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Folkets järnväg Järnvägens folk
heter en utställning som börjar rulla runt
vårt land. Ja, just rulla, den är nämligen ar-
rangerad av SJ i fyra vagnar och kommer
på sin resa runt riket att visa vad SJ utr-ät-
tat under krisåren. Dessutom, odh det är det
vi vill komma till, visar man vad personalen
sysslar med på fr:itid. Inte ens de olta hårt
arbetsansträngda j ärnvägstjänstemännen
kunna vara utan en hobby och en uppmaning
som sändes ut lockade jämt 100 utställare.
Alla former av hobbies är representerade,
från botanisten till finmekanikern, men den
övervägande delen representerar pennans och
palettens riddare som i många fall visade verk
av stort konstnärligt värde. Vi hade väntat
oss modellbygge i alla former och blevo
knappast besvikna. Förklarligt nog var det
endast en järnvägsmodell vars utställare sig-
nifikativt (?) fått nr 1, men denne var ett
lejon. Han hade snidat en travers med vagn
och personal ett utsökt vackert arbete av en

skicklig träsnidare. Där'emot visade sig järn-
vägsintlesset i vackra samlingar av tjänste-
märken och nummerblickor, samlingar med
kulturellt intresse, som borde höra hemma i
Järnvägsmuseum.

En modell stod skyhögt över alh annat
som visades i den vägen. Herr Birger Jo-
hansson fr'ån örebro visade nämiigen en
yacht som övertr'äffar allt som red. sett av
dellsegelbåtar. Med fullständig inredning,
inkl. belysning, beslag och rigg i skala är
modellen med mahognyspeglande sidor och
ruff ett fulländat velk av en mästares Lrand.
Med kärlek till båtar och segling samt långt
driven skicklighet som modellbyggare har
han han under närmare tusentalet arbels-
timmar (red:s uppskattning) skapat en mo-
dell av dokurnentariskt värde. Vi hoppas i
ett kommande nummer få beskriva model-
len mera ingående.) När utställningen "Fol-
kets järnväg 

- Järnvägens folk" kommer

Bidrag ftån liisekretsen mottnges tacksamt, ets.

Moilelltekfiks innehåll ttllåtes enfust efter sörskilt
honorar eiligt öuerenskommelse. Eftertrgck au

tillstå.nd, au reilaktionen och tötattaren,



till Eder ort skall Ni inte försumma att göra

åli l.*r.. Lokförare J' P' olsson visade en

modellångmaskin som ävenledes var synner-

ii-.]"aiå:*a. Ett barkskepp av John Nils-

"ä. örebto, avslutade raden av rena mo-

ä.1i"*"*". Modelljärnvägar i skala.visas

;;;;;J"iler uPPiånade från Stockholms

iltodelli att .ra gsklubb'

I skrivande stund nås red' av rykten om

,t.ai""a" tider från Aeroklubbens modell-

irrt'*i"* t Göteborg, från Avesta har någ-

rå 1"t"ft"t ännu inte inkommit från täv-

ii"g"" a"" 2419. Det vore värdefullt om ar-

MODELLTEKNIK

rangör'erna sände tävlingsreferat till modell-

teliit< samtidigt som uppgifterna gä tlll
;;[;;;tt""' spe"i"ttt är'vi angelägna om att

iå"io*-rta" Aeroklubben i Göleborg' Där

tåa". "fft 
tiders stämning och mera char-

,narrta värdar än göteborgarna finls-inte-"'!"J"t 
ata' detihop sig tiil modellflvgkon-

felens den 15 oktober och man kan lot'mooa

å"i-Urr" heta och givande <liskussioner på

KSAK.
Vi återkomrnel med leferat i nästa nummer'

B. Lingmark-

önnnLaKTrca rI\KoP
HöGTALARE FöRSTÄRKARE- 

ilikrofon"r. Transformatorer' Förstärkarrör' Byggsatser'

AIlt inurn d'et Ljudtekniska gebitet frå'n

AMERIKANSK LJUDTEKNIK A..B'
S:t Eriksg atan 64' Tel' 51 562A' Stockholm'

Vid festligu tillfällen ' ' '

en SJ film
Filmförteckning sönd'es på' begäran'

SJ Reklamavdelnittg
Vasagatan 3t", Stockholm - tel. "Järnvägeu" 658'



Oktober 19-l{

Först en,lrcnnör för dem, som buro arbetets "tunga" och suarade för god. organisation:. Derantz
Itar en plats i, solen och skuggar med, h.anden, Norroi uid, högtatarön aiuiind.e'solbrillor au 

"oÅ*oorsak. Huzell (KFUM) ld.t inte damernas nd,roaro inuerka pä arbetnntensiteten.

T\et var grant väder båda SM-dagarna på
I-lSkarpnäck. och egendomligt nog hade llera
deltagare hunnit ut till tävlin.gsplats,en på
Skarpnäck, och egendomligt nog hade flera del-
tagare hunnit ut till tävlingsplatsen redan kl 16

och första tävlingsperioden började på slaget!
Ordning och reda och perfekt organisation hed-
rade KSAK, som var arrangör. Många tyckte att
tävlingstiden var långsam, men redaktör Norrvi
som var god vän med högtalaren höIl lå.da och
gjord.e det på ett käckt och trevligt sätt. (Och
förberedde sig sjä1v till Segelflygardagen, en
senar,e succ6 på samma fält.)

Det var både många och vackra kärror på
fältet och i luften - de stränga fordringarna
som handlar ocn guldmärke och elitmärke för
SM är tydligen välbetänkta - i alla klasser
utom i F, kan någon säga mig varför en gosse

med dieselmotor nödvändigt skall ha tagit guld-

märke med gummimotortnodell eller med segel_
ftärra. Derna restriktion utestängde våra bästa
flygare i den klassen, som annars skulle lagt re-
sultaten på en helt annan höjd. Rogstadius _
H'ellström t. ex. . . . Förresten är det lika bra att
fortsätta med F-klassen medan vi håller på. Här
har vi den utan tvekan publikstarkaste grenen
inom modellflyg.et. Så fort en motor snurrar i
gång glömme.r grabbarna allt och kilar dit. Täv-
lande stack ifrån sina starter och funl<tionärerna
glömd'e sina uppgifter. Det var rätt mycket die-
selflyg för på en av startbanorna höll hr Agaton
på med Flyg 44, sekunderad av halva Flyg:s re-
daktion f signor Pinotti som byggt Gp-motorn
åt dem. Det ble.v många goda flygningar innan
protokollet var färdigt. Dock är som vi redan
förut sagt konstruktionen på Flyg 44:an alltför
sveg för påfr.estningarna vid motorflyg, (inte ens
vännen Mill'e, flygentusiast som få, torde förneka

3

BILDSTTP
frän SM och stsensk-finska landskampen i Stock-
holnr 1944, kompletterar h.är det kortfattade re-
feratet i törra nuntret at: Modellteknik.
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"Pappa"
gossa?'.

Stark har alltid
Hör få"r lr'un dra

ItåIlit stgttt P& sin'a
reten f ör sitt, sotl,

Iöjtnant i FlYget Jörstciss.

detta scCan han sett hr' Ägaton plocka upp sin

konsiluktion elter en glidstari då kärlan 'gick 
på

ncsen - 
plopcllern hö11 men liygkroppen krröts!)

SNI-modellenra voro eme lleriid genomgående

kraltigare byggda. Tyvärr var oturen frarnme

för' Ce fle:sta deltagar-na i klass F, men klassen

är på malsch . . . vär.rta bara ti1ls de större mo-

dellerna korlmer ex Nordin från trIälsingborg -
då blir Cet mera flYga av!

Niir li talal om motorer passar vi på att Iör-

r.åna oss över hur mycket gummi som ännu linns

kval hos motormodellflygarna' Det var inte

många son kvaCda.de under uppdragningen' även

om knutarna I'olo rätt höt'bala' Speciellt i G 1

visades nrånga velkligt välbyggCa modeller'

I sccelklasserna interkade 100 metels-linjen
i'i" .å i;;f,;;i'pÄ tid".'.'. som man på Ilera.håll
fluktat. Srirskilt glädiande var att 'lagga marKe

tiil'il l'1.."}'-tåt"iien gjolt framsteg'. r].gra

ar de e lkänCa vinsch-korr'stnärel'na FJorde lop-

.t"iiå'å. .tsågo Cet me la lönanCe med tanke
""i,"i"n 

t "t,^r'c Iin:n' (Hut' r'ote Cct som.start-
I"t"f"i int*nntt"t till en cnda och man i gen-

"iii]'ii"i-.."''ända 
godtvcklict 1åns lina? Krn

nagon vinschå upp €n kär'r'a med 400 m ilna
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så låt honcm för'söka. Vinschnir:gen är'en konst

;;'-;;i;;itsJ'is bör räknas me c i bcdömningen

vid en moCellfiYgtävlirrg'"^äaiåuåtg neÅåae lasp'isct och det tar.tär'-
linsens pöuiär'aste segcr' Otrl näiot irq vtsage

ä.i-t:etå'Åodcliflyrrr;ancan si 1ct'cc cet r"rra
iåi.S"tn"' "'". Basta! Gästernr durninclrde {ör'-

:";;#'i;;l;g*-'a't g.undliet -- cncast två

iitiur ni"f. tili huvulstaden - sä dct är'n:itm-ast
i;;;;"ä;ä" ;ii man hittor vinea'na lag 1..och.2

"ä 
)lå'ä"f'-g," ptur. i 1:rgt:ivlingcn' Är' C-ct "bled-

äen" som gör si: gällanCe cllcr är'Ccl cen kvall-
i"i ."Å ai frukten av tr'äning' bvagc'.. trirnning
och kamratandal Tänk på 'sakcn' De.t ar nog pa

iiC"n "tt 
krctscn kling "stjår'nortta" Iäeger av

lite av den där "llurra va vi e bra-anden otn

äå--itä-.ail sr'tart vil1 se 'sina bästa le.sulfat

ät"rt.efl^a" 61' glabbalna från "landsolten"' Det

-a.t"-i't.o konlakt mcllan medlctrmarna.i en

;i;;. M;" 
-*åstu 

plata om sina elfarenheter
;;";;;;;"nt, ta'ä av valandra' då blir,det
t"rtri^i-ÅaJ. fdr den enskilCc och {ör klubb-en''"!M:tä'ii;tar i KSAK:s rc'gi ska1].hädanelter
bliva tlaCitiön, sade ör'etste Enell vid prisutdel-
;i;c;;-;;il strax cäreite. kallade han modell-
ifun"ing"n för "lek" - iet hade vi inte väntat
;J=K;ÄK,t generalsekretelarc' Lova nit alCri"g

;å.;-tt -"tå. ö".."te Silverbelg lick cn. helt

;;;;;- uppfattning Cå han bland de tävlande



Oktober 1944

Det otrLrs|örlillido nlen
omåttligt populiira f ins -
ka landslaget hade en
svart (l(Lg. Det syns
emellertid inte på.
"Poppe", löjt-
nant Poppius,
som hiir po-
serar till-
salltm0n.s
med tre
au sina
"ma.n.- l'/../nar '.

igenkände kadett Sven Forsberg från F 11 som
gick ut som etta i sin årskurs. Enligt hans åsikt
har modellflyget i hög grad järnnat vägen till
officersbanan. Vi rnodellflygare känner vår
sport och vet vad den givit och ger oss,.. och
fy på sig att tåla om lek...

Landskampen blev en överväldigande svensk
seger, en brakande revansch för nederlaget i
Jämijärvi; 10 min 15,8 sek för svenskarna och
5 min 53.5 sek för finnarna. Orsakerna till fin-
nårnas svaga insats är lätt funnen. Laget anlän-
Ce först den sista tävlingsdagen och hade inte
tid för trimning och anpassning i den utsträck-
ning som skulle varit önskvärd. Finnarna kan
bättre Cet vet vi. Vidare utvecklade laget en
fenomenal skicklighet i att hitta nervindsom-
råden. Så fort en finsk modell 1åg i luften gick
hissen nedåt - där hjälpte inga ör'erläqgningar
eller krigsråC. Kunde finnarna inte visa goda
tävlingsresultat. så kunde dom i alla fall visa
hur man skall ta €tt n€d€rlag - 

grabbarna från
Finland vunno månsa vänner och man trivdes
gott trots att språkfrågan hindrade "tankeut-
byiet."

Tråkigt no.q haCe arrangörerna glöc'nt mäster-
skapsplaketterna så lagsegrarna fingo nöia sig
med en hyr,el - de hade båCe syn- och hörbart
roliet åt avhyvlingen. Vi har på känn att €n
sådan sak skulle inte kunna hända i Göteborg.
Prisutdelningen förrättades som nämnts av
överste Ene1l och därefter överlämnade "Poppe"
det finska landslasets speciella pris till bdste
finndöCare, Ove Meissner. När det mesta var

_-

över framträdde Sigurd Isacsson som trots att
han inte tillhörde landslaget, r,ille aCres-sera en
hälsning till finnarna, och det gjord,e han på
(efter vad vi kan döma) felfri och välliudande
finska! Det var €n spontan och hjärtliq viinliq-
het som efter allt att döma upp-.kattades'liv-
lipt av Ce hyllaCe. ("Isac" har varit i Jämiiärvi
tr'å gånger. oeh det med den äran så nos har
han haft tillfälle att lära finska på modcllfly-
garvis).

Sku11e man nu till .svven,Je os si.t titta nå de
visade kärrorna. sorn iu bör varq landet-s bästa.
så tyckte vi ett rle tekniska fi.esserna hörde
enest bemma i S-klasserna. "dykhromsar" rneC
mer eller mnidre inveckla'le tidsrrflösninsrar.
kurvroCer m m. Gummimotorn'rorlellerna voro
ör'en'äsande av hävdvunnen tvp. Vi fön'ånarle
oss ör'er att inqen hade enbl"dis eller (och) fäll-
bar nropeller (åtminstone sås vi ineen) oeh rtt-
växlinoarna voro merendel-s f"ån de e'amla Puss
Moth-kärrorna, .som nu torde ha flusit färdict
för alltid. I F-klassen visade Bananen en
bränsletank-pingpongboll och Theder skona'-le
fingrarna genom att starta sin motor med snör'e

en utombordssnurla. Att man sedan
utelämnat det svårarrangerade men säkerliqen
hyperintressanta SM i hastighetsflyg är led-
samt, men det kommer vä1, liksom specialklas-
sen med flaxkärror, autogiro, helikopter och
allt annat sorn inte liknar flygmaskiner.

5
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Redaktören, propagandacltefen och författaren (h.an har n(nnligen giort ett utmörkt litet häfte

"Hang ter-mi.k cumulus". Vad. d,et hand,l,ar om? SegeIfLUg lörstriss - en uiilbehöuli'g ord'bok)

yngue Norrui sknll göra Jitm och instruerar stiiirnorna (i dubbel måtto) MeLssner och Anti-

kainen - biiste mön i land"slagen. Alttid i medelpunkten betinner sig tnannen som försuarade sttt

mösterskap, Curt Jansson, som har hittat en fyra, lem känor på fiiltet. Han poserar ailligt och

glatt - och har all anled,ning att se glad, ut! Detsamma gäller Bengt Blorngren, mästare i' G3'

Hiir iir uad ui liirde oss i lcloss F. TIIL uänster B ananens (Iabnks-) trimmad,e D11no uar biista

ektpaget. Grabben ltar sinne för modellJlgg och hans idö med pingpongbollen som lagotn ge-

nomskinlig och ultralött tattk rnanar ttt| etterföljd. I mitten ett olycksekipage, sorn får tjäna som

mnkaber uarni.ng för "lagade" propeller. Snurran (den nsta) hade l+raddats och toå (?) starter

återstod,. Den oälbaggda karran Dar topptrimmad, och GP-dieseln gtck skapligt' Vacker täu'

lingsstart... sti.gning och så på. c:a 40 m höid böriar kdrran skaka... propellerbladet har loss-

nnt . . . rsibrationerna sliter gummiband.et som h'åIler uingen och kiirran rekt i tdltet med oingen

efter som ett 1-ött höstlöts. Hed,er åt n'Lannen - ltan tog olgckan med gott humör' Sist i raden

uisar Thed,er, som råkade t:inna klassett' (ud,Iförtidnt!) lrur man startar utan att skafla ng blå-

slagna fingrar. Motorn har han buggt sjiilo. Han hade töulingarnas mest praktfulla otur!

:::*$*"}ffi

j;'''trei#

..d' åXi$H$;
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Danska modellflygare aI sommarläger.
Aa Axel Abrahamssor?.

