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Paul Brandt lägger räls

V"a sägs om dosserade kurvor i nollan ? Blockpost-
indelning med helautomatisk körsäkerhetskontroll, så

att en person kan köra hur många tåg som helst utan
att kollisioner kan inträffa?

Den som hyser dessa planer är magister Paul Brandt
från Köpenhamn, som håller på och förbereder en

verklig mönsteranläggning för tvårälsdrift i skala 0.

I Teknit< och Hobby har magister Brandt tidigarc
hjälpt våra trerälsbyggare med artikeln om järn-
vägssignaler i nr 8/44. Hw reläerna kopplar in ström-
men i de olika sektionerna läser vi detta nummers
artikel på sidan 13, och i ett kommande nr visar vår
danske mj-specialist ett relä för korsningar. (Bilden
av mag. Brandt är tagen med en 60-wattslampa mecl
reflektor på 1 m avstånd. Bl. 4, I sek.)

Vad är detta I

En ansjovisburk av ny konstruktion? En damm-
sugare från antiken i sjönöd? Det stora sjöodjuret?
Nej, det är en herre som är ute och letar efter sitt
spinnspö. Hur spinnfiskaren ser ut oclt hur hans fin-

Nyast och snabbast

De första bilderna och meddelandena om det nya
svenska jaktplanet, J Zl:an, har kommit, och vi tror,
att det rittei mångä modellbyggare just nu och öns-
kar. . . Innan uppgifterna om storlek och fart kom-
mer ut, kan vi bara njuta av den djärva o9h gJegln-t-a

skapelsens linjer och konstatera, att Sy,erige- är -fulltjämbördigt nied utlandet när.det .gäller det !tvg-
iekniska.-Bild och översiktsritning till J 2l:an finns
på sidan 5 !- 

Ungefär samtidigt med J 2l:an kom BHT-I, det
nya, hllsvenska enmanssportplanet. Detta plan l.4r- vara
något alldeles extra och har redan diverse världsre-
kofd, enligt Flygs Mille-rapport även i skönhet. Den
extremt sirömfinjeformade skönheten kommer att få
närmare behandling i nästa nummer.

fina dykarhjälm är konstruerad får ni veta i en in-
tressant artikel på sidorna 6 och 7, där vi gör be-
kantskap med en alldeles ny ,o9h verkligt fascine-
rande hbbbv: promenader på sjöbottnen.
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Front mot ''älgar' och 'påskägg.l

Det har varit full fart på modellbygget under clet

gångna året. Antalet byggare har ökat högst väs-ent-
t-igt-och allt grannare modeller har sett dagens ljus.
M1n även mindre vackra modeller har skapats.

Vi tänker närmast på >älgarna>> rtarmed avses så-

dana segelmodeller, som har älgnos (teckningen ne-
dan ger full klarhet om vad som menas).

Det är sannerligen inte vackert att skåda en så-
dan nrodell. En ofraciös företeelse, som snarast bör
försvinna. Det fordras inte nirgon större 'talang för

ning att få en lämplig
form för vingbryggan.
Tyvärr har denna ka-
bin vanligtvis utformats
mindre skönt. Trubbno-
siga modeller är san-
nerligen inte fagert att
skåda.

Modellflygarna vet
hrrr de skall bygga si-
na modeller för att få
bra resultat. Men det
förefaller som om de i
sih tävlingsiver glömt
bort att en modell bör
vara vacker. Att en
modell flyger är inte
nog.

Låt oss därför gir in
för att få fram vackra
modeller under 1945 -modeller med sköna lin-
jer 

- modeller med elegansens prägel.

Slutligen har vi det ryktbara >påskägget>>. En mo-
dellflygare i Dalarna var tydligen för lat för att
bygga en kropp till sin segelmodell. Han tog en pin-
ne och i nosen på denna limmade han fast ett påsk-
ägg i papp!

Alla modellflygare sotn sett modellen ifråga har
blivit upprörda, undantagandes >påskäggets>> klubb-
kamrater. Hade de sistnämnda reagerat som alla an-
rlra modellf l1'garc, skulle f lygande påskägget f ör
länge sedan hamnat pir sopbacken.

Genom att modellflyget åtnjuter statens ekonomi-
ska stöd har det allmänhetens blickar riktade på sig
mer än nirgon annan modellbyggargr'en. Det krävs
därför av en modellflygare att ltan visar trpp ett
gott arbete välbyggd, välflygande och vackcr
modell. Några >påskägp duger inte !

I-åt oss bilda front mot ftrlheten och ottrtlörnes-
lösheten - bort nred >>älgan> och >påskägp> !

t. s.

(ing ntan dnnonstrcror >Flygattdc lråskäggcl>>.

\
att får >älgarna> mera tilltalande, och ändringen kan
ske utan ått fl1'gförmågan på något sätt försämras.

Den som sett nirgra tävlingar undcr 194'l har sä-
kert observerat att >>älgarna>> inte varit ensamma me<l

sin fula upps):n. Nfånga scgehnodeller mecl diamond-
kropp har- f örsetts med en liten kabin, i akt och Ine-
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TEKN lK och HOB BY
Modellbyggornos egen lidning

Febr. 1945
Ulkommer den lO ivorie månod

Huvuclrcclaktör: \\'. KLEEN.

\terkst. rcdal<tör och anst'arig utgivare:
LE,NNART SUNDSTRöT{.

Iierlaktion oclt cxp.: Svcavägcn 49 5 tr.,
Stockhohn.

Besökstid på rctlaktionen :

vardagar utonr lördagar kl. 15-16.

I'rennrncrationsfris: Helirr 5 kr., halvirr 2:75.

Annonspris: l/1 sida 300 kr., l/2 sida 175 kr.,
114 sida 100 kr. Ef ter text: 50 öre per mm.

Tryck: Ählön & Äkerlunds Boktr., Sthlm 1945.
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T. u. Sz,ortö[as jörnz,ögs loh Rockcshohn, i shola 1: 50. T. h. ctt orncrihansht sidotankloh, bet.0-4-0 i skala00.

SVENSK-AMERIKAN BYGGER MODELLOK
med många eleganta detaljer

A *.t Lekströrn var under förra kriget lokomotiv-
eldare vid Statens järnvägar, men han fann stugan
snart för trång och utrustad med en god portion
friskt humör ställde han kosan över silldammen till
det stora landet i väster, där han blev lokförare.

Det gamla landet och dess ånglokomotiv ville dock
inte riktigt släppa hans tanlcar där han stod på sin
amerikanska anghäst. Under fritiden sysslar han i
stor utsträcl,rning med att bygga lokmodeller oclt
bland dessa återfinnas en hel mängd svenska typer,
varibland kan nämnas SJ-lok av typerna >Spinnroc-
ken>>, litt. Kc, J och W samt ett synnerligen välbyggt
lok från gamla Svartälvs järnväg vid namn Rockes-
holm>.

Det hör ,till historien att Lekström tjänstgjort på
de flesta svenska lok han byggt modeller utav. Men
givetvis bygger vännen Lekströrn även amerikanska
lokmodeller, en stor del av dessa är av hans egen
konstruktion. IModellerna är utförda av delar som
Lekström till större delen tillverkat tiUru. 

,. *.

Ncdan: Ett av d,c utsöhta am.erihansha lohcn. öaerst
i nösta spalt: SI:s litt A2, >Dana>>.

10.000 timmars iobb

Pa CniUgos järnvägsstation var det en herre,
som under en längre tid var alldeles särskilt för-
tjust i ett av North Western Railway Company's
lok och sprang omkring och mätte dess storlek
bittida och sent. Han vägrade att gå efter andra
ritningar än originalritningarna, när han inte skaf-
fade sig uppgifterna direkt från originalet. Re-
sultatet har efter 10.000 timmars arbete blivit en
modell, där varje detalj fungerar. Allt är gjort för
hand. Loket har förvärmare, anordning för över-
hettning av ångan, två tvåstegs kompressorer,
tryckluftbromsar och tryckluftreglerad sandning,
ångturbin för elektrisk generator - sorn levererar
elektrisk kraft för belysningen o. s. v.

Te(ni( och Hobby



SNABBT OCH HEMLIGT
En presentation av J 21 - SAABS nya iaktplan

D.t lrar varit ctt förfärligt undrancle kring vårt se-

nastc jaktplan innan publiceringsförbudet upphävdes,

J 2l:an skiljcr sig ju högst .väscntligt f rån anth'a
ilygplantypcr, och ctt okonventioncllt plan väckcr all-
ti<l stor upprnärksaurhet.

Nrr är nl'fikenheten i nirgon mån stillad hos all-
mänheten men moclellbyggarna är lirngt ifrirn nöjda.
Inga data och prestancla liar sl:ippts ttt, och dct cnda
rurä vet är att planct är m1'ckct, mycket snabbt. Det
iir ju inte alldcles or'äscntligt när tlct gäller ett
jaktplan.- 

Oet mest sensationella pI J 2l:an är att clen vätskc-
kylcla raclnrotorn placcrats i flygkrgnpens bakrc tlcl
clrivande en skjutanclc propeller. Stjärtpartiet trpp-
bärcs av tvir bommar.

I den händclse förarerr sktrllc behöva hoppa trr
kärran är det jtr alla chanser att han skall hamna
i propellern. Me.t antagligen har man något slags

kalaptiltanorclning sour slttngar rtt, förarcn i r1'tnclcrr'

Tvskarna har bl. a. haft liknande anordningar'
Sil har vi noshjulet. Det ger planet större uröjlighct

till kraftig inbroursning ttncler trtrtrllningen, vilket är
fördclaktigt vicl basering pit smir fält.

Gcnorn att motorn placerats bakom föraren har
rlcnne givctvis mycket god sikt frauråt, vilket är iryc-
ket stor betytlelse trnder strid.

\'Ier finnJ jtrst inte att säga. Det tnesta om planet

är hemligt. Men stttdera översiktsritningen' P9". .lä-
gcr det rnesta otn tttseendet, och bör vara tillräcl<ligt
underlag för bygge.

Så fort vi fåiJör de militära rlvntligheterna kom-
rrrer vi att publicera ritning till J 21.

Februari 1945
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Förf. z,iinttcr sig i solcn förc ncdstigandet i dct kalla halz,durtklt:t.

Gus Gerring:
o

då. - Men när jag tappade mitt oersättliga spinn-

spö i havet i höstas blev jag ledsen. Något lika bra
fanns inte att få tag i. Jae försökte att dyka, fast-
än vattnet var i kallaste laget. IMen djupet var för
stort, mellan sju och åtta meter. Dessutom visste jag
inte exakt var spöet hade sjunkit. Inte gick det att
dragga efter spöet heller. f)et enda jag kunde göra,

var att engagera en dykare, men det hade jag fak-
tiskt inte råd till, och så var det alldeles för be-

svärligt att frakta ut den tunga dykarutrustningen
långt ut i skärgårdon.

