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Spårvägar i rnodell - €n ny hobby
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.lZ ) ertil Berg & Co' bvgger förnämliga HO-modellet'

ri,ed inredning ! Lägg märke till kopplet, järnvägs-

kaltan och figurerna på modellen' Storleken framgår'

av tändstickan som håller upp taket' Byggbeskriv-

ning kommer i nästa nummer' Julnumret har ut-

ökats med ytterligare 16 sidol och rymmer massor'

lred litningat' och beskrivningar, men även läsvär*

da artiklar', bl. a. om hul robotbomben ser ut ittuti

och hril r'h ivprincipen kan tillämpas för' modellp'lan'

Gå inte miste om decembetnumret'
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Modellflygledare på lconferens.

T\en 14 15 oktober hade ett 30-tal modell-
Uflygledare samlåts i KSÄK:s k)ubblokaler
för att diskutera vad som kan, bör och måste
göras för modelulyget av i dag. För första
gången var ocksÄ representanter för JUF och
Scoutförbundet nårvaranie, Fabrikör T. Stark
b:ev ordförande och ing. Derantz inledde. Han
hoppades att konferensen skulle kunna komma
med förslag till förenkling åv organisation,
rapportering, klassinielning och tåvlingsreg-
ler, Ilans rapport gav vid hani€n att svenskt
modeUflyg gått framåt med stormsteg under
året, och förtjänsten tillskrevs den nya, organl-
sationen.

Det blev förhandlingar i den gamla frlska
årdan som brukar kånneteckna överläggnilg-
ar me:lan de gamla "rävama" från Malmö,
Linköping, Väst€rås och örebro. Konferensen
uttalaie sig för €tt mindre s.ntal tävlingsklas-
ser i S och G. Man fö.eslog att G 2 och G 3
Eamt S 2 och S 3 skuUe slås ihop. Man var
a.vgjort för ett mlndre antal starter t tävling-
arna. De åsikter, som framfördes i artlkeln

"Publiken och ModeUflyget" i nr 6 av Modell-
teknik hade gripit omkling Eig med påföljd att
åtskiUiga viUe ha endest en tävlingsstart med
obegränsad lina för segelmodeller. Nu uttalade
man sig för att de nuvarande bestämmelserna
fortfarande skulle gäUa, men försiikstävlingar
efter de hya förslagen skall hÄlles, Åldersgr;i-rr-
sen för tidtågare bör säokas tlll 15 år enligt
konferensens mening och efter en livlig dis-
kussion uttalade man 8tg för bibehållande av
skyldigheten att lösa ut erövrade märken.

Den viktigaste förändringelt efter konferen-
sen torde gäIla papp€rskvamen kring KSAK.
Nu kommer klubbarna att sköta alla reglstre-
ringar (rch märkesange:ågenheter. Mån kom-
mer att i varJe klubb föra en matrikel (ett
kortregister) samt en dagbok I form av diarie-
blad, som Ullhandahållas genom KSAK. En
gång per månad eller kvartal, s6ndea en rap-
port till KSAK.

Byggmaterialets standerdisering var ocksÄ
på tapeten, KSAK bör försöka få en standar-
disering ttll stånd varvid man bör bygga vlda-

Biiltag ltån kisekretscn mottdges tacksamt, eo- honorat enligt öoerenskofi?rlebe. Eltefirvck do
Modelltek ks inflehäll 6,llåtet edtst ettet sdrst(ill til&aind ao rcd,o,ktionaa och lfiatTatet



ie på den lista som redan uppglolts av Äero-
klubben.

Unaler Cen fria diskussion som därefter vid-
tog ventilerades f!ågan om landskapsförbun-
de-n. Isacson och Terje Larsson kämpade hårt
för sina ld6er och hävdade att förbunden med
berått mod mördats av KSAK. En snabbt
företasen obduktion kunde inte faststä.lla
dödsor;aken. men visade tydltgt att förbunds-
tanken var föga populär för KSAK. (Att re-
daktören för denna ttdning fäUde ett ord för
förbundets återupprättande och blev grund-
llqt necklubbad har troligen andra orsaker).
Konferensen tycktes dock erkänna att förbun_
den betvtt mtcket för modellflygarandan och
intressei i de landskap, där de verkg.de. Man
di,skuterade också ev. censur av annonser' åt_
mrnstone i "Modelulygaren". Det upprörde en
del av konferensdeltagarna att man tagit tlt
uDDenbart mindre vederhäftiga annonser (Vl-
t6n får säga vad han villJ I detta blad, som
skall ha ofliciell KSAK-karaktär. Ing. Derarltz
reide ut begreppen genom att upplysa om att
"Modellflygåren" är ett privat företag:, som
till en dei är beroende av auonaer för finan-
aerna, och att någon kontroU från Äeroklub-
bens sida är otänkbar.

Vidare kan nämnas a.tt konferensen vllle ha
bort märkesfordringarra för SM-deltagande I
förbränningsmotorklassema VICare vllle mån
ha in någ-ra motorspeclalister t kommitt6n,
och det visade sig att konferensen lnte kände
någon m o t o r speciålist. Det kom förslag på
kända konstnrktörer av modeller för motor_
drift Gösta Hellström. och tecknaren K. Karl-
ström. (Hur vore det att ta någon modell-
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flygare, som byggt båCe motorn och pls.net
etier kanske rent av någon som flugit även
med alrnat än di€selmotorer. Det finns nåm-
liten sådana herrar också. Red:s anm.)

Slutligen skulle konferensen föleslå tre per_
soner till lnval i modellflygkommittdn med
stort M. I första lörslagsrummet kom Sigurd
Isåcson, i andra Ove Huzelius, Sveriges Scout-
förbund, och i tredje Terie Larsson, Malmö.
Lennart Sundström fick samma röstetal som
Terje, men kan inte komma ifråga, då han
inte anses vara "modellflygledare".

Nu har vi två. ursåkter s.tt framföra. Vi
hade ordnat hjul till aloket. Bra. Det kom
massor av rekvisitioner. Väntat. Hjulen vi_
sade siB nära nog omöjliga att montera utan
skevhet. Typlskt. Vi skrev till ållå beställare
och erbjöd oss att utan ko.stnad montera hju-
len med specialverktyg, De flesta accepterade
och verktyget skadades av för flitigt bruk.
Otur. Ingen verkstad vill åtaga sig att lnom
rimlig tid reparerå det, Kristid. Nu skickar
vi hjulen tlll beställarna och blir någon irte
nöJd, får ha-n full returnått och pengarna
återbetalas, Punkt.

Ännu en ursäkt är vi skyldigå åtskilliga
brevskrivare som fått viinta långe, mycket
länge pÄ svar. R€d. har på grund av iråkad
sjukdom inte kunnat sköta korrespondensen
som han föresatt sig. Han gör och kommer
att göra sitt bästa för att repårera skadan.
Under tiden strömmar önskemålen in till "Mitt
nästa lok". Ånnu är det för tidigt ått såga
någonting om resultatet. vl återkommer i Jul-
numret, aom vi just hÄller på med.

B, Lingmark.

Järnoögssiillskapet htilsar er uölkomna till Linnögatdn 20,
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Denno artikel utgör sannlandrag ur en
btoschgr "Paciticbanon 75 &r" sorn' utgiuits
av Jiirnoiigssiillslcapet i sanband' med, ois-
ningetu ao klubbens anliiggning höstetL 7944,

Samtli,ga bi,Lder ha iioentedes Diiloilligt stiilLts

till törfogande .La J iirnodgssiillskapet.

\filda Vdsteln. LångL borlom Klippiga
V B",g"n dlog karavanelna lram med de

klumpiga oxkärlorna. Inga vägar, brist på

vatten och ständiga indianöverfall förmådde

ald|ig betvinga pionjärernas längtan mot

väster. De väldiga dammolnen lågo tunga

över buffelhjordarnas och den röde mannens

land. Här var- äventylet med stolt Ä under'

mångmilafär'del genom öde land. The Ore-
gon Trail 1846. Tusentals pälsjägare och ko-
lonister på färd mot nya hem följdes av

äventyrare, rånare och förbrytale av alla

slag. De skulle fram till varje pris. Revolvern

satt löst i hölstret, och indianerna som sågo

sina bästa jaktmarker bebyggas, grepo hår-

dare om stlidsyxan. Men den röde mannen

var dömd att förlora kampen.

Sådan va| situationen innan jär'nhästen

öppnade den nya transpoltvägen genom öde-

markelna. En senator Jefferson Davis talar'

1853 i Congressen i Wa3hington för en "järn-
bana" mellan Mississippi och Pacifickusten.



Älla sågo behovet, men kostnaderna, en mil-
jon dollar, ansågs inte stå i proportion till de

fördelar som kunde vinnas, och förslaget för-
föllden gången. Tio år senare skulle man gå

med på ett projekt som kostade många gånger

mera.
Många trodde att de tekniska svårigheterna

att dra lram ett järnvägsspår genom Klippiga

Bergen skulle bli oövervinnliga. Ett tids-

ödande, kostsåmt och långtifrån riskfritt pro-
jekt, resonerade man. Ett sådant företag kan

oldrig bli lönande!

Men nationel växte för var dag, och de

stora rikedomarna i västerrr måste exploate-

ras. Strömmen av tarmare' lycksökare och

jägale ökacle i samma takt, och en dag - vå-

ren 1860 - räknade man vid fort Kearney

888 vagnar, dragna av 10,000 oxar. Postdili-

genslinjen - "Overland Stadge Line" - öpp-

nades det följande året och tralikerade 2,300

km på den sensationeUa tiden av 18 dagar'

Utån vägarl! Resan kostade 225 dollar per

huvud, men att bolaget garanterade inte att

skalpen satt kvar.

Telegrallirjen var nästa steg - 1861'

Jårnvägsförespråkarna i Washington fingo

allt bättre vind i seglen. General Grenville

Dodge lyckades öveltala president Lincoln

(1859), som lörmådde senaten att godkänna

plojektet (efter några års överläggninga!)

1862. Men inbördeskriget utbröt 1861!

Man satte upp ett traktåt som fördelade

arbetet på två bolag, Central Pacific, son

byggde från väster, från Calilorniens huvud-

stad, Sacramento, och Union Pacific, som

byggde österifrån Missiourifloden. Rätt ge-

nom milsvida iidemarker, otillgängliga berg

och heta öknar, 2,960 km järnväg genom trak-

ter där de oroligaste och opålitligaste indian-

stammarna hade sin bemvist. En miljon dol-

lar var grundplåten Iör bygget, variämte ar-

betarna skulle Iå mark längs baran.

Så långt var allt väl, men vilken spårvidd?

Californien byggde 5 fot, men de östra sta-

terna ville lha den engelska spårvidden, 4 fot

4
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och 872 tum ( = svensk normalspårvidd' 1'435

mm). Först beslöt man lem fot, men ånd-

raCe sig efter påtryckningar österifrån. Sä-

kerligen beklagar man i dag att det inte blev

den större spårvidden.
I januari (8/1) 1863 började rallarnas hac-

kor, spett och spadar bryta jord i American
Riverdalen i Californien. Union Pacilic Rail
Road kunde inte bestämma utgångspunkten,

men 11 månader senare böriade man vid
Council BluIIs vid Omaha. Kriget medlörde
brist på iolk och stegrade priser. Räls, tim-
mer till syllar och förniidenheter fraktades
med oxspann ut på den skoglösa prärien.
Lok och tung material till Californien frakta-
des båtledes runt Kåp Horn. Älla kalkyler
slogo fel. Ätskilliga gånger hägrade bankrut-
ten, men nytt kapital upplånades och arbetet
fortsatte. Elter ett år hade Union Pacific
byggt 73 km bonooll'

Då kom rushen. Alla skulle till Omaha'

som tiodubblades på några månader. Lok-
stallar, verkstäder, barer, affärer, bostadshus,

allt växte som svampar ur jorden. Fyra loko-
motiv, 2? personvagnar och en mängd tåcktå
godsvagnar lraktades per hjulångare från S:t
Louis. Kraltiga oxspam drogo dem upp mot

spåret. Det var gott om arbete, gott om peng-

ar och fyllda barer i Omaha. Nästå town
efter linjen blev North Platte, 1863, en han-
delsplats med ett par hundra invånare' 66

stormad av 5,000 mer eller mindre vilda ir-
liindare, arbetare vid U' P.-b5rgget, poker-
hajar, roulettelejon och sköna kvinlor - The

Paris of Nebraska.
Från banans västligaste punkt - "End oI

track" kom vilda rykten. Oroligheter, guld-
fynd, en ny stad - Cheyenne. Ett nytt Eldo-
rado för idoga farmare - diilibland många

skandinavier - guldsökare, deqrerados, pro-
fessionella spelare i grå hattar med blixtran-
de revolverutlustningar, jägare' jiirnvägs-

män, åffärsmän, tidningsmiil, Iinansiärer med

den dinglande tjocka guldkedjan på den ele-
gånta västen, soldater och pälsjägare, d:iri-
bland vår ungdoms hjälte Buffalo Bili, Willi-
am F. Cody, som under 18 måLnader fällde
4,280 bufflar. Utrotningskriget mot buffeln
hade börjat. För indianema var dettå kata-
strofen, Buffeln gav kött och skinn' som man
inte kunde leva utån. Det stora indiankriget
började. Riida Molnet belägrade fort Laramie
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Det gick
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tiII diit spåret slutade. Getihet oat ett lika tiktigt lerktgg sont hacka och spad.e, 
Ita indianstÅden& höÅ.e tiIL d,agotd ngen, 
i

uppe i belgen, som snart befann sig i en kri-
tisk situation. Undsättningstrupperna råkade
i bakhåll och förintades. 1867 var kriget all-
mänt i de tysta skogarna. Överfall och tåg-
plundringar hörde till dagordningen. Gene-
ral Custer, som sdermera dödades i indian-
kriget, lyckades emellertid {å indianerna att
ta reson och rökte fredspipan i Medicin Lodge
i oktober samma år.

Men Röda Molnet foltsatte stliden och blev
den ende indianhövding som aldrig besegrats
i fält av den amerikanska arm6n.

Albetet gick trögt. Lokomotivets klockor
fingo allt oftare varna för övetfall. Hackan,
spaden och geväret voro lika oumbärliga
verktyg för rallalna. Nya samhällen byggdes
upp. Julesburg, uppkallad efter en mördare,
fick om möjligt sämre rykte ån föregångarna.
Lokaltidningen hade alltid någonting att för-
tälja under den stående rubriken "Last
Nights Shootings" - Kvällens skjutande.

över Laramie hade man snart kommit upp
i Klippiga Bergen, och arbetsförhållandena
blevo allt värre.

Central Pacific hade genom sträng diciplin

hållit arbetarna borta fr'ån saloonelna och
därigenom hunnit betydligt längre än be-
räknat trots svårare terrängförhållanden. Det
var övervägande kinesiska kulis som på hös-
ten 1868 arbetat sig fram till California-
gränsen, Där skulle enligt tlaktaten arbets-
lagen ha mötts. Nu upphävdes denne para-
graf, och man skulle bygga t:lls lagen möttes.
Staten betalade efter km Iärdig banvall.

Det blev signalen till en arbetsintensitet av
aldlig skådad graC. På 50 km avstånd från
valandra kämpade rallarlagen i vild kapp-
löpning. Central Pacilic stakade långt före
rallarlagen åt öster. Union i sin tur ännu
snabbare åt väster, och en vacker morgon
1869 möttes de båda stakningslagen strax
norr om Ogden. Tro inte att det blev en en-
tusiastisk fest med strömmal av uftisky och
rallarsånger. Nix. I tävlingsraseri fortsatte
man arbetet bara på några tiotal meters av-
stånd fr'ån varandra. Unionlaget grävde och
schaktade gladeligen åt väster långt bortom
Californiagränsen och stoppades först av brist
på pengar medan Central gladeligen stakade
mil efter mil lörbi Ogden.



