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Tiger Meet i Norge og Air Show i Bodø

Denne tjekkiske JAS-39 Gripen var med
på Tiger Meet 2012 på Ørland
This Czech JAS-39 participated at
the 2012 Tiger Meet at Ørland
Foto/Photo: Flemming Hansen

Ved det norske jubilæums Air Show på Bodø blev denne F-16 i
speciel jubilæumsbemaling vist frem. Bemærk sponsor reklamen
for AkzoNobel (farvefirma) på stabilisatoren på bagkroppen
Den norske C-47 blev også vist frem på en super, blå himmel
At the Norwegian 100 years celebration Air Show at Bodø
the RNoAF F-16 was shown in a special paint scheme.
Note the sponsor name on the stabilizer below the rear fuselage.
The Norwegian C-47 was also shown
with a clear blue sky as backdrop
Fotos/Photos: Per Voetmann
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LEDER
Så er sommeren forbi. Den blev ikke helt så solrig som man kunne have ønsket sig, hvilket også betød at Danish Air Show i Ålborg
blev en meget våd affære. På trods af regnen så er der i dette nummer en reportage fra stævnet, hvor man fejrede 100 året for flyvning
i Danmark. Også andre flystævner er omtalt i artikler her i bladet. Stævner hvor vejret har været en del bedre end i Ålborg.
Den våde sommer har forhåbentligt betydet, at der er blevet tid til lidt modelbygning rundt om i de små hjem. Herovre i København
regner jeg med at få nogle af byggerierne at se ved vores kvartårskonkurrencer. Måske kan der også falde en artikel om byggerierne
af til bladet? Det vil være rigtigt dejligt med flere ”work-in-progress” artikler, selvom der allerede er en i dette nummer.
Da vi i redaktionen satte sidste nummer sammen var der en artikel om museer, som vi ikke bragte. Ikke fordi artiklen var uinteressant,
men fordi forfatteren ikke selv havde besøgt de museer der blev omtalt. Oplysningerne var samlet sammen fra foldere som lå på andre
museer som Niels besøgte i efteråret. Se artiklen om hans tur i sidste nummer.
I stedet for at bringe museumsartiklen i sin helhed i dette nummer får I en enkelt side med omtaler af nogle af museerne og så
vil vi fremover bruge de resterende omtaler af museer til at fylde ”huller” i bladet med, så vi på den måde dels får brugt den artikel
som Niels har skrevet, dels kan få givet Jer en inspiration til at lægge vejen forbi disse museer når I alligevel er på ferie på de kanter.
Tro mig når jeg siger, at der er en masse museer derude, som absolut ikke er særligt kendte. Og hvis I skulle blive inspireret og
kigge forbi et af disse museer, så modtager vi gerne en ”anmeldelse” - kort eller lang, det bestemmer du.
Når du sidder med dette nummer i hånden, er der lige over et år til vi igen skal afholde DM i Modelbygning. Det bliver fortsat i det
Storkøbenhavnske og mon ikke også at formatet kommer til at ligne sig selv? Personligt så har jeg allerede afsat weekenden 12.-13.
oktober 2013 til DM. Jeg regner med at vi ses der.
Det er nok allerede på tide at begynde at få et overblik over hvilke modeller du kan nå at få bygget færdige til den tid. Mere så du
ikke får tilmeldt modeller som du alligevel ikke kommer med.
Og forresten, du skal ikke køre til Valby til DM 2013, men det er endnu ikke fastlagt hvor det bliver afholdt. Så snart det er fastlagt,
så kommer der information om det, både på hjemmesiden, på forum og her i bladet.
På mødefronten her i København, sker der noget specielt allerede i oktober. Mødet d. 10. oktober bliver holdt på Høvelte Kaserne.
For nærmere detaljer om tilmelding osv. se Formandens side.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 21. august. Deadline til næste nummer: 01. november.
Forsiden. Til årets Tiger Meet deltog det franske flyvevåben med
denne Dassault Rafale i en spektakulær bemaling
Foto: Flemming Hansen

Front cover: At this years Tiger Meet the French AF participated
with this spectacular Dassault Rafale
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side
IPMS Danmark er nu også på Facebook. Der er det nok, at nogen
vil tage paraderne op og sige ”hvorfor nu det”?
Grunden er simpel. I en verden, hvor gammelkendte medier
som cd’er, aviser og blade i al almindelighed har det svært i en
stadigt mere netbaseret virkelighed, er IPMS nødt til at følge med.
Står man stille er man i virkeligheden på vej ud i intetheden.
Som Thorkild Thyrring så smukt siger: ”Du skal ikke stille op
i en kø – du skal lave din egen”, så er IPMS-DK nu også stået på
Facebook vognen på www.facebook.com/ipmsdk.
Det er noget vi skal finde et niveau for, men meningen er ikke
at det skal afløse IPMS-Nyt, hjemmesiden eller forum. Det er et
supplement på en ny og særdeles populær platform. Til forskel
fra alt det gammelkendte er Facebook siden åben for alt og alle
og skal derfor virke som en introduktion til hvad vi laver i IPMS.
Måske endda opfordre til at når man nu har krydset ”synes godt
om”, så kunne det jo være at man på et tidspunkt tog skridtet fuldt
ud og blev medlem af IPMS!
Fordelen ved Facebook siden er blandt andet, at vi kan uploade
alle de billeder vi orker uden at tænke på plads og afgifter til betaling. Det er ganske gratis det hele!
Det er ikke tænkt at det skal udvikle sig til et alternativt forum,
men derimod som en reklame for hvad der sker i og omkring IPMS
og de arrangementer vi deltager i.
Så gå ind på www.facebook.com/ipmsdk og tryk ”synes godt
om”, så vil du helt automatisk blive opdateret på din egen Facebook profil så snart der sker et eller andet på IPMS siden. Det
kræver naturligvis at du har sådan en som udgangspunkt skal det
dog siges – men det er hverken farligt eller kompliceret og det er
ganske gratis!

Ændring af IPMS Møde oktober
Når dette nummer er udkommet er Esbjerg Open overstået og Art
in Miniature (Tidligere Modell Gøteborg) sikkert også medmindre
du har fået nummeret udleveret til IPMS mødet i september.
Men ellers kan vi se frem til en tætpakket oktober måned med
C4 og én vigtig ændring af IPMS kalenderen. Sidste års vinder af
kvartårskonkurrencerne René Wendt er vendt (sic) tilbage efter
en tur i rumlen i Afghanistan.
René har i den anledning tilbudt at lave et foredrag om turen
og af praktiske årsager er det henlagt til kasernen i Høvelte (Sjælland) i stedet for Nyboder Skole.
IPMS møde 10. oktober afholdes som følger:
kl. 19.00, ved Auditoriet, Høvelte Kaserne.
TILMELDING NØDVENDIG senest 8/10!
Skal ske til:
via mail: president@ipms.dk
post: Flemming Hansen, Bringebakken 29, 3500 Værløse
tlf.: 29411708
Indhold:
Foredrag ved Rene Wendt:
• Afghanistan i historisk perspektiv
• Missionen i Afghanistan og egne oplevelser
• Materiel der bruges i missionen
• Fremvisning af udrustning og våben
Alt vil selvfølgelig blive krydret med billeder og historiske facts.
NB: Mødet er åbent for medlemmer af IPMS-DK. Som
medlem må man gerne medtage en ledsager.
Vi håber på stor deltagelse, så der er mod på øvelsen en anden
gang.
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Transport til/fra Høvelte
Da Høvelte er placeret lidt uden for lands lov og ret er vi klar over
at det vil give nogen problemer med at nå frem og tilbage. Så hvis
du ved tilmelding kan sige om du har plads til passagerer – ELLER
du har behov for transport, så gør jeg hvad jeg kan for at koordinere. Jeg har plads til 3 med af-/påstigning på Værløse station.

DM i 2013
Vi har nu endelig sagt farvel til ”krypten” i Valby. Næste DM vil
blive afholdt i enten Lyngby eller Ishøj. Nærmere betegnet Stengårdsskolen eller CPH West. I skrivende stund har vi haft ekskursion til Stengårdsskolen (der ligger på samme vej som kassererens
hjem) og vi mangler kun at tage til CPH West. Derefter vil vi lægge
billeder ud på forum og høre jeres mening om hvilket af stederne
vi skal afholde DM i 2013. Det vil sikkert afstedkomme en del
debat for både det ene og det andet sted og så er det at bestyrelsen
tager en ophøjet beslutning om hvor vi så afholder DM i 2013.
Det må så siges at det ikke er tiden til at bringe andre steder
på banen! Det er muligt at du sidder inde med alle tiders forslag
– men – det er for sent i denne omgang.
Når vi så når så langt, så er der sikkert et stort behov for at
vi møder op om fredagen inden arrangementet, da vi vil betræde
ny jord og muligvis skal bruge lidt anvendt kreativitet. Så sæt også
fredag af til at stille op som hjælper. Din hjælp vil blive værdsat.
Vi håber at alle vil tage godt imod de nye lokaler, hvor vi har
haft fokus på følgende:
• Store lyse lokaler
• Tæt på offentlig transport
• Gode og gratis parkeringsforhold
• Sikkerhed omkring arrangementet
Som sagt så er DM jo først i 2013, men tiden går jo ufatteligt
hurtigt. Jeg håber meget på at medlemmernes opbakning til at
deltage… altså >>>D E L T A G E<<< er noget større end den
var i 2011. Dels for udseendet ud ad til – men også for at bakke
op om arrangementet. Det luner så dejligt for dem der står for
det hårde arbejde skal jeg hilse og sige!
Men den tid den glæde. Lige nu kan vi se frem til interessante
arrangementer inden jul… Åh nej er det snart den tid igen!?

NYT FRA TANKOGRAD
5037:
6023:

ATF DINGO 2 - Protected Vehicle. Bundeswehr
US WW II GMC Air Compressor/Mess/Radio/Rocket Launcher Trucks.
6024: M24 Chaffee Light Tank
7026: Ejército Argentino. Vehicles, Modern Argentine Army
8007: Canadian Leopard C1 in West Germany 1977-93
9019: JACKAL High Mobility Weapons Platform.
COYOTE Tactical Support Vehicle
British Military Trucks of WW2. 256 si.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

The official
Airfix Model World
magazine is your
complete guide to
the world of scale
modelling, making it
essential reading for
modellers with all levels
of experience.
Focusing on
model aircraft,
Airfix Model World
also features cars,
ships, sci-fi and space,
armour and figures.

Each issue features:
Modelling Hints and Tips

E
ON SAL
NOW
DKK
93.50

Our easy to follow illustrated tutorials offer
practical, step-by-step hints and tips
for beginners and master modellers alike.

Painting Secrets
The make-or-break skill for the perfectionist
model maker – this section offers advice on
how to make the dark art of painting a little
bit easier!

You can purchase your copy from Global Press,
DSB, Kort & Gods and leading independents

Advanced Modeller
How to create that ultimate build!
Our experts show you how to produce an
award-winning authentic replica.

IPMS MEMBERS SAVE ON A SUBSCRIPTION TO
To pay in Euros, call: +44 1780 480 404 and SAVE €5.

New Builds
An impartial review of the latest releases
and re-issues from around the world.
We examine kit and decal details and how
they compare to the real thing.

Battle and Build

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

€59

€5

€54

2 Year (24 issues)

€109

€5

€104

Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to
receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday
Alternatively, order online (payments in £sterling) and save £5!

News, shows and events

Visit www.keypublishing.com/shop, click on the Airfix Model World
subscription link and enter the code IPMSMB in the coupon code
box at the checkout to receive your discount.

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

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£49

£5

£44

2 Year (24 issues)

£89

£5

£84



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

Closing date: 31 December 2012

www.keypublishing.com/shop
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Danish Air Show 2012
Alt var lagt til rette for en markant og storslået markering af dansk militær flyvnings 100 år.
Tekst og fotos: Per Voetmann

M

ine egne forventninger var store,
da jeg kørte mod Aalborg for
at tage del i spotterdag og Air

Show.
Lad det straks være sagt. De storslåede
intentioner druknede desværre i umådelige
mængder regn. Især selve show-dagen, blev
våd, våd, våd og grå, grå, grå.

Den hollandske
Hawker Hunter kom
aldrig på vingerne,
men var i hangaren
på spotterdagen

De ”lokale” fra
Air Transport
Wing fremviste
deres Challenger
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Virkelig synd for de mange besøgende,
som vejret til trods var mødt op i stort
antal. Men også synd for arrangørerne
og de mange professionelle deltagere, der
ikke fik så meget ud af dagen. Store dele
af dagens program måtte således aflyses
på grund af regn og lavthængende skyer.
Ingen Turkish Stars, ingen Patrouille de

France, ingen Hunter og ingen hollandsk
F-16 display. Øv, må man bare sige, for
intentionerne i programmet var bestemt
et 100 års jubilæum værdigt!
Det positive, for det var der jo også
meget af, var så, at det trods alt lykkedes
at se en række markante typer gennem
vanddisen. Den tyske Eurofighter lavede

Det kroatiske kunstflyvningshold
Krila Oluje (Wings of Storm) var
på besøg med deres Pilatus PC-9
fly

Luftwaffe gav en fin opvisning med denne
Eurofighter Typhoon, bemæk dog lige den grå
himmel. Der var svære forhold for piloterne
Patrouille Suisse linede deres F-5E Tiger II
fly, vi beklager at det ikke er et farvefoto,
de rød-hvide haler står flot op mod den
mørkegrå himmel

et godt og spektakulært show med efterbrænder, sovs på vingerne osv. De lokale
kræfter fra Aalborg var også i luften, bl.a.
med C-130J, der lavede et fint show med
flares, der tog sig ganske godt ud på den
grå og våde himmel.
I static-afdelingen, var der bl.a. en fin
historisk jubilæums-udstilling, som senere
i august 2012 skulle genbruges på Kløver7

Dansk Chipmunk på civilt register. Disse entusiaster
leverer altid varen, omend det er uden jet-nøøjs

marken ved København – dansk militær
flyvnings geografiske vugge. Danske F-16
og C-130J – amerikanske MC-130H, Orion
fra Norge og USN og en række udfasede
gamle danske militærfly kunne man også
besigtige.
Der er næsten kun tilbage at håbe på
bedre vejr i 2014!

RAF havde bl.a. sendt denne
Beech King Air B200 over til
Ålborg. RAF bruger typen
til uddannelse af piloter på
flermotorede fly

Blandt museumsflyene var der et dejligt
gensyn med en Alouette III
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Pz.Kpfw.IV Ausf. G - LAH Division, Kharkov 1943
Det her er sæt er et af Dragons såkaldte ”Smartkit”. Det får mig til at tænke på Revell’s
Model kit Starter Set eller Airfix’s Starter Set. Hvor man får byggesæt, maling, en pensel
og lim i samme pakke.
Tekst og fotos: Carsten Bentzien

S

ådan er Dragons Smart Kit ikke. Et
Smart Kit er et sæt hvor tingene er
ganske fornuftigt og i mange tilfælde
velovervejet lavet. Dragon har fået en del
kritik af for at Over engineering deres sæt.
Altså opdeler delene i unødvendigt mange
dele.
Så vælger man så, at lave sæt hvor man
bruger sin sunde fornuft og gennemtænker
sit produkt inden man sender det ud til sine
kunder. Se det er Smart!!
Æsken er Dragon’s standard æske og
helt overraskende så er æsken ikke proppet
til randen med støberammer. Det skyldes at
æsken ikke indeholder ret mange overskuds
stumper som ville kunne bruges i andre
sæt. Dejligt overskueligt.
Byggesættet hedder i overskrift LAH
Division Kharkov 1943, men derfor må
man ikke forlade sig på, at man så bare
kan bygge dette sæt lige ud af æsken og
forvente at få en tidskorrekt Ausf. G. Hvis
man altså vil bygge en Panzer IV Ausf. G
Kharkov 1943!!!
Dragon mixer nemlig tidlige, midt og
sene Ausf. G stumper. Man må selv finde
referencen og krydstjekke ændringer og
detaljer for, at få den Ausf. G man søger.
Da sættet indeholder et mix af tidlige/
sene detaljer og uden nogen som helst
forklaring, kræver det man bruger noget
tid på referencen. Panzer IV Ausf. G gennemgik temmelige omfattende ændringer,
i en blød overgang fra Ausf. F til at smelte
sammen med Ausf. H. Man kan ikke lave
alle ændringer i Ausf. G ud fra dette sæt.
Men basis for at lave hvilken som helst
Ausf. G er der.
Sættet er som sådan bare lige ud af landevejen, dog med nogle enkelte små bump.
Man starter helt traditionelt med undervognen, som på en Panzer IV er temmelig kompleks. Dragon har dog løst opgaven
rigtigt flot og selvom det tog tid at rense
indløb af de mange dele som undervognen
består af, så var samlingen ganske lige til.
Dragon Magic Track bælter, er i dette
sæt meget flotte. Styretappen er åben, dog
lidt for kraftig. Det kunne jeg nok leve
med. Men værre endnu er de to udkaster
mærker som hvert bælteled har. Det er et
stort arbejde at fjerne alle disse, se foto 1.
Hvilket jeg sprang over, da jeg købte Friulmodel Winterketten. Nu mest for at få

Foto 1
Et nærbillede af et bælteled, man
ser tydeligt udkastermærkerne
ved siden af styretappen

det rå look som de bredere bælter giver til
modellen. Jeg er ret kræsen med bælter til
mine modeller, synes bælterne er en meget
eksistentiel del af en kampvogn. Men dem
som Dragon har lavet til dette sæt, vil så
absolut kunne bruges.

