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Szwedzka flota wojenna dysponuje obeonie lekikimi 
križownikami, które sg jednymi z najbardziej uda
ných jednostek tej klasy. S i to lekkie krgžowmiki „Tre 
Kronor” i „Göta Lejon” o pigknej sylwetce i silným 
uzbrojeniu.

Budowane w latach 1942 — 44, weszly w sklad 
marynarki wojennej Szwecji w latach 1947 —
48. Oba jednak okrgty zostaly doáč gruntownie przebu- 
dowane w okresie powojennym (1950 — 53), przy czym 
zmieniono zupelnie sylwetkg wiežy dowodzenia, zaopa- 
trzono w aparatury radarowi i zmieniono czgáciowo 
uzbrojenie.

Dane obu križowników s i  nastupujíce: wyponnoáé 
8000 ton, dlugoáč 180 m, szerokoáč 16,5 m, zanurzenie 
5,9 m. Uzbrojenie: 7 dzial kalibru 152 mm oraz 29 dzia- 
lek przeciwlotniczych kalibru 40 mm. Ponadto okryty 
posiadají szeáč wyrzutni torped oraz wyrzutnie pocis- 
ków zdalnie sterowanych i bomb glgbinowych. Szyb- 
koáč —  33,5 WQZ.ta. Zaloga liczy 618 osob.

Wskazówki ogólne

Do wykoinania modelu potrzebne sg nožyczki, pince- 
ta, nóž z ostrým koncem, žyletka, metalowa linijka, 
czarny tusz oraz rybí klej „Syndemat” albo „Syndetin” . 
Možná tež užyč klejů rošlinnego (tzw. biurowego), lecz 
kleje rybie sklejaji mocmiej. Pinceta jest koniec2na 
przy pracy, zwlaszcza do przytrzymywania malých 
czgáci podczas klejenia.

Poszczególne elementy wycinaé nálezy bardzo sta- 
rannie po zewngtr/.nej stronie linii. Mniejsze, bardziej 
skomplikowane czgáci najlepiej jest wycinaé za porno-„ 
c i  ulamanej ukošnie žyletki; unika sig przez to strzg- 
pienia papieru i zwigksza dokladnošč wycinania. Na 
stronie nie zadrukowanej wycigtego juž elementu za- 
znaczyč nálezy jego kolejný numer.

Najlepiej wycinaé poszczególne czgáci w miarg kle
jenia, gdyž unika sig przez to pomylek.

Miejsca zagigcia inaležy lekko načité koncem noža 
po stronie zadrukowanej kartonu, gdy daní czgsč za
ginamy do wewnítrz, a po stronie nie zadrukowanej, 
gdy odginamy j í  na zewnítrz. W ostatním przypadku 
najlepiej jest przez lekkie naklucie szpilkí oznaczyč 
punkty, migdzy którymi przeprowadzamy linig nacig- 
cia po stronie nie zadrukowanej.

Wskazówki szczególowe wykonania modelu

Kadlub ze wzglgdu na dlugoáč modelu skládá sig z 
dwóch czgáci (elementy 1 i 3), które sklejamy ze sobí 
áciankami poprzecznymi. Przed wycigciem na siatkach 
naléžy zaznaczyé položenie žeber.

Czgšc 1. Przednia czgáč kadluba. Siatkg po zagigciu 
sklejamy, a czgáé prostokatní, zaopatrzoní w trójkítne 
sklejki, zaginamy do wewngtrz i przyklejamy sklejkí 
trapezowg do pokladu, a sklejkami trójkítnymi do 
burt. W ten sposób usztywniona zostanie scianka po- 
přzeczna. Po sklejeniu siatki 1 w miejscach, gdzie buř
ty i poklad pozbawione sí sklejek, wklejamy sklej- 
kg 2.

