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VAR MED I BYGGTAVLINGEN!
Vinn en flygtur!

Itn är det inte förscnt att deltaga i ToH :s oclr

A"-tt""sports välbyggnadstävling al' Douglas DC 3 !

Och ingen modellblggare vill -försitta chan'setr att
;;" ei fl1'gtur Siockholm-\{almö och åter' Dct
är väl ett pris ,som lockar !

Ritning fitt nC 3 fanns införd i tlec'-nttmrct av

toH lst"ala 1 :200). Ritning i sliala l: 100 kan rck-
virerai f rån ToH till ett pris av kr. I :50.

I-v.t"" till med b1'gget öch. gör Ert bästa' Visa
ati"Sverige har gott-om skickliga modellbl'ggarc !

Tävlingsjury:
Fr&t Acrotransport: Kapten Carl Flornlatt, ör'crittg'

Karl Lignell, civiling. 13. I3jörkman.
Frå.tr. Flygaof nct: ör'crste K. Silfverbqlg.
p:rlau IiiAK: överste H. Enell, fabrikör T. Stark'

I;rån dc flygsiturudr; Iiörfattarctt Ilatts Ostelius.
I;rån Tcknik och' IIobby: lictl. I-. Sttntlström.

Sarntliga tävlingsnTodcller komtrre r att utställas i
centralt 

-bclägen lokal i Stockholm, oclr cventrtellt
kommer allnånheten att fli t',ara tlred och rösta på
bästa rnodell.

Iiöljancle priscr trttlclas :

KLASS I:
1:a pris: Iil)'gtur Stlrlrrr-\Ialrlci t. o. r. -\ltcnrativt

Sthlm-Göteborg.
2:a pris: 50 kr.
3:e pris: Ilöcker för 25 krottor.
4--10 pris : Böcker sanlt prentlrrrcratiottcr.
KLASS II: \{otsvarandc priser.

Färgschema för DC-3

Då många f rirgor irrkot-nmit ont, ltttr I )C-3 :an bör
vara n,ålaä, finnör vi oss föranlåtna att kourura ttretl

ett extra PNI till tävlingen.
AB Aerotransports DC-3:or örnen, Hökcn -oclr

Falien är, som 
-förra 

numrets omslag I'isade, hclt
åiangeröda mcd svarta bokstäver. Propellrarna och
peilrämen samt landningsställ-sben är av blank nre-

iall. Illotorernas vevltus är silvergrit, l11en nlotorerna
målas för övrigt mörka'

Givetvis är det intc absoltrt nödvändigt att inåla
er tävlingsdouglas som ett av Aerotransports flys-
plan. I fårra ittmret visades hur nå.gra av de 

^tne.stit;J" amerikanska flygbolagen har sina plan måladc'

Oe ar alla i silver t.tieil töda ellcr blå fartlinjer och

Getttan"i"gsbokstävcr. DC-3:or tillhörande aureri-
k"anska, engelska och ryska flygvapnen -år-caurott-ir"g.rihUal i grått, brunt och 

. 
gönt. (I Rvssland

ui"Tertia vita) öC-3:or, sotn användes ttnder invasio-
,*n bar f öiutotn nationalitetsbeteckningarna breda

svartvita band under vingarna och runt kroppen'

2

7 gamla, I ny i Modellflygkommitt6n
I)ct blcv jrrst inga större föräntlringar i KS-\I{:s

nrodcllfll'gkomrrritt6 - endast erl nrarr n1'valdcs. l)ct
var ing. Oz,c IIuscll, flygscoutsekrctcrare itrom Sve-
riges Scoutförbund som invaldcs i ställct för folk-
skollärarc P. Rönne, rnxlellfll'gmärkcts ttppltovsrnan-

Kommittön består i övrigt av fabr. T. Starlt (ordf),
ing. B. Flortlan, fabr. Il. Latrdegrctr, köpman Å.
Sundelin, hr 'ferje Larssotr, ing. Sigrrrcl Isacsort oclr

recl. Lennart Strndströnr.

För att göra MK:s arbctc srrridigarc och ef fekti-
vare ltar ett arbetsutskott tillsatts, bestående av hrr
Stark, Iilorman, Sundströtrl, Isacsott och Huzell.

Av dc många prinrära arl-rctsttppgiftcrna kan nämnas

det noidiska saurarbctet (sc vidarc llcd'-spalten) samt

prov med olika tävlirtgsfortncr.
Reträffande det sistnärlnda kotntncr tnan att gå

franr efter helt n1'a lirrjcr.

Te\ni\ och HobbY



Det.ar i vårt la'ct fturni,.).T':::::'
I--t modellflygledare som år eftcr år flitigt kor-
responderat med både danskar, finnar, norrmän, tys-
kar och engelsmän. Mestadels har dock breven varit
ställda till danskar och finnar.

Brevskrivandet har varit en förenancle länk, i all
syrnerhet under krigs:iren. I breven har diskrrterats
alla upptänkliga modellfll'gproblem och kontakter rnel-
lan enskilda klubbar har skapats. Ett känt excmpel:
Vingarna-Odensc.

Mellan clessa klubbar har ju två telegrafmatcher
rrtkämpats vilket bl. a. lctt till en ingåendä diskussion
om tävlingsbestälnrnclser av urera eirhetlig art. Var-
f ör skall de nordiska länderna ha olika beJtämmelser ?

Sigurd Isacson har länge haft sina funderinsar oir
ett fast nordiskt samarbete, och nu har han p-r...,r_
terat det i konkret form.

I stort sett har han tänkt sig samarbctet enligt föl-jande linjer:
..-Isacsons grundf örslag till nordiskt samarbete hartillkommit för att i föista.lllld tjäna som una.rt"gför vidare disk,ssion i I\fodellflygkomrnitt6., ioi"- r.l

dan skall förhandla rned övriga iordiska fairclei. 
--

"Au-9" engån,gsuppgifter som snarast måste lösasstår först och fräÅit utarbetancle av flY?, fJernen_samrna rc.glcr för tävlingar, rekord och märker.TÄi-;,
konrmande regelrevisioi na, betänkas, så att d;))Nordrska regcln>>.kan.tänkas ligga sonr grund för
!:l it" FAl-regcln. Även bcnääil-ing", pä -ari"noctr deras antal hör sanrorrlnas. Vidire föreslås en

SAMARBETE

enhetsmoclell för nordiska tär'li,.q'ar, alltsi cr 
'rrtsr.a-righet till Wakef ieldmoclellen.

Av föreslagna fasta arbctsupl,giftcr kan nänrnas
utarbetandet av ett rikt _ptograni- iör täulingsutbr-tt.
- Frärn_st gäller det landskamper samt återripplivan_
det av Nordiska Mästerskapen- (pampig pokalj iterrtt
av dir. Gösta Ähl6n, stirr och väntar uppe hos kSnXy
samt telefontävlingar och liknancle. Iläcson förordar
också en utveckling_ av tävlandet med förbränningi-
motormodeller, inomhusmodeller och skalamodeller."
. - E!! r!k! utbyte av tekniska, organisatoriska och
ideella frågor måste åstadkomnias. betta bör främit
ske genom ett santarbetsorgan, san'tt honfererser.

En nord,isk nrodcllflygkinnnittl skall iillsättas och
sammansättes av ett samarbetsråd från varje lancl i
Norden. Den ekonorniska frågan synes till ån bSrjan
kanske svår att klara av. Resor för NMK och si,n-
arbetsråden brir lämpligen betalas av resp. länders hu-
vudorganisationer, och därrned är den stcjrsta utgifts-
posten löst. Med den offervilja och energi som mädell-
flygarna har torde även andra ekonoririska problcni
kunna lösas tillfredsställande.

-..I .-sitt grundf.örslag betonar f sacson slutligen att
likriktning icke är önskvärd. Det är inte rnenirigen itt
resultaten och medlen skall göras lika, utan att dl skall
förbättras och att jämförelsägrunderna st<alt göras tit a.

Så långt förslaget.
Till detta är- strängt taget ingenting annat att

öns\a, än att arbetet måtte fortskrida i åsk tali oiii
att Nordiska Modellfll'gl<ommittdn snart är en iealiict.

t..t.

FLYG.BREVKO

I

I
1

Unika poststämplar

På >Hökens>> minnesrika fll'gfärd den ll septenr-
ber, då den inhemska flyglinjen Molnö-Götebbrg-
.5, t o c k h o Int-S k e p p s h olmen-Lul e å inv igdes, medf ö r-
des en mängd post, som strax blev värdefull för
filatelister. Breven från Stockholm och Malmö hai
luftpoststämpel, medan breven på övriga etapplinjer
är såväl datum- som ankomststämpladä samma däg,
vilket är unikt i kommunikationernas historia.

3

TEK N lK och HOB BY
Modcllbyggqrnos egen fi dning

Ja n. lg45
Ulkommer den lO i vor je månod

Huvudredaktör: W. KLEEN.
Verkst. redalctör och ansvarig utgivare:

LENNART SUNDSTRöM.

Redaktion och exp.: Sveavägen 49 5 tr.,
Stockholm.

Besökstid på redaktionen:
vardagar utom lördagar kl. l5-16.

Prenurnerationspris: Helår 5 kr., halvår 2:75.
Annonspris: l/l sida 300 kr., l/2 sida 175 kr.,
l/4 sida 100 kr. Efter text: 50 öre per mm.

Tryck: Åhl6n & Åkerlunds Boktr., Sthhn 1945
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TRE KRONOR FOR 50 ORE
Ett besök på Stockholms Stadsmuseum

Tnr KRoNoR FöR 50 öRE är en god affär, eller

hur? Därför rekommenderar vi livligt alla modell-

byggare i och utanför Stockholm att göra denna ut-

märkta affär och gå till Stockholms Stadsmuseum

och ta en titt på den fenomenalt välbyggda modellen

av det gamla slottet Tre Kronor. Förrrtom att den är

ett vackert modellarbete har den många lärdomar att

ge oss modellbyggare. Den indirekta belysningen frirn

en blå himmel ger modellen ett måktigt intrycli av

verklighet, som ytterligare förstärks av att rumtnet

i övrigt befinner sig i mörker, så att reflexerna frirn
glasmontern elimineras.

När man ser den medeltida borgen med konstgjort

solsken strålande från en konstgjord himmel, förstår

man, att det var en mycket svår förlust för landet

när den brann 1697. Hade den fått stå kvar intill
våra dagar, skulle dess rykte gått över världen, och

man skulle ha kallat den >borgen, som aldrig blir
färdig>. Alltsedan det första lilla fästet anlades i
rnitten på 1100-talet skedde ett ständigt ombyggande

och tillbyggande, och borgen kom till slut att bli ett

rnonurnent över medeltidens alla stilarter. - Då var

<let inte urrderligt, att Tessin, som hyllade stilens och

linjernas retrhet, tog slottsbranden tämligen kallt och

4 Te\ni\ och Hobbl'



redan ett par dagar efter branden hade det nya slot-

tet färdigt På PaPPeret.
Oss modellbyggare intresserar det rraturligtvis all-

deles särskilt, hur det går till att bygga en modell

som denna, och vi har också gjort försök att få reda

på hemligheten - men mästaren vill ogärna låmna

ut sin hanlighet, och det blir mest gissningar. Först

förfärdigas en ungefärlig modell i trä, och däröver

t#gges den massa, ur vilken detaljerna skulpteras ut.

Gråsten användes förstås i muren, där sådan fanns på

originalet.
De bilder, som illustrerar uppslagct, är resultatct

av lika omsorgsfrtll som fantastisk rnodellfotogra-

fering. En speciell katnera byggdes för ändarrrirlet,

och kameran ställdes upp på sådant sätt, att bilden

skulle bli i skala, sirlcdes ange perspektivet exakt så,

sorn en person skulle ha sett det, då han stod på

sanlnla ställe i den riktiga borgcn. Kameran place-

rades alltså i ögonhöjd i 100-dels skala!

Stadsmuseum i Stockholm har mycket nrcr att bju-
da på, både modeller och annat, som kastar ljus över

stadens historia. Då det dessutom även vid jämförel-

se med utländska museer av liknande art anses sollr

sS.nnerligen välskött, rekommenderar vi ett lärorikt
besök till alla modellbyggare. Siango.

BITDERNA
har aölvilligt stöllts till förfogonde aa Stadsmusewn.
öaerst på föregåend'e sido ses huaudporten, som låg
aid nwtarande slottets sydatistra hörn. Fotogrofie't ör
taget i sholenlig ögonhöid. I förgrunden till högcr
siynttar Storkyrkart. Nedersta På föregåetrde sida ett

översiktsbild, öz-'er modellen, tagen från söd'er. Bilder-
na på denna sid'a aisar fasad'en åt stora.borggård.*t,
sedä norrifrån, enligt mångas utsago slotte'ts oiöm'
förligt z,åckraste fasad^ -Nedan, pelarg.öngen - .och'trapian på, stora borggårdut., ollt sett i ögonhöid.
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En hobby
for de trångbodda
t ltrks sptirtagttsbyggct rara oelt, bli.
Åren en relatitt litut. mj-anliiggning

tar ju, ett ltclt runr, i ansprd..k, åt -

ndnatone i cn ntodern stockh,olmst:d-

ning. Spårt'ognarna klarar sig med

mycket korta kurrt'adio' oclt, lordrar
inga långo arsttitttl mcllan hållplat-
8erna.