Man påbegyndte i maj 1942 og fremad,
at svejse en 30 mm ekstra panserplade på
boven. Dragon’s ekstra panserplade måler
0,9 mm og omregnet 1:35 svare det til
31,5 mm. Hvilket nok er til at leve med.
Jeg valgte nu at udskifte den med en lidt

Foto 2
Fronten, hvor man kan se den udskiftede
ekstra panserplade samt den hjemmelavede
svejsning
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tyndere (ikke skalakorrekt), men synes
rent modelmæssigt det ser bedre ud, som
jeg gjorde.
På samlingen ved fronten, har Dragon
godt nok lavet en svejsning. Som jeg valgte
at skære væk og erstatte da først delene var
samlet og tørret for, at få det hele til at se
rigtigt ud. Se foto 2.
På hækken skal man vælge mellem
to hække. Med eller uden studsen til påfyldning af opvarmet kølevand. Har ikke
den præcise dato for denne ændring, men
vinteren 1942-43 skal den formentligt være
der. Hækken er med sine mange detaljer
som kroge, træk, udstødning osv.. meget
busy. Jeg påførte nogle små æts kæder som
skal sidde på de mange påfyldningsdæksler.
Ligesom jeg borede og tyndede udstødningsrøret i en mere skalakorrekt tykkelse.
Alt i alt en meget flot hæk, som jeg brugte
lang tid på at verificere for, at få de rette
detaljer på rette plads.
En ting ved Dragons byggesæt som er
irritationsmoment udover det sædvanlige,
er deres dårlige pasform. Ikke de store dele,
som vi tidligere sad og fumlede med at få til
at passe sammen. Nej, små luger, klapper
o. lign. der bare ikke passer.
Man skal modificere nogle gange rigtigt
meget for at få det til at passe som f.eks.

Foto 4
Opdelingen af overdelen, her passer
delene sammen!
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Foto 3
Her fornemmer man klart den dårlige pasform

på foto 3. Hvis Dragon inden de sendte
deres mange byggesæt ud på markedet,
rent faktisk selv havde prøvet at bygge
deres sæt og testet deres produkt inden
de sendte det ud på markedet. Bare noget
mange andre firmaer gør med deres produkter. Så ville mange af de problemer

med manglende pasform være rettet. Det
er sjusk! - Dragon!!!
Overdelen af modellen er opdelt i flere
moduler og jeg var ret spændt på hvordan
det hele passede sammen. Se foto 4.
Det passede perfekt og uden problemer. Jeg brugte Tamiya Extra Thin Cement

Fronten på Carstens Pz.IV ausf. G, her ses den
hvide plade som Carsten monterede i stedet for
den fra sættet.

som ganske fint lukkede alle samlingerne.
Dragon har lavet de mange svejsninger
som ligger rundt på “dækket”. Da Tamiya’s
tynde lime flyder ganske let og fint, lukkede
de meget fint samlingen op mod svejsningerne så det færdige resultat kom til at se
ud, som om det hele var svejset sammen.
Samlet set er måde hvorpå man skal samle
den komplette undervogn med bogier,
skærme og “overbygning” rigtig godt løst
fra Dragon. Havde godt nok mine tvivl undervejs, da det ikke sådan lige er til at teste
og tørsamle de mange dele til én helhed.
Men det virkede og hele undervognen blev
samlet uden problemer.

Tilføjede som tidligere nævnt nogle
nye svejsninger steder hvor samlingen mellem to større dele ikke kunne fyldes med
Tamiya Extra Thin Cement. Kunne måske
have brugt Mr. Surfacer i stedet for at lave
helt nye svejsninger?
Pioner værktøjet som er monteret på
sideskærmene er ganske nydelige og holdere og beslag til disse værktøjer er i orden,
både i størrelsen og i detaljegraden.
Dog med undtagelse af beslagene til
at fastgøre donkraften, der er Dragon’s for
kraftige og legetøjsagtige.
Erstattede samtlige vingemøtrikker
med ModelKastens vinger, da Dragon har

støbt alle vingemøtrikker siddende helt lige
og i samme retning. Det ser lidt trist ud, så
ved at skifte dem ud, kom der lidt mere liv
til modellen.
Der medfølger et lille æts ark med
nogle få, men så absolut gode detaljer.
Hvis man ikke er til æts er de også lavet
plastic, som er mere end ok. Jeg faldt over
ét sted hvor hverken den plasticstøbte eller æts alternativet var særligt godt. Nede
langs motordækket sidder i hver side et
stort luftindtag. Disse luftindtag havde
man mulighed for, at åbne og lukke med
4 klapper. Disse klapper har Dragon lavet
lidt for tykke i plastic og deres æts alternativ

Venstre side af Carstens model, hvor de hvide dele er noget som er tilføjet i Evergreen plader
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syntes jeg så temmelig kedelige ud da jeg fik
dem på modellen. Så væk med dem og på
med nogle nye klapper lavet af Evergreen
plasticcard. Synes det gav en forbedring og
det var ganske nemt lavet.
Tårnet er ligetil at bygge. Dog skiftede
jeg mange detaljer ud med mere skala
korrekte størrelser. For her har Dragon
ikke været nærige med plasticen. De to
“tagrender” som sidder henover hver af
de to sideluger, er tykke som frontpanseret.
Lavede nogle nye i 0,13 mm evergreen
plastplade. Ligesom håndtagene henover
samme luger også er meget kraftige og
nemt udskiftet med nogle mere passende
i ståltråd. Ligesom bagagekassen bag på
tårnet fik finere detaljer end dem Dragon
har lavet.
Bygget ud af æsken vil man få en meget
fin model af en Panzer IV Ausf G. Man
kan da altid tilføje lidt ekstra. Man behøves ikke fare ud og købe hverken æts eller
resin, sættet indeholder rigtig mange fine
detaljer. Nogle detaljer er for kraftige og
dem udskiftede jeg med noget mere skalakorrekte og i nogle tilfælde mere model
venlige. Detaljer som f.eks. frontpanseret
som ændret til, at se bedre ud på modellen
end den skalakorrekte.
De ændringer af detaljer jeg ellers har
lavet er ganske få og hjemmestrikket. Kun
tilført nogle vingemøtrikker og nogle få
centimeter kæder i æts.
Bælterne fra sættet som jeg skrev, er
absolut brugbare. Ville overhovedet ikke
overveje at udskifte dem hvis modellen
skulle indgå i et diorama. Valgte at købe
Friulmodels Winterketten, for at få det rå
look de bredere bælter giver. Og diorama
- bliver det nok alligevel ikke til.

Foto 5
Her ses de kraftige indløb, der er en del afrensningsarbejde pga. disse

Byggevejledningen er forholdsvis enkel og
til at forstå. Der er nogle få dele, som ikke
bliver vist påsat i byggevejledningen, lidt
længere henne i byggevejledningen dukker
de dele så pludseligt op.
Man må trække på sin byggeerfaring
og få de manglende stumper på rette plads.
Sættet indeholder lidt forskellige detaljer
hvor Dragon har lavet flere varianter,
tidlige, midt og sene detaljer. Men ingen
information om hvornår eller hvorledes
denne detalje blev ændret. Dragon må
jo have viden, da de har lavet forskellige
detaljer og vedlagt disse i æsken. Hvorfor
deler de så ikke deres viden ved, at skrive
kort ‘A’ Frühe, ‘B’ Spät?
Hvis man går op i at få alle detaljerne
med og i rette sammenhæng må man bruge
en del tid på, at finde reference. Og det kan

virke meningsløs når Dragon har viden og
så vælger at holde den for sig selv. Brugte
Achtung Panzer No.3 og Panzer Tracts
No.4, The Spielberger Panzer IV and it’s
Variants og Bjørn’s hjælpsomhed, som
reference.
Klemmer lige en negativ bemærkning
ind, noget som irriterer mig ved Dragons
byggesæt. Deres mange og meget kraftige
indløb. Det kan ikke være nødvendigt at
lave så mange og så kraftige indløb. Gør
noget ved det Dragon. Se foto 5.
De få som gider hører på mig ved, at
jeg normalt er ret kritisk over Dragons produkter. Men ingen regel uden undtagelser,
dette sæt kan kun anbefales. Panzer IV som
model er ret kompleks, men Dragon har
formået at lave et super godt byggesæt som
er nemt og ligetil at bygge.

NYT FRA EDUARD
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Ætsninger 1:35
36202: M-1151 EAC exterior
36205: Leaves Oak spring
36208: GMC Bofors 40mm
36209: M-1151 EAC interior
36211: M-1151 EAC underbody
protection FRAG2
36212: M-1151 EAC
OGPK overhead cover
36213: M-ATV MRAP interior
36214: M 1070 HET interior
36215: Boxer MRAV
36217: M1070HET Armored Cab - CPK
36218: Leaves Oak autumn
36220: MPCV 6x6
36221: M-ATV MRAP exterior
36222: M-ATV MRAP seatbelts
36223: Garden Flowers colour
36224: M-ATV OGPK overhead cover

1172:
8187:
8262:
8263:
84134:
8443:
8491:
84145:
1:72
7083:
7418:

F-16A NATO
Fw 190A-9
Bf 109E-3
Bf 109E-4
Hellcat Mk.II
Airco DH-2
Fokker Dr.I
Bf 110F Nachtjäger

Sæt - 1:48
1170: P-38J over Europe

BRASSIN - 1:48
648067: F-4 radar

Bf 110E
L-39C

Decals
1:72
D72001: Bf 110E
1:48
D48009: MiG-21 stencils Russian
D48010: MiG-21 stencils Czech
D48011: Bf 109 E-4

648068:
648069:
648070:
648071:
648072:
648073:
648074:

PV-1 Ventura wheels
AIM-7M Sparrow
MG 131 for Fw 190A/F
R-73 / AA-11 Archer
Il-2 Shturmovik wheels
Il-2 Shturmovik weapon set
Bf 109E cockpit &
radio compartment
Browning M-2 guns (6pcs)
MG 131 mount for Fw 190D-9
Browning M-2 guns (2pcs)
B-17 wheels

648075:
648076:
648077:
648078:
1:72
672002: Bf 110E nose guns
672003: Bf 110E wheels
672005: DB 601A/N for Bf 110
BIGSIN 1:48
SIN64804: US rocket weapon

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Besøg hos Ole Rossel
Mens I medlemmer har nydt sommerferien har redaktionen været på arbejde.
Tekst: Lars Seifert-Thorsen – Fotos: Flemming Hansen

P

å årets første rigtige sommeraften,
i slutningen af juli, havde vi arrangeret et interview med Ole Rossel,
som mange nok kender fra de fremragende
tegninger i bl.a. DAN MIL. Ole tog mod
Flemming og mig i huset i Charlottenlund
og kort tid efter at vi var blevet bænket gik
snakken lystigt.
Ole fik nærmest interessen for fly ind
med modermælken. Han voksede op i
nærheden af Beldringe på Fyn, der på den
tid ofte fik besøg af Flyvevåbnets fly og
når de ikke landede, så fløj de i hvert fald
over Beldringe.
Som teenager gik Ole i gang med dels
at scratchbygge modeller af fly i abachi
træ i skala 1:50. Det var primært 2.VK
fly. Da modelinteressen også gik på de fly
som han så på Beldringe krævede det nogle
tegninger.
Derfor begyndte Ole at lave sine egne
tegninger, kraftigt inspireret af de små
silhuettegninger i bl.a. Observers Book
of Aircraft.

DAN MIL
De fleste af os kender nok Ole bedst fra
hans tegninger i DAN MIL, så meget naturligt kom vi ret hurtigt ind på det emne.
Et af spørgsmålene var selvfølgelig; hvordan kom projektet i stand?
Ole havde mødt Alf Blume og selvfølgelig Jacob Stoppel gennem IPMS, der
på den tid i slutningen af 1960erne holdt
til i Vanløse.
Ole og Alf opdagede hurtigt, at de
havde en fælles interesse i Flyvevåbnets fly.
Alf havde ligget på lur ude ved enden
af startbanen i Værløse og havde der fotograferet de T-33, der var tilknyttet stationsflighten. Ole lavede så tegninger af T-33,
baseret på disse fotos og tegningerne blev
solgt gennem Stoppels forretning.
Her blev de opdaget af Birger Mikkelsen, som var overfenrik ude på flyvestation Værløse og Mikkelsen skaffede
Alf og Ole ind for at gennemfotografere
T-33 med serienummer DT-404. Det var
meget usædvanligt på det tidspunkt, idet
Flyvevåbnet dengang var dybt inde i den
kolde krig og alt hvad der hed fotografering
var strengt forbudt.
Først og fremmest gjaldt det om at få
målt flyet op med murerlod og målebånd,
så hovedmålene (længde, vingespænd,
afstand mellem vingebagkant og haleplan,
haleplanets spændvidde osv.) var helt på

Hvis man ikke kender DAN MIL så er her en lille oversigt over indhold:
Nr.
1
2
3

Forlag
Stoppel
Stoppel
Stoppel

Rossel tegn.
T-33
RF-84F
Hunter

4
5

Kurland
Kurland

F-86D
RF-35 Draken

6

Kurland

7

Kurland

Chipmunk,
Piper L-18C
KZ-VII
F-100D

8

Kurland

C-47

plads. Derefter kunne Ole lave tegningen
på baggrund af billederne.
Jacob Stoppel finansierede nr. 1, 2 og
3, hvor i hvert fald nr. 1 endte med ikke
at være udsolgt fra forlaget. Det blev trykt
i 2.000 eksemplarer og undertegnede
husker at der var nogle stabler, der endte
i en container i forbindelse med at Jacob
lukkede forretningen på Gl. Kongevej. Åh,
disse minder...
Fra nr. 4 og fremad var det Kurland der
stod som forlægger.
DAN MIL var et samarbejde, hvor Ole
leverede tegningerne, mens Alf Blume
leverede hovedparten af billederne og Ole
Nikolajsen stod for teksten. Fra 1971 og
frem til 1982 udkom der otte bind og de
repræsenterer fortsat noget af det bedste

Esk artikel
721, del 1
721, del 2
723, Meteor,
F-86D og F-104
722
725, F-84, F-100
og Draken
724,
Meteor og Hunter

Andet
Søværnets Flyvevæsen
F-84G og Meteor
FLV 25 år + Firefly
Cierva C-30
B-17

726, F-84, F-86D Nimrod
og F-104
727, F-84 og F-100
referencemateriale om Flyvevåbnet som
findes i dag.
DAN MIL bøgerne er meget eftersøgt
af samlere og eksemplarer der kommer i
udbud bliver hurtigt afsat. Desværre lider
stort set alle numre af DAN MIL af en
umådelig ringe limning i ryggen, hvorved
mange eksemplarer i dag sikkert mest består som løse ark.
Dog kan det siges at 1’eren ser ud til
at være den mest langtidsholdbare da den
er trykt med et fint glittet omslag, hvilket
2’eren også har mens nr. 3 fik et mere mat
omslag og limningen er der måske sparet
lidt på?
DAN MIL gjorde, at Ole fik et rigtigt
godt forhold til Flyvevåbnet og at der var
mange døre der åbnede sig. Bl.a. blev det

Midt i interviewet, redaktøren til venstre og formanden til højre med Ole i midten
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Ole viser sin 1:25 træmodel af Hawker Hunter frem

til, at Ole fik flyene rullet ud af hangarene,
en halv meter af gangen, således at han
stående oppe på hangartaget kunne fotografere oversiden af flyene.
De mindre fly med halehjul blev også
jacket op til opmåling, så de stod i flyvestilling, her er der tale om typer som bl.a.
Chipmunk, L-18 Cub og KZ VII. Resultatet af dette kan ses i DAN MIL nr.6.

Flere tegninger
DAN MIL nr.6 betød at Ole blev kontaktet
af en englænder, der var i gang med at lave

en bog om Chipmunk og som skulle bruge
nogle illustrationer. Ole fik opgaven og hvis
I har lyst til at se resultaterne, så skal I have
fat i bogen Chipmunk – The First 50 Years
af Bill Fisher.
Tegningerne dengang var håndtegnede,
først med blyant og siden trukket op med
Rotring penne i forskellige tykkelser. I
dag bruger Ole computeren til at lave
tegningerne med, det sker i Autocad. Selve
opmålingen til de nye tegninger sker fra de
gamle håndtegninger eller direkte fra de
nye fly, der skal tegnes. Tegnearbejdet tager

udgangspunkt i nøje studier af hundredevis
af fotos af flyets hele overflade.
For at komme frem til de farvelagte
tegninger som du kan købe via Oles hjemmeside, og som du kan se et sort-hvid
eksemplar af her i artiklen, så bliver tegningen farvelagt ved hjælp af markere og
farveblyanter. Resultatet bliver derefter
scannet og efterbehandlet i Photoshop. Det
er en ret tidskrævende proces, idet håndkoloreringen tager ca. 3-4 timer pr. side og
det efterfølgende arbejde på computeren
tager ca. 2 timer.
Det næste projekt som Ole så småt er
gået i gang med er F-104 Starfighter. Billeder af den har han nok af, idet små 40
års samling af fotos er til rådighed. Det
er selvfølgelig ikke alle der er lige gode og
f.eks. mangler han fortsat rigtigt gode og
skarpe farvebilleder af detaljer ved den
tidlige F-104 bemaling.
Målet er at få lavet tegninger af alle
Flyvevåbnets typer fra 1945 til i dag. Hvis
du besøger hjemmesiden, kan du se, at
der fortsat mangler nogle stykker. Ole har
f.eks. endnu ikke kastet sig over F-16, men
han har en stående invitation til at tage til
Skrydstrup og opmåle og gennemfotografere en F-16A og -B dernede.