Czgáci 2. Sklejki Igczgce poklad z burtami. Sklej kg 
po zagigciu przyklejamy w ten sposób, že czgác po- 
dzíelong na dwa trapezy przyklejamy do pokladu, 
a drugí czgáé do buřty.

Czgáé 3. Tylna czgáé kadluba. Sklejamy j í  w po
dobny sposób jak czgáč 1, a nastupme po posmarowa- 
niu klejem poprzecznych ácianek ustawiamy obie czgáci 
w pozycji odwróconej na równym stole i kadlub skle
jamy w jedni calošč.

Czgáci 4, 5. Buřty zewngtrzne. Naklejanie buřt 4 
rozpoczynamy od dzioba, a buřt 5 od rufy. W miejscu 
zetknigcia sig tych elementów odcinamy žyletki pro- 
wadzoni wzdluž metalowej linijki oba naložone na
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siebíe koňce buřt, dzigki czemu miejsce styku bgdzie 
málo widoczne. Uwaga: Krawgdzie buřt zaznaczone 
grubi linii nálezy wycinaé prowadzic nožyczki po 
wewngtranej stronie linii tak, by po wycigciu inie po- 
zostal slad czarnej krawgdzi.

Czgáci 6, 7. Žeberka wzmacniajice. Obie plaszczyzny 
každego elementu sklejamy ze sobi, odginajic sklej
ki na zewnítrz. Žeberka przyklejamy sklejkami od 
wewnítrz do buřt i pokladu w oznaczonych uprzednio 
miejscach.

Czgáé 8. Poklad zewmgtrzny. Tylni, wystajicg za 
rufg czgáč pokladu lekko zaginamy pólokriglo w dól 
i poklad naklejamy na czgáč 3 w oznaczonym miejscu.

Czgáé 9. Nadbudówka doinego pokladu. Element skle
jamy i naklejamy na czgáci 8, dosuwajic go šciamki 
poprzeczni do stopnia pokladu.

Czgáé 10. Podstawa wiežy rufowej. Element skle
jamy w ksztait walca i naklejamy na pokladzie 8, 
dosuwajic go do czgáci 9, tak by linie oznaczajíce 
miejsce naklejenia wiežy byly równolegle do osi po- 
dlužnej okrgtu.

Czgáci 11, 12. Poklad zewngtrzny podwyžszonej czg- 
áci kadluba. Najipierw naklejamy element 11 na czg- 
šciach 9, 3 i 1, dosuwajic go do pods ta wy wiežy 10, 
a nastgpnie naklejamy poklad 12, dosuwajic go po
kladu 11. Miejsce styku obu tych czgáci nie bgdzie 
widoczne, gdyž póániej bgdg na nim naklejone stano- 
wiska dzial przeciwlotniczych.

Czgáci 13, 14. Nadbudówka áródokrgcia. Elementy 
sklejamy i naklejamy na czgáci 11 i 12, zsuwajic je 
rázem poprzecznymi áciankami.

Czgáci 15, 16. Wieža dowodzenia. Element 15 po 
przekluciu otworu na maszt sklejamy w jedni ca- 
loáč i naklejamy na czgáci 12, dosuwajic go do czg- 
áci 14. Górna czgáč przedniej ácianki wiežy jest lekko 
pochylona. Teraz wycinamy starannie elemant 16 i na
klejamy go na bocznych i przedniej áciance wiežy 15. 
Wystajice czgáci elementu 16 utworzi barierkg po- 
mostu. Czgáci te naleěy po stronie nie zadrukowanej 
pomalowač uprzednio na kolor szary.

Czgšci 17, 18. Okap wiežy. Paski sklejamy po dwa 
i przyklejamy w oznaczonych miejscach do czgáci 16: 
okap 17 z przodu i z boków, okap zaá 18 z boków 
i w tylnej czgáci wiežy.

Czgáč 19. Podstawa tylnego komína. Element po skle
jeniu naklejamy na czgáci 13.

