:48
8089: Jak-3
8094: DH-2
84100: Fw 190D-9
84140: Bf  110G-2
1:72
2110: Liberator B. Mk.VI in CBI
1:4
14001: Bf  110 Instrument Panel
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA HISTOIRE
Men and Battles ?: 2nd Bull Run
355: Men and Battles ?: Alesia
386: Men and Battles ?: Hungary Autumn 
Winter 1944-45 The Panzers Last Strokes
Men and Battles ?: 1187 The Battle of  
Hattin
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA HOBBY BOSS
82431: VK. 601: Pz I C
85501: 1/35 152mm ShkH DANA vz.77

NYT FRA MPM
1:72
K72006: PV-2 Harpoon Colour photo-et-
ched
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ROYAL MODEL
RM609: Conversion kit M14/41 1° serie
RM627: Crewman SS Panzerdivision
RM628: Evacuee pulling cart
RM630: Tank commander
 „Grossdeutschland“ Div.
RM631: Panzer IV crewman
 (Normandy 1944)
RM636: Mother with his childrens
RM637: Assorted farm tools
RM638: Childrens playing
RM639: Farm cart (small type)
RM640: Farm cart (big type)
RM641: Wine barrels and farm accessories
RM642: Farm accessories
RM643: Whellbarrows
RM644: Farm plow
RM645: Canvas cover Sturer Emil
 (Trumpeter kit)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Navn
To-

tal

Kjeld Pedersen 10 9 10 10 39 5

Lasse Hyllemose 10 9 9 10 38 2

Ib Schmidt 9 10 10 9 38 4

Flemming Hansen 9 8 10 10 37 3

6 Bjørn Jensen 8 8 8 9 33 10

Roy Nielsen 7 7 9 8 31 8

Peter Kristiansen 8 6 7 9 30 12

Poul Østergaard 10 10 8 0 28 --

Martin Røpke 6 10 5 7 28 13

Jes Touvdal 6 6 6 8 26 6

Kvartårs-
konkur-
rence 
2010
Af Peter Kristiansen

Antal modelbyggere 2010: 19

Vinderne i den fjerde og sidste kvartårs-
konkurrence i 2010 blev:

Klasse A: Militær og fi gurer
Kjeld Pedersen: Nagmachon
Kjeld Pedersen: Tiger II
Bjørn Jensen: StuG III

Klasse B: Fly, biler og andet
Flemming Hansen: Ferrari F450
Peter Kristiansen: Fairey Gannet
Roy Nielsen: Y-wing starfi ghter

Klasse C: Dioramaer
Lasse Hyllemose: Berlin 1945
Ib Schmidt: Hey Sarge! Can you take us 
towards Ranville.
Jes Touvdal: Funkverbindung

Kjelds model af  en Nagmachon blev afte-
nens sikreste vinder. Kjeld fi k også 2. plad-
sen med en Tiger II, mens Bjørn for fjerde 
gang i træk tog 3. pladsen med en StuG.

Kjeld har året igennem domineret 
klasse A med tre 1. pladser og en 2. plads, 
og med 39 point vandt Kjeld guld i den 
samlede kvartårskonkurrence 2010.

I klasse B fi k Flemming igen en 1. plads, 
denne gang med en Ferrari F450, mens 
undertegnede blev belønnet med 2. pladsen 
for en Fairey Gannet. Roy blev nummer 
3 med en Y-wing fra StarWars universet.

I dioramaklassen var det Lasses tur til 
at trække det længste strå med sit diorama 

”Berlin 1945” med en T-34. Ib havde valgt 
en scene fra Normandiet med en Sherman. 
Jes Touvdal fi k 3. pladsen for et spændende 
udformet diorama med en 105 mm leFH 
18/40 kanon.

Aftenens resultat i klasse C betød, at Lasse 
vandt sølv og Ib vandt bronze i den sam-
lede kvartårskonkurrence 2010. Stort til 
lykke til Kjeld, Lasse og Ib.