Andre flyaktiviteter
Ole var venlig og signerede redaktørens udgaver af DAN MIL. Bemærk billedet på skærmen

14

Ole har igennem tiden været involveret
i forskellige museumsprojekter. Bl.a. har

han en overgang været bestyrelsesmedlem
i Foreningen Danmarks Flyvehistoriske
Museum, Værløse. Denne forening arbejder fortsat på at der skal etableres et flyvehistorisk museum i de gamle hangarer på
den forhenværende Flyvestation Værløse.
I forbindelse med at vi taler om de
øvrige restaureringsprojekter, som Ole har
været med til at igangsætte, så kommer det
frem, at han er en detaljens mand. Han
fortæller nemlig at han er uforstående for,
når der er detaljer som ikke er korrekte.
Konkret fortæller han om fly, hvor man
f.eks. har anvendt forkerte fonte når man
har genskabt typenumre og hvor kokarder
og splitflag har haft forkerte størrelser.
Nogle af dem, der har haft ansvaret, har
reageret negativt når Ole har påpeget at
dette eller hint har været forkert, mens
andre har taget kritikken mere positivt til
sig og har ændret tingene til de er korrekte.
Det som Ole fremhæver som god skik
er, hvis et fly blev taget direkte ud af tjeneste og sat ind på museet, dog skal man lige
fjerne krudtladninger i katapultsædet og
evt. hemmeligstemplede instrumenter m.v.
På den måde ville man sikre at flyet
stod som den dag det forlod tjenesten og
samtidigt ville man spare museerne for udgiften til at renovere flyet. En renovering,
som ofte betyder at man får malet flyet i
forkerte farver og med div. detaljer som
ikke er korrekte.
Ole fremhæver, at der mangler en
samlet museumsstrategi på området, dels
fordi Statens Forsvarshistoriske Museum
ikke rigtigt interesserer sig for fly og dels
fordi at det ikke regnes for et område, der
er værdigt til at blive støttet økonomisk af
de bevilgende myndigheder. Der er således
en underlig gråzone omkring hvornår et fly
overgår fra at være Flyvevåbnets ejendom
til at være et museumsfly.
Ved de fleste bemalingsrestaureringer
har der tidligere manglet research og styring
ved kompentente personer. Opgaverne er
for ofte blevet uddelegeret til velmenende,
men uvidende personer. Et tragikomisk
eksempel på ”flyrestaurering” forekom på
det nu heldigvis hedengangne ’Nordsjællands Flyvemuseum’ som Flemming også
har besøgt en enkelt gang, der gjorde sig
fortjent til at komme under behandling
af Oles skarpe pen. Objektet var en helt
hvidmalet F-84G og deres argument for at
male den hvid var angiveligt, at ”tilgængelige tegninger jo viste papirets hvide farve
på hele flyet”, samt en henvisning til de
farvesymboler, der stod for kokardens og
flagets hvide farver!
Der er dog heldigvis sket et særdeles
positivt skred mod en forsvarlig museal
praksis, mener Ole. Gode eksempler herpå

er PBY-6A og S-61, som de står på Stauning i dag.
Ole nævner selv et andet positivt eksempel med en krølle på: Den ”hybrid”
F-100D som i øjeblikket lykkeligvis
er under opbygning på Skrydstrup
og som har kunnet ses på f.eks.
Åbent Hus på Skrydstrup 2010.
Her har man måttet bytte sig
til en forkrop fra en fransk F100D, fordi man ikke havde
forsøgt at få lov til at beholde
en F-100D til museet, da de
blev givet videre til tyrkerne
af amerikanerne.
Ole blev bedt om at
rådgive med at genskabe
ESK 730-bemalingen fra
ca. 1965, og bemærkede,
at man havde til hensigt
at sætte nogle alm. 275
Gall. standarddroptanke på, men
ved at snuse
lidt rundt i
hangaren
fandt Ole de
store forlængede 335 Gall.
tanke, der blev
benyttet af ESK
730 som de eneste
i forbindelse med
den valgte bemaling
og det bliver dem
som bliver monteret
på flyet når det engang bliver færdigt.
Ifølge Ole er det afgørende, at man genskaber det periodetypiske
operationelle udseende
helt ned i detaljen, når
man restaurerer fly.
Den ”genopstandne”
F-100D skulle nu gerne
blive det nærmeste, man
kommer det rigtige, når
man nu ikke kunne bevare et enkelt af de
originale fly.

Tegning/Drawing
© Ole Rossel

Afslutning
Det er efterhånden blevet tid at sige farvel.
På falderebet får vi dog lige lavet en aftale
om at have adgang til Oles fotoarkiv. Det
betyder at vi har masser af billeder til
rådighed, hvis vi skulle være så heldige at
en af Jer skriver en artikel om et af Flyvevåbnets fly.

Skulle du nu have fået lyst
til at se på tegningerne
som Ole laver, og evt.
investere i dem, så skal du
besøge Oles hjemmeside:
www.olerossel.dk hvor
du kan bestille alt hvad
du lyster.

NYT FRA ICM
35412: Ford V3000s/ss
M Maultier
35462: Krupp L3H163
Kfz. 72 Funkw.
35467: Henschel 33D1
103 Kfz. 72 Funkw.
35478: Opel Kadett
K38 Saloon
35482: Soviet Div. Arty
Horse Transp. 43-45
35533: Mercedes-Benz
Typ 770K (W150)
35535: Packard Twelve
Model 1926
35537: Mercedes-Benz
Type 320 Saloon
35601: Soviet Tank Crew
1979-88
35611: German Staff,
4 fig.
35613: Stalin & Co., 4 fig.
35621: Soviet Military
Women, 4 fig.
35631: Soviet Partisans,
4 fig.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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Al-Mahatta Flyvemuseum i Sharjah
i De Forenede Arabiske Emirater
Blandt de mere eksotiske museer jeg har besøgt, er Al-Mahatta Museet i Sultanatet
Sharjah i De Forenede Arabiske Emirater (UAE).
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

Å

rsagen til at vinterferien gik dertil i
år, er det simple faktum at den arabiske verden er i opbrud, så hvis
jeg ville motionere mine arabiske sprogkundskaber, var der kun få muligheder.
En af dem var De Forenede Arabiske
Emirater. Her har den lokale regering lagt
stor vægt på, at udlændinge skal kunne
bevæge sig frit og føle sig sikre. Årsagen
til dette er ikke kun hensynet til turismen,
men også de mange udlændinge, der arbejder i UAE.
80 % af indbyggerne i UAE er udlændinge, og de har været en hjørnesten i
UAEs økonomiske opsving.
Inden afrejsen, blev vi kraftigt advaret
om, at der ikke var noget at se på i UAE,
men dette holdt slet ikke stik. Her var masser af interessante ting at kigge på! Derudover har myndighederne den holdning,
at alle skal have råd til at gå på museum.
Derfor koster det næsten ingen penge at gå
i zoo eller på museum. På enkelte museer
er der endda gratis entré!
UAE er faktisk 7 landområder, som gik
sammen om at skabe en fællesstat i 1971.
UAE består af 6 emirdømmer (alle regeret
af en emir) og et sultanat (regeret af en sul-

Denne Avro Anson står i den store
hal på museet i Gulf Aviation farver
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tan). De 7 landområder er vidt forskellige,
og Sharjah, eller Sharaqa, som de lokale
kalder det, er det mest muslimske. Men
forholdet til os vesterlændinge er helt fint.

Al-Mahattas historie
Midt i Sharjah by blandt alle skyskraberne
ligger der en gammel lufthavn med en
usædvanlig historie. Årsagen til dette var,
at lufthavnen blev bygget, mens der kun
var ørken på det pågældende sted.
I 1920erne blev Iran og Storbritannien
mere og mere politisk uenige. Det medførte at briterne skulle finde et alternativ
til lufthavnene i Iran, hvor man kunne
mellemlande og tanke op på ruten mellem
Cairo og Bombay.
Fra britisk side havde man allerede
gode erfaringer på den anden side af Den
Persiske Golf, hvor det britiske militær havde haft en telegrafstation siden 1880erne.
Den forbandt telegraflinjen fra Cairo til
Bombay og lå i det nuværende Oman, så
briterne blev mere og mere interesseret i
den anden side af Golfen.
I starten af 1930erne fløj RAFs 203
Squadron rundt i Supermarine Southampton flyvebåde op og ned langs kysten og

fandt egnede steder, hvor der kunne laves
landingspladser.
I juli 1932 forhandlede briterne og
den lokale leder Sheik Sultan Bin Saqr
Al-Qasmi sig frem til en aftale om at lave
en landingsbane og et mere permanent
opholdsted for personel og overnattende
passagerer og piloter. Stedet, som blev
valgt, hvor landingsbanerne skulle være,
var en flad sandstrand tæt på havet. Den
skulle blot jævnes lidt ud og rulles fast, så
var den klar.
Allerede den 5. oktober blev landingsbanen taget i brug, da et fly fra Imperial
Airways landede på den. ”Huslejen” som
briterne skulle betale hver måned til AlQasmi var 80 rupees og yderligere 5 rupees
for hver flyver, som landede på startbanerne. Da Al-Qasmi kun havde den største
mistro til papirpenge, var man nødt til at
betale Al-Qasmi med sølvmønter!
Snart havde lokale bygget et fort med
overnatningsmuligheder i henhold til aftalen. Fortet var lavet på lokal vis med lokale byggeteknikker, men meget moderne
indrettet. Der var en stærk mur rundt om
området, med metalport og øverst var der
2 vagttårne i hver sin ende af fortet. Dette

Her får man et indtryk af den store hal,
forrest en De Havilland Heron og bagved
en C-47 og en Anson.
I loftet hænger en De Havilland Dove

skulle afholde lokale beduinbander fra
at angribe! Mad, vand og tjenesteydelser
blev købt lokalt, hvilket boostede den
lokale økonomi. Selskabet BP sørgede for
brændstof og smøremidler. Herved kunne
forbindelsen mellem Cairo og Bombay
opretholdes.
Som tiden gik, blev de lokale rigtig
glade for denne lufthavn midt i ørknen, så
da briterne ville udvide lufthavnen i 1934,
fik de Sheik Sultan bin Saqr Al-Qasmi’s opbakning. Han kunne allerede høre mange
flere sølvmønter klinge i sin skattekiste.
Derefter gik flyvningerne fra Londonlufthavnen Croydon via Cairo over Sharjah til
Bombay og nu videre helt til Australien.
Hver uge landede der et HP 42 passager
biplan i Sharjah, og den første HP 42er,
som landede i Sharjah, hed Hanno. Den var
opkaldt efter den store kartagiske søfarer
og opdagelsesrejsende, der udforskede
Afrikas kyster for mere end 2000 år siden,
så navnet var godt valgt!
Al-Mahatta blev også den første meteorologiske station på den Arabiske Halvø
i 1934. Der blev installeret vindmålere,
barometre, termometre og andre ting og
måleresultaterne blev gransket med stor
alvor, da sandstorme m.v. er en alvorlig
gene og fare for flytrafikken.
I 1935 fløj RAFs 84 Squadron med deres Vickers Vincent fly rundt langs kysterne
for at finde flere egnede landingspladser til
RAFs fly. Som udgangspunkt brugte man
Al-Mahatta, men ud over at RAF fandt en
del steder, som evt. var brugbare, blev RAF
mere og mere overbevist om, at Al-Mahatta
var det rigtige sted.

RAFs interesse i Al-Mahatta, var at
man ville være i stand til at kunne beskytte
britiske interesser i en storkonflikt, der til
stadighed rykkede nærmere.
I 1940 rykkede RAF ind og Imperial
Airways (senere BOAC) måtte flytte, og
faciliteterne blev kraftigt udbygget. Herved
blev Al-Mahatta en strategisk vigtig base
for briterne.
Under hele 2.VK var der travlhed i
Al-Mahatta, og det faste personel havde
en tour of duty der varede 1 år. Fritiden
blev brugt på at læse bøger, skrive breve,
sejle i den britiske sejlklub eller svømme
og dykke ved et gammelt skibsvrag tæt på
kysten. Hver søndag lånte folk en jeep og
fik fat i en guide, der var godt kendt med
lokale forhold og tog på tur ud i ørkenen.
Den der kom mest på Al-Mahatta var
den 244. Squadron med sine Blenheim og
Wellington bombefly, men der var også en
del VIP-trafik.
I maj 1945 var krigen i Europa forbi,
og derved transporteredes store mængder
af mænd og materiel til Indien, hvor de
skulle videre til fronterne i Burma og andetsteds i Asien. Nu behøvede man flere
underholdningstilbud end de ovennævnte.
Derfor gav basecommanderen ordre
til at fremskaffe en filmfremviser og en
del hvid maling og alle de vanddunke, der
kunne undværes. En stor mur blev malet
hvid, kameraet kom op at stå på en entremistisk træstand og vanddunkene stod på
snorlige rækker, og vips, så har man en
biograf!
Sharjah Paramount hed biografen, og
den var de facto den første biograf på hele

Den Arabiske Halvø! Vandbeholderne var
af den uhåndterlige type, som den britiske
hær brugte og som tit gik i stykker og
lækkede vand da de havde tendens til at
revne. Indtil de Allierede erobrede nogle
tyske dunke til hhv. vand og benzin, som
de kopierede, var disse standard i britisk
tjeneste. (Derfor kaldes de kopierede dunke
for jerry-cans, da tyskerne kaldtes Jerry i
britisk soldaterslang).
Efter krigen rykkede BOAC (i dag er
BOAC blevet til British Airways) ind igen
og overtog faciliteterne, men derved var
RAF ikke helt borte. Jagerfly af typerne
Vampire og Venom kom tit til Al-Mahatta.
De kom fra 6, 8 og 249 Squadron og de
kom tit op gennem 1950erne. Derudover
blev faciliteterne brugt som base af den
britiske hærs Omani Scouts, der patruljerede på grænsen mellem det nuværende
Oman og Saudi Arabien.
Da lufthavnen blev mere og mere travl,
byggedes der i 1956 et nyt kontroltårn og
det fungerede fint indtil 1977.
I 1977 blev Sharjah International
Airport bygget, og derefter mistede AlMahatta sin status. Bygningerne blev lidt
efter lidt forladt og begyndte at forfalde…
alt imens, at skyskraberne skød op langs
landingsbanerne. Således bærer Abdul Aziz
gaden foran den lokale moské tydeligt præg
af at den har været landingsbane og sidegaden, der fører op til museet er en taxiway.

Museet
Den lokale sultan og de lokale myndigheder
besluttede i 1990erne at restaurere bygningerne og indrette dem som museum.
17

I 1998 indviedes museet, og det skulle
både benyttes som museum og til undervisningsbrug for de lokale folkeskoler. Det var
med spændthed, at jeg betalte 10,- dirhams
(ca. 50,- kr.) for 2 personer og gik derind.
Den store hal er bare flot! Her befinder
følgende fly sig:
• DC-3/C47A
• De Havilland 114 Heron
• Avro Anson
• De Havilland 104 Dove (hængende i
loftet)
• (Alle ovennævnte fly var i Gulf Aviation
Co. Ltd’s farver)
• Frontsektionen af en Comet fra BOAC
med tilhørende trappe
• En stor skalamodel af en Handley Page
HP42 biplanspassagerflyver i Imperial
Airways farver
• og endelig en grøn TB flight refueller
fra BP, der kunne transportere 6 ton
brændstof
Alle de udstillede genstande var i tiptop form. Skiltningen var på engelsk og
arabisk, og forklaringerne var gode og
detaljerede. Dernæst i de tilstødende rum
var der en udstilling som omhandlede AlMahattas historie fra a til z.
Som vi gik fra rum til rum så vi basecommanderens arbejdsværelse genskabt,
BP-materiel og Sharjah Paramount komplet med filmfremviser og vandunke. Tekst
og fotos til tingene var gode og illustrative.