Nej, det måste gå på något annat sätt. Men det
började bli kallare i vattnet också, så jag hade inte
tid a,tt vänta mycket längre. En dag fick jag id€n

att jag kunde låna en anordning, som jag hade hört
att en vån till mig hade konstruerat på försök. Det
skulle vara en öppen dykarhjälm av ungefär samma

AMATOR GAR UNDER
Tant vad en liten tillfällighet kan ställa till med!
Aldrig skulle jag ha trott att jag skulle börja gå

omkring på havsbottnen för mitt nöjes skull ! Nej

Lltir .tyns hela dykar-
utrustning en under Prozt
pö londbacken. T. h. de
p or all ellk o p plode mo t or -
cyhelpunt,parna. T. tt.

, dyharlnnat^

6 T e\ni\ o ch H obb y



Oztan: II jölmens intressattta baksida mcd slangcn.s itt'
föstnhtg. T. h.: Iltot haacts, cllcr åtmittstone Sårir--gårdeni 

bottot, aandror Gus Gerring. Nedan -t..h.:'FIiölmm i nörbitd med förf .:s gloda u'ltl's1'tt bakont
glosct.

typ, som trVillian't Ileebc, den kände djuphavsforska-
ren, anvätrt sig av vid sina första dykningar.

En blåsig höstsöndag stod vi ute vid Ärsta, ett

meclhjälpare, jag själv och APPARATEN. Eftersonr

rnina erfarenheter sorn dykare var minimala, var det

med ett visst intresse jag beskådade grejorna. Egent-

ligen såg det inte m1'cket trt för världen. Hjälmen

var gjord av koppar med tre olika fönster så att

sikten skulle bli så bra som möjligt. Intaget för luft-
sl.angen var placerat baktill, 15 cm. från hjälmens

övre kant. Den luft som bler' över i hjälmen sedan

vattnet pressats ut, bubblade bort via hjälmens ne-

clerkant. Ja, svårare än så var det inte. Nu fanns det

visserligen en extra pyskran framme på hjälmen, lätt
åtkomlig för högra handen, men det var rena lyxen.

Principen för den här dykarapparaten är alltså den,

att man går ned med hjälmen vilande på axlarna'
I)en sitter inte tätt fast vid kroppen på något sätt,

trtan vattnet kan fritt cirkulera. När man kommer

rrnder vattnet rinner det in i hjälmen och fyller den.

\{en det är inte meningen. Därför måste luften pum-

1ns in omedelbart sedan man kommit ned, och så att
lufttrycket håller v,attnet ute. Ju djupare ma'n kom-

rner, desto mer lttft fordras för att utjämna det

Forts. På sid. 27.)'
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lands- och molnstrykaren

Ftygpojken h,ade fått höra att det skulle vara väl-
digi 

-bra 
med något som kallas >>landsstrykare>>' Dct

går ut på att ett modellflygplan, inte skall flyga sta-

bilt i Lu*or som förr utan vända och vrida på sig

så att det flyger än hit än di't. Det blir mera omväx-
lancle då, tiå" den som visste d;et. Så flyspojken
gjorde .it., .tt modell som ansågs vana väldigt bra

I en stor modellf lygklubb, åtminstone ansåg konstruk-
tören det. Den modellen vinglade näst bäst av alla

sorn gjorts, och konstruktören, sade att medelving-

lingstiden var 5 min eller så'

il{en när flygpojken fått sin >>Vingeliru> färdig och

skulle :starta-den blev ha'n förskräckt. Den gjorde
inte som andra utan försökte liksom bita sig själv i

RtrQ

En elak men rolig historia som inbiuder till diskussion

Flvgpoiken prövdr

- rit

o1 l?i

st $'

stabilisatorn. Pojken hade hört talas om s k >vinsch-
konstnrårer>> och beslöt bli en såd,an; han hade fått
blodad tand. Så han skaf fade en bra vinsch med 450

m lina och sedan jonglerade l-ran hela eftermiddagar-
na med sin trevliga >>Vingelin>> tills tungan hängde

som en röd slips ur mtlnnen. Dom hade sagt att en

>>landsstrykare>> inte flög så långt som en kursstabil,
cirklande modell, och det tyckte Flygpojken var bra
sagt, för hans flög aldrig så långt. Finessen var
nämligen att fast man kunde ha så roligt med mo-
dellen i starten, så gick den inte så högt opp så den

kunde komm,a bort.
På tävlingarna började Flygpojken alltid med 200

m som det stod i reglerna, men seda'n vinschade han

så klart ut de 250 m som fanns i vinschen. Det
gjorde väl alltid någon nytta när han ntl betalat
så mycket för det. Men en farbror som var med
och styrcle blev arg och sade, att det inte gick an.

Och så blev det bestärnt att man skulle försöka låta
modellfll'garna ha hur lång lina de ville.

Så Flygpojken räknade ut att en bra esstvåa kan
bära ett kg vinschlina, och det fick den göra också.
\4en, det måste \ara en startsäker typ, om den skul-
le gå upp på full höjd, vilken pojken räknade ut
skulle bli 4 km. Här dög inte några >landsstrykare>>
1ängre, modellen skulle stiga lodrätt som en hiss

och vara mycket bärkraftig. Efter att ha skjutit på

räknestickan i 3 dagar och 3 nätter, ritat lika mycket
och byggt ännu längre var både esstvåan och Flyg-
pojken färdiga.

Så kom den stora tävlingsclagen. Flygpojken hade

vidtalat ett närliggande observatorium att hålla ett
öga på esstvåan däruppe. Han anlände på morgonen
till tävlingsplatsen med 24 medhjälpare, alla nog-
grant instruerade. De skulle fungera som ett slags

trådbussar för att hålla upp linan och förmedla rap-
porter från Flygpojken till den som höll i esstvåan.

(Forts. På sid. 28.)

Te\ni\ och HobbY
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T. z;. FI*sc >>FI1'g>> gratulerar Löwen, Bananat och Cu,rra till segent. T. h. töat.-sekr. bahotn, skyddand'e stöztall'

FALU N FORST I TAVLI NGSSASONGEN
storm över Runn

ett besvärligt arbete att hålla det samman' \[en det
gick, och det var nu huvudsaken.- Intressantaste modellen var utan tvekan Torc ITag-
lund.s €t Co:s dieselmotormodell. Den var verkligt
grant b1'ggd och vi ber att få återkomma till den

i ett kommande nummer.
Om tävlingen år just inte så mer at! säga. än

att Vingartta-vatttt det mesta. Det var tävlingsrutinen
som avgjorde.

Prisuläelningen ltölls på KFUM och tillgick- enligt
systenlet valfritt. Segerfelt filk välja först .och kun-
ae aka hem med en prima bordslampa, och >Bana-
neo> lade beslag på wå st. I\{oraknivar. Jämijärvi-
rcsan sitter tydligen i.

Vingarna bäst i

Sjo" Runn har ofta varit plat.sen för stora stri-
dei. Från vår historia minns vi bl. a. Gustav Vasas
rnåtrg" strider och äventyr p1-denna minnesrika-sjö'

N; senast var det modellflygarna som drabbade
sanman i årrets första större tävling. Det var Falu
KFUN{ och Falu fll'gklubb som tillsaulnrans arran-
gerat clenna tävling, lom 

-samlat 
deljagare f rån. bl' -a'

Stockholm, Borlånge, Ockelbo, Hofors och St'
Skedvi.

Från början var det meningen att pröva enstart-
systemet o.il fti linläggning. Mql i..sista stund drog

-"tr sig frirn det intressanta försöket. Vädret var
närnligä ytterst besvärligt det var nästan full
storni och kylan var rätt besvärande i all synner-
h.t för sydlånningarna, d. v. s. >>Bananeru> och de

andra Vingarna.
Några nya, välflygande konstruktioner -upptäcktes

inte. I)är var de gamla vanliga typerna, så gott 
--som

samtliga med ett stockholmskt drag över sig' -Där-
emot ianns det gott om avarter såsom påsltägg-,

åtg"t och flyganäe nosblock (närmare därorn på

Red.-spalten).- 
fauiing.ledare var sekr. Stig Jensen. Han hade

e

T. u. täalingsle-
daren studerat en

f aluhörra, oclt
t. h. Tore Hag-
lun^ds eleganta
diesel.
Prislista återfin-
nes på sid,. 30 !
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Ile nya

kunerna
i llyg-

leknik

Hans Ostelius, dagens succdförfattare pä

flygets område, har i NKl-skolans nya

handbok "Flyget efter frcden" givit en

livfull framsdllning av flygets och flyg-
industriens framddsumikter. I anslutning

hänill redogör han för det växande Per-
sonalbehovet vid svenska flygplatser, fab-

riker och verkstäder samt för fordringarna
för olika befattningar. Den intressanta hand-

boken innehållcr ävcn redogörelser för
NKl-skolans flygtekniska kursprogram -
Sveriges största och modernaste i sitt slag.

Flygteknisk in genjörskurs
Flygtcknisk gymnasiekurs
Ingenjörskurser

för konstruktörer,
för verkstadsin geniörer,
för konrolltekniker

Verkmästarekurser för
flygtckniker

Flygmaskinistkurs
Flygteknisk förmanskurs
Flygmekanikerkurs
Flygplansmontörskurs
In strumentmontörskurs
Motormontörskurs
Luftnavigatörkurs
Rad:otelegrafisrkurs
Trafikflygarkurs
Privatflygarkurs
Kurs i flygplanstjänst

(för markpersonal)
Stewardkurs för flyget
Glid och segelflygplansbygge
Segelflygkurs
Modeliplansbygge och

modellflygning

,1y'.,/rr,n
MED DE NYA KURSERNA
Var god sänd mig utan kostnad Eder nya

handbok "Flyget efter freden". Jag önskar

även tidningen "På Fritid" gratis etr iir.
Namn..--..-.....

Adress -..........

Insändes till NKl-skokn, Sochbolm t z

Ålla l[ginlle$e]ade
måste rektirera denna

'ftYoEI tiltn mEDHt'
erhålles kostnadsfritt g'nom
insändandet av nedanståcndc
kupong.

Hans Oielius

TEKNISKA KURIOSA

Fyrtorns-
bvgge

Tävlingar i modellbygge är inte alldeles nya. Re-
dan för ett tiotal år sedan utlystes i Sverige en täv-
ling i fyrtornsbygge, från vilken ToH också har
visat en bild. Även i Amerika har en sådan tävling
ägt rum, och från denna är bilden ovan hämtad.

Herre med
ful näsa

Vid första åsynen av denna bild lägger man mär-
ke till den ovanligt fula lösnäsan med åtsittande
enögt glasöga. Det är ett speciellt skyddsglas, sgm
inte- kan imma, lämpligt för vissa arbetare inom in-
dustrien och det militära. I näsan finns anbringad
en ventil, som släpper ut luften nedåt (utblåsnings-
öppningen syns tydligt under näsan) men suge! in
luft från luftrummet mellan glaset och ansiktet. I)et-
ta luf trum står i förbindelse med den yttre lu ften
genom en filterförsedd öppning. Med denna anord-
ning åstadkommer man att luften har samma tem-
peråtur framför och bakom glaset, och då ttppkom-
mer som bekant inte imma.

Nervläkaren

En amerikansk militärläkare vid namn A. Roth har
tagit i bruk ett instrument, en s. k. neurometer eller
nervmätare, för att konstatera trötthetsgraden hos
flygare och hindra, att dessa lämna terra firma' om
de 

-ar alltför uttröttade. Ger instrumentet utslag i
den riktningen, får de vackert hålla sig i vila en tid
frarnåt, tills provet blir tillfredsställande.