11ansk Modelflyver Union, som Iör närva-
l-lr'ande r'äknar bortåt lemtiotalet klubbar
över hela Danmark ooh med närmale 700
medlemmar, avhöll tiden 6--11 augusti i år
sitt tredje sommarläger för mo'dellflygarna.
I år hade deltagarna inkvarterats i Bjergsteds
församlingshus och som modellflygar6na an-
vände man de natursköna vidderna kring
Bjergsted - en plats som är mest bekant
som de danska segelflygarnas eldorado. Det
är för övrigt en trakt som lämpar sig ut-
märkt till s k hangflygning med segelmodel-
ler. Under de 6 dar lägret valade var 42
modellflygare från ungefär 186 danska mo-
dellflygklubbar - där;i dock ej inräknat de
J-6 deltagare som kom till lägret enbart för
att tävla om danmarksmästelskapen i mo-
dellflyg. Deltagarna var i alla åldrar - yngsie
man var' 13 år och äldste hela 53 år.

Lägret började söndagen den 5 augusti rned
en genelalför'samling vid vilken flela intres-
santa för'slag behandlades och flera väsent-
liga förändlingar i llnionens lagar och be-
stämmelsel företogs. Bland annat beslöt man
höja avgiften till klubben, inte minst med
hänsyn till instruktörsproblemet, ett pro-
blem som alltjämt är högeligen aktuellL i
Danmalk. Det är' för övligt intressant att
notera, att klass I (små gummimotolmodel-
Ier) och klass 7 (små segelmodeller) gjorts
fria från FAl-bestämmelselna, vilka till dags
dato gällt för alla danska modellkonstruktio-
ner. Nu får de modellflygale, som är begå-
vade med experimentlusta, tillfälle att i des-
sa klasser ta upp och pröva nya och kanske
småningom revolutionerande id6er - och
det utan att vala bundna av bestämmelser
om vingbelastning, kroppstvärsnitt och an-
nat i den vägen.

Vid denna generalför'samling beslöt man
även ägna mer tid och intresse för nykom-
lingalna i rnodellflygarnas täta leder. lt{an
fastställde exempelvis vissa prov, som kan
avläggas av juniorerna. En juniol skall så-
lunda på samma dag prestera 3 flygningar på
vardera minst 2 minuter.

Man bestämde även att styrels.en för DMU
framdeles skall bestå av 1 man i motsats till
tidigare endast 9 man. Danmark indelas i 6
distrikt, med 1 distriktsledare för vart och
ett. De övriga posterna besättas av ordföran-
den, vice ordföranden, sekreteraren, kassö-
ren och pressekreteraren. Som protokoll-
för'are av modellflygrekorden fungerar vice
ordlöranden.

Johannes Thinesen från Odense Model-
Flyveklub - en av de främsta danska mo-
dellflygexperterna och blivande medarbetare
i MODELL-teknik - utnämndes enhälligt
till hedersmed'lem i DMU.

Efter årsmötet, som tagit ganska hårt på
krafterna, använde man måndagen till att
bedöma de 101 anmälda modellkonstruktio-
nerna. Byggtävlingen vanns av Aage Hpst-
Aaris från Odense för hans verkligt läckra
segelmodell på 3,2 m spännvidd. Han vann
därigenom även den av KLM uppsatta vand-
ringspokalen, som vid de två föregåen,Ce som-
marlägren vunnits av den danske modell-
expelten Frank Hendrich, vilken i år "en-
dast" kom på andra plats och således gick
miste om chansen att "lägga beslag" på po-
kalen för ailtid.

De egentliga tävlingarna började måndag
eftelmiddag med tävling mellan motormo-
dellerna. Det blev emellertid inte någon täv-
ling om bästa flygförmågan eller bäst utförda
trimningen, utan en fråga om vem som hade
d'en bästa gummisnod,Cen i sin modell.

Flera av modellkonstruktionerna kvadda-
des ledan vid uppdragningen varigenom slut-
resultaten ej blev särdeles goda.

Kl 1: A. Sparre, "Condor", Helsingpr 0.14.4
Kl 2: J. Olsson, "Condor", Helsinglr 3.34.8
Kl 3: J. Thinesen, Odense mfk, Odense 1.05.0
Kl 6: C. Hpst-Aaris, Odense mfk, Odense 0.10'7

Till klass 6 hade 3 dieselmodeller anmälts,
men av dessa var det endast en som startade

- till sin ägares och byggherres outsägliga

(Vor wd, fofis. d sid. 48).

7



{/')l
'7f-r/,

tr /
It

',f,,,
,,r,,,1,,,/r/,r/

/i
/

//

t'r/

/to,T_
oJ

0/

- r-.

m
L,:'l

il
<Jo -

ln_J
JJ
F
n
(,
D
-lO
F

t/r
-tJ
OJ

C/

1./t,



Oktober 1944

SE I\ SATIOI\T RNA S PL AI{.
kallar ui detta 5-timmorsjobb för säoii| ny-
börjare sorn auancerade mod,ellflygare. Det
iir ingen fantasiprodukt utan ett utprouat
plan 

- det femte i raden aD uåra raketkon-
struktioner. Vi garantera inga flygtider, d,e
bero på, bygge och, trimning, men ni, kan uara
siiker på att modellen i n t e brinner upp
och, att uingarna sttter kuar i starten. Det
blir massor au spiinnande flygningar och gråa
hår.

Tro inte att ni vet någontiltg om verk-r ligt nrodellflyg innan i prövat raket-
start. Här är ett segelplan av enkel och
robust konstruktion för raketstart. Sätt
planet på startbanan, tänd raketen och
SSSSSHHH !! ! Ni ser inte planet föru-
än det går över i glidfiykt på b0-?0
m. höjd. Det är modellflyg!

Konstruktionen är rätt enl<el och man
bygger planet lika lätt i balsa som i
furu. Gör alla limningar mecl särskild
omsorg. Allt lian inträffa vid raket-
start. Påfrestningarna vid den höga
farten är barnsalrer mot vad som kan
hända om planet skulle gå i backen med

tänd raket. Vingen är som vi ser av rit-
ning fastlimmad vid hroppen och mås-
te tåla påfrestningar.

Kalkera av kroppens l<onturer på ett
2-3 mm. furuflak, balsan har väl tagit
slut för de flesta, och gör urtaget Iör
rakethylsa och hjul. Om ni tar furuflak
till vinge, skall detta slipas till den på
sammanställningsritningen visade pro-
filen. Fri:ns det balsa, använder vi den
särskilt ut;itade vingprofilen. Vingen
är infälld såväl i kroppen som i bom-
men. Har ni go.1 furu, räcker det med
en 4 mm. ribba, som slipas till jämn
strömlinjeform. Iiiulkåpan består av



pes färdigt, borras upp så att det går
lätt kring en axel av pianotråd.

Rakethylsan klippes till av blacirräs-
sing eller kartong, som bör läggas dui:-
bel. Gaveln bör under alla omständig'
heter vara av bladmetall, mässing eller
aluminium. Väljer man bladmässing för
hylsan, kan denna falsas ihop och lim-
mas - eller lödas. Gaveln fästes med
tappar i hylsan - vi känner igen sY-
stemet från våra leksaker. Hylsans ga-
vel stödes av två strömlinjeformade trä-
bitar. Lanclningsstället böjes till av pia-
notråd och hjulen hållas på plats av
små brickor av bladmässing (eller har-
tong), som limmats på axeln. Avpassa
landningsställets höjd så att raketen lig-
ger vågrätt i startögonbiicket. Stabilisa-
två gavlar av balsa eller fttru, som skä-
res efter ritningen, ui:karvas för att ge
hjulet ytterligare sväng;:,rm och slipas
till strömlinjeform. Centrun'hålet i hju-
let, som göres av 2 mm. ftrru eller kö-

En sticka ti'Il stubinen och t:ips ör planet iuiig.
Nedan ser oi, flarnman. Planet fasth&lles i nosen.
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torn slipas på furuflak till den visade
profilen och limmas stadigt till bom-
men. (Den fasta stabilisatorn utsättes
för samma påfrestningar vid "force-
rad" landning som vingen). Dubbelfe-
nan består av två i det närmaste cirkel-
runda, tunna furuflak, som sandpapp-
ras till strömlinjeform. De limmas vin-
kelrätt mot stabilisatorn.

Vingen har fått dubbel ellipsform och
skäres lämpligen i ett flak. Slipa tills
ni får den rätta profilen och försök att
få vingen så jämnt och vackert slipad
som möjligt. Den svaga pilformen får
ni om ni med mittlinjen som höjd ritar
en triangel med 4 mm. bas. Skär sedan
efter den spetsiga vinkelns ben och
snedslipa kanterna för V-formen som
visas med silhuettskiss. Vingen limmas
och lägges i mall tills den torkat och
håller V-formen. Därpå limmas den om-
sorgsfullt fast vid kroppen och när den
torhat limmas bommen på och kärran är
lilar för start.

Vanliga 60-öres raketer passar till
den här ritade tuben. Nu finns det nå-
got större raketer för 75 öre också,
varjämte det kan tänkas att olika fabri-
ker hålla olika dimensioner. Köp därför
några raketer först och bygg hylsan ef-
ter raketen. Skulle det bli glapprum
kring raketen så Läta med papper.
Trimma sedan kärran genom att skjuta
raketen fram eller tillbaka tills ni får
den rätta glidflykten. Raketen är och
förblir endast ett startmedel, huvudvik-
ten bör läggas vid glidflykten. När
trimningen är klar, skjut fram raketen
så att planet blir något framtungt -när raketen brunnit ut förändras näm-
ligen balansen - hur mycliet lär ni er
först efter ett par gånger. f)en höga
vingbelastningen gör att planet flyger
relativt snabbt.

Starten bör ske från en plan ply-
rvood- eller masonitskiva som inte be-
höver vara så stor - res den några
centimeter så att modellen får starta
i "uppförsbacl<e" och c:a 30o mot vin-
clen och gör klart skepp för drabbning.
Andas djupt ett par gånger och tänd
stubinen. Om trimningen är riktig blir

(Var goil torts. på. sld.. 46)
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n ansk Modellflvver Union - DMU - har för'
Urrågon månad sedan börjat ge ut-ett litet
trevligt fyrasidigt häfte, redigerat av Unionens
orooaä.nå"chef öch vår synneriige vän och med-
å"båt"-"e Axel Abrahamsson. Modell-'Ieknik har
i""t^t ta tili stånd ett samarbete med DIVIU och
linrn*", därJör att varje månad publicera de

viltigaste danska modeliflygnyheterna' Det blir
inte -bara referat från de viktigaste danska mo-
dellflygtävlingarna, klubborganisation ^. .T; i
den iåen - äu"t' ritningar på bra modeller,
fiffiga linesser och annat kommer att hitta vä-
g"n1i[ våra spalter via vår våin Abra-
hamsson.

Vi ser fram mot vårt samarbete rned DMU
med största intresse!

I 7 i oublicerar här det av helsingforsaren H. af
V r.reheim korutruerade trimrodret för segel-

modellplan. Finessen, som visat sig -vara mycket
oraktisk och tillförlitlig, var för någon tid sen
införd i de fins'ka modellflvgarnas €gen modell-
tidskrift Suomen Ilmapualustusiiitor Tiedoituk-
sia, en tidskrift som vi lyckats få upp gott sam-
arbete med.

Siälva trimrodet utgörs av delen e. På denna
har limmats en rned olika hack försedd fan6r-
skiva a, vilken svarar rnot den cirkelbåge, som
trimrodret beskriver. Til1 fenan har fdsts en
itålt.ådrbåg. b. När lenan monteras, dras bå-
sens spets i pilens riktning. Därefter vriCer man
irimroiret så mycket som behövs. varefter man
låter bågen åter inta sitt ursprungliga läge. Där--
iEenom 

-irvcker 
den in i något av de i del b

#tinttig" 
-hacken och håller på så sätt fast

trimrodret.
För att kunna anpassa trimrodret exakt till

fenan. är gången c gjord åv tyg, som är fäst
vid trimrodreioch går genom öppningen i rib-
ban f. Trimrodret dras då av gummisnodden d
till ribban f.

Detta trimroder underlättar i avsevärd grad
intrimningen av välkonstruerade och välby-ggda
segelmodeller, varför var och en, som är något-
såiär mån om bra modeller och goda resultat,
snarast bör gå i författning om denna lilla finess.

l\/Ier än något annat nordiskt land har Finland
IYln66g315 lägga sig vinn om luftbevakningen
för att Jkydda sitt land för ovälkomna och hårda
intrånglingar. Ali finsk ungdom har på ena el-
ler andra sättet bibringats en så ingående kun-
skap i flygfrågor att man ibland rent av baxnar
näi man hör och se r med vilken säkerhet även
den yngste finske telning sakkunnigt meddelar
att där har vi en RATA jakt, och där en PE-2
jaktbombare.' Allt under det kriget längt ut på sig, har man
nrövat den ena metoden elter den andra för att
på enklaste sätt och så effektivt som möjligt bi-
Lringa landets invånare de kunskaper speciellt
i s. k. flygplanigenkänning, som varit absolut
av nöden. Att börja med använde man sig av
flygplankorten med deras svarta silhuetter, -så
s-å.ringo- lick landets modellbyggare svara för
åtskilliga tusen replikamodeller av de stridande
flygplanen. Det var emellertid ett ganska drygt
arbete och inte undra på att man rätt snart
sökte sig nya och lättar-' vägar.

Den metod som för närvarande tycks vara den
bästa är att med hjälp av två enkla och tunna
bräd,bitar göra en silhuettmodell i stil med den
1-16 RATA, som visas på'teckningen. Det är nog
inte utan att våra svenska modellbyggare kunde
tänka på saken ett tag - för att nu inte tala om
vår luftbevakning och vårt flygvapen.

H-s.

Lrtt nvtt. flygbolag, Taxiflyg, har bildats av af-
f) färs.nän i Göteborg. För aflärsresor skall bo-
laget ställa llygplan till förfogande. Polismdsta-
rJFontell, företagets chef upplyser om att allt
är klart för att sätta i gång så snart myndig-
heterna åter tillåter privatflyg.H-g.
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f)å sistone har en del kända finska segelfly-
I-gare 

- sp:ciellt sen det visat sig att Finlands
Luitvärnsfoibunds glidplanpark är gammal och
skral - slagit sina liloka huvu'n i hop i den väl-
lovliga avsikten att söka Iå fram en ny, god glid-
plans'k onstruktion.

Den översiktsritning som visas här i Mo-
dell-Teknik, är en sådan glidplankonstruktion.
Fappor har varit en del meClemmar i Polytek-
arnås Flygklubb, efter vilken klubb planet
även fått sitt namn (P. I. K.). Huvudkonstruk-
törer har bl. a. varit löjtnant K. Tcrrrmes och
teologerna Häkkinen och Somerikko.

Ritningarna över planet är för närvarande in-
ne hos Ståtliga Flygplanfabriken i och Jör om-
sorgsfull granskning. Sedan de - eventuellt
med några änCringar - blivit godkända, är det
meningen, att man i största hast skall bygga ett
provexantplar i Jämijär'vi.

En annan av de äldsta och mest energiska
poiytekarna, ingenjör Järvenpää. har även han
konstruerat ett glidplan, men eftersom arbetet
för ögonblicket ej är helt avslutat, är det kan-
ske än så länge iör tidigt att ge några data
över denna konstruktion.

IIAK L 44 - en av Finlands
bästa segelmotleller.

\/åra finska modellflygkolleger är ena väldiga
V h"jur'" på att både konstruera och bygga se-

gelmoCeller. Det har man såväl nu i sommar
iom tidigare fått ör,erväldigande bevis på. Det är
därför ett slort nöje för oss här vid MODELL-
teknik att i detta nummer Iå meddela, att vi
från och med nu fått upp ett gott samarbete med
'ett otal finska modellllygexperter och sist rnen
icke minst med de finska modellflygarnas egen
tidning - 

ja, dess namn är så krångligt att vi
faktiskt lämnar det åt sig själv . . .

Vi börjar här med att införa en bra ör'ersikts-
litning på en av Ce absolut bästa linska segel-
moCellerna - Haka-44. Ritningen ingår i den
selie modellflygritr-ringar, som Finlands LuIt-
vär'nsförbunC tagt upp {ör att bistå sina meC-
lernmar meC.

Dlar man paraleller med de svenska segel-
moCellerna, komrner Haka när'mast att hänlöra
sig tili A-klassen och passar således utmärkt till
att sätta i händerna på någotsånär avancerade
nroCellbyggare.

Att den är lättbyggd, suveränt enkel att trim-
ma in och verkligt välflygande - tävlingsduglig
av bara katten - behöver vi r'ä1 ej nämna. Så
sätt bara igång att dra upp moCellen i ritning.. .

skalfa maleliel ... bygg den... - och flyg den!
H-g.
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SIR HEI\RY STEGRAVE
entu siastisk mo delli tir na ä g sm an.

å Sir Henry år 1930 omkom på sjön Win-
dermere, förlorade världen i honom en

man som säkerligen betytt mer än de I'lesta

för motorteknikens våldsamma utveckling'
Han led inte av rekordhunger i vulgär me-
ning, han var en sportsman och för honom

var det en livsuppgift att utforska möjlig-
heterna. Hans stora hobby näst fartens tjus-
ning var modelljärnvägar.