Esplanaden i Sundbyberg
har 16-drige Srtnny llultbcrg giort t mo-
dcll. Iln rnotorc-agn, pd Su,ndbybergsbanan
står just inne. Slöpvagnar'ncl iir under
bggge oeh kornmer enart nted. Sonngt har
11å.tt elter spöraiigene originalrttningar,
or:h, detotrjrikedomen, ör stor. Annonspc-
larcn iir ful.l, ou affi*clter, oclt. p(r, biogra-
Jon Bristotr spelanrwn, sont, den skarp-
ögde löearen loanske ser, >>Som lolk ö,r
mnst>>. Som lolk iir mest tlJcks emeller-
tirl ittte Sonn11 taro. Rra g jort !

tätheten under rtrsningsticl är sli pass stor nu, att
man inte kan sätta in flera tåS på grund av stock-
ningarna. Här får modellspårvagrlsb)'ggarna en möj-
lighet att hjälpa till rned att öka förståelsen mellan
rnyndigheter och passagerare. \rar och en sin egen

spårvagn är mottot !

Ur driftssäkerhetssl'npunkt är det fördelaktigt att
bygga fyrhjuliga motorvagnar och släpvagnar. Där-
vid slipper man aila besvär med koppelstänger o. d.,

som ju sätter myror i huvtrdet på modelljärnvägs-
byggarna och i synnerhet då F-loksbl'ggarna.

Redan på utställningen >>Teknik och Hobby 19-t1>

anmälde sig flera spårvägsbyggare och vi skall hålla
kontakten rnecl denr och komma rned nvheter och rit-
ningar.

Spårvasnsb ysset har blivit populart

I och med att nrodelljiirnr'ägshobbl'rr börjat slir

igenorn i landet, d1'ker en ny nära befryndad hobb-v

upp: niodellspårvagnar ! Det finns flera orsaker till,
att nran gärna bygger spårvägar. Dels fordrar spår-
vägar mindre utryrnnre, och rnindre kurvra<lier, dels

blir trafiktätheten på en rnodellspårväg mera verk-
lighe tstrogen och t. o. nl. avståndet mellan håll-
platserna kan nran få nitgorlunda i överensstämrnelse
rned verkligheten.

En rnängd spårr'ägsbyggare :ir i farten. Sven \\,'ent-
zel har släppt rrt en byggsats, men det finns många
free lancers, sonl går den direkta vägcn och skaffar
originalritningarna till vagnarna.

Spårvägstrafik är fascinerande, niir ntan kör på sirr

cgen l;ana, och förståelsen för spårvägens svårig-
heter, speciellt i Stockholrn, ölias avseviirt. Trafik-

6 Te\ni\ och Hobby
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Andra och sista

lektionen i

Kopplingen av en.enkel slinga var det sista vi syss-

l"d"'å;a-i förr" ätiil"r" Ä två-rålss3rs!9r1et'-.jt[u
'fä.Jräii;; 

oli rned n.,"i" t o.,rplicerade saker. Allra först

.f."ii-|i-a.ck lämnJ-någi"'."uitningar angående gocl

l<ontakt vid växlarna..' 
i{;e- den allmäni-använda mässingsrälsen uppstår

räii;; wårigheter med strömkontakten or11 vaxel-

ffiö;"öiåitå. r'ari mot vtterrälsen' Fin srnärgel-

å;t:bö;;vänclas då och då iör att hålla metallen ren

vid växeltu'gorrr".---Fåti' 
-åtlttt d9"k att man alltid

#t ;;;;';;ittittiatt ,,oggt"t"t. vad det än gäller i mo-

å"itiarnuagsavseende, äh-. därför placerades tunna

ä;lil;bi*k;ä d.i sätt fig'. 1 anger' Sedan dess var

ä;ia?t; t'agä" aårie ko"äkt vid växlarna' På den

ä"iaääråg--åål *rlJå i"''n' in-te mindre än fv-rtio-

;;Tä;fir,-o.t1""it i*atgu alla dessa' ofta svåråt-

iääriä- iä"r", ,i.utt" ua".it ett tidsöclande, tråkigt
jobb.

I fis. 2 år alla splr stickspår' De sluta tvärt tttatt

"ti atäul"ä. tirf t"i"udspåret' Inga gap..behövas' En-

a".t "tt 
spår åt 'gången kan- befa.ras,. vilket beror pa

":;;1"ä;-rag"i'"I 
äånga- fall är det dock så' ltt

;ä;;l.r'å?" rtat"iis Ttå" ett nvlisen- anlänt. tåg'

r;;-Iok 
-står 

moi- itickspårets stoppbock' Ett häm-

iää.-lär.-1"" följaktligän intg taga dessa !'asnar'

i,T;;- "it a"t f örså- lokät också röi sig' Då brukar

tii"" gåt" ett gap i stickspårets ena räls lika långt

,t;il ;trppmir.än'som banäns längsta lok' En !rvctt^-
i;;;t';å;-ipårbiten- strömförandä eller strömlös på

ääi"5e,?"iig.'' ä 'iiär.- 
Kontaktens normala läge gör

i;iil,;ö;"iös, och växelloket kan lugnt hämta vag-

tt"i"", -edan clet första loket stär -kvar'"-öil'tii.i.pat på- e" e"kelspårig bana löpande mel-

r"""1*,ii-':inå'pi,"trt., 
-skiljer 

sig endast helt litet från

Januari 1945

TRYCKKONTAKT OCH

.'DÖDSTRÄCKA''

Tvårälsdrift
av C. E. Nordstrand

tlen tidigare onrtalade slingan med stickspåret' Strönr-

tiliid;;il ir."t uiJ aet' å"dput'kt åt vilken växelns

iå-trä'riä;;, i&"itätt att banan inte är för lång'

E[ årfittt."itoit spänningsfall kan medföra att vt-
äliröiä"^i"ä"i"iö'p'luit: måste anordnas' Hur

strömmen släppes ?-ötbi växeln ses å fig'-4' 
^Gapet

;ä...iä; ia iå"gt-irån vä"eln-att ett lok på rak-

soåret hinner tt""n"-ttt"n att kollidera med på stick-

spåret framförda tågsätt' ,
Låt oss antaga åli "i har ett nrndspår' Detta skil-

;"."1i" Jt* st"ickipåret därigenom att det återföres

iili 'liilåäiaäi. "ö,i- 
åviiit "rundspår nödvändiggör

öå ;;;:-Yii-""ar.*" å' obrutna"' De båda inner-

,åi.ri"'ntaite kapas, som synes pa fig' 5' om r'äx-

larna ligger itt olika håll kan ett tåg köra fram tills

det passerat gapet, t;å;; 't"t"" 
och vänta tills den

äät"" ä;i"-uiiuii ää i"s-J' ont man' som ju of ta

frää:t,'ji;""" iii"g"-meä ett rundsnår är de två

redan omnämnda d;ä itirivri"rr. irg"^andra sap-bs-

hövas i huvudspåt"li ao 
-'t'önt*ttt 

når växlarna från

dessas franrsidor. (Forts. p& sid. 2g.)

TUNGSPETS
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30 minuter över Stockholm med

AVRO YORK
S torirä,',unatttle på lSrontttra - cll Avro York innc-
hållande en engelsk fl1'gdelegation dirnper ned och
stans flygjournalistcr ställs inför det angenäma upp-
draget att göra en presstur ör'er Stockholm.

Ingenting kan vara intressautare och roligare. O-ch

så befinnei vi oss ute i vänthallen pir Bromnra onrgiv-
na av synnerligen förekornmaudc representanter fritrl
Ilritish Overseas Airways.

Vi beundrar >>Yorkens> imponeratrde yttre -- späntr-
vidd 31,1 meter, längd 8,9 meter - känner oss ynk-
liga och små bredvid de jättelika hjulen och knackar
tned käntrarmin på flygkroppen. Så stiger vi in: t. lr.
och t. v. passagärarkabin rned plats för sammanlagt
24 personer. Det låter intc särskilt mycket, men det
går säkert att plocka in fler tnänniskor - irtlpp-

, iransportversionen tar jtr 'tG-50 rnan. \Ien då kanske
det inte är särskilt bels'ämt.

Vi slår oss ned i den lagom bekväura stolen - DC
3 :ans är bättre - lägger över selen: Klart för start !

Motorerna går igång. Fyra brtrrnbjässar ger ifrån sig
ett jämnt ljud, klossarna bort ocl.r vi rullar rrt på

bana 13.
Nu svänger kolossen runt, och nu klarsignal från

kontrolltornlt. Femtusenfyrtio hästkrafter sänder ut
sin våldsamma musik och med snabbt accelererad has-
tighet rusar vi irstad.

Stta* lyfter stjärten, nu har vi avverkat halva ba-
nan och nu ! lyfter hela >>Yorken>>.

lanuari 1945

I)et :ir fascirtcrande att titta lrit propellrarllas ar'-
bete och den cleganta kondensationsslingan fråu spct-
sarna. Rätt över Tranebergsbrons smäckra spann'
över Essingen och Reynersholm. Syncn är intc n1'

rnen alltid lika tjusande.
Ett nytt ljud blandar sig i lekcn. Aha, det är lantl-

stället som åker ir-r sakta och säkcrt, rcttt av
nrajestätiskt.

Och varför nu inte ta sig cn rundvandring? \'i
hälsar på i nosen, och blir lindrigt förvirrade av det
stora antalet instrument, återvänder till kabin 1 och
inspekterar sedan de båda toalettrttmmetr, vardera
förJedda me<l tvättställ, speglar och varmt och kallt
vatten.

Bakom bakre kabinqn hittar vi sedan pcntryt. Någon
el-spis finns inte - maten tillverlias på marken- och
får-rätt temperatur i kyl- eller värmeskåp. Diskbänk
firrnes emellertid.

Jaha, så idkar vi en smula flygspaning igen, -och
konstaterar åtskilliga översvämningar i Sthtns-trakten
samt gläder oss åt de små snöfläckarna som pryder
upp jordens ansikte.-Vi passerar över Strömmen, jaha där ligger- af
Chapman, kommer ut över Värtan och beskådar några
granna representanter för sjöfartsrådet Erikssons
segelflotta.

.så kurs på Väsby, vår blivande interkontinentala
(Forts. Itå, sid. 30.)
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ABRAHAM
RYDBERG

Det a, cn mängd unga urän sonr fått en gruucllirg-
gande del av sin uppfostran ombord på den Itydbersl<a
stiftelsens fartyg och namnet Abraham Rydberg har
en god klang och ett romantiskt skimmer omkring
sig för alla som är intresserade av segling på dc
stora haven. Den Rydbergska stiftelsen förr'ärvade
sitt första fartyg redan 1848 och det sista, den svenska
handelsflottans stolthet, har som bekant under kriget
sålts och hamnat i Portugal efter att ha seglat en
längre tid >>utanför spärreru>.

Stiftelsens grundare, Abrahanr Ryclberg, föddct
1780 i Lidköping och kom efter studier i Uppsala
till Stockholm, där han etablerade sig som affär'smatr
och redare. I{an dog 1845 och i sitt testamente läm-
nade han en sumrna om 150.000 riksdaler banco till
den stiftelse som komrnit att bära hans namn och
sorn på ctt så lysande sätt bevarat det till efter-
r'ärlden. I\len hans {örmögenhet räcktc även till andra
stora rlonatiorrcr, sor.tl \;ar inrikta<lc 1xr att tj äna sjö-
fartens iutrcsscn.

Rydbergska stiftelsens första fartyg var en brigg
som lrette Karl Joh,an, byggd :ir 1840. Fartl'gct gjorde
tunder befäl av kaptenerna Sven Huldt och Claes
Silversparre till år 1875 kryssningar i östersjön,
Nordsjön och Kattegatt. Det hade sin förtöjnings-
plats vid Stranclvägen, där det, enligt den författare.
rur vars uppsats huvudparten av cle meddclade upp-
gifterna är hämtade (8. Lidhohn: Abraham Ryd-
bcrg. l94l) säkerligen beskådades av alla avundsjuka
stockhohnsgrabbar, när lyckliga kamrater mönstra-
de på.

Efter Karl Joln r, sorl1 försåldes, följde stiftelsens
första fartyg med namnet Abrahant. Rydberg. Det
var en bark sorrr bl,ggdes på beställning vid Karls-

Abraham Rydberg i april 1934 på förd i Enselsha
hanalen. l''ödret hor ztarit hårt och förriggen iir dr-

cimerad eftcr lnacri.

tä
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/)crr .ii.r/rr . lLirultutrr Ill,dbcrq.

Iranrns varr'. liartyget nr:itte l{-l nctto reg.-ton oclr
hacle plats för 70 pojl<ar. Detta fartyg försåldes 1912
och frarnlevrlc sina sista dagar, omriggat till skonert-
skepp, solll f raktskrrta.