Neurometern är en specialkonstruerad stämgaffel.
Sedan den slagits an med en viss, noga angiven styrka,
placeras ena ändan mot patientens fingrar. I)enne får
iedan ange, när han upphör att känna vibrationerna.
Om tiden nämnvärt understiger 35 sekunder, anses
fara vara på färde.

T e\ni\ och Hobby

'å#

'iT

s4



LASEKRETSEN BYGGER
Uppr"l" börjar- visa framfötterna i ToH:s spal-t9r_.- precis vad vi lovade och trodde. En mj_ipe_
cialist skriver på annan plats i tidningen, o.i, iilt
vår. .byggspalt återkommei Tage Huoaidt' med trt
verkligt.granna bilder ?v T 2-:an, som han byggdeu.lgel värnplikten vid Hägernäs, T 2:ans tr",i-,Tioi_tilj. Maskinen har givetvis rörliga roder, n-,"narri.i_
bara f rån förarplatsen, fungårancle por;tio".tlio,
skalenliga kulsprutor på d:o lavettagc. Geno,ll 'iti
man -trycker på gl- 

- l.rapp vid föraihytten öppnas
torpedluckorna. BN{\V-moörerna har för sLatå"fig-
hetens skull försetts med cylindrar gjorcla i trc rlela-r.
Släpantennen går att rulla ut. Ja, riet var ju en och
annan detalj...

Bilden nederst till v:instcr hälsingborgaren Tor.rtut
Nilsson mecl en B 5 :a av 5.ppcrsta kvalitet med rör_
liga roder efter byggarens egct system. Torsten Nils_
s9n ä1 en mångsidig herre, och han försökte si.g om_
gående på ToH:s kortv:igsradio, som enligt hans ege.,
utsago fungerar oväntat bra-- för rrans cleiförsecld med
mellanvågsspole. Fler rapportcr om radion enrotses.

Virra mj-byggare
, har vi nöjet att pre-
, scntera tre mj-vag-
i nar bygga av Gävle

Mj -sällskaps ener-
giske chef Bertil
Bocr. Vagnen utan
tak är en inredd 2-3
klassvagn, ctt ovan-
ligt fint arbete, spe-
ciellt med tanke på
att skalan är HO.

Vår sida >>Läse-
kretsen b1'gger>> ar-
tar sig att bli en
verkligt 11'ckad oclr
exklusiv spalt. IIela
läsekretsen är väl-
kommen !

Visa anclra vad Ni
åstadkonrnrit !

I aä,rilan, på
dcn f örsto bil-
dett, au ToH-
ntollagarcnai-
sar vi så lön-
ge cn bild aa
cn, antcrihansk
scou,t aid sin
cocnhändigt
byggda apl,a-
rat.
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Många märken erövrade

De av KSAK 1939 instiftade kompetensmärkena
för modellflygare (järn-, brons-, silver- och guld-
märke) har under verksamhetsåret kompletterats med
en högre valör, elitmärket. Sedan den 31.10.1943 har
antalet erövrade märken ökats med 1.004 (45 %).
Antalet rnärken i järnförelse med ställningen den
31.10.1943 frarngår av följande uppställning.

Jä.tt Brons Silver Guld Elit Sumura

31.10.1943 1.043 667 373 134 2.217

30.9.t914 1.455 1.006 540 209 11 3.22r

De vid verksamltetsårets slut trtdelade märkena inne-
has sitväl av registrerade modellflygare, soln av gamla
medlemrnar, vilka icke ingått i den nya organisationeu.
Fördelningen f ramgirr av följande uppställning:

Järn l3rons Silver Guld Elit
Reg. medlemlnar . . . .. . 869 64t 398 l7S
Äldre medlemnar . . . . . 586 365 1'42 34 11

Nya poikracerreglerna

som vi talade ot-r-r i januarintttnret kan tidigast kom-
ma i nr 3. Itegelkommitt6n består nämligen av her-
rar sol.r1 stundom vilja ägna sig en smula åt ltem-
livet, så pojkracerbyggarna får lugna sig något. Det
är jtr ännu god tid innan tävlingssäsongen sätter
igång på allvar.

N{en det skadar inte att reda'n ntt undersöka hur
stort sparkapitalet är, sir att den ekonomiska sidan
är klar när nya reglerna kommer. Bilden nedan visar
pojkracer av den gamla typen. Äket fanns med på
vår utställning i höstas.

Omslaget på nr 1

föreställde, som alla läsare givetvis listat ut, det ,stol-
ta Abrahanr R1'dberg nr 3, alltså det sista av dem.

Som en liten kor,rplettering visar vi ovan Abraham
Rydberg nr 2. Den innehas numera av en amerikansk
miljonär och seglar nu under namnet >The Seven
Seas>>.

Mi-tips av Casy Jones

Mcsonitlimning

Orn man använder träfiberplattor sorn underlag för
modelljärnvägar, bör man innan målning (med Plaka,
Peliltan, eller dyl. färger) sker, alltid stryka ytan
med pärllim utlöst i vatten. Färgen dränkes annars
in i plattan.

Loksignoler

Många frågar vad de tvåfärgade runda skyltarna
på de elektriska lokens ena gavel tjänar till. De ut-
märker lokets framända, annars skulle stationsper-
sonalen vid växlingsrörelser inte veta vad som är
bak och fram.

Lödning

När man löder detaljer på lokomotiv eller andra
konrplicerade arbeten bör vanligt lödtenn användas i
början. i\Ian avslutar arbetet med lödtenn, vars smält-
punlit är lägre än det vanliga lödtennets. På detta
sätt riskerar man inte att den tidigare lödningen går
upp. Samrnansättningen av det >nya> lödtennet är
63 % tenn och 37 % bly.

l,

l2 Te\ni\ och ITobby



a
I
i

:r

Framtidens motorcykel
>Så länge man har fart, är två hjul lika bra som

fyra>, har mången motorspecialist nog tänkt, men mo-
torcykeln har aldrig fått så vacker utformning som
den borde ha fått. Inte heller är den bekväm nog.
Allt detta har tecknaren tänkt på, när han ritat vid-
stående smäckra ekipage. Vi håller med honom. Så
bör den nog se ut, om den skall ha någon chans att
hävda sig mot bilen efter kriget. De två åren före
kriget bjöd ju på diverse överraskningar beträffande
motorcykeln, och vi kan säkert vänta mer i den vä-
gen, så snart freden kommit.

Trimningstips för dieselmotorer
ov Sven Solonius

Diesehnotorerna har på sista tiden vunnit nrycket
stor popularitet beroende på sin stora driftsäkerhet
och ringa vikt. Rätt skött fungerar motorn klander-
fritt, men i hånderna på en osakkunnig ka,n den för-
orsaka en hel del besvär. En dieselmodellflyga,re bör
för det första vara en, skicklig modellflygare och
dessutom även motorexpert. Det är dock fi rnodell-
flygare, som kan anse sig vara detta. Därför harjag skramlat ihop mina erfarenheter i trimning av
dieselmotorer och hoppas de kan ligga till g.urrd fö,
envars mer eller mindre framgångsrika experiment
med dessa små genialiska skapelser.

En dieselmotor startas på följande sätt:
Förber'edelserna :

- nålventilen öppnas c :a ett varv;

- kompressionspinnen inställes på minsta kom.-
pression;

- bränslet suges i motorn med att trycka fingret
ntot förgassarrörets mynning varvid )>snurran>
vrides 2-3 varv.

Starten:

- med vänster han tar man i kompressionspin-
nen och med den högra slår man snurran över
kompressionen;

- I samma ögonblick som motorn tänder vrides
kompressionspinnen på högre kompression, var-
efter nålventilen vrides c:a ett halvt varv till_
bakas.

Nu går motorn redan med tämligen stort varvan-
tal, men inte ännu alldeles jämt. Detta måste korri-
geras med fintrimning.

Kompressionspinnen vrides på ännu litet större
kompression och nålven,tilen skruvas så långt fasl,
att motorn går med den minsta bränsleförbrukningen
varvid den samtidigt får högsta varantalet. Nu gat-
ler det endast att med kompressionspinnen intrimlma
motorn tills den fått ett >vrålande> ljud. Vanligtvis
måste nämligen kompressionen minskas alltefterLo_
torn börjar bli varm.

Här är alltså i korta drag de viktigaste åtgärderna,
som bör iakttagas vid dieselmotorns lrimnin!. Det äi
inte fastslaget, att de passar för varje motortyp, men
de torde duga i de flesta fall. .t. S.

Februari 1945

Smått och gott om qC-3

Som väl alla vet har ToH utlyst en jättetävlan
bland alla landets skalamodellbyggare om vem som
bygger den bästa modellen av det kända trafikplanet
Douglas DC-3. De två första prisen blir flygturer med
just en DC-3:a till Malmö eller Göteborg från Stock-
holm.

Här följer ytterligare några upplysningar och ku-
riosa om detta utan jämförelse världens mest popu-
lära trafikplan.

Visste ni t. ex. att det var en DC-3:a som bogserade
det första lastglidplanet över Atlanten? DC-3:an bar
det amerikanska flygvapenbeteckningen C-47 Skytrain
och det bogserade planet var en Vaco CG-4A Had-
rian. Det senare var lastat med läkemedel.

Visste ni att vissa flyglinjer som t. ex. New york

-Boston flyger l0 turer om dagen med Douglas_
plan och att flyglinjerna tvärs över amerikanska kon_
tinenten flygs med sovvagninredda DC-3:or benämn_
da Douglas DST?

Visste ni att Burmavägen numera praktiskt taget
är ersatt med transportplan - USAAF:s DC_3 :or

- som flyger denna linje med c:a Z0 turer om dagen?
Visste ni att ambulansflyglinjen paris-New york

flygs non stop 8 gånger om dagen av specialbyggda
DC-3 :or ?

:-:-q

Do!$ot DC t

.n-wL14

Apropå DC 3
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1944 och ses
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Hobbvnytt
Vinga rna

har efter 10 års sökande fått tag i en ordentlig
klubblokal. Större delen av utrymmet är bygglokal
med plats för ett 30-tal byggare.

Varje medlem som vill bygga i lokalen får eget

byggbräde samt ett skåp, där de egna grejorna kan
förvaras.

Ett mindre rum skall iordningställas till klupbrum.

Där skall finnas modellflyglitteratur för den vetgirige
och där skall finnas lugna hörn för den som vill slå

sig ned och lösa modellflygproblem.
Det kan f. ö. nämnas att Vingarna i år skall fira

sin lO-åriga levnad med bl. a. utgivandet av en fest-

skrift samt jubileumstävling i stor stil. Så styrelsen

har fullt upp med jobb.

Miniracing
har blivit modellsporten på modet i USA. Men den

kommer snart på modet även hos oss. Titta efter i
nästa nr av ToH så får Ni se något grant !