Han byggde en anläggning som i realism

inte behöver stå tillbaka för någon nutida
storanläggning' Hit drog han sig tillbaka när
han vilade ut mellan rekordkörningarna' Han
gav ut hundratals pund på sin hobby och

Irivdes aldrig bättre än då han fick sitta och

tänka ut och förverkliga sina egna konstruk-
tioner. Någon ingående beskrivning av hans

bana finns tyvär'r inte - fast nog skulle det

vara roligt att titta på ett sådant pionjär-
arbete från 20-talet. Däremot ha vi lyckats

leta fram en bild som säger en hel del om

den samvetsgrannhet med vilken han gick

till verket. Nu måste man komma ihåg att
bilden visar endast ett avsnitt, banan upptog

ett stort rum och lär ha fungerat synnerligen
tillfredsställande.

Det är självklart att Seegrave som intres-
serad modelljärnvägsman inte undgick att
fascineras av den speciellt engelska hobby

som kallas live steam, lilleputtjärnvägarna'
Vår bild visar honom som lokförare på kap-
ten Howeys miniatyrtåg i Littlestone under
rusningen en Bank Holiday. Vi tar nog inte
fel om vi antar han trivdes med uppgiften'

Även Howey var en framstående racer'-

förare.
Förutom sina meriter som modelljärnvägs-

man var sir Henry Seegrave berömd som

racerförare. Men vi skall ta det i ordning'
Han tillhörde en av Englands äldsta familjer
och ledde sina anor till prins Harald av Dan-
mark, vars son med sina långskepp härjade

kusterna för att sedan slå sig till ro i Leices-

tershire, men nog härom, intresset {ör även-

tyr och motorer låg i blodet och hans fader
var den förste i grevskapet som köpte en bil'

74

I garaget hade unge Henry tillgång till svar-
u"r o"tt borrar och tillåtelse att jobba så

mycket han ville. Elva år gammal täckte han

etl rum med järnvägsskenor och sysslade se-

dan med miniatyrtåg. Strax före sin död hade

han förresten låtit bygga ett siirskilt hus för
sin noggrant skalenliga anläggning (som efter

gangse sed till stor del utfördes av yrkes-

åekaniker). Men nu är vi där igen, det var
om racerJöraren vi skulle berätta' Sin första

lektion i den ädla bilkörningskonsten fick
han på en tvåcylindrig Argvll 1905, då-han

var nio år gammal. Sin första motorcykel, en

fyrcyiindri! Humber fick han 1911' Så kom

kriglt och Seegrave gick ut som infanterist,

-"r, ko- igen som flygare - naturligtvis'
Hans äventyr i de vingliga kärrorna skulle

kunna fylla en bok, men det är inte den vi
skall skriva. Efter kriget vilie han bli racer-

förare och vände sig till mr Coatalen i det

"Klart ut" ångar Seegratse med' oännen Howegs
miniatgrtå.g. ii wtto, att han tri.tss. Därunder ett
ausniti au- Sir Henrgs storo bana. Realismen i

högsiitet kan mant säga.



SNABBAST'
berömda Sunbeam-bolaget, som emellertid
ansåg att jor.den var uppfylld av unga män
som ville bii raccrförale. Han gav dem alla
r'ådet: "Ge er. avl Köp själv en bil och visa
att ni kan köral Det var jusi vad Henly gjor._
de och efter ett halvår fick han löfte om att
få "låna" en kän'a till franska Grand plix.
På den tävlingcn måste han byta hjul 14
gånger och fick dessutom käu.an skadad av
en sten men kom i alla fall in som sjua. Så
bör'jade tävlingarnas rad. Segcr efter se.qer,
det ena batrn'ekordet efter det andra. 242,5 km
i timmen med en 33 hästars kompressor.motor
på sandstrand (bitd 4). Rehold. Samma vagn
kördes på bana i Gland prix i Sebastian
och fick flamaxelbrott i 745 km fart.

Vid ett tillfälle skulle vagnen på rekordtid

Major Seegrat\e Liar en, lnan soln ltade bråttom,
7. Tillsantnmns lred .ll{iss Alacrity trirdes han på.
fritid. 2. Srrobbast i z-iirlden. med, Miss Eng1lanrl'Il.
3-. Katastrolen påt Wittdcrntere - nnteriallet iin_
dade lmns iirorika hiit jttingar blond" reliore1.en.
4. Viirldsrekorcl på Daytotta nted, 7.000 htisto"rs
Strrboorn. 5. AIla liders racerbana: Dagtona_
strcrrdcrr nred s1.),rrerr < lter Goltlen Arrow 16) uid,
sista t'c-rldsreÄ'otd"t 372 ltrrr/tirn.

Oktober 19i14

till I ancls
och aatten.

sändas från Boulogne till Monza. Den måste
då fraktas i en godsvagn som skulle kopplas
till ett train de luxe men det val inte lätt
att få tag i godsvagn med för expr-esståg fod_
kända bromsar. Man hittade en sådan vagn i
St. Omer men därifr.ån skulle man till Bou-
logne. Ett lok väntade på stationen med
ångan uppe men ingen lokförare syntes till.
ScCan de r'äntat någr.a minr-rter hoppade See-
gravc upp och kör.Ce med tillhjälp av en el-
dare till sidospåret där godsfinkan stod och
diilifr'ån till Boulcgne dit man kom i sista
minuten för att hinna lasta bilen och få gods-
vagnen kopplad till explessen. Bedriften upp_
nan hittade han visseriigen mekanikern, men
historien är inte slut än. När Seegrave mor-
gonen därpå efter frukosten kom ut till ba-
nan hittide han visser.ligen mekanikern, men
inte ett spår av vegnen. Nästa dag - fort-

(Vor god forts. på. sid. 16)
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farande ingen vagn. Alltså tiil stationen! Man
examinerade varenda godsvagn i vagnstallar',
på stickspår, över allt. Omgiven av en upp-
rymd skala italienare fick han snar-t syn på

en godsvagn, misstänkt lik den i vilken bilen
lastats. Seegrave gick fram och kikade i en

dörrspringa, ja, där stod hans bill Dörrarna
voro reglade och plomberade. Efter tusen
mödor förmåddes en stationsinspektor, som
försäkrade att finkan innehöll "ömtåliga sa-
ker" och hade stått i tre dagar i väntan på

emottagaren, att öppna dörrarna och -
Tablå! men det var inte om järnvägal vi
skulle tala...

Nytt världsrekord vid Daytona med en

1000 hkr Sunbeam 328 km/tim. Nu drog sig
Seegrave tillbaka till affärslivet och fördlev
tiden med att tjäna 8.000 pund om året i ce-
mentblanschen. Under tiden tog Malcolm
Campell rekordet. Se'n kommer Ray Keech
med en 36-cyl vagn och hämtar rekordet till
Amerika. Då börjar Seegrave bygga en ny
bil. I väntan på att den skall bli färdig bör-
jade han kör'a motorbåtar med allt stön'e
fart. Hastighetsrekoldet på vatten innehades
sedan många år av kommendöt'kaptetr Gar
Wood med Miss America-båtarna. Eftel atl
ha fört sin båt "Alacrity" på åtskilliga täv-
lingar bör'jades bygget på "Miss England 1"
en 8-meters båt som gjoldes osänkbat me-
delst 5,000 ping-pong-bollar. Sålunda ut-
rr-rstad leste han till USA och hämtade re-
kordet vid Daytona med "The Golden Ar-
row" - 3?2 km/tim och slog Gal Wood på
poäng scdan denne fått motorstopp. Han slog
sedan Miss Amelicabåtalna vid flela tillfäl-
len, men Iörolyckades med "Miss EnglanC II"
på sjön Windelmcle i 191.47 km/tim. Då höll
han på att konstluela ett flygplan, "Seeglavc
Meteor"' för' att deltaga i Schneider- Cr-rp och
där'mcd hämta lekoldet även i luften.

Oldtimer.

Stockholms Modelljärnvägsklubb företog den
14 september en ut{lykt med Saltsjöbanan till
Neglinge. Baningeniör Andersson förevisade dct
hypermod.erna ställverket och iämnade många
intressanta upplysningar om järnvägens fram-
tidsplaner med lättmetalltåg och direktförbin-
delser.

r6
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a-
I S.nsationernas plan.

(Forts. frå.n sid. l0)

clet en granclios flygning - i vilket
fall som helst blir det ett av lir,ets mest
spännancle ögonblicli. Studera flygnin-
gen och justera trimningen. Efter en
tre, f}'ra försöl< har ni fått clen snab-
bast stigande och bäst flygancle modell
sonr ni någonsin byggt.

Ta clet inte allt för hårt om kärran
blir skadad, trots alla olychsl{orpars ut-
sago tar clen inte elcl och vingarna liom-
mer inte att stryira av. Första gången
red. flög clen avbildade kärran, som är
en något klenare balsal<onstruktion, nr
4 i orchiingen, startade vi från en as-
falt-väg. Kärran visslacle 25 m. rätt
upp i luften, pik6 och rakt i gatan ntetl
brinnancle reket. En spricka i stabilisa-
torn och en något tillplattad nos -efter lite limning var planct lilalt för'
start igen !

En modellfirma i Stockholm, Hobby-
cirklarnas Inhöps Central, har lion-
stlncrat och prövat en lilinande modell
av något enlilare lionstruktion mecl myc-
ket gocla resultat, så någon orsali att
på grund av "rislierna" avstri fr'ån att
prö\:a raketstartens möjligheter finns
inte. Förresten var finns clen moclell-
flygare av rätta andan som inte är pigg
på att se vad en ral(et kan göra för att
få upp en S-1:a till sliaplig höjd. Var-
för sliulle man inte i stället för en mas-
nra blyhagel i noscn liuntra stoppa itr en
raket? (Att "Bananen" försöl<t och
misslyckats bety6lsr clessbättre inte att
rnlietflyg är omöjligt). Bygg ett plan
som är speciellt ritat för ralietstaft, cle

lionventionella typerna går inte. Japau-
papper har en viss benägeuhct att ta
eld om det liommer i vägen för raket-
flamman. Nej lita och bygg och vi ga-
ranterar att ert föi'sta raketplan blir
sensationernas plan !

Beli.
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Aerodynamiken aisar:

Man har gjort en miingd' utformningar art

uingens V-form och planform och ile har
sagts öga b&de för- och nackilelar. Men pad

har man sagt och tänkt onx sarnband,et mel'
Ian V-form och planform?

1 7 -formens utformning bör av stabilitets-
V skäl stå i intimt samband rned bestäm-
rnandet av p'lanformen. Förf. kom i somras
på ett ändå viktigare samband mellan dessa

båda vingkarakteristiska. Som bekant avgör
vingformen i hög grad "kantvirvlarna" och

det därmed sarnmanhängande "inducerade
Iuftmotståndet", som beror på tryckutjäm-
ningen från vingens under- till översida Här-
vid avtar det inducerade luftmotståndet (soan

är av storleksordningen 113-Ll4 av model-
lens totala luftmotstånd) proportionellt rned

vingens bredd i förhållande till spännvidden,
det s. k. sidoförhållandet.

Om man gör en modellvinge mycket smal
med ett sidoför'hål'lande av t. ex. 1/15 blir
det inducerade motståndet hälften så stort
som vid sidoförhållandet Ll7,5. Samtidigf blir
den emellertid så smal att dess reynoldska
tal blir litet (Re - flyghast. x korda x 7),

varvid en sämre profil (d v s tunnare, mera

välvd och spetsig) måste användas. Man vin-
ner mindre än man förlorar' Då kan rnan i
stället förse vingen med s k öndshioor, som

kunna vara cirkelrunda skivor rned kordans

diameter, ställda på kant mot vingens tvdra
spets. ?indskivorna hindr:ar då luftöverskottet
på undersidan (övertrycket) att strömma
åver spetsen till underskottet på översidan
(undertryck), varvid den bärande tryckskill-
naden bibehålles båttre än utan ändskivor'
Det inducerade luftmotståndet blir mindre'

Ändskivan kan dock i'nte göras alltför hög,

(Var god' forts' å' si'd' 40)'

"sunnanoinÅ" - tnod'ellen' ssm inte aiII ner

Här möter Ni

Sigurd fsacsson.
organisatör - tdtsling sf l?J gar e

- konstrulctör.

"lsac" ua'r 17 år gam.mal då han bilrjad'e
mod,ettllaga, 7933, och som 14-å'nng oar
han mdforandn i L'inköpings Flggklubbs
Mod.e%flAgsekti,un! Han gjorde om lclub-
ben till "Linköpingseskadern", LEN, som
bleu riksbekant gelwm att hihnta log-SM
och alla titlarna i segelmod'ellklasserna
7947. "Isac" hJölpte också andra klubbar,
bland, d.em NMSF'K (NotrköPrW) och
sarnlad,e ser ao d.ern i öMF, östergötlands
mod.eltflyglörbund, oars led,are han hela
tld,en oar, Snart lölide klubbarna LVöster-
götland, Skåne och Småland eremplet och
ioltd.ad.e Landskapslorbund'. Efter en se-
rnester från ordiörandestolm i LEN, oi't-
ken han till,bragte med' att ta teknisk stu-
d.entera,men, återuönd,e han pÅ, hösten 43,
ned p&fötid, att medlemsantalet steg ttdn
1 }tili 75. Det tsg.r kursuerksamheten sonl
gjorile susen.

Som tiiolingsflggare har mnn bland o.n'
nat föIjand,e nveriter, SM i I00 c'nL rnotot-
modellklassen 38, biiste utlönning i Jömi'
iiirxi 39, d":o 42, då han som laglednre uann
lgra motormodellklasser. SM i S3 40,i Sl
47 och ointermiistare i Gl 44,

Han h,ar konstruerat flera luind'a mn-
d,etler; Nimbus, Pantetn, Garrn, Tigern,
ReWoId, etc. alla segerrika och etköniln
mod"eller. För nöroarand.e und'ertsisar
"Is.c" i KS.4.K:s: m'delLflAgkirarkurser
och har giort förnii.rnhga kom.pend.ter till
dessa. Vidnre uar hnn meil um att kon-
struera d,et suenska segel'planet Fi-7, och
ör otroligt roail a,u att flata knng på' aatt-
net i sin 22-a.
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tflaster och rundhrult göras bäst av lönn, och
IYI 4urL.tt1iga ämnen hyvlas till med över-
skottit på liingden, så att man har handtag vid
den följande bearbetningen. Alla längdrnått tå-
gas från ritningen. Stor- och fockmasten göras
4,4 m,rn vid däcket, 3,4 vid märsen oc! 2'8
vid eselhuvudet med en svag parabolisk forrn.
För kryssmasten bli rnotsvarande mått 4'0' 3'1
och 2,5 mrn samt för mesanmasten 3,3, 2,5^ooh
2,1 mm. Sedan dessa mått stämma rned någon
tiondels mm överskott för putsning hyvlas mas-
terna försiktigt åttkantiga, vilket kan ske efter
ögonmått, så itt man håLller ämnet på 9n plql
bördskivå och hyvlar av hörnen med finställd
putshyvel, tills alla sidorna bii lika stora .Even-
tuellt- drages hyveln ännu ett tag över de nya
åttå kantirna, då ämnet blir sextonkantigt,
d. v. s. praktiskt taget runt. Därefter putsas med
3/0 sanäpapper tills en glatt yta erhålles. Där-
på fuktas ä,rnnena lätt med vatten och lämnas-att 

torka, varefter de slipas rned finaste stål-
ull.

De redan befintliga rnasthålen i däcket rym-
mas med lämplig borr c:a 7/z rwn mindre än
masterna, och fotändan på .dessa formas till
en tapp elter borrhålet så att höjden på däc-
ket blil f,ullt bestårnd. 8'ör den klena mesan-
masten borras biist ett hål i mastens tjock-
lek, vilket får stanna inne i stro,vet och på
så sätt bestiimma mastens höjd. Alla rnasterna
göras tills vidare med 5 mm för låmga- toppar.- Alla beslag till väders bli i denna skala yt-
tersta diminuitiva och korrekt utförda sk'ulle
de ledigt överträffa verket i ett ar.mbandsur
Det gäller därför att förenkla i hög grad och
hitta -på något som ger ett .korrekt intryck. I
varje iåriggad masts fot borras tvärskepps 1 mm
över däcket ett hål 0,6 mm och en 0'25 rnrrn

koppartråd trädes tre gånger genom hålet, so'r4
fig A visar. En synål eller liknande hålles i
virje bukt, och ändarna dragas in, så att två
små ögon bildas tätt intill masten. De lösa än'
darna drages nedåt och synålarna vridas runt
ett par varv, varefter tnådändarna skäras av
tätt intill träet. Dessa ög1or bilda block för
underråtoppläntorna. Runt själva mastfoten lim-
mas €n srnal pappersremsa som mastkrage ett
par vårv tätt upp emot trådöglorna. -I höjd
med underrårna göres två liknande trådöglor
i ett långskepps gående lrål så att minsta rnöj-
liga öglor bildas, en för och en akter o(n mas-
ten. nåda öglorna skola stå horisontalt' Cirka
1 m,rn nedanför dessa borras ytterligare ett
fint hål tvärskepps genorn masten.