Till slut tr'ätfades överenskommelse mellan

bolagen. Man beslöt att sammanfoga banan

vid Fromontory Point. Men dit vår det långt
för rallarlagen. En dag i åpril inbjiid Union
chefsingenjören Croockel lrån Central för'

att visa hur fort räls kunde läggas, och där-
vid slogs ett rekord på 6 eng. mil färdigt
spår' på en dag. Men Croocker var inte sämre,

någru d.gut senare lade Centlal 7 eng mil
NLr ilsknade Union lill. Nytt rekold. 7l :i eng

rrlJ (12,125 m) den 21 april. President Dulant
i bolaget satte 10,000 dollal på att det rekor'-

det inte kunde slås. Men Ctoockel gav sig

inte. Han återvände till sina irländale och

kulis, och den 27 april lade man 10 eng mil
och 56 fot räls. Ett unikt världsrekord!
Croocker kunde hämta sina 10,000 dollar"

Måndagen den 10 maj fattades det bara en

rälslängd i det gigåntiska bygget. Rallarna
gjorde klart för sammanlänkningen' kronan

iå u"tk"t elter 6 års slit. Invid spåret stod

"n 
nybyggutuugt , bevakad av några soldater,

o"tr ii;.spa"d med fyra hästar. Den innehöll
en rälsspik i rent Califolnia-guld, en gåva

fi'ån staien Californien. Från väster kom

Centrals lok, "Jupiter" och lrån öster Unions

mera anspråkslösa maskin 119. Soldatel i
fär€granna uniformet paraderade undel mi-
litärmusik. rallale, fotografer', konstnär'el och

tidningsmän - hela världen väntade på ny-
heten. och elter korta anföranden av de båda

bolagens ledare slår' man nel de sista spikar-
na i åen sista syJ.len Till rallarnas olörställda
glädje "missar" bolagspamparna flera gånger',

terr till sist var även den sista, guldspiken'

neddriven oc{r jublet bröt loss, champagne-

flaskor krossades, hatta! vilvlade i luften och

revolvrarna smällde, ackompanjerande av lo-
kens visslor. Klockan var 2,47 em måndagen

den 10 maj.
Hela unionen filade tilldragelsen, och det

med rätta. Genom ödemarken hade 33,000 at'-

lTODDLLTEKNIK

Det högtidliga tillläIlet Jöreltigades och söndes

ut öDet Ddrlden Celltral Pocilics lok möter

IJni,otl,s nxinrrtetna i.nnan guldspiken Jullbordar
det giganöska bagget

betare byggt en järnväg som skulle räcka

från Abisko i Lappland till Rom i ltalien'
Den slutliga kostnaden uppgick till mer än

hundla miljonel dollal och mei än tusen
pionjär'el fick sätta livet till under det hårda

albetet. Med jämvägen löljde civilisation och

oldnade förhållanden till vilda västern dä.r

förut levolvern var gällande lag. Indiankri-
gen dog bort, de sista skärmytslingarna kring
Sitting Bulls dijd år 1890 bildal undantaget
som bekräftar regeln.

Nu Ieser sig en minnessten vid Promontory
Point som tecken på teknikens stora seger'

över' ödemalkerna då vägen öppnades till
Stilla Oceanen och Fjärran Östern.

Copyright KeY lie tmcnlsson'

75 åt seda.r- dess. Skulle man kunna
tro det tuär man ser lok och uagnar?

6
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Tonny
- ltopultir skånemodell.

f-r n bIa och segeIrik konslruktinn för' ny-
F, bii'1",. och mincllo avancclade modell-
flygare är Tonny. konstluclad av Ändels Hå-
kansson, flamgångslik tiivlingsllygale. skå-
ning och flygentusiast. Dessutom är'han en
god vän till redaktioncn av MoCellteknik.

Tonny kommel inte att elbjuda heltat'
modellllygale någla svår'ale pt oblem. Staven
(1) är'en fu|u|ibba 10x5X530 mm. och flyg-
kloppen (2) sågas ur'5 mm. fuluflak. Staven
filas på öve|sidan. så att nosen Iår"Cet utse-
ende som litningcn på sid.8 visar. Fr'ån
baklc vinglästet och bakåt. slipas staven på

unde|sidan så att sista sektioncn blir kva-
dlatisk. 5X5 mm. Ett ultag i flygk|oppen

göres enl. ritn. och täckes med sidol av
kaltong ellel papp. Genom bommen boltas
ett hål 1ätt över ultaget, så att man kan
stoppa nel blyhagel för' trlmning. En platta
av 1.2 mm. fan6r (3) nedfälldes i bommen
och limmas fast för'att utgöra stöd för ring-
en. Hål bolras i bommen för' två c:a 20 mm
diam. fästen för' gummisnoddar, som hå1ler-

vingen. Plattan (5) ger stöd åt stabilisatoln.
Vingen är' r'ektangulär med två knäckar

och ändskivor. Såga ut 13+12 st. spr.vglal. av
1 mm. furullak enl. r'itn. Rita på ett papper
upp en rektangel ?10x100=vingens kon-,
tuler'. Dela lektangeln på mitten genom

vikning och vik yttelligare en gång för'att

{. &åq.,s.'44
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få flam knäcken. Avståndet från vingens
mittpunkt till knäcken = avståndet från
knäcken till vingspetsen. Vingbalken är' 3 x 7

mm., bakkanten 3 x 10 mm. och framkanten
3x3 mm. fuluribba. Vingbalken nålas fast
på Eder ritning så att dess mittlinje ligger
35 mm. bakom vingets lramkånt och de hela
spryglarna limmas fast med c:a 60 mm. av-
stånd och mellan dem de kortare spryglarna
Vingspetsarna höjas 50 mm. för att få in
stärkas med 2 el. 4 förstärkningar av 1,2 mm.

fan6r och lindas efter limning. Under ving-
ens mitt limmas stödplattån (4) som sågas ur
1,2 mm. fan6r. Vingens ändskivor sågas av
1 mm. fulu odh limmas fast först sedan ving-
en klätts mod japanpapPer.

Stabilisatorn, som vilar mot den i bommen
försänkta stödplattan 5 (1,2 mm. fan6r), är

Tonnls pawa And.ers Håkanssor- sköter Dinschen och modetlllggarintresset i MdIiLö. Frårt Dd.nster

på gruryko et: KarI-E":.k Bergstriir/L, Nisse Korlsson, Gert Andersson, (skumd), Bertil Anders'

son, Hagge Hå.kanson, Arne Persson, Lal BetgqDi'st, okilnd', KjeLI Äke Pettersson,

Anders H&kansson, Lind'eberg och lnge Obson

liksom vingen rektangulär. Rita på pappe-
ret upp en rektangel 295X60 mm. = stabili-
satorns konturer, Vik Eder ritning eller m ä t
ut stabilisatotns mittlinje. Bygg elter kontu-
rerna en ram av 3 X 5 mm. ribbor och passa

i mittlinjen in en ribba 3 x 7 mm. Ytterligare
sex ribbor 3 X3 mm. ge stadga åt konstruk-
tionen. Fenan (6) sågas ut (2 st.) av 1mm.
flak och limmas last sedan stabilisatom
klätts. Se teckningen.

Denna ritning utgör ett led i vår strävan
att få in störle ritningar trots tidskriltens
lilla format, Om Ni anser att dtningen med
textanvisningarna är otillräcklig ellel om Ni
har någon egen id6 om hur problemet skall
lösas så tala om det för red. Lycka till med

bygget!

JULNUMRBT
har utökats med' 16 sid. lör att oi skall kunna lå med mera ritningal', ttförligare beskÅt;-

ningar och JIeru liist:iirda artiklar. Gå inle miste onl Vougt Corsair, Flarande modeller,

HelmetalLmodelln, iLnskt dtesetmotormodetl m, m. i nö'sta numnlet att Modeltteknilt'
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Konstruera ett plan, SO 9o mnbbore, S0 % biittre beoiipnat' och med 50 9o störrc bomblast iin

Ju 87, Stukobo*ioren, töd en ordet' soln sörLdes ut till 8iu stota fabrikr.r. i IJSA' Soatet bleo

crra"" suzc-t, som tald.es ut blarld d.e liu !örilagen. Den bgggdes aa oiLtlilens stö$ta

igg-ionl"otlon "Cuttiss Wright Corpotatiorl"' Föllbara Dingat och, möilighet dtt rlonteto
'"p.*ir.l" ger d.en amenkanska stöitbombarcn chans d.tt operera 1rån hangartartag' Ännu har

ieo d,o"k lit" h nnit bli Lika namnkunnig sotu delL tgskd konkurreflten Ju 87'

f-f nåsående krigets mest bekanta flyg-
nlan. 

-Curtiss SB2C-1 som kärran kal-
ias i amerikanska marinen. Den kon-

streckatle mittlinjen på ett papper och
märk ut spant 1-9. Alla mått tages aY

L"t tast pd ritningen med passare och
iii"aubbå". På så sätt får Ni en skiss
som duser att bygga kroppshalvan på'
Soante"-i modellÄlialan äro återgivna på
sidan 12 och kunna kalkeras på furu-
flak (LY2 el. 2 mm) varefter de skä-
i"" oi äött fästas med knappnålar på
sii"sen. LongerongefiLa zxZ mm furu
iimmas i urtagen på vanligt sått varef-
ter kroppshalvan får torka och man
å".""a"'iitt nästa. Vingen förstoras på

samåa satt varefter den bygges på skis-
sen. Lananinesstället fästes vid ving-
sprygel nr 12, och kan, om man så öns-
kar. cöras infällbart, varvid urtag gö-

"".'i 
ip"vg"t 11. Roder, plåtskarvar och

åuiieå ,iu-tal.ie" som framgår av rit-
ningin markeras med tusch sedan mo-
dellen målats.

" Helldia er."

enna månad har vi valt ett av det

struerades nämligen som störtbombare
för U. S. Navv. men är även represen-
terad (med små variationer) i ameri-
i.r".La' armOn. Curtiss "Helldiver" li-
censbvEsdes även i Canada för ameri-
t anska'Itottans räkning, och fick då be-
teckninEen SBF-I. Här kommer någta
dita ' iåsuingut, tvåsitsigt störtbomb-
nlan av helmltallkonstruktion. Rodren
ivcklädda. infällbart landningsställ
("ä-ven snorrhjulet), 1 ?50 hk Wright
';Cvclonå I4" iuftkvld l4-cvlindrig, dub-
bei stiärnmotor. Spännvidd 15,15 m'
iå"sd r o,z m. Höjd 5,I . VingYta 39'2
m:. Vidare prestanda okända.

Motlellen bYgges i skala I : 25, dvs
alla mått på motstående ritning för-
dubblas. Bårja med att rita uPP den

10
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November 1944

Skala 1: 25.

Vi är'tacksamma om Ni skickar oss en rad och talar om hur Ni trivs med våra rit-
ningar. Att Ni vill ha "stora" modeller vet vi, men Modelltekniks format gör att vi

mås-te pröva olika vägar att få in "stora" ritningar. Därför måste vi ta reda på vilken me-

toil Ni tfivs bäst med. skall vi ha "delade" eller förminskade ritningar. och vilka kärror?

12



November 1944

T\ en vanligaste metoden för sl,art av glid-
IJ plan är högstaltcn. vid vilken antingen
den enkla löplinan, utväxlingslinan eller den
högvärdiga vinschen kommel till användning.
Av dessa är dcn enkla löplinan den äldsta och
mest nyttjade. Utväxlingslinan har komrnit i
bruk först undel de allra senaste åren. Det
tredje hjälpmedlet är vinschen, som vi här
nedan skall ta oss en liten närmare titt på.

Det man först som sist måste fordra av en
vinschkonstruktion är: bra kugghjul, ett ut-
växlingsförhållande av 1:5-1:8, kraltig
konstruktion, tillräckligt lång och stadigt läst
vev, en trissa i rätt förhållande till utväx-
lingen (ju störl.e utväxling, desto mindre
trissa) samt en bra ledare Iör själva start-
linan. Och därmed skulle vi ha cn ganska
bla vinsch!

I stället Jör den mekanism. som skisse.rats
här ovan, kan man använda en vanlig hand-
slipmaskin. om man tar. bort slipstenen.

En bra lina skall ha så litet lultmotstånd
som möjligt och måste hålla de tyngsta mo-
Celler 

- 
minst 4.5 kg styrka är'ofrånkom-

lig. Vanlig metrev blukar olta användas,
men är' olämplig på grund av dess stola luft-
mctstånC. Även p:anotråd av 0,25-0.5 mm
drametel brukas ibland. men den bristel ofta
gencm s. k. knutbildning. Sista skliket på
detta cmråde är' "Damyll'-linan, som hal vissa
likhetel med mettalsen. Draghållfastheten är
4,5 kg. ytan är mycket slät och luftmotståndet
obctydligt. Linan är' därigenom tillräckligt
stark 16r att vinscha opp även 3 m stora kär-

Vins chstart.
Av Heilcki Kourunen.

Hiir nedan redogör en av de
obsolrt bösto linska mod,elttlggec-
F erterna. tör oinschstartens må.nga

Jördelar framföt ale anilla meto-
d.er, som kommer tilt anaänd,ning
niir d.et gd,LLer att slunga upp en
segelmod.ell mot högre, Jtiare och
bätande rgmder-

ror. Enda nackdelen med linan är att den
tänjer ut sig ganska mycket.

Till vinschen hör en annan rätt viktig sak

- fallskärmen längst ut i änden av linan.
Med hjälp av den kan man lekande lätt och
innan linan efter urkopplingen når marken
vinscha in den oskadad. Skärmen gör man
lämpligen av något tunt och lätt tyg - själv-
fallet bäst av siCen. Diametern bör vala 20-

Isac i aktiotu med, oinschen. Könd lrön de flesta
stortAolingu cir han en aa aåra lramsta

xinschlco1/'st7.ärer.

13



Novomber 19.1-l

Ett siitt att tönLia iioen d,e bång-
starigaste mod,etler,

30 cm och höjden 12-18 cm. Bärlinornas
antal ungefär 8. I nedre änden av bärlinorna
fäster man en rund skiva av 1 mm fan6r, ge-
nom vars mitt linan Iör vinschningen trädes.
Linan förses med ring, passande startkroken.
I fallskärmens mitt - på dess utsida - mon-
terar man en annan ring, som fasthåller.
skärmen i högstartkroken. De bägge ringar'-
na träs följaktligen i sådan ordning på hög-
startkroken, att fallskärmens ring kommer.
sist.

Låt oss så övergå till själva virschstarten.
Ilär' beror det mycket på modellen om star'-
ten skall lyckas eller ej. Man bör därför.
känna till något om hur modellen ,'uppför"
sig under en sådan start.

Nästan alla modeller är olika under hög-
stårten, varför man inte skall tro, att alla
vanliga standardmodeller startas på exakt
samma sätt.

Huvudsaken åir att modellen stiger rakt.
Endast då får man den upp så högt som möj-
ligt, givetvis förutsatt att startkroken sittel
tillräckligt långt fram. Högstartkroken kan
ligga alldeles i tyngdpunkten, i speciella lall
t, o. m. bakom densamma. Flyttbara start-
krokar (av cellulloid eller aluminium) har
visat sig vara mycket ändamålsenliga.

Om modellen inte skulle stiga rakt, utan
viker åt ena eller. andra sidan, är vingen skev
eller dess ställning i förhållande till kroppen
ej den rätta, Dettå kan man rätta till genom
att vrida vingen, så att endera spetsen kommer
längre fram - uppifrån sett. Skiir modellen
exempelvis ner åt höger, flyttar mart fram
högre vingen, dyker den åt vänster, blir det
vänstra vingens tur att åka fram en aning.
Man kan också utnyttja sidovind för sådan
trimmihg. Kurvar modellen åt höger, vin-
schar man den så, att vinden träffar modellen
snett från höger, Är vinden tillräckligt stark
och modellen inte kurvar allt för kraftigt,
hjälper även denna metod.