.lbruhant RJ'dbcrg nr 2 vat ett fullriggat skepp
av stål som byggdes på Bergsrrnds rnekaniska verk-
stad 1912. Det kunde ra 120 elever ombord och seg-
lade till 1928 under svensk flagg. Detta år försirldes
rlet till en amerikansk miljonär, sorn använder det
sonr ltrstjakt och rrnder det stolta narnnet >The .Seaen
Seas>> gör dct haven osäkert.

f)en sista Abralntn Rydbcrg var en fyrrnastbark,
lryggd 1892 i Glasgou'. Den hade tidigare seglat un-
rler narnnen Hau,aiou. Isles och Sror of Greenlonrl nar
rlur inköptes till Sverige från San Francisco, där
den f. t. låg rrpplagd. ,4bralntn, Rrrlbcrg var ett stort
fartyg. Det hade en längd av 79,52 rn. och mätte
2.315 brrrtto reg.-ton och var tlcssutou-r ett mycket
r'älseglande fartl'g. Dct hatlc unrlcr sina tidigare :"rr

runclcr fraktfart mellan olika hamnar i Stilla havet
.qjort verkliga rekordresor.

Nu är sorn sagt dctta fartygs liv under svensk
flagg slut, men stiftelsen, som danat så många goda
sjömän och gett dem oförgätliga minnen och en god
ruppfostran lever, och det är att hoppas att det, när
lugnare tider inträffar, åtcr skall stå möjligheter till
buds för svenska pojkar att skaffa sig utbildning på

.1. Lhdahl.

Teftrrrfr och Hobbl't0

sea-larrdc iartvq'.



FOLKFLYGBILEN
E tt fredstecken så gott sonr nirgot är att rlishussit-r-

nen om folkflygplanet itter kornmit i gång ! Och det
kan bli en diskussion som drar ut på tiden, tf ingen
har riktigt samllta åsikt on-r utseendc och prestanda.

Ett folkflygplan måste emellertid vara billigt såväl
i inköp sonr drift. Har man dctta frir ögonen blir
diskussionen inte fullt sir sr'är'ancle.

Irör att få reda på ltrr folltflygplanet skall se ut
har tidskriften Flyg utlyst en stor tävling. Nfedan vi
vätrtar på resultatct från denna 1'tterst intressanta
tävling ber ToH att få presentera ett tyskt projekt
till något sorn vi skulle vilja kalla för folkfll,gbil.

I )et är alltså inte fråga om något folliflygplan, t1'

av bilderna på denna sida kan rnan lätt korrstatera att
>/rket>> ingalunda kan göras prisbilligt. Dcssutom är
fl1'gbilen inte av den dårsäkra konstruktion, som ett
it>lkflygplan måste ha. Enligt red:s uppfattning måstt'
ffp vara av samma säkerhetsklass som autogiros ellcr
lrelikopters 

- annars komnrer dyrbar rrtllilrlning ctc.

att lägga hinder i vägen.
\Ien det var folkflygbilen vi sltulle tala orir. -\r.-

sikten med den är, att den skall tjänstgöra både sonr
ft1'gplan och bil. Ute i en hangar på Stockholms nya
.lnrtflygfält (ett sådant blir faktiskt av nöden när
rlet kommersiella flyget till 100 7a kornnrer att uppta
Iuft- och rnarkrumrnet över och på befintliga och
komnrande trafikflygfält) hänger vingen, rned propcl-
ler, stjärtbommar och stabiliseringsorgan. När rnan är
trte och bilar på stan kanske det kornmer ett litet radio-
rneddelande från Göteborg att man är inbjuden att
bevista ett sammanträde hos Canrorran, Sveriges enda
fl1'gorden. Man tranrpar rlir gasen i botten (onr clet
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nu inte är ett gasreglage) och är snabbt trte på fll,g-
fältet. '

Där hissas aktcrpartict ner, och nronteras kvickr
på bilen - flygkroppen. Efter två timmars flygttrr
är man nere pir Torslanda, och där dernonteras kär-
ran (se bilden nederst).

Ja, sedan irterstår det svåraste, nämligen att ta sig
in till Göteborg billedes. En gropig flygning i lrtrs-
väder är ingenting mot en bilfärd på Torslanrlavägerr.

Itr/ingström.



Still going strong

I )ct f inns ingc't fllgplan i St't'rigu s(,lll rrrzur sir giir-
rra b1'ggcr i rncxlcll sonr J 9:arr. I)ct t1'cks h,a varit
.l t):att, sour verl<ligen öpprradc folks ögon för tlct
.\'ellslia f l-r'gvalrtct. Ilttc tttinst pit trtst:ilhriltgctl >>Tck-

rrik oclr Hobby 1944> iick vi strirlarr<lc btvis pir fiii'-
kr'r,rlckcn till J 9:an - de f lcsta, brista och tttcst <lc-

taljeraclr: trrcxlcllcrna lar ol'ta .l 9:or' \ctlatt crr lril<l

:rv J-. Ii. \ rtrtlrttr.s flotta nlotlell i sl<ala I :25'

Disp. Bloms spantbygge

i 'ktobcr- Ocir lrlr-eprltcrtttttrl rctl riilttc stOr rtpllsli:rt t -

rring :rv all-.r nrodcllbåtsb1'ggarr'. l),lttert, sottr \i iöljtlt
;tlltif rå. kölstriick'irge, till ;ortllägg.i'ge,, 6le'
lrclt frir<lig strax fiirt: utst:illnirrgcrr >Teknil< oclr

l{obb1. 1944>> rrlr fanns utställd d:irstädcs tjll allnrärrt

l,cskårlandc. Iiiugcn iir lika r.älgjortl sout sl<rovrl, oclt

rrlla bcslag slt t'ltkl:t oclr cf fcktiva, att vi h1'scr all-

r':rrliga Itrrt<lerirlgar att fortsiitllt scrictr ocll iiVcrl lrt'-

.ktir':r riggningen.
ltn ar. våra ntånga oclr entrrsiir:tisliu rlatt.lta llisart'

lxrr i Hilleröcl och liallar sig 1/oÖb_r,lrr.r t-rclt ltar liour-

rrrit pir en gotl itlö beträffandc kölen. Han föreslår
rlels, att satttttto skrttvar sorn skall anvätldas lill att

'lrptcra 
på lrll,liölen anr,äntls till fastsättarrdct :rv clctr

s. k. träkölcn, sonl jrt sl<all sitla pit tttlrlt'r;rrlretct
rrrcrl skrovet.

\lcn Hoblrl'litrs grir iinrur l:irtgrc, ty i st:illet för att
:rrickra till 1ågo1 srirskiltl arbctsbädcl itt l-ritterr, slirtt-
var hatr fast cn träplatta ditckt pir tlcn i sin tur i-ast-

skruvade tr:ikölen. >>Arbetsbäddcn>> blir clir ytterligt
t.nkel och stabil. I)crr kau natrrrligt\is :rtr\iitttlas iivcn
v id annat nrodellbåt slr-r' g-13-c.

Iddn är gocl, oclt tlen förtjärtar irrgalttttda :rtt lrltttttt:r
i >>papirl<rrt.\'ctt)>, soltl <lt't sir lretntrcvligl lrclcr l)a
r l:ut slta.

l2

Ny metod att bygga stabilisatorn
I)c ilcst:r rrr<xlcll f l-r'--arc lrar .iikcrligct: ttutrkt lrrrr'

svirrt det :ir :rtt få cn stabilisator med bärartde proiil
rrtt behirlla sin ttrsprttngliga fornr. I )cn får of tast crr

ständigt r'äxande U-form oclt ttrctl clcnna ett oftast
icke si litcn ske'ihet. IJet lrar c-xltcrirttenterats tu1'c-
lict mcd olika ltalltsl'stetn f ör att trplrväga tletrtta
brist, nrtn Inatr t-r'clts intc lra ltotttttrit till rråqot l't:-
sultat.

Här ltar vi tlocli ctt s-r'stt'ttt, s(.)lll j;;it' r isat sig
relativt lrra. Ln torsiortsniisa lrar visai sig \-ara tlt-
rnärkt att giva staclga ät crt vinge. lielet ltr bara att
rlen sittcr för långt fratrt. I den ll:rl.rc riclett av vitl-
gen tt;rpstar n:iruligen slliinningar', Soll; .lcr vitlgcrr
cn nrcr cllcr rninclrc U-fortrt. U-frlrttrt'tr siilrlttr trr:rt't

irrllstänrligt, out tnatr helt enkt'1t f l1'ttar tor:iottsnä-
sarr till mitt på vingcn ellcr i clctta fall stabilisatorn.
Iialken kan i detta fall nattrrligtvis ej kallas för'
Iorsionsnäsa. I)imensionetr pä dcntra balk varierar
natrrrligtvis nre<l stabilisatorlts storlck. Ilalken lrör l'arit
rlitt tunn och relativt bred sottr skissen visar. F-xettr-

1,t'l pir dimensiott: I tutn X 1.5 trrrtr. Ralken l-riir li.ggrt

f ii profilcns högsta lrttrtkt. 'lacli varr- detta s1'stt'rrr

lian rnan även lra färre spry'glar - 
(r-7 t:r:r spllgel-

:rvstiurrl torde r':rra lagottt. li<ir atl stärk;t : l'ittttl<:rtttt'tt
kan halvsprl'glar ntcd fiirtlcl :trtviitrtla..

Medel mot siälvbeskiutning
l'rr anrerikanska stritlsf l1'glrlalt f ittlt. ctl allor(illilrg,

sonr besparar dcss ktrlsprtrteskyttar rnyckct arbctc oclr
iikar vaprrcts effcktivitct. Det '.ir cldrtltttlatorn', sortt
automatiskt sätter vapnet tlr fttnktiotl, onr sk1:t1c'11

skulle råka f ä t. cx. stabilisatorn i r'ägen f ör sina
egna projektiler. I{an behöver inte släppa upp a\'-
tr1'ckaien, och kan sålctles ltrgrtt följa det fientlis-a
1rlänet utan bekl'nturcr för att clct egna planet träf fas.
()nr skyttcn ltar dubbla kttlsprrttor, regleras var ot:lr

t'n in<livicluellt, så att den ena gcr elrl, liven otrt tlt'tt
arrtlr:r hotfrrllt pckar ittom riskzonell.

#

$
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Fin id6 för signaler
Vår medarbctorc i Esleilslutn lrur konttrtit l,ti ot:.

ttrycket god idö mcd jtintztögssignolcr, .rottt z,i mcd
.ttörsta nöje z,ill dclge z,år liisahrc.ts. I/i liimnur ordct
till hcrr Söderholnr sjiib:

-- Jag har nråu.qa ginger förargat rnig ör'er att
;ii'cn de minsta glödlampor sonr finns i handeln är'
iör stora för skalenliga ljussignaler i H0. Därtill
konuner att dessa snrå lampor är sr'åra att få 'Lag i.
Om man däremot anorrhtar sir, att lampan ligger un-
tler basski'y'an och ljtrsct ör'erföres genom en spegel,
rtälld i 45" vinkel, kan nran använrla praktiskt taget
vilken Lampa sonr helst. (Se skissen). Spegcln kan
göras av en blank nretallbit. Genom att man vid det
lrirl i basskivan, genom vilket ljuset passerar sätter
t'n rörlig, genomskinlig skiva rne<l olika färger kan
nran crhålla olika siginaler.

I )enna metocl länrpar sig särskilt vid r'åra sr-cnska
iiirsignaler, varvid färgerna bli: grönt för stopp oclr
vitt för klart, oclr r-id vdgkorsningar rött-sto1r1,
och vitt-klart. I biida rlessa f all skall I jrrse t \.arä
l,linkande.

Fiffikus dansar och ler
l-r' i julklapp fick lmn en helirrslrrcnunreration l);r'l'cknik och Hobb-r'. Fiffikus väntar sensationer inonr
rrrodellbygget under 19.+5 - och han vet, att där något
händer bland fiffigt hobbyfolk, är alltid ToIl nrcd.
Och ingen tidnirrg lrar så flotta ritningar och arlrcts-
Lcskriv,ningar som ToH. Tycker Fiffikus.

Samtidigt passar Fiffikus på att framföra rcdak-
tionens tack för de rnånga julhälsningarna från kän-
<l:r och okända läsarc. Det finns ingenting, sonr
rrrtrntrar upp och sporrar till nya ansträng:ringar sor.ll

kä,nslan att ha err roacl och tacksanr läsekrets. Tacli

'kall Ni ha, allesaurnran I

.[anuari 1945

Engelsk
skalamodell

Skalanrodcller ar' >>riktiga>> scgelplan lrar p:t sistouc
blivit en sällsynt .r'ara här i Sverige. I,Ian har kom-
rr,it underfund med, att de inte flyger särskilt bra,
lrcroende på att konstruktionen inte är avsedd för
rnodellflygplans srn:i re-r'nold,ska tal. I England ger
rnan sig dock utan fruktan in pår dy'lika experinrent.
Den f rr skickligaste modellfll'garen där, I-. G. Temp-
le, har gjort en suverän rnodell av det engclska segel-
planet >Celestial Horsernan>>. \Iodellen år hela tio
fot eller 304 cm rnellan vingspetsarna. Den är nry'c-
kct naturtrogen, och har förorsakat b1'ggaren m1.c-
lict arbete men säkerligen också trevlig förströelsc.
Allt sorn allt tog det 1.460 arbetstimmar att förfär-
<liga den. l,nligt den engelska källan hade ornkring
300 timmar lagts ned enbart på ytbehandlingen, r'il-
ket cmellertid förefaller en aning överdrivet. Vi ser
lr:ir crr studic at- nrodellen och den talrar för sig sj:ilv.

t3



DUGER JAG
tiII MODELLFLYGLARARE

I slutet av förra året utexaurinerades Sveriges iörsta
nrodellflyglärare. Kursen hölls i Stockholrn med Si-
gurd Isaclon som lärare, och fordringarna var god
praktik i konstruktion, bygge och flygning. Under-
visningen omfattade i första hand >>praktisk aerodyna-
rnik> öfter ett kompendium skrivet av läraren tned en

helt ny, förenklad framställning. Denna kommer att
i omaibetat och ytterligare förenklat skick att publi-
ceras för första gången i >HOBBYBOKEN 1945>

och torde bli världens första >modellflygaerodyna-
mik>. I utvidgat skick kommer den snart ut i bokform.