Märsarna göras ,bäst av tunn ,bteckplåt från
en sardinrburk eller liknande och få forrn och
rnått som fig ts visar. Det större hålet passas

över rnasten, det rrnindre, som tangerar det
större o<n det vore helt, göres endast som en
halvcirkel. På båda sidor om det större sågas
rektangulära hål, varvid lövsågen får gå in
från masthåtet. Under rnärsarna göras kiad-
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backar av bleckplåt med mått som skiss C
visar. Upptill vinklas de så att märsarna stå
vågrätt. 

-För större styrka i lödfogen f,alsas
övJrsidan cirka 1 mm och falsen vändes inåt.
För hoplödningen passas bitarna på en ryn-d
pinne av mastårn.as form, spår skäres för f.al-
iarna och kindbackarna stiftas fast varpå mär-
sen lödes fast. Pinnen brytes sönder vid.loss-
tagningen och falsarna Jilas ,bort i Lrålen. Mär-
sen kan nu flyttas över till rnasten och b'ultas
fast.

Eselhuvudet kräver stor omsorg för att bli
bra. Två bitar rndssingtråd i grovlek lika mast-
toppen och märsstången lödas ihop rned 0'1
mrn springa mellan decrr och användas som
mall för ätt boska eseihuvudet över. Esel-
huvudet göres bdst av en 2 'mm bred remsa
av 0,,1 rnm bladmässing, sorn rullas 2 1/z li
allt för hårt lagda varv runt giggen. Det and-
ra vat'vet lägges utanpå en nr 10 synål vid
förkant och förmas över nålen' Iig D, varpå
e selh,uvudet kläm,rnes ihop över rnitten, bin-
des eventuellt med koppartråd och lödes ihop.
Om nålen fastnar värrnes den tills tennet släp-
per, då den ,lan dragas ut utan att det lilla
iål"t flyter igen. Eselhuvudet drages på flatan
över en len fil tills det :blir plant och jiirnn-
tjockt samt passas noga iångskepps öve-r mast-
toppen. Med' en gtov synål körnas hål tvär-
sklbps genom mitten av eselhuvudet och mas-
ten, iti-'geno.mgående hål borras och två små
ögon göräs av koppartråd på tidigare skildrat
sätt. Mastto,ppens överskott k,apas därpå av.

Märsstängåina göras runda med mått efter
ritningarna. För- och storstången äro 2,8 rnm
vid loten och 2,4 rrun under bramsalningen' Här
göres en ansats på 0,05 mrn för bramsalningen
äch stånsen spetsas uppåt till 2,0 rnm vid esel-
h,uvudet.- Kryssmärsstången får motsvarande
mått 2,6, 2,1 och 1,8.

Bramsalningarna få forrnen som fig E visar
och sågas ,ur b,5 mm plåt, järn är att föredraga
framföi rnässing. trIålet lör rnärsstången göres
med ornsorg, så att salningen tränger vid stålg-
ens ansats.-i,5 mm under salningen borras hål
låmgskepps genorn stången för, märsf-allet, och
S -m ir"aei sainingen ett hål tvärskepps för
puttingvanten. rBrameselhuvudet göres liksorn
ået större med mått efter ritningen'

Brarnstängerna bli 1,? mm i fyrkant vid foten
och 1.6 mrn vid bramgodset. Här göres en av-
sats på 0,1 mrn och stången spetsås till 1,2 mm
vid iOjelgodset där ännu en avsats,,göres på
0.1 mni, varefter kaltopp'en spetsas till 0'6 mm.
överst sättes en liten knapp, en liten flat glas-
pärla eller av lä,rnplig koppartråd gjord rinq'
krvssbramstången får mått som äro cirka 10 %
*i-ådr", och mäsanstången får sacruna mått som
storbramstången. I varje stång borras ett hål
tvärskepps nere vid foten där sluthultet stöder
mot brååsalningen och från vilket längdmåtten
räknas. Vidare borras hål långskepps 1 rrun

+

I

I

I

(Var god forts. pö. sid" 46)
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dast 2 hå! t'idaarkaitt fir stängtanten'
Schematisk bild al wafi
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(A
J/ et eår åt massor av papper och trycksvärta till

"" tian]ng. ia Modeilteknik t' ex' Om trycksvärtan

"ätäri"i"lia", "o* 
d"" inte är' och komme i flaskor'

"ot" 
aån inte gör, och tryckaren trodde att det var

;å;;i;;;;;. ä "t"u" 
han 'bii dödsjuk utav bara

dei ma"gd som vi använder till ett nummer'* 
sI-ft i "i 

papperet. Det komrner i godsvagnar

r,rIii.-i"äfo,-i"tt balarna är rätt tunga - det

;;*;';- "'an'lägg"t 
fingrarna eqel-lan, om vi

iän" .ff" sidorna i-ön upplaga, och lade dem e'tter

;;;ä;;,-;il11" r'autu" ia"ka dit och resten till-
baka ieen.-T;#;; 

sättas på rätt håll, P9" qp.P.o+ ned' detta

för att sättaren, ""* 
å, en'högt^b-ildad.man skall

iå-"i; ;t h"" ian läsa på det hå'llet också'.Iblanil
viinder han hela sidor upp o+ nqd..-9t då kanner

sig även redaktionen upp^och. nedvand'.
---Så kärr.t.. vi oss också niir någon tror-att allt

"J"iftt" 
ått göt. är att stoppa åan'us, id6er och

bilder i en trait, trycksvärtJ 1 en annan och ut
ilttt-"; tid"t.ftätt i en treilje' Modelltekniks till-
l-ir*i"ä a. ät 1ång och invecklad procedur som slu-
tr. iO."r då brevFäraren läst den och lägrger den i
trder brevlåda.-bå^ 

"o* 
gör Modellteknik ör modellbyggare' Det

a.-"ilttåt. LTta viktigt är att de vet htr en.tidning
ska[ eaias. Vårt jobb är att göra,en.'bra och trev-
fie ll;sktiit för Modell'bvggare, d.ärför har,vi satt
ig"ang en stor apparat 

-och vi har lyckats tack

lrä."-E, som prenuhererar, köper och läser Modell-
;kiik. Ni ;tf ha en ra tiäning - det r1ili vi oci<så'

'il;oss äårför arbeta tillsammans' Modellteknik kan
inom ko.t bli större. Få flera sidor och mer om Er
trobby. Oet fattas att varje läsare Jolir prenumerant'

"it." o"h rekommenderår hobbykamraterna deras
egen tidning uigiven

ao MODELLBYGGARE för MODELLBYGGARE'MODELLBYGGARE
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Vara, ldsure
frågclr.

1a, r'ed tog sig genast en titt på skissen
tJ och då vi inte säljer byggsatscl och
inte hittat någon lämplig dylik i firmornas
katalogel så vat'för'inte bygga er egen ideal-
båt? Då bör'jar ett velkligt intressant ar:bete.
Utgående fr'ån skissen valnar led el att rita
en båt med linjal, det är bekvämt, men
spr'ång och kurvor får' man aldlig fram. Vi-
dale tycker vi att ventilerna kommit för
långt föröver för att vala lealistiska. Vind-
skyfl4"1 är r'äl nästan lite för stoll och
oformligt, men en skiss är' en skiss och det
är långt till en ritning. Betr'äffande storleken
så berol denna helt på den motor ni hal till
för'fogande. Beräkna vikten av rnotor, spole,
kondensator och batterier - vi antar att det
är fråga om en bensinmotor. Lägg därtill den

En modellbåtsman i. Göteborg skritser och

frågar om oi, har nå.gon ritning eller bEgg-
sats till model.lyacht, Iiimpad för erplosions-
motor på, 113-115 hiistkraft. Han sd.nder meil
en, slciss hur han tönkt sig modellen och iir
tacksam för "motförslag".

beräknade vikten av skrovet och Ni får bå-
tens deplacement. Genom att förenkla bot-
tenformen och göra en volymberäkning får
Ni en uppfattning om storleken. Den önska-
de falten 4-6 knop uppnår ni lättast med
en relativt bred båt.

När Ni gjort ritningen färdig och bestämt
bledden gör ni upp en spantruta L K, varvid
K visal båten från fören och L akterifrån.
För'att un'der'lätta bygget och få fram snabb-
heten, för'eslå vi V-folmad, rätt flat botten.

Teckningen visar hul en sådan båt van-
ligen bygges. Kölen B skär'es ur en kvistren
fur:uribba och förstäven A samt akterstäven
fastlimmas. (Vattenfast lim). Spanten C, så-

(Var god forts. å. sld. 46).
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l\f är man för första gången ställts in-för upp-
I\ giften, att göra en tekniCk ritning, mänker
man ganska snart, att r'esultatet inte ens till
närmelsevis är det, som man kanske haft djärv-
heten vänta sig. Ja, ibland kan det till och med
se ut som om en hop skator trampat kring or-
dentligt på ritpapperet.

'Maskinritningen fordrar mycket övning och
ingåen'de kännedom om ritningsteknilen. De
svårigheter man i största allmänhet möter vid
alla tekniska ritarbeten, uppträder givetvis även
vid. ritandet av modellplan, varför några artik-
lar i detta åimne kommer att publiceras i
Modell-Teknik.

Var och en har säkert fuskat en smula med
exempelvis landskapsritning (konstritning
ibland...). Redan här får man en god föreställ-
ning om ritarens tankar, Men detta räcker inte
om vi skall bygga ett modellplan, där olika mått
och former uppträder. Den s. k. tdkniska rit-
ningen gör detta möjligt. Den är absolut klar,
fullt uttömmande och kan förstås endast på ett
enda sätt. Man måste bara kunna rita och läsa
den. .. Även om man inte ens har för avsikt att
bli ritare, kan det ej skada att vara hernma i
konsten att rita, ty att det är en verklig konst
därom behöver intet tvivel råda.

Enbart ritbegåvning räcker ej! Viktigt är att
i fantasin kunna föreställa sig det föremål som
skall avbildas. Det lönar sig verkligen att offra
ibåde tid och besvär att lära sig denaa konst.

Arbetsreilskap och tillbehör,

1. Blyertspennan.
Maskinritaren anviinder helst en 6-kantig bly-

ertspenna. Den rullar inte nerlrån ett lutande
ritbord och ligger framför allt bra i handen.
Det finns en hel mängd olika blyertspennor.
De bästa torde utan tvivel vara Koh-I-Noor el-
ler Castell pennorna. D'en för maskinritningen
rätta hårdhetsgraden är 2H eller 3H (motsva-
rar Faber nr 4). Vid ritandet av utkast är det
bätire att anviinda hårdheten F, vilken är mju-
kare (motsvarar Faber nr 3).

2. Rad6rgummit.
Pelikan 5 är den a:nest använda sorten. Det är

tämligen mjukt och lämnar inte efter sig någ-
ra spår på papperet. Använd ej gummit allt för
mycket. Avlägsna resterna efter rad6ringen
omedelbart, annårs blir ritningen lätt smutsig.

3. Linealen.
Den lämpligaste linealen är 300 rnm lång,
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skarpkanti,g och gjord av trä. På vardera sidan
är skalan-lika (Om skalan dock mer längre
fram. ..). En lineal, som är försedd med många
skalor, är ganska opraktisk. Där får man näm-
ligen ålltid-leta efter den skala som behövs för
tiIIfälIet.

4. Passaren.
En vanlig passare båile för blyerts och tusch

är alldeles tillräckligt för en nybörjare'

5, Kurvlinealerna.
rKurvlinealen behövs vid ritandet av bågar,

som skiljer sig från cirkelbågen ^(exempelvisving- och stabilisatorspryglarnå, på -ett.plani'
if-än--ere båear kan man rita med en bitilig trä-
ribbä, vikön håtls fast av tyngder i det önd<ade
1äget.

ffi

6. T-linealm.
Vinkellinealen behövs för ritandet av vågräta

linier. Den lutar endast mot ritbrädets vänstra
kant. Linealen flyttas med vänster hand, så att
a'nan tynger ner den ena sidan på linealen för
att den ej skall smutsa ner ritpapperet (skiss 1)'

7. Vinkelhakarna.
Maskinritaren behöver två vinklar' Det är

vinklarna på respektive rl5 och 60". Med vink-
larna ritai man de lodräta samt 45, 60 och 30"
lutande linjerna (se skisserna). Genom att an-
vända två vinklar lår man dessutom linjer, som
luta ?5'. Vinkeln håller man med vänster hand
fast vid linealen under det handllatan drar li-
nealen tätt intill brädets [<ant och samtidigt
trycker vinkeln mot ritningen.

Ritu t jiilu.
Gör goda och nlctiga rr'tningar till Edra mn-

d,eller. Det unÅerlätto'r arbetet och spatar bå,ile

tid. och lörpengar.

(Var god. fwrts. å' sad. 47).
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BV. IlT
Det mgcket omtalad,e osgrnetriska

tlygplanet ger mod,ellbgggaren en
intressant och inte så. Iättlöst upp-
gift. På grund au det typiska "driu-
huset" h.a ui planerat bggget som
massiu nrodell. Ritn. på sid.. 24-25.

[r n dag .för en del år se.dan -l-det var i slutet av år 1938 -stod några framstående tyska flyg-
planskonstruktörer och flygexper-
ter och bekikade det första osyrne-
triska flygplah som blivit så lyckat
att Cet kunnat sättas in för prak-
tiska uppgifter : fränrst för spa-
ningsändamå1.

Krigets krav på ett fulländat
flygplan ftir vissa spaningsuppgifter
drev redan tidigt konstruktörerna
att syssla med osymetriska flyg-
planskonstruktioner. Det första
icke syrnetriska flygplan som verk-
ligen flög, tiliverkades av bilfa-
briken Gotha 1917 efter ing Hans
Burkhards ritningar. Typen kalla-
des Go G 6 och provflögs under några veckor av
en jaktflygare Jiingner, men störtade av okänd
orsak. Det osymmetriska flygplanet har seCan
figurerat i tyska, engelska och amerikanska pa-
tentskrifter 1919-1942. Bland dessa patentskrifter
fanns en, författad av ing Richard Vogt 1937,
vilke.n då väckte föga uppmärksamhet. Då "[.uft-
vaffe" ville ha ett spaningsflygplan för special-
uppgifter fick denne Vogt i uppgift att konstru.era
ett ,enmotorigt plan med verkligt goda spanings-
rnöjligheter.

Ett år efter Cet han fått uppgiften levererades
plan'et av den välkän,Ca Blohm & Voss-fabriken.
Provflygningarna överträffade all förväntninsar
och man bOijade tala orn €n ny era i flygets h'is-
toria. Den första BV 141 hade symm€trisk stalbi-
lisator, varför den slutliga typen egentligen he-
ter EV 141 B. Den utrustades med en 1.580 hkr
B. M. V. dubbel radmotor som ger plane.t en
max.-fart av 475 km/tirn.

Pianet är i lättrnetall-skalkonstruktion rned
rörbalksvinge. rBesättningen sitter i osymme-
triskt placerad gondol strax till.höger om den
eg'entliga kroppen. il,andningsstället dras in i
vingen.

Någon ny epok blev det e,mellertid aldrig Al
om. Då och då fick man några glimtar om flyg-
planets upptrådande, ömsom på ostfronten, öm-
som vid västfronten, ibland som arm6spanings-
plan, stun.dom även sorn jaktbombplan. Men rner
biev det inte och efter någon tid var konstruk-
tione.n glörnd.

Helt förgäten är den dock inte och man kan
ta för givet, att tyska flygexperter alltjämt -och mitt under brinnande krig - är i färd med
att utexperimentera nya och förmodligen än
bättre osymmetriska konstru-ktioner. Vartill des-
sa försök skall leda, d.et är framtiden för ehållet
att utvisa.

Här nedan några korta data och prestanda
över BV-141:

Spännvidd
[-ängd
Vingyta
Besättning
Beväpning
Flygvikt
Vingbelastning
Eff ektbelastning

22rr,
15m
63 kvm
2-3 man
2 rörliga 12,5 mm ksp
4.400 kg
155 kg/kvm
2,75 ks/hkr
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Byggsats
innehå11ande ritning. arbetsbeskriv-
ning, tontursågat trärnaterial, lim,
grundlack, sandpapper m. m. till
replikamodell i skala 1:50, spänn-

vidd 44 cm Kr. 4:75.

HOBBYCIR,KLARINA
Box 1057 B Stockholm 16
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Hnj pu En grubbur!

f,r arbror Eric är på vift igen och han
f har med sig nägra tankar om hur
den svenska modelljärnvägsrörelsen
kan vinna den stundande freden.

Vad har Du drömt om när Du låg
inkaltad och myggbiten i tältet i Lapp-
land? Vad var det första som Du skul-
le skaffa Dig när Du muckar och bör-
jar leva livet igen? Fjädrande boggies
och koleldade växellok i skala HO och
dylikt, inte sant?