14

När medhjälparen släppt modellen, måste
man dra snabbt att börja med, varvid model_
len stiger brant, När mao nått tillräckligt
stor hastighet, kan man minska draget i li-
nan, dock ej för mycket, Ty i så fall kan mo-
dellen vika sig över endera vinghalvan och
börja kurva eller till och med skdra ner sig.
Därigenom missar ju planet en massa höjd . . .
Man skall därför dra modellen hela tiden en
aning, till dess man märker att den flyger
rätt ut, helst en smula neråt, När modellen
ligger vågrätt, slutar man helt sakta att dra
i linan, varvid ringarna glider lrån startkro-
ken och fallskärmen öppnar sig. Och så kan
man snabbt börja vinscha in startlinan.

Det linns svårskötta modeller som man inte
kan få upp på något sätt. Drar man upp dem
snabbt, kurvar de åt någon sida och det kan
man ej avhjälpa genom att vrida vingen. Drar.
man dem återigen för långsamt, så ',ror,, eller
"jazzar" de för fulla tag. Ja, ibland kan de
också hinna med en liten roll innan Moder
Jord sluter dem i sin hårda famn. För så-
dana "jazzgossar" gör man lämpligen en påse
av papper, som ser ut som en utdragen fall-
skärm - med ett hål utskuret i änden. Sedd
från sidan liknar påsen en stympad kon. Dn
särskild krok för påsen fästes alldeles under
odh bakom fenan i vilken den vid påsens li-
nor fästa ringen hängs. Från denna krok drar
man en lina till den egentliga startringen,
som är'fäst vid startkr.oken. Modellen kom-
mer på så sätt att stiga rakt opp, påsen håller
nämligen modellen i rätt riktning under står-
ten. Vid utlösningen fungerar påsen exakt
som fallskärmen.

När rnan startar i blåsigt väder, måste man
se till, att inte hela linan dras ut, ty vid stårk
vind, måste man hela iiden ge efter på linan
under det modellen stiger brant upp,

Vinschstarten kan vara svår att förklara så

(Var god lortsätt å, sid- 48).

Att startcL en dnka F)er Dinsch ib ett diskutabelt
röje. Hii är er goil metoil.



Novomber 1944

f Tarken i Sverige eller i Finland har man

V sett några kompasstyrda modellplan. I
Tyskland och Rumänien, där man har till-
gång till alla tiders hangterräng har man där-
emot kommit mycket långt på dettå intres-
santa område. Det är faktiskt bala vid Ålle-
berg och i Jämijärvi som vi har god hang-
terräng och skulle kunna sätta igång med

tävLngar Iör kompasstyrda modeller. Men

vi vore inte mycket till modellflygare om vi

Kompasstyrning
för segelmodeller.

Ao öoersergedtut A. Korhonen och B. Lingmark." )

inte intresselade oss Iör metoden och tittade
lite närmare på den.

Den enklaste lösningen dl den ensidigt kor-
rigerande styrningen. Den är avgubbaC här'-

nedan, skiss 1. Modellen är trimmad så att
den kurvar läti åt (ex.) vänster. Kompasse!

rättar oupphörligen kursen genom att styra

åt höger, Anoldningen består av kompassnål

med kontakttunga, batteli och elektromagnet.

När modellen går ul kurs, slutel kompass-

Schematisk Jramställ-
stiiltning dö olil@ siitt
att ord.lLa Lompasstgr-
ni,ng lör segelmodel-
Ier.

rlrlrl(_,,,", I O
.1#

d-l

rlrlr

*) Så att dom kan skylla ev. misstag på varandra.
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nålen strömkretsen och magneten drår Ull
sig sitt ankare, som genom en hävstångsarm
påverkar sidorodret. Den av rodret styrda
modellen återvänder till den l ätta vägen var-
vid kompassen bryter str'ömmen och kärran
på glund av sin trimning börjar svänga åt
vänster igen. Ny korrigering, ny vänster'-
sväng o. s. v. Svår'are var det inte.

Den dubbelverkande konstruktionen (fig.
2), är något mera tillkrånglad. Modellen trim-
mas som vanligt Iör. rak flykt. Skulle den
lägga sig i kurva, sluter magnetnålen en
strömbana (a a1) som påverkar en elektro-
magnet, vars ankare påverkar rodret så att
modellen återför'es till den ulsprungliga kur-
sen. Svänger planet åt andr.a hållet, sluter
nålen en annan str'ömbana (b b1) och en an-
nan elektromagnet, vars ankare påverkar
rodlet. (Strömbanorna år'o endast antydda
på skissen, som inte hal några elektrotekniska
aspirationer). Metoden medför' en jämnare,
mindre ryckig flygning. BåCa dessa kon-
struktioner fordra rätt kraltiga batterier., som
innebära en aktningsvärd belastning. ViCare
måste kompassnålen plåceras så långt fi'ån
magnel,erna som möjligt. Bäl na i ena vingen,
varvid den andra belastas för att Iå jämviki.
Vanligen brrrkar man komplicera kopplings-
schemat med små kondensatoler, som ha till
uppgift att minska gnistbildningen vid kon-
taktpunkterna- Funktionssäkerheten är till
en del beroende på nålens längd, scm i sin tur
begränsas av utrymmet i planet - men dock
bör nå en längd av 8-10 cm. Så var'Cet
me:l den saken.

En "dubbelsidig" konstruktion, där elektlo-
magnetelnas funktion har' övertagits av små-
motoler'. förslagsvis Daimon, lramgår av skiss
3. Verkningssättet blir detsamma (med den
skillnaden att det är lättale att följa ström-
banorna i denna skiss, som dessutom begåvats
med konCensatoler). Den enkelverkande
versionen visas på skiss 4. Gemensamt för.
alla kompasstyrningar är att det foldras stc!a
plan med god bärighet och rätt väl tilltaget
utrymme. Detta gäller i dubbel bemärkelse
betr'äIfande konstruktionen, skiss 5, som dock
tolde fungera mest tillfredsställande. Då mo-
dellen går i kurva, sluter ett kontaktstift på
kompassnålen en strömkrets varvid en "dub-

l6

lr!ODELLTEKNIK

belmagnet" påverkar sitt ankare, som kopp-
lar in en av de två motorerna, vilka äro för-
bundna med sid<irodret. Vilken ,rnotol som
inkopplas, beror natulligtvis på strömrikt-
ningen i den första strömkretsen. Så besyn-
nerligt kan saken ordnas 

- 
om man vill

ha ett förstklassigt resultat.
Man tåger: vad man haver dekreterade re-

dan Kajsa Varg (enl. sägnen en vällörståndig
kokboksförfattarinna) och hennes r'åd gäller
i hög grad även den modellbyggare, som vill
förse sin kärra med kompasstyrning, Om
magnetema för'st gjort tjänst i en ringklocka
eller äro specialgjorda för ändamålet har.
mindre betydelse (förutsatt att lindningarna
håller) och kondensatorer finns det gott om
i radioteknikens århundrade. Den knepigaste
och svåraste uppgiften är nog ändå kompass-
nålen - det duger nämligen inte med någon
gammal Silva-kompass (inget klander mot
det märket), ty nålen måste vara minst 80
mm. lång (som sagt), om resultatet skall
likna någonting. Vi visar på sidan 17 en
arbetsritning till en för ändamålet beprövad
konstruktion. Varen så goda. Bottenplattan 1
göres av isolerande material, ebonit, bakelit.
fiber, plywood..., (alla mått på r.itningen är'
mm.). En lagerskluv med konisk ulborrning
skruvas direkt genom bottenplattan och för-
ses med ett grepp 12 för justering. Armen 2
göres av aluminium och borras för övre la-
gerskruven 3, såmt nitas till bottenplattan
med aluminiumnitar. Kompassnålen filas till
av speciellt magnetståI, som kan fås i han-
deln (hälstmagneter'). Kragen 66 böjes till av
mässingsplåt. Hål bcuas Iör' den svalvajc
eller lilade axeln 5, som lijdes på Flats. Kon-
taktstöCen 8 göras av silvertråd (ev. mäs-
sin och lasthållas av bultar 7 9. Om man
väljer mäsing, bör man löda på kontåktspet-
sal av silvertråd. Ja, det var kompassnålen.
När den är klar gällel det att finna en bra
plats för den och den uppgiften överlåter vi
med förtroende till varje byggare. (Ta vin-
gen).

Som intresset för' mekaniska anordningar'
gäller för att vala en nordisk nationalegen-
skap, vågar vi hoppas, att den första (?)
kompasstyrda segelkärran inte skall dröja
mycket längre. Kanske är metoden mera an-
vändbar än vi räknat med och som omväx-
ling med allt telmiksökande måste den ju ha
ett lugnale inflytande på nerverna.

I
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L l{ytt och nyttigt...

n el fanns visst inle en enda enbladig propeller
Upå SM i år? Ändå erbjuder en sådan här kon-

struktion llera fördelar framlör den vanligå

t\,åbladiga typen, äv€n om vi inte räknar meC

experimenterandets tjusning, Propelleraxeln av

pianotråd meC krok Iör gummimotorn, drages

lenom en nosknapp av hårdträ, en kullagerbric-

ka och spinnern, bockas till en ögla lör upp-

tlragning av motorn, såmt biiies efter spinnern

Iör att sedan bilda motviktens hävstångsarm'

PropellerblaCet är lällbart kring en axel av

pianotråd, som spännes kring spinnern En in_

iätld fån6rbit ger bladet erforderlig styrka lnte

så dumt eller hur?

Dramtidens luftbu-ss är konstruerad av Ray-
l'-ond Loewy och lgor Sikorsky den kände

hellkopterkonstruktören. Den beräknas kunna ta

1,1 passagerare. Hemland USA förstås' Ja, vi {år

väl se.

l
I

,)

Dn rad förnämliga ulställningar pågå som biist
DPå Hårsljärden visar Flollan mcl en siort

upplagd utställning i Sporthallen hur mannarna

"rruärrd." "it-t 
fritiJ Tyväff är ju områCet tabu

för oss (til äIligt) civila' men vi kan lika fullt
intyga alt mån lyckats åstadkomma imponelande

arbeten under de ofta mycket ogynnsamma 16r_

hållanden som karaktäriseraberedskapsmannens
fritid till lands och sj6ss. Bland de traditionella

tändstickstavlorna och broCeriarbetena lunnos

många högklassiga modeller, Irämst naturligtvis

fartyg och båtar men även ångmaskiner och

mera fastlandsbetonade modeller blanCades rned

träsniderier och siöbetonade nyttosaker'

I Cilypalatset i Slockholm hade KSAK och Af-
I tonblarler arrångerat en ex,hibilion kring del in_

te okända temat "för flygsinnad ungdom" Denna

ulställning blev en hyllning till våra segelfly-

gare för vad de uträttat under åIet - och det

är som bekant inte småsaker' Vi fick bl a'

vetå att en konslruktionsgrupp inom Sthlms

Segelllygklubb arbetar lör fullt med ått Jå lram

etinytt. övningssegelplan, belräIfande prestanda

överensstämmande meC Grunau Baby men till
utseenalet påminnande om Fi l Det $r sig'

f\et gör det också i Järnvägssällskapels Iokal i
U käll"r"r, Linn6garan 20. där mån som blist fi-

rar dubbeliubileum; Cen första PåcilicbaDan blir

?5 år samtidigt som klubben passar på att fylla 5'

Färdiga är man visselligen inie, men g€nom

febrilt arbete har man lyckats iordningställa en

del av banan kring Eldorado Citv Varje modell-

iärnväEsman borde ta vara på lillfället och lit!å

på 
"nÅggning"n 

och på de unika biider' med

vilka Pacificbanans tillbiivelse och utveckling

illustreras. Vi återkornmer till utstållningen i
nästa numrner. I samband med Pacificbanans

iubileum utgives ä\'en en elegant broschyr, som

sälies för 50 öre till besökanCe' Den kan ä\'en

rekvireras per brer' Glöm inte bort Linnegalan

20, orn Ni kommer till Sthlm den närmaste tiCen
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2-stegs racerbåt.
Det belr'öos inga dyrbara töolingsbanot

tilt sjciss. Baro dra i gång motorn, siitto' bå!'
ten i Ddttnet och ioiig. Det tir en hobbg som
utöuas 6oer hela oärlden ao garnrnal och
ung, en lobby som hrd.oer liLa mycket au
bätens konstruktör so17l du tnotom.

a tt bygga en modellracerbåt är ingen

A svår uppgift för en modellflygare, men

att konstluela en snabb båt, är mer än de

Ilesta går' i land med. Hår måste amatören
pröva sig fram, försöka på nytt varje gång

han leCsnal på båtens prestationsförmåga.

Allt kommel inte an på motorn, världens

bästa motor kan inte få en för tung båt upp

på steget eller föra en båt som drar med sig

"halva sjön" i kölvattnet till seger. Å andra

sidan kan en aldrig så bra båt inte nå topp-
resultat med en dålig eller illa trimmad mo-

tor. En framgårgsrik modellbåtsman måste

vara litet av motormekaniker ooh mycket av

båtentusiast. Som bekant löljer små modell-
båtar inte riktigt samma regler som sina Iö-
rebilder'. Modellen måste konstrueras speci-

ellt för sitt ändamål; snabbhet under givna

förutsättningar.
I England, Tyskland och USA har man

kommit fram til1 konstruktioner som rninst
av allt påminner om Miss America eller
Miss Englandsbåt"arna, Vi erinrar om ing,

Tloöng, som lancerar aerobåten. Han har
kommit fram till sina resultat främst genom

experiment med modeller,
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Som glund Iör vår ritning i detta nummer
har vi valt den segrande båten i en stöne
nationell tävling i USA, januari 1944. Den är
byggd helt i fan6r, titl skillnad från flertalet
båtar i klassen, som i stor utsträckning ut-
nyttjar balsaträets fördelar (låg vikt, läit-
bearbetat, etc.) I stället för att som ordinärå
båtår ha ett steg, placerat under eller strax
bakom motorn, är vår båt byggd med två
mindre stog, vilket gör att den kommer lät-
tare och snabbare upp på steget. Det iir en

1åg, trots sin bredd elegant konstruktion med
plattast tänkbara botten. Väl byggd kommer
den att göra mycket goda resultat.

Kölen skäres ur en lururibba och går endast
till spant 3. Den erforderliga stådgan ger i
stället bottenstockarna M, som går från
spant 2 över Jrämre steget till spant 5, bakre
steget. De tjänar på samma gång som motor-
bockar, varlör de lordras med de fururibbor
i vilka motorn fästes. Samtliga spant sågas ut
ur 3-4 mm fan6r, medan 1ör botteDstockai-
na väljes 5 mm. FramJör spant 1 skäres lören
ur en furu- (eller balsa-) kloss. 9pant 1, 2' 3

och 5 stagas som ritningen (sidoprcjektio-
nen) visar'. Akterstäven, vari skall fåstas

propelleraxelns hå11are, sågas ur fan6r 5
mm. Däcket stagas lörutom av spanten, av

extra däcksbalkar för och akter om spart 3

och 5 men ej av längsgående balkar. Ribbor
i reling och slag är 5 x 5 furu. Sedan stom-
men byggts färdig, får den torka väl innan
bordläggningen påbörjas. Det är av stor vikt
att båten inte blir skev, ty även en tiu sy-
nes obetydlig skevhet kan åventyra lesultå-
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tet och ge helt andra egenskaper beträffande
fart och kursstab-ilitet än väntat

Bordläggningen göres av 0,5-1 mm fan6r.
Se iill ati ni får vattenlast material. Om kva-
Iiteten dr god linns det ingen risk att bord-
läggningen slår sig även om ni väljer den tun-
naste dimensionen. Skulle så inte vala fa1-

let blir bottnen den verkliga tvättbr'ädån.
Börja med sidorna och tåg hänsyn till rund-
ningen viil tillskärandet av bordläggnings-
flaken. När limmet har torkat slipas kanter-
na utelter reling- och slaglist. Därnäst kom-
mer bottnen i tur. För om spant 3 delar kö-
len bordläggningen i en styrbords- och en

babordsskiva. men mellan 3 och 5 samt 5 och

6 utgöres bottnen av hela flak. Bottnen sli-
pas med finaste sandpapper och blötes så att
träet Iår tillfälle att "resa sig", varefter man
efterslipar med stålul1. Däcket av 0,5 mm
fan6r eller oljeimpregnerat siden, lägges inte
förrän motor, kondensator och batterier in-
stallerats.