Nedan ser Ni de frågor, som modellflyglärarna
efter 30 timmars undervisning, varav c:a 20 timmar
i >praktisk aerodynamik>>, fick svara på skriftligt.
Men det måste vara klart på en timme, och det fanns
mycket att svara på varje fråga.

Kan Ni besvara dessa frågor själv? \[ånga scr
kanske enkla ut vid första påseende, men tag penna
och papper, sätt Er ner etr timme och försök ! Men
inga hjälpmedel ! Sänd sedan in resultatet till 'feknik
och Hobby, så kommer Sigurd Isacson själv att rätta
det åt Er. ToH inför sedan betygen på de godkända
>>lärarna>, och bäste man (eller flicka?) får förutom
äran att inofficiellt ha Sveriges högsta modellflyg-
kompetens en prima modellplansvinsch av fabrikatet
Stark.

Samtidigt kommer denna tävling i modellflygteknik
att ge en god inblick i hur stora kttnskaper modell-
flygärna har i de för de goda resultaten fullkomligt
grundläggande frågorna.

Beträf fande lösningen av problemen gäller följande:
l) Ju kortare Ni uttrycker vad Ni har att svara,

<lesto bättre är det.
2) Det är viktigast att Ni förstår vad Ni skriver

om.-F'ormler eller beteckningar är bra men inte nöd-
vändigt att kunna. Om en fråga besvaras med en

formel, så måste det framgå, att Ni begriper formelns
betydelse.

3) En enkel figur är viktigast. En figur säger mer
än 1000 ord. En kort förklaring till figurerr är av
värde.

$RITq

Besvoro

desso frågor
så får N: se

4) Det är bättrc att länrna en uppgift olöst än.att
visa sin okunnighet med ett slag i luften. Det är inte
troligt att någon' klarar alla problernen, så var inte
rädd !

1 Ett segelflygplau glider i luften. a) \ita upp plalets
glidbaia oö[-Oe två ureprungliga krafter' gom verliar
iå seeelplanet. Benämningar. b) Dela rrpp den övre'
i<rafteä i Oe två krafter man brukar räkna med. Be-
nämningar.

:l Dn kanönprojektil skiuts i -vägl. EroJektilen. bromsas
efter hand upp av luftmotståndet. Vatl är det gom ar-
gör detta m-otstånds storlek? Kan Du sammanfatta
aUa faktorerna i en formel?

3 Förklara lyftkraftens uppkomst vid a) e.n plan platt.a.
en vanlig -vingprofil med plan undcrslda oeh utan
anfallsvinkel.

{ Beskriv metl angivande av ungefärlig:a anfallsvinkei'
siffror hur a) lyftkraften (lyftkraftskoeff.), b) mot-
ståndet (motståndskoeff.) förhäller slg då en vinge
med en normal modellrrrofil ändrar anfallsvinkel grad-
vis från 

-5' 
till *15". Rita upp motsvarande kurvor

I princip för lyftkrafts- oeh motståndskoefficienterna
(C-a octi Cw). Värden pö koeffieienterna behöver e-i

rrtsättas.
.-r Vad menas med a) lyftkraftskoeffieient, b) glidtal

(uttryck det i ord, beteekningar eller fiFur, gärna pri
alla tre sätten). c) Inducerat motstånd (uppkomst
och verkan i kortbet).

{i TalB om vad Bom meDas med Reynolds tal, vilkelt
betydelse det har och hur mau utnyttjar vetskapen
därom I modellflygtekniken.

7 Du skaU konstruera en segelmodell a) och beriiknar
att den får en vingbelastning av 20 g/tJmz. En kam-
rat råder dig att göra den lättare, så att den håller
16 g/dmz. EIur iindrar sig dil de viktigaste flygegen-
sliaperna (vätJ ut desea noga) ? b) och rilknar med en
välbyggd modell. llen när du byggt den pressar ving-
balken ut klädseln mellan spryglarna, eA att profilen
blir kantig. På öcersidau (vanligt fel!). Hur ändrar
sig de viktlgaste flygegenskapern& från de urspruDei-
ligen tänkta ?

s Änge de vlktigaste för- oeh nackdelarna med en bä-
rande stabillsator gentemot en neutral.

:) Förklare varför lateralcentrum (LC) nära tyngdpunk-
ten ger säkrare start än LC beläget längre bak.

Den bäste av de första lärarna var ordf. i >Solna-
cskadern>>, den ljushårige och sympatiske Arne Wid€n.
och han hade 7r/z rätt på provet. De två ingenjörerna
i flygteknik Huzell och Westerlind, är visserligen
säkrare på aerodynamiken, rnen Wid6ns praktiska er-
farenhet ställer honom som främste man. Han vann
f. ö. tävlingen om bästa prestation med dieselmotor-
nrodellen >Flyg-44>.

Och nu, kära läsare, är det Er tur att visa fram-
fötterna. Fatta pennan, rnen kom ihåg att det är Ni,
som skall hålla i skaftet och utan hjälp. Ni skall
skriva under lösningen och därmed försäkra, att Ni
gjort den regelmässigt. I\tärk kuvertet >Aerodyna-
rnik>, och sänd in det till Teknik och Hobby, Svea-
vägen 49, Stockholm, senast den l0 febr. Korrekta
Iösningar m. m. kommer i ToH nr 3 (10 mars).
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LÄSEKRETSEN brygt,

Sonr avslutning på nrånadens >>läsekretsen bygger>>
har vi nöjet att presentera tlcn verkligt flitige
skalamodellbyggaren, stud. C. Salomon-Sörensen. i
FIälsingborg, sorn pir ett år har byggt samnranlagt
b2 modeller, därav flera efter tsjörn I(arlströrns rit-
ningar i Flyg. Här saknas inte ens robotplan. >Eska-
tlerchef>> Salomon-Sörensens favoritskala är I : 100.

Läsekretsen är hjärtligt välkommen mecl fotogra-
fier och beskrivning på sina modeller. Skriv narnn
och adress på baksidan av varje kort och gärna ocl<_
så, orn det är flera kort, modellcns namn.

FfOr, uppe i rtrbriken stcirtar cn Stuka, Junkcrs
Ju 87, ned mot Karlstad, närmare bestämt hos Rrrr,.
Larsson, Långgatan 43. Planet är för all clel inte
aktuellt just nu, nren det har tidigare under kriget
gjort en kännbar insats.

Eftcrsorn vi har börjat nrcd krigsf lygplan, fort-
sätter vi på dcn inslagna vägen, men tar ett hopp över
till Rottneros, där brödcrna Nilsut. med förkärlelt
bygger biplan av äldrc typer. överst Boeing F4B-3,
som länge flögs av USA:s flotta och var ett
ofta figurerande plan i amerikanska krigsfihner förc
kriget. Det är en Clevelandmodell byggd i skala l:24,
medan världskrigsplanet nedan är byggt i skala I :25
efter svensk byggsats. Det är, som alla ser, en Iiokker
I)7. Även en Spad frirn sanlna epok fanns nred i
bröderna Nilsens brev. Som synes är bilderna skarpa
och vältagna. Kameran är en nrirbildskarnera och av-
ståndet l/2 meter. Belysningcn utgjordes vid foto-
graferingstillfället av 3 larnpor på sanrmanlagt 700
u'att, och tack vare detta har skuggor kunnat rrnd-
vikas. Man bör dock inte vara så rädd för att få
starka ljusef fekter, och har rrlan många lampor,
skadar det inte att nred en lampa ge det fotografe-
rade förenÅ.let öaerljrrs eller rentav ntotliu,s om ka-
lrreran har solblän<lare .

:Y ..r

Uss
DC 3:anJ

ocb uinn en flggtur
Stockbolrn-MaImö
oclr åter!

'Iävlingsbestämmelser etc. pa
sid. 2. Ritning i dec.-nr:t.
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FOTORN

Ett rtytt år ttrcd' ntång-o och.goda n5'ltelr ör TttIl:s ltaroli' Lliir

7i ä''i"-"yictcrna-: kartströ7ns esna sidor'

TecknaretzBjörnKarlströnttordetarabehantförallanlodall-
byggare, ort, uågo,i"viii't;so" 1'res-c.iitition ör dörför onödis'

IJtd,er heta 194s koni,r* ui att itcrfitnta Korrströnrsidonn' Ibland

i!#,i,';{'*,"xT:'iii:,'i;'ijr:iT;,;':'tr;;;'-i;'-otttso"'lkonI';voqosi
r/i önskar rorr rn,r',tiigt lyck:a till tttcd, bs'ggct rtch hofl'tts utt Karl-
'rtrinr-sidorna 

shall falla z'äl rtt'

D. H. Autogiro >>C z4>>konstrueracles 1932' Den var av blandad kon-

struktion, d. v. s. ität";; delen..var. itattOtt- och if.: delen trä-

lionstruktiorr. vingäää^ät"tiiatlpt""t" var av trä medan skev-

ningsrodren r,"a" iäåäJä 
-.iar. bd;.t t"diga rotorn hade stål-

rörsbalkar o.tr t"lä' i"in"t.""tnäa 
-lnattt 

ai' sprrrcefan6r' Hela

planet var dukklätt'
Cabinen, -"d tua-,ittplatser i.tandenr. var tttrttstad nred dtrbbel.

kommando och full-ini'trumerrtutrustning för normal flygning'

I iämförelse med <låtida flygplan med motsvarande motorstl'rka

i"#'ö;ä;;;r;&J;;ä ;;;i";da, och hastigheten överstcg t' cx'

samma firmas >Moth>:s'

Siälva modellbygg"i f.rrau., inte .erbiuda rrågra större svårigheter,

och materialet kai' ;ö;yr;. ;-;iikäiiaroit som helst. Nedlägg

dock stor o,,''oif ";ä';:t#il";åliöt- åih mirlningsarletet' Det

lönar sig.

PLANET oV ,4P'11.5Y mED

iNriaoner taNosrÄt.+

I -a,P---

.t. -t. 60 fcrsoncrs lrzss torde
fAr å.-tt.'tta stockholmare och

a. ;. resenärer vara alltför
rllU.å"a för att närnrare be-

t.,öva presenteras. Den kan,

liksom- C 21an bYggas -a\'
i'iir..n träbit som helst och för
målningen gäller samma reg-
ler. Fårgschema: Taket ner'

ritt tirt.ti under fönstren gra-

vitt, resten rött.

Dolo å bussen:

Atttal Passagerarc:
sittande 21, stående 39'

Längd: 9220 nrn'
Ilrcdd: 2230 mnl
LIöid: 2275 nm.

Bygg autogiron och

två verk-bussen

7'ilh.'t
7't'1,:
Il csöt
:II oto
tr'la.t'.
XIars
XIins
Sfört
Roto'
I{rotr
l'lyg

60 PERS0i/€PS BUSS i

Imt'surwrcslfflJiln I

g,U.^ ,.2@ fiTAD^V' tf*"Ll'|f, ,n-,.'*n'n 
"

li,gt roliga modeller!
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De Havitlond Aulogiro

"c 24"
ptrAtAv: ^Jtu/*lfl

ch

k-

)r!

Aulogirons dolo och Preslondo:
'l'illi'crharc: De Havilland Aircraft Co l-td'
7'1'f : Atrtogiro.
[i,'.sät trtitttl : 2 ntant.

.lIrrtor: >Gipsy III>.
tr[o.r. lnst: 185 km/tirn.
tr[arschfarl: 160 km/tim.'ti'i',i,lio' iiÅi: 40 krnitirn vid horisontell flvgning'
Sl,tinnaidd: 6 n't.
Rotord'ianr,.' 10,4 nr.
IiroltPslöngd.' 6,1 nt.
I:lygsträcha: 560 krrt'



En das pä Gardet
Sotuo gjorde sitt bästa för att åstadkomma en
svag temik, och både f. d. shidsflygare Erich (t.
lu)-och ungdomama (varav en är kniippt ovan)
nådde fina resultat, när fotografen tog sin för-
middagspromenad en söndag. Inspirerad av vädret
tillverkade fotogmfen på stående fot en flygande
vinge av lDapper (se ToH nr 6) och etablerade kast-
tävling, där ToII:s flygande vinge visade sig nagg-
ande god. Vingen ses jämte ett annat ekipage nedan.

Foto:

Jan Jangö.



Radio-HoRNAN
T;tt a"- sorn börjat bygga kortvågsmottagaren sotrr

beskrevs i sista numret skall vi nu låmna några råd
och anvisningar som säkert skall underlätta arbetet.

Spolarna och lindningen av dessa är ett viktigt 
^ka-pitei. Använder man spolkroppar av trolitul måste

-an vata mycket försiktig när man borrar upp hålen
för koppartiåden och den' skall dragas igenom och
lödas tlll >beneru>. Till detta kan man använda en
vanlig handborr med utväxling, samt en borr med
.amma diameter som tråden. Innan man börjar borra
värmer man en syl och med denna sticker man ett litet
hål i trolitulen och sedan kan man börja borra, men
gör detta försiktigt !