Ja, min vän, det får Du drömma om
fortfarande. Det finns ingen skatt på
drömmar. Inte ännu i alla fall. Men
begär inte alltför mycket av modell-
firman om Du inte önskar att han skall
be Dig dra åt skogen. Mera ]ösa delar
och byggsatser kan Du begära när de
ljusare dagarna definitivt är här.

Får jag föreslå ett par små saker
som hånollaren behöver för att under-
lätta och uppmuntra sitt arbete? Jag
vågar bara tala för hånollaren, men
kan nollarna skaffa sig nya id6er från
detta larv, så varen så goda.

Först och frärnst vill vi ha stansade
fönster i personvagnsbyggsatserna. Det
går inte att skära vackra fönster med
avrundade hörn från en tryckt papp-
sida. Tänk på förortsvagnarna'!

Ja, jag förstår det! Det kostar pen-
gar att tillverka vagnsidor me! stan-
sade fönster, det vet nog alla, men
tänk på att resultatet är värt priset.
Jag har sett mycket bra sidor,,tryckta
på tunnt papper och fönstren skuros
ut samtidigt med tryckningen. Se'n
klistrades papperet på glas och de
blidde den verkliga vagnssidan. Bäst
vore naturligtvis metallsidor i c:a 0,2
mm. mässingsplåt. Då kunde fönster-
ramar och andra detaljer samtidigt ut-
formas. Det går också i tunn seg kar-
tong. Detaljerna blir nog bäst i kar-
tong.
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ETT öPPET BREV
från

Eric LaNal.

Åsså behöver vi dubbelisolerade hjul
för tvårälssystemet. Man har försökt
med bakelitisolering av metallhjul och
med svarvade eller gjutna bakelithjul
och till och med svarvat hårdgummi.
Jag tycker bäst om hjul av mässing'
Ds andra blir så lätt smutsiga och
smutsa ner hela sPårnätet'

"Och varför isolera hjulen på båda
sidor?" frågade mig en liden 32-årig
påg (98 kg. och Malmödialekt). Jo, för
vagnar av metall är det högst nödvän-
digt. Eljest kunde det bli kortslutning
möllan två enkelisolerade vagnar i tås-
sätet om den ena händelsevis skulle
Iroppas in bakfram. Jag tvekar inte att
medge att sådana hjul inte är nödvän-
diga- till modeller med trägolv' Men
finns det då bra enkelisolerade hjul att
få i alla fall. Nix, jag har ett par iso-
lerade HO-hjul av av svensk tillverk-
ning, och dom är så stora så iag kan
inte använda dem.

En sak till när vi Pratar om hiul.
Varför inte "pin-point bearings" i stäl-
let för de klumpiga axlat som vi får
nu? Samma lok drar minst tre gånger
så månqa vagnar om de är försedda
med sådana "knaponålslager".

Vi behöver också avrundad träprofil
för tillverkning av vagnstak. Arbetet
blir så mvcket lättare och resultatet så
mycket bättre, om man använder tak-
profil i stället för papper.

Sist men viktigast är att vi

oMASTE
(och det ordet borde tryckas med röd-
blårandig fetstil) ha standardiserade
hjulpar. Alltför ofta har jag köpt hjul.
par i HO, så väl i USA som i Sverige,

(Var goil forts. På' sid'. 40)
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SJ:s A-lolc.
3.

rr å tar vi itu med tendern. Den kan byg-
D g". på rnånga sätt, men vi har valt det
enklaste, vi bygger den i trä! Detta hindrar
inte att den som trivs bättre rned mässing
skall kunna ha någon nytta av vår skiss.

Bottnen A består av 2 mm plYwood, en

platta och en ram. Den gavel, vid vilken buf-
fertarna oc{h kopplet skall fästas bör med
hänsyn til'l det senare göras 10 mm bred av
ek eller annat träslag. Balkarna C utgöra
fästen för boggierna. Bottnens bredd tages
till så att boggierna få något (men begrän-
sat) svängrum. överst i skissen ser vi bott-
nen underifrån. E visar den bygel, med vil-
ken tendern kopplas tili loket. Den klippes
i plåt eller böjes av pianotråd och göres så

stor att en pinne, varmed loket håller ten-
dern inte ens i er skarpaste kurva tvingar
tendern av spåret. Alla fogar limmas och
nubbas.

Blocket H, som visar vattentanken, sågas

ut i ett block och formas efter ritningarna.
Vill ni ha en strömventitr i tendern, gör man
tanken av furuflak, som limmas till ribbor
i fogarna. Ribban kan sedan rundas till öns-
kad form. Att underifrån urholka blocket
blir mera omständigt.

Gaveln G sågas ur tunn plywood och lim-
mas till vattentanken H. Ni bör i handeln
inköpa en buffertgavel med sådant fäste,
som passar till kopplingen på er bana. Då
buffertgaveln fastspikats, limmas tanken
fast. På vattentanken H fästes fotsteg av
plåt eller kartong, samt fastlimrnas klotsar-
na L. Lämna plats för kolboxen M, som göres

av en träklots som karvas ur på översidan.

27



lq

Limma fast lite kolpartiklar eller riven svart-
färgad kork för att ge illusion av kol.

Alla reiingsbeslag bockas till av mässings-
tråd och fasthållas av 1 mm saxpinnar, som
strykas med li.rn och stickas i uppborrade
håI. Man får gott fäste om man limmar i
hålen också. Den runda tanken O, som är
placerad bakorn blocket H, skäres av rund-
stav el. dyl. ooh limmas fast. Utformningen
av baklyktorna vill nog varje byggare själv
göra efter sin smak, men fotstegen klippas
lämpligen i plåt och stickas fast i träet rned
lite lim för att fästa bättre.

Boggierna byggas enligt beskrirmingen i
nr 5 med skillnad att slitsen i tvärstycket er-
sättes med ett borrat håI. Glöm inte brickor-
na för minskande av friktionen.

Många goda ,modeller blir krelt förstörda
genom dålig målning och därför vill vi ge
några tips. Innan ni målar så gör ren mo-
dellen. Antingen det gäller metall eller trä-
ytor, så förstör även den ringaste fettfläck
eller limprick iesultatet i högre eller mindre
grad. Använd gärna bensin eller bensol till

MODTIT.I,TEKNIK

rengörningen, och glöm inte bort 00 sand-
papper eller smärgelduk. Färgen är svart-
gtå-svart. Ta litet artistfärg (oljefärg) från
tub och måla med en pensel, doppad i ter-
pentin. Måla aldrig kopplingarna. Den där
"köpta" ytan får man aldlig på en gång, slipa
försiktigt och gå på det igen. Skulle ni rniss-
lyckas en gång så ge bara inte upp - det
goda resultatet ligger alldeles bakom hörnet.

(I nästa nummer bygger vi vagnar).

Vilket lok skall ui ta?
Här arssiutas besknuningen ats A-Ioket

sotn oarit införd, i nr 4 och 6 ats Moilell-
teknik. (Dessa nutnmer kunna fortfaran-
de erhÅLlas mot likuid, pr postgiro 19 64 65

eller mot postförskott), Hjulsatserna rönte

en strgkande åtgång, rnen när iletta liises'

har ui sökerllgen hurvnit erpediera alla
bestiillrnngar. Nu ber ui liisarna tala otn

t:ad, ui skall ta för ett lok niista gång,

IJppwts skala, dnosött och tgp, &ng- eller
eL-Iok, snölltåg, god,stå.g eller uiirelma-
slcin. Sörslcilt giirrw oill ui ueta on' ni
har tredje skena, luftledrin4 eller tuå-
skmsdrift. Sög oclcså ifrå,n arn ni uill ha

utf örligare rttningar och besknuning,
kopplingschema etc. Ni behöuer i.nte nöil-
oiindigt önsha en sueaslc m.aski,n. Miirk
breuet "Mitt nästa lok" och ad.ressera tiII
Modellteknik, Norrlandsgatan 37-33,
Stockholm, Vi skall försöka komma nred,

just uad, ni aill ha.
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\tqn k a n. föriilska sig i ett lok
och hd.r mÅste man knpiiulera utan
oillkor-'

1-let blcv jättekatasrlof på Ncw york Cen-
L)Ltal, som läsalen kanske er.inr.ar. sig, då
en lokbjässe gick upp i damm efter en dra_
matisk urspår'ning.

Den här' gången skall vi uppväga detta
sol'gesamma tillbud med ett glädjande bud_
skap innan vi foltsättel att beskr.iva bygget.
Dilektör Ekstr'öm vid Lisebergs Tivoli i Gö_
teborg, dit banan såldes och efter vad rvktet
förtäljde skulle ha för'störts, har. medåelat,
att Sver.iges största modelljär.nvägsanlägg_
ning i H0 fortfarande befinner sig i livet.
Och ett mycket kt'ytt liv, för'r'esten. Hur ryk_
tet uppkommit om banans för.intelse, det vet
jag inte, men man får säga som Mark Twain,
när'han skulle ha omkommit vid sitt besök i
Småland "Ryktet om min död är. betydligt
överdlivet".

I alia händeiser har New york Central i
"Feskeläget" justerats sedan föregående år

StArst och först
i H0.

3.

och intar nu en hedersplats på Göteborgs ut_
märkta nöjesfätt. Hittills 

- detta skrive-s i
början av augusti 

- har besökarantalet upp_
gått tiil över 10.000 betalande. fank, vad
detta betyder för modelljärnvägsintresset,
för att värva nya proselyter.

Så ägnar vi oss på nytt åt byggbeskriv_
ningen.

Vi skulle bygga om banan. Det var för
livsfarligt med den smala banvallen genom
köket 

- där katastrofen ovan hände 
- och

intensiva beräkningar påbörjades. Det visade
sig snart att hela sträckan genom hal. kök
och matvrå måste slopas. Järnvägen måste
bli mer samlad, helst koncentrerad till ett
rum. Men i rummet måste ju familjen också
kunna vistas. Bl. a. fanns en telefon som i
annat fall måste göras tillgänglig medelst en
linbana. Nå det ordnade sig i alla fall. Med
bangården bibehållen i sitt ursprungliga
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- SpQrplanen i iless ombggg-
da skick ger många intres-
santa körmöjligheter. V ii,xel-
rnotorn fig.3, iir en genialisk
Iöming sum beskritses i ar-
tlkeln.

skick utformades en rek-
tangel, med det nya re-
presenterat av ett 'länge
åtrått berglandskap (fig Z).
På grund av bristen på rhär-
bärgepingsutxymme för
borden beslöts att de två
skivor, varav berglandska-
pet bestod, skulle göras i
form av en låda (fig 1). Nåir
de efter slutad körning la-
des på varandra - vart och
ett bord hade en bakvägg och en gavel 

- bil-
dade de en låda som på detta sätt endast
upptog hälften så stort utrymme som de två
borden annars skulle ha gjort. Gör man på
detta sätt måste man dock komma ihåg att
allt vad som bygges på borden måste anpas-
sas i höjdled så att det icke krossas då bor-
den läggas ihop. Det var rätt besvärligt,
måste jag säga. Varje byggnad, varje träd
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på ena bordet måste anpassas efter det som
byggdes på andra bordet.

Längst bak i berglandskapet lades ett tun-
nelspår. Tunneln var inte mindre än två me-
ter lång, och denna längd skulle visa sig vara
av ondo. Det var tjusigt att köra tågen ige-
nom den långa tunneln, men en gång hade
ett godståg för hög fart en vagn slog i tun-
nelväggen, en katastrofal urspårning blev

il
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I Uilkl möjligheter,för ett mekaniskt, snille? Bornma-rna skatl gå. upp, klockorna ljud,a och
I oarningsUuset tdndas. Jihnför med fig. 4 "lJnhsersalnrotorn" qklgmtar-tilt uönster. 7"" i;;*-;i;r-I ögonen tör hiir finns ingen bnst på idöer!
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följden, och där satt tåget fastkilat. Järn-
vägspersonalen arbetade i flera timmar med
en raka för att få ut vagnar. och lok, ty -tunneln var. icke åtkomlig från baksidan!
Glöm aldrig detta, låt det se ut som en tun-
nel flamifrån, men håll spåret öppet bakåt.
Det har tidigare i denna artikelserie poäng-
terats, men det förtjänar att framhållas igen.

Signaturen hade nog tänkt på det där med
den öppna bakväggen, men varje bordskiva
hade ju fast bakgrund, och tågen höllo sig
alltid säkert på spåret. Lastprofilen hade
gjorts ovanligt bred och hög. Men en sak
glömdes. Tunnelns tak bilCades av fintrådigt
metallnät, sådant som användes till "mygg-
fönster". Stöd hade utplacerats här och där
för att håila "bergväggen" i läge, men tydli-
gen icke nog. När den tunga blandningen
av gips och sågspån lades på, bildades på
insidan av berget stora droppar. Dessutom
sjönk nog taket här och där.

Spår nummer två genom belglandskapet
gick genom en skärning med stickspår ner
till stationen "Dead End" och vidare till ett
oljeupplag, där vissa iok hämtade sitt

bränsle?! New York Central var så modern
att vissa lok (i fantasin) voro oljeeldade och
vissa koleldade. Varje industrianläggning
måste som vid en verklig bana ha ett ända-
mål1 you know. Ned till oljeupplaget ledde
en landsväg med en plankorsning vid spår
två. Där funnos bommar som kunde fällas
och lyftas på elektrisk väg. När bommarna
befunno sig i fälli läge lyste två röda var-
ningslampor. De,n invecklade apparaturen
synes på ett av fotografierna. En elektrisk
motor av banans universaltyp drev mekanis-
men. Ett stort kugghjul placerat i horisontell
led var försett med en arm som i båda rörei-
seriktningarna bröto kontakter. En annan
arm från kugghjulet ledde titl bommekanis-
men. På denna arm satt i sin tur en tvär-
ar-m som bröt och slöt kontakten till var-
ningsljuset. Hoppas att detaljerna framgå av
bilden. Av den bifogade skissen (fig 4) fram-
går hur d'et hela gick titl. Bommarna skulle -,låt oss säga - sänkas. En kontakt i ställverket
slöt motorströmmen. Motorn arbetade och
förde kugghjulet runt. Dess kontaktarm bröt
motorströmmen vid slutläget. Samtidigt hade

.i1



armen nummel' två fört bommarna till ner-

fällt läge. Armens tvär'arm s1öt slutligen

kontakån för varningsljuset som matades

fran sarskild ströml<älla' En strömventil av

a"l ti"g som anvdndes i seriemotorer med

dubbla faltlindningar skötte automatiskt om

att motorn gick åt rätt hå11'

Medan vi äro inne på kapitlet motorer

måste vi tala om hur det kom sig att väx-

larna - de voro slutligen över fyrtio - al-
U"t"a" så perfekt. I ett par år hade modell-

MODEI,LTEKNIK

järnvägen olika växelsystem' Först begag-

nades enbart mekanisk överföring' Häv-

;;;;;t i bordskivan omkastades för band'

tt.år,' d".tu gingo ståltrådar (pianotråd) inuti
stålspiraler-(som användas Iör gardiner)

it"- tiit resp. växel. Nackdelen var den att

J"i."å.t. finnas hävstänger på varje bords-

skiva. Dessutom var det inte vackert att se

dem sticka upp som pinnar mitt i det annars

oerlekta lanåikapet. Flera eleklriska över-

io.ing.^noraningår sågo dagens ljus' En

Fig 1 ai'sar
hur anlögg-
ningen Poc-
lccs i hoP.
FVndngt och

yraktiskt,
iorn.

Fig 4 tstsor
schemat:"skt
anordningen
uid, jörnuögs-
&uergångm.

32



Oktober 1944

solenoid konstruerades bl. a. där jiirnkär-
nan inuti spolarna löpte åt olika .håll och
på så sätt kastade om växeln. Men över-
föringen blev för snabb och hård. VäxeI-
tungorna slogos sönder vid lijdstållena.
Slutligen kom turen att hitta på något med
"standardmotorn". Och nu lyckades det!
Den,första konstruktionen ser ut som framgår
av fig. 3. överföringen gick smidigt och
i varje läge höllos växeltungorna hårt på
sin plats. Ett tiotal växelkolvar förfärdiga-
des på detta sätt och fungerade briljant. Om
det nu bara finns motorer! Men PUB och
MEKANEX i Stockholm har haft dem och
'likaså bl. a. firman Claes Ohlsson i Insjön.
Priset lär förut nämnts - hålla sig
kring 3 kronor. Hur konstruktionen verkar
framgår säkert av skissen. För växelsyste-
met användes strömtillförsel med gemen-
sam nolla, vilket torde beaktas. Observera
också trrur ställverkskontakten är konstrue-
rad.