Motorlrågan är mycket betydelsefull. För
närvarande har man knappast tillfälle att
välja sin motor fuitt, ty de motorer som stå

till förfogande äro lätt räknade. Som regel

Iår man bygga båten tili motorn ooh inte
tvärt om. Då måste man emellertid bemöda

sig om att få en till motorn passande propeller'
Varje motor mellan 5 och 10 cm" går att an-
vända. Varvantalet bör hålla sig kring 4-
6,000 varv/min, men är som redan antytts
beroende av propellerns storlek och stigning'
På ritningen har endast svänghjulets kontu-
rer utmärkts. Motorns placeling är nämligen

beroende på dess vikt, och batterierna :
ballastens Placering.

Propeller med axel och beslag köpes lämp-
ligen lärdiga från någon av de firmor som

annonsera i Modellteknik.
Vial däcksläggningen blir det tloligen nöd-

vändigt att skära fan6r i 3-4 liirgsgående
flak för att få {ram den rätta kupigheten' I
akterkant av motorlummet klädes med

aluminiumplåt, som kan göras losstagbar'

Använder man oljesiden, måste en relings-
list nubbas fast sedan duken klistrats'

Båten fernissas och slipas, ev. lackeras'

Det är viktigt att ytan, lrämst botten, blir
jämn och glatt. Resultatet blir en 1ätt, snabb

modellracerbåt av rnodern konstruktion, som

ni kommer att få nöie av och nå resultat
med 

Plask.

I

a

20



t-
I
I
I Novsurbcr 1944

\Jid byggandet börjrde jag med mo-
Y torn. I dessa materialbristens tide-

RrNCrrI\JEr{.
Vi bygger mod.eltspå.roagnar. De tar

mindre plats iin en rnodelljiirutiig. Späraag-
nen uiind,er ju på, en femöring- Det är d,ess-
utom en hobbg soiL ger Earnna tjusning sorn
mod,elljiirnuiigen och kan på ett utmiirkt sd,tt

honlplettera Er anldggning.

Spd.ruagnen - den nya hobbyn.

varv kan man ju inte göra upp en
byggnadsbeskrivning, då var och en får
använda det material han kan komma
över. Därför skall jag beskriva hur jag
byggde, så får var och en revidera be-
skrivningen efter behov. Rotorn till mo-
torn togs från en Daimon-motor. Statorn
utgjordes av en järnbit, som filats till
lämplig form. Den försågs med magne-
tiseringslindning, Rotorns nedre lager
tillverkades av en bit mässingsplåt, som
bockades, så att Cen samtidigt fungera-
de som lager åt drivhjulsaxeln. Denna
mässingsbock löddes fast vid statorn.
Rotorns övre lager, en plåtremså, fästes
på samma sätt. Motor och drivhjul blev
på så sätt en enda sammanhängande en-
het, som limmades fast på vaglsbotten,
vilken formades av en bit trä. På denna
bit fastsattes också en bygel med de
bakre hjulen. Hjulaxlarnas genom lag-
ren utskjutande delar 'filades bort.
Utanpå hjulens lagerbockar fastlimma-
des ramverket med lagerboxar, fjädrar
o. s. v. Ramverket tillverkade jag av
kartong, liksom hela vagnskorgen med
undantag för taket. Då vagnschassiet
var klart och provkört, limmades platt-
formsgolven fast. Så tillverkades vagns-
sidorna och gavlarna, som målades och
fästes vid chassiet. Som fönsterrutor i
vagnens centrala del användes silkes-
papper, för att motorn, som upptar he-
la denna del, inte skulle synas. Fönst-
ren i gavlarna äro av cellophan. Mo-
torn kopplades, så att den endast går
åt ett håll, ty därigenom sparades
str'ömventilen in. En spårvagn behö-

Neilan ser oi hu.r reilakti,onen tgcker att
notoroagnen A3 skall l<unna bgggas, Hju-
Le* iir standa.rd, oagnshjul skala H0, De
bli något stihrc iin skaltrchetelL baude\
melt d,et cpelat mi*ilre rolt, då man knap-
post set tuågonling ao hjulen och a*elbor-
arnn kunnn sdnkas Jör att Iå Itum det
skatenliga Ittseenilet. Drevet d.r d.etsamma
soltl tör A-Loket och ,tuotorrr" tillverkad
enligt Bettil Bergs neaod. Bottenplatta i
0,5'_7 mm. plguooil, karosserl' aD kartolrg
eller lunn miissing. To.k du trd, strömau-
t4gare stiltråd,, d,etaliet ao pnnotråd,,
tril etc.
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Rihingd.tit4 oisat tuotoroagnen A3 och
slä.pvagnen. B 18. Alla moton:agnnr ha he-
techningen A och sliipoagrun'na B. Ne-
d,arl d,e egentli,gd, drbetsritningarti,a, gjord,a
spectetlt neil hiinsun ti.lt utskiir.dnilet aI)
uagwiilarna i ks.ttong. Dessudre hor ui
tnte lå,tt med nÅ,gon nttuing ltisdnd,e
vagnen tramifrån, men måft och d,etaljer
framgå, ao d,etaljntningo,rna på. sid. 25.
Detalaer, notorcr och bgggsatser tih mo-
d,ell.spåntagnar i ilenna skala tilloerkas ao
W entzels.

ver inte gå åt mer än ett håll, då detju oftast finns vändslingor. På en mo-
dellanläggling kan man alltid ha vänd-
slingor, så förenklas konstruktionen
samtidigt som driftsäkerheten ökar.

MODELLTNTNIK

Härav följer att dörrarna inte bli lika
på vagnens båda sidor'. På högersidan
äro både den främre och bakre ingång-
en stängd, men på vänstersidan skall
den främre ha en dörr öppen och den
bakre båda öppna. Detta gäller för
Stockholm, Göteborg, Malmö m. fl, stä-
der. D. v, s. med undantag för special-
vagnar och en del nykonstruktioner,
Man får alltså göra en enkel och två
dubbeldörrar. Då dessa fastsatts, är det
ledstängernas tur. Dessa gjortle jag av
pianotråd, som målades brun. Taket
tillverkades av trä med en fals, så att
det skulle ligga rätt på vagnskorgen.
En ledstång i vardera ändan fastsattes.
Det är den som går mitt i plattformar-
na. I plattformarna borrade jag håt för
dessa ledstänger, som fingo gå igenom
plattformsgolven och sticka ut en bit.

R loch E3

B l8 och 19
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På dessa bitar löddes ett par brickor,
och på så sätt hölls taket fast. Det blir
dessutom lätt avtagbart för justering'
av motorn. Str'ömavtagaren tillverkades
av 0,4 mm. koppartråd, som tillplatta-
des i ändarna, i vilka 0,2 mm. hål bor-
rades för de horisontala förbindelse-
stängerna. Dessa löddes försiktigt fast,
varvid iakttogs att tennet inte rann så
mycket att lederna inte kunde röras.
Parallellstaget tillverkades på samma
sätt och fastlöddes. Strömavtagarens
funktionering undersöktes, varvid dock
en fjäder först fastlöddes en liten bit
ovanför de nedersta lagringarna. Sedan
strömavtagaren trimmats till god funk-
tion fastsattes den på taket och med en
ledning tillfördes motorn spänningen.
Därefter kontrollerades att strömmen
verkligen kom fram till motorn och att
inga förluster (elektriska) uppstått i
strömavtagaren, Så var vagnen alltså

färdig med undantag för detaljerna.
Växelspett, skidställens olika detaljer
m. m. tillverkades av tunn koppartråd.
Skidställens övre del, som synas på
högre gavelfönstren, utgöres av en
horisontal axel fäst i stolparna mellan
främre fönstren och sidfönstren. På
dessa axlar äro de vridbara byglarna
fästa. Stockholmsspårvagnarna ha fått
en röd lampa i plåtkåpa på vardera
plattformshörnstolpen, som användes
såsom körriktningsvisare, då spåret
delar sig samt som varning till andra

Bertil Bergs oagn ör ett und.er ao d.riJtsiikerhet.
Enligt hans egen åsikt står d,en si,g i konkurretL-
sen med, Stockholtus spå.raiigar I det avseenilet

- DaiI sdget darektör Åströnr on d,et? Silke-
pawetet son4 tdmster set treoligt ut, och d.öIjer

lultstilndigt ,noton. MåIdd. och fiirdig iir den
detaljerad,e mod,ellen hur oacker som helst.



DIODELLTEKNIK

PA motståeflcle sida se z,i SSrs detcljrat-
ii.iigar. Det fiirrs nrossor meil, smÅsaker
som rnarv kan plocka på den fiir$iga no-
dellen. Tiink bara på att Ni hiller skalan.
Vi taclqr Stockholms Spåraiigar för d,eras
tLllnLötesgåerLd.e d.A d,et göUt att skaJfa
m&teÅdl tit t:år ltobbll och hoppas lå
lörmå efl att räkrrc rned delto sIöd. {iDe,r

i I ortsättltLigen.

trafikanter då vagnen skall starta. Des-
sa detaljer har jag gjort av trä. På ta-
liet fastsattes de skyltar, som höra dit.
Uuder vagnskorgen fastsattes koppel.
Dessa markerades endast, då jag inte
hade tänkt att ånvända släpvagn och i
så fall endast med fast koppling. Ett
funktionsdugligt och enkelt koppel för
modellspårvagnen har jåg inte experi-
menterat med. Sedan finns inte något
mer att tillägga beträffande bygget.

Det finns kanske någon, som säger'
att en modellspår-väg inte kan vara nå-
got ått tlafikera, men då föreslår jag
vederbör'ande att ta en titt på spårvägs-
trafikknutarna i verkligheten. För
stockholmare, titta på det nya spåmätet
i Alvik, där' linjen från staden grenar
sig till tre linjer förutom de spår som
gå till de nya vagnhallarna. Liknande
exempel kan säkert fås i de flesta stä-
der med spårväg. Både i Göteborg och
Malmö har jag sett spårvägsknutar,
som utfördå i HO skulle ge modellspår-
vägsförarna en hel del organisations-
arbete för trafikerandet. Så nog kan
modellspårvägen göras lika intressant
som modelljärnr'ägen. Realismen vid
modellspårvägen kan göras mycket
stor, genom att förebilden är' lättare
att efterbilda än vid modelljärnvägen.
T. ex. avstånden nrellan stationerna äro
ju mycket mindre vid det förstnämnda.

Som nästa bygge har jag planerat en
modell av Stockholms nya Ängbyvagn
eller Göteborgs örgrltevagn. Såvida
ritningar kunna anskaffas. Då jag bli-
vit klar med modellen skall jag åter-
komma med beskrivning om intresse
finnes för denna nya gren av modell-
bvgge.

Bertil Berg.
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Här möter Ni

Bertil Berg.

lngenjör och ettr,siostish ntod,ellbygga-

re seilan barnsbett, Allers-kartongerna

föLjd,es aa mod,etlJlgg, d,et bleo korstruk-

tioner, soltl priioad"es på, Torslanila med,

öoerv(tgand,e nedslående rcelllat- Med ti-
d,en tick mod,ellbggget Dika Iör d.e tek-

niska studi.enn I Jleråri,g .m ilörtjiinst.

Und.er denna period rakade Berg La in pä

jiitm)Agshotellet i en mellanstensk stad,.

Då börjad,e han bggga H0. Det bLe"J etu

portabet ar,,Iäggning så, sntåningom, sorn

prisbelönades på, TekniL i Miniatw i Li".-

kitping. Sen gick tåget Did,(ne! Ni hör me-

ra orn honom i nii.sta numflLer,

24
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MODNLLTEKNIX.

ELElnryry.
Om ni h,ar byggt raketplanet i \

f örra numret och kanske ocksd briint \.
'fingrarna på ilet tsid, d,e första fla.s- )\ -fa\
försöken, så, kan nog d,en hiir idön
oara odlkommen. Sdtrski,It | ör den
som till iiuentErs mirar satsen sjiilu,
kan det uara bra att besttimma start-
ögonblicket från betryggand,e au-
stånd och bakom lilmplig betiickning.

rp ändaren är både enkel och billig. för broderi, som består av en tunn tex-
J Ta en titt på nedanstående figur! tiltråd, lindad med ett än tunnare me-
Vid en tändsticka har med en tunn me- tallband för att få ett glänsande utse-
talltråd surrats fast ett par isolerade ende. Det blir något i stil med den as-
koppartrådar. Ändarna, som befriats bestlindade motståndstråden, fast i mi-
från isolationen, är omböjda till krokar niatyr. Med en ledning av 0,8 mm ring-
mitt för tändsatsen, och i dessa krokar ledningstråd och ett ficklampsbatteri
fastklämmes en bit motståndstråd som kan man fä en 2 ä 3 mm bit av tråden
ligger an emot satsknoppen. Kopplar att brinna av. Tack vare silkestråden
man ett ficklampsbatteri till lednings- i mittcn är det ingen som helst risl< att
trådarna, så blir motståndstråden glö- man rycker av tråden vid monteringen.
dande - om den är tillräckligt tunn - En docka sådan tråd råclrer att tända
och smälter kanske t. o. m., men tänder på raketer för hundratals kronot'om så
dessförinnan tändsatsen. skulle vara.

NåväI, säger läsaren, glödtrådständ- Skulle tråd i denna form vara svår
ning känner man väl till, det kan man att få tag i, kan man fråga efter guld-
slå upp om i Nordisk Familjebok, men eller silverbrokad resp. Jamr!, vari me-
var ska man få tag i motståndstråd talltråd är invävd. Törs ni inte stega
tunn nog för att inte orimligt kraftiga in i en manufakturaffär för att vörd-
ledningar och batterier ska behövas? samt anhålla om att få köpa tio kvad-
Ja,i gamla glödlampor förstås, men den ratcentimeter dylikt tyg, som vanligen
tråden håller ju inte att ta i ! säljes i tusen gånger större kvantiteter,

Jo, det är så att herrar sybehörsfab- så finns det även smalare garnerings-
rikanter kan stå till tjänst i denna sak, band med guldtråd i de sötaste mönster
förmodligen utan att själva rå för det. att välja på,
Det finns nämligen ett slags "guldtråd" När ni nu gjolt tändare till alla era

raketer, så åtelstår en hållare att sätta
dem i, särskilt om landningsstället på
planet är gjort precis som i oktober-
numret. Tändsatsen bör ligga an direkt
emot raketsatsen bredvid stubinen, så
tänder den säkrare och starten blir
ögonblicklig. Genom att tändaren bun-
dits ihop med metalltråcl slocknar stic-

(Var god, torts, p{i sid. 48)
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| lår törsto. tiioling iir avgjord! Trots att d'en
V utlgstes uid, en oggnnsam tid.punkl, liit)-

Iingstiden sammanJöll meil somnraren, bon ai
gliid,ja oss &t att oinnatna inte kunnat uara

mera koalificerad,e, Diiremot tattas en hel del

innan oi får lram d,en rättd bredden på. tdD'

lingsd.eltagandet. Yem gör d'etu minsto' eI-

notorn - s& Löd tiialingsuppgiltelt. To& klas-
ser taststd,tldes och ett penni.ngpris uppsattes

i oarle klass. Hiigste, pri,set, 100 kronor tiLL-

taller d.en som gör den milLsta, praktisltt tulLt
ant;iinilba|a motorn, och segrare i denna lcLass

bleo oö.r uppskattade med.arbetare Caseg Jo'
nes, alias Karl-Erik NoTdstrand, som ano-

nVtut d,eltagit i töblingen. Hafis lnotor iir en

sgnnerl,igen aiiL genomtiinkt konstruktion,
byggd. med, de plå.tbitar, sonr Jonns ti'LL hands

i shriiplå.d,an.