Czgáč 20. Podstawa przedniego komina. Element po 
przekluciu otworów na maszt naklejamy na czgáci 14, 
doklejajic go do czgáci 15.

Czgšci 21, 22. Platforma tylnego komina. Oba ele
menty 21 sklejamy ze sobi i po przekluciu otworów 
na maszt oklejamy barierki 22. Gotowg platformg na
klejamy na czgáci 19 w ten sposób, aby otwory na 
maszt znalazly sig od strony dzioba modelu. Uwaga: 
Wszystkie barieiki, którymi oklejamy platformy, sta- 
nowiska artylerii lub pomosty naležy uprzednio porna 
lowač po stronie nie zadrukowanej na kolor szary. Po- 
lepszy to ogólny wyglid modelu.

Czgáci 23, 24. Platforma artylerii przeciwlotniczej 
áródokrgcia. Krawgdž sklejonych ze sobi elementów 23 
oklejamy barierki 24 i caloáč naklejamy na czgáci 13, 
dosuwajic j i  do podstawy komina 19.

Czgáci 25, 26. Podstawa džwigu. Element 25 skleja
my w ksztait walca i naklejamy na czgáci 14, dosu
wajic go do czgáci 20. Dwa sklejoine rázem križki 26 
naklejamy na nim tak, by cyfra 76 wypadla od góry.

Czgáč 27. Podstawa dalmierza rufowego. Element 
naklejamy na czgáci 13.

Czgáci 28, 29, 30. Stanowiska artylerii przeciwlotni
czej. Križki 28 sklejamy po dwa i oklejamy barierka- 
mi 29 i 30. Dwa stanowiska m ají t.ylko czgáciowe bar
ierki (paski 30). Te stanowiska naklejamy na pokladzie



(czqšč 11) czQácig bez barierki do wewnfjtrz pokladu, 
a dwa .pozůstale, oklejome paskami 29, na czqšcí 13.

Czqšcí 31. Podstawa reflektora. Naklejamy jq na 
czqšcí 14.

Czqšcí 32, 33. Platforma reflektora. Krqžki 32 skle- 
jamy rázem, oklejamy paskiem 33 i caloáč naklejamy 
na podstawie 31.

Czqšcí 34, 35. Tylny pomost wiežy dowodzenia. Ele
menty 34 po sklejeniu ze sobe) oklejamy paskiem 35 
i caloáč przyklejamy do 'c/.qscí 15 w miejscu oznaezo- 
nym kreskq na tylnej šciance tej czqšcí.

Czqšcí 36, 37. Boczne pomosty wiežy dowodzenia. 
Elementy 36 sklejamy rázem, rožci,namy wzdluž zazna- 
czonej linii i každq z tych czqšcí oklejamy wzdluž 
trzech kró,tszych krawQdzi barierkami 37. Pomosty 
przyklejamy z boków wiežy, na czqšcí 16 w miejscacb 
zaznaczonych kreskami, zwracajqc je inajkrótszq kra- 
WQdziq do przodu (patrz pian zestawieniowy).

Czqšcí 38. Okapy pomostów 36. Paski sklejamy po 
dwa i naklejamy na barierkach 37 w oznaczonych 
miejscach.

Czqšcí 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Stanowiska arty- 
lerii przeciwlotniczej. Elementy 39, 41, 43, 45 sklejamy 
rázem po dwa tak, by na každým sklejonym elemencie 
znalazla síq cyfra 64 lub 74 i oklejamy je nastQpujgco: 
Elementy 39 paisikami 40, elementy 41 paskami 42, ele
menty 43 paskami 44 i elementy 45 paskami 46. Go- 
towe stanowiska naklejamy z boków šródokrQcia na 
pokladzie 11 i 12 w oznaczoinych miejscach, dosuwajqc 
je do nadbudówek 13 i 14.