Nu återgå vi till banbygget. Det ursprung-
liga ställverket skrdtades och ett nytt kon-
struerades i dess ställe. Det blev en pampig

Vad. ör ilet med" etpressen? Vad,an dessa hanil-
giripligheter? Jaså, det oar fotografen, som oille

ha ilet så.

sak, som slutligen vägde inte mindre än
bortåt hundra kilo. Det fanns ingen möjlig-
het att hålla på och flytta en sådan sak

en man hand. Följaktligen sattes den
hjul, vanliga tevagnshjul av kraftigaste

pa
pa

pen-htVoa kontrollen kör!,es mnleriw g&-teuagroshjul. hör-_ör rnarkeringstaalan oeh "operations-bord,et" Så slcall mnn ha ilet urn. man-sftall trioTs. iad" skall ui göra? Sät ihörrarrw atf io1-5titlit
gA u'pp, ett lolc köras upp på, aiinds-kit:an, artdns in & spåret icn koppiln lhop persvn,tÅgiti-Eil*

skall oi köra runt med" miölktåget?



konstruktion. Det blev en stilig sak och

själva ställverkspanelen kan ses på en av
bilderna. De stola kontakterna till vänster
kontrollerade huvudströmmen från vägg-
kontakten. De två övre kontaktraderna voro
indelade i sex olika sektioner och var och

en av dessa i sin tur i flera blocksträckor.
Spårledningsschemat ovanför visade med
lampor vilka blocksträckor som voro upp-
tagna resp. fria från fordon. På detta schema
funnos också växelkontak-
terna för att snabbt kunna
hitta växlarna. Det gällde
milsann att vara raPP i
fingrarna, Tågen kördes ef-
ter tidtabell; en klocka som
gjorts om för att gå en tim-
me på tio minuter visade
tiden. Men att lägga UPP en
tågväg på "en timme" var
ingen lätt sak. Samtidigt
hade man nämligen att ta-
ga hänsyn titl övriga tåg-
sätt som befunno sig På lin-
jen eller på ut- eller ingå-
ende tili den stora statio- &
nen, som bal namnet MaY- 7

ville. I mitten På ställver-

MODELLTEKNIK

ket ses ampermätaren för hela systemet
(körströmmen). Nedanför funnos reosta-
ter A och B för var sitt tåg med var sin
voltmätare. Mellan reostatknappatna ses en

spak för automatisk strömbrytning vid kort-
slutning eller överbelastning. Till höger i
tredje raden lågo kontakterna för signaler
för visslan och längst ned till höger reosta-
terna för bommar och vändskiva samt kon-
takt för' lokstallsdörrar. Casey Jones.

Ldtt oar det lnte
att komma tiII te-
lelonen i d'en Caseg
Jåne'ska f amiljen,
nten det oar inte
petmojen ui skulle.
titta Pd. utan se I
stiillet fiå' banan. . ,

se på. den realis-
tiska kullen bakom
den ingående et-
rrtesse'tL, se den obe-
uakade iälnuiigs-
ötsergången etc. etc'

1!'i
,,.'4
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Oss rallare emellan.

I\f dturlietvjs skall Ni ha en tunnel på Eder an-
l\ laeg"i-ng. Kanske har Ni till och med tänkt
på ati-gå ig.to- väggen till skaJferiet eller vad
äet nu kan vara för ett rum intill den perma-
nenta anläggningen. När Ni inhämtat familje-
medlemmarnas Äamtycke, är det en del saker
man bör tänka på vid tunnelbYgge'

Se till att det älltid finns rnöjlighet att komma
åt det tågsätt som brukar spåra ur eller -stanna
inne i tunneln. Gör den alltså öppen och åtkom-
lig bakilrån, eller en lucka (dold- i geografin)
s&n gör det möjligt att företa min'dre realistiska
ingrJpp i tågföringen. Ordna vidare tillräcklig
hOjd l-tunneln! Har Ni luJtledning så bör man
ta grövre tråd inne i tunneln och ägna särskild
t a"i"t at liidningarna - Det blir driftstopp då
och då i alla fall, såvida man inte rent av tår en
skena som ledning och fäster den på ribbor.

Blanil det roligaste och tacksammaste som
finns är att äena sig åt att göra tunnelöppningen
realistisk. Håtl stilen! Här i landet är tunnlarna
mestadels sprängda i graniten och man bör allt-
så göra berget t. ex. i gips och modellera brun-
srrait" - g.å klippo. och skära tunnelöpp-ningren
i trä eller fibe.plattt, som målas cementgrå. -För-
sök ex. att pudra lite cement på den nytnålade

Å lla modelljärnvägsbyggares driim är väl att
lafå en anläggning att verka så realistisk som
möjligt. För att öka realismen kan man använda
sig av en massa knep, av vilka jag skall försöka
redogöra för de jag funnit anviindbara. Säkerli-
gen ,kan några av läsarna bättra på mina kon-
struktioner, men behåIl i så fall inte Edra id6er
såso.m dyrbara hernligheter, utan låt o*s andra
få del av dem.

Om vi börja med loket, så kan man plocka in
åtskilligt i det, som en del läsare kanske anser
är lyx, m€n man bygger ju efter sin egen smak,
så lån'gt skalenligheten tillåter. Vad min an-
läggning beträffar ,så började jag bygget med ett
el. lok litt F' i skala H0. Rambalkar och hjul
köptes färdiga. Då någon lämplig motor inte
fanns att tillgå i marknaden, tillverkades en av
en gammal leksaksrotor, som försågs med stator
bestående av två mot varandra vända kasserade
pickupmagneter, mellan vil'ka ett par polskor,

ytan. Ovan i mitten är ett förslag till bana med
två tunnelöppningar av denna typ, bredvid var-
andra. Får man bara öppningen att verka klädd
med betong blir heJhetsintrycket förvånande
realistiskt. Titta bara på bilden ti-ll vänster och
nedan. Så skall det se ut.

Vill rnan ta sig igenom väggen så kan man
tillämpa id6erna på bilden ovan till höger. Gör
en trumma av plåt eller piywood och fäst den
vid de utsågade "tunnelgavlarna" av trä. Dessa
klädas med betong, granitblock eller tegel. Väl-
jer Ni tegelväggen så kan en rulle av de be-
kanta riidgula plåsterremsorna ,göra lika god
nytta som på en illa rakad haka. Skär tunna
remsor och kapa till tegelstenar, som klistras
kring öppningen,

Så till syvende og sist uknana inte ödet genom
att lägga skarpa kurvor i tunnlarna. Det bety-
der i de flesta fall urspårningar octr krångel.

Beli'
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tillfila.de av rnjukt, järn placerades. Motorn blev
liten och stark. .l,Iotoraxeln stod vertikalt i Io-
ket och medelst den vanliga snäckån överfördes
kraften till hjulparet. En stor nackdel hade kon-
struktionen i det ati loket ville slira. För att av-
hjälpa denna sli,'ning, fylldes den del av loket,
som befann sig ci-rer det drivande hjulparet med
bly, men då eick €n massa kraft förlorad. För
att få ,bort friktionsförlusterna kun,Ce man rkan-
ske använt kullager, men då jag inte hade till-
gång till iämpliga sådana. fick det problemet vila
tills vidare. I stället bestämde jag rnig för att
bygga ett D-lok, som med sina kopplade hjul
borde ge betydligt bättre friktion mot rälsen.
Bygget strandade dock på grund av svårigheter
att framställa ekrade hjul. Kanske Herr Sven
Lönnqvist (artik.elförfattare i juninumret av Mo-
dellteknik) är villig rhjälpa "oss med små resur-
!.r". Efter fjaskot med D-loket plockade jag
fram mitt F-lok ige.n och började fundera på orn
det var cnöjligt att åstadkomma en imitation av
de'kraftiga ljusbågar, som uppstå i reläerna, då
föraren drar på kontroll.en. Efter åtskilligt grubb-
lande hade jag teorin klar. Så småningorn kom
jag fram till ett flertal lösningar, av vilka jag
skall ,beskriva några. I fig 1 antyder M motorn
och L €n spole iindad på järnJ<ärnan J. ,L och J
bilda tillsammans med ankaret A ett relä, sorn
bryter och sluter strömkretsen till lampan S.
Verkning_ssättet är följande: i strömlöst läge lig-
g.er reläet i viloläget enligt fig, men då loket
får spänning, rusar strömmen genom kontakt-
punkten K, fjädern F och lampan S, sorn då ly-
ser upp. Men samtidigt får L ström, varvid J
blir magnetisk och suger till sig A, och då bryts
fqrbindelsen m'ed S sorn slocknar.

På grund av att reläet arbetar långsammare
än lampan, hinner denna lysa upp ett ögonblick.
För att den skall hinna med det måste den vara
underdimensionerad, d. v. s. jag använder en 2,5,
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voltslampa och 6 volt på anläggningen. Detta
var vid start. Vid ändring av hastigheten [<an
den vanliga kontrollen inte användas, utan i
stället en e.nligt fig 2. Den estår av en kontakt-
arm, som vri.des till fasta kontaktlrunkter mellan
vilka fasta motstånd äro fastlöddå. Mellan varje
kontaktpunkt finnes ett isolerat läge. Då kontaki-
armen vrides från 0 till läge 1 uppstår ovan be-
skrivna blink i loket (la<npan kan lämpligen vara
färgad blå) och loket sätter igång. Då armen
vrides till läge 2, uppstår ett kort avbrott i ström-
tillförseln, varvid reläet återgår till viloldget,
och då kontakt uppstår mellan armen och 2
upprepas blinken o. s. v.

En annan erfarenhet jag gjort, är att den till
en del motorer rhörande strömventilen åstad-
kommer stora ,förluster i statorns magnetism. För
att undvika dessa förluster kan man i loket in-
bygga en anordning enligt fig 3. A betecknar ro-
torn och S statorns magnetiseringslindning med
mittuttag. RIl och R2 äro spolar på järnkärnor.
Ev. kan en kärna användas m€d en lindning. Den
skall i så fall vara böjd, så att polskorna komma
enligt fig. M är en liten rnagnet, vars ena pol
är vänd mot Rl och den an'dra mot R 2. Den är
vridbar kring punkten 0. Då anJäggningen är
strömlös ligger anordningen i fig läge. Då. lik-
strörn släppes på ;bli R1 och R2 rnagnetiska, så
att orn R1 blir nordpol blir R2 sydpol. Då kom-
mer M ätt å.ka åt ena hållet tills ftontakt mellan
M och ena magnetuttaget å S uppstått, och mo-
torn startar. Vänder man strömmen på sin an-
läggning, åker M åt andra hållet och motorn
änd rar rotationsriktning.

För belysning av lok och vagnar kan rnan
använda dels separat kraftkälla och dels drifts-
strömmen. Vid användande av separat ström-
källa utgöres denna av ett par srnå ,battericeller,

sp{

n

(Var god, forts. fi. sid.. 48)



Järnvägssällskapet.
Sueriges rnest bekanta och omskrit:na

lclubb, "Siillskapet" presenteras hiir innan oi
kommer med beskriuningen ats banan, lan-
dets största (och enda? ) anliiggning i skala 0,
den iinnu ofullbordad,e symfonien "Eld.orad,o
Railroail".

6 en 27 oktober 1939 är inte ett världshis-
l-l toriskt datum, även om krigets åskor då
rullade över Polen. Nej inte i det här sam-
manhanget. Men då bildades Swedish Ame-
rican Railroad Society i Stockholm. Det var
Hermansson, Carlsson, Nordstrand och Lan-
ding som förenade det brinnande intresset
för "tåg" och den amerikanska järnvägsro-
mantiken i en klubb och dagen därpå hyrdes
en lokal på Klippgatan 13 och Eldorado Rail-
road började byggas. Nu vill jag genast tala

om att dessa herrar byggde amerikanskt av
huvudsakligen två skäl; all material och lit-
teratur kom vid den tidpunkten från USA
och så är Amerikas järnvägar det ståtligaste
som finns. Dessutom är järnvägsromantiken
fast knuten till Rocky Mountains, indian-
strider och pionjärliv. (Den svenska rallar-
romantiken i ail ära).

Så började luftpostbreven bära order över
atlanten och nya kataloger strömmade till för
att bereda väg för postpaket med byggsatser
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som kommer det att klia i fingrarna på varje
modellflygare. Väntemånaden föreföll oänd-
ligt lång men allt har ett slut och snart rul-
lade de amerikanska tågen på Eldoradoba-
nan. Dessbättre kom nämligen några av pa-
keten väibehållna över medan åtskilliga ham-
nade bland havsLulpaner och mer eller mind-
re mystiska fiskar, utan att vara till glädje
för någon. Nu har de amerikanska fabrikan-
terna annat att göra . . . men det firindrade
inte att El<ioradobanan på Klippgatan blev
färdig och vann tusentals entusiastiska om-
dömen vid den första visningen den 8 febr.
1941. Invigningen förrättades i närvaro av
representanter för SJ (som vi modelljärn-
vägsmän ha mycket att tacka för), legationen
och amerikanska kolonien som häpnade vid
att finna en bit äkta Amerika i en källare på
Siider.

Småningom kommer vi att tala mera om
Spårplanen och den tekniska utformningen
av banan, som numera tillhör det förgångna,
då klubben som växt ut betydligt och nu-
mera heter Järnvägssällskapet, kan fira sitt
femårsjubileum i "nya lokaler" vid Linn6-
gatan, där alla tiders O-bana växer fram. Där
skall vi nu titta på hur man har ordnat det
för sig.

Först skall vi konstatera att Sällskapet har
fått massor av publicity. Det finns säkerligen
inte någon stor tidning som inte i söndags-
bilagan haft ett referat från klubben, under
mer eller mindre lyckade rubriker; "Kamrer
S leker med tåg", "3 direktörer leker med
tåg på golvet" etc etc. Vidare har anlägg-
ningen filmats och massor av artiklar signe-
rade Kelle Key har åkt ut i veckopressen. På
utställningen Teknik i Miniatyr byggde
klubbmedlemmar-na en liten anläggning som
gjorde dundrande reklam för hobbyn oeh
klubben. Medlemmarna av Järnvägssällska-
pet vet vad de säger och skriver odh den
förståelse för hobbyn från utomståendes sida,
som börjar växa fram, å' till stor del frukten
av Järnvägssällskapets propaganda. Dess-
utom kan dom bygga modelljärnvägar! Det
kommer ,massor av artiklar och tips från
Eldoradobanan i Modellteknik.

Nu är vi mogna för ett besök vid Eldora-
dobanan sådan den växer fram i en källar-
lokal, Linn6gatan, en arbetskväll och arbets-
styrkan uppgår för tillfället till 11 man. Ingen
snackar tåg, för då blir det ingenting annat
gjort utan var och en har sin sdrskilda upp-
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gift. Antingen tillhör man Banavd, Elektr
avd, Sceneriav.d, Maskinavd, Vagnsavd. . .
Alltid rätt man på rätt plats. Med en bas i
spetsen jobbas det friskt - och det blir nå-
gonting gjort!

Den stora, specialinredda lokalen rymmer
förutom den stora spårplanen en finmekanisk
verkstad, kontrollrum, varifrån tågen skall
dirigeras, rum för åskådare och garderob.
Från åskådarrummet har man en strålande
utsikt över banan. I mitten ligger den stora
genomgångsstationen i ElCorado City, sorn
täcker ett utrymme av c: a 15 m? - 

jag talade
väl om att Sällskapet bygger i skala 0 - men,
men, vi återkommer med utförliga beskriv-
ningar.

Eldorado Railroad åir ett järnvägsrike dåir
fantasien sitter i högsätet och trevligare kan
man inte ha än att besöka klubben en "kör-
ningskväIl" sådana förekommer nämligen nå-
gon gång i månaden som omväxling i byggar-
betet. RoIf Rallare.

Vorloerrs froflrsto verk , srtt srog
ov HIRTH.HUGOSSON -OVGÄRD

M odellflg gets t örste instrxktör
ing. G. H. DERANTZ, KSAK, skriuer:
"Tillåt mig först och främst att gratu-
lera till handboken. Det är skönt att
veta, att den nu finns komplett, och
jag tror, att den kan bli en best seller,
åtminstone i våra kretsar. Jag var nere
på Älleberg i går, och bokverket dis-
kuterades flitigt. Särskilt fäste man
sig vid, att boken innehåller så mycket
aktuella nyheter."
I ao.rje bokhondel eller från förlaget

- Samtliga fem delar nu utkomaa -I Del 1-4 pris 2:50 kr pr del.
lDel 5 pris 3.'50 kr. Verket inb. i gediget

blått klotband pris 13;50 kr



Oktober 1944

q tår Ni liksom jag gjorde, med en sönder-
l) bränd elektrisk lödkolv i handen, så har
Ni en möjlighet att bygga om den för gas 

-det visar sig att kolven aldrig varit så effek-
tiv som den blev efter ombyggnaden. Na-
turligtvis finns det elektriska lijdkolvar av
flera typer och märken och därför blir
måtten varierande - men kravet på att
alla fogar måste hålla gastätt får inte åsido-
sättas.