Nu är det nog så att miniatyrracern inte lämpar sig
särskilt väl för grabbar. Motorn kostar rätt mycket
pengar och byggandet går inte vem som helst i land

med. Dessutom fordras det en racerbana. Och så-

dana kan inte åstadkommas i en handvändning, i var-
je fall inte om man vill ha dosserade kurvor. Till en

början går det förstås bra med en asfalterad väg-
bana.

Odense MFK

Sent omsider har vi fått en bild från Danmark
med telegrammatchens segerherrar: Odense MFK.
Fr. v. ses Kjeld Enevold Nielsen, A. Hlst-Aaris,
Carl Johan Petersen (bäste man på plan, genom-

snittstid 4 minuter jämnt), Levin Jensen och Niels
Peter Friis Jensen.

Dessa herrar var det alltså som tog revansch på

Vingarnas S-mannalag. Det meddelas samtidigt att
alla danska starter var utmärkta - icke en enda

misslyckad start förekom ! Detta visar i någon mån

hur omsorgsfullt Odense gick in för denna tävling.

SJ

kommer i sommar att ställa ut modeller på ett fler-
tal utställningar. En nyhet som kommer att ha stort
propagandavärde även för mj-byggarna är anlägg-
ningarna i SJ:s egen skala. Nämnda anläggningar
kommer att läggas upp som en ordinär mj-bana.

Mi-bvggarens kaffekvarn
Vår danske mj-kollega, nrag. Pou.l Brattd.t, år en

fiffig herre som vill ägna all fritid åt mj-bygge.
Han anser sig inte ens ha tid över för handmal-
ning av kaffe, utan måste låta det gå för full ma-
skin på elektrisk väg.

På bilden här intill visar mag. Brandt sin elektris-
ka kaffekvarn. Kvarnen är helt enkelt en f. d. hand-

driven, som försetts med en liten elektrisk motor.
Det stora överföringshjulet är av samma sort som

han använder till sina vändskivor i skala 1 :45.
När red. var ute på kombinerad reportage- och

privatresa till herr Brandt passade vi på att av-
njuta det elektriskt hemmalda kaf fet. Det sma-

kade förträffligt.

.t'

$f
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VE D ETTgÅTEN SPRANGAREN

DaIo och preslondo:

Löngd: 26 m.

Bredd: 7 m.

Deplocement: 160 ton

Djupgående: 3 m.

Sjösott: l9l7-1918
Bestyckning: I st 25 mm:s lvokon
I st ksp.

Forl: l0 knop

Februari 1945 l5



presenterar

Spirit of S:t Louis
I dessa dagar, clå atlantflygning-ar är vardagsmat och man endast

talar om att pressJ'iid.;'f?; ilygningen, känske det inte skulle

iåi" .a dumt ätt se tillbaka i utvecklingen ett tag'. ,
Den mest n"rorrri"'"ir""iirvgåi"n är nog,utan_tvekan ch,arles A.

Lindbergh, -"n.,.r'!o- ."r""itlög från New York till Paris utan

rnellanlandning i ett"iiiet-enmotoriä fli'gplan' D9n-i!j0 km långa

itvstrrren avverkades' pi, Sj,S iin', ä.n Zö'"-Zt n'nj 1927 ' \{ycket .ir
;i*" k# å.fr rf.ti""t ä,.,r ,.,i"r,ncn oc5 nraskinen iom 'ar ett' >>Vi>>

';ä;; öir";ie, Li'dilrgr, ,å, lran tat"r om sin atlantflygning, sig

.iå-f" ".f, sin kära--"iti", och man förstår honom. För den san-

iä'ifär*"frfir' pf*"|- åit leuattcle väsen, ett väsen med själ ' ' '
en del av horrom själv."'hii;t;;;kl;.; bfigd.t av Rvan-fabriken, San Diego' Kalifor-
,i;;,;fi;rIåff"i"ä, 

-o-ch -kån.ttuerades kring en av firmans hit-

iiiir'rå.t. konrtrrriiioner, ett 5 sitsigt _p?s-sage-rirr.plan- 
N{otor var

å"'wict-"io_iiti"arig stjä_rna. pä.220 hk. Hela planet var av

,iäfråirfiärstruf.tion 
-mäa -autttaasel 

och var mycket -robust kon-

;;;;;r;1. ba nuurdlu*i"t""t en i kroppen (i tyngdpunkten) lkvq-
ä; ,;il;;;rrärdes ett-p"iiå.f.op för 

-sikten rakt f ram och det lät

;;ä;;. åå pf"".t 
"ar'a"s"tt 

endast för denna speciella flygning,

där instrumentnavigeringen spelade den största rollen ' ' '.. 
ifåå.ff"" u., pt"åJ'-b;il.;-"; trä ocl.r målas helt i silver med

,u"rä -"rf..titt'e.i.-Vui-,iog" mecl ytbe6andlingen.ocS se till att

å;;;id; ;tf"å;; ;ist r"i,tningen. Som hjärp vid- konstruktio-

;;;; i"ra'i.gr.iattJ ffi'. en skfss av detsamnr.a bifogats. Lycka

till med byggei och >>atlantkrossningen>> ' ' '

I

ff

Spännvidd:

Längd: 8,9

14 m.

m.

rySg ClIarles L

16
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"$phr'tof S,t Lwis"' 
a,reoir' 9;/*t"p
tfAU t=l@

När Ni byggt denna modell, glöm då inte att fotografera den. Sänd sedan fotot till ToH, Sveavägen

49, Sthlm. Bilder från läsekretsen införas under ru briken : Läsekretsen bygger.

ar/es Lindberglts berörnda atlaut"fUSP Ian/

Februari 1945
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Svensk malmvdgn

for mi-b yggaren
Av allt att döma, bygger de flesta mj-byggarna i
Sverige stensbt. Varför då inte låta ett malmtåg

trafikera banan? Som de initierade säkert vet, upptas

en god del av SJ:s vagnpark av malmvagnar - det

är bara så, att de inte trafikerar några folktäta di-
strilrt, och det är därför åtminstone vi i Stockholm

så sällan ser dem.

Byggel

Bygget blir litet småpillrigt, eftersom vagnen är
rela'tivt liten, men konstruktionen är sådan, att hela

överbyggnaden kan göras av kartong eller rentav -
tjockt papper. Bottenplattan göres av trä, eller, om

man vill öka vagnens tyngd, av metall. Användningen

av mässingsplåt och fosforbronsplåt börjar ju bli
populär i alla kretsar.

Om rnan vill, kan man kombinera och göra bot-
tenplattan av metall och överredet av kartong eller

tjockt papper. Därvid är det lämpligt att först klä
metallplattan med kartong, som under press limmas

fast vid plattan. För såväl limning som klistring an-

vändes med fördel balsalim, detta enastående univer-
salklister, som från modellflygarna har gjort sitt se-

gertåg bland alla modellbl'ggare.

Ge vision ov jörnplåt

När man klistrar ihop överdelen, behöver man inte

vara rädd för att låta skarvarna synas - det ser

faktiskt mera verklighetstroget ut om fogarna mellan

>järnplåtarno> märks. Rita på nithuvuden kring skar-

varna sedan, när ni rnålar! Varje gavel görs för sig!
Vinkelrätt mot gavlarna sätts stöden, två f ram

och bak, fyra på sidogavlarna. Ju noggrannare de

klipps ut efter vagnssidans form, desto bättre tar
limrnet. Bromsstängerna slutligen görs av I mm.
j ärntråd.

N{ålningen, som inte får vara alltför jämn, utan

förr en aning flammig, skall vara mörkt brunn.

Exlro detoljer

Eftersom axlarna sitter tärnligen nära varandra,

kan rnan ha flänsar på samtliga hjul. Det gäller bara

att ge vagnen ordentligt >glapprum> på spåren, så

att det inte händer olyckor i kurvorna.
Tömningen av malmvagnen går i verkligheten så

till, att luckor i bottnen öppnas. Om vagnen skall

vara så pass detaljrik och >>exklusiv>>, är det nog

säkrast att gå till närmaste järnvägsstation och ta
en pratstund med någon meddelsam järnvägare och

lista ut hur tippningen går till.
Malmvagnen kan naturligtvis användas till kolgru-

van, som är beskriven på annan plats i tidningen.

Lycka till med bygget ! Fiffihus.

L|II M

Molmvogn (SJ)

Skolo l:87
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Paul lar ut mera omBrandt

1

JARNVAGSSIGNALER
. Fortsöthting från nr 8/44.

r\
Dom tidigare omtalats är det möjligt att säkra block-
posterna utan användning av signal.

Nedan visas hur man säkrar en längre sträcka
på vilken en signal är placerad. Hela detta säkrings-
system kan blott användas på längre sträckor, som
är enkelriktade. Förekommer en längre sträcka, som
har körriktning åt bägge håll, kan ovannämnda sy-
stem inte användas. I detta senare fall måste man
ha en signal i varje ända, som skall sammankopplas
så, att när den ena visar grönt visar den andra auto-
matiskt rött och omvänt.

Pilarna på figuren anger körriktningen, och man
ser vidare, att den ena 0-rälsen och 3:e rälsen är iso-
lerade i lika långa stycken, som var och en bör vara
c;a l-2 meter långa, allt efter anläggningens stor-
lek och typ (0 eller H0).

Som man ser av fig. är varje blockpost förbunden
med ett relä, som är inrättat så, att när strömmen
slutes genom spolen en sekundär strömkrets avbrytes.
Ett sådant relä är mycket lätt att själv åstadkomma.
En fjäder håller den rörliga kontaktskivan fast spänd
mot den fasta skivan. När strömmen slutes genom
spolen, lyftes den rörliga kontaktskivan upp, varvid
den sekundära strömkretsen avbrytes.

Den primära strömkretsen går genom spolen, vars
ena ände förbindes direkt till transformatorns 6 volts-
uttag (2O-volt är för mycket), medan den andra ändan
är förbunden med det till reläet hörande isolerade
styckets 0-räls.

Den sekundära strömkretsen går genom kontaktski-
vorna, av vilka den ena skivan är förbunden direkt
till transformatorns 2O-volt spänning, medan den
andra skivan är direkt förbunden till det isolerade

Förf., den
danshe mj-
byggaren,
mag. Paul
Brandt.

styckets 3:e räls i blockposten framför den till reläet
hörande blockposten.

Inrättar man en sådan rad av reläer händer föl-
jande när ett tåg kommer körande från blockposten
b över till c: Strömmen slutes genom reläet hörande
till c, varvid spänningen till b avbrytes och slutes
först igen, när den sista vagnen i tåget har passerat b.
Kommär det ett tåg körande omedelbart efter det
första, stannar detta ett stycke innanför b och fort-
sätter inte förrän det första tåget har lämnat c,

d. v. s. att man genom detta system har uppnått sä-
kerhet för, att två tågsätt aldrig kan komma var-
andra närmare än en blockposts längd (l-2 meter).

På figuren visas vidare hur en signal inskjutes mel-
lan två blockposter. Signalen är inrättad på samma
sätt som tidigare beskrivits (nr 8, fig. 4), dock måste
några enkla ändringar företagas:

Ledning I går genom kontaktskivorna i reläet till-
hörande blockposten strax bakom signalen.

Ledning 6 går direkt till transformatorns 2O-volts
spanntng.

