
Krigsspilstilbehør: Fabriksbygning fra Metcalfe
Models & Toys

Indledning

Den engelske kæde af hobbyforretninger Modelzone 1) forhandler en serie
glimrende "paphuse", som er fremstillet af et amerikansk firma ved navn
Metcalfe Models & Toys. Husene findes i skala 00, 0 og N og der findes
såvel byhuse, industribygninger som forskellige stationsbygninger,
remiser og lignende.

Jeg anskaffede katalognummer PCP 0208 Half Relief Boiler house & Factory,
i skala 00, for at finde ud af, om husene var værd at stifte nærmere
bekendtskab med.

Den aktuelle bygning

At huset bærer
betegnelsen half relief
viste sig at dække over,
at bygningen er tænkt
placeret på et
modellandskab, hvor der
lige akkurat er plads til
at klemme en bygning
ind, der ikke fylder for
meget - og den er derfor
relativt smal.

Det er der dog ingen
grund til at fortvivle
over, for selvom
bagsiden af huset fra
fabrikkens side består af
gråt pap, så indeholder byggesættet også noget murstenspapir, hvorved
det er let at forvandle pappet til en mur. Der mangler så staffage i form af
eksempelvis vinduer, men det kan man selv råde bod på ved hjælp af det
medfølgende tilbehør.

Huset er flot trykt på stift pap og alt er standset ud på forhånd. Som
konstruktør er det derfor en relativ let operation at "befri" de enkelte dele.
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En virkelig skarp kniv er dog et must, ellers bliver resultatet ikke pænt.

Alt nødvendigt tilbehør er til stede - tagplader, vinduer, døre, mure etc. Så
det er faktisk bare med at gå i gang. Det hele ledsages af en instruktiv
tegning og do. tekst.

Prisen - GBP 5,85 (december 2003) - vil jeg betegne som værende rimeligt.

Min udgave af den aktuelle bygning

Min hovedinteresse var at føje nogle fabriksbygninger til mine
krigsspilshuse, så de ikke kun består af beboelseshuse af forskellig slags.

For at få Metcalfe-husene til at passe til mine øvrige huse, så anvendte jeg
nogle af de samme "dogmeprincipper", som tidligere er beskrevet i
Krigsspilstilbehør: Huse. Jeg undlod ligeledes at lægge tag på
bygningerne, men placerede en "tagetage" et par millimeter fra murenes
overkant, således at der er den nødvendige plads til figurer.

Jeg valgte at samle
fabrikskomplekset som
to separate bygninger
og udelod den høje
skorsten, som jeg
skønnede upraktisk;
måske den senere
bliver samlet separat,
hvis der bliver brug for
den slags staffage.

Fabriksbygningen måler 5,5 x 21,5 cm, og blev, bortset fra taget, samlet
som forlægget.

Som finishing touch placerede jeg lidt staffage omkring bygningerne
(blandt andet nogle kasser og tønder fra Heljan, katalog 1733) og navngav
fabrikskomplekset, efter et i visse kredse ikke helt ukendt "firma".

Keddelhuset måler 6 cm x 8 cm. Det blev noget anderledes end forlægget,
idet jeg undlod den høje skorsten, som jeg skønnede uhensigtsmæssig.

Ved hjælp af det medfølgende murstenspapir var det muligt at tildanne
murene, så de oprindelige vinkler blev rettet ud, hvorved resultatet blev
nogenlunde rektangulært.
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Af hensyn til
"tagetagen" gjorde jeg
også husets store
vindue noget mindre.

Afslutning

Baseret på det
foreliggende byggesæt,
er min konklusion, at
Metcalfe- husene afgjort
er anvendelige, om end
samlearbejdet måske
kræver lidt større indsats end den medfølgende vejledning antyder.

Det er også værd at bemærke, at arkitekturen i serien generelt er meget
engelsk, men der er dog også bygninger af mere "neutralt" tilsnit.

Per Finsted

Noter

1) Modelzones forretning i London findes på følgende adresse:

     202 High Holborn
     London WC1V 7BD
     Tel (020) 7405 6285
     Fax (020) 7242 1684