Först pillar man ut de mer eller mindre
förbrända elektriska delarna och om så be-
höves, borras hålet genom skaftet upp så
att man kan trä igenom et| 7/4" gasrör. Detta
rör, som bör hålla något mera än handtagets
dubbla längd, sågas av på mitten. En av rör-
bitarna gängas i båda ändarna med gängor,
passande till en gasventil med slangfäste.
För tätningens skull gör man en bricka, som
gängas på röränden innan gasventilen skru-
vas fast. Är ventiien försedd med utskju-
tande nippel är brickan överflödig. Handta-
get träs över röret, och skjutes mot venti-
len (eller brickan) (kan fasthåilas av en på-
gängad bricka). Hålet i rörets framända
pluggas igen med en plugg av mässing eller
koppar så väl att gasläcka ej uppstår. Even-
tuellt kan man löda fast pluggen, då denna
bit av kolven aldrig blir nämnvärt upphet-
tad. Borra i pluggens centrum ett hål för
ett munstycke från en gammal blåslampa
eller bilförgasare och slå i detta gastätt.

Nästa åtgärd blir anskaffandet av en rör-

\,TI\]TIL IlfD StIN6FJiSIF

skarv passande till 1/4" gasrör. Man filar
i rörskarven upp ett urtag som bildar luft-
intag och vi har fått fram en slags bunsen-
brännare! För att kunna reglera lufttillför-
seln, kapar vi en bit av ett gammalt cykel-
styre och filar upp ett likadant urtag som i
rörskalven. Denna rörbit är påträdd rör-
skarven och hålles på piats av två på rör-
skarven påträngda brickor. Genom att vrida
rörbiten, kan man göra luftintaget större el-
ler mindre efter behag.

Nu tar vi den kvarvarande biten gasrör,
gängar den så att den passar rörskarven och
dr:ar fast den. I främre änden fastsättes kolv-
huvudet. Hul detta skall gå till beror på
kolvhuvudets utseende - det finns otaliga
variationer och varje lijdkolv fordrar sin
egen behandling. Ett villkor är att huvudet
inte giappar i fattning, för då har man föga
eller ingen glädje av kolven. Med fil och
uppfinnarförmåga torde ingen av Modelltek-
niks läsare gå bet på en sådan uppgift.

När lödkolven skall användas, öppnas
ventilen och lågan tändes. Vår "bunsenbrän-
nare" värmer upp det främre röret med
kolvhuvudet. Med ringen över luftintaget
regleras lufttillförseln och av den sönder-
brända el-kolven har blivit ett gasverktyg
som fått ölcod effektivitet genom operatio-
nen. Men innan Ni sätter i gång få vi kanske
tala om att knepet är värdelöst på sådana
platser, där man är förskonad från gas.

En lödltolu för gus.
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(Forts. fr. sid.17)

då den själv gör m,otstånd och ökar model-
lens lateralplan (sidoprojektion) på ett spe-
ciellt för segelmodeller skadligt sätt. Då den
undre delen av ändskivan ej gör så stor nytta
som den övre (tryckskillnaden vingunder-
sida - omgivande luft är blott c:a 1/3 av
d:o vingöversida - omgivande luft), bör
ändskivan läggas helt över vingen. Om man
sedan lutar denna över,liggande vingskiva
utåt blir vinkeln mellan vingen och skivan
större än 90o varvid de s k interferensvink-
larna minskar. Samtidigt kornmer -.kivan att
verka stabiliserande i tvärled enligt V-
formsprincipen.

Nu har vi kommit fram till detta samband
V-form - planform (ändskivan inverkar på
planformen så att denna kan göras bredare
och utan avsmalnande spets), som kan ha
stor betydelse, rnen som mig veterligen aldrig
observerats inom modellflyget. Dessa "ving-
öron" som egentligen avses vara iindskivor
har den största tvärstabiliserande inverkan
då de sitter längst ut i spetsen och med sin
lyftkraft vid tvärlutning och -kaning åstad-
kommer ett stort rättvridande moment (ett
moment = kraften x hävstångsarmen (av-
ståndet mellan kraft och vridningsaxel, som
i detta fall utgöres av modellens längdaxel
genom tyngdpunkten.)

Denna princip lrar med stor fö:del för
tvärstabiliteten utnyttjats på många modell-
konstruktioner, genom att rnan knäckt upp
yttre vingdelen 30o-45o. Den har då haft
samma profil som vingen i övrigt och varit
avsedd att samtidigt bära. De "ölon" vi be-
skriver här lutar iläremot mellan 45" och 90"
rnot hortsonten och attses inte böro (utom
vid upptagning från tvärlutning). Därför
skall de ha platt eller mycket tunn profil.

Min S 1:a "Sunnanvind" beräknades och
byggdes med sådana "öron" sedan en teore-
tisk beriikning bgvisat deras överlägsenhet
över an'dra konstruktioner. Modellen över-
träffade också det högt uppskruvade teore-
tiska prestandasiffrorna och visade en helt
ny startstabilitet, som avsevärt överträffade
föregångarnas. Dess vingar har sidoförhål-
landet 1/7, svag enkel V-forrn med öron sorn

lutar 60o mot horisonten och har höjden 3/5
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Hej på Er grabbar!

t-- (i"orts. fr. sid.. 2G) _)
och de har varit ända till 0,5 mm. för
breda eller för smala. Det är rent av
skandalöst ! Det lamslår hobbyn mer än
något annat, för om tågen inte rulla
jämt och säkert blir den tågbitne be-
sviken och börjar samla fjärilar eller
syssla med någon annan (lika omora-
lisk) hobby. Upp och slå vakt kring
moralen! Prova vartenda hjulpar pre-
cis som Du provar en glödlampa innan
Du köper den. När tillverkarna hunnit
över till den nu fastställda standarden
då och först då skola de verkliga tider-
na stunda.

(Men snd,lla hrr modelltillbehörs-
fabrikanter! (Vilket ord!) Torka Edra
bekymrade ögon! Jag vill inte för-
olämpa Eder. Jag förstår Edra svårig-
heter och jag vet vad det kostar att
tillverka sådana nyheter som jag pra-
tat om. Jag uppskattar allt Ni gör för
oss grabbar. Jag kommer bara med vå-
ra önskemål och våra kära små för-
hoppningar.på framtiden. Var vänliga
och fortsätt framå,t i busseh!)

Eder tillgivne
Farbror Erik.

Hört på BKB.

Till det riksbekanta BKB, uttytt Blekinge

Kustbanor, som smalspårigt slingrar från

Karlspina till Kristiansta, förlägges föliande

illvilliga historia:

- Vaurför stanna,r tauget?

- Jo di haur skoug här, å nu ska, lokföra-

ren och ildaren hogga ve' å ilda me'.

av vingkordan, som är konstant. öronen äro
kantiga med avrundade hörn och spetskor-
dan: 1/2 baskordan samt byggas i enkel
furukonstruktion och lirnmas direkt på
vingen.

Aerodvnamiken

(
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FLYGI\TYTT
UR LEDANDE FLYGTIDSKRIFTER

S tudsbombtekniken är €n
panska svår konst att lära' För
äii-"na".tatta dess inlärande
har ernellertid amerikanarna
oå senaste tiden börjat använ-
ä" diu".t" hjälPmedel,-bl a öv-

"i"etbo*b"i 
av trä, förfärdi-

nråä "u 
vedklamPar och ut-

iustade med stYr-tenor' "Bom-
t"J; rt". en ungefärlig längd
av 120 cm.

Som mål anvä-nder m"T
bensinfat, som staPlats UPP P-å

;;;;;a;;'På sruni vatten och
n". tt"" av ett fartYgsskrov'
ilIed den nva metoden lär man

it" latt mycket goda resultat
o"fr--trr""ät förkorta utbild-
ningstiden rned 50 %.

(Air Force USA)

Det finns num€ra två ut-
märkta metoder för bygge av

träflygPlan. Enligt den nYaste

Å.t.ilä bvgger man flYgPla-
r"" 

"a 
fo.rnäi, enligt den äld-

re årincipen använder man
ian6^.et uid Pl"t. Ytor. Bägge
metoderna lian emellertid sä-
Eas vara lika goda.
'-Bygg"t man flYgPlanen i trä

"titå.-- -"r 
omedelbart - På

-å"e" "uåtigheter, 
som måste

h"mlstras i-fäIl accePtabla re-
sultat skall nås. Träet man ar-
Letar rned ändrar sina dimen-

"i"""", 
redan färdiga delar

fiåJ."; plötsligt tillbaks och
lä.oii"t ä. mYcket huvudbrY'
b"tt tu håI måste borras i
t:ocla bitar; metallbeslag skall
låstas vid trädelar, som el
alltid är av lika storlek'

Målning och limning är
höest viiala frågor, de med'
Klår man ytorna med tYg före
målningen-får man ett rnYcket
varaktGt yttre. Fenollack utan
tve blir dock avsevärt mYc-
t 

"'[ 
Utt"t". Lirn använder man

dels vid fan6rtillverkningen'
dels vid hoPfogandet av de-
talier. Det lim man använder
tili fan6r är i största allmän-
het ett konsthartslim, sorn'krä-
ver värme efter limningen'
Limmet skall J<unna användas
uia Uaa" lägre och högre trYck
och temperätur utan att dess
eeenskaper försiimras. Detta är
sieciellf viktigt vid hopfog-
nittg "u 

delarna.
(Aero Digest)

Sikotskys helikoPterkonst-
ruktion, den vanligaste tyPen'
har en bärande rotor. För att
motverka det vridande mo-
Åentet har man försett Planet
med en sPeciell hjälProtor,
som vrider sig runt en horison-
t"it "*"t 

i aklre delen. Höjd-
och sidostyrningen sker genom

åit roto"6l.den! anfailsvinkel
oeriodiskt får variera, varige-
^nom bladen rör sig i ett Plan,
som ligger snett i förhållande
tiil det- vanliga rörelsePlanet'
ä1"d;" är infästa vid axeln
med gångjärn. Axeln är i sin
t,rt i"it inbvggd i konstruktio-

""". Na. däölan i luften, i vil-
Låt bt.d"tt rör sig, lutar åt ett
rGf ttU lutar hela Plane,t-å-t

""-ä. håll. Styrningen i sidled

"tå. 
g""ot" ati stigningen hos

Li^d.i i hjätpmotorn ökas eller

minskas. Viil uPPstigning ökas

anfallsvinkeln hos huvudro-
torns blad, samtidigt som trot-
teln öppnas. Om motorn stoP-
o".. såt bladen helt automa-
ii.-t t i"t till liten stigning och
rotorn går På frihjul.

Fockes konstruktion har två

"oio."" bredvid varandra'
Månövreringen sker På så sätt,
ait rotorernas axlar lutas obe-
roende av varandra'--gåihe""Ls 

skruvPlan har två

"ot*". ovanför vårandra med
motorn mellan rotorerna' StYr-
ningen sker genom a1t rotor-

^*"'[tt lutas och försk jute,s'

:i:-Hfl "1,'' :'i,litli I ?' :fi ;
blad i samma rotor. Vid stYr-

"ine i .iat"a, har man olika
stie-ning för de båda rotorerna'

Fv-z från P-V Engineertng
F*u* var fix och färdig 1943

å"tt tlt ""t i stora drag Sikor-
iku. kontt.uktion, men är nå-

låi enkl"re vad sjäIva detal-
ierna anbelangar.
'- Hiesins Inäustries är för
närväiande i färd med att bYg-
n"-"" ft"titoPter, konstruerad
äv Enea Bossi. Även denna tYP

har vissa drag gecnensamma
med SikorskYs Plan.

En hel del andra helikoPter-
kon-.truktioner har På sistone
ävkt upp - fierParten för-
rödd" *"ä en rotor. En olägen-
het härmed är, att ornkring 15

4^ av moLoreffekten går åt för
ait motverka det vridande mo-

-""t"t. Dubbla rotorer gör å

andra sidan flYgPlanet desto

mer komPlic'erat och tungt'
(Aero Digest)
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trTummeliten" eller, som den också
' kallas, "Tummelis a,,, är ett flyg_

plan, vars nyckfulla och temperu*".rtr_
fulla beteende väl stora flertalet äldre
militärflygare känner till. "Lisan', kon_
struerades 1919 och var ett ensitsigt
flygplan mecl roterande, luftkyld stjärn_
motor och torde ha varit det svenska
flygvapnets största förbrukningsartikel
pä 7920-talet. Den hacle även många
egenheter, vilka gjorde, att de vidunder-
ligaste saker kunde inträffa såväl i luf_
ten som på marken. Sålunda var kär_ran ytterst känslig för roderutslao
Luftmitjonären, flygkapten; ;.";.
Marshall Lindholm berättar i sin bok
"Flyga är mitt yrke', hur han av en
äldrekursare instruerats hur en roll
skulle utföras mecl "Lisan,,. Följande
det "goda" rådet lade han till rodren
relativt hårt och planet slungades blixt_
snabbt nrnt och hacle nästan hunnit
med två rolls innan föraren hann pare_
ra rörelsen !

En annan egenhet hos planet var dess
benägenhet att vilja starta åt ett helt
annat håll än föraren ville eller göra
en roll, när flygaren ansträngde sig att
göra en looping.

Att landa ,'Lisan" var ett litet kapi_
tel för sig. För att l<unna landa planet
måste man nämligen på grund ur, .rro_
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"Tummelisa"
20-talets beryktade

skolplan.

torns höga tomgång omväxlande kupera
och slå till motorn med hjälp uu un
kupdltnapp på spaken. Härigenom fick
planet en lustig, ryckig gång och åstacl_
kom de praktfullaste skutt på marken,
ofta avslutade med en hejdundrande
kullcrbytta.

Bortsett från dessa nycl<er var emel_
lertid "Lisan" ett utomordenfligt flyg_
plan, som torde ha varit åtskilligt fåre
sin tid, när det såg dagens ljus. Dess-
utom var den billig att bygga och slå
sönder, vilket ju är en tacknämlig egen_
skap hos ett skolflygplan.

fnstrumenteringen var clen enklast
tänkbara. Den bestocl av en höjclmätare,
varvrdknare samt ett s. k. pulsations-
glas för liontroll av oljetillförseln till
motorn. Vid undervingens spetsar voro
rottingbågar monterade för att skydda
vinsspetsarna vid Ianrlningen

Tummeliten var försedcl med en Inft_
kyld, roterancle Thulinmotor med en
effel<t på 90 hk. Följanrte data och
prestanda för planet är tillgängliga:

Snännvidd l b0 tim/timLängd 7.8 mBäryta 5.b mVikt tB,0 kvm
Nvttie last 402 kgHastighet I tiO I(ä

( En H alluig-Gerne artiket)
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Ritad, ats Thorsten Brink.

ffi
Fols/c3 1t,/ast å vånsler stda.

-Aad-

Trc,'n pfanc,
å br;rlo srdo.

0r23.+ 5m

Färgschema:

Flygkroppen från sittbrunnen och
bakåt jämte stjärtplanen utom rodren
voro omålade, d. v. s. fan6rbeklädnaclen
var blott fernissad. Vingställ, motorkå-
pa, hjuldiskar och roder i silver samt
flygkroppens framdel och vingstöttorna
bruna. På sidorodrets båda sidor fanns
en svensk örlogsflagga målad.



MER om ETTAI\.
I Yog-elltgknik nr B kom vi med ritningar
I till "Modelltckniks Raceletta" för att vla
hur en mo.dellbil är konstruerad eller kan
vara konstluerad. Nu har några läsare, som
satt igång med bygget klagat på att ritningen
inte var komplett. Ratten var ex. utritad, men
!_ei stod ingenting om hur den var gjord.
Karossen var bara antydd etc.

Vi ilar naturligtvis att komplettera rit_
ningen. Här visar vi först karossen (som fått
en, annan front, någon omväxling skall d.et
väl vara) den bygges oftast i balsa men kan
lika väi göras i furu. En skiss visar hur led_

IIODDITTNKNII{

Hiir kornmer en komplettering ao

ritningarna i majnumret. Nr J kan
reku. fr. etp. rnot 7: - i frimiirken
eller mot likuid på. postgiro 19 G4 65.

ningarna går och hur batterierna äro place-
rade. Det går lika bra med vanliga svenska
ficklampsbatterier, man behöver bara ändra
det eleganta ar.ran,gemanget bakom det lös-
tagbara ryggstödet. Rattringen kan göras av
en rottingribba eller en ståltråd och korset
klippes i plåt. Till sist fästes linan tiil cent-
rumpålen i de därför avsedda märlorna. Allt
är tämiigen enkelt som herr G. S. redan kom-
mit underlund med. Men skall en ritning vara
komplett så skall den vara det och diirmed
basta.

CYKETBITEN

Den perfekta CYKELBILEN
Finnes nu ätsen 2-sitng.

Byggd socn en bil i synnerligen lätt konstruk-
tion. Därför lättrampad som en cykel och en
idealisk långtursvagn. Ni sitter i den skyddad
för regn och blåst och har gott bagageut-
rymme. Ni kan själv bygga den efter våra

f;lfå':l;:1,'Ji[',?:il- Tl* å', 4 : 50
Hobby-Förlaget, Borås F.
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I fitl salu. ir_ ;

3 st. obetydligt begagnade
M iirklin- tr ansf o rmntcr er M

(Perfektkontroll) t20 v/50 per.
till salu. Oscar Flodin, Bolc
1326, Karlskoga.