Derudover fik vi et fint indblik i flyvningens historie, alt imens vi så på motorer,
vragdele fra nedstyrtede RAF-fly, katapultsæder, nødudstyr og meget andet. Der var
reklamer fra de lokale flyveselskaber og
olieselskaber, og afslutningsvis besigtigede
vi en hal mest beregnet til skolelever. Her
kom man ind på, hvordan insekterne flyver,
og i loftet var der modeller af insekter i
overstørrelse. Derpå så vi på Otto Lillienthals svævefly, der som det første kunne
flyve over en længere strækning. Raketter
og missionerne til månen blev også berørt.
Alt var fint sat op, forklaret på arabisk
og engelsk og velillustreret. Alt i alt, var de
10,- dirhams godt givet ud. Al-Mahatta kan
på det varmeste anbefales ☺!
At finde Al-Mahatta er ikke svært. Man
tager bare en taxi og siger museets navn.
Spørger taxichaufføren om hvor det er,
så svarer man bare at museet er lige bag
immigrationskontoret i Sultanatet Sharjah.
Så ved alle taxichauffører hvor museet er,
fordi 95 % af de lokale taxichauffører er
udlændinge.
Da vi skulle dertil fra Emiratet Dubai,
tog vi også en taxi. Efter 30 minutters
kørsel var vi i Sharjah By og derefter var
det en smal sag at finde frem.
Det skal i øvrigt tilføjes at det er et godt
museumssamarbejde på tværs af alle museerne i Sultanatet Sharajah. De har trykt
en fællesbrochure, som omtaler alle museer

og som fås på samtlige museer. Her blev vi
opmærksomme på Al-Mahatta museum.
Museets åbningstider er lørdag til
torsdag 08.00 til 20.00. Fredag fra 16.00
til 20.00 (lille åbningstid på grund af fredagsbønnen!)

UAE
Vores indtryk af UAE, er at man kan sikkert rejse rundt uden at frygte problemer
af den ene eller anden art.
Vi vil helt sikkert vende tilbage til UAE,
og til den tid ved jeg, at der er blevet opført
et militærmuseum i UAE. Det er ved at
blive opført netop nu, og blandt arkitekterne er der en dansker.
Når det er opført vil der blive rigeligt
at vise frem. UAE har deltaget i diverse
mellemøstkrige mod Israel, UAE var med
til at smide Saddam Hussein ud af Kuwait
i 1991 og meget andet.
Derudover har Portugal, Holland og
Storbritannien kæmpet om indflydelsen
over Den Persiske Golf og den dyst vandt
englænderne. Men indtil at denne tvist var
afgjort, kæmpede de en del.
Vi så portugisiske forter, både i UAE
og i nabolandet Oman, som et levn fra den
tid. Så der skulle være rigeligt at vise frem
i deres nyopførte militærmuseum, når den
tid kommer.
UAE og Oman blev besøgt i marts/
april 2012.

Her er museets TB flight refueller. TB står for Thompson Brothers
og lidt googleing afslører denne som en Mk.V

Rygter siger at de arbejder på en Matador.
35091: Soviet Mine Detectors
35093: Italian Tank Crew
35113: T-70M Soviet Light Tank
35120: Soviet Antitank Artillery
Horsedrawn 45-mm AT Gun
35124: GAZ-AA Cargo Truck
35125: Soviet 45 mm AT Gun 1942 w/Crew
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NYT FRA MINIART:

35132: German Tank Crew in U-boat
suit, Normandy 1944. 5 fig.
35133: GAZ-AAA Mod. 1943
Cargo Truck, incl. 5 fig. (35137)
35134: GAZ-MM Mod. 1943
Cargo Truck, incl. 2 fig.
35137: Pushing Soviet Soldiers

35140: YA-12 Late Prod. Soviet Artillery
Tractor
35143: SU-76 Special Edition
35146: Workable Track Link Set for
T-70M Light Tank
35157: Hungarian Tank Crew, 5 fig.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Tiger Meet 2012 – Spotterdag og airshow
Efter jubilæumsåret 2011, der blev afholdt i den nu lukkede Cambrai var det egentlig
meningen, at det var Portugals tur til at arrangere et Tiger Meet.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

S

å vi var da nogen der så frem til sol og
varme nede på Monte Real AB nord
for Lissabon efter et par Tiger Meets
i Holland og Frankrig i tåge og gråvejr.
Men også den økonomisk krise slog
sig på Tiger Meet idet Portugiserne måtte
smide håndklædet i ringen og overlade det
til nordmændene at arrangere Tiger Meet i
2012. Det blev dermed et ”Arctic Tiger” i
stedet for et ”Sunny Tiger”! Hmmm.
I forbindelse med Tiger Meet spotterdagen om fredagen, ville der også blive
arrangeret et Tiger Meet Air show om lørdagen, så der var fuld valuta for pengene!
Nuvel – når man har sagt A så må man
også sige B, så sammen med medspotter
Per Voetmann blev der igangsat googleing
på hvor og hvordan man nu skulle komme
til Norge. Nu skal det lige siges, at der ikke
er ret meget der er specielt billigt i Norge…
Slet ikke det at spise, så det er absolut noget
du skal tage med i overvejelserne inden du
tager turen. For du kan faktisk gøre det
samme og træde i formandens hjulspor,
da Tiger Meet 2013 afholdes samme sted
– bare en lille måneds tid senere!
Vi er på Ørland MAS der ligger i
nærheden af Trondheim i fugleflugtslinie.
Der var dog den udfordring at selve basen
ligger på en halvø på den anden side af
Trondheimsfjorden, der er pænt meget
større end Vejle Fjord.
Det er ikke noget problem at komme
til Trondheim fra København. Både
Norwegian og SAS har direkte fly så man
slipper for at mellemlande
i Gardermoen (Oslo). Man
skal være tidligt ude for at
få billige billetter, hvilket jo
siger sig selv. Det blev Norwegian ved et tilfælde da jeg

ikke lige havde set at SAS fløj samme rute
– men det fungerede fint.
Nu valgte vi den nemme, men ikke
billige løsning at leje en bil. Det var ud fra
det vi havde oplevet i Europa.
Der er ingen grænse for det antal
flytosser der møder op til en Tiger Meet
Spotterdag, så derfor var det, at komme
først til hegnet absolut at foretrække.
At det så slet ikke var noget praktisk
problem alligevel, var svært at forudse.
Men alene det, at der ikke på noget tidspunkt var ”udsolgt” af spotterpladser
gav et indtryk af, at der ikke ville være de
samme masser af folk som i Holland og
Frankrig. Det var der så heller ikke – men
det skader aldrig at være først ved havelågen. Det var vi så også i den grad skulle
det vise sig.
Vi var nemlig ankommet med det
billigste fly fra København med landing i
Trondheim kl. 23.40. Ikke at man bemærkede det, idet det kun var tusmørke. Vi
er jo så langt mod nord at det er lyst hele
døgnet. Ja ok ikke dagslys lyst, men nok
til at man sagtens kunne se hvor man var.
Næste punkt var så, at vi skulle være ved
porten til Ørland MAS kl. 08.00, så med
hotelpriser in mente havde vi droppet en
meget kort overnatning i behageligt pudevår for et par bilsæder når vi kom frem.

GPS – en guds gave!
Der er så to muligheder når du står i
Trondheim lufthavn. Køre sydpå mod
Trondheim – passere denne by og finde ud
til en færge der går til Ørland med risiko
at andre har fået den samme gode ide EL-

LER køre nordom fjorden rundt og køre
direkte til Ørland. Se det sidste lød som en
rigtig god ide, da vi så ikke var afhængig af
en færge. Vi vil så i denne anledning takke
Garmin for rutevejledning og Toyota for
firehjulstræk!
Turen nordom må siges at være i den
flotte afdeling, med spektakulære udsigter
og imponerende fjelde. Der var så bare det
at det var 200 km, hvor der ikke var mange
lige stræk. Alligevel blev GPS’en tjekket
en ekstra gang da vil pludselig blev ledt
af en grusvej op over et pas. Det må da
være løgn – men det var det ikke. Vi skulle
over og køre rally gennem skov, fjelde og
højdedrag før vi kom over på den anden
side, der så kunne føre os mod Ørland i et
stadigt mere fladt område. Ørland viste sig
at ligge på en flad halvø neden for nogle
fjelde, hvilket naturligvis gav en logisk
placering for en lufthavn.
Man kan så med rette indvende: ” Der
er en lufthavn og der er også et kysthotel i
Ørland. Hvorfor valgte I ikke bare det og
sparede alt det frem og tilbage pjat?” Dertil
kan kun svares – skal du spørge om prisen
har du ikke råd! En flyvetur til Ørland ligger
i 5 kilos klassen og hotellet er det samme.
Så det var ikke lige på agendaen. Vi måtte
frem og tilbage!
Nu var klokken så tre om ”natten”. Vi
var parkeret på en parkeringsplads – som
de eneste – og der var fem timer til at porten åbnedes. Så begyndte det at regne…
hagle… sne og det var sandt at sige skide
koldt! Det var omkring 0,7 grader og det
skulle vise sig at være den koldeste 1. juni
i Sør Trøndelag i mange mange år.

De norske værter fløj med denne F-16B, med tigermotiv
på halen og div. ”hudafskrabninger” på kroppen
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NATO Tiger Meet 2012 i Norge

Denne meget flotte F-16 er fra det belgiske flyvevåben
This beautifully painted F-16 is from the Belgian AF

Tyrkerne havde taget en Arctic Tiger F-16 med.
Halen er i blå nuancer
The Turkish brought this Arctic Tiger F-16.
The tail is mainly in blue colours

Også Luftwaffe var forberedt på sne og kulde.
Denne Tornado havde sne på oversiden
Luftwaffe was also prepared for snow and cold weather.
This Tornado is with white upper surfaces

Ikke alle fly ved et Tiger Meet er i tiger bemalinger.
Luftwaffe havde taget denne Bombardier Global 5000 med som støttefly
Not all planes at a Tiger Meet is in tiger schemes.
Luftwaffe brought this Bombardier Global 5000 as a support plane
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Hollænderne havde bl.a. denne F-16 med
halen i de hollandske farver med
The Dutch brought this F-16 with the tail
in the Dutch colours with them

De norske værter benyttede lejligheden til at vise deres Westland Sea King
redningshelikopter frem. Typen er nu under udfasning
RAF’s tiger eskadrille flyver Super Puma helikoptere

The Norwegian hosts exhibited their Westland Sea King SAR helicopter
The type is now being phased out

The RAF tiger squadron is flying Super Puma helicopters

Endnu en tyrkisk F-16 i Arctic Tiger bemaling.
Halen er primært i røde farver
Another Turkish F-16 in Arctic Tiger scheme.
The tail is in various red colours

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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Her får du en ide om de manglende
afspærringer, selvjustits kan altså godt
fungere.
Flyet er en schweizisk F/A-18 Hornet

Fedest og der sad vi og bandede Norge,
vejr og meget andet langt væk. Vejrudsigten
så ussel ud. Havde vi nu taget så langt for
endnu en lang næse i dårligt vejr?
Svaret blev heldigvis nej. Det klarede
op i løbet af formiddagen og det blev en fin
dag med de andre spottere fra hele verden.

Hegn – hvilket hegn?
I forhold til Holland og Frankrig var Norge
en helt speciel oplevelse. Vi havde jo været
lidt spændt på, hvor vi skulle stå og hvilke
fotomuligheder der ville være, da der ikke
rigtig på forhånd var meldt ret meget ud
før der pludselig på Tiger Meets facebook
side blev vist et kort der viste at vi skulle
stå mellem to rullebaner. OK – spændende.
Der var omkring 900 spottere, hvilket
var en brøkdel af hvad der mødte op i
Europa, men det var kun en stor fordel.

For her havde man ikke sat et par kilometer
hegn op med bevæbnede vagter for hver
25 meter. Næh, man havde slået det høje
græs et par og tyve meter fra banekanten i
vel en kilometers længde og så var det op
til selvjustits blandt spotterne at holde sig
på linien, så man ikke spærrede udsynet
for hinanden.
Den eneste ulempe var at vi var delvist
på den forkerte side af banen i forhold til
solen, men man kan jo ikke få det hele.
Jo, der kom minsandten sol, så der
kunne næsten ikke klages. Men det skulle
blive endnu bedre.
Når et flyvepas var afsluttet og flyene
landede igen, ja så blev vi i busser fragtet
ud til enden af banen, hvor flyene taxiede
langsomt forbi og lavede ”narrestreger”
med luftbremser, påfyldningsstudser og
alt hvad der ellers kan bevæges på fly i

dag. Der var ikke en voksen ”Libero” tør i
Ørland og omegn!
Igen var det selvjustits og ikke hegn
der fik alle til at få de billeder de gerne ville
have. Ingen hegn, så man kunne sådan set
lægge sig ned i det nu delvist tørre græs
og får billeder i frøperspektiv, der ville
have fået en Uffe Ellemann helt op i det
røde felt.
Alle disse ”movements” af disse tossede flytosser blev overvåget af en lille
håndfuld militærfolk bevæbnet… med en
rygsæk og godt humør! Ikke noget med
råben og skrigen som om man havde at
gøre med en flok utilpassede Talebanere
med raketstyr i rygsækkene.
Det var i meget skarp kontrast til oplevelsen i 2008 i Karup, hvor de vel 200 spottere der blev lukket ind blev linet op med
deres tasker, der så skulle gennemgås af
bombehunde(!) Der var jo ikke nogen der
blev forulempet af den oplevelse, men for
fanden i helvede - alle de deltagende havde
afleveret deres cpr nr. ved ansøgningen, så
der havde man jo nok haft muligheden for
at sortere de værste Talebanere væk…?
Åbenbart ikke – men det skal da retfærdigvis siges at seancen trods alt ikke blev
gentaget på Skrydstrup i 2010.
Jeg ved ikke om nordmændene havde
en lidt anden indgangsvinkel til at dette.
Man skulle bare melde sig på en hjemmeside og betale 200 NOK ved indgangen,
så var den ged barberet og der var da
tilsyneladende heller ikke nogen der var så
tossede at de lavede et eller andet hjerne-

Besætningen i denne Luftwaffe Tornado
viser god Tiger Spirit, tøjdyret er med på
missionen, benærk teksten på siden lige
under lufttankningsproben
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blødningsagtigt. Tillid mødes med respekt
og selvjustits. Det var overskriften for
spotterdag 2012 på Ørland MAS. Dejligt,
fantastisk og en rigtig positiv umilitær
oplevelse!
Så var klokken efterhånden blevet så
mange så vi nu skulle mod hotellet i Trondheim. Nu var det ikke lige på agendaen at
tage nordom igen, så vi sadlede bilen og
kørte mod færgen ganske få km væk. Hvis
du er bekendt med færgeruten HundestedRørvig, så har du nogenlunde det rette billede. Færgen er dog heldigvis noget større,
for der var naturligvis en del der skulle
samme vej. Ruten hedder Brekstad-Valset
og var den rute vi skulle have været med,
havde vi valgt at køre sydom.
At dømme efter køen på den anden
side (Trondheim siden) så var det nok en
god ide at have fravalgt den option. Men
man ved det jo ikke før man sidder i saksen
og så er det svært og tidskrævende at køre
den anden vej. For godt nok er der en vej
mod Trondheim, men den er sandt at sige
ikke en godbid. Der er stort set ikke et
eneste lige stykke før man kommer ind til
hovedvejen mod Trondheim. Så man var
godt brugt da hotellet blev nået.
Den havde TigerTours fremragende
rejseplanlægger (undertegnede) luret på
forhånd og havde fundet en hurtigbådsrute
direkte fra Trondheim til Ørland, hvilket
kun tog en time. Billetter skulle bestilles på internettet og billetter printes ud
hjemmefra og så var vi good to go. Det er
dog udelukkende en passagerbåd, så man
kunne vælge at bruge sine ben eller tage de
busser der var indsat på Ørland siden for
at komme til basen.
Problemet var bare at der kun var én vej
til Flyvestationen og der kørte andre biler.
Gåben var derfor hurtigst nu da man ikke
var i besiddelse af en cykel.
Det viste sig dog at være en større udfordring at finde den ski… hurtigbåd. Der

var godt nok nogle skilte til hurtigruten,
men det viste sig at være de store krydstogtskibe der sejler langs de norske fjorde.
Vi vidste at vores båd skulle afgå kl.
10 – men det skulle de store Hurtigrute
skibe også, så det gav lidt forvirring. Men
inden panikken gik helt amok lykkedes det
at finde båden godt gemt bag nogle store
bygninger og ikke et eneste skilt der viste
vejen dertil.
Nuvel – vi nåede svedige om bord og
kunne sådan set bare læne os tilbage og
nyde turen direkte til Brekstad. Hjemmesiden hedder www.kystekspressen.no og gå
du ind og se om du kan finde de præcise
oplysninger om hvor den sk… båd afgår
fra. Det er der, men man skal lede meget
grundigt.

Tiger Meet Airshow
Vi må nok sige at vi ikke havde de helt
store forventninger omkring airshowet. Da
vi forlod Ørland dagen før havde der ikke
været de helt store synlige tegn på at der
skulle ske noget stort dagen efter. Så det
var sådan lidt la la – men ok nu er vi her,
så vi tager det med. Og godt det samme!
Der var ikke så meget flyvning, men nu
var Tiger flyene linet op så man kunne få
nogle ordentlige nærbilleder.
De venlige crews var begejstrede for de
mange besøgende, der så købte Tiger Meet
souvenirs i hobetal og selve crowdline var
igen sådan lidt op til den enkelte.
Der var godt nok en minestrimmel, der
for så vidt blev nogenlunde overholdt og
engang imellem kom der en militærfyr og gelejdede de værste syndere
lidt tilbage. Men igen ikke det
der ”show of force” med bistert udseende kronragede
typer på to gange to meter
iført vovse med nervøse
trækninger.