Ledning 9 går från det isolerade stycket O-räls till
spolen tillhörande denna blockspets relä och vidare
genom denna till transformatorns 6-volts spänning.

(Forts. på, sid. A.)

t'
I

6 voLT

20 yoLT

+
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AR EN METER
1OO CENTIMETER?

Ett lärorikt kåseri av Horst G. Buchholtz

T
J avisst, är det det, förklarar varje tillfrågad individ.
Kanske frågan är felaktigt ställd ?

Nej då, inte alls. Men en meter är inte endast 100
centimeter, utan också 1.553.1&,7 ljusvågor på kad-
miumlinjen i sekunden.

Då blir du allt rätt förvånad ändå, inte sant? Det
är nu en gång så, att forskarna avböjer allt enkelt,
bara för att det är för enkelt, och väljer det kom-
plicerade i stället. Så ock med metern, 100 centimeter
låter barnsligt enkelt - men 1.553.164,7. . . Tja, det
är ett tal som utan att skämmas för sig kan bli före-
mål för ett kåseri. Och då är det också viktigt att
veta vad en meter egentligen är för något.

Den välorienterade läsaren rycker ringaktande på
axlarna: - Dum historia. En meter är helt enkelt
enheten, efter vilken alla kulturstaters längdmått kan
uppdelas, eller noga räknat, en fyrtiomilliondel av
jordens omkrets. - Ja, så enkelt var det. IVIen från
denna kännedom till kadrniumlinjens 1.553.164,7 ljus-
vågor, är det dock en lång väg.

Metern är alla måttsystems utg:ingspunkt, och efter
den rättar sig praktiskt taget alla övriga mått. Förr
var det annorlunda; det fanns ett otal olika mått, som
ännu delvis lever kvar genom tradition och kon-
servativt tänkande, och fortfarande brukas av hant-
verkare och handel - t. ex. tum, fot, aln, famn, rev,
stång m. m. Det riktiga svaret på vår fråga, gav
franska revolutionens konvent, genom att avsl<affa
mått- och myntväsendets oöversiktlighet, som när-
made sig kaos, och i stället införa det dekadiska
systemet: >>En meter är en fyrtiomilliondel av jor-
dens omkrets, och bildar alla måttsystems grund-
stomme.>> Astronomer och geodeter hade redan mätt
jordens omkrets. Den första mätningen verkställdes
två århundraden före Kristi födelse av Erastosthenes.
Givetvis mätte han inte upp hela omkretsen, utan blott
en viss del av en meredian. Snarlikt, bara mycket
mera noggrant, gör man det också i dag. Jordens
omkrets har alltså enligt denna definition av längd
av 40.000 kilometer eller 40 millioner meter.

Metern ftides

Det första riktiga metermåttet tillverkades 1799,
och blev kallat >>normalmeter>>. Vanligen kallas det
>arkivmetern>>. Lagenligt hade det franska konven-
tet räknat ut meterlängden med hjälp av det då '

brukliga längdmåttet, toise (fransk famn, 1.949 m),
med vilket också jordmätningen blivit genomförd. -Den nu brukliga metern är dock något olik denna
legala meter. Skillnaden är emellertid högst oväsent-
lig, men berättigar ändå i viss mån tvivlet på de 100
centimeterna.

Frankrike var många år ensarn med sitt mått-
system. Först 1875 skrev tjugo stater under det in-
ternationella vikt- och mätfördraget, genom vilket de
införde metern som grundmått, och grundade en byrå,
vars första uppgift blev att framställa en >>urmeter>>.
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Denna blev färdig år 1880, och tjänade som mönster
för den s. k. prototypmetern, som de tjugo staterna
tillverkade för att ha som förebild för sin egen pro-
duktion av metermått. Prototypmetern, som väl nu-
mera alla civiliserade stater har tillägnat sig, är en
exakt kopia av >>urmetern>. Så man kan göra klart
för sig att det är en rätt dyrbar >måttstock>>.

Vod ör riktigt?

Ernellertid, bäste läsare, har du orätt i ditt på-
stående att en meter är en fyrtiomilliondel av jordens
onrkrets. - En meter är sedan 1889 avståndet mellan
två små streck på >urmetern>> i Paris. - Punktum.

Vartannat år skickas (under normala förhållanden)
alla prototypmetrar från alla länder till Paris, för
att justeras efter >>urmetern>. Detta har sin grund i,
att materian, av vilken måttet är gjort, påverkas av
olika inflytanden som värme, lufttryck, fukt o. dyl.
>>Urmetern> i Paris blev dock skyddad genom spe-
ciella säkerhetsåtgärder, och justeringsmätningen blev
genomförd enligt föreskrivna regler. Trots detta ville
man helt frigöra sig från det inflytande elementen
hade även på det dyra grundmåttet. Ir{an sökte länge
efter ett ämne som inte hade nämnda nackdelar, och
kom slutligen på ljusvågorna, som inte är bundna
vid någon materia. Ljusvågorna motsvaras i radio
av de elektriska vågorna. Dessa ljusvågor får, räknat
med en våglängd av l0 meter, inte mera än om-
kring en tiotusendels millimeters räckvidd. Rött ljus
har en räckvidd av 7 tiotusendels, gult 6, blått 5
och violett 4 tiotusendels millimeter. I detta spektrum
befinner sig ett stort antal linjer, som kunna delas
upp i enskilda kemiska element. Bland dessa har man
valt ut den i spektrum sig befintliga röda kadmirrrn-
linjen, för att som yttersta måttenhet använda den
ljusvåg, genom vilken den alstras. Denna linje be-
stämmes exakt intill en 643,8 milliondels millimeter.
Ljusvågor är oavhängiga alla inflytanden, och där-
för också överlägsna de av fysiskt material tillver-
kade måttenheterna.

IVIan kan lugnt anta, att ej några ytterligare änd-
ringar kommer att göras på vårt måttsystem, varför
vi slutligen noterar: Metern är inte 100 centin-reter,
inte heller en fyrtiomilliondel av jordens omkrets -och inte längre avståndet mellan två linjer på grund-
nretern, utan som inledningsvis nämnts : 1.553.164,7
lju,någor fö kodmiunlinien, i schutuln.
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Radio-HoRNAN
Förstärkare till kortvågsmottagaren

D"t har kommit en del förfrågningar om det inte
går att använda högtalare till den i nr 9/44 be-
i-krivtra kortvågsmottagaren. I allmåinhet går det
inte att få tillräckligt kraftig mottagning, ehuru
mårnga medger att mottagaren var ovanligt bra för
att bara ha ett rör. Vi måste öka ut mottagaren
med en förstärkarkrets, och sedan går det utmärkt.
En del läsare i Finland önskar nätansluta sina
apparater, eftersom batterier inte finns att tillgå.
f,o-So, dei ko--er så småningom i Teknik och
Hobby!

Bygg på flero chossin!

Mangu av Er kanske tycker att denna artikel kom-
mer vil tätt inpå den förra, ty kanske de flesta ännu
ej byggt den första apparaten. Men så är ej fallet.
En aåätör börjar med att bygga den enklaste mot-
tagaren och lyssnar pä den en tid och gör de för-
bättringar som han kommer underfund med.

Men så en dag kommer längtan till en bättre appa-
rat och han börjar med att bygg" en i en klass högre
upp. Vi antar att ha'n tar den förut beskrivna appa:
råten till modell. Sedan den är färdig och trimmad
köres den tills man kommer på några stationer som
är för svaga att uppfatta med en enrörsapparat, eller
också kanske man tycker att det är besvärligt att sit-
ta med en hörlur, när det finns en möjlighet att för
en ringa kostnad bygga ut den till en tvårörsapparat
så att den går att använda även i samband med en
högtalare. Därför är det bra a'tt redan från början
planera för en senare utbyggnad. Det kan göras så
att man bygger den förra apparaten på ett särskilt
>chassi>> och bygger den här nedan beskrivna för-
stärkardelen på ett a,nnat >>chassi>> och förbinder dem
med lösa ledningar till varandra. Det har nämligen
visat sig att det endast är fördel med att från bör-
jan bygga på skilda ch,assin, ty vid experimenterandet
med olika ko,pplingar är det bra att kunna ta en del
i taget och göra förbättringarna på. Även risken med
att bränna sönder rören genom felkopplingar minskas
ju på detta sätt. Givetvis kan man ju bygga apparaten
på en större tilltagen pla,tta för att så småningom
öka ut den till en två- eller trerörsapparat.

En blick på kopplingsschemoi

Alltså tittar vi på det nya kopplingsschemat här
nedan. Kopplingen för anod- och glödström äro i
stort sett lika endast med det undantaget att det nya
röret har en s'. k. negativ gallerförspänning. Denna
inställes så att man får det bästa ljudet, men den
bör samtidigt vana så stor som möjligt, ty på så sätt
räcker anodbatteriet mycket längre. I de handböcker
som finns över radio kan ni läsa om den >negativa
gallerförspänningeru>, ty a'tt giva en uttömmande för-
klaring här över detta skulle taga för stor plats i
anspråk, men så mycket kan jag påpeka, att om gal-
lerförspänningen minskas, ökar anodströmmen och
detta återverkar på batteriets livslängd.

lnkopplingen

När denna fönstärkare skall användas ansluter vi
>lågf rekvenstransformatorns> båda hylsor I och 2
till telefonl.rylsorna på kortvågsmottagaren (eller vad
Ni nu tänker förstärka !) Denna transformator trans-
formerar upp spänningen vid telefonhylsorna och
överför densamma till det andra röret där den yt-
terligare förstärkes så att den kan driva en högta-
lare. Var lika försiktig med motståndet i glöd-
strömskretsen på det nya röret, så att det ej invrides
för mycket. Rören är under nuvarande förhållanden
svåra att anskaffa och håller längre om man är för-
siktig. Kopplingen i övrigt är ej kritisk så vi behö-
ver inte lägga ned sådan omsorg på denna som på
förra a,pparaten, men löd i alla fall ordentligt. Rör-
hållaren kan vara en vanlig sådan, ty här är det ej
så farligt med s. k. förluster. Om man så vill, kan
det förna motståndet även reglera detta rörs glöd-
ström men det är bättre att ha dem skilda åt.

Till alla lågf rekvenstransformatorer följer ett
kopplingsschema som noga skall följas. Den lindning
som anslutes till det nya rörets galler är den s. k.
>sekundärlindningen> och den andra kallar >>primär-
lindning>. Transformatorns omsättningstal (lind-
ningsförhållandet i varv räknat mellan primär och
sekundärsidorna) bör vara ett till tre (1: 3) alltså
om det är 5 000 varv primärt så skall det vara I 500
vary sekundärt. Transformatorn f örstärker då en
signal ungefär 3 gånger. Moto.

Tillbehör

V2 33:a eller liknande rör.
Cl 25 cm. fast kondensator.
Tl Transformator 1:3.
Rl Reglerbart motstånd 30 ohm.
I st. S-polig amerikansk rörhållare.
Batterier och kontakthylsor.
Andro lämfliga rör: DLZL 1A5G eller 1C5G kan

samtliga användas i stället för 33:an. Dessa är emel-
lertid Lf-volts, vadan endast I A-batteri pä Wz volt
erfordras. Dessutom blir i så fa'll skjutmotståndet Rl
överflödigt.