Czqšč 47. Podstawa dalmierza. Naklejamy jg na 
czqšcí 15, skierowujgc tak, by dwa okienka umieszczo- 
rie obok siebie na šciankach bocznych wypadly bližej 
rufy.

Czqšcí 48, 49. Stanowiska wyrzutni rakietowych. 
Krg/ki 48 sklejamy rázem, oklejamy barierkg 49 i na
klejamy na pokladzie 8 ustawiajgc je tak, by miejsca 
oznaezone cyfra 77 byly zwrócone w strong dzioba 
modelu (patrz pian zestawieniowy).

Czqšč 50. Barierka. Naklejamy ja na pólokrgglej 
i ukošnych šciankaclf czqšcí 13.

Czqšcí 51, 52. Wieža dalmierza rufowego. Cztery 
kražki 52 sklejamy rázem, naklejamy na nich wieŽQ 
51, po uprzednim przekluciu w jej šciankach otworow, 
i caloác umieszczamy na czqšcí 27. W przeklutych otwo- 
rach umieszczamy dalmierz — element M, wykona- 
ny z patyezka wedlug planu na arkuszu 6 i pomalowa- 
ny na szaro.

Czqšcí 53, 54. Przedni komin. Element 53 po zagÍQ- 
ciu sklejek do wewinatrz sklejamy w ksztalt splaszczo- 
nej rurki. Na.stQp.nie kolorujemy tuszem na ezarno nie 
zadrukowana stronQ okapu 54 i okap wklejamy od góry 
na glebokošc· bialego paska, stanowigcego sklejke. Goto- 
wy komin naklejamy na czqšcí 20.

Czqšcí 55, 56. Tylny komin. Sklejamy go w podobny 
sposób jak komín przedni i naklejamy na czqšcí 19.

Czqšcí 57, 58, 59. Wieža dalmierza glównego. Ele
ment 57 po przekluciu otworów sklejamy i przykleja
my do niego z przodu w oznaezonym miejscu element 
59, a na dolnej powierzchni sklejone uprzednio rázem 
krgžki 58.

Czqšč 60, 61. Podstawa wiežy dalmierza. Element 60 
sklejamy w rurkQ, oklejamy w gónnej czqšcí paskiem 
61 i caloác naklejamy ina czqšcí 47. Na podstawie przy
klejamy wieŽQ dalmierza 57, po umieszczeniu w prze- 
klutycb w jej šciankach otworach dalmierza —  ele
mentu N, wykonanego wedlug planu (arkusz 6).

Czqšcí 62, 63. Wieže artylerií przeciwlotniczej. Wieže 
po przekluciu otworów dla umiieszczenia luf dzial skle
jamy i od dolu przyklejamy do nich podstawy 63. W 
otworach umieszczamy lufy dzial (element L na ar
kuszu 6), które wycinamy uprzednio z patyezka i ma- 
lujemy na kolor ezanny. Gotowe wieže naklejamy na 
krgžkach 64: dwie na platformie 23 i na czQŠciach 
39, 41 i 43.

Czqšcí 64. Kražki sklejamy po dwa tak, by po jednej 
stronie wypadla cyfra 63 i naklejamy na czQŠciach 
23, 39, 41 1 43. Na krgžkach naklejamy wieže artylerií 
ptxeci\v\otaic2£j. Potoienie wiei —  patrz plan zssta- 
wieniowy.

Czqšcí 65. Podstawy wiež artylerií glówmej. Krgžki 
sklejamy po piQČ i naklejamy na pokladzie 8 i 12, tak 
by linie oanaczajqce miejsce naklejenia wiežy byly 
równolegle do osi .podlužnej okrQtu.