Næh, her gik der såmænd bare nogle
søde og smilende jenter rundt med MP
på skulderen og styrede trafikken og alt
det andet.
Jeg ved ikke om det var en dedikeret
strategi eller mentaliteten hos nordmænd
bare er meget mere afslappet, men det var
at helt andet og positivt indtryk der blev
stillet til skue i det norske. Jeg så hverken
terrorister eller tosser, der skulle spille op.
Det har jeg sådan set heller ikke set
andre steder ved Airshows – men det er
som om at jo sydligere man kommer, jo
flere afsikrede våben skal der på display…

Minussiden
Udover det naturligvis er hamrende dyrt
at befinde sig i Norge, så var der et andet
ildevarslende emne der kom op.
Der manglede en del Tiger fly. Polakkerne og portugiserne var der ingen spor
af og helikopterne med bl.a. den tjekkiske
Hind var der heller ikke blevet råd til at
flyve til Ørland. Siden 2011 er Cambrai
nedlagt og dermed også den Tigereskadrille med de flotte Mirager var væk.
Næste gang vil 123 Esk fra tyskerne med
deres kulørte Tornadoer være væk, så det er
måske ved at være sidste udkald for de ellers så populære Tiger Meets? Økonomien
trykker og kun fordi nordmændene trådte
til igen for at overtage fra grækerne i 2013
bliver der igen et Tiger Meet.
Så skal du se et Tiger Meet så skal du
måske ud af busken og tage i formandens
fod- og hjulspor til juni 2013?

Ikke alt på et Tiger Meet har tigermarkeringer.
F.eks. var denne nye norske NH 90 ikke forsynet med et tiger emblem
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FM-1 Airacuda
Hvis du synes at en 4-personers sportsvogn lyder mærkeligt, hvad så med et jagerfly
med 5 mands besætning? Vi går 75 år tilbage i tiden og kigger nærmere på et meget
utraditionelt fly.
Af Lars Seifert-Thorsen
ell Aircraft Corporation blev stiftet
af Larry Bell i juli 1935 i Buffalo,
New York. Larry Bell havde indtil
da haft en lang karriere i flyindustrien, først
hos Glenn L. Martin og siden i Consolidated Aircraft.
Bell Aircraft Corp. blev stiftet da Consolidated flyttede fra Buffalo til San Diego.
Larry Bell besluttede at han ikke ville flytte
med og etablerede i stedet sit eget firma i de
lokaler som tidligere tilhørte Consolidated.

B

daværende amerikanske jagerfly som f.eks.
Curtiss P-1 Hawk, Boeing P-12 og Boeing
P-26 Peashooter og ønskede et mere slagkraftigt jagerfly, der kunne nedskyde et
bombefly på en enkelt overflyvning.
De tidlige overvejelser fra militæret om
et sådant jagerfly med mere end en pilot
ombord gik på enten en ombygget udgave
af B-10 bombeflyet med forbedret bevæbning eller et en-motorers jagerfly med en
forholdsvis moderat bevæbning.

Baggrunden

Designet

I 1934-35 var det amerikanske militær
interesseret i at anskaffe et super jagerfly
som skulle kunne nedskyde bombefly som
måtte true amerikanske byer og Bell så
dette som en mulighed for at få foden ind
på et potentielt meget lukrativt marked.
Ganske vist var der ikke umiddelbart
en trussel mod USA, idet ingen fly havde
rækkevidden til at kunne nå USA, hverken
fra Europa eller Asien. Sydamerika kunne
man se bort fra i denne trusselsvurdering.
I virkeligheden kom ideen allerede i
1933 fra general ”Hap” Arnold, der var
vicestabschef for US Army Air Corps
(USAAC). Arnold var utilfreds med de

Bell havde helt andre ideer og gik derfor
i gang med at designe et fly, uden at der
forelå en helt konkret beskrivelse af hvad
militæret ville have. Det design som Larry
Bell skulle forsøge at sælge til USAAC var
meget anderledes i forhold til konventionelle typer.
Der var tale om en ”bomber destroyer”, et fly som skulle kunne fungere som
en luftbåren antiluftskytsplatform, hvor
nøgleordene var tung bevæbning, dvs.
enten 20 mm eller 37 mm kanoner.
Da Larry Bell fik foretræde for general
Frank Andrews, der var chef for General
Headquarters Air Force, en enhed der

stod for kontrollen med alle USAAC enheder i den amerikanske hær, og forelagde
tegningerne til flyet blev han mødt med
stor skepsis.
Tegningerne viste et meget strømlinet
fly, med to stk. 1.000 hk Allison motorer
drivende pusher propeller monteret i naceller på vingerne. I hver af disse naceller var
der monteret en 37 mm kanon og et 0.30
maskingevær pegende fremad. Flyet havde
fem mands besætning. Generalens stab var
ikke specielt imponeret og bl.a. blev der
spurgt til hvorfor flyet ikke havde nogen
form for defensiv bevæbning. Svaret var
ganske kort, at flyet ville være hurtigt nok
til at det ikke havde behov for dette. Staben
var fortsat ikke overbevist og efter en vis
tavshed uddybede Larry Bell med, at det
heller ikke gav mening at sætte tænder på
bagenden af en tiger.
USAAC opstillede en formel kravspecifikation, som ikke engang Bell’s fly kunne
leve op til idet man ville have et tungt jagerfly med meget stor rækkevidde og tung
bevæbning, inkl. en 600 lbs bombelast, der
var lige så manøvredygtigt som et af de
eksisterende biplaner! Meget hurtigt blev
kravene dog slækket idet man indså at der

Her ses XFM-1 prototypen, der kendes på det afrundede glas i canopyet, med mock-ups af 37 mm kanonerne
Foto: Via Internettet
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Hvis man kigger på lidt detaljer, så afslører det flade vindspejl og de manglende turboladere dette fly som et YFM-1B
Foto: Via Internettet

næppe ville være eskorterende jagere sammen med de bombefly som det nye jagerfly
skulle angribe.
Den reviderede kravspecifikation forelå
i juni 1936 og USAAC gik nu til Bell og
til Lockheed, idet også Lockheed havde
lavet nogle indledende tanker om det som
i USAAC terminologi var blevet til ”FM”,
hvilket betød ”Fighter, Multi-Place”. Bell’s
fly blev betegnet XFM-1 og Lockheed’s
blev til XFM-2.
Lockheed’s fly var et modificeret Model
10D Electra fly med Allison motorer og
næsehjulsunderstel, der efter at USAAC
havde evalueret de foreløbige studier
tabte meget snævert til Bell flyet, der i
mellemtiden var blevet døbt Airacuda af
Bell-fabrikkerne. Det betød at Lockheed
flyet aldrig blev bygget.

Revolutionerende
Uanset hvad man ellers kan sige om Airacuda, så var det et nyt og meget anderledes
design. Det man byggede var et fly med en
lang og smal krop, ret store lavt monterede
vinger hvorpå der på oversiden var monteret to naceller og halehjulsunderstel.
Lyder det som noget specielt? Nej,
egentlig ikke, men når man så monterer
motorerne i de to naceller, med skubbende propeller og i fronten af hver nacelle
monteret en 37 mm kanon og 2 stk. 12,7
mm maskingeværer så bliver det til noget
revolutionerende.
Besætningen bestod af fem mand: Pilot, co-pilot/navigatør og radiooperatør/

skytte i fuselagen samt en skytte/lader i
hver af de to naceller. Co-piloten fungerede også som skydeofficer, idet han var
udstyret med et Sperry ”Thermionic”
ildledelsessystem, der var koblet til kanonerne i nacellerne, således at de to mand i
disse primært blot skulle sørge for at lade
kanonerne med de 100 skud pr. kanon der
var til rådighed. De to skytter/ladere kunne
dog også betjene og skyde med kanonerne
hvis dette skulle vise sig nødvendigt.
Radiooperatøren kom også til at fungere som skytte på de defensivt monterede
maskingeværer som på et tidspunkt blev
installeret. Som et lille kuriosum kan det
nævnes, at ildledelsessystemet oprindeligt
var blevet udviklet til antiluftskytskanoner,
hvilket vel er meget godt i tråd med intentionen om at flyet skulle være en flyvende
antiluftskytsplatform.
Fra begyndelsen var det meningen af
kanonerne skulle være 37 mm Madsen
T-9 kanoner, men de var ikke til rådighed
og så blev det til 37 mm Colt M4 kanoner
i stedet.

Design med problemer
Det viste sig, at flyet var fyldt med problemer, problemer som allerede viste sig inden
at flyet overhovedet gik i luften. Et af dem
var dog et problem som aldrig viste sig i
virkeligheden, men ikke desto mindre var
det et meget reelt et af slagsen.
Forestil dig, at du sidder i nacellen som
skytte/lader og det bliver nødvendigt at
springe ud med faldskærm. Lige bagved

dig er der den roterende propel, der skubber flyet fremad gennem luften. Hvad gør
du? Forsøger at springe ud og bliver skåret
op som en salami? Eller går ned sammen
med dit fly?
Til at begynde med var løsningen, at
propellerne skulle stoppes og kantstilles,
men hvad der så lige skete mens skytterne
ventede på at propellerne holdt op med at
rotere melder historien ikke rigtigt noget
om. Så kom man på en ide med at montere
sprængbolte på propelbladene, således at
disse kunne sprænges af inden skytterne
forlod flyet. Den kvikke læser prøver lige
selv at forestille sig hvad der sker med et
propelblad der sprænges bort fra en motor
mens denne fortsat roterer og overvejer
om der er en risiko for at propelbladet
rammer flykroppen… Til sidst lavede man
en snæver tunnel i forkanten af vingen,
som skytterne kunne kravle igennem ind
til fuselagen og derefter forlader flyet via
lugen i undersiden af fuselagen sammen
med den øvrige besætning. Er der frivillige
her, der vil tage opgaven som skytte/lader?
Et andet problem var at flyet var fuldstændigt afhængigt af at dets elektriske system virkede. De fleste fly har generatorer,
drevet af motorerne og de er sædvanligvis
særdeles driftssikre.
Airacuda derimod var afhængigt af at
en ”Auxiliary Power Unit” (APU) fungerede for at alt elektrisk, inklusive de elektriske brændstofpumper virkede! Denne
komplekse og ganske temperamentsfulde
APU bestod af en 2-cylindret, 13½ hestes
25

Billedet her er desværre noget ridset, men det viser
flyet med eskadrillemærker fra den eneste eskadrille
der blev opstillet af flyet
Foto: Via Internettet
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benzinmotor der var monteret i bugen
af flyet, hvorfra den drev ni elmotorer,
som drev alle mulige vitale systemer.
Konsekvensen heraf var, at hvis APU’en
svigtede så lukkede flyet stort set ned, idet
det mistede brændstofpumperne, vacuum,
hydrauliktryk samt mulighederne for at
sænke understellet, flaps og justere propellernes vinkel. Kort sagt, velkommen i en
svæveflyver der, for at sige det mildt, er
nærmest umulig at håndtere.
Man havde også designet flyet, således
at flaps og understel var elektrisk forbundne, hvilket betød at når man sænkede understellet, så sænkede man også flaps – og
ydermere blev de sænket helt! Piloterne var
ikke begejstrede for dette og lærte hurtigt at
pille ved sikringerne, så enten det ene eller
det andet system blev afbrudt.
Endelig gav flyets Allison V-1710 motorer også nogle problemer. Motorerne
blev også brugt i andre typer og fungerede
som sådan fint, men da Airacuda havde
skubbende propeller var der ingen propeller der blæste luft ind i kølerne, som var
monteret i forkanten af vingerne på ydersiden af nacellerne. Det betød derfor at
motorerne overophedede i løbet af ingen
tid. For at omgå dette så trak man flyet ud
til startbanen inden man startede motorerne og så snart at disse var startet op gik
flyet i luften, ellers så brændte motorerne
sammen. Tilsvarende når man landede, så
blev motorerne stoppet så snart flyet var
væk fra selve startbanen og ventede så på
at blive slæbt tilbage til hangaren.

havn. Flyvningen der varede i knapt 25
minutter var nærmest begivenhedsløs,
bortset fra et mindre motorproblem, hvor
et bagslag betød at der skete nogle småskader på udstødningsrøret og andre smådele.
Flyvning nr. 2 var d. 24. september.
Den gik knapt så udramatisk. Først var der
problemer med højre motor. Siden blev
højre understelsben ikke låst da piloten
sænkede understellet, det betød at højre
understel kollapsede da flyet landede og
landingen var på to hjul og en vingetip.
Efter reparationen, hvor under prototypen også blev forsynet med kraftigere
Allison motorer med turboladere fortsatte
testprogrammet og der blev foretaget ialt
10 flyvninger fra lufthavnen i Buffalo inden
flyet blev overført til USAAC testcenteret
på Wright Field d. 21. oktober 1937, hvorfra testflyvningerne fortsatte.
Det blev ret hurtigt klart, at Airacuda
var et temperamentsfuldt fly. Det var nærmest umuligt at flyve, hvis den ene motor
var stoppet, idet det gik i spin omgående.
Der var også stabilitetsproblemer omkring længdeaksen, idet ethvert udslag på
styrepinden betød at flyet ”overreagerede”
og det var nødvendigt at foretage en korrektion, som flyet så også overreagerede
på, hvorefter endnu en korrektion var
påkrævet osv. osv.
Til gengæld kunne problemet løses
ved at reducere farten, idet flyet var stabilt
sålænge der ikke var kraft på. Det betød at
det var et nemt fly at lande med, idet det
her var stabilt.

Første flyvning

Produktion

Den 1. september 1937 gik XFM-1 prototypen med serial nr. 38-351 i luften for
første gang. Flyvningen skete fra Buffalo
Municipal Airport, altså en helt civil luft-

Mens den enlige XFM-1 fortsat blev
testfløjet bestilte USAAC 13 stk. YFM-1
pre-produktionsmaskiner i maj 1938. Af
disse skulle 10 være med halehjulsunder-

stel, mens de sidste tre, med betegnelsen
YFM-1A, skulle have næsehjulsunderstel.
Da man fortsat havde problemer med
turboladerne blev Bell i oktober 1939
bedt om at modificere to stk. YFM-1 til at
have ikke-turboladede motorer, som så fik
betegnelsen YFM-1B.

Ulykker
På trods af at flyet var behæftet med mange
fejl, så var der kun to fly af typen som blev
ødelagt ved ulykker, selv om mange af dem
var udsat for adskillige uheld undervejs.
Et af de fly som blev ødelagt blev det
på en spektakulær måde. På den sidste
testflyvning inden leverance til USAAC
skulle testpiloten lave et spin med flyet
(serienr. 38-492).
Det gik fint nok med at komme ind i et
spin, men da piloten ville trække flyet ud
af spinnet var roret låst og flyet ville ikke
rette op. Co-piloten lukkede for motorerne
og ventede på at propellerne skulle stoppe
inden han og piloten kunne springe ud
med faldskærm. Da co-piloten sprang ud
ramte han sideroret, der derefter låste sig
op! Piloten besluttede sig for at forsøge
en nødlanding i stedet for at springe ud,
men denne blev ganske hård. Han kunne
gå uskadt væk fra flyet, men flyet var så
ødelagt at det blev skrottet. Co-piloten
landede sikkert i faldskærm, men havde
brækket begge ben ved sammenstødet
med sideroret.
Fly nr. 2 som blev totalskadet medførte
det eneste dødsfald i forbindelse med typen. Der var tale om en af de tre YFM-1A
(38-497), med næsehjulsunderstel. På en
flyvning fra Illinois til Mississippi forårsagede et knækket olierør en brand ombord.
Uden mulighed for at slukke branden besluttede den to-mands besætning at springe

ud med faldskærm. Pilotens faldskærm
åbnede sig ikke og han blev derfor dræbt.

Operativ tjeneste
Selv om flyet havde mange problemer,
blev der alligevel opstillet en fuldt operativ
eskadrille med typen.
Denne blev opstillet i 1938, men
fortsatte problemer og et ry som ”hangardronninger” betød til sidst at eskadrillen
blev nedlagt i 1940 og man spredte derfor
flyene ud til forskellige baser, så piloter
ville få mulighed for at få flyvetid på denne
usædvanlige type, men der var ikke den
store efterspørgsel blandt piloterne.

Udfasning
Af de i alt 14 XFM-1/YFM-1 fly blev de
ni flyvedygtige i 1941 samlet på en base i Illinois for at blive brugt som instruktionsfly
for mekanikere. Selv her kan man sige at
karrieren blev kortvarig, idet samtlige fly
af typen blev skrottet i slutningen af 1942.
Der er derfor ingen muligheder for at se en
Airacuda i virkeligheden i dag.
En af hovedårsagerne til at man ikke
havde tålmodigheden til at lade Bellfabrikkerne få styr på børnesygdommene
var, at flyets præstationer lå langt under det
som mere moderne fly kunne yde. F.eks. var
P-38 Lightning næsten 175 km/t hurtigere.