Tillgången på rodiodelor
motsvarar för närvarande inte på långt när åtgången,
och det kan ibland uppstå leveranssvårigheter. De-
larna till ovanstående förstärkare finns samtliga i
lager oclr kan levereras från Anntörradio, Postfack
2110, S,tochholnt,.

OB-S. ! Nör gallerförspönningen öndras, ör det slad,-
d,en från glödströmsbatteriet sorn flyttas nörmard.

minussidan.

x6oterrn€ g1
TL. TET6FoN

B
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FRIMÄRK5-
SPALTEN

Frimörksnytt
Ett mycket intressant tekniskt frimärke är USA

3 c., violett, utgivet till minne av filmens 50-års-
jubileum. Det visar en av de första primitiva film-
föreställningarna ute i det fria med dtrken uppspänd
mellan palmer i Hollywood. Redan den S1 

-oktober

för.ra 
_ 
året utgavs märket, men först den 2 januari

an-lände förstadagbrev nrcd detta frzin Los Angeles
till Stockholm. - En annan amerikansk nvhet åi 5-
centsf rimärket, visande Koreas flagga, fårmodligen
sista märket i den s. k. flaggserien,-varav tolv mår-
ken tidigare utkommit.

Ryssland firade 2O-årsminnet av Lenins död med
en lång och ganska dyr minnesserie i samma utfö-
rande som 1934. Nu ernellertid i flera och högre
valiirer, nämligen 30, 30, 50, 60 K., I och 3 R.

Planerade att utkomma är nya, ordinarie frimärken
i .. Norge där öresvalörerna visar olika landskaps-
bilder och kronvalör.erna den gamla välkända lejä;-
bilden; Finland följer med åiets Röda Kors-seiie
och senare med en sats sportfrimärken - någontingför Sverige att ta efter !

Teknisko frimörken
Låt oss tekniskt undcrsöka Dannrarks m. fl. län-

ders frinrärken denna månad. l85l utkorn första fri-
märket men först 1925 kom sådana mecl teltniskt in-
slag, nämligen de vackra luf tpostf rimärkena i l0-
och 25-öresvalör, 1926 resp. 1929 kompletterade me<l
valörerna 15 resp. 50 öre och I kr. Sarntliga visar
bonde med häst och plog varöver en f ly-gmaskin
surrar. 193-1 ersattes denna trevliga serie mäd en ny
sådan, då_r_..f11'gnraskincn svävar över bekanta hygg-
lldgr i Köpenhamn. Valörerna år här 10, 15,'ä,
50 öre och l kr. Nästa tekniska serie blev den 

's. 
l<.

Dybböl-serien 1937 med bild visande den historiska
kvarnen i valörerna 5+5, l0+5 och 15f5. Här före-
komnrer även 4-block med ett annat märl<e infogat,
ett arrangement som gör sådana block åtskilligt in_
tressantare och värdefullare än vanliga.

Samma år åstadkom kung Christians Z5-årsjubi-
leum sorn regent en trevlig minnesserie med två av
de fyra valörerna S, 10, 15 och 30 öre av tekniskt
intresse. I)e visar cyklister omkring kungen, ridande
på Köpenhamns gator !

Runda Tornet-frimärket, som utkom den 27 nov.
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1,942, tar vi med som märkligt byggnadsverk. Inuti
de.tta. slingrar sig -nämligen en-köibäna, som gör det
molhgt att med häst- och vagn köra ända upp till
tornets spets. Följande år inföll Det Danske'Luft_
skibsselskabs 2S-årsjubileum - världens äldst t;ii-
trafikbolag - och danska postverket inagf<om åäita
genom att utge ett vacliert minnesfrimärke, visandeett modernt 4-motorigt flygplan och texten ,riqLgDDL 1943>. På märköts utgivningsclag den 29 ;ki;_ber användes dessutom en specieTl pöststämpef 

-Å"a
bl. a. samma text. - Inom parentes papåU, 

"1iSveriges reguljära -luftposttrafik i år tittäi 2S å;:Detta borde ge vårt postverk anleclning till- utgi_
vande av ett trevligt frimärke ! Till sist bör 

"a-nä.att Danmark har tekniskt intressanta reklammärke.,,
fastsittande vid frimärken i frimärkshäft"n, 

"" iänrl
bination av stort samlarintresse.

Island passar att beskriva tillsan.rmans med Dan_mark, och vi konstaterar att luftpostfrimärkcn är
först även här. 1928-'29 utkom två provisoriska fri-
1111ken, åstadkomna genom påtryck äv flygmaskins_
bild på gamla l0- och- 50-öres kungafrimai[en. f,ra"
Alltingets 1000-årsjubileum lg30 i1n.,es ett trekan_
tigt.flygpostmärke -(finns även som tjänstefrimärl.ie)
- det enda frimärket av detta formai i Norrlenl Ii 10-öres valör och därt.ill en mycket intressant flyg-
serie med valörerna 15, 20, 35, S0 aur. och I k;.
Nästa tekniska serie blir den intressanta välgörenhets-
serien 1933 med valörerna 10+10, 20+20, js+Zj octr

5.9.+?5 aur., visande bl. a. transportlina från fartygtill land.
Äret därpå utgavs en mycket vacker luftpostsats

om sex valörer: 10. 20, 25, 50 arrr., I och Z kr.
Världsutställningen i New york 1939 

'föranleclde 
ut-

givandet av en frinrärksserie, där clen lägsta valören,
20 aur.,.visar l<on och ktot, medan de ävriga valö-
rerna, 35, 45 aur. och 2 kr visar andra moiv. 1940
utkom samma serie med det enkla påtrycket >19-+0;
och därmed är Island tekniskt belyst t. v. G, 1,.

Te\ni\ och Hobby
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ligt, om man förser malmvagnarna- med lucka i bot-
i-e?' ;.t en någorlunda automatisk öppningsanord-
ning.

Bilderna på sidan och den stora bilden i nt 7/45 säger

c;rk" *ytk"t om gr'l'rvans-.Iämpliga utseende' Det
ir-naturligtvis inte töduändigt att tippvagner-r kgt-
*.i fta" "en punkt högre än marknivån - den kan
ju- tit a gärna' gå i en uppförsbacke upp till tipp-
ningskjulet.

Skjulen byggs på stöttor, och till- stöttor användes

ribbor av orifring 5 mm:s tjocklek - den dimen-
;i;;;t är kanske å aning för grov till skala HO och

;; ;;i"t för klen till nöllan, hen den finns i varje

"ifai sJm säljer modellflvgartiklar. Det går att-lim-

-"--.a kallim eller balsalim, men det sen'are ford-
rar plana och exakta limYtor.

Ni kan börja med vilket skjul ni behagar' Bvgget
går till så, at'[ man börjar med de.två gavlarna som

#td år'påiå1.ri" ;.4 bittan.'So- av bildernJframgår, har

Mi-bygga ren blir g ruvä ga re
denna gavel två eller tre stöttor, som- ytterligare för-
;å;i; äed fackverkskonstruktion. Vid bvggandet av

å"n"" kan man med fördel använda modellflygarnas
;t"d Åeå att nåla fast ribborna vid en platta, på u.il-

il;;;;; a f örväg lagt ut ett papper. Ribborna tas till,
.a 

"ti 
äe gå en bia bit upp i huset. Husets vägg1r klipps

tiif "" tuän men hård kårtong, t. ex. s. k. elfenbens-
kåttong. De båda färdiga gavlarna förenas med mitt-
giuelnl som ju inte skäll ha några stöttor, eftersom
il"t-l"gtt"rna skall in under den. Det skjul,- under
uitt.t tippningstratten mynnar ut, skall inte ha nå-
got golv.

Det mellersta huset skall ha en tippningsanordning,
som vänder på tippvagnen, så att den töms' Den kan
gOiu. på -åttg"- sati iOrstagsvis som bilden intill
iir"t. öet kan"bli nödvändigt med någon anordning,
sorn håller vagnen kvar på tippbryggan. Ju svagare
iipprr"gtt"ns sidor lutar, desto lättare är det att tippa'

Hela denna beskrivning av tippen är litet allmänt
hållen. Vi överlämnar åt läsarens fantasi att planera
gruvan alltefter råd och lägenhet - i alla l.rändelser

år uppslaget gott och manar till efterföljd.
Siango.Felet med en modelljärnväg i allmänhet är, att det

blir en rundbana, där mycket litet händer u'tom att
tågen går runt, runt. En modelljärnväg mås-te vara
o"inAri'detaljeiad och rik på spår, om man ska kun-
na genomförå ett större intressant progranl. med den'

Vaä sägs onr att göra en gruaa oclt' lashtirtgsanord-

";ig, 
aJt må vara än kolgruva eller en järngru.va' På

"nn"n 
plats i numret finns en malmvagn beskriven -

den palsar bra till gruvdriften !- N; beltöver vi inte längre ta fantasin till hjälp'
när vi kör med våra modelltåg, nu händer det nirgot'
Ett tomt malmtirg kommer körande in under last-
ningstippen och stånnar, sit att första vagnen kommer
uncl"er 

'tippen. En liten kolvagn kommer ur tunneln
i berget oth kör in i lastningsskjulet. Det dundrar av
kolen] som hälls ur och rinner ge!9m uppsamlings-
trumnran och ned i malmvagnen. Undan för undan
som vagnarna lastats kör tåget fram en bit, så att
nästa vign får rum under skjulet. När tåget är-las-
tat, drar"det iväg ett varv runt och försvinner bak-
om kulisserna, dår urlastningen sker mera för hand,
såvida man inte är fiffig nog att göra särskild ur-
lastningsanordning ocksä,1ilket inte är alldeles omöj-
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Under en resa till Frankrike 1912 inköpte greve

Hugo Hamilton två flygplan för svenska armdtrs
räkning. Det ena var ett stort Bregu6t-biplan på tre
hjul och sista skriket inom militärt flygväsen. Bre-
gu6ten sades kunna flyga 2 tim med 300 kg last och
stiga till 300 m på l0 min.

Bregudtens saga i svenska arm€n, blev inte lång.
Under en manöver sommaren 1913 skulle planet för
första gången i elden, fr man hade arbetat för att

24

röja upp en landningsplats, och när planet kom in
för att landa satte det sig i ett hörn av fältet där alla
stenar var samlade i ett kumrnel. Planet forslades
hem i säckar för att aldrig mer återuppstå.

Karakteristiskt för Breguetplanet var, att den cir-
kelrunda kroppen var placerad mitt cmellan ving-
arna, det trehjuliga landningsstället och det på en
kulled upphängda roderpartiet. Planet var tresitsigt
och styrdes med en ratt och var helt silvermålat.