Martin Røpke deltog med 2 modeller 
– en V-100 i klasse A og – lidt usædvanligt 
for Martin – en Hawker Tempest i klasse B. 
Per Nielsen deltog igen med et imponerede 
lokomotiv, denne gang var det et BR-52. 
Ove Høeg havde bygget en A-7 Corsair 
II, mens Klein deltog med sine fi re nyeste 
dioramaer, bl.a. en nydelig Oxford i dansk 
bemaling. 

NYT FRA ARCHER 1:35
AR35336: German Ambush Disc
  Camoufl age. Pattern #1.
AR35337A: German Ambush Disc
  Camoufl age. Pattern #2A.
AR35337B: German Ambush Disc
  Camoufl age. Pattern #2B.
AR35338: German Ambush Disc
  Camoufl age. Pattern #3.
AR35339: German Ambush Disc
  Camoufl age. Pattern #4.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYE TILBEHØRSSÆT FRA 
BLACK DOG 1:35

T35037: US modern bags accessories set
T35038: USMC LAV A2 accessories set
F35013: Canadian tank crew
 in Afganistan N°1
F35014: Canadian tank crew
 in Afganistan N°2
F35015: Canadian army tank
 crew in Afganistan
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA HUSSAR 1:35
HSR 35092: Bedford
HSR 35093: 25pdr with limber
HSR 35094: Kfz. 13 Adler
HSR 35095: 40mm Bofors (Bronco)
HSR 35097: Austin Tilly Wheels with
  civilian pattern tires
HSR 35098: Austin Tilly with HD
  pattern tires
HSR 35099: Austin Tilly wheel rims [5]
HSR 35100: BA-64 Wheels
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2011
09. marts .................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
12.-13. marts ............................. ModellExpo 08 Open modelkonkurrence Stockholm (www.ipmsstockholm.net)
26.-27. marts ............................. Skala 2011 modelkonkurrence ....................Gardermoen, Norge (www.ipmsnorge.org)
27. marts .................................... Østjysk Open modelkonkurrence ..............Fritidscentret, Randers (http://www.ostjysk-open.dk/)
13. april ...................................... IPMS-møde Swapmeet ................................Nyboder Skole, København
13.-17. april ............................... Intermodellbau .............................................Dortmund Westfalenhalle
 .............................................................................................................................. (http://www.westfalenhallen.de)
07.-08. maj................................. Hobbymesse ..................................................Valbyhallen, København (http://www.hobbymesse.dk/)
11. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
08. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
03.-06. august ............................ IPMS USA Nationals ...................................Omaha, Nebraska (www.ipmsusa2011.org)
10. august .................................. IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
03.-04. september .................... Modell Göteborg modelkonkurrence .......Göteborg, Sverige (http://modellgbg.myspot.se/)
14. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
12. oktober ................................ IPMS-møde - DM forberedelse .................Nyboder Skole, København
15.-16. oktober ......................... DM i Modelbygning .....................................Valby Kulturhus, Valby (www.ipms.dk)
29.-30. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ......................Teknisk Museum, Malmø (www.c4-open.nu)
05.-06. november ..................... Esbjerg Åben modelkonkurrence ..............Esbjerg (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
09. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
12.-13. november ..................... Scale Modelworld modelkonkurrence .......Telford, England (www.ipms-uk.co.uk)
08. december ............................ IPMS-møde julehygge .................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby

Alle møder i København er på Nyboder Skole, i håndarbejdslokalet 005 i stuen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER FRA 
2011

208. Marc Dahlstrøm
Sønderlundsvej 3
8660 Skanderborg

209. Peter Nellemann 53630806
Banevej 24
4180 Sorø

210. Henrik Høeg
Nørregade 110 A, st.
6700 Esbjerg
henrikhoeg@live.dk

UDSALG AF IPMS-NYT
Så er det jo DM-år og der er hobbymesse i Valby i løbet af  foråret. Traditionen tro, vil 
vi benytte lejligheden til at reducere vort lager af  IPMS-Nyt.

Medlemmer får selvfølgelig førsteret, så hvis der er huller i din samling, eller du er 
nyt medlem der gerne vil have nogle af  de gamle numre, er her en chance for at fylde 
dem ud inden salget frigives til „civilister“.