Samtidigt viste erfaringerne fra Slaget om
England at de to-sædede typer som Defiant
og Bf 110 ikke kunne hamle op med de
hurtigere og mere manøvredygtige jagere
som Bf 109 og Spitfire.
Endelig havde Bell ikke ressourcerne til
at udvikle på en allerede forældet type som
ingen i USAAC ville have, samtidigt med
at de byggede P-39 Airacobra, der var et
langt mere effektivt jagerfly end Airacuda.

Airacuda i model
Nu skulle man så tro at typen var så speciel
at denne ikke var blevet fremstillet som
byggesæt, men tværtimod… Dog er de
alle i skala 1/72, så hvis du ikke er til denne
skala og vil have en model af en Airacuda,
så skal du i gang med at scratchbygge.
Det ældste sæt på markedet er et vacuform sæt af XFM-1 fra RarePlanes. Det er
for længst ude af produktion, så det skal
findes på e-bay eller andre steder. Jeg tror
bare vi forbigår det i tavshed.
Noget nyere er et resinsæt af en YFM1 fra LF Models. Det er et ok resinsæt
med vacuform canopy, hvis man skal tro
anmeldelserne ude på nettet. Der er en del
fotoæts dele med også, men instruktionen
består blot af en enkelt ”eksploderet” tegning, så det er ikke for begynderen, heller
ikke for begynderen udi resinmodeller!

Noget mere tilgængeligt er sættene
fra Valom, netop – sættene! For Valom
har udgivet en YFM-1, en YFM-1A og
en YFM-1B. Her er der tale om sprøjtestøbte modeller med stumper af resin til
hjulbrønde og cockpit samt fotoæts til
instrumentbræt og andre småting. Anmeldelserne på nettet er enige om at dette er
et rigtigt godt short run sæt.
Bemalingen er et nemt kapitel, idet
det for alle varianter er rent aluminium.
Så er der blot lige afmærkninger og andet,
som skal sættes på som decals. Find nogle
referencer på nettet, eller gå efter Valoms
anvisninger, der er nok alligevel ikke nogle
lænestolseksperter der kan komme op med
bedre referencer.

NYT FRA HORNET
HRH-7: 5 Heads with WW2 Soviet
Officers’ Caps
HH-33: 5 Heads with ultra short haircuts
HH34: Heads with aquiline features
HH35: More bare heads with
Caucasian features
HCH01: Rural civilians,
WW2 era set 1 (Western Europe)
HCH02: Rural civilians,
WW2 era set 2 (Eastern Europe)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Næsehjulsunderstellet fortæller klart,
at dette er en YFM-1B
Foto: Via Internettet
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Norsk militær flyvning i 100 år
Europa præges i disse år af en række markante jubilæer for militærflyvningen.
Tekst og fotos: Per Voetmann

D

et er nemlig 100 år siden de
første militære flystyrker blev
etableret. Således også i Norge,
hvor kaptajn Einar Sem-Jacobsen den 1.
september 1912 foretog den første militære
flyvning. (Den første civile foregik den 1.
juni samme år).
Starten i 1912 skete gennem en landsindsamling til finansiering af fly til Hæren.
Paradoksalt nok udløst af, et en svensker
havde bebudet, at han ville udføre den
første motorflyvning over et militært anlæg
i Norge. Og det måtte jo forhindres, at
nabolandet løb med den ære.
Man skal huske på, at Norge først i
1905 havde opnået fuld selvstændighed
fra Sverige.
Så det ville have været et stort tab af
ære, hvis ikke det blev en nordmand, der
gennemførte den første flyvning!
I løbet af sommeren 1912 var der
indsamlet så mange midler, at en lille
norsk delegation kunne tage til Paris for at
indkøbe det første fly til Hæren.
Valget faldt på Maurice Farman Longhorn, og købet blev kombineret med uddannelse af de første norske flyvere. Køb
og uddannelse foregik så hurtigt, at flyet

allerede i september 1912 kunne deltage
i Hærens efterårsmanøvrer ved Elverum.
Den første militære flyveplads blev
etableret i Kjeller ved Lillestrøm. Faktisk
var det samtidig Norges første flyveplads
overhovedet. En parallel udvikling skete i
Marinen, som etablerede sig ved Horten
med sin første flyvebådsbase.
Det blev indledningen til opbygningen
af en ny og markant våbenart i Norge. I
lyset af Norges store areal og vanskelige
terræn, vandt den militære flyvning hurtigt
frem som en selvstændig og højt prioriteret
del af de væbnede styrker. Norges interesser i polaregnene og det nordlige atlanterhav gjorde også sit til, at fly blev så vigtige
for Norge. Med dette nye instrument i
arsenalet, fik man lettere og hurtigere
adgang til såvel landet som de omgivende
havområder.
Da Tyskland i 1940 invaderede Norge,
havde man således to meget små men relativt moderne flyvevåben. (Helt frem til
1944 var Marinen stærkt imod oprettelsen
af et enhedsværn for fly. Men i sidste ende
besluttede de norske politikere at etablere
et selvstændigt flyvevåben, som også mange andre lande havde det.) Hæren kunne

USAF var på besøg med denne KC-135.
Lastelugen blev benyttet som spotterplatform
af besætningen under flyshowet
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bl.a. mønstre et lille antal Gloster Gladiator
og Curtiss Hawk som de primære våben
i jagerforsvaret. Trods markant og hård
norsk modstand, var overmagten for stor.
Og de norske styrker måtte til sidst indstille
kampene. Modsat Danmark, lykkedes det
dog en meget stor gruppe norske soldater
at fortrække til Storbritannien, hvorfra
kampene kunne fortsættes. De norske
styrker blev en integreret del af de britiske.
Med udgangspunkt i flyveskolen ”Little
Norway” i Canada, lykkedes det at etablere
et markant norsk bidrag til de allierede flystyrker. En af de første operative opgaver,
blev at opbygge en norsk Spitfire-eskadrille
i RAF – 331 Squadron. I starten opererede
eskadrillen på Orkneyøerne, hvor opgaven var beskyttelse af den store britiske
flådebase Scapa Flow. En lidt ensformig
tjeneste, som dog ændredes markant, da
eskadrillen blev forflyttet til North Weald
uden for London.
Samlet blev der i regi af RAF etableret adskillige norske eskadriller. Ud over
træningen i Canada og jagereskadrillerne i
England, etablerede man også en eskadrille
under Coastal Command, som i starten
opererede fra Island.

Red Bull havde sendt deres P-38 Lightning langt mod nord

I november 1944 blev det formelt besluttet, at etablere et samlet norsk luftvåben
– Luftforsvaret – som kom til at råde over
jager-, bombe-, patrulje- og transportenheder. Samlet set rådede luftstyrken over
mere end 2.000 mand.

Genopbygning efter
2. verdenskrig
Med udgangspunkt i de norske eskadriller i
RAF havde man allerede i 1945 grundlaget
for et nyt og effektivt flyvevåben i Norge.
Efter krigsafslutningen blev mandskab og
fly overflyttet til Norge. Selv eskadrille-

numrene blev bevaret og integreret i det
nye værn!
Materiellet bestod af Spitfire LF IXe og
P.R. IX, Mosquito F.B. VI, Lodestar C-56B,
Sunderland Mk. V og forskellige versioner
af Catalina. Desuden kunne man overføre
diverse træningsfly fra flyveskolen i Canada.
Man kunne ligeledes relativt hurtigt
rykke ind i den etablerede tyske basestruktur, der stadig i dag er basis for mange af
de norske enheder.
Det vil føre for vidt her at gå ind i alle
detaljer om Luftforsvarets udvikling. Jeg
vil blot kort konstatere, at tiden fra 1945
til den kolde krigs afslutning satte sit store

præg på værnet. Luftforsvaret har således
siden dets etablering i 1944 været en potent
og betydelig faktor i forsvaret af Norge og
Norden. Tillige har det løftet væsentlige civile opgaver, som redning, overvågning osv.
Fremtiden for norsk militær flyvning
er desuden relativt velafklaret. Ikke mindst
er det besluttet, at man vil anskaffe F-35
Lightning II. De første fly ventes leveret i
2015. Dog i et mindre antal end F-16. Man
regner med at anskaffe 48 fly af typen.
Transportfly (C-130J) og marinehelikoptere (NH90) er ligeledes under levering.
I nær fremtid skal der desuden tages
stilling til, hvilken type, der skal erstatte

Et dejligt billede af den nyrestaurerede Viggen
i skarpt drej umiddelbart efter start
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NATOs C-17A lander her på Bodø efter et show, der virkelig viste dens
start- og landingskapacitet. I betragtning af flyets størrelse, skulle der
ikke meget bane til. Til daglig er flyet stationeret på Papa AFB i Ungarn
hvor det formelt er en del af det ungarske flyvevåben.

de norske Westland Sea King helikoptere.
På samme tid er der desuden netop truffet
politisk beslutning om, at den fremtidige
basestruktur skal reduceres.
Et meget ømt tema i Norge, hvor
decentral udvikling i hele landet er et højt
prioriteret indsatsområde. Men dette til
trods, vil antallet af flybaser blive reduceret
i løbet af de kommende år.

Jubilæumsåret 2012
Nu skulle jubilæumsåret i norsk militær
flyvning ikke gå stille af. Det norske luftforsvar har tilrettelagt en hel myriade af
flyopvisninger og andre aktiviteter.
Sidstnævnte omfatter bl.a. rekonstruktionen af en Gladiator, en F-16 i jubilæumsfarver og diverse bogudgivelser.

Gennem årene er det lykkedes mig at
besøge flyshows i de fleste nordiske lande.
Blot Norge manglede! I lyset af jubilæumsåret besluttede jeg, at det nu skulle det
ændres. Så Ørland og Bodø Airshows blev
indskrevet i kalenderen for 2012. Ørland
med Tiger Meet beretter Flemming om
andetsteds. Så her vil jeg koncentrere mig
om Bodø Airshow 2012.

Selvfølgelig var der også deltagelse af en Tiger Moth.
Civilt registreret, men i norske militære farver
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LN-DHZ er en privat registreret Vampire T.55 i norsk militærbemaling.
Her fotograferet fra “spotterhøjen” om fredagen

Basen i Bodø blev etableret i 1952 som
et led i NATOs infrastrukturprogram.
Bodø rummer desuden en ret trafikeret civil lufthavn. Start- og rullebaner deles, men
den militære del er placeret ud mod en fjord
mens den civile lufthavn vender ind mod
byen. Den militære del af området nedlægges i øvrigt i forbindelse med den tidligere
omtalte reduktion af baser i Norge.

Bodø Airshow
16.-17. juni 2012
Den 15. juni om morgenen – dagen før
airshowet – bordede jeg lufthavnstoget til
Kastrup. Velankommet afleverede jeg bagagen hos SAS, gik gennem sikkerhedskontrollen og havnede i flyet til Oslo. Efter en
stille tur og et ret begivenhedsløst ophold
på Gardermoen, gik turen videre til Bodø.
Turen er relativt lang i sammenligning med
danske indenrigsture. Ca. 1½ time tager
turen fra Oslo.
Efter en meget grå himmel over Oslo,
klarede det heldigvis op på vejen nordover.
Det muliggjorde gode kig på de sneklædte
bjerge og meget smukke norske landskaber.
Landingen i Bodø var udramatisk og midt
på dagen stod jeg der så! Jeg havde bestilt
værelse på vandrerhjemmet, og der blev
først lukket op sent eftermiddag. Så jeg
besluttede at vandre en tur langs hegnet
for at se, om der var ”noget” særligt at se.
Og det var der! Frecce Tricolori startede
netop som jeg indfandt mig. Selv i modlys
var det en flot generalprøve.
Efter indcheckning på vandrerhjemmet
gik turen tilbage til lufthavnen. Jeg fandt en
dejlig høj ved et lokalt byggemarked, hvor

man kunne se ind over hegn og volde. Stadig i modlys, men i takt med aftenen skred
frem og dagslys blev til midnatssol, blev der
medlys. Da det samtidig strømmede ind
med fly til weekendens airshow, var det et
rigtigt scoop at stå der.
Lørdagen oprandt med start af showet.
Og da jeg i god tid havde sikret mig en af
kun 50 spotterpladser, blev jeg i militær bus
kørt til lufthavnens militære del, hvor der
var indrettet spotterområde på toppen af
en HAS. Nordmændene havde sørget for
perfekt vejr på dagen.
Højdepunkterne var selvklart det italienske team Frecce Tricolori og Patrouille
de Suisse. Men også den gæstende svenske
Viggen – nyrestaureret – var et kærkomment (gen)syn. En gruppe pensionister fra
Luftforsvaret havde desuden restaureret en
CF-104, som i princippet var flyveklar på
dagen. Det var imidlertid – efter sigende
– ikke lykkedes at skaffe sprængladninger
til de 2 katapultsæder. På den baggrund
måtte den ikke lette! Men den taxiede lystigt
rundt og ikke mindst de dejlige hyletoner
fra motoren gav nostalgien frit spil hos
undertegnede.
Det var også godt at se NATOs (ungarske) C-17 i luften. Dens starter og landinger
er imponerende korte. Luftforsvaret viste
selvfølgelig frem, hvad de havde. Et særligt
clou var en F-16 start med efterbrænder på
rullebanen lige ud for, hvor jeg stod!
Søndagens program var stort set en
gentagelse af lørdagens. Dog med den
store forskel, at det var blevet skyet og
regnfuldt.
Så den 17. juni sidst på eftermiddagen,
måtte jeg fortrække, så jeg kunne nå flyet

tilbage til Oslo/København. Skulle det
blive det sidste store airshow på Bodø,
når den militære del lukker, så har de organisatorisk ansvarlige sat sig selv et fint
minde og et godt eftermæle. For det var et
eminent airshow!

Læsning
Tom Arnheim m.fl., Fra Spitfire til F-16.
Luftforsvaret 50 år 1944-1994, Oslo 1994.
Og så den dejlige billedbog, som varmt
kan anbefales:
Jan Jørgensen, Luftforsvaret. Scenes from
Norwegian military aviation history, Nordic Airpower 3, 2012.

NYT FRA BRONCO i 1:35
CB35036:

Ungarsk 40/43M
Zrinyi Stormkanon
CB35067: 8,8 cm Flak 41
CE35072: M24 Post War Asia
CB35081: Humber Armd. Car Mk.IV
CB35085: Humber Armd. Car Mk.II
CB35097: Marder II (Pz. IID m. 76,2 cm)
CB35106: Jeep m. anhænger og besætning
CB35109: SU-152 (KV-14)
CB35111: 40 mm Bofors, British Version
CB35114: 8,8 cm Flak 41 m. Sd.Ah. 202
CB35121: Ungarsk 44M Zrinyi I
75 mm Stormkanon
CB35124: Sd.Kfz. 263 Funkwagen
CB35127: Sd.Kfz. 233. Med kort 7,5 cm
CB35135: 17/25 pdr. Pheasant Crew
AB3557: Hungarian 20 l Jerrycans &
200 l Fuel Drums
AB3558: US Light Weapons Set
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Museumscrawl
I forbindelse med min militærhistoriske efterårsferietur i 2011, støvede jeg en pæn dynge
brochurer op om flere interessante museer i Vest- og Centraleuropa, som jeg gerne vil
dele med andre.
Af Niels Helge Rønkjær

D

et kunne jo være jeres ferieture
tilfældigvis faldt den vej forbi?
NB! alle hjemmesider er flersprogede, med mindre andet er nævnt.