Den lnirrstd irr'otorlr sonx leund,e täs att gd,

beLönas med, 50 krotuor. Denna ktass hade

Lockat d.e llesta tiiotingsdeltagarna och aanns

med, bred, marginal ao aspiranten oid Kungl-

Flottan, Erik lJttman som deLtog ned, toä nLo-

torer, oilka bå.d.a tungerar, Den tiLt höger på

tiitudsticLsasken aisade ti.tl och med en d'rift-
siikerhet, som skuLle berättige.t ti.ll deltagande

i klcss l, men elJekten räcLte itute, ttoligen
beroende pä d.en stoi'a koltektorn, oars orid-

7:a pris 50 Kronor

ni.ngslnonLent blir stort Vi hoppas att i kom'
mande nummer l& tiLuäIle att Liisa rnotorbgg-
garnos egtucl beskrianingar au slnd td'olings-

moto' er. TiIl d,ess nöier Di oss fiLed' att gratv-

teru d.e skicl<,liga honstruktörema.

PRISNÄMNDEI{.

7:a pris f00 Kronor

Karl - Eri k I\ or d s tr and.

Erik UlIman.
27
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fl mesta av sin tid på resor kunna äg-
tr"ilgåtmodell järnvägsho.nlvn.]tp----------------1t

t
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Spå,rptan i staden och På resa'

ur skall en man som tillbringar det

b"höv"e" en spårplan som inte är för
Jå" o"tt som- lätl kan packas ihop så

ali aen inte upptar för mvcket plats'
i{ans probtem äi på det hela taget det

""-.ä *o* lägcnhetsinnehavarens- på
c'a"a"l. r Vua -säger farbror Wellan-
åo. o* d"n konslruktionen ?) Även i
en modern stadsvåning måste man
kunna ställa undan anläggningen så att
ä"" i"t" är i vägen. Vi har talat med

"lr to""" sonr r"sö* låndet runt och för-
iotEr sal.ia saker och ting, och endast
tiri-rriinnri några få veckor av året i
sin bos-tad. Som ivrig modelljärnvägs-
man kunde han inte vara utan sin an-
iassning så värst länge i taget' Han
ioä.n"a".ig ett måttband och satte sig
i 

"-i" 
nii oc[ när han kom ut igen hade

iran kommit underfuncl med att det
fanns plats för en stapel sektioner som

"åti 
t å-pat t kunde packas i en låda'

Han satt6 igång och byggde en anlägg-

"l"n "t atå sådana sektioner. Natur-
iigt-vis arbetaae han i HO, och här är
resultatet.--For 

att spara utrymme blev aniägg-
ningen naturligtvis platt som en pann-
iirrr'" ".t bord"en byggdes av 1/2" ply'
-nåå "o- stagas av lt'x2" fururibbor'
oåitu Uvggnua*sätt kan rekommende-
r^ 

"naääi 
under de lörutsättningar'

""- hai iådde med hänsyn till ford-
rins""n, på en kompakt anläggning'
Via-"* t t"t det omöjliet att göra floder

"ri". 
t up"."a terräng. Stationshus, tr'äd

å"t' 
"natu 

detaljcl nråste vara losstag-
;;;;;"h förvaias i en särskild väska'

Sl örsta svårigheten var sammanfogan-
a"t'av ae oliki borden. Nåväl' vår' vän

frnäu'"as., gamla gångjärn i "hobby-
itån; ä.tt -nar ttatt sait och pillade

-oa a"- böriade ett ljus skina klart' ' '
Utfå"rtta"t fiamgår tvdligt av skissen'
Snrinten är losstagbar och låser sam-

nion t oraon som 1'tterligare spännes

;;*;; med en bult. försedd med

tirgt""it"". Är plywoodskivorna av nå-

gorlunda god kvalitet kommer det inte
ätt Uti naå" sträckningar eller bucklor'
--bårasUänen är förenade med en X-
ram. samt låsas i läge av bandjärns-

"iraior. 
Xonstruktionen framgår tyd-

lict av skissen. Det kan vara nödvän-
aist att förbättra konstruktionen ge-

"Lä urtae i bordsgavlarna - om goF

""t er oiåmnt etc. - 
jämför bilderna

"u 
Noreris anläggning i nr 2 av Modell-

ieknik. Vår vän hade kompletterat sin
otiu.inins med ett litet vattenpass och

tillbraqte mvcken tid med att stoppa
papperslappar under tordsbenen.' Äiltaecnince" ger i huvudsak tre kör-

-i;itish*e-tur. 
-ben 

enklaste är rundkör-
ninte-n enligt följande: Spår B på-bord'r-6i"" ta*"]" G,"bord 3, så spår E och

iitiurL" titt B. För dubbei rundkörning
i';;;i -oåt A och B samt D och E,
J'it'rr.i"oå" som vid växeln H övergår
i 

".k.t.pa", 
runt på F och så till dub-

i"t.oet uia t och J. Ftir tre rundor kör
ui-Ä iorsta vändan, B andra och slut-
iisen C tillbaka till utgångspunkten'
ö'- *"" kör ett tåg runt och växlar
Å"a utt annat så lär det bli nog att
hålla händerna På.

Bansården äf enkelt uPPlagd, men
har tiots detta möjlighet ått ta tre
"ri a" tes utan att huvudspåret bloeke-

räs. ntt än-spa.igt lokstall för ett långt

"ff"l't"e 
koriare-lok leder till en vänd-

.iiiu", "o. är anläggningens enda för-
sänkta detalj.--'Aven 

med-god vilja kan man knap-

"""t 
-i;uii; 

aät treti för en portabel
i"oJ"ti.iat"uag, då den måste packas

o"o oött sättäs ihop och dessutom är
Jäii val skrvmmande för en spårvagn'
öii""tnot kömmer den att göra god

tit;;a i "t liten lägenhet eller för den

rånJ"ttia"nuaet.an som bt'ter vistelse-
."t-oitä. I uaije ftlt gör den det möjlig1
ior år gäa vän till osJatt köra några tåg
n-l stad-shotellet i Trosa när han tycker
iå* titi" alltför odrägliet lång, för.?tt
åii "ri a^c"" senare chockera de snälla

"ia,i"..t 
oÅ" på Frimus i Karlskrona'

RoIf Rallare'
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l\u hygger vi vagnar.
Modelljiirnoiigshobbyn bö4ar !ör er d.et

niir ni hommer hern med d"en törsta bggg-
satsen uniler armen. Hiir iir d,et jobb ni
möter. Många känner med, ett leenÅ,e iger.
d,et mestd.

Q om regel bygges vagnarna huvudsakligen
\J av tr'ä och kartong. endast de verkliga
"stjärnorna" ger sig på vagnar helt av mäi-
sing eller zink och bygger då helt efter sitt
eget huvud, ofta med mycket gott resultat.
Köper man en byggsats till en vagn, får man
endast några standarddelar av metall, resten
träIlak, ribbor, kartong m. m, Har vi valt en
godsvagn, blir arbetsgången som framgår av
nedanståerrde skisser. På en bottenplatta re-
ses gavlar med urtag för takets ribbor. Med
en träkloss kontrolleras att gavlarna stå vin-
kehätt mot bottenplattan (fig. 2). Ribborna
läggas i urtågen och slipas till vagnsprofilen
(3), Många gånger användes en takprofil av
trä, som filas och slipas till rätt form i än-
darna. Jfr. sid. 33. Ramverket bygges upp

MODELLTEI(NIK

med lister under bottenplattan, varvid bal-
karna göras mera illusoriska genom en på-
klistrad kartongrernsa (fig. 4-5). Taket av
kartong limmas till gavlar och ribbor, varvid
man kan underlätta arbetet med ett par rib-
bor och några gummiband (fig. 6). Vagns-
sidorna, vanligen av tryckt kartong, skäras ut
och limmas. Stag ochdetaljer, trappsteg, dör-
rar böra lörliirdigas och fästas innan vagnen
målas,

Även om vagnssidorna äro tryckta .i färg,
kan man ge modellen patina genom att fläcka
med tunn vattenfärg. Vid målningen av un-
denedet bör man akta sig Iör att få någon
glänsande lackfärg, eller djupsvart färg, Titta
efter på tåget nåstå gång. Den övervägande
färgen är grått i olika toner. cör aldrig två
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vagnar i precis samma fårg, även om de skola
gå i samma tåg. Del är sällan som även ny-
tvättade vagnar hållel samma färgton i verk-
ligheten. Godsfinkorna blir t. ex. aldrig lika-
dana.

Det fu r'ätt svår't att rekommendera något
visst system Iör vagnsbygge. Val och en har'

sina metoder som ger ett gott resultat och
som han är' nöjd med.

Natulligtvis måste man ha pet'sonvagnar
på banan, långa härliga boggivagnal scm fly-
ter' utelter spåret. Byggmetoden behöver i
stolt sätt inte skiftas, Iör att man går över
från godsvagnar till pelsonvagnal. Särskilt
betr'äffande de äldle, 2-axliga typerna är till-
vägagångsättet nära nog dct samma Den
tacksammaste uppgiften är' då att sijka eiter-
bilda plattformarnas gallerglindar och vin-
kelornamenten vid takel så exakt som möj-
ligt. Gunnar Nor6n är'nog den oöveltr'äffaCe
mästaren härvidlag, eller vad sägel de som

sett den lullande SJ-utställningen, Folkets
järnväg 

- Jätnvägens folk. Det har visats

utmärkta lesultat med en lödd stomme av
tunn ståltr'åd samt limmat julgransglitter av
den mellanbreda, styvare sorten. Nei, om
man börjar prata detalier', kan man hålla på
hul länge som helst.

Vi väljer en modern boggivagn. Den byg-
ges efter i huvudsak två metoder. Vill man
inte ha någon inredning, men god tyngd på

vagnen, kan man välja det system som illu-
strelas på sidan 33 nederst. På en kraftig
bottenplatta (A, sedd underifrån, K) limmas
gavel- och mellanväggsklotsar' (D, E), på

vilka den massiva takprofilen (B) lägges
Gavlar och vagnssidol av kartong klistras,
boggierna skruvas fast och man övergår till
detaljerna. Buflertplanka och automatkopp-
ling medföljer varje byggsats ellel kan köpas
siirskilt från hobbyf irmorna.

Vill ni ha vagnen med inredning, lekom-
menderar vi tillvägagångssättet, som skisse-
rats på sid. 31. På bottenplattan limmas gav-
lar, som naturligtvis slipats alla på en gång

för att Jå exakt form, med utsku.na dörrar
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och fönster. Golvet och mellanväggarna må-
las i r'ätt kulör', och man ger sig i kast med
soflor av kal.tong. Nu skall vi pr.ata mera om
inledning i nästa nummel, så vi nöjer oss
med att påpeka att rättå färger och skalenlig-
het betr'äffande dön'ar, fönster och bänl<ar
betydel mera Jör ett verklighetsbetonat ut-
seende än antalet medtagna detaljer. Tak-
libbo|na limmas och slipas till rätt profil i
sina urtag och taket limmas fast och målas
invändigt. Ev. anordningar Iör belysning
monteras och sidor.na, vars insidor målats,
limmas fast, sedan man först med ett stäm-
jär'n skurit ut Jönstren samt limmat celluloid
på insidan. Utstansandet av fönstren är en
svår histolia, om man har fönster. med r rnda-
de hör'n. Om man kan slipa en hålstans av
ett smalt ståh'ör, har man god nytta härav.
Röret har samma radie som hörnens rund-
ning, så att man kan stansa ett hål i varje
fiinsterhörna och mellan hålen använda stäm-
järnet.

Balkalna under. vagnen limmas fast med
cn ändbit (fig. 5), som antingen gör.es till-
r'äckligt stor för att fästa kopptet i, eller lim-
mar man för detta ändamål en särskilt klots
(fig. 6). Ett urtag i balkarna (fig. 7) ger.

boggierna svängrum. Använder man kar.tong-
tak, avslutas taket med en ändklots som sli-
pas till rätt for.m enligt litningen (fig. 8).
Buffertplankans utseende beror på vilken au-
tomatkoppling man väljer, men köpes i de
Ilesta fall färdig, liksom boggierna (eller åt-
minstone hjulen). Med mässingstråd och löd-
kolv klalas vagnstag, ledstängel o. a. detaljer.
Ventilatolhuvar på vagnstaken kan illustre-
las med skruvar, som drages i taket så att
endasl det kullriga huvudet synes.

Beträffande målning kal tilläggas, att mo-
dellen vinner. mycket på om gardiner.na målas
på insidan av fönstren, Alla göres dock inte
lika mycket fördlagna . . .

Detta var det allmännaste om byggande av
vagnar, och dessutom torde det vala känt för
de flesta. Vid införande av vagnsritningar i
kommande n:r, behöver vi alltså inte ta om
den elementär,a byggnadsbeskrivningen, utan
vi lämnal i stället data om vagnen och tips
om det skulle vara några särskilt nöjsamma
detaljer.

Fig. 5 Fig. 6

%s
t€

Fig. ?

Fig. 11 Fig. 12
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Skissen r-,isor hur iildre tagnar kunna
bltsqtLs 1ör att nit ökad tlJlrgd om man hlte

aiIL bggga inred,nittger. Riicket oclr besiag

bjud.er den d,etdlislLgne åtskilligt arbete i
alla JaIL Ändbiten E,'på Dilken plattlor-
nen H li?trlros, g.ir enddst sa låtgt under

udgnen, dtt den tjii]l"ar som liiste Jör kopp-
Iing och eD. hi.Ulpdr.



C. B. PEDERSEI{.

\Ji fortsätta nu med rAma, vllkå åven Ull-
Y verkas av lönn- På fock- och stormaaten

äro motavarande rår lika langa, men pä kry86-
maste!! åro de något kortare. Generellt gäl-
ler att diametern vid mitteu är en femtiondel
av råns långd och att nocken är hälften av
detta mått. En 100 mm lå,ng rå bltr dårför
2 mm på mitten cah 1 mm vld åndarna. For-
men i övrigt göres svagt parabollsk.

Efter dessa mÄtt tillverhas &lla rårna. Med
en liten flnställd putshyvel lomes åmnena
fyrkantiga, åttkantlga och runda varefter de
slipas med 3/0 sandpapper, fuktas svagt med
vatten och få torka samt polerås slst med en
Bucd finaste stålull.

Längdmåtten tagas efter ritningen så att
fock- och storrån bli 125. två undermärsrår
116, två övre märsrår 107, två undre bramrär
100, två övre bramrår 88 och två röjelrår 73
mm. För kr-yssmasten göres rårng,, en av varje
119. 110. 103. 93. 79 och 64 lllm.