För att taga det hela från början: klipp av unge-
fär en meter koppartråd och sätt fast den i den ena
änden i ett skruvstäd eller dylikt. Tag sedan en s. k.
flacktång och linda den andra änden ett par varv om
tångens käftar, drag sedan i tången och sträck ut
tråden så att alla >>kinkar>> och bockar går bort. Gör
sedan ett hål i spolstommen och för in tråden i detta
och skjut ned den i det >>ben>> dit den skall lödas och
löd fast den. Linda sedan det antal varv sorn skall
göras, klipp av tråden i lämplig längd och borra ett
nytt håI, för in tråden och löd densatnma. Se bara
till att tråden är väl sträckt. Fixera tråden när spo-
len är färdig, genom att bestryka den med klister
>UHU> eller dylikt och låt den torka några timmar.
På så sätt kan intet av trådvarven förskjutas eller
komma i >dallring>>, ty gjorde de det skulle det vara
nästan omöjligt att få in en station stabilt. Alltså ju
större omsorg vi lägger ned på byggnationen desto
bättre blir resultatet.

Nästa viktiga punkt är att alla kondensatorerna
skruvas väl fast och att lödningarna till dessa göres
mycket noga. Obs ! Till alla lödningar får endast
s5v'efri pasta användas. Göres ej detta uppstår lätt
skrap och knaster i apparaten när en station skall in-
ställas. Tånk även på att göra alla ledningar så korta
som möjligt - i kopplingschemat äro de ritade i en
del krokar, men det är endast för att göra det hela
mera överskådligt.

Med tanke på kondensatorerna kan de, som vill
bygga så förstklassigt som rnöjligt och ej tänker på
några kronors merkostnad, köpa kondensatorer mon-
terade på >keramiskt>> material. Det är vad som pir
fackspråket kallas >lågförlustkondensatorer>. Resul-
tatet blir då mycket bättre. Även rörhållaren bör då
vara av samma typ, likaså högfrekvensdrosseln i rö-
rets anod.

En rätt viktig sak är hur motståndet R2 inställes.
För att vara säker på att detta varje gång inställes
rätt bör detta förses med en pilratt och en graderad
skala, så att man var gång apparaten inkopplas stäl-
ler ratten på ett visst gradtal. Detta så länge batteriet
är fullgott, när det blivit till en del urladdat måste
ratten vridas in mera.

Vi antager nu att apparaten är färdig och skall
provköras. Att alla kontakterna är märl<ta med
>>plus>- och >minustecken> är ju en självklar sak.
Koppla först in glödströmsbatteriet. Prova att ström-
men går fram till röret på så sätt att R2, sedan SW.
tillslagits, vrides in till /3, skärma av röret med
handen, och då skall det tydligt synas att glödtråden
lyser wagt Om allt är i ordning, vrid tillbaka ratten

Januari 1945

\'rtf /
'g

\

\)
4,a-\_

och koppla in >>anodbatteriet>. Ansltrt sedan hörtelc-
fonen öih vrid åter in R2 till %. CL vrides in till
hälften, och nu vrider vi in C3 tills det höres en

knäpo i telefotte., (apparaten svänger). Skulle ingen
knä-pb höras urvrides Cl helt och vi försöker åter
fir ipparaten i svängning genom att öka något på R2
och 

-sämtidigt 
invrida C3. Har nu apparaten börjat

svänga, ser vi efter, hur mycket vi kan vrida in Cl
rrtan att den upphör att svänga. (Cl :s inställning är
olika för varje spole). När detta är konstaterat ur-
vrides C3 så att svängningen upphör och C2 ställes
på noll. Vrid därefter sakta in C3 tills >knäppen>>

hörs, men ej längre, och vrid nu in CZ mycket för-
siktigt och snart hörs en vissling. Träna nu på att
samtidigt som den ena handen sakta vrider ut C3 för
att komma nästan under svängningsgränsen, med den

andra handen hålla kvar stationen med C2. Det är
svårt i början, men med litet övning går det snart. Vi
märker då att när C3 kommit en aning under >knäp-
peb så hörs stationen fullt klart. På så sätt går vi
igenom hela skalan och plockar stationer. Skulle pii
någon punkt apparaten ej vilja >svängo> så behöver vi
cndast vrida ut Cl en ä två millimeter.

Till slut, kom ihåg att antenn och jord är lika vik-
tiga som apparaten, alltså så bra som möjligt. Däroni
står att läsa i nr 8/44 av ToH. Mr tr[<,to.

N e d,ott, : den, f ärdig a k ortatig s r tt o t tagaren.

I'
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TEKNISKA
KURIOSA
Den bekvömo outomobilen

Långt itrnatt lrilarna börjaclc rtrlla
på världcns gator och vägar, höll
ruppf innarna p:r oclt ltotrstrttcradc.
I )eras svirra problcttt var driz,kraf -

It'n - bilens historia satttttratrfaller
ju helt tnccl ångmaskitretts oclt ex-

lrlosionsmotorns historia. IJckvtittt-
lighelm tyckte nlan var givcn frårr
börjarr, och nc<latr :ir ctt projekt.

4 jeepor!

I:n rn1'cket srtä11 chicagopappa

liar gjort en jeep i halv skala åt

-in unge herr son, och det är den,

ioln synes trärmast på bilden, fram-
itrr den riktiga jeepen. Den går
rrrcrl egen kraft. Den upprnärksam-
rne läsaren upptäcker 1'tterligare tvit
ieepar pir pojk-jeepens kylare oclr

hela antalet jeepar är s:iledes +

( flra).

Amfibievogn

-\rnf ibievagnar av ovatrst:ietldc

t1'p har satts in i Stilla havskriget.
De är populära bland de aureri-
kanska soldaterna oclt irnpopulära
lrland japaner, oclt smeknamnet är
:>vattenbuf f lar>. Kanontornet kan
sr'ängas ett helt varr', r'arför >>vat-

tcnbuf feln>> l<atr skjtrta rlr all:r
lirrklar.

uin-ruorinbygge

Om nrzrrr vill franrställa ctt sjii-
slag vitl e n :r\- trtarinetrs skolor i

USA kan ntatt itrte bc hela flottarr
komma och göra etr uppvisning, oclr

dessutom skrrlle behållningen bli d:t-

lig för elevertra även ont de svii-
vade övcr f lottar-r ttred f lygplarr.

Nej, här är elr uJrpgif t för rrl()-

dellerna att f1'lla. Inte ens en filnt
av flottan i strid skulle kuntta gc

något verkligt r'ärtleftrllt för elc-

verna. I)et finns rnassor av filnrer
i Amerilia, sotu spelats in tned mo-
deller clet utsccn<le som clc på tril-
den ovan.

Ny flygonde Yinge

Northrop b1'ggcr för trärvarantlc
en f lygande vinge, soltl redaktio-
nen vid första anblickcrt känclc igcrr

sonr en gamtnal bekant. Läsekrct-
scn gör clet väl också ? I)en :ir
byggd ef ter satntlla princip soln

Teknik och Hobhl's fl1'gande vingt',
lanserad i r-rr 6 av ToH. Såletlcs

nedviken vingspets med starkarc

anfallsvinkel än vingert i övrigt oclr

avsaknacl av fena. Enda manöver-
organ är skevrotlren, soln således

ziven tjänstgör som höjdroder.
Propektet förefaller <ijärvt och grt-

lriiaraktigt. Otn det är någon a\'

ToH:s läsare, soul Pit grundval

av pappersvingen i nr 6 bygger err

f lygande vinge i sprygelkonstrttk-
tion, ber vi att fä PåPeka, att ving-
profilen är garlska viktig, oclt att
planet bör förscs med ordentligt
tilltagna trimroder vid vingspetsar-
na för att eliminera eventuella rnis.-
tag i den vägen.

Te\ni\ och Hobbl'

l'assagerartra sitte r i en c1'lintle r-
tormad kup6, sottr :ir sit upphängcl,

att den alltid- står upprätt, httr m1'c-

ket än vagnen lutar. Upphängnings-
anorclningen liknar tncd anclra ord

skeppskompasselts. I )en tiderrs r':i-
gar och gator var jtt irtte precis så

släta, och det är faktiskt ttnrler dc

senastc 50 åretr, som dc svenska

vägarna och gattrstråken väsentligt
förbättrats. Det är knappt tner ätr

73 år sedan Stockholrn fick sin

första stcnlagda gata !
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ff'tt för 'Ioll:s låsare!
Int.rncset, för frlrnärl<ert har öknt starkt ttrttler

x.lsål-;li för att tillmötesgri en iilrsktrrr från rit-
rtiittst- läsare kommer ToII fr. o' rn' tletto n:r
rrtt ho en frlmiirkssPult.

I)on komlrer mestodel* ttt llrtrehirlln F r i-
ttrliif.enytt och Tekrriskt f rlmärken .

srrmt tlå och då nnvisningtr'r för snmlttre'
i'Or l'rlmiirkespaltetr slllrr err kiirrrl frlnliirlis-

speclalixt, frhnörksh:rndlare Georg Lirt<lrntrn'

Frimärkssanrlarxlct bjrrrler l1-ckligti'is 1rå t'' rrrii'.qtl
.,lika specialomr:itlen, .som g-tir dct nröjligt ävcu -iör
crr lrclt vanlig samlarc att lropbrir-lga cll samlitrg frirr
hela jorden i<cxtrplett. ]:tt sirrlant ontrirrlc, s1-trncrligt'rt
irrtrcssant ot-lr givanrlt, liirrtrrar rlc >>tckniska>> fritltitr-
keta, r'isarttle ätrtomolriler, iartlg, fl1'grnaslii'cr ()clr

ttig, tnaskirlrr och lllntcl-iirl, pol'trätt :tV llcrötttrla tel<-

nikcr ltrln.
Skaf f a till at t lriirja nrt<l cn f rinrlirksk:ltalo:1, e r"

crr iiklrc sådan frlin lre'la viirlden, <rlr lrörja sarrlla alla
tcltuiska frinr:irlicn i r':tc!ira. fcllria cx' - \letl lrärr-
.iri rill bästa rtröjlig:r pcnttittgv:ille prt <lt'rt bliv:trltlcr

,arrrli.gen, rekouritre',ltJras f iir'iirr' :r' t:trlt:trl liottt-

flt'tlt.'saticr, är'ctr ottr ifr. s:tts t'trtl:rst irurelritll:r ett
trr:irhe rlerl tcklisl<t ltrotir'. Siitt i srt fall trplr s:ttsctt

s<,ru vanligt, ttlctt l'ranrlrii' lrär tcl<nikcrfrirlrlirk':t gc-

1t()'l att 'försc 
<lctsarrtlt:r rrrcri sr.l)'ggt <litritarl rarll

cl. <11'1. I-:irnpliga allrtttrr irr sittlatur utatt iiirtr-r'cli,. är'ctt

s. k. fotoalliurit ,6gcr ltra. \-i4are irrltöps fast':ittarc
för tr14rsättnirrg av nriirkcrt, s. k. fotohörn för rrplr-

sättninfi av c\'. lrrev t'llel kort, pittcctt och förstorings-
si*i ta;tlt insticltsblarl cller -trok för dubbletter' Drir-
.,itcr :ir dcrt tckrriska filatclisten klar att börja rrpl'-
.,,ti,ti,tg.t't :tv sina sliatlcr nrccl stiid av l<atalogctr' \;ar
rn1'clici noggrallll lt:irvitl oclt ttttnärk nrc<l hjälp- av

lirijal rar 'ti,it1s11x skall placcras. Iltt trcvligt foto
t'llör bildklilrlr satrrt lämplirl, s.1'ggt skri'en tcxt liatt

seclap pir eti trtnärkt slitt k.,ltlllcttera allrtrtpsidal, oclr

gc ,1"trr',, t'f t lilltal:rrl(lc llti('('ll(lc oclr störrc r'?ir<lc'

Hor Sverige teknisko frimörken?