Bestilling kan afgives til kassereren med angivelse af  hvilke numre man ønsker.
Det kan ske enten pr. brev, e-post: treasurer@ipms.dk, smt-hobby@post.tele.dk, eller 

på telefon 44 44 38 33.
Ved bestillinger der skal sendes, vil porto blive tillagt. Betal ikke på forhånd og bemærk 

at visse numre kun fi ndes i begrænset antal.
Vi kan tilbyde: 

Nr. 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,119, 120, 121, 122.
       Til den fuldstændig vanvittige sum af  kr. 3,00 
pr. stk.
Nr. 123, 124, 125, 126. Til den ufatteligt latterlige sum af  kr. 20,00 pr. stk.
Nr. 127, 128, 129, 130. Fra sidste år, så derfor kr. 50,00 pr. stk.

KOMMER FRA BRONCO 
MODELS i 1:35

CB35043: Sd.Kfz.6/2 (BN9)
  3.7cm FlaK36 auf  Fahrgestell
  Zugkraftwagen/Late
CB35070: 15 cm Pz.Wf. 42 på SwS
CG35074: Archer
CB35081SP: Humber Armored Car 
Mk.IV
  Special Edition
CB35096: GAZ(M) 4x4
AB3521:  WWII Civilian Suitcase
  w/Umbrella Set
AB3537:  Chinese PLA Soldier
  Small arms Set
AB3544:  Sherman T49
  Workable Track Link Set
AB3545:  Sherman T74
  Workable Track Link Set
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MACH 2
Mach 2 har i serien Armageddon udsendt 
en 1/72 PBR 31 Mk II „Pibber“, ame-
rikansk flodpatruljebåd anvendt under 
Vietnamkrigen.

NYT FRA SCHATTON 1:35
3559: 1,5 to. Sonderanhänger Ost
 (für RSO) mit 2 cm Drillingsfl ak
 MG 151/20
3560: Ballistik-Messfahrzeug auf
 Sd.Kfz. 231 basic
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:72
SH72183: Messerschmitt Me 163A
  with Scheuch-Schlepper
SH72213: Lockheed PV-2 Harpoon
  „Post War Service“
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårskonkurrencen
i november 2010

Fotos/Photos:

Peter Kristiansen

Øverst er det Peter Kristiansens
Fairey Gannet, der blev nr.2 i klasse B
Imidten har vi Roy Nielsens Y-wing,
der blev nr.3 i klasse B
Nederst er det vinderen i klasse A,
en israelsk Nagmachon bygget af Kjeld Pedersen

At the top is Peter Kristiansen‘s
Fairey Gannet, that came 2nd in 
class B
In the middle is a Y-wing built by 
Roy Nielsen.
It took home 3rd place in class B

At the bottom is the winner in 
class A.
This Israeli Nagmachon is built 
by Kjeld Pedersen



40

Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
Flemming Hansen synes vi skal varme op til Roskilde Airshow med billeder fra 2009

Flyvevåbnet var forbi med S-61,
den kommer i hvert fald ikke i 2011,
idet S-61 er blevet udfaset af Flyvevåbnet.

Herunder er et par af de svenske bidrag til 
Roskilde Airshow, nemlig en Harvard og 
en Gripen.

Nederst er et detailbillede af en
Red Arrows Hawk.
Red Arrows var det store trækplaster i 
2009 og besætningerne sørgede for at få 
købt Lego med hjem til ungerne.
Selv om der ikke er meget plads i en Hawk 
lykkedes det alligevel at fi nde plads

The RDAF was present at Roskilde in 2009 
with this S-61. It will not be present in 2011 

since it has been phased out of RDAF
service in 2010.

In the middle we have two of the
Swedish contributions to the airshow,

a Harvard and a Gripen

Bottom is a detail shot of one of the Red Ar-
rows Hawks. The Red Arrows were the stars of 
the airshow in 2009. The crews brought home 

Lego for the kids, but there isn‘t much space in 
the cockpit so some creativity was needed