SVERIGES FORSTA MILITARFLYGPLAN
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Nyu spårvagndr locLar modellbvggaren
Det är somliga som har tur. Vi tänker nu närmast
på äe modellblggare som bygger modeller av spår-

vagnar.
frågott gång i höstas vaknade intres:set för mo-

a"itrp-ut"aät"i. Man byggde givetvis den vanliga
Sthtås-typen, som f. ö. inte är särskilt fager'"-ii6 gä.kä kvickt dök n1'a t1'per upp som på.be-

ståtininf. Där kom en modern innerstadstyp -.f '.. n'

ii"j.in" O och 9 - och så de eleganta men ominösa

11 :orna.- 
Hut många som gett sig pir de n1'a t1'pernaret vi

inte, men vi förrnodår aft det är rätt många' Pgt It
nämligen - som vi tidigare påpekat - behändi-
ga,re äed en ms-anlöggttittgt...ån en mj-anläggning'
kurvraclien kan göras betl'dligt mindre och vagn-

Parken fåtalig' -ri-#:rfft'j:Ii::

En ms-anläggning behöver följaktlig-en inte bli dyr-
ba" Oe" beliö-ver 

"inte heller bli typfattig, ty rPår-

u"n*-" håller på att lämna stenåldersstadiet. Detta
inffi 

-är 
inte 6ara modellbvggarna till stor glädje

;;;;: även allmänheten. Moderna vagnar med för-

"uftig 
inredning kommer nämligen a-tt decimera an-

iJ.i--U,itt- och"spårvägsintermezzon högst väsentlig't'
För dagcn kan vi presentera SS allra senaste

tpå*gn "- en innersfadsvagn med plats för 104

pasisagerare var,av 34 sittande.'-ioiä"*t av liknande typ användes bl' a' i Chikago'
SS;y" l""gt-t har en längd av l!200 mm' oclt bred-
ai" izOO nim. Det är inte småsaker det'*-nit"i"g* 

neda'n är endast en översiktsritning och

fördensk"ull återkommer vi längre fram med en ut-
förligare ritning i skala I : 87. ---

_ /i:./,\ ___-

Februari 1945
^ ' t:':!;i;'; 
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Kulan
som
ftirsvinner

Nu är det publikens tur att försöka trolla,
de får låna kulan och röret för att pröva
magiska kraft. Det misslyckas naturligtvis
deles.

Knepet ? - Ia, det f inns förstås två rör,
det hemliga röret har så stor diameter, att
rymmer såväl kula som rör. Med hjälp av
inre röret höjs och sänks kulan. Orn Ni
variera, ka.n Ni ju också skaffa två kulor
olilta diametrar och bara använda ett rör.

och
sin
all-

och
det
det
vill

med

F o, metallslöjdaren har
vi nöjet att visa ett ele-
gant och roligt trollerinum-
lner. Envar, som har en
s. k. dank eller rille, eller
på något sätt kan anskaffa
en kula, kan också utföra
detta trick.

Illusionisten visar f ram
en kula och ett rör. Rörets diameter är så avpassad,
att kulan omöjligt kan pressas in i röret. Inte desto
mindre tar den store magikern tillbaka sitt rör och
sin kula, tar röret i handen, sätter kulan vid rörets
övre ände och sveper med sin magiska stav däröver
under mumlandet av diverse besvärjelser. Och
kulan sjunker långsamt ned och försvinner i röret.

Nu svänger trollkarlen staven åt andra hållet och
talar baklänges, dymedelst tvingande kulan att helt
bryta mot tyngdlagen och långsamt och majestätiskt
höja sig upp därur.

26

F. ö. rör det sig inom
trolleribranschen, och sa-
longsmagiken har utveck-
lats till en enastående trev-
lig och exklusiv hobby att
fördriva mörka vinterkväl-
lar med. I nästa nr åter-
kommer vi med ett högin-
tressant bildreportage från
en trollande ungdomsklubb.

Siango.
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AMATOR GAR U N DE R

(Forts. fr. sit. 7.)

ökade vattentrycket. Pumpe:r bestod av två parallell-
kopplade motorcykelpumpar.

Första dykningen jag gjorde var ganska anspråks-
lös, jag kom helt enkelt inte ned ! Tyngderna, som
hängde fram- och baktill var för lätta. Vi ökade på

dem med ytterligare några blyklumpar, och sedan

kom jag underfund med, att jag kunde använda pys-
kranen till att släppa ut luft, så att hjälmen sa,kta

fylldes med vatten. Jag kunde låta det stiga ända
upp till munnen, för jag andades ju med näsan. Då
minskades hjälmens lyftkraft, så att jag inte behövde
sväva omkring som en vinddriven spärrballong.

Det var överhuvudtaget ganska svårt att gå i en
viss riktning nere på bottnen, och därför tog det
också mycket lång tid inna,n jag hittade mitt spinn-
spö. En hjälp är det naturligtvis om man har till-
gång till ett par blysulade dykarskor. Då blir det lät-
tare att hålla sig på rätt köI. - Apropos rätt köI,
sii hade jag inte tänkt på en liten detalj, då jag le-
tade på bottnen. Första gången jag tyckte att jag såg
nirgot spri-likrnnde böjde jag mig glatt ned för att
ta upp det. Det skulle jag inte gjort på det sättet,
för då rusade ju vattnet in så att jag fick en verk-
lig kallsup ! Man får allt så vackert hålla sig rätt
upp och ned, då man a,nvänder en öppen hjälm.

De här dykarerfarenheterna, sorn jag gjorde un-
der spöletningen, hade i alla fall det goda med sig,
att jag fick en ny och fängslande hobby. Världen un-
der vattnet är i allmänhet så främmande för oss

vanliga människor, att en liten bottenpromenad all-
tid har något intressant att bjuda på. Tropiska hav
är förstås mer spännande, tnen det våra svenska
vatten har att bjuda på är ersättning nog för even-
tuella mödor och besvär om man skulle börja fun-
dera på att med någon anordning ge sig ned för att
rrtforska vad som firrns under vattenytan.

Själv kommcr jag med en helt ny apparat till som-
nraren, och jag tror att den framför allt skall bli be-
kviimare. Jag återkommer i ett nummer längre fram
med en kortare arbetsbeskrivning.
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De första ångbåtarna

1783 konstruerade en amerika,n en ångbåt, som
drevs framåt av åror, men resultatet blev magert.
I början av 1800-talet kom de första hjulångarna,
som fick trafikera stora floder och kanaler. Ut på
haven vågade man sig inte ännu. Den första ångaren
i reguljär passagerartrafik hette >Comet> och är av-
bildad härintill. Den gick l8l2 mellan Glasgow och
Helensburgh. 1821 gick den första postturen med
ångbåt mellan Calais och Dover. Ungefär samtidigt
fick Sverige sin första ångbåt.

Opel böriade med symaskiner
Adam Opel lärde sig allt om symaskiner och bör-

jade en storfabrikation, som spridde namnet Opel
över hela världen. 1886 fick Opel lära känna ett nytt
fordon, nämligen något som kallades >bicycle>. Se-
dan började Adam Opel syssla med bilen, som redan
var 10 år gammal, men en tyfusfeber avbröt hans
bana. De, som sedan förde namnet Opel ut över
världen i samband med bilar var Adam Opels fyra
förhoppningsfulla söner. Den första Opeln är avbil-
dad härintill.



tr{an kan alltså säga at't det var ett sorts stafettlag
i grenen 24X167 m.

Flygpojken gav sina order, lämnade esstvåhålla-
laren och började dra ut linan. På var 167:e meter
satte han ut en linhållare, och redan efter en timme
var förarbetet för starten klart. Han ropade då på
prov en order, sorn vidarebefordrades i tur och ord-
ning av de 24 linhållarna. Den 2l :e hållaren hörde
fel, så att själva esstvåhållaren trodde det var klart
och släppte opp kärran. I\{en det skulle han inte ha
gjort, för pianotråden knollrade opp sig och måste
bytas ut. Mot eftermiddagen började tunga moln dra
ihop sig, då Flygpojken redan efter fyra timmar var
klar med den n1'a linan.

Då den riktiga startordern nått fram styvnade Ii-
nan och ett märkligt sus hördes. Efter 12 min hade
F-l-n-gpojken vinschat in en kilorneter lina och ess-

tvåan började försvinna mot de mörka molnen. Och
nu - nu dök den in i ett åskmoln. Just inaran poj-
l<en tänkt ge upp, då armen fått kramp, fick han en
häftig stöt och föll ikull. Han mindes sedan inget
mer förrän harl vaknade och fann en järnklump
bredvid sig - vinschen. Blixten ! for en snilleblixt
genom Flygpojkens hjärna.

Alla tävlande hade >>dragit bort> sina kärror (det
rrttrycket lancerades för att uttrycka att planen för-
slannr redan under uppdragningen), så det var inget
roligt mer, utan man gick hem för att vänta på ned-
komsten. Dagen därpå ringde dom från Karesu-
ando, där esstvåan landat. I{en Flygpojken ville inte
lra igen den - han orhadc inte mer !

Sigurd Isacson.

evl

Flygpoiken prövar
(Forts. fr. sid. 8.)
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Diskussionen om luftfarkoster
Den som på 1600-talet behagade fara genom luften

med onaturlig hastighet (vilket antagligen aldrig
hände) eller försökte inbilla folk att han gjorde det
(vilket hände ofta) blev dömd att som kättare brän-
nas på bå!. Inte desto mindre var det många som
funderade på problemet, bl. a. Francis Lana från
Barcelona, som uppfann ovanstående farkost 1670.

Bil eller ånglokl

Ett egendomligt ekipage med,2/z meter höga hjul,
med ångpanna och skorsten kom ångande genom
Londons ga'tor år 1802. Kusken och tillika vagnens
uppfinnare var Richard Trevithick. Redan på dagen
före julafton 1801 hade Trevithick gjort lyckade åk-
turer i hemstaden i Cornwall, men någon dag sena-
re brann det första underverket upp. - Om Georg
Stephenson är ånglokets fader, så borde Trevithicl<
nästan kallas dess farfader, såvida vi inte kallar
fartvidundret bil och utnämner honom till bilens fa-
der. Lastförmåganr var stor, och det hände att han
tog9äl0passagerare.

o
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röRNUNGEN> är en utmärkt nykomling i vår
oerhört populära serie av >S-e!tqrl^. Spännvidden
är 8?4 Åm. un verkligt tillförlitlig och välflv-
gande modell som finnes I förstklassig byggsats
äed färdigsågade spryglar, utsögad-k-ropp, lister,
lim ete. Ritningar i full skala medföljer.

Prls I(r. 4:50 * Porto.

-2\

rBÄNTAtb den nya populära S-ettan rnctl enl-
stående goda flygegenskaper. Byggsatsen innelt.
allo delar kontrrrsågade. Ritningar i full skala,
lih etc. Spv. 1000 mm. Prls I(r. 4z 76 * porto.

>TAIFUNT. Spv. 1.360 mm. En hiigintrcssant kort-
struktion, oeh dessutom en fullkomlig NYHDT
då det gäller de serietillverkade modellerna, där
rTaifun> iir den första i sitt slag. Lev. i bycc-
sats inneh. allt erf. matr. av absolut bästa kvali-
tet. Bl. a. nedf. utsågade kroppsdetaUer och
fiirdiga strr]'glar till vings oeh Etjiirt. Stor tydl.
ritn. i full skala medföljer byggsatsen.

Prie I(r. l.2z - { porto.

GLöfI ej att omg. skriva eftcr nya IiATÄLOGIIN
som upptager allt för rnodelll)ygge. Sändes utot
20 öre i frimlirken.