IIar Svcrigc ttitgra >>teltttiska>> frinrärken?- Ja, lx'rt-
sett irrtn 5 

-i 
t. t.t.tit'tttcsfrinr:irliet till firande av tlt't

n-r'rrppiiirda ('etrtralpostkontorct i Sto.ckhohn 1903, sorrr

ka,r.ri" cj tckrriskt, har vi jtrbiletrrnsf rimärketrt
1g24, tl:ir öresvalörertra visar ganrnral postryttart
skådantle ttpp trrot tttttitlctts postflygnraskin och krott-
vzrliircrna cri lrrcvtlrrva övcr jordklotet rned tåg oclr

lrirt. Irtout paretttcs rnii tillfogas, att redan l9I2 ut-
lionr ctt fl1'gpostmärl<c till postflvgning,aln-1 i sarnban'l
rrretl Ilarrrctii ll^q i Stocl<lrohrt. r'isatrdc fl1'gpropcll''r-

titt lttr .r.','rt.sÅrt l'rittriirl;ttt tttcd Icl"rtisku .[i)rctnul'

oclr tcrtetr >>Svcrigt's I'iirsta liiyglnst>>' l{csttrpplagarr
lrärav övertr-r'cl<tcs 2.i irr senare nrcd textetr >>Silver-

irrlrilcct l%i;.I cn telinisk samling kan givetvis dylika
ir'irl;c' gär.a're<ltagas, liksom^va'liga reklarrrträr-
kcn nrc<l l:irnpligt utseende. - 

Är 1930 utgav-posl-
,lc.l."t tle båcia 

-iuftpostfritn:irkena ä l0 och 50 örc,
I.isa.rlc e' Juplicr fl1'grtraskip ör'e1 Stockholnl tlattc-
ri(1, följt tÖ.16 av 50 örcs il1's-'riirlict till t'in'c :*'
iiibtllirti fl1'gharnns invigtring fi, se httr Väsb-r

rllcr (irilll,i-(l-'*t oss glötrrtna tirillbl'! Retls' anm')
lrlir ihirgk,rt.t-,tta! Samma itr kotn <lett latlga post-
jrrbileumssatscn nrcd llilcler av alla postbefordritrgs-
iri.A"t f rirrr lr jrrl:irrgarc, postdiligens, tåg oclt onttti-
lxrs till rnotoifart]'g ocli flygrnaskin' Och n1'ligcrr,

niirnrarc bcstärnt t1jr l.l okt. 194-1, trtkortr scrierr iiir
r'år flott,a, diir högsta valören a'r'bil<lar pattsa-rkr-r---

*:,rcn Gttsiaf \- i firll fart. (; ' l"

l-rr{:'
dl,å

,4rtt.r norsko lontl.thiiilpsf rinårken hur till 3 i"! ttk-
tti.t|,'t motiu.

Frimörksnylt
l)en I <icc. 19{l rttgav liinlan<l sitt trationalhjä11's-

f rimärkc 3: 50 * 1 : .50 nrark, röclbrutt, visandc ut-
slagen blotrrma iirtill bomlrrttin. Samura dag utsläp-1>

les"årets landshjälpsseric i Norge i valörerna 5+J0'
10+10, l5+10 

-och ä*10 öre, visande spitrnerska,

1,Iöjare, huggare _- alltsir tckniska rnotiv - och mor
irl.ä ba*. ält"tt Sclnveiz fick sarntidigt årcts s' k'
l)ro Juventute l'rinrärken i valörerna 5+5, 10+5'
20 | 5-och 30+-10 Rp. rnetl porträtt och blorrrstcrtrrotir''

Januari l9+5

llrontnttrs ittz'ilprittg cclebrcradcs med' oz'u'nslåcrrd''

hort' frinlärhc och sl'eciolstömpel'

ÄVlil'Å rt FLAT
I t*lxAtLKtrs
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SLelettmodell-

bvgse i kristid

'feknik och Hobbys redaktion har givit författaren
till denna artikelserie i uppdrag att dels skildra vissa
egna intryck från skalmodellbyggen och dels ge läse-
kretsen en del goda råd och tips. Serien kommer att
omfatta tre artiklar. Den första, som följer här be-
handlar bygget av flygkroppen. De två övriga be-
skriver bygge av vinge och stjärtparti resp. land-
ningsställ, propeller, klädsel, målning och övrig finish.

Skolpilolen hor ordel!
Modellbyggarna bygger nog ntr till största delen

moderna krigsflygplan, t. ex. >>Airacobra>, >Spitfiro,
>Mustang> och allt vad de heter. Innan man slutgil-
tigt bestämmer sig för att bygga den eller den typen,
bör man känna sig verkligt entusiastisk inför det
förestående bygget, och man bör också tycka om ma-

skinens utseende. Dessa
närnnda saker hjälper en
över måuga svårigheter.
När man alltså bestämt sig
för en typ, anskaffas det
material, sorn behövs för
bygget. Det är 2 mm:s
f lak till spant, spryglar och
fram- och bakkanter till
stabilisatorn och fenan, lis-
ter av olika dimensioner
till longeronger och balkar
0,5 mm:s fandr till klädsel,
hjul till landningsställ och

"d+l 
Fc.l

f{ti k.n{*r.,^,. a \^og1to.',ll

ningen. Vänd nu !ö ritningen och bygg 0å baksid.an
dm andra kroppshalaan. Då båda halvorna är fär-
diga hoplirnmas de, varefter nosblocket limmas fast
på spant nr l. Flygkroppen är nu i huvudsak färdig,
men ett intressant arbete återstår: Kabinen. I)enna
tillverkas av pappremsor och celluloid. Av remsorna
tillverkas kabinbågarna. Dessa fastlimmas mellan de
två översta longerongerna (en på var sida om ka-
binen). Man kan givetvis också tillverka kabinen på
följande sätt: En form med resp. kabins konturer
och genomskärningsprofiler tillverkas av paraf fin.
Denna övergjutes med en tunn hinna smält celluloid,
som får torka. Sedan tages formen bort och cellu-
loiden avtorkas med en liten bit sämskskinn. Kabinen
är därpå färdig och den fastlimmas på sin plats.
Hela flygkroppen är nu färdig och skall putsas. Puts-
ningen verkställes med sandpapper av fin grovlek,
helst 000. När detta är gjort är kroppen definitivt
färdig. >Shalpiloten>.

I nästa nr kommar en bc.rkt'itrting på hur ztiltgen
byggas.

'c r. 5p^.r.. ,,r.r - f,b,<,.* sporrställ, i vissa fall alu-

o. d. och'tn sist behövs rälili'?åoiu"J1'"Ii[i:T:il
hjulaxlar. Träslaget, jag tänker nu närmast på fla-
ken, bör vara lind, ett material, som är utmärkt lät:
att arbeta med. Asp är ett annat ersättningsträ för
balsån som man nu inte kan få tag i. Aspert har
emellertid den nackdelen, att deu år hårdare än

linden.
På ett flak uppritas kroppsspanten. Spanten skall

ritas med fibrerna i träet. När detta är gjort utsågas
de med en lövsåg med blad, som har korta avståncl'
mellan sågtänderna. Såga lugnt och försiktigt och följ
konturerna noggrant, så att man slipper putsa de ut-
sågade delarna alltför mycket efteråt. Ritningen upp-
sättes nu på ett ritbräde e. d., varpå köllislerna upp-
sättas med knappnålar på den förra. Spanten limmas
r.ru fast mellan dessa med balsalim eller UHUlim;
varefter samtliga longeronger (: lister) limmas i håI,
som gjorts enl. ritningen. När sedan limmet har tor-
kat, tas den färdiga kropphalvan bort från rit-

Ft: t(. Co,bin cÄv 1a pp o.-1.
c<-tlr,rloid.
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Tövlor Ni i kloss 1?
Rekvirero då ritning skolo l:l0O ov

DC 3:qn
Pris kr. l:50

Söndes mot postförskotl

. Till TEI(NII( OCII EOBBY, Sveavögon 63, Sthlm
Härmed bestäUes ritning i skala 1:lfi) av Doug-
las DC 3, att säntlas mot postförskott.

Nrtnrrr

Årlrrss I'oH 1
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EN AGGKOPP
och en

TROLLERILADA
Bild.rn" på denna sida illustrerar ett en-
kelt och roligt trick, sorn dels finns att
köpa i handeln, dels går att tillverka pår
t'gen hand, or11 man har en svarv till hands.

Trollerikonstnären (eller illusionisten,
om man är fin) visar fram en äggkopp,
i vilken det ligger en kula. Han tar ur
kulan, lägger den över vänstra handens
lätt kntrtna näve, stryker över näven
rned höger hand och låtsas ta kulan i hö-
ger hand, medan han i verkligheten.låter kulan ornärk-ligt glida ned i vänster hand. Med diverse mystiska
rörelser smular han sönder >>krrlan>> i högra lianden,
och under denna sean-s passar han på at-t vrida sig
9!t vlly runt, varvid kulan i vänster hand omärkligt
får glida ned i en ficka.

- Nu lägger den magiske mannen på locket på ägg-
\gpp"tt, använder trollstaven, och döm om pitltif.ä,
förvirning, när han åter lyfter på locket oit t*uta"

åskådarens mun, näsa, öra
Äggkoppens konstruktion

till vänster.

ligger kvar i äggkoppen !

Locket på igen, mystiska
rörelser med staven - och
nu är kulan borta, när loc-
ket tas av. Sedan smugglar
man in kulan i höger hand
och plockar fram den ur
e. d.
framg:ir av bilden nederst

Max Hofzinsers trollerilåda

-..Den gångna julen blev det verkliga genombrotrer
för arnatörtrolleriet. En mängd goäa "konster 

har
sålts för illusionister av alla åldrai och skickligheti-
grader. Den förnämligaste samlingen av trick i"ienat-
ler . Mar Hofzinsers trollerilådä, komponerad oit,
utgiven av den kunglige hovillusionistöns skicklige
]ärjunge Mr l\[ot_o, aliq ingenjör Erik Nordquis"t,
känd som chef för ToH:s radiospalt. Lådan irrn.i
håller ett- helt progr.am av någorlunda enkla, men
verkligt effektfulla trick. Sålundä häUer vi vatten i en
pappersstrut på det mest realistiska sätt och visar
struten tom och torr omedelbart efteråt, vi förvancllar
ris till vatten, >>s-pränger atomer> i trollstaven, blui-
far med kort med verkligt utstuderad fräckhet, och vi
upphäver 

^tyngdlagen 
genom att låta två glaÅ svävai luften. Allt som allt är det l0 numrrer, sämtliga av

sådan klass, att de kan visas inför ett tåmligen 1;r,t-
rande auditorium.

Max Hofzinsers trollerilåda kostar kr 16: 50 och
kan rekvireras direkt från Ing. E. Nordquist, Slit-gatan 7, Stockholm.

-[anuari 1945
23
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rned ta14r- och tvir bultar (och gli<lla.qcr, naturligtvis)
och örtill skall en förstärkning, en bricka med ett
hål för varclera bulten, fastskrtrvas pir plankans ör'cr-
sida.

Ont bilen icke rir bf'Sgd p:i detta sätt, rnåsi.c clen
tåivla spccialklassen, sonr sirltrn<la sarntidigt blir ett
slags cxperimentklass.

Högt nockstöd (som på Korlslröm-rocern)
När det .c:iller bilcns baltparti har man beshltat att

friurgir clc tidigarc reglerna, och man har t. o. nr.
.gått så långt, att man frångår den amerikanska re-
.geln, sorn säger, att endast ratten fitr överskrida bi-
lcns rnaximihöjd. Den nya svenska regeln blir, att
ltåtle ratt och nackstöd 

- alltså hela bakvagnen - får
överskrida ma-xinrihöjden. Sonr skäl för denna rr:gcl
i'rarnhåller ntan ol1'cksriskcrr. Vid etr vrlrpa tar
nackstödet emot stöten och räddar förarens nacke.
Att bilen sedan vinner oerhört i rrtscende på det höga
nackstödet och blir en -{trto-llnion till silhuctten får
nran p:i köpet.

Ritningen

till Sl'K:s nya racer och clc dcraljerade bestämmcl-
serna återkornrrrer vi rrred i nästa nummer. Det är
självklart, att de, sonl nu planerar att bygga en rrrll-
bil bör avvakta dessa bestärrrmelser.

Lågo kostnoder
(icnorn de låga kostnaderna, s()nl den nya bilen bc-

tingar - målet är satt till 20 kronor nu - hoppas
nran ltterligare breda ut pojkracersporten i landet.
Sorn det varit tidigare har bilarna i genomsnitt gått
pir bortåt 75 kronor, och i allmänhet har bilen varit
för invecklad för att pojken bevisligen själv skall
ha kunrrat bygga bilen. I)et har ju dessutom på täv-
lingar r,isat sig, att det inte alltid är 49. fjnaste vag-
narna, sonr vinner. Göt'an, Blom i Nyköping har på
ctt fenomenalt och lättbegripligt sätt visat, att glid-
lager inte alls är fy skarrr. I flera tävlingar har han
slagit kullagervagnar, och vacl tjänar det då till att
ha kullager ? Pappklädseln torde bli billig och ef fek-
tiv på en gång, och ramkonstruktionen och chassit
så enkelt, att vem som helst nred hammare och spik
crch skruv kan klara av den.

Sätt i gång och bygg, alla bliaonde racerförarc!
IJort mcd ly:råkm oclt, frant, för .e porta, sor,, .rådon !

SPK GOR NY BIL
Suenrk" pojkracerklubben är er1 r'erkligt mo<lern
lilubb och ett bevis för att det går att arbeta bäde
fort och smidigt i en riksornfattande verksamhet. Dess
tekniska kommittd har nu kommit med de nya pojk-
racerreglerna, som ska göra nrllbilen till varje pojkes
cgendom. Kornmittins ledamöter är ingenjörerna l/i/s
-Yilsson och Ehwr Grahn samt rcdaktör Gösta Hohn-
strönt, tre mycket goda nanrn, som borgar för att den
nya bilen blir vad den bör vara. Vi kan närnna, att
ingenjör Nils Nilsson är Sveriges förmodligen enda
>>fyrsidiga> racerförare, han har nämligen kört båcle
bil, motorcykel, racersnurra och flygplan. Det är ock-
så ingenjör Nilsson, som sl<isserat upp rlen nva nrll-
bilen.