Liksom vld tillverknlngen av mastern& år
det här beslagen som vålla de störcta svÄrlg-
heterna. och vi måste förenkla shidet till
rårna i hög grad. Vl börja med underråracken,
d. v. s. beslaget. som ansluter underrån ttll
det lilla. öFat pA mastens förkant nedanför
märsen. Racken sågas och fllas ur tunn bleck-
plåt med mått som flg. A vlsar. Stlftet, a,
filas ut till en smal trÄd, bockas nedåt runt
en svnål och klämmes lhop med en tång, sA
att ett litet horlsontalt häl bildas. Ttlls !'t-
dare lämnas det öppet, men sedan rÄn passåts
till masten slutes det genom att åndan vtkes
upp omkrlng den framförvarande plåtkant€n,
fig. B. öeat kan givet!'ls i:ven lödas thoD. Sttf-
ten b, fig. A, passas horlsontalt aktertfrÄn
genom råna mltt. Racken tlll underrÄn på
kryssmasten. beglnrån. göres mlndre I pro-
portion. Mitt emellan rackarmårna borrås ett
vertikalt hål genom rans mitt. Av 0.30 mm
koppartråd bockas tvÄ sma ovala ögior vll-
kas skaft lödås thop som flg. C vlsar. Sjä.lva
öglorna bockas I 45 grader ut från varandra,
så att de inbördes bllCa 90 gradels !'lnkel-
Det hoplödda skaftet filas ned lltet, för att eJ
bli för grovt och trådes nedlfrån upD Fenom
råns mitthÄI. varvid ögloma bllCa block för
märsskoten. Endast tvÄ av skaftets fvra tra-
dar få gA lgenom rån och vrldas röst ihop
ovanför denna. Den ena trå.den kliDDes ev.
den andra får btlda ett öFa och vrldes tlll-
baka länBs det hoDvridna skaftet semt lödes
eventuellt fast, flq. D. Desss trÄdår bilda
borgen, varl rån hälrger, och dess lä.ngd och
nktning avDassas så. att när rÄn hår sltt rätta
läge ösat kommer tätt intill masten tätt un-
der mÄrsen. Irär, tätt under märaen. borras
ett tidigar€ ej gjolt hål långskepps genom
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masten. Når rån se[are monteras trä.des en
sytråd genom ögat på borgen och tråden8
bådå ändar stickas genom maathÄlet Eamt be-
strykes med lim innan de dragas lgenom. Den
vridna koppartråden bindes därvtd tätt intill
masten men förbllr $rlig. Den monterade rÄn
ser då ut som fig. t visar.

skalan inbjuder eJ tiU besls.g på rålockar'-
na och det torde varå. tillfyuest att knopa
rlggen mnt rårnas nockar. Man kan dock
borra ett vertikalt hål i var nocke och pA ti-
digere skildråt sätt göra två dimunitlva ög-
lor av koppartrå.d uppåt och nedåt på nocken.
Ltkaså, torde C€t vara båst att eJ göra jäck-
stag och andra beslag.

Undre härsrårnas rackar göra.s så som flg.
F vlsar. I eselhuurdets förksnt sågas med löv-
såg ett förut eJ gjort horisontalt sditt på ha.lva
höjden. varl racken passag och sprintas. En
borgstötta passas under råIr för att båra upp
C€n. PÄ en rak 0.60 mm mässlngstrAd åv rått
länqd fllas en llten taDD I var ä.nda, den öwe
stickes underifrån centralt ln I räns mitt. den
nedre ställes t ett häl I mårsen tätt för om
mårsstÄngens fot. Detta. hål göres lämDllgast
så. att man med ett flr,t lövsågsblad såFar ett
ytterst grunt 6nttt från hålet för stÄnrafoten
fö"över. Då stÄrge'r står på sln Dlats blldas
ett litet hAl tätt intlll dess fot. Rå.n ser då. ut
som flg. G vlsar.

övehärsråns råcke söres även av bleck-
plåt som flq. If visår. Stiften c skola slÄs ln
tätt i rån. De tvA fllkarna. d,t) vddas 90 sra-
der. så att de stå vertikalt när tÄ.n är horl-
sontal samt bockas flInt en tråDlnne av stwvt
märsatÄngens grovlek. så att den smale llg-
ger utanDå den breda, varDå d€ l6das lhop,
fts. I. Dårvtd takttages att helsen vid e nypes
tlitt thoD. Distansen mellan stången och ran
får endast varå 2 mm.

Itnderbramråmas rackar göras åv en llten
remsa bradmässing. 0.15 mm. vllken vlkes
runt en fln svnÄl och lödes thorr. varefter sy-
nÄlen vH.rmes och taqes ur. D4rDå foimås rac-
ken med lövcÄg ol'h nAlfil. llk ftg. K. En tlk-
nande hoDlödd plåtremsa. 1.5 mm bred. fllas
ur tlll ett stlft och slÄs uDnifrån Fed cenom
rAns mltt, fte. L. gålet skall vlsa tvärs över
rån och passa till racken. Stiften genom rån
och racken göras genomqÄedde ett par tlon-
dels mm och klyvas i ändan i lödfogelt likt
en saxsDrlnt.

övrebram- och röielrårackarna göras av en
I hårnålskrok böld tunn Dlåt.emsa c a 1mm
bred., vars båda åndar horlsontalt stlckas ge-

*) Av vllka den ena är 1,5 mm och den
åndrs, 0,5 mm br€d.
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nom rÄtna, flg. M. Hålet skall givetvls passa
efter atångertla. Vedlkalt genom mttten på
dessa rår och övre märsrårna borras ett fint
hÄll för faUet. Block under rårna och nockbe-
slag töras eJ på dessa små rår,

I mesanmasten borras ett långskeppsgöende
håI i höjd för mesanbommen, och två små ög-
lor tillverkas som tidigare beskrlvits, se fig. A,
sid. 19 n:o 7 av tldskriften. Mesanbommen gö-
res båst a.v en mässlngstrÄd med mått efter
rltningen och filas smalarc mot masten. I
själve ä.ndan filas tråden ned till ett smalt
stift, vilket bockas i vinkel nedåt och hakas
i öglan på masten. Yttre ändan av bommen
klyves vertlkalt med ett fint lövsagsblad så
långt in Bom ttll skotblocket. vilket då. kan
lödas fast I skåran tillsamman med en llten
ögla för dirken. F laggeffeln på eselhumdet
göres också av metall med ett fint stift t

[IODELLTUKNIK

nedre lindan, vtlket stickes ned lnnanför eael-
huvudets akterkant.

Beslagen äro härmed i huvudsak flirdlga,
Det är förmÄnligt vid riggningen att rackarna
till övre märsrårna, övre bramrårna och röJel-
rÄlna endast passas på sina ställen så, att de
kunna avlägsnås f!ån rårna. De andra mc-
karna kunne dåremot fästas på sinå rår.

Master och rår målas nu. Vi väljd en Uus-gul fårg, vitt, litet guldockra och lltet krom-
gllt blir bra. Alltbg målas helt gult utom
bramstängerna och hesanstången, vilka tnå-
las som fig. N visar. Den bruna färgen, obränd
terra, som skall imitera omålat trä, laseras
endåst helt tunut på stängernå och fÄr torka
innan det tula målas. Vl spara överbllven färg
för kommande behov, block och dylikt.

Dettå, avslutar tlllverkningen av rundhulten
och vl äro nu klara stt börja riggningen.

s. s.
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Gjutna ekerhjul.

1.n verklig stötesten för alla modelljärn-
Fr vägsbyggare tycks de gjutna ekerhjulen
vara. Att gjutå hjul i gipsform eller Märklin-
hjul är nog också ett företag, som de flesta
byggare (i likhet med mig själv) Iör'sökt och
snubblat på. Sedan jag i juninumlet av Mo-
dellteknik antydde min egen metod, ha| jag
haft flera förfrågningar', som jag brevledes
besvarat. För att emelleltid söka jämna vä-
gen för ett större antal modellbyggale vill jag
här nedan närmare förklara, hulu jag gick
tillväga vid tillverkningen av min gjutform.

Av en bit 6-kantigt, blankdraget järn svar-
vade jag den s. k. innerdelen, fig. 1, i vilken
ekrarna senare skulle urtagas, Att jag valde
6-knt. järn var endast därför, att gjutformen
skulle bli bekvämare att hantera. I centr:um
på innerdelen gjordes en inborrning med
samma diamete! odh djup, som navets dimen-
sioner. I detta hål bonades ännu djupale ett
2 mm hål för ett centlumstift, Dessa borr-
ningar gjordes naturliglvis i samma uppspän-
ning som svarvningen. Därefter kunde ar-
betsstycket nedtagas för vidare bealbetning.
Excentriciteten Iör vevtappen avsattes från
centrum och ett hål borrades. Tag dettå un-
gefär 2 mm för HO. Med en liten mejsel bort-
tåges godset mellan de båda hålen.

f,Iu är det tid att tänka på ekrarna. Själv
har jag valt 12 ekrar, vilket naturligtvis icke
är skalenligt, men ett stör're antal äventylar
hela gjutningen. Med 12 ekrar ser hjulet lik-
väl naturtroget ut. Såga med en tunn båg-
filsklinga ett spår Iör en eker diamentralt ge-
nom vevtappshålet. Sedan ritsas de övriga
ekrarna upp, varvid man använder sig av det
faktum, att radien är lika med en sida i den
6-kant, som kan inskrivas i en cirkel. När
man sålunda uppdelat cirkeln i sex lika delar,
skäres ett spår genom vardela av dessa punk-
ter, varvid man måste tillse, att alla spår gå
genom centlum. Nu har man alltså sex ekrar
och det är en ganskå enkel sak att dela upp
fälten mellan dem ytterligare en gång,

En sak måste man emellertid tänka på, och

Oss rallare emellan.
det är släppningen. Formen får m. a. o. icke
bliva !åCan, att den håller kvar det färdiga
hjulet. Därför böra alla hål och spår vara nå-
got större upptill än nedtill. Detta kan man
åstadkomma medelst en knivfil eller genom
att skava med klingan på kanterna upptill så
att spåren bliva en aning koniska. Även hå-
len kunna med resp. borr vidgas upptill.

Hjulet är emellertid ännu icke utbalanse-
rat. Mitt för vevtappshålet skär man bort ett
cirkelsegment med bågfilen. Se till, att Ni icke
skär ända ner till löpbanans lramkant utan
lämna någon halv millimeter, över huvud ta-
get är det bättre att ta bort för lite ån {ör
mycket, då det förra fallet kan rättas till med

6t7roh7

6'7,2

O-r?21/e.A

4'7'"

//.h;It

37



en fil. Sedan ovannämnda centrumstift (med
släppning uppåt) inpassats. lägges innerdelen
ät sidan och vi ägna oss istället åt ytterdelen.

Denna svarvas också lämpligen av sexkant_
järn, t, ex, en mutter. Huru detta tillgår, vi_
sas å-fig.2. Tänk på att tillampa ModeIjårn_
vägsf örbundets standardmått. Godstlockieken
på löpbanan kan i skala l:g7 göras c:a I mm.

Nu kan vi göra ett första lörsök att gjutå.
Själv försökte jag att gjuta med skopa, men
detta misslyckades och jag fick endast bom_
gjutningar. Ett bättre och bekvämare sätt är
att med mejsel eller tång dela isär gjutmetal_
len i småbitar och efterhånd lägga dem i for_
men medån denna upphettas med en blås_
lampa. Med en tång stöter man forrnen flera
gånger mot ett fast underlag, vilket bidrager
till att metallen bättre flyter ut.

- -När denna stelnat, filar man med en grov
fil bort det överfliidiga ner till Iormen, fäster
innerdelen i ett skruvstycke och vrider ytter_
delen tunt och lyfter slutligen av densamrna.
Som gjutmetall användes babbits eller stil_
metall. Den senare kan man nog få på något
tryckeri elter kasser.ade typer. bly och tenn
åro alltför mjuka rnetaller, varför hjulen
mycket snaft skulle slitas ut,

Tappa inte sugen, om Ni skulle misslyckas
med- de första hjulen. Metoden är utprovad
och har lämnat goda resultat. Navhålet bor_
rar Ni lätt efter centrumstiftet.

Efterputsningen klarar Ni utan instruktio_
ner, och om Ni gjort formen väI, behöver Ni
inte ägna mycken uppmärksamhet däråt. I
annat fall kan det bli niidvåndigt att sättå
upp hjulen på dorn och ta ett litet skär i
svarven på löpbanor och flänsar. Det vore
kanske välbetänkt att lägga till någon arbets_
mån på dessa ställen,

- Iör att få alla vevtappar exakt lika långt
från, centrum, kan det vara lämpligt att göia
en borrjigg för ändamålet med styrtåpp i
centrumhålet och hål för styrning av vev_
tappsborret.

Med modellbyggarhälsningar och tillönskan
om Ett Gott Hjul

Soen Lönnqoist.
Hr Sven Lönnqvist ber Red. Iramföra ett

tack till Bertil Berg för den goda id6n med
reläet som behandlades i förra num_ret,

Det är särskilt nöje att samtidigt på läsar_
nas vägnar få tacka hr Lönnqvist och hälsa
honom välkommen åter'-
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Rostig miissing.

N fu jug startade som modellrallare genom
L-\ att köpa några hjul, ett par. rälslä-ngder.
och en hotor, tänkte jag att med detta fär_
digt, sk_utle det gå fort att bygga en anlägg_
ning. Men när jag kom hem och tog mitt ny_
inköpta material i därmare betrakLnde, sågjag att det ännu var mycket att göra. Hjulen
saknade ju bland annat ekrar och rälen var
gul i stället lör brunrostig.

Om behandling av rälen läste jag i någon
tidskrift att den kunde målas svart och sedan
putsas av på översidan för ernående av god
kontåkt. Det blir ju snyggt och prydligt, rien
var ser man den svarta färgen i naturen? Ef_
ter första regnväder har den ersatts av rost.flå måste mah givetvis ha rostiga spår även
på modellen. 

_Eftersom mässing ej kan rosta,
får man l.a till penseln om man ej har annai
medel- Men nu är det så med mässing att
den p"å kemisk väg kan färgas I alla reg-nbå_
gens färger och några till.

, Jag^sökte på min bokfirylla oeh fann följan_
oe två recept:

1. I en liter vatten lösas ? g kaliumper_
manganat och 50 g kopparsutfat. Vid an_
vändandet värmes lösningen till c:a 40. och
behandlingen låger omkring en halv timme.
.t argen blir riijaktigt brun och nyansen beror
på hur länge man behandlar metallen.

2. I en liter vatten lösas 50 g kaliumklorar
och 100 g kopparsulfat. Temperaturen skall
här vara något lägre och behandlingen går
på tio minuter, Färgen blir smutsbrun.

Som kaliumklorat nu under kriget endast
säljes med tillstånd av polismyndighet, ansåg
jag recepl, 1 enklast och gjorde ett försök, som
slog rätt väl ut. En meterlängd delades ifyra de1ar, vilket ger skalenlig rälslängd.
Fett_och oxid avlägsnades m"d h.ndpaft"
{ kraftskurpulver går också bra) och en våt
bomullstuss. Rälsbitårna hängdes sedan på
trådal i en hög. smal flaska med den varma
lösningen. CåItg efter annan tog jag upp en
bit, torkade av undersidan med en bomulls_
sudd odh kontrollerade färgen. NiL den bli_
vit mörk nog, tolkade jag av alla bitarna med
en mjuk tyglapp och putsade översidan med



i r ine för'äldIar skulle fita silverbröllop Det
lVl galld. att finna en lämplig plesent. Eiter
mycket fruktlöst sökande, beslöt jag att byg-
ga en prydnadsmodell med mycket "silver"'
i en "hobbylåda" hittade jag ritningar ti1l en

"Sunderland" plus en Iörsvarlig bit %tums
ebouit. Det avgjorde saken. Beslut och hand-
ling är ett hos mannen, två hos kvinnan och

tre hos barn (tjänstefolk finns ju inte mer)'
Ritningen fotograferades ner till sådan ska-

la att flygkroppens höjd blev ,ämt en halv
tum, och så togs ebonitskivan fram' Jag ri-
tade upp konturerna och sågade ut flygkrop-
pen som var avhuggen alldeles framlör fenan'

Stabilisatorn och sista biten av kroppen skulle
när igen göras i ett stycke enligt mitt fattade

beslut. "Svansen" skulle sedan skruvas last

vid llygkroppen. Elter mijdosarn och om-

sorgslull fil-ning passade bitarna precis, men

Iin smärgelduk. På så sätt fick jag ett över-
drag. som liknade rost.