MODELLBYGGARE.
Ritning och beskrivning på

prulktiskt arbetsbord sändes
mot insättande av Kr. 3:25 på
postgiro L53172, LINDEBERG,
S:t Eriksgatan 85, Stockholm.

T|II MODELLRACERN!
8'ärdiga trähjul rned mäs-

singbussning och gummiring
2: - kr. st. samt all övrig ma-
terial till modellracerbilen till
salu.

EMTA, Siiterby,
Haaeröuallen.

Prenumerera på .ilodellleknik

I nr 5 bad vi herrar flygvetare
berätta. för oss om Curtiss
YIP-36 och ;bäst var FT.YG
(tidskrift):

Angående uppgiften i nr 5 av
Modellteknik (tidskrift) orn
ett för dess redaktion okän,t
amerlkanskt jaktplan kan föl-
jande rneddelas: Curtiss YIP-
36 är en racerversion av ett
äldre amerikanskt ja,ktplan
konstruprat 1935 med beteck-
ningen ,Curti.*s "Ilawk" 75A
eller P-36, som det kallades
inom det amerikanska arm6-
flygvapnet. Detta jaktflygplan
såldes vintern 1939 till finska
flygvapnet tilhammans med
Brewster "Buffalo". Vid Eng-
lands kritiska läge 1941 sän-
des jaktplan även av denna typ

Nytt från

Strömventiler pr st.
Snäckdrev 1:25 pr st.
snäckdrev 1:39 pr st.
Färd. växlar
vänster eller höger pr st. 7:: -Vagnshjulen! nya nor-
m€rna mont. å axel, pr par 0: 60

S''BN VENTZEL
Apelbergsg. 48, Stockholm.

MODELLJÄRNYÄGSMÄNJ
Köp endast materiel enl. de

nya normerna.
SYENSK S?ANDARD
ör den biista garantin.

öv.er för att förstärka dei hårt
ansatta "Fighter Command',
under "Blitzens" svåra dagar.
Typen föreföll dock ej att bli
särdeles uppskattad av Ce go-
da engelsmännen. Numera an-
vändes Curtiss P-36 av de al-
lierade blott som skolplan hos
den norska flygdkolan i Cana-
da. Efter det relativt korta och
rned tystnad förbigångna gäst-
spelet i RAF, där typen döp-
tes iill "Mohawk", har en
mängd utvecklingar varit i
tjänst i USAAJ'. De mest kän-
da äro "Tomahawk", "Kitty-
hawk" och "Warhawk". Sl,ut-
länk i kedjan bildar den vid
Cenna tidpunkt redan föråldra-
de P-40F "Warhawk", som på
sin tid utförde b.eundransvär-
da insatser i slaget om Tuni-

r______.___-t
I Onskas köpa. 

I\_----_/
MODEL RAILROADER.

Väl bibehållna ex. köpas.
Svar med pris till
"Union Paatic", Modell-

tekniks redaktion.

MINIATYRMOTORÄGARE!
,Det svenska tändstiftet har

kotnmit. Porslinisolator, gänga
3i8" S.A.F. (Passar amerikans-
ka motorer). Pris per st. 10: -.En ny 7,5 cm' bensinmotor
med svänghjul, avsedd för ra-
cerbil. Exkl. tändspole 85: -.En flygplankörd 9 cm3 motor.
Exkl. tändspole 50: -.Transf ormator.

Okapslad. f-ämplig för mo-
delljärnväg. Matas med 127-
150 volt, uttag 4-6-12 volt.
Pris 25: -.K. E. FRöJD, Smckaregr. 3,

Landskrona.

4:-
t.

sien. Då YiP-36 saknar be-
väpning torde denna ritning
aves prototypen av P-36, vars
beväpning bestod av 2 st. 72,7
mm skp, men som senare för-
stärktes med 2 st 7,7 mm ksp.
Data och prestanda äro Jöl-
jande: Motor: 1 st 1,100 hk
Pratt & Whitney "Twin Wasp".
Besättning: 1 man. Spännvidd:
11,37 m. Längd: 8,78 m. Höjd:
2,82 m. Vingyta: 21.92 m'.
Tomvikt: 2.060 hg. Flygviikt:
2,610 kg. Maxhastighet: 250
krn/t (4,600 rn). Marschhastig-
het: 250 km/t. Landningshas-
tiglhet: 111 km/t. Topphöjd:
10,000 m. "4.11tså långr ifrån
några imponerard.e uppgifter
och inte heller någon ny ma-
skin.

45

Brerlndnn



(Forts. fr. sid.21).

MODELLTEKNIK

ni;gt$,ge*t**,m,ff ::*:tii:;iå#

RAKETPI.ANET

... Lr, 3: 50

.. kr. 4: 15

gas ur plywood efter spantrutan och fast_Ij-*.- lndrätt på kölen, ."- få"*ti" ä.ade snedskurna listerna D, för ,tt 
-gu 

båra_
läggningsflaken fäste. nillorna n'faee;. ivatten innan de böjas till rätt form ocil"to"_
kas. Likadant förfares med ribborna i slaget.Därefter limmas ribborna i ,irr, .r.t"e l"l,vi övergå till bordläggningen F. Köp iunntfuruflak, eller om ni kan få U"tr"tå,'.t a"ut den ung. storleken (tag ga""" *åitun I
öv-erkant) och lägg dem i valten titts ae Utifullständigt genomvåta. Därefter to"_". a"över en mall eller över skrovet under lill_
passning och torkas. När de äro fullständigt
torra limmas de fast under slutlig tillpass_
ning. Lägg inte däcket innan motJrn är in_
sta,llerad"

Propeller med axel och koppiing kan nilämpligen inköpa från någon 
-av 

d-e i;;""
som annonsera i Modellteknik. Borra för
propelleraxeln genom kölribban i exakt vin_kel ooh fäll in en rörbit som lager. U"t"""
monteras på bockarna G som skäras sneda.
Vinkeln är beroende av den koppling som
användes. Batterierna ,läggas lämpligÄ ak_
terut, så att de bli åtkomliga under lickan J.
överbyggnaden I göres löstagbar -"J-lff"fönster oklädda för cylindertopp.., kyi"i;g.
Extra-ventitatorer göra säkert1len nyit" tå"
underlättande av kylningen. Skiij motorn och
bensintanken-förgasaren med en oljefast
gummislalg och placera tanl<en under luc_
kan H. Detta om ni använder en moto, som
är konstruerad för flyg, då kylningen i en
båt inte blir tillräcklig annars. avgasrOret
kan ledas genom bordsidan, -ur su-upp på
isoleringen.

Ja nu har vi i korthet skisserat huräet går
till att bygga en motoryacht och vi är övär_
tygade om att Ni kommer att få en verkligt
intressant och trivsa,m uppgift och månja
rnen ack så korta byggtimmar. Bygget kom_
mer att bereda er mera glädje och flera gråa
hår än någon byggsats. Om ni är ovan vid
ritningar så ta det inte så hårt. Endast fack_
maruren kan göra beräkningar som han tror
stämmer och ändå dr provturen med det
nybyggda fartyget en. nog så spännande
stund för skeppsbyggnadsingenjören. Rita
båten så att ni trivs med den - under byg_
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ncd raket

"C. B. Pedersen"
(Forts. fr. sid.. 18)

Bog-"prötet göres 3,5 mrn vid stäven och spet_sa.s tilt 1 m,rn vid nocken. v,J-]a"iåiiå."iåi_
s tän gsta get. bo rras hål vågrätt, -mei- -ria' 

iå"i"""ror d.e andra tre seglen borras både våerättoch lodrätt, .vitket gei ta"t" ra" 
"tiä";c, ;-.j:i-:oversiktsritnilg för tagande ".i Åått'-iiiirundlrult var införd i halva modellskalan i nr i

.och 2_ ay Modell te knik, .r-t 
"E5es- "-o.il1: 

irjf.äirråi modellskalan från red. S. S.

-under .varje ansats för fallen. MesanstålEenfår dock endast hål ,rra". l-ä..rärJä.""_
sats€n.

gets gång kommer ni säkerligen pa lO"li"a_
ringar som gör båten shipshape. Skriv till

HOBBYCIRKLARNAT BOX 1052 STHLM. t6.
Såod mot portfönkott plur porto
.............. !t. rakctplan mcd raket kr...... 4:15
............ st. rakctplan utan rskct kr. . . . . .3:50

NAMN:

M.T.7

en firma efter plywooa o"n iUt o"h ly"k"tiu. ReiL
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8. Gradskiva.

Med hjä1p av gradskivan kan man på ritningen
anteckna behövliga vinklar. Dessa får mån ftö-
pa antingen gjorda i vanlig papp eller i celluloid

- ibland även i m,etall.

9. Ritbrädet.
Papperet fästes vid ritbrädei med ritstift -vilka skall fdstas enbart i övr.e och nedre hör-

nen. Lärnpligaste storleken på ritbrädet är 500

X?00 mm. Ett mindre ritbräde lönar det sig ej
att skaffa.

10. Mätinstrument för ritningar på färdiga
delar.

Vid mätning av färdiga delar, behöver man
förutom vanligt Iängdmått även

Ritningarnos ind,elning :

Maskinritningen indelas med avseende på rit-
sätt och användning på un,gefär följande vis:
1) Skisserna görs vaniigtvis efter ögonmått av

det färdiga {öremålet.
2) Orginalen görs efter förebilden i den rätta

skalan.
3) Kopiorna av orginalen görs för verkstäder

o. d. genom s. k. ljuskopiering.

Med avseende på deras innehåIl indelas rit-
ningarna i del- och sammansättningsritningar.

En tredje indelning får man genom att grup-
pera ritningarna m€d tanke på deras använd-
ning, exempelvis konstruktioru-, rörritningar
o. s, v,

Ri.tarkets storlek.

Ritningarnas storiek är omsorgsfullt bestämd.
I den följande tabellen finns de internationella
storlel<sbeteckningarna, vilka även tagits i bruk
här i landet, i Finland och andra nordiska ld;r-
der.

A 0 841xU89 880X1230 [.0
A 1 594X 841 625x 880 d0
A 2 420X 594 45r0X 625 10
A 3 297x 420 330X 450 10
A 4 2l0x 2W 240X 330 5

A 5 148x 210 165x 240 5
A 6 105x 1,48 120X 165 5

AO är den ursprungliga storleken. Dess färdig-
skurna yta är 1 kvm. Genom att vika AO tvärs
över mitten får man storleken A4. Siffran bakcm
,A:et anger hur många gånger AO-storleken b1i-
vit vikt.

När man börjar rita, måste man genast efter
det man fdst papperet rita upp ritarkets och rub-
ril<ens konturer. När så ritningen är fär-
dig skärs de överflödiga konturerna bort.

(fortsätter).
(En Halluig-Gernc art'r,kel)

(Forts. tr. sid.. 22)

SYNT.E M
Flygplanslack er

Efterhör i närmaste färghandel. Broschyrer och färgkartor på begäran.

DECORNIT

A.-8. Aruid, Lindgren & Co.

- DEN SLAGFASTA LACKEN

-, syntetisk - 50 Yackra färg-
toner. Godkänd och använd av
Kungl. Jiilnvägsstyrelsen.

och -färger, godkända och använ-
da av Kungl. Flygfönaltningen.

nitrocellulosa-klarlack och -färg-
lack, godkända och använda av
Kungl. Marinförvaltningen.

67 07 65 växel
STOCKHOLM ö

Telegr'. ALCO
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I Daoska modellflygare. . . 
I

(Forts. 'lr. sid. 7) 
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förvåning. Det var Carl Hlst-Aaris som för
ett ögonblick fick "snurr" på sin model,l, vil-
ken emellertid vid den andra starten kvad-
dades.

På den följande dagen - tisdagen - 
gick

de danska mästerskapen med segelmodeller
av stapeln. Trots det goda vädret blev ti-
derna mindre goda. Danmarksmästare blev
Henning Jönsson, mfk "Windy", Köpenhamn,
fick även dagens bästa enskilda tid på 5.16.2.
Genomsnittsresultaten blev :

1) H. Jönsson, "Windy"
2) A. Sparre, "Condor"

1.53.9
1.4).3

3) H. K. Lassen, "Stratus", Glostrup 1.33.3

Till slut kom så äntligen ,lägrets förnämli-
gaste tävling - hangtävlingen, vilken gick på
onsdagen. Vädret var finfint, vinden bra och
konkurrensen om de främsta platserna järn-
hård.

Kl 7: G. Petersen, Odense.rnfk, Odense 1.29.3
C. Larsen, Odense rnfk, Odense 1.17.5
B. Jensen, Vanlpse mfk 0.56.7

Kl 8: ,H. Lassen, "Stratus", ,Glostrup 1.59.6
M. Xrdrup, Odense, mfk, Odense 1.48.9
J. Petersen, "Eagld', Graasten 1.35.9

Kl 9: K. Nielsen, Odense m-fk, Odense 1.ä.3
J. Petersen, "Eagle", Graasten 1.10.3
H. Christiansen, "Eagle", Graasten 109.1

Kl10:K. Rechnagel, "lkaros", Haslev 0.10.9
B. Petersen, "Ikaros", Taslev 0.0?.3
S. Andersen, "Eagle", Graasten 1.33.9

KlJuniorer: O. Behnke, "Eagle", Fraasten 1.33.9
O. Balslev, Slborg mfk

Under torsdagens lopp avgjordes tävlingen
i flygteori. Frågorna hade författats av den i
Danmark välkände modellflygexperten J. S.
Petersen från mfk "Eagle", vilkens stora
kunskap både i teoretisk och praktisk rno-
dellllygning kom väl till pass när det gällde
att sammanställa de tio frågorna, vilka vål-
lade deltagarna lite huvudbry. Johs. llhinesen
blev nr 1 med 50 poäng av 54 möjliga.

Under torsdagseftermiddagen förrättades
prisutdelningen av kaptenlöjtnant Svend
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Aage Dalbro. Därefter följde några timmars
underhålining, med bl a en frågesportstävlan
deltagarna emellan. Under lägret tillde,lades
klubbarna poäng för gott upplörande och
goda resultat, varvid det visade sig att Oden-
se mfk vann den totala lägertävlingen med
mfk "Eagle" på andra plats. För bästa pres-
tation under lägret fick Arne Sparre från
"Condor" Fugls/priset - en pokal, skänkt
av direktör Bendt Rom.

För deltagarna var de 6 dagarna såirdeles
intressanta och lärorika. Och den allmänna
meningen var den att ett åriigen återkom-
mande sommarläger är absolut av niiden -en önskan som tog sig uttryck i deltagarnas:
"Paa gjensyn til neste Aar".

( En Halluig-Gerne artikel).

Oss rallare emellan...
(Forts. fr. sid. 36)

I

I

som inbyggas i t. ex. en rgodsfinka, varifrån led-
ningar dragas till tågsättets lampor. Med denna
anordning har rnan ;belysning oavs€tt om tåget
står stilla eller är i rörelse. En nackdel är emål-
lertid batteriernas vikt. Motorkraften från loket
är j,u inte så stor att man kan slösa med den.
Ett annat system är, att koppla belysningslam-
porna till lokmotorn, cnen då lyser lamporna en-
dast, då tåget är i rörelse, såvitt man inte vid-
tager speciella åtgärder. Ett sätt är, att då t*åg-
sättet står stilla släppa växelström på anlägg-
ningen, varvid rnotorn i loket ej roterar, om den
är byggd för likström. Vid detta förfarande be-
lastar dock motorn växelströmmen, och det kan
tänkas, att motorn så småningom kan skadas
genon t. ex. olämplig uppvärmrning på grund av
växelströmmen. Ytterligare en metod är, att i
loket inbygga ett relä, sorn då likström släppes
på anläggningen inkopplar motorn på denna
ström, men då växelstriirn användes urkopplar
motorn, varvid endast larnporna brinna.

Då det händer, att justeringar måste göras i
lok och vagnar, rhar jag för att lätt kunna korn-
ma åt innanmätet fäst taken, så att de med lätt-
het kunna borttagas. I vardera ändan av taket
har jag med ett par små öglor fäst en gummi-
r€m, som spännes rnellan taket ocå i vagnsgolvet
fastsatta små krokar.

Berttl Berg.

I
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Model$Iygläger Reportag'e J'rån klubben

Hoj pu Er gruhbur!
Öppet brev från Eric La Nal

Bygg e.fter ud,ra beskriunirr,gar :

tt

ål

i

*
t

RAI(ETPLANTT
Huka 717

tr-insk modell med sisu

MOTORBAT för

Fyrmastbarken,

Tendern

riil A-LOI(ET

BV 711
Det osyntnrctriska planet

BEl\SII\MOTOR

"C. B. Pedersen)'

Mera om

RACE R-ettan

Skara 1944. Västergötlands Tryckeri Aktiebolag.