Sven m. Truedsson
Modellflyg:industri, M A L M Ö I
Siirrd mot postförskott * porto:

st. örtrttttgt'n st. Ratttam

st. Tltifulr st. Iiatalog

Nanrn

,\ tl rcss

'l'oII 2/i5

I'p.ul Brondts bloch Postrc läcr.

Järnvägssignaler
(Forts. fr. sid. 19.)

Signalen verkar på samma sätt som tidigare om-
talatl med det undantaget, att reläet avbryter led-
ningen från tryckknappen till signalen ( -i stället för
attten som tidigare kortsluter denna till jord), när
ett tågsätt kör in på det bortre isolerade styckets
O-rälibakom signalen. Verkan förblir emellertid den-
samma, nämligen att man inte på något sätt kan- få
signalen att skifta över till grönt, förrän den sista
vagnen i tåget har lämnat blockpost d.

Signalen verkar på samma sätt som reläet, dock
är dät nödvändigt ätt trycka på knappen för att få
signalen att gå över till grönt varje gång man vill
låta ett tåg passera signalen.

Man kan naturligtvis inrätta signalen så, att den

automatiskt går över till grönt, när den sista vagnen
i tågsättet har lämnat blockposten d, men det är
absolut förnuftigast att inrätta signalen som ovan
beskrivits, varvid man får en tillfredsställande kon-
takt med tågen, vilket man annars inte skulle få'

B-ySSer Ni +e

i skala r:roo?
Skaffa då ToH :s exakta ritningar till Douglas
DC 3, Avro York, Hanseatisk kravell eller l\fedel-
havsgalär.

Varje ritning kostar kr. l: 60.

Siindes mot postförskott eller frimiirlien.
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FLYGLITTERATURENS

BEST.SELLER
>>För nodellbgggaren är den fullkomligt oumbärlig,
om han aill bli segelfligare'>> 

(pärttyli värkki.)

Säljes i uarje

Förlog: S V E N

aälsorterad bokhandel i hela Norden!

SK FLYGTIDNING, Molmö

KSAK berättar
Diskussionen i flygarkretsar rör rig som bekant

för närvarande om bildandet av ett Flygfrämjande. I
detta sammanhang kan det måhända vara av intresse
att veta vad som redan uträttats för att göra svenska
folket air minded. KSAK har visserligen påpekat att
dess insatser inte är tillräckliga, men av rapporterna
från det gångna verksamhetsåret framgår dock, att
rätt mycket åstadkommits. Segelflyget har gått framåt
nred stormsteg och massor av ungdomar har flygutbil-
dats rrtan att man behövt ändra nämnvärt på det fort-
farande gällande förbudet mot att använda det svår-
åtkomliga motorbränslet för utbildning av civilflygare.
Inom modellflyget - >det riktiga flygets verkliga bot-
tenskola> - har också stora saker åstadkommits under
året.

Den första januari 1944 trädde en ny organisations-
form för modellflyget i kraft. Genom en inventering
hade man då kommit underfund med att det i landet
fanns summa summarum 1.200 aktiva modellflygare.
En iöjligt liten sif fra, om man jämför med exempelvis
Finland. För närvarande finns i landet cirka 5.000
aktiva modellflygare, vilket innebär en ökning av mer
ä'n 300 procent på mindre än ett år. Under året har
inte mindre än 156 modellflygklubbar registrerats, och
tendensen till ytterligare ökning av intrcsset är mar-
kant.

Tack vare den fasta organisation, som började prak-
tiseras vid årsskiftet L943--44. fick KSAK ett starkt
grepp om modellfll,get, goda erfarenheter har vunnits
under året, och på grundval av dessa har nu organi-

All slogs flyg- och modellitterotur.
Sönd onbud till sign. ))AlR)), red.

ov ToH, Sveovögen 49, Stockholm.

sationen betydligt kunnat förenklas. Således kommer
de lokala klubbarna under detta år att ges ytterligare
befogenheter. De får helt överta registreringen av de
enskilda medlemmarna och själva övervaka kontrollen
av märkestagningen. Tack vare ett väl genomarbetat
blankettsystem, kommer detta att innebära stora för-
enklingar både för klubbarna och KSAK, och man
hoppas nu på ytterligare effektivitet till fromma för
hela flyget.

Flygsinnet är alltså på väg. Mer.r mycket mera kan
uträttas, orn alla resurser samordnas.

v. Ä.

Resultatet av Falutävlingen
i modellflyg

K/ass s/' 
genomsnittsti(l

l. Lennart Segerfelt, Vingarna. 56,-1 sck.
2. Curt Jansson, )> . 49,7
3. Carl Folkesson, Borlänge. 48,1 )>

4. Nils Heclman, Ockelbo. 47,1 ))

K/ass 52' 
ger.rrs,ittstitl

l. Robert Löwen-Äberg, Vingarna. 92,2 sek.
2. Rune Andersson >>l3ananen>>, Vingarna. 87,6 )>

3. John Skoglund, Borlänge 70,8 >)

4. Lennart Segerfelt, Vingarna 51,1
5. Erland Sanner, Falu KFUM 43,0 )t

Lagtöalingen:
L Vingarna; 2. Borlänge; 3. Falun.

IIIESETMtlTtlR
Iiomplett ritning . llr. 2: 26
GJutn:r obearbetado delar: vcvltrts
mcrl loek, nrcllanstyclie, slrinner oclr
fiirgasare .. I{r. 0: 45

HOIIRYCIRIiI,ARNA - BOX
Siirrd tnot postförsl<ott
.... st. ..... å

Namn
Ädress

1067
plus
Kr-

. STHLM 1O

porto

ToH 2
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Modellbyggarnas
inköpskallor

n5'-
futt'n,
Wtrf'##'3'flft:fry!Å
;:ttliufrii

'nf itt4
Skvndo Er att bll med I denna nyo vln-
ietäpäit ,rcn Ct riu till oss efter vi'-rr ut-
lörlica ritninsor till vinterns trevligeste
iåiää": Prisei- ör kr. 2.10 per sats, frakt-
frttt. Vör nye katalog fiir 1945 ör en
fullträff oeh intresserar alla.
Den har inemöt 1000-talet olika varunum-
mei octr en massa uppslag. Mö-bler .och
iiiåbeiuvggsatser. Nva iitningar..för .villa-
Uyggnaääi. möbler. intarsia. träskulptur'
nio-o-ellbrånbvege. modellbilar. båtar. och
slädar.- Delar- aill modellmotorer, verl(tyg
ätr, -"tä.i"l för ritning. teckning. s11ic-ke-
rt. potering och stoppning.. El'. artlklar'
i;istc-redska"p för spöit- g"h vint-erfiske'
Skidutrustriingar. Läroböcker (Boken om
Modern Ytbehandling) samt ett stort an'
i;i;;å.täktuella va-ior. Skriv I das och
vi sänder katalogen gratis.

".. HEMMoBLERING - INSJoN oo"

Eleklrlrk nolor N:n L 66t ftir 3-12-volt
tit sriA-. Höjd 14 cm. Vikt 1,6 kg. Pris. p5 st..*:-.
Vår lfiFsidiea kataloc, som sändes gratis' rnnehåuer
i;;ri;i d;dböckei'i alla vrken, ritningar -till
möbler. båtar m. m., fl1'g- och bätmotorer, ,radio-
o. grammofondelar, vcrktyg, ritmateriel' experiment-

"nilt*, modellsnaivar m. ä.' m. m. Skriv till:

CIAS OHTSON & C:o, INSJöN

Ryktet går ott . . .

Nyhdterno inom
modellflyget

finnes hos oss

Begör vår nYa katalog fiir 
'945

lnnehåller bl. o.:

Curt Jonssons S l:o >>Flugon>>

S. E. Lundins S l:o >>Ludde>>

Lennqrt Segerfelts S 2:q >>Slöndon>>

Curt Jonssons S 3:q >Drqken>>

A.-8. Aveslo ModellflYgindustri
Slartad ov modeltflVgorc för modellflygarc

TiII A-B AVESTA IIODELLT'LYGINDUSTRI
AVIISTA

V. g. sänd mig gratis Dder katalog'

Namn

adresB 'roFr I
Skriv tYdligt eller texta !

Armborstct

NIMR(ID
bar Btor gkottvidd och genom'
slagskraft, kraftigare än luftgevär.
Lätt att tillverka. Intregsant och roande

för srlväl gamnral eoru ung. Fullst' t
ritnlng och arlretsbeskrivning. Kr' 1:65
Prislista å byggsats och delar bifogas'

H obbyfö rlo g et- Borås T.

VELOBILEN kan nu bll

tq.Z /32/6 etendom
Nl bygger den sJälv lätt och btlllst efter vAro utlörllse rlt-
;i;# äh "irt.tät""x"ivnlnsar. 

Bvsseoteer beetående av 
- 
de

ii"r?".r"r." åitttt a i""ut"tt":ttri pitiär utan konkurrens' bo-
t"ä"åå av det stora lntresåe aom -vleots' för bvggandet.a;1
ääiiöf"rttii.-Verobtrån-ii-å-"r två vuxna personer samt tvA barn
i-ö:io:,rii- iia"t", dlä"tä- rvmlt gt ba ga gäutry-!nm_,o-.. .D9n år lör-
låa-Läiiryr" rri"i,-bi.--"- v-äi9-t-varfdr den är löttgÄendc ooh

äiåi"iri toi 
"pprdi"ö"oiitt 

-ocn 
datlstt vöglag' r(ort e-ast' det ldoo-

uiaä-iå"*ix"rriingsmealet under aåväl rommar lom vlnter'
d.td-;ä;;-redaä il fö; ott bll äsare tlll den sA populöra VELO-
;ItEN.-;;.d"" vrse; åerai-6ll dänsamma mÄetc lnporteras ooh

ä-iläJä-6"r,.e"äi-iip.åt"t" vl orderno I dcn ordnln3 dc

I rraxDELsrlRMAN DEBEsra
Ilox 60O8 - Etockbolm O

Var cod eänd mot postförskott I satr
iriirfc; -oeb arbetsbeskrlvninsar -med;;Gii"T- övir mek. delar å kr. 7: 50 +
öms. ocb Porto tlll

lnLommr.
fid 

-;.k"i"ltton llyllee vtdetÄcnde Lulrong tyilltgt oeh lnrönd6n I
öIrlnt Luvcrt' Dot'to 6 örq

Februari 1945

Namn
Bostad ...
Poetadr. """ ToIr2
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llt täYllngsmodell "lBlS'n
enligt modernaete principr:r.

Späunvidd 85 cm. Pris (bvgg-

,satn) Kronor 3:50.

Rohotbomberl'
i skala I /30, sfennvidcl 25 enr.

Pris (hyggsats) Kronor 2: 50.

Priser exkl. porto. Lim och färg ingå ej i satserna'

A.-8. ALGA

Sönd mig

Nomn:

. Vörtovögen 55

sl. lbis G. lO, st "V- l" A-59 sqmt

. STOCKHOLM

st. lim d 69 öre.

Adress: ToH 2

*

:J

la

:
ir

l
1,.

i;

t'

ilt


