
Krigsspiltips - Træer og skove
Dette skal ikke opfattes som en beskrivelse af opfindelsen af den dybe tallerken eller det varme vand –
men er tænkt som et tip til specielt nye krigsspillere.

Om det nu var den tilstundende højtid, der inspirerede mig til at indkøbe et antal grantræer, sidst jeg var i
Model & Hobby, eller det var behovet for at få udskiftet nogle ældre plasticmodeller – fra Roco – må stå
hen i det uvisse.

Under alle omstændigheder, så kan Eurolandenes valutaombytning til Nytår, gøre det muligt for mange at
omsætte ideen til virkelighed.

Ideen kan dog sagtens bruges med gode danske mønter, men alligevel …

Erfaringer fra mange krigsspil har fået spillerkredsen til at markere skove på krigsspilsbordene ved hjælp
af et stykke grønt filt eller bomuldsstof. Oven på dette, placeres så de træer, der skal fuldende illusionen
af en skov.

Eneste krav til stoffet er, at det danner et plant underlag til at stille figurer på – så det kan betale sig at
stryge stoffet let, fra tid til anden.



De løse træer gør det nu muligt at flytte rundt på dem – så der er ordentlig plads til figurerne – men stadig
holde sig inden for skovkanterne.

Vi begyndte at bruge stof til at markere selve skovbunden, da det let kunne give anledning til misnøje,
hvis skovkanten behændigt flyttede sig efter brugerens behov. Og det undgår vi helt med stoffet.

Nu kan vi flytte træerne efter behov – og det har i praksis vist sig at være en rigtig god løsning.

Men nu til selve træerne …

Model & Hobby forhandler blandt meget andet også tilbehør til modellandskaber fra det tyske firma
HEKI – se deres meget spændende hjemmeside her http://www.heki-kittler.de/

Andre hobbyforretninger er naturligvis også leveringsdygtige fra HEKI og andre firmaer.

Billedet viser arbejdsbord, træer og "møntsamling".

Hvid lim er godt til mange ting, således også til forskellige landskabstekniske arbejder.

Limen kan med fordel fortyndes med lidt vand, så den flyder lettere.

http://www.heki-kittler.de/


Limen påsmøres bedst med en pensel – en billig farveladepensel er helt fint – brug det gode pensler til
bemaling af figurer.

Nylongræs og savsmuld opbevares bedst i en eller anden form for beholder – dåse, kasse, æske eller
lignende. Det sviner langt mindre på den måde.

Det er kun til ære for fotografen, at græsset er placeret på bordet – og fordi metalæsken, som det
opbevares i skinnede for meget på billedet!

Fremgangsmåden er ganske enkel:

1. Kom hvid lim en mønt og på undersiden af foden af modeltræet.
2. Lad limen tørre en smule, og pres så de to genstande sammen.
3. Når limen er tør, mal træets fod og mønten i en passende farve – jeg bruger p.t. Humbrol Nr. 26

(Mat Khaki) (vandbaseret). (Ja, jeg er begyndt at eksperimentere med akryl-farver.)
4. Når malingen er tør, kom så hvid lim på træfoden og drys nylongræs på – eller en blanding af

savsmuld og nylongræs.
5. Tryk "løvet" godt mod limen, så mest muligt sidder fast – er der bare pletter, så kom mere lim og

"løv" oven på.
6. Når det hele er tørt, bank da let på undersiden af mønten, så det løse løv falder af.
7. Træet er nu klar til brug – billederne viser trin 4 og frem.

Der findes naturligvis mange andre muligheder til at undgå, at ens træer vælter for et godt ord –
træstammerne støbt i metal, træerne monteret på forskellige større og mindre fodstykker af plastic eller
pap. Men ideen med en mønt under modeltræets fod, synes jeg, er den enkleste og smukkeste løsning.

Ideen kan med fordel anvendes på andre terrængenstande – eksempelvis telegrafpæle.

Hvilke mønter skal man bruge, kunne nogen måske spørge? Svaret er enkelt, brug mønter, som passer til
modeltræernes fod – og hvad din økonomi giver dig mulighed for! Og det er herved , at overgangen til
EURO kommer ind i billedet. De mange forskellige mønter vi har hjembragt gennem årene, kan nu
pludselig tjene et formål. Gode danske 50-ører er dog også ganske anvendelige – det er sådanne, jeg har
brugt til mine grantræer.

En note til den samvittighedsfulde læser … Jeg har hørt, at Røde Kors planlægger en indsamling af
forskellige udenlandske mønter, som man så vil få vekslet. Midlerne vil tilfalde organisationens mange
trængende projekter, og det er nok en endnu bedre anvendelse af de snart forældede udenlandske mønter!

Per Finsted