Den nyq rullbilen

Det är flera olägenlretcr iros pojkrar:crslrortcrr, sorrr
man velat bli av rned: dels kostade bilarna för rnyc-
ket i tillverkning, dels var tle så sr':ira att .qöra, att
en grabb inte gick i land med det. I)et stod klart för
Tekniska kommittdn, att bilen måste förenklas. \{en
tlen fick inte förenklas. så att det bler' 'en ful och
otymplig låda - exteriören betyder nu ganska nrvc-
ket, och både pojkar och publik vill ha en snrak ar'
fredstidens racermärken Auto-lJnion, Alfa-Rorneo
o. s. v.

Och <len n1a bilen har blivit cn Arrto-lJnion i sil-
lruetten ! Alla ytor är visserligen fyrkantiga, nren en
Iutande front och en hög bakvagn ger bilen den verlt-
liga racerprofilen. Bilen skall kunna byggas sorll en
trästomme, kläd(l rned plyrvood, rnasonit eller rentar' . . .

Poppbeklödnod!

Det har gjorts försök med att klä bilen nred 1rapp,
och försöken har slagit synnerligen väl rrt. Rogcr
Eriksson i Västerås har pappklädd bil, och han hzrr
kört med den i tr'å år !

Slyrinrötlningen

skall bli den enklaste tänkbara. Fjädringar kornmer
inte längre att tillåtas i huvudklassen '(de förvisas
utan spisning till specialklassen), vilket i hög grad
underlättar bygget. Parallellstag är likaledes förbjud-
na. Hjulaxlarna blir alltså plankbitar, i vars ändar
hjulen skruvas fast med bultar. Hjultillverkningen
kontrolleras av SPK, och hjulen skall vara försedda

24 Te\ni\ och Hobby



i gång och dundrar (givetvis med skalenligt dunder)

genom landskapet på ett högst speciellt svenskt

sätt.
Det är sannerligen inte att undra på att denna an-

läggning väcker allas intresse, och inte nog därmed.

Den har givit många mj-intresserade impulsen till
mj-bygge.

JÄRNVÄGSMUSEUM GER IMPULSEN

LJrh.--.t för svenskt mj-bygge är givetvis Järn-
vägsmuseum, varifrån ovanstående äktsvenska vy med

tillhörande järnväg är hämtad.

Själva mj-anläggningen är i skala l:50, alltså

aningen mindre än nollan. Sedan är det så trevligt
ordnat att man trycker på en knapp, och vad händer

då? Jo, elloket med åtföljande personvagnar rullar

Nöida och belåtna

Bilden härinvid visar segrarparet i orienterings- och

tillförlitlighetstävlingen i Landskrona härförleden.

Den glada cykelbilchauffösen är Ir€ne Magnell, som

r'äl framåt höstkanten tänker lägga beslag på sven-

ska mästarirrnetiteln på cykelbil, och mannen bakom

kartan - eller kanske det är ett nummer av 'feknik
och Hobby ? - känner väl alla igen som Alv Eriks-
son, svensk milmästare 1941. Bilden togs omedelbart

efter segern i pricktävlingen.
Man kan inte precis säga att cykelbilklubben Exon

vilar på lagrarna. Man håller redan på för fullt med

förberedelserna för nästa tävling, som går den 6 maj.

Det lär bli en hastighetstävling. Från vår synpunkt

sett verkar annars pricktävlingar idealiska för cykel-
bilar, och vi hoppas verkligen att det blir mer av det

slaget.

_,rrut&.

lanuari 1945

Det glado möstarpa,ret lröne-Alzt omedelbort efter
segerrr.

Den glada bussen

Svensk Motortidning publicerade i ett av sirra se-

naste nummer vidstående bild, som tydligen inspire-

rats av cykelbilarna. Tidningen frågär vad vi skall

sätta för namn på fordonet ifråga och vi föreslår

förutom cykelbuss även ntuskelbuss. Men vid änd-

hållplatsen t1'cker vi hemskt synd om konduktören,

för då blir det väl han ensam' som får trampa'
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U rrd", ett svunnet sekel har ånglokomotiven genom-
gått en fantastisk utveckling. Särskilt har detta gjort
sig märkbart i andra länder, ty här i Sverige har
elektrifieringen medfört att lokomotivtekniken följt
andra banor. Här i landet har som bekant elektro-
loket spelat en mera framträdande roll under senare
tid. Utomlands, där man ej haft så god tillgång på
elektrisk kraft, har emellertid ånglokomotivet utveck-
lats så att det till och med är betydligt snabbare än
våra moderna elektrolok. Strax före krigsutbrottet
uppnåddes en hastighet av 203 km/tim. med ett eng-
,elskt strömlinjelok.

De båda franska lokbilderna belysa 100 års utveck-
ling på detta område. Det äldre loket byggdes ir 1844
vid Buddicoms verkstäder i Rouen. Loket presterade
en hastighet av 55 km/tim. med 50 tons tågvikt och
det användes på linjen Paris-Rouen, en sträcka på
140 km, som tillryggalades pä 2 tim. 22 min. Då kri-
'get bröt ut förvarades loket vid franska statsbanor-
nas verkstäder i Rouen och det var meningen att det
senare skulle överföras till det blivande järnvägs-
museet i Lyon. Såsom synes har loket endast ett driv-
hjulspar samt en jättelik skorsten. Därjämte saknas
förarhytt.

Vilken oerhörd kontrast är ej Franska Nordbanans
strömlinjelok av idag gentemot detta gamla lok av år

't.**
..1!. tn

;ri+.

100
rs

utveckling
av Tore Westerman

181-1. Skorstenen har krympt till ett minitnum, irng-
dom och sandbox har täckts av strörnlinjebeklädnaden
ocl.r lokomotivföraren har erhållit en betydligt mer
skyddad plats än sin kollega från år 1844. Det n)'a
loket, som är av den s. k. >Strper Pacific> typen, bygg-
des strax före krigsutbrottet. Dessförinnan hade man
dock prövat en modell av det i l/10 skala i en vind-
tunnel vid Aerotekniska institutet i Saint-Cyr. Loket
är utrustat med fyra cylindrar samt sex rlrivhjul med
en diameter av 1.900 mm.

Vid det engelska konungaparets besök i I'aris clen
L9-22 juli 1938 drogs deras tåg emellan Boulogne
och Paris av detta lokomotiv, som dagen till ära för-
setts med den brittiska flaggan samt dekorerats me<l
de franska nationalfärgerna. Sedan dess har enreller-
tid de franska järnvägarna fått utstå många svåra
bombraider, så det kan ifrågasättas orn detta fina
lok finnes kvar i oskadat skick. Ätskilliga fransl<a lo-
komotiv ha säkerligen gått förlorade trnder kriget,
därom bär en notis, som nyligen gick genom dags-
pressen, vittnesbörd. I denna omnämnes att de fran-
ska järnvägarna beställt 700 lokornotiv från USA,
och det säger ju en hel del om hur det står till rnerl
clen rullande materielen vid de franska järnr'ägarna.
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Gavle Mi-sallskap

har bildats

Via .,, konstituerande sammanträde rlen 30 no\-em-

ber bildades Gävle l{odelljärnvägssällskap. Till sam-

rr.ranträdet hade infunnit sig en del modelljärnvägsirr-
tresserade i 25-30-årsåldern frirn Gävle rned omnejd.
Till styrelse utsågs följande hrr: Ilertil Boer, orrl-
förande, Olle Nordström, sekreterare och Sven Norcl-
ström, kassör och materialförvaltare. Stadgar för
sällskapet antogs, och därefter följde långvariga rlis-
kussioner, efter vilka beslut fa-stställdes, att en lokal
skall hyras från den I januari 1945, där en modell-
järnvägsanläggning skall byggas. En besvärlig frirga
var skalan, då hälften av medlemmarna förut byggt
i 0, och hälften i H0. Till slut enades man emellertid
om, att sällskapets anläggning skulle byggas i H0.
Några av medlemmarna hade till kvällens möte med-

tagit sina modeller, som naturligtvis livligt uppskatta-
des och beundrades. Bl. a. visades en restaurantvagn
och en godslagn litt G i >>nollan>>, som var synnerli-
gen välbyggda. Så vidtog kaffedrickning, varpå var
och en gick hem till sitt efter mycket trevlig kväll.

Nya medlemmar kunna vinna inträde i sällskapet
efter anmälan (per brev) till ordföranden, Bertil Boer,

adr.: c/o Söderberg, Norra Stapeltorgsgatan?, Gävle,
I\{ed hälsning till alla Sveriges järnvägsmodellbyg-
gare från Gävle Modelljärnvågssällskap. 

Bertit B.

Inspiration
Vi har nöiet att presentera Sveriges flottaste lok.

Det tillhör Gävle-Dala järnväg - visste Ni det?

ToH:s redaktion har fallit till föga för detta ena-

stående lok. Det är måIat i orange och rött, och en

hygglig strömlinje med Gävle-Dala iärnvägs flotta

emblem 1Å fronten bidrar ytterligare till att göra

reklam för den välskötta järnvägen. Vi gissar, att

Gävle Modelljärnvägssåillskap redan från liirjan
blir inspirerat av det orangeröda dalaloket och lå-

ter det trafikera sin H0-bana.

ir
lr

lr
lt
lr
,J
lr
lr
lr

lr
It
ir
'l
It
,l
ll

o

o

Slagvingeflygaren
Jakob Degen hette en av föregångsmännen på flr--

gets områdö, och han gjorde en mångfald experi-
inent med slagvingeflygaren5 ett plan med 6,5 m.
spännvidd, med vingkonstruktion liknande vilqpel-
nbrna i en fångelvinge. Vingarna hade ett otal klaf-
far, som öppnade sig, då vingarna lyftes, och slöt
sig, då de s'ånktes. Det befanns, att muskelkraften
baia räckte till Degens h,alva tyngd, varför han för-
sökte fir lvfthjälp av en luftballong. Det var 1808.. .

Det första iätteflygplanet
Hiram Maxim hette en herre, som bl. a. har kul-

sprutans uppfinning på sitt samvete. Han spenderadc
en större 

- 
förmögenhet pä ett jätteflygplan. Det

vägde 3600 ke. och drevs med ålga. Maxim hade
deisförinnan lionstruerat en hejdundrade stark ång-
maskin, och man var så viss om, att kraften skulle
räcka till för att lyfta planet, att man vidtog säker-
hetsanordningar för att det inte skulle stiga för
högt. MotorJtyrkan var emellertid alltför- stor, och
såvål säkerhetsanordningar och flygplan bröts sörr'
der omedelbart sedan planet lyft. Detta hände 1894.



TVARÄLSDRIFT
(Forts. fr. sid. 7.)

På en godsbangård eller en driftbangård har nran
{lera rundspår (se fig. 6). Ytterrälerna är även här
obrutna, men alla de övriga måste förses nred gap.
Inga extra överföringsledningar eller anordningar ar'
nirgot slag behövs.

När det gäller överföringsväxlar har vi fortfaran-
de den grundläggande principen i minne, att ström-
nrcn alltid skall ledas in från växlarnas framsida.
I)et korsande spåret måste ha båda rälerna brrrtna
och på det sätt som fig. 7 anger. Och likadant blir
förhållandet om överföringsväxeln utgör en del av en
rundbana sorn fig. 8 visar. Studera teckningen noga
med dess angivande av polariteten på skilda ställen.
L.n T-bana är en annan spåranordning. Den består
helt enkelt av tre enkla spårväxlar arrangerade som
fig. 9 visar. Alla sex rälerna inuti T-et måste brytas
txh extra ledningar inkopplas på huvudspåret förbi
'l'-et. Andra ledningar löper från ställverl<et till en
<lubbelpolig strömvändare samt vidare till T-ets >>sta-
pelspirr>. Strömvändningen bör alltid stir klar för tåg

IN. Här skall vi förresten komma med ett viktigt på-
pekande. Beteckna aldrig kontakterna i tvåräls med
FRAM och BACK utan i stället med IN och UT
eller öST och VÄST eller vad ni nu har för väder-
streck. Och härmed är vi inne på en mystifierande
sak i två-räls.

I trc-räls låter ri t. ex. ett lok köra norrut. Utan
att kasta orn strömrnen tar vi upp loket, vänder det
och ställer ner det pir spåret igen. Då kör det sö-
derut. Gör detsamma i två-räls. I\{en loket fortsätter
norrut. Det är givetvis för att ena rälen är positiv
och den andra negativ, och då loket vändes, änd-
rades också strömriktningen. Om man alltså vänder
ett tre-rälslok helt om, ändras inte strömriktningen,
eftersom släpskorna fortfarande vilar mot tredje räl-
sen och hjulen mot körrälerna, liksom förut.

Detta gäller dock inte växelströmslok. De går all-
tid åt det håll deras inbyggda strömvändare är ställda.

En s. k. ändslinga fordrar en särskild sektion i
spåret om tågen skall köra in i och tillbaka ur slingan
utan att stanna. Här finns endast en växel, men den
går, så att säga, tillbaka till sig själv. Ett avbrott
i varje räl vore tillräckligt för att undvika kortslut-
ning, men tåget skulle stanna, så snart det passerat
gapet och tvingas vänta, tills växeln blivit omlagd.
Detta beror på att strömmen tillföres endast från
växelns framsida. Därför gör vi två gap i varje rä1.
Den isolerade sektionen i slingan, som uppstår på

Före .Rocket,n

Georg Stephenson kånner väl vi svenskar i regel .
endast -so- --ann.t 

som besegrade John Ericsson Oi den minnesvärda hastighetskörningen med lokomo-
tiv mellan Liverpool och Manchester 1830. Stephen-
son hade emellertid redan långt innan dess konstru-
erat och byggt flera lok, och ett av de första ses på
bilden intill. Det uppnådde den häpnadsväckande
hastigheten av över l5 k-rn/tim och mä,nskligheten
jublade.