Czqšcí 66, 67, 68, 69. Wieže artylerií glównej. Wieže 
po przekluciu otworów do umieszczenia luf dzial skle
jamy i od dolu do wiežy 66 przyklejamy pods.tawQ 
67, a do wiež 68 —  podstawy 69. Po wykonaniu luf 
dzial z patyezka (element H na arkuszu 6) i po po- 
malowaniu ich na kolor szary, umieszczamy je w otwo
rach wiež. Gotowe wieže naklejamy nastQpujgco: 
wieŽQ 66 ,na krgžkach 65 na pokladzie dziobowym, je- 
dnq wieŽQ 68 na rafie na podstawie 10, a drug^ wieŽQ 
66 na rafie na krgžkach 65.

Czqšcí 70, 71, 72. Motorówki. Elementy 70 i 71 skle
jamy. NastQpnie sklejamy w ksztalt trójkgtnej ramki 
elementy 72 i przyklejamy je w oznaczonych miejscach 
do bocznych ácianek podstawy przedniego komína 
(czqšč 20). Do inich przyklejamy motorówki 70. Moto
rówki 71 ustawiamy mieco ukošnie na czqšcí 14, przy- 
klejaj^c je kropelk^ klejů i dosuwaj^c do podstawy 
reflektora (patrz pian zestawieniowy).

Czqšč 73. Falochron. Element po pomalowaniu po 
stronie nie zadrukowanej na kolor szary naklejamy 
w oznaezonym midjjscu na pokladzie 12.

Czqšcí 74, 75. Stanowiska 
pojedynczych dzial artylerií 
przeciwlotniczej. Krgžki 74 
sklejamy po dwa (krgžek 
pokolorowany i křížek z 
cyfrq w šrodku) i nakleja
my na pokladzie 8 (cztery), 
na pokladzie 12 (dwa), na 
podstawach 28 (cztery) i na 
podstawach 45 (dwa). Na 
nich naklejamy elementy 
75, po uprzednim przeklu- 
ciu w nich otworu i umie
szczeniu pomalowainej na 
ezarno lufy dziala (element 

Rys. 1 L na arkuszu 6). Sposób
sklejania wy jasni a rys. 1.

Czqšč 76. Džwig. Obie plasžczyzny elementu skle
jamy, odginajgc pólokrggle sklejki na zewnqtrz. W pod
stawie przekluwamy zaznaezony otwór i umieszcza
my w nim poziomo bom (element K na arkuszu 6). 
Gotowy džwig naklejamy na podstawie (czqšč 26) —  
patrz plam zestawieniowy.

Czqšcí 77. Wyrzutinia pocisków rakietowych. Sklejki 
elementów 77 zaginamy mocno do wewngtrz i elemen
ty naklejamy na podstawie 48, nadajgc im poioženie 
ukoáne.

Czqšcí 78, 79. Wyrzutnie torped. Elementy 78 skleja
my w ksztalt pieršcieni i naklejamy na pokladzie 8 
za pomoci kropelki klejů. Do nich przyklejamy kro- 
pelkg klejů wyrzutnie 79, skierowujgc je pótokrggtymi 
koócami w stronQ rufy.

Czqšcí 80. Elementy služgce do zamocowania masz- 
tów. Kolumny masztów wykonujemy z  patyezka i ma
luj emy ma kolor szary. Maszt przedni stanowig kolum
ny A i B (arkusz 6), maszt tylny kolumny C i D. Kaž
dý maszt skládá síq z trzech kolumn. Po wykonaniu 
elementów masztu przedniego element A umieszczamy 
w otwórze czqšcí 15, elementy B w czqšcí 20 i po 
sklejeniu paska 80 w ksztalt pierácienia -napelniamy 
go klejem i nasuwamy na zložone rázem góme koň
ce kolumn masztu. Podobnie wykonujemy maszt tylny, 
umieszczajgc jego elementy w otworach platformy 21.

Czqšcí 81. Platforma dolna tylnego masztu. Obie 
ptaszczyzny elementu sklejamy, przekluwamy otwór, 
umieszczamy w nim stengQ (element E na arkuszu 6) 
i przyklejamy do górnej krawQdzi pieršcienia 80 tyl
nego masztu.