Belgiske museer
En synd og skam at Belgien er landet alle
blot kører igennem, for det er spækket med
mindesmærker over det 20. århundredes
2 verdenskrige, samt tidligere historiske
skelsættende begivenheder.
Bastogne Historical Center. Colline du
Mardasson - B-6600 Bastogne.
info@bastognehistoricalcenter.be
www.bastognehistoricalcenter.be
Er som nævnt i min rejsebeskrivelse p.t.
under ombygning, men i sin originale udstilling en fin samling af forskellige typer
uniformer og enkelte panserkøretøjer. Se
yderligere i IPMS-Nyt nr. 136.
Baugnez 44 Historical Center.
Route de Luxembourg 10 B-4960 Malmedy.
info@baugnez44.be
www.baugnez44.be
Nyere museum etableret 2007, tæt på stedet
hvor Malmedymassakren fandt sted.
850 kvadratmeter i 2 etager, der i over
16 scenarier, 2 med lys-og lydshow, beskriver de daglige vilkår for soldaterne i 1944.
Med mange tyske og amerikanske
autentiske udrustningsgenstande, heriblandt flere sjældne. Desuden en 25 min.
filmfremvisning om selve massakren og
den efterfølgende krigsret i Dachau 1946,
hvor Jochen Peiper stod anklaget.
Museet er også meget aktiv med flere
løbende re-enactment forestillinger.
En salgsbutik med bl.a. reproducerede
camouflageuniformer, ligger i forlængelse
af museet, som er åbent året rundt, dagligt
10-18. Dog lukket 25/12, 1/1 samt mandage med mindre det er belgisk helligdag.
Billetkontor lukker 17.25.
Truschbaum Museum.
Lagerstrasse - B-4750 Bütgenbach.
elsenborn-camp-s5@mil.be
www.mil.be
Elsenborn Museet ligger i Camp Elsenborn (belgisk kaserne/øvelsesområde).
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Omfatter den belgiske hær og begivenheder i området fra den preussiske periode
før 1.VK, til dags dato. Nok kun for hardcore interesserede. Åbent mandag- torsdag
10-12 og 13-16. Gratis entre.
”December44” Historical Museum.
Rue de l’Eglise 7 - B-4987 La Gleize.
museum@december44.com
www.december44.com
Nærmere omtalt i min rejsebeskrivelse, så
det behøver ingen gentagelse - men et rigtigt godt museum! Se i IPMS-Nyt nr. 136.
Musée de la bataille des Ardennes.
Rue Châmont 5 - B-6980 La Roche-enArdennes. info@batarden.be
www.batarden.be
Hjemmeside har planfører over den nærmeste omegns krigsmonumenter og placerede køretøjer, bl.a. en Panther G fra 2.SS
”Das Reich” i Grandmenil og en anden
Panther i Houffalize fra 116. PD.
Eneste Ardenneroffensivmuseum med
en afdeling dedikeret de engelske enheder
der deltog i den fælles modoffensiv 3/116/1 ’45. Repræsenteret ved 51. Highland
Div., 53. Welsh Guard Div., 6. Airborne
Div., The Black Watch Regiment og 1.
Northhamptonshire Yeomanry.
1500 kvadratmeter fordelt på 3 etager.
Ca. 20 forskellige køretøjer - mange forskellige MC’er - militære som civile, fint
restaurerede. Også amerikanske hjulkøretøjer som Dodge Command Car og Ford
GPA amphibian.
Åbent hver weekend og i skoleferier.
I perioden april-december, ons.-fre. 1018. Lukket på hverdage jan-marts, samt
25/12, 1/1 og karnevalssøndag. Sidste
adgang 17.15
Ardennen Poteau ’44 Museum. Potauerstrasse 22 - B-4780 Recht-St.Vith.
poteau44@scarlet.be
www.museum-poteau44.be
Vær forberedt på dødirriterende spilledåsemusik af Glenn Miller‘s ”Moonlight
Serenade”!
En samling af restaurerede 2.VK køretøjer og kanoner, udstillet inde-og udendørs. Pr. april 2010 er der blevet tilføjet en
udstilling om kejsertiden og 1.VK. Åbent

1/4-30/7 og 1/9-31/10, tors-søn. 11-17,
1/7-31/8 dagligt 11-17.
Museum History44 Bérismenil (syd for
Houffalize)
history44@hotmail.be
www.history44.com (hjemmesiden er
kun på flamsk)
Lille privat museum i tidligere café.
3 temaer: Ardenneroffensiven, de belgiske
kollaboratører, pro-tyske politikere og kong
Leopold‘s stillingstagen under krigen. Udstilling af tyske og US scenarier.
Special udstilling af effekter fra US
B-17 „The Joker“, som styrtede ned i nærheden af byen 13/4 -44, efter bombetogt
mod Schweinfurt. Hele mandskabet overlevede og skjulte sig i de nærliggende skove.
De blev dog stukket og fanget af tyskerne
under forsøget på at nå til Schweiz og sendt
til en krigsfangelejr i Polen, hvorfra de senere blev sendt ud på en af de berygtede
dødsmarcher, da russerne nærmede sig. I
Tyskland blev de interneret i Stalag Luft 1
i Barth. På nær topskytten James Young,
overlevede de alle fangeskabet.
1. etage indeholder personlige bevarede ejendele, tilhørende en veteran fra 82
AB. 551 infantry battalion. Åbent lørdage
10-12 og 13-18, søn.-og helligdage 13-18.
Personlig rundvisning af ejer Mike Sadzo,
muligt på forspørgsel. Tel. 0477/595379

Redaktionens kommentar
Her er så den første side med omtaler af
forskellige museer rundt om i Europa.
Som nævnt i lederen på side 3, så vil
yderligere omtaler af denne type blive
brugt rundt om i bladet fremover.
Redaktionen håber på at I vil finde det
interessant og husk på at vi meget gerne
modtager en artikel fra Jer, hvis I skulle
finde på at besøge et af disse museer.

NYT FRA AFV CLUB
AG-35029: 2 cm Flak 38 Flash Suppressor
AG-35034: UK 95mm Howitzer Ammo
Set
AG-35036: Russian 76,2mm Ammo Set
AG-35040: US 40 mm Ammo Set,
messing
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Pansermodeltræf i Munster pinsen 26-27. maj 2012
Vi var 6 glade modelbyggere fra Sydsjællands afdelingen af IPMS, der tog turen til
pansermodeltræf i Munster.
Tekst og fotos: Kjeld Pedersen

V

i mødte hos chaufføren 05:30 om
morgenen, og steg ombord på
VW bussen. Det gik over stok og
sten ned gennem Nordtyskland, hvor vi
ankom til pansermuseet i Munster klokken 10:15, et kvarter efter udstillingen var
startet.
Efter at have stået i kø for at komme
ind, måtte vi af med 8 €. Der var mange
tilskuere denne lørdag. I alt var der 3.804
besøgende til pansertræf denne weekend.
De første udstillinger var 1:16 panser
især tysk, de store modeller var lige fra
malet med kost, til virkelig flotte modeller.
Der var nogle virkelig gode forretninger,
f.eks. Panzer-modell-bau König, og Sockelshop havde et stort udvalg af nyheder, især
havde Sockel-shop nogle dejligt lave priser.
Da det er i Tyskland, så er det ikke
en model konkurrence, men klubber og
enkeltpersoner der udstiller deres bedste
modeller, der var i alt 200 udstillere, der er
stillet borde op mellem 1:1 kampvogne, og
det er helt dejligt, at der kun var et enkelt
flyvejern eller to, ellers kun masser af
panser modeller.

Der var mange gode tilbud i de forskellige flyttekasser, det var som Esbjerg
åben, bare kun med pansermodeller/
ombygningssæt, men priserne var højere
end forventet. Det er ikke som ved IPMS
”swap meet” møder, hvor priserne er helt
i bund.
Udenfor i museumshaven, blev der
kørt med store RC kampvogns-modeller,
flere i skala 1:4, som sædvanligt var det
mest Tiger kampvogne, som

dominerede både store og små modeller
ved dette modeltræf.
Efter at have brugt de medbragte €, så
var det tid at vende tilbage til DK, selvfølgelig med en hel masse stau, da tysken
havde gravet flere km. motorvej op, så der
kun var 2 vejbaner i retning mod nord, så vi
var godt trætte da vi ankom til Vordingborg
ved 21 tiden lørdag aften.
Det er helt sikkert at vi panserbyggere
fra Sydsjælland planlægger på at bruge en
dag i pinsen i 2013, arrangørerne håber på
at over 4.000 besøger den 17. internationale pansermodel udstilling ved pansermuseet i Munster.
Flere fotos på: www.panzer-modell.
d e / s p e c i a l s / o n t o u r / mu n ster2012/munster.htm

To Bundeswehr modeller i 1:16 ses her på
siden, øverst en 155 mm M44 haubitz og
nederst en M42 Duster
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Figurer
Airfix’ genudgivelse af figurer i skala
1/32 - Del II
Jeg anmeldte allerede i IPMS-Nyt nr. 128
i maj 2010 Airfix’ genudgivelse af figurer
i skala 1/32.
Men der kommer stadig ”nye” gamle
figurer ud af Airfix’ fabrikker. Og de har
været savnet læænge… Suk!!! Men kan de
holde kvaliteten fra ”dengang”? Det var det
store spørgsmål!! Jeg var meget spændt, da
jeg åbnede de nye æsker!

WWII Australian Infantry: Her er alle
14 figurer og støbningen er generelt god.
Malingsanvisningen bagpå æsken er
ganske fin. Figurerne var støbt i mørkegrøn plast, hvilket letter bemalingen af
figurerne.

WWII Afrika Korps: Her er alle 14 figurer der og tillige 2 ammunitionskasser til
MG42 LMG-skytter.
Flotte støbninger! God malingsanvisning. De var støbt i en grå-beige-agtig plast,
hvilket er fint som baggrund til bemaling.

WWII British Infantry Support Group:
Det var med stor forventning at jeg åbnede
denne æske for jeg købte en lignende i 1975
for mine lommepenge.
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Anmeldelser
De 17 figurer var de samme og de var
flot støbte. Derudover var der 2 TMG, 2
mortérer, 6 jerrycans, geværer, graveredskaber, ammunitionskasser, vanddunke til
TMG, tasker og stenguns. Alt støbt i god
plastik. (Jeg kan ikke huske om der skulle
være magasiner til stenguns dengang jeg
havde et lignende sæt - der var ingen i
pakken nu da jeg åbnede æsken!) Men til et
diorama var der rigeligt af tilbehør. Ganske
godt sæt. De var støbt i samme slags plast
som Afrika Korpset, hvilket er fint til en
eventuel bemaling af disse.

WWII German Mountain Troops: Her
var der en æske, som jeg aldrig har ejet før.
Det var med spænding at jeg åbnede
den: Her var der 29 figurer og 20 stk. udrustning bestående af 3 par ski med stave,
2 LMG-støtteben, 3 par ski hvor soldaterne
gøres fast i foruden soldater i forskellige
stillinger. Her var både kæmpende soldater
såvel som soldater der klatrede, stod på ski,
signalerede eller gravede. Der var enkelte
støbegrater, men med lidt knofedt, så er de
flotte. God malingsanvisning. Plasten var
den samme som de 2 ovennævnte sæt. Det
eneste i æsken, som tiden er løbet fra, er
skistavene der er utrolig grove. Men man
kan så bare lave nogle i scratch, så er der
ikke noget problem.
Fælles for alle 4 sæt, var at der var
en seddel der gjorde modelbyggeren opmærksom på, at figurerne skulle vaskes
i opvaskevand, hvis det bedste resultat
skulle opnås.
At åbne disse æsker har været som en
”walk down memory lane”, men de kan
sagtens bruges af yngre modelbyggere
end undertegnede. De får mine bedste
anbefalinger.
Nu mangler vi blot italienere, japanerne
og andre fra den 2.VK foruden tropper
fra 1970erne og Napoleonssoldaterne og
”Cowboyderne” og indianerne og alle de
andre…! Så Airfix må gerne kridte skoene
og komme i gang med flere genudgivelser!
Morten Grim Pliniussen

Bøger

”Danskere i krig 1936-48”. Redigeret af
Rasmus Mariager. Forlaget Gyldendal.
Trykt i år 2009 i Ljubljana, Slovenien.
ISBN 978-87-02-07406-2.
229 sider med enkelte fotos.
Inden 2.VK var Danmark et neutralt land.
Vores geografiske placering gjorde det attraktivt at besætte os, for da kunne man
beherske indsejlingen til Østersøen.
Men siden Den Store Nordiske krig, var
Danmark stort set i stand til at holde sig
uden for større konflikter via sin neutralitetspolitik, dog med enkelte (katastrofale)
undtagelser. Derved betød det ikke, at der
var udbredt neutralitet i hele den danske
befolkning, hvilket kom til udtryk med
”-ismernes” ankomst!
Det er en kendt sag, at islændinge,
finner, færinger, nordmænd og svenskere
flokkedes om de danske krigsfaner, da
krigen i 1864 brød ud. Dette betød omfattende uroligheder i Stockholm, da det blev
kendt, at det officielle Sverige ikke støttede
Danmark! Her blev brandvæsnets vandslanger for første gang i verdenshistorien
brugt som vandkanoner af politiet mod
demonstranter!
Akkurat som den menige svensker
havde sine meninger i 1864, havde mange
danskere også deres meninger og var villige
til at kæmpe for dem, om så det skulle ske
i en fremmed uniform.
Det så vi i Baltikum i årerne 1918-20
da danskere kæmpede i Estland og Letland
for disse landes selvstændighed.
Årerne 1900 til år 2000 betød ingen ændring, hvad dette angik. Bogen omhandler
konflikter fra 1936-48.

Første kapitel omhandler kommunisten Leo Kari, som tager til Spanien for at
deltage i Den Spanske Borgerkrig 1936-39.
Kapitlet er velskrevet, og vi følger Leo
Kari, der fra at være glødende kommunist,
bryder med kommunistpartiet på grund
af USSR’s indblanding og obstruktion af
folkefronten, der kæmper imod Franco
og de spanske nationalister og deres tyske
og italienske allierede. Derudover foragter
han de vestlige demokratier, der svækker
kampen mod Franco og Co. med deres
ikke-interventions-politik!
En interessant oplysning for mig var, at
Tyskland solgte ammunition til den spanske
republik, alt imens de støttede nationalisterne med våben, materiel, forsyninger og
Legion Condor. Meningen med dette var
at svække det fascistiske Italien så meget,
at det ikke kunne dominere så meget på
Balkan, som det ellers kunne, for Balkan
var også tysk interesseområde!
At der blev dræbt en del tyskere på den
konto, betød ikke meget for Göring og Co.
da menneskeliv kun havde ringe værdi for
dem. Derimod betød denne handel, at
græsk økonomi blomstrede op, takket være
pengene fra den spanske nationalbank.
Dette var nyt for mig!
Næste kapitel omhandler Premierløjtnant Hans Fenger, der deserterer fra sin
enhed, for at slutte sig til de kæmpende
finner. Han når frem og takket være sin
dagbog, følger vi ham fra ankomsten til
han falder! Da hans jordiske rester kommer retur til Danmark, er han ikke mere
en desertør, men helt!
Gennemgangen af situationen i Finland er god, og noget nyt og overraskende
for mig, var at finnerne ikke regnede med,
at der kom danske frivillige. Dertil lå vi
for langt borte, mente man i Finland. De
danske frivillige blev modtaget med åbne
arme, både af de væbnede styrker såvel
som befolkningen! Meget interessant!
Tredje kapitel omhandler officeren Per
Sørensen, der går ind i Waffen SS. Ham
følger vi fra hvervningen i juni 1941 til han
falder som regimentschef ved SS Division
Nordland. Gennemgangen af danskerne i
Waffen SS er ikke ny for mig, der tilmed
har set deres kaserne i Langenhorn i
Hamburg. (Den er omdannet til hospital
nu, men bygningerne er intakte!) Alligevel
er kapitlet velskrevet, og for nye, der vil
læse historien om danskerne i Waffen SS,
er kapitlet en god start!
Fjerde kapitel omhandler den danske officer Werner Michael Iversen, der
hvervede danskere til militærtjeneste i de
britiske væbnede styrker.
Han havde en svær opgave, da resultatet af hans anstrengelser ikke altid kunne

måles. Årsagen til dette, var at en hel del
af de frivillige endte i SOE og ikke i The
Buffs, som kong Christian X var æresoberst
for. Derved vidste Iversen, at han ikke
kunne fremvise alle sine resultater statistisk
set, da SOE var en hemmelig tjeneste.
Dette gjorde Iversen til mål for politikeren
Christmas Møllers kritik og obstruktion.
Desuden skulle han trækkes med, at
Christmas Møller talte over sig i tide og
utide, hvilket gjorde ham særdeles upopulær blandt briterne og eksildanskerne! Da
Christmas Møller negativt kommenterede
Iversens sekretær (der hed Scavenius akkurat som samarbejdspolitikeren af samme
navn), og til sidst ustandseligt blandede sig
i Iversens arbejde, trådte Iversen tilbage!
Derefter blev hvervningen en katastrofe,
for Hr. Møller havde ikke den store interesse i hvervning af folk!
Helt galt gik det derefter, da en farbror
til SS-officeren Schalburg overtog hvervningen. Pågældende Ernst Schalburg kunne
ikke magte opgaven i samme grad som
Iversen! Exildanskerne i London spøgte
med, at Det Danske Råds hvervning ”var
blevet schalburgteret”, og det var så sandt
som det var sagt.
Måske var Iversen lidt knubbet i sin
fremtræden, men han skabte resultater,
som ingen andre kunne! Da han forlod det
hele, gik arbejdet med hvervningen mere
eller mindre i stå. Ingen ville eller turde tage
ansvaret for, at Iversen stoppede, selvom
at alle vidste, at det var Christmas Møllers
skyld. Dette er et meget interessant kapitel,
med helt nye informationer! Jeg anede ikke
at der var så megen ballade blandt eksildanskerne i London.
Sidste kapitel omhandler den unge
typograf og modstandsmand Per Christensen, der melder sig til den engelske
hær i 1945.
De allierede stod for at skulle hjemsende mange krigstrætte soldater i 1945, og
derfor traf de aftale med en del befriede
lande om, at deres statsborgere kunne
indtræde i engelske enheder. Dette ville
betyde at f.eks. englændere kunne komme
hjem, og deres opgaver kunne udføres af
soldater af andre nationaliteter.
Hele det politiske spil bag denne aftale
gennemgås, og det er interessant læsning!
Mange danskere ville melde sig, men kun
de egnede blev antaget. De gjorde tjeneste
over hele imperiet fra Gaza, Indien, Singapore til Hong Kong, for nu at nævne nogle
få steder. Per Christensen gjorde tjeneste
i England, Singapore og Hong Kong, og
på sidstnævnte sted bevogtede han bl.a.
japanske krigsforbrydere. 2.500 unge danskere gjorde tjeneste i Den Engelske Hær
i årerne 1945-48. Interessant!