Den första personvagnen I

. yi,l-invigningen av den första allm-änna järnvägen Ii England mellan Stockton och Darlington år 1825
behövdes en finare vagn för alla honoratories att 

Iåka i. I vagnen, som hette >>The Experiment>, satt
bl. a. några hernar, som påstod att det skulle gå I
åt långt mera kol åt loket än det orkade dra ! Invig- I
ningståget var hela 28 r,agnar långt och kördes av .
Stephenson själr', 
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detta sätt, tillföres ström direkt från ställverket med

å.it auUU.lpoliga strömvåndare. Vi låter tåget. gå l"
iiii"g"". Så snärt det kommit in på den isolerade sek-

tiånei, lägger vi om växeln och kastar samtidigt om

iiiA*iit tii"ng* i huvudspåret. (Även för växel-
ström !) Tågit kan fortsätta ut o-å linjen igen'- O;'vi bätraktar fig. 10 med slingan, lägger vi

_M

han på följande sätt. Själva- \o^rsLingen- gjordes i f i-
ber och spåtett upptogos med bågfilsblad (,passar pre^-

.ir i-gOl. TunnimäJsingsbleck limmades fast ovanpå
fibern med balsalim och-från blecken leddes kontakt-
tråå"t till vederbörande spår. Se fig. 14. Observera

"tf bte.t on inte någonstani få skjuta fram till kors-
rringen.

märke till en sak. Gapen i spåret sitter inte rnitt för
varandra. Detta undvlker man alltid i två-räls. Låt
oss säga att ett lok kommer- körande. på en sektion och
skall in på en annan som fig. ll visar, och den sist-
nämnda sektionens ström ligger åt fel håll, uppträder
det lika överraskande som obehagliga fenomenet att
loket ögonblickligen backar. För att undvika detta pla-

ceras gapen diagonalt och så långt ifrån varandra som

det längita loket. Om de båda sektionerna ligger >mot>
varandia, som fig. 12 visar, händer inget annat- än att
loket stannar och väntar, tills framförvarande sek-
tion kopplats rätt.

@ frS,ll. *..- O

o

En korsning i två-räls fordrar också Yissa anord-
ningar. På fL. 13 ses en dubbelpolig-strömvändare,
som sarntidigt kan kopplas till en signal för att ange,

vilken linje-som är >>fri>. Gapen i körrälerna synas

också på iiguren. Förf. av denna artikel-tyckte dettl
tara eit beJvärligt sätt. Mekaniska anordningar skall
trndvikas så my&et som rnöjligt och därför förfor

lanuari 1945

En sammanfattning: Strömmen får en'dast tillföras
en aörel från iless- framsida. Strömmen f år enda'st

tiltföras ei sektion frfut en !y,nk-t. Handlar man efter
deisa två principer, är två-råls det enklaste som finns'
Fel på banan lian-dock alltid upps-tå, men på vilken
järnväg händer inte det? Här är några felkällor. Om
loket vägrar gå beror det På:

l) Dålig isolering på vagnar eller lok. Tag bort' 
dem, en och en, från sPåret.

2) F;tt fordon står på ett rälsgap och gör kortslutning'

3) Metallvasnar med endast på ena sidan isolerade' hjul användas. De kortsluta genom kop-plen eller
oökrå är boggiernas isolerade sidor ej åt samma
håll.

4) En metallflisa har lagt sig i ett rälsgap.

5) En metallflisa har lagt sig mellan växeltunga och
rä1.

6) Spår eller drivhjul är smutsiga. Gör rent med
koltetraklorid.

7) En växel är inte fullständigt omlagd.

8) Gaoet mellan växeltungan och rälen är för smalt,' då'växeln är öppen, oih hjulen göra kortslutning,
då de passera.

9) Ett verktyg eller metalltråd ligger tvärsöver spir-

ret, utan att observeras.

Och därmed var det slut Pä Z-täls.

Cobyright förf. oclt' ToH.

METALLBLECK

Fe, IE,

PASSERAR MLSGAPEN
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r
BRA BOCKER
\IODELLTÄRNVÄGEN, rlcl . I'
ö:å:-N;iåst'and' TFA:s iörlag'
I'ris: 2: 80.

DENNA MANAD
-\LL-\ ]1.\RNS BYGGLÄI)A. av

;;il;- Ciuitlat Ell. Tekniska F-örlags

-\.-8. I'ris: 3: 50.

Sveriges första handlcclning.för mj-b1'gg11c har. ntt

äntlicen kotrrmit, ,*tttitigttl" inte. etr dag för. tidigt !

iiäi,ä'r,äi.l^ rriåa.iijåi,rr.äg.n,_och dct :ir rlcl I sorn

i'i' fä;"ii;;;' 1å'åi;]'R 'a--c 
lr' I'tordstrand" .välkänd

iär 
^ö;H;lå."r., fi; fö;i"ttat och tcckuat och åstad-

lål"ntit en verkligt bra sak'
^"öäåi, Gtande iatittopp"r-förf i clcn vctgirigc 

'rct't
till fölid av litteratutitiäi ofta -okttntrige 

nrj-byggarctl

ä; ;ä l.i'ai'' ro' att sätt igång 
"å-,lJ,fr*i;uiga stil""i'ä'glååi""a" är dock faktis.kt b

-:;;;i;äl 
o.r'*i t':i'ttetipliga termer frossandc

;'ii.:ä';"-gjort,xo'al'inät^ 
- L't'

Kolgruva vid Mi-banan
De flesta modelljärnvägar^körs ju med >kol-

"låå" 
-å"glok 

- 
'varföi då inte . 

anlägga en

k";lä";'i,iä b".,"tti- Så t"tottttade Frank C'

äiif*" i ijsÄ;h lvgg4e sig en svnnerligc'

,Jittitf. gruva' där 
-å-tlting fungerar' Intres-

låäiJt'i^-ai iiaru, tippningsanläggningen' d:ir

iärnvässvagnarna lasiis' Den fungerar natrtr-

ii"i"ii'iittlgt. Vi återkomt'ner i nästa nurllll1cr

m"ed litct {ler detaljcr'

En riktigt skojig bok, passancle för dc allra )'trgsl:r

t"åäårtr,nåä"t";;t': r" s" grabbarna sorrl kourmcr'
-' 

-\Ic<i iti.fn "u 
täntlsticksasliar kan fingcrflinka $o:-

."r' il.ieiäiö t'i'öiu"t"ar' -r'attctrltjrtl' 
lrtrtiksr':ig

nr. fl. intrcssanta ti;;' 5l'tt""1lis9tt ncclagosisli' tnctr

r1är[ör sorn sagt, ;"it-t*tis'-1.iittoitl' L't'

Avro York (l;orts' f rån sid' 9')

flveDlats_Grillbytorclevicldct.lrärlagct'varafär.-
iiååitkiu"tat.- ijitoieri- gö' någta branta svängar' ne'r'

rlel känns inte lrrå föi passag:t1.tt"" i ett högvingat

flygplan' \lan sittär^jti ti ftitöt ifrirn axlarnas träf f-

orrnkt.
""ölil så är vi strax åter på-Bror'r'a' Där kourt'er

en Kleurm i5 otrt'äå^'?tt'li--Sz och där en Kz kabin

- Bromma är sannerligen ingen död plats'

Efter tio ,lli"ute's tiikla"tle i vänstervarv är det

tråii'iar"åtå"itc'- lindställen å-ker åter ttt' nloto-

rerna lugnas "å otrt*--tå en behaglig sättning p:t

bana 13.

Och så utbrister
ligt: Äååååh ! Det

alla jorrrnalisterna, p'ccis sonl \-an-

var en verkligt sn)'gg landnlng I

II'ittg strörtt.

&
't.a I

a4.
{}t'r.:

Te(ni( och HobbY
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Modellbyggarnas
inköpskallor

OYI(ELBTLISTreN
Cykelbiliet6rnas egen tidning.

Mot 30 öre i frimärken er-

håller Ni Portofritt Provex.

Tidskriften CYtrIELBIL I ST n N
Fack 92, Landekrona 2.

Inför en Jublando Publlk På
l8.mo porsoner mottog Inge-
mar ur Prlns Carl Johans
hand det ståtllsa 1:aPrlset.
Du har llka etora chanser
rom han att ttll näeta årc

v;u Ni bli
wcnsk mästare i
POIK-
RACINGI

Segraren i Grand
Prix-loppet i Stoeli-
holm' 1C{3 oeh 1944
Ingemar Driksson
med sin tävlingsvagn.

Grand Prlx-eegrare
Insemar har byegt sin bil efter ritnlngar ur >PoJk'
iläi;G;; s;m in-ntlialler fullstän{fsa ritninssJ- o*__tl;-tetsträstrivningar på hans tävling-sv-agn. . Dtt .flerta-r
foto" 

-1a8"a rlnder- byggandet av bilen visar tydligt
hur den är konstruerad.
lpö:tö"i"gr innehåller dessutom ritningar -tlll ytt-er-
iGiiö- tre ilojkraeer nämligen: Nvböriarmodell (r-nvcket
iiiiäunuäåll--biperitacern -(en ufmärkt standardvasn)'
i'i;ä"""r;ir;'tho ?ioieuörgs-tvi (en lättbvggd och snabb
vagn).,
iibluibrn ritningar oeh arbetsbeskrivning- -tiu - dessa
iyia bilar medfölier tävlingsregler och >Råd vld byg-
gandetD.
iFöi["a-ci"gr är den fulländade vägledningeu vid byg-
gandet av €n mästarvagn. prls kr. 4: 6{r.

Skrtv t dag elter den!

HOBBYFöRLAGET . BORAS T..

hru MEDLEM I
SVERIGES STÖRSTA BOKKLUBB
OCH NI KAN BJUDA FAMILJEN

PÅ TREVLIG HÖGLÄSNING
UNDER DE MÖRKA VINTER.

KVÄLLARNA

t
BOKKLUBBEN

SVALÄN
De tola goda böckernas klubb

DOUGLAS DC 3
Konlursågod bYggsots i skolo l: I OO

med rilning och övrigi tillbehör
Kr. 2:75

IIOBBICIRI(LAITNA - BOX IO5? - STHLII lG

Sänd mot postförs\ott plus porto .... st. bygg-
sats DOIIGLAS DC 3 i Kr. 2: ?5.

VELOBILEN kan nu bll
CA.L /32//4 etendom

Nl bygger den sJälv lätt och blillst eftcr våra utförllgo rlt-
ntnSiai-äch arbetsbeskrlvnlngar. Byggeeteer bestående av de
mefa,nleka delarna leYcrera's tlll prlser utan konkurrent, bo-
roende av dot etora lntregae aom vleate lör byggandet av
denna folkbil. Velobllen rlrmmer två vnxno p€rtonor samt tvl barn
I E-lO-rire åldern, dessntom rymllSt bagageutrymms. I)en ör för'
sedd med fyra hJul, bl. a. växel varför den ör löttsÅendc och
okäneltg för- uppförebackan oeh dÄUst vEglag. I(ort eagt, det lda'
Iteka fortskaffnlngsmedlet under såvöl eommår aom vlnter.
Beetiim eder redon nu lör att btl ägare tlll den gå populöra YELO'
BILtr:N, emedan vlsso delar tlll deneamma mÄst€ lmpotterae ooh
då logiet ör begröneat expedlera vl orderna I dcn ordnlnt de
lnkomma.
Yld rekvleltlon lfytleg vftletåendc kupong tydllat och lnsöndot I
öIrpet kuvcrt' Porto 6 örc.

Januari 1945

r-I raxDELsrrBMAN DEBEsra
Box Ofi)8 - Etookholm G

Var sod sänd mot postförgkott I sats
rltnid-gar och arbetsbeskrlvrlingar -medorlslls-ta över mek. delar ä kr. ?: 50 +
öme. oeh Porto tlD
Namn
Bostad
Postadr. . .. . .. ToII 1

3l



Karikatyrer ur Slutskedets krigsflyg.

Ni som åir llygsinnnd lår Erl lystnåite i

UA Ramm-Ericson-Lennart Sundström:

S I UTSIi]I ['TS HNIfi S]I,Tfi
3:75,, inb. 5:50

Bilder och beskrivningar av 83 olika flygplanstyper från
Sverigeo Amerika, England, Japan, RysÄland och Tysk-
land samt initierade artiklar om bl. a. Luftkrigets gi-
ganter, Hemliga vapen, Flygmotorer, Hur ser eit flvg-
plan ut inuti'/ m. m.

UIJ Ramrn-Ericson:

MOD]NNT STAIIS]I,Yfi
7:50, inb. l0:50
Översikt i form av bilder, ritningar och förklarande text
över de krigförande ländernas samt Sveriges flygvapen.

r>Ett alldeles förträffligt litet uppslagsverk . . . En önskebok för alla
flygbitna svenskar i olika åldrar . . .

BONNIEIsS

Nya Dagligt Allehanda.