Czqšcí 82. Elementy do zamocowania rei. RejQ (ele
ment G ‘na arkuszu 6) umieszczamy w zalamaniu ele
mentu 82 i sklejamy obie jego powierzchnie rázem. 
NastQpnie przekluwamy otwór. W otworze jednego ele
mentu umieszczamy stengQ F i element przyklejamy 
do górnej krawQdzi pierácienia 80 przedniego masztu. 
Drugi element 82 nasuwamy ,na stengQ E. Stengi i re
je malujemy na szaro.

OpraeowM- mKi im . ANBRXEJ SAMEK.
Kraków
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„ M A t E G O  M O D E L A R Z A '' 

które je szcze  možná nabyč  

w redakcji:

Nr 3 — Samolot „Zlin” .
Nr 4 — Samochód „P-70” .
Nr 5 — Samolot „Su-2” . /
Nr 6 — Kuter torpedowy „Dark” . 
Nr 8 — Samolot „RWD-9” .
Nr 9 — Drobnicowiec „Marceli 

Nowotko” .
Nr 10 — Samobiežna wyrzutnia 

rakietowa.
Nr 11 — Niszczyciel „Surcouf” .
Nr 12 — Rakieta mi^dzyplane- 

tarna.
Nr 1/59 — Zestaw pociqgu.
Nr 2/59 — Samolot „P -llc” .
Nr 3 59 — Samochód „Star-21” .
Nr 4/59 — Samolot odrzutowy „I- 

karus M-452” .
Nr 5/59 — Szybowlec „Jaskólka” . 
Nr 6/59 — Lodolamacz „Lenin”.
Nr 8/59 — Samolot „PZL-37 »Loá«” 
Nr 9/59 — Samolot „Karas” ,

Reflektuj^cy na wyžej wyinienione 
numery „Malego Modelarza” winni 
wptacic 4,50 zl za 1 egzemplarz na 
konto Redakcji w PKO VIOM — 
Warszawa 99-9-420-164. Na odwrocfe 
odcinka blankietu PKO naiežy wy- 
szczególnjc, za jakie numery „Male
go Modelarza” dokonaná zostala 
wplata.

Po otrzymaniu potwierdzenia 
wplaty przez PKO egzemplarze zo- 
stana wyslane w ciggu tygodnia pod 
podaný adres.
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Adres R ed akcji: W arszawa, ul. Choclm ska 14, p ok o j 316, tel. 41231, wewn<;trzny 28. 
Zam ów lenla i przedplaty na prenum erate przyjm ow ane s;\ w term inie do dnia 15-go 
m iesiaca pbprzedzajacego okres zam awlanej prenum eraty — przez: Urzgdy Pocztow e, 
listonoszy oraz oddzialy 1 Delegatury „R u ch u “ . Možná rów niež zam ów ič prenum erate 
dokonu jac wplaty na konto PKO Nr 1_6-100020 — Centrala K olportažu Prasy 1 W ydaw- 
nictw  „K u ch “  — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenum eraty kwartalnej zl 13,50 pól- 
rocznej zl 27,00, rocznej zl 54.

Cena prenum eraty za granice jest o 40%  drožsza od  ceny podanej w yžej.
Przedplaty na tg prenum eratg przyjm uje na okresy kwartalne, pólroczne i roczne 

Przedsigbiorstwo K olportažu W ydawnictw  Zagranicznycli „R u ch “  w W arszawie ul. Wil- 
cza 16, za pošrednictw em  PKO W arszawa, konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane m ožná nabywaé w sklepie przy ul. W iejskiej 14 w War- 
stawie. Zam ów ienia spoza W arszawy naležy k lerow aé do Central! Kolportažu Prasy 
i W ydawnictw „R u ch “  Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk. W ojsk. Zakl. Graf. W-wa. Zam. 
1580. Naklad 25.100 egz. W-19.
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