Nlgon Eåns händer det att rälen har en

"rå".-strimmG översida. vilket dels är {ult
och dels ger förluster i form av både elekt-
riskt motstånd och friktion. Denna yta måste

då först av allt slipas av med en lil och putsas

meil smärgelduk, så att rälshuvudet får rått

Profil' Troin

Pseudonymen "Train" har jag ej knyckt
från engelskan om det också kan tyckas så,

utan den är namnet på en av de dvärgasrne-

der. vill.a enligt Voluspa hjälpte till att bvgga

upp våirlden tillsammans med asarna Hop-
pås bam att jag skall kunna göra skäl Iör
namlet.

REPLIKABYGGE
i den högre skolan.

Är Du lör s t o t !ör dtt bugga 1.n.j"ssil,a n'o-
d.elter eller d'r bokhgllan redan Jvlld? I så'

lall iir denna arrikeln skriuen lör Dig' Har
'Du 

soåfi att hitta på en petsonlig julklopp

eller lysningsptesent - så giir den siiilo!

innan llygkroppen fick sin slutliga avputs-
ning, måste jag kläcka en metod att fästå

vinlarna, Sedan ett kvarts paket Riksbland-
nin! gått upp i rök var saken klar' Jag

Eiorde ett urtag i kroppen, lika brett som

iingfastena. varpå jag filade till en bit som

oaslade exakt i urtåget. Denna bit Jilades

.ud.., "ft". 
vingprolilen. Vingalna filades av

ebonit - det var rätt svårt att få ytan järor

och utan hack - och lades i uitaget' Den

tillliLade passbiten ovanpå och två hå1 borra-
des, skruvhuvudena sänktes tilhäckligt för
att iålen skulle kunna pluggas igen med till-
Iilade ebonitbitar.

Så möite jag problem nummer två Mo-
torerna. Efter att ha konsumerat resten av

Riksblandningen, blivit sjuk och åter på bätt-
ringsvägen, sågade jag ut en ebonitribba som

gro.'t fu"-ad.s rund. Ett drillborrskalt i ett
ikruvstäd blev en användbar svarv' - Någon

sådan hade jag varken iillgång till eller Iör-
måga att sköta. Fyra lagom långa bitar kapa-

des av ribban och Jilades elter mallar till rätt
form. Det var rätt svårt att ordna med fast-

sättningen, men genom passande urtag i så-

väl moiorbitarna som i vingen lyckades jag

oressa fast dem så att de inte rubbats trots
att modellen vid ett par tillfällen inte be-

handlats med tillbörlig vördnad och aktsam-

het.
Jag nämnde inledningsvis att jag skulle

använda en he1 del silver. Det var skryt, ty
iae äsde inget silver. Venlilerna gjordes av

måssingsstift som skickades till förkromning

och stiltades last i grunda urborrningar' Ka-
bin och kulsprutetorn filades till av mässings-

Uit"" o"tt lingo undeigå samma behandling'

Först senare kom jag underlund med att
(Var god, forts' åi fi" 47)'
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RICO

LINDGREi\.
öLand.s olcrönte mod,elllLggarkung iir en ao

oå,ra trömsto modeLLf Lygare och Modelltek-
ni,l<.s biista udnner, Han iir originell så,tilLoid"a
att hdtu iir inte nöjd. med, stt ett pLan tlAger
bra, d,et skall också. se någonting ut föt
oiirtd,en.

[rn av Rigos specialiteter är racerflyg-
! ning med bensindrivna modeller, en
fascinerande gren av hobbyn, som ty-
värr har allt för få utövare för närva-
rande. När han sedan läste att vän-
nerla i Svensk Flygtidning tagit in "En
intressant gren, som man ännu inte har
prövat på i vårt land är bensinmotor-
drivna racerplan. Vad sägs om en racer
med den onekligen imponerande hastig-
heten 125 km/tim?", kan jag förstå att
Rigo blev snopen. Hans första bensin-
drivna racer gick över 100 km-strecket
redån vid första flygningen den 12 de-
cember 1943! Dessutom var den, som
alla Rigos konstruktioner, ett sällsynt
vackert plan.

Hans därnäst största intresse är nog
bensindrivna skalmodeller, och otaliga
äro de kärror han förfärdigat. En av
våra bilder visar en bit av hans Fieseler
Storch i skala 1/6 skulle vi förmoda.
Händelsen var den att en av Flygets
storkar hade sin väg över öland och
Rigo Lindgren tjusades av dess säregna
utseende och beslöt att bygga sig en
egen stork och det bums. Ritningen
gjorde han själv efter bilder oeh till-
gängliga data. (Han är nämligen en iv-
rig samlare av modellflygtidskrifter
och flyglitteratur och har ett mycket
imponerande bibliotek av hobbylittera-
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En dt Rigrs tölflygance och linjesköno nr.oclellet
omeilelbart efter starten. En grann syrt.

tur). Vid det här laget har hans Fieseler
Storch troligen redan prövat vingarna,
men vi vet att Rigo hade mycket huvud-
bry, speciellt med det fjädrande land-
ningsstället. Nu håller han som bäst på
med en ny modell (från 1909) och det
är inte otroligt ått den kommer som
byggserie i Modellteknik så småningom.

Vi vill tala om att vi anser Rigo Lind-
gren vara ytterst skicklig modellbyg-
gare för vars gedigna kunskaper vi
hysa den störstå åktning. Ni känner ho-
nom redan från Modellteknik nr 5, där
han skrev racermodeller och modellfly-
get i forskningens tjänst. Han är väl-
kommen i Modelltekniks spalter.

Red.

Neilan aisar han tlygkroppen tilt Fieseler-Storch

- det blir en imponeranile bjiisse
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FLYGI{YTT
UR LEDANDE FLYGTIDSKRIFTER

.Oet händer ållt som oftast,
att {olk förväxlå! fak€tlly8-
plaoet och reaktionsllygplanet
varför det kan vara på sin plats
att slå fast skillnaden de olika
typema emellan. I korthet är
€tt raketflygplan ett plan som
med,för d€t fiir lörbränningen
,b€hövliga syret i sårskilda be-
hållare under det att €tt reak-
tionsplan tar sitt syre dileLt
ur luften.

(SkvweYs-USA)

.C Ar Iuotion Picture Service
Detachment, som till dags da-
to svarat för 180.000 m film,
motsvarande en fiLrnföreståll-
ninE på nåra 11 timmar, har
hgit häljten av alla dessa fil-
mer under slrid. Återstoden är
åv rent teknisk natur. De fles-
ta Ji.lmerna är standard 35 m,rrt
svartfilrr\ men åveo 16 rtlm.
Iärglilm linru.

(Air f'orce USÄ)

å engelsk l<onstruktion av-
ser att dra in flottörrnå ome-
delbart efter starten. Kon-
strultionen {örutsätter två
flygkroppar eller bommar På
Jlygplanet,

För att man skall undvika
den aerodynamiskt o€ynnsam-
ma undersrdan av flottölema
vid indragnilg i flygkroppar-
!rå, avser man vrida flottörer-
na 108", så att i stället översi-
dan viindes nedåt. Denna är
utlormad så att en god aerody-
namisk uformling erhålles.

(r' l,ugw?h-und-Technik)

ll sA:s arm6flyg har ut€x-
periment€rat och utprovat eu
stålhjälm, som väger erdsst
I,5 kg och är så vid, att den
går ned även över flygskyttat-
nas radiolurar,

(Aero Digest)

..4merikanska Mitch€llbom-
bare, försedda rned 75 mm ka-
noner, har nu kommit till b-
sats både i Itali€n och nu se-
nåst vid invåsionen. Rekylpro-
blemet lår vara löst på det sät-
tet, att i samma ögonblick som
eldröret börja! löpa bakåt 1ör
krutgas€ns tryck, utlös€s en
"mottändning" med stötrikt-
ning frarnåt, eom skall motver-
ka rekylen, Enligt vad fö!årna
uppgett å! trots detta vapnets
rekyl så pacs kraftig, att flyg-
planels håstighet minGkar

ryckvis för varje skott.
(f 'luawehr-und-Technik)

.fDen ?5 mm kanonen på flyg-
plan utprovade för första
gånged i september 1939. För-
söken utlöll tiU b€låtenh€t.
m€n det var egentligeu först
1942 socn en 75:a (av typen
M-4) mont€rades in på en Mit-
chell-bombale. Den nya be-
styckningen har bl a komcnit
till utmärkt användning i lta-
lien, På grund av kanonen blir
flygllah€t viGserligen oen-
vändbart för högbombanJall,
men kan i viss utsträcktring
användas för stört- och studs-
bocnbning. Kånonett Iåddas Jör
hand. Den tidiga& grövstå ka-

nonbeväpningen på flygplan
var 1O mm, som använd€s till
exempelvis H'urricane ooh
Stormovik. Den nya kanonen
används huv-udsakligast mot
motorfartyg, maf!stridsst:ill-
ninsar och kraftståtior'er. Ka-
non'en är anbringad i nedre
vänstrå delen av nosen. På
grund &rärav har mån mÅst
flvttå Jörerens plats till P)a-
tåt högr" sida. När Mitchell-
Dlanet är lörsett med en 75
lrm kanon är nosen förkortad
och försedd med särskilt ,klaJ-
[igt pansar.

(Air Force USA)

Jfa. d"t tyska slagskeppet
Tirpitz i april anfölls av flyg-
stvrkor tillhörande dåt engels-
k; Fl€et Air Arrny fick 42 Bår-
racudåpLan in ei mindre än 24
fullträflar genom störtbomb-
fällning. EIt€rsom slagskepp€t
dessutom råkade ut Iör en hel
mängd explosioner, raskt fattå-
de eld och de.ss lv snåbbt tys-
tades. är det uppeDbart, att
pansarbrylanCe bom,ber med
stor lörstörande ldrmäga an-
vänts vid anfallet.

Barracuda år nume!å uode!
full serietillverkning. Det år
ett h€mtrevligt hij€vingat mo-
noolan meC Rolls-Royce Mer-
lin;otor. B€sättning€n är På 3
man. Förutom till störtanfall
kan Dlanet även användas för
höså;Iall och torpedanfall.
Sp;ciellt vid stort upplågda
torpedanlall har planet på sistå
tiien låtit tålå om sig.

(Manchester Guardian)
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Douglas DC-4.
11 ouglasfabrikema i USA har fått de stör-
lJ sLa privata beställningar som llyghistorien
känner. Det gäller den mycket omskrivna
typen C-54 och bland beställarna är även
SILA. som Iör den svenska oceantrafiken
försäkrat sig om 10 plan av denna typ. Trots
detta har presidenten för koncernen sålt
aktiemajoriteten, då han anser att Douglas-
fabrikerna ensamma kunna svara för värl-
dens kommande behov av trafikplan.

C-54 sammanblandas ofta med DC-4 fast
den väsentligt skiljel sig fr'ån detta plan, som
vi denna månad presentera för våra ldsare.

Douglas Company konstruelade DC-54 i
samråd med tekniska representanter för de
Iem största flygbolagen i USA, Det första
planet provflögs och godkändes i maj 1939
och överlämaades till United Airlines Iör
ytterligare prov. Det var utrustat med fura
1,150 hkr Pratt & Whitney "Twin Hornet"-
motorer och tog 52 passagerare. Planet sål-
des sedan till Japan och kvaddades vid en
flygolycka. DC-4:an byggdes alltså endasi i
ett exemplar, men hade den största betydel-
se, då man byggde vidare på de erfaren-
heter som vunnits vid de praktiska proven
därmed. Resultatet blev en något mindre
maskin Iör 40-42 passagerare. Sextio så-
dana plan beställdes och skulle lörses med
vardera fyra "Twin Wasp" om 1,100 hkr,
men ordern annullerades emellertid på
grund av kriget. 1941-42 ändrades ritning-
arna något för att göra typen lämplig Iör
militära transporter och ett stort antal ma-
skiner har levererats till amerikanska arm6n.
Denna modifierade typ kallas C-54 och an-
vändes Jör längre transporter.

Den första serien levererades i början av
1942, utan att någon expelimentmaskin
byggts och försågs med "Twin Wasp"-
motorer om 1,350 hkr. Den har dessutom
sä$kild utrustning för att snabbt kunna
lasta och lossa kanoner, lastbilar och annan
tung utrustning. "Skymaster" som planet
kallas i amerikanska arm6n skiljer sig till
utseendet från DC-4 främst genom att den
har endast en fena, dubbla hjul och en rad
lundade kabinfönster'.

Data för DC-4: Helmetallkonstruktion
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med dukklädda roder, indlagbart landnings-
ställ, noshjulet fälles bakåt. Spännvidd 35,8 m.
Längd 28,6 m. Höjd 8,5 m. Vingyta 135,8 m'.
Tomvikt 15,630 kg. Med last 23,610 kg. Ving-
belastning 173,7 kglm". Topphastighet 424
km/tim (på 5,000 m. höjd). Marschfart 387
km/tim. Stighastighet 420 m/min. Topphöjd
8,110 m.

Flygkroppen är indelad i åtta avdelningar:
1. Förarhytt med plats för två förare och
mekaniker, meC särskild dörr för besätt-
ningen. 2. Toilettrum med divan, tre tvätt-
fat, tre elektriska rakhyvlar, varmt och kallt
rinnande våtten, speglar etc. 3. Främre last-
rum. 4. Kök med värmeskåp, elektriska kok-
anordningar m. m. 5. Passagerarsalong, 40
passa.gerare om dagen och 28 om natten.
6 och 7 omllädnirgs- och toilettrum för da-
mer. 8. Passagerarkup6 för 2 personer'. En
telefonanläggdng kompletterat planets ut-
rustning.

För dem som funderar på att ställa planet
på hyllan bland de andra prydnadsmodeller-
na, har vi ritåt ut motorerna, som kunna
klippas ut och klistras på plats. Bygget kom-
pliceras av att vi inte kunnat skaffa andra
kroppssektioner än de som äro utritåde. Rit-
ningen kan vara användbar för dem som vill
försöka sig på bygge i ebonit d. v. s. "Re-
plikabygge i den högre skolan".

lnom de exakta aetenskapernd hat mdlL alltid
Iörd,eletu att man l<an nömna saket och ting 6d
aleras rötta namn. För att Iå en absolut entgd,ig
benämnNng kan man etnellettiil oltu IA d,e nest
inueclclode glosor, som imponeta redan genom sin
Liingd". Tdg tilt exempel d.en lilla d,etalj pd ett
lartgg, son tör utud,ai,kande ao aarje mrssförstÅnd,

böt kallas " klgoarb omssta.npstag sski.r skd.tlkting s-
talilöpdrekrgsshlLlt". Det låtet ju ganska, itDeck-
Iat, men iindå haT moiletlbgggarna ilet bra m.gc-
ket enLlare iht heflat kemister. Eller aad. sögs

oln alerl absolut entyd,iga benämtuingen på förg-
ämnet nattgrönt B: "Ortoklorm.etan'Ltrod.ietaldi-

b enzglp ar adiamid,otr i J e nytk arbinotdisulf on s g r at
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Rita sjiilu.
Gör god,o, och nktiga ritningar titl Ed,ra

mod,eller. Det und,erliittdr arbetet och sperar
båd,e tid, och lärpengar.

7. Linjerna.
I den tekniska ritningen är klarheten och

tydliBheten utomordentligt viktiga. Detta når
man genom att använda sig av olika linjer.
Ttlnna, otydliga sådana gör ritningen mycket
svårläst.