Bogen opsummerer det hele godt og
grundigt! Jeg har kun positivt at sige om
bogens indhold. Der mangler dog stadig
hele 2 kapitler, synes jeg! Det ene om de
danskere, der tog til Finland for at kæmpe
i fortsættelses-krigen 1941-45 og det andet
om de danske jøder, der tog til Israel for at
kæmpe for Israels selvstændighed. Bogen
er alligevel særdeles anbefalelsesværdig!
Morten Grim Pliniussen

US 110’ Subchasers In Action
af T. Garth Connelly
ISBN 978-0-89747-587-7
Bogen beretter historien om de små amerikanske ubådsjagere, som blev bygget fra
1917. Der blev bygget over 400 skibe frem
til 1917. Da så 2. verdenskrig begyndte
at true, genoptog man ideen og byggede
yderligere flere hundrede til supplement
af de ganske få fartøjer fra 1. verdenskrig,
som man havde tilbage (enkelte af disse
gjorde hele 2. verdenskrig med).
Bogen er ikke særlig systematisk, og
man kan ikke forvente at få en oversigt over
hele klassen - det er emnet også for stort til.
Teksten fortæller episoder fra historien og går grundigere ind på detaljer om
bevæbning, motorer, konstruktion samt
bemaling.
Det meste af bogen er fotografier, der
for det meste er gengivet skarpt og i stort
format. Der er tegninger fra oven og fra
siden af de to hovedklasser samt i stor
skala af våbensystemerne, desuden seks
farveprofiler.
Eftersom modelbyggeren, der gerne
vil have en model passende sammen med
de eksisterende motortorpedobåde i 1/72,
ikke kan finde noget byggesæt af en Subchaser på markedet, må han scratchbygge.
Her svigter bogen, idet der ikke er noget
tværsnit af skroget, ej heller skroglinier.
Dermed forbliver bogen af begrænset
værdi både for modelbyggeren (med mindre han har fundet tegninger et andet sted)
og for den, som er interesseret i marinehistorie. Det er synd, fordi fotografierne er
meget appetitvækkende.
Bogen er i bredformat som amerikansk
brevpapir (letter). Den har 64 sider i blødt
omslag, trykt på glittet papir.
Kai Willadsen
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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 2012!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „Farve“. Du kan naturligvis få kopier i
sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. december 2012
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 24 issue 2 2012 USA
Accurate Armours 1:35 resin Tortoise A-39 art. m. fotos ................................................................. –8 ”FARVE”
Retro rocket - art. m. fotos ...................................... – 2 ”FARVE”
Beginning Batmobile 1940 udgave art. m. fotos ................................................................ – 4 ”FARVE”
Zoukei Mura 1:32 Skyraider - art. m. fotos ............ –6 ”FARVE”
A visit with some Modelling icons art. m. fotos ................................................................. –4 ”FARVE”
Tamiya 1:32 Spitfire Mk. XVIe - art. m. fotos ....... –6 ”FARVE”
AMPS 2011 International Convention art. m. fotos ................................................................. –4 ”FARVE”
IPMS Journal volume 24 issue 3 2012 USA
These are Mostly not the droids you’re looking for art. m. fotos ................................................................. –2 ”FARVE”
Converting Heller T-28S Fennec til US Navy art. m. fotos ................................................................. –8 ”FARVE”
Building 1:700 resin armoured cruiser Bayan art. m. fotos ................................................................ – 8 ”FARVE”
Hasegawa 1:72 SBD-3 Dauntless - art. m. fotos ... –8 ”FARVE”
Pegasus 1:8 Alien fra War of the Worlds art. m. fotos ................................................................. –2 ”FARVE”
Three elder Veterans - art. m. fotos ........................ –3 ”FARVE”
Flying off the silver screen - art. m. fotos.............. –4 ”FARVE”
Scratch building 1:25 snow machine art. m. fotos ................................................................. –2 ”FARVE”
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 1/12
Zlin Z 126 Trener 2A-AM - art. m. fotos ..................................–6
Johannes Brodt – art. m. få fotos ................................................–8
Volksjägerproduktion - art. m. fotos ...........................................–5
Fred Haubner - art. m. fotos ........................................................–4
Luftfahrzeugregister - art. m. fotos .............................................–2
Öfh nachrichten nr. 2/12
Luftkrieg über Albanien 1916-18 - art. m. fotos .......................–7
Short Sc. 7 Skyvan - art. m. få fotos ............................................–9
Luftangriff auf Bad Vöslau - art. m. fotos ................................–8
Luftfahrzeugregister - art. m. fotos .............................................–2
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(Flot blad, med gode billeder)
IPMS Magazine UK 02/2012
The Caunter scheme - art. m. fotos ........................ –8 ”FARVE”
Volkswagen T1 Camper Conversion 1:24 art. m. fotos ................................................................. –5 ”FARVE”
Walking into Civvy Street - art. m. fotos ................ –1 ”FARVE”
Bell Airacobra 1 Part II - art. m. fotos.................... –7 ”FARVE”
IPMS Magazine UK 03/2012
EA-6B Prowler ICAP II - art. m. fotos .................. –6 ”FARVE”
The Wonderful World of Flats - art. m. fotos ....... –4 ”FARVE”
Celebrating 100 Years of No. 3 (F) Squadron art. m. fotos ................................................................. –3 ”FARVE”
The first Atom Bomber - art. m. fotos ................... –5 ”FARVE”
Building Broncos A.13 Mk. II Cruiser art. m. fotos ................................................................. –3 ”FARVE”
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 165 2012 (Belgien)
Ferrari 599 GTB Revell 1:24 - art. m. fotos ........... –5 ”FARVE”
Italeri 1:48 Macchi 200 Saetta - art. m. fotos ......... –6 ”FARVE”
Trumpeter 1:25 WR 360 lokomotiv art. m. fotos ................................................................. –4 ”FARVE”
Model events- art. m. fotos ...................................... –5 ”FARVE”
Tiger Egg - art. m. fotos ........................................... –6 ”FARVE”
Mirage 5BA PJ productions - art. m. fotos ............ –4 ”FARVE”
Krupp prototype - art. m. fotos............................... –3 ”FARVE”
Kit 166 2012 (Belgien)
Mirage IVP Heller 1:48 - art. m. fotos .................... –6 ”FARVE”
RF-84F Thunderstreak Kinetic 1:48 art. m. fotos ............................................................... –10 ”FARVE”
Model events - art. m. fotos ..................................... –3 ”FARVE”
MBLE Drone - art. m. fotos .................................... –8 ”FARVE”
M113 A-B Italeri 1:35 - art. m. fotos ...................... –3 ”FARVE”
(IPMS Mallari er et flot blad, med gode billeder – kun sproget
er vanskeligt)
IPMS Mallari 1/2012 186 Finland
Scale Model World - art. m. fotos................................................–3
Putilov 76mm m.1902 - art. m. fotos ..........................................–8
IPMS Mallari 2/2012 187 Finland
Morane Saulnier MS 406 - art. m. fotos .....................................–3
Model Expo 2012 - art. m. fotos .................................................–9

Kvartårskonkurrence 2012
Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2012: 18
Disse kvartårskonkurrencer er altid spændende, men den anden onsdag i maj blev
ekstra spændende, da Flemming Hansen
ca. en time inde i møde gjorde opmærksom
på, at Københavns Kommune i nattens
mulm og mørke har indført betaling for
parkering i Nyboder kvarteret.
Heldigvis havde parkeringsvagten ikke
stået på lur og alle slap med skrækken. 11
kr. koster det i timen, så små 30 kr. skal man
fremover regne med, at sådan en onsdag
aften i gode venners lag koster i parkering.
Man kunne selvfølgelig også overveje
at gøre som Ib, som troligt transporterer
sine skrøbelige dioramaer rundt på Københavns hullede cykelstier.
Ca. 25 modelbyggere var mødt op og
15 havde taget en eller flere modeller med.
Vinderne i den anden kvartårskonkurrence i 2012 blev:
Klasse A: Militær og figurer
Kjeld Pedersen: 1/35 T90
Dan Seifert: 1/35 Panzerjager IV L48
Per Nielsen: 1/35 ChTZ S-65 Tractor
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/48 Fairey Swordfish
Mk. I
Flemming Hansen: 1/12 Honda NSR 1986
Jacob Teckemeier: 1/35 LSSC Light Seal
Support Craft
Klasse C: Dioramaer
Ib Schmidt: 1/35 Nein Herr Major! Ich
weiss nicht wie tief er ist!
Lasse Hyllemose: 1/35 El Alamein 1942
Torben Klein: 1/72 Fairey Battle i diorama
Der var russisk aften i klasse A. Kjeld
vandt 1. pladsen med en moderne T90
kampvogn, mens Per fik 3. pladsen med en
nydelig model af en S-65 Traktor fra fabrikken med det mundrette navn; Chelyabinsk
Kirov Narkomtankprom Plant. Dan havde
fundet en ældre model bagerst på hylden
– en tysk Panzerjager IV med fine skørter
af æts – og klemte sig ind på en 2. plads.
Både Kjeld og Dan er efter to runder
fortsat med i kampen om den samlede sejr
i konkurrencen.
I modsætning til undertegnedes MIG
15 clear edition fra februar, som nærmest
blev bortdømt, opnåede min Swordfish
clear edition 1. pladsen i klasse B.

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2011

99

Ib Schmidt

10

10

20

5

31

Flemming Hansen

10

9

19

10

7

Dan Seifert

10

9

19

--

86

Kjeld Pedersen

9

10

19

7

127

Lasse Hyllemose

9

9

18

2

167

Jacob Teckemeier

9

8

17

9

148

Roy Nielsen

8

7

15

6

4

Torben Klein

7

8

15

15

6

Bjørn Jensen

7

7

14

8

163

Peter Kristiansen

4

10

14

3

146

Per Nielsen

5

8

13

18

15

Ove Høeg Christensen

6

6

12

11

109

Martin Røpke

8

0

8

4

198

Peter Nellemann

8

0

8

13

144

Bo Christensen

7

0

7

19

124

Allan Petersen

0

6

6

--

34

Torben Sørensen

3

0

3

--

149

Jan Bannebjerg

2

0

2

--

Efter min mening hører Fairey Swordfish med i gruppen af legendariske fly med
”udstråling”, og denne Mk.I fra Tamiya var
en fornøjelse at bygge.
Flemming imponerede igen med sine
evner udi lakering med en model af Wayne
Gardners Rothmans Honda fra 1986.
2. pladsen betyder, at Flemming også holder sig inde i kampen om den samlede sejr.
Jacob fortsætter i top 3 med en Light
Seal Support Craft. Jacob har tidligere
bygget både, men vist ikke i skala 1/35.
LSSC’en med 3-mandsbesætning udtrykker
fin action og kunne være grundstenen i et
spændende diorama fra Vietnam-krigen.
I klasse C vandt Ib igen 1. pladsen,
og med maksimum point efter to runder
har han taget førertrøjen i den samlede
stilling. Vi andre må vist sætte lid til de
københavnske cykelstier. Denne gang med
tysk diorama med en flot detaljeret Pzkw
III M og syv livagtige figurer i den misundelsesværdige Ib’ske standard.
Lasse opnåede igen en 2. plads med
et historisk diorama fra El Alamein 1942,
hvor The 9th Queen’s Royal Lancers
bryder igennem Rommels linier med en
Sherman II.

Torben fik 3. pladsen for et lille diorama med Fairey Battle piloter og jordpersonel, der får en snak før en bombemission.
Aftenen bød på et glædeligt gensyn
med en model af Allan Petersen, som efter
et par års pause fra konkurrencen viste os
en Walker fra Games Workshop. Bjørn
Jensen fremviste denne gang en StuG III
A2 Baulos; en hybrid med en StuG III A
undervogn, StuG III B overdel og Pz III
front. Lidt af en konvertering. Roy Nielsen
har fortsat hang til Star Wars universet, og
Roys weathering teknik gjorde sig godt på
den medbragte Incom T-65 X-Wing Fighter fra Fine Models. Ove Høeg bygger fra
lager, denne gang et gammelt 1/72 Airfix
sæt af Sepecat Jaguar indkøbt i tidernes
morgen for den kostelige sum af 21,75 kr.
Husk, at billeder af de deltagende
modeller kan ses på www.ipms.dk, hvor
du også kan læse indlæg af Flemming,
Lasse og Torben om bygningen af deres
modeller.
Næste kvartårskonkurrence (nr.
4/2012) er onsdag den 14. november på
Nyboder Skole. Kan man ikke vente, er der
mulighed for at deltage i C4-Open i Malmö
den sidste weekend i oktober.
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IPMS KALENDEREN 2012-13
10. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Flyttet til Høvelte Kaserne, tilmelding nødvendig,
.............................................................................................................................. se formandens side i dette nummer!
27.-28. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
03.-04. november ..................... Hobbymesse i Valbyhallen .......................... Valbyhallen, Julius Andersens Vej 3, 2450 Kbh. SV.
10.-11. november ..................... Scale Model World........................................ Telford, England (smwshow.com)
14. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby

2013
09. januar ................................... IPMS-Generalforsamling ............................ Nyboder Skole, København
20. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
13. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
10. april ...................................... IPMS-møde - Swap meet ............................ Nyboder Skole, København
08. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
14. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
11. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
09. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
12.-13. oktober ......................... DM i Modelbygning ..................................... Sted endnu ikke fastlagt, Storkøbenhavn
13. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
11. december ............................ IPMS-møde ................................................... 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
210. Tommy Kristensen
Tømmerupvej 266
2791 Dragør
tommyfk@hotmail.com

32103703
23252655

211. Kaj O. Jensen
Ungusivik B1353
3912 Maniitsoq
Grønland

Medlemsmødet i oktober 2012 er flyttet!
IPMS møde 10. oktober afholdes som følger:
kl. 19.00, ved Auditoriet, Høvelte Kaserne.
TILMELDING NØDVENDIG senest 8/10!
Skal ske via mail: president@ipms.dk eller
post: Flemming Hansen, Bringebakken 29, 3500 Værløse
tlf.: 29411708
Indhold:
Foredrag ved Rene Wendt:
• Afghanistan i historisk perspektiv
• Missionen i Afghanistan og egne oplevelser
• Materiel der bruges i missionen
• Fremvisning af udrustning og våben
Alt vil selvfølgelig blive krydret med billeder og historiske
facts.
NB: Mødet er åbent for medlemmer af IPMS-DK. Som
medlem må man gerne medtage en ledsager.

MEDLEMMER FLYTTET
92. Randers Hobby/Peter Pedersen
Rasmusminde 8
8960 Randers SØ.
rhi-hobby@pc.dk
119. Carsten Rønnev
Vesterfælledvej 15, 1.tv.
1750 Kbh. V.

33234216

164. Danscale
v/Søren Pedersen
Nyvangsvej 30
3540 Lynge
danscale@forum.dk

26890556

NYT FRA MASTERBOX:
According to our plans, Panhard 178 is to be
released at the beginning of 2009 and we will
do our best to produce it in the planned terms.
Best regards, Alexander Surzhenko Director of
“Master Box Ltd”
3550:
3562:
3568:
3570:

38

US Civil War. 8th. Pennsylvania
Cavalry Rgt. 3 mand til hest
French Cart.
Soviet Tankmen, 1943-1945. 5 fig.
“Fräulein, what are you doing
today?” 6 fig.

3574: Passengers for MB 170V
3582: Repair Crew, 5 tyskere
35101: MB 170V Staff Car 1936.
Åben uden døre
35105: Charlie on the left! Vietnam.
35108: Generals of WWII, 6 fig.
35109: British weapons.
Vickers machine gun
35112: “Where are the Damned Roads?”
5 tyskere og MB 170V Kübelsitzer
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ROYAL MODEL
RM645: Canvas cover Sturer Emil
(Trumpeter kit)
RM659: US infantry sitting
RM660: US driver
RM661: US infantry with rifle sitting
RM666: US M10 crew
RM667: US M10 stowage
RM674: US infantry with rifle standing
RM687: Panther tank commander
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrencen
i maj 2012
Øverst Kjeld Pedersens T-90,
der vandt i klasse A
I midten til venstre er den Flemming
Hansens Honda NSR 1986, der blev
nr. 2 i klasse B
I midten til højre er det Per Nielsens
ChTZ S-65 Tractor, der blev nr. 3 i
klasse A
Nederst er det Ib Schmidts diorama,
der vandt i klasse C

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
Top is Kjeld Pedersen’s T-90, who won in class A.
In the middle left is Flemming Hansen’s Honda NSR
1986, that placed 2nd in class B
In the middle right it’s Per Nielsen’s
ChTZ S-65 Tractor, that took 3rd place in class A.
Bottom is the diorama built by Ib Schmidt that won
in class C
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos
Per Voetmann var på Flyvestation Ålborg til Danish Air Show

De flotte røde farver på F-5E flyene fra
Patrouille Suisse ser nærmest selvlysende
ud mod den blygrå himmel
The bright red colours on the F-5Es from
Patrouille Suisse are almost glowing
against the leaden skies

En dansk F-16 var opstillet i den hangar, der til
daglig huser C-130 Hercules, her var der god plads
An RDAF F-16 was on display in the hangar that
usually houses the C-130Js
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