De till maskinritning anv?inda linjerna är
avbildade å Fig. 5.

Lirje8rupperna äro inall€s 8 st.: 1,2; 1,O;
0.8; 0,6; 0,4; 0.3; O,2; 0,1. Med grupp 0,8 me-
nal man exempelvis en linje av 0,8 mm tjock-
lek, efter vilken de andra linjernas tjocklek
bestämts.

I Cet följande skall vi förklara användniige[
av olika tjocka llnjer.

Tjock, odelad linje.
Med denna avbildar marl föremÄlets synliga

konturer. Tjockleken beror pÄ ritningens stor-
lek och man väljer någon mellan 1,2 -0,3.

Den avbrutna lln jen.
De bakom föremålet befintliga men osynliga

konturelna ritar man med den s. k. bnrtna

/,2 /,o o,g.-'_._
a6 q4 a3

MODELLTEKNIK

II.

linJen. Dess tjocklek är endast hälften av den
odelade linjens. Man bör icke bryta linjen med
allt för korta småstreck. Den avbrutna linjen
måste börja och sluta med en d€llinje.

Den strec k-punkter'ade linJen
är hälften så tjock som den avbrutna. Avstå.n-
den meltan punkteha och strecken är små.
Med denna linje avbildar man:
a) mittlinjerna i hela föremålet och dess C€-

lar, eller där någon punkt skall besui.mmas
genom mätninF,

b) skärdingsyta (linjernas tjockleh är därvld
lika med den odelade tjocka linjens). Lln-
jehas delar är en aning kortare än hos
mittlinjerna. Om man L ex. vill åskåiltg-
göra ett föremåls'1nre". måste det tänkas
såsom en genomskärning vid en bestämd
punkt. Skärningslinjen mårkerar man då
med den oYannämnda linjen.

Den tunna odelade lin jen
litet tunnare än Cen streck-punkterade anger:
a) mått- och måtthjälplinjer,
b) genomskårningsytornås linjering. (Skär-

ningsytorna linjeras för att de skall skllja
sig från ytavbildningarna. Linjerna ritas
om möJligt i 45'vinkel mot någon mitt-
linje av skärningsytan. Avståndet mellan
linjerna är ungefär 1 mm, men när det är
fråga om stora bilder, använder man större
mellanrum),

c) de i närheten av det ritade löremålet be-
fintliga Celalnas konturer. ( t. ex. når: lnan
vill ange samhörigheten med en tidigare rl-
tad bult eller liknande),

d)monentarmarnas, axlarnas, handtagens
o. s. v. gränsställningar.

Frihandslinjer.
Tjockleken är likadan som vid den streck-

punkterade linjen. Linjen används till:
a) brutna ytor och brutna kanter (t. ex. om

något långt föremål icke ryms på papperet,
kan man oftast för'korta det genom att av-
lägsna (bryta) en del av det antingen från
mitten eller änden),

b) fibrernas riktning bÄde på ytan och i ge-
nomskärningar.

o,2 o,y'
rtl 5.

,t:10
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UPPSALA.
I och för bildandet av en mo-

delljärnvägsklubb sökes genom
rrndertecknad kontakt med

modelliärnvägsbyggare i UPP-
sala

Anmälningar med uPPgift om
namn, ålder och adress, som

mottagas Per telefon eller Post'
böra vara undertecknad till-
handa senasL den l december'

Soen Scheller, med.. kand"

Skolgot. 8, IlPPsaLa, teL. 36741

Vl äro hold.de!

Lultfartsmyndigheten vän-
tes utfärda förbud mot flYg-
nine med förbränningsmoto-
re.-- undantaqandes dieselmo_
torer meC cvlincervoLym tl PP

tiU 2.5 cm". Från KSAI( kart
inea åtgärder i motserkande
.vite vä"tas. I Modellteknik
ittbiudo da.fOt till diskussion

köpa. I{elst ångtyp. Svar med

pris och beskrivning till R'

Johansson, Jungskola.

med svfte att finna en mölig-
r"^' -.i ratt" "å'a amerikanskahet att hålla våra

Min.iatyrrnotorägare.
Det svenska tändstiftet

har kornmit. Porslinisolator,
Eänea 3/8' S.A F (Passar
ime"rikanska motorer.) Pris
per st. 10:-.

K. E, FRÖJD, Snickotegt 3'

Landskrona.
eller hemmabYggda motorer i
IuIten. Deltagande väntes även
från modellracerlotk till lands
och vatten. Tänk om vi kunde
iin.ra en motortyP, som IYI-
1--.11" qn.nråk tiLl lands. tiIIler alla ansPråk

Motormodellet!
Byggsats tilt ståvmoCellen
"Junior". spänvidd 52 cm '
länsd 47,5 cm ByggsaLsen in-
nehåller blend annat ribb ja-
DånDaDDe! och gummlsnodd.
brd uGn ritning Kr.3.25 Rit-
ning med arbetsbeskrivning
Kr. 1,00.

EMTA, Säterby, HaDeröDaLIen.

till
-siöss och i )uften. Den bör
dlssutom vara låmPad Iör se-
.ietillverkninE i så stor skala
ått vi får fram de billiga Pd-
ser som är en förutsättning
för hobbvns utveckling Väl-
t.mna med bidråe till diskus-
sionen som öPPnås i nästa
nummer.

SYl\T-E M
Flygplanslacker

DtrCORNIT
Efterhör i närmaste färghandel' Broschyrer och färgkartor på begäran'

_ DEN SLAGFASTA LACKEN

- syntetisk - 50 vackra färg-
toner. Godkiind och använd av

Kungl. Jiirnvägsstyrelsen'

o:h .färger, godkiixda och använ-

da av Kungl. FlYgförvaltningen'

nitrocellulosa-klarlack och'färg'
lack, godkända och använda av

Kungl, Marinförvaltningen.

MÄRKLIN 00-lok önskas

A.-8. Araid Lindgren & Co'
Tel. 6? 0? 65 växel STOCKHOL; ö 

Telegr" ach" ALCO



Från Lutdskrona.

11 et har gått en tid vi hörde någonling
l-,, från racerbilsft.onten i Landskr.ona, mi-
niatylbilens huvudstad. men låt inte detta
förleda er att tro att modellbilsintr.esset gått
i ide under sommalen - tvär'tom det har al-
drig valit så livligt. Ett fleltal vagnar. av oli-
ka konstruktioner ha byggts och körts en
hel de1 också. Häl har jag haft tillfälle att
fotografera en av de senaste, Maserati-racern
(uppkallad efter den världsbekanta italien-
ska lacerbilen). Konstruktören och bygga-
ren heter Arne Friberg, ett namn som är väl
värt att lägga på minnet för framtiden.
Landsktonabo hal kommit att innebära en
hel del av pionjär'anda, antingen det gäller
miniatylracervagnar. eller cykelbilar..

Jag har sett i "vår litteratur" att det blivit
modernt att fota krockar av ena eller andr-a
slaget. Varför skulle vi då inte kunna prata
om vår storklock med Maseratin. Katastro-
len inträffade under rakbanekörning på en
mindre tralikelad gata. På bilden framstår
förödelsen i all dess styggelse. På nästa bild
har Maselatin fått lint sällskap. gamla he-

Gamla pålLtliga AluintdcenL posetar på stdrt-
strecket tillsammans med, Arne Fribergs Mase-

rati. Kdlr ni höra motorernas sång?

MODELLTEI{NIK

delliga Alvinlacer.n står åtet på star.tbanan.
På tal om Alvinlacern kan nämnas att den
vid ett tillfälle i somras gjorde ?3 km/tim
med hemmabyggd 7rl kubikare. Maseratin
hal körts med suvernära Br.own-motor.n men
även med 7 cm"-a|e. Obselvera Maser.atins
hjull Passar dom inte str'ålande? Det är 100
mm tevagnshjul med gummiring. Bättt.e kan
man inte få. Säljes överallt.

Hälsningar Kcrl Erik Fröjd.

Hur gick d.et med, fi>raren? lngetu rtsk, det öt
Maserati\dgnen i Lanilskrona sojrr. halt li,te otur.

Nog Jylles q)iin'Li1r'gens bii4are tör oss
racerlolk.

Tack för raderna och bilderna. \dligen
utgör Alne Friberg och Karl-Erik Fröjd två
starka F i Landsklona. Välkomna med kon-
struktionstips från Skånemetropolen och från
alla platsel där racervagnar byggas och trim-
mas. Det blir l.ips och ritningar i varje num-
mer av Modellteknik lovar.

Red..

Få se nu om han håller det (Sätt:s anm.)

RÄTTELSE,

f förra numret talade vi om Tuthmelisar
och det uppskattade den nog så humoristiska
Tryckfelsnisse som gav lite extra piff åt vÄr&
allvarligt menade data. Han satte svansen först
och resultatet blev groteskt. Riktiga data skall

Spännvidd 7,8 m.
Längd 5,5 m.
Bäryta 13,0 kvm.
VIkt 402 kg.
Nyttig last 150 kg.
Hastighet 150 km/tim.
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November l9,l{

aluminium hade varit lättale att bealbeta
och kanske väl så tilltalande. Ventilerna
kunde då tillverkats av aluminiumtråd av
lämplig diameter. Billigare och - bättre.
Denna nyvunna vishet kom väl till pass då
vingflottörerna, som filats ut av ebonit, skulle
fästas. Aluminiumtr'åden gav här en god lös-
ning. Fenan av ebonit filades och stiftades
på plats medelst avnupna knappnålar.

Själaglad över mitt nyförvär'vade alumi-
niumförråd, tillverkade jag propellrar, radio-
mast och pejlanordning i detta förnämliga
modellbyggarmaterial. Resten av knappnå-
larna kom väl tillpass för' fästande av pro-
pellrarna.

Fundamentet gjordes av den sista använd-
bara ebonitbiten och alurniniumplåt. Jag
bon'ade fyra hål genom den undre plåten,
eboniten och halvvägs genom den övle plå-
ten så att skivorna kunde hållas på plats ge-
nom bitar av aluminiumtråd. Fundamentet
sammanhålles av en bult med för'kromat hu-
vud och en mutter försänkt i den undre alu-
miniumplåten. Mejselspåret i skruvens hu-
vud blev ett gott fäste för' ståndaren, som så-
gats och filats ut av aluminiumplåt, Nu {ölj-
de min lörsta kapitulation för svårigheten att
löda aluminium (en konst som jag dessvärle
ännu inte haft tillfäUe att tillägna mig) -jag tog Metallfix.

Ståndaren har ett stift som passar.i en ur-
tagning vid llygbåtens fr'ämle steg, och nå-
gon ytterligare fastsättning erfordr.as ej.

Hela modellen slipades med finaste smär'-
gelduk och putsades med tyg och metallpoler'-
medel. Även möbelpolityr kom till använC-
ning vid expel imenterandet, och resultatet
blev en speglande (?) yta. Ätskilliga för'stå-
sigpåare ha sagt att ebonitens yta kommer
att "oxideras" och bli matt meC tiden. men
ännu elter ett år märks inget tecken därpå.

För att skona familjens bokhylla, limmas
en bit tunn gr'ön filt under fundamentet. Den
gör nytta och förhöje| Cessutom utseendet.

Nu är att säga hurusom mina föräldrar'
uppskattade gåvan och foltfalande synas tr-i-
vas därmed.

Världens trömsto verk i sill slog
ov HIRTH -HUGOSSON -UVGÅRD

Ivlod.ellllagets lörste instruktör
i,ng. G. H. DERANTZ, KSAK, skriuer:
"Tlllåt mig först och Irämst ått gråtu-
lera till handboken. Det är skönt att
veta, att den nu linns komplett, och
jag tror, att den kan bli en best seller,
åtminstone i våra kretsar. Jag var nere
på Ålleberg i går, och bokverket dis-
kuteredes flitigt, Särskilt läste man
sig vid, att bohen innehåller så mycket
aktuella nyheter."
I tarje bokhanÅel eller frd,n förlaget

- Samtliga lem delar nu ul.komna -Del 1-4 pds 2;50 kr pr del.
Del 5 pris 3;50 kr. Velket inb. i gediget

blått klotband pris .13:50 kr

" l onnv"
J

fullständig byggsats, med utsågade
spryglar, tydlig ritning i full skala
och alla tillbehör av prima mat€rial.
Kostar endast KRONOR 3:- + poto.

Beställ i dag från

IITODEL.CR,{.FT
Kungsgatan 7 MALMö

Ny katalog sändes gratis mot 25 öre
i frimärke till potto och exp.-kostr.

Old,timer.
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Yinschstart.

här på pappelet, men den är dock * jag vå-
gar det påståendet - det bästa startsättet.
Exempelvis undel stortävlingar har det ti-
digare alltid varit stol.t besvär med alla stårt-
linor, som låg kr.ingströdda här och där på
marken. Har man en vinsch, kan man dra .in
linan omedelbalt. Inte nog med att en täv-
ling därigenom kommer att gå utan några
som helst ft'iktioner, allt rafsande och hojtan-
de på tåvlingsbanorna faller bort av sig självt.
Ytterligare en fördel med vinsch är den att
man vid blåsigt väder kan nå stora höjder.

(En HaLLoig -G etne artikel,)

kan genast, så att inte flygkroppen
ovanför riskeras om planet inte skall
ge sig iväg. Hållaren göres så, att i än-
dan av en pinne borras ett hål för tänd-
stickan, och pinnen spikas fast på en
träkloss, se figuren, och ska det vårå
särskilt fint, så sätter man dit ett par
polskruvar också, till trådändarna på
tändarala.

Att t. o. m. greja till en särskild tryck-
kontakt och sätta den i händerna på nå-
gon man vill bevisa en särskild ynnest,
liksom vid en finare stapelavlöpning (se
vinjetten), är ej ått tillråda förr än man
fått kärran i verkligt topptrim. Det kan
vara svårt nog att för en osakkunnig
förklara varför ekipaget just vid en så-
dan högtidlig start ska gå i backen två
meter från startpunkten.

Annars är det en god regel, om man
har åskådare och medhjälpare kring
sig, att den som gilhar upp planet på
stadbanan också har sällskapets enda
batteri i fickan, så att inte någon per-
son med sinne för situationskomik i
andra ändan på tråden bränner av ra-
keten medan man har den i nypan.
Safety first !

Suen Sahlin,

VERKIYG "" "'"g MASKINER
slarvar, bandsågår, clrkelså.8år m. rn.
MatertåI, 8kruv (även miuimetergängai)

finner Ni i stor sortering hos

AXflT,. $IFVERT A..8.
JÄRN. & VERKTYCSAFFÄN,,
Regeringsgatan 63, Stockholm.

- Köp kvalltet -

48



Modell-teknik
srilfr:s i

DAN MAR I(

I

NORCE

FINLANI)

genorl A. S IllaclJionrlttrgn ict,
plenumelation gcnont P. Hzrasc
& Son ellel G. It. C. Gnds I3og-
handel, Kopenhantn.

genom Nalvescns Kiosliliont-
pagni, Stoltingsg. 2, Oslo, ltle-
nunelation genon.r \\'cnnclglen-
Cappelen, Oslo.

gen. Rautatickiljaliauppa O/Y,
Helsingfols, pt cnuntet ation gc-
norr Akaclemiska Bolihandell,
Åbo.

Gläd Bdra vänner
i glannländelna geltont att plenunlel.el.å är'en för. clelas r.iili-
ning. Dc uppskåttå clet I Plenumer.a-tionspt.iset inkl. por.to

Hclut l) kronor, Huluut 6 kronot,
insättes på postgit.olionto 19 6.,1 65 nted angivandc :rl föt.sätr-
delseadlesseu och tidskliften gär. dir.ekt till Nolge, Darrrlarli
ellet F inlancl.
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