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Modellracins
Hobbyn på modct i USA är nrodellracing. -\Iodell-

racerklubbar växer soln svampar ur jorden, tävlings-
banor anläggas och intrcsset för denna nya hobby är
cnon'n. Ocli det är intet att förvirna sig över. \Iodell-
racing är nämligcn något sorn folk kan fatta med ens

och rnodellcrua är htrr attraktiva som helst. S:i har vi
fartens tjusning - 125 l<rtr:s hastighet är ingen dålig
siffra.

I)ctta orn lägct i USA. Httr är det hos oss? Här
har cnclast enstaka försök gjorts, ganska gocla för
all dcl. \[cn det har inte varit tillräckligt för att få
franr hobbl'n.

Ntr tror vi docl< att tiden är tnogctl för att sätta
i gång moclellracing pli allvar här ltemtna. I)enna tro
gnuidär sig pir en enda persons arbete, nän,ligen ing-en-

iören Rurlolplt. Tcgström, sonl alldeles nyligen f:ltt
franr ct't racör som i kvalitet och utsceude bör passa

alla.
Ilitning till denna racer kommer att införas i nästa

nulrlnler av Teknik och Hobby, ett trr sotrl ni alltså
inte bör trnderlåta att skaffa.

Som en liten smakbit serveras på sid' 7 en artikel
or11 >Tegström special>>. Artikeln innehåller också
några stirnulerande löften till modellbyggarna.

Vi skall göra vad vi kan för att få frarri denna
nya hobbl'. Och vi tror att vi vct r'ägen.

OMSTAGET VISAR
en rote J 2l:or i sitt rätta elemetrt. För utförandet
svarar Claes Zetterbtrg.

Omslaget till nr 2 ha<le utförts av Biörn Karl'
ström och visade ett av Frankrikes äldsta lok.

Säljes i aarje

FIFFIKUS
scr något överraskad rrt på teckningerr, oclr rlct är ttu
intet att förvåna sig över. Hans trya, reaktionsdrivna
.stratoufrcss flög just ifrån honour.

\Ien ritningarna finns kvar och på sid. 8--9 kan
ni läsa utförligt orn Stratoexpressell, tttorgondagetrs
atlantrnaskin.

FDTGLITERATURENS

BEST.SELLER
>>För modellbgggaren ör den fullkomligt outnbärlig,
om han aill bli segeftlgare.r>

(Pärttltli Värkki.)

uälsorterad bokhandel i hela Norden!

SVENSK FLYGTI DNING, Molmö

[FLYE.
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100
DC 3:or
R.a.r, en rnänarl före tär,lingstidens utgårrg lan-
dade de första DC 3:orna på redaktionsborden. Det
var några av de yngsta deltagarna, som i ivern att
inte komma för sent tog det säkra för det osäkra.

Så småningom, när ävlingstiden var slut, befanns
antalet modeller vara bortåi huntlratalet. De flesta
var överraskande n9g små >doglassar>> i skala l:200,
och det var också i. den klassen, som juryn hade dei
svåraste arbetet. Ännu i pressläggningiögonblicket
är juryn inte klar med sitt- arbete. -

I den stora klassen, skala l: 100, var juryns ar-
bete -enkelt, åtminstone när det gälide en'pläceriÅg,
och dessbättre gällde det förstaplatsen. Vinnaren aii
klass 1 blev N. A. Hellström,-Uppsala, som alltsåi godan ro kan tänka över, vilken Äfräcka och vilken
dag han lämpligen bör ta sig en tur med originalet.

i ädel
kamp

I en intervju förklarade herr Hellström, att han
haft en hel del att göra med flygplan de senaste
fem åren, men aldrig någonsin flugit. W timnar
lr"t arbetet tagit, och vid närmare undersökning
befinnes den flotta modellen sönderfalla i I 18 delar.
Materialet har varit måssing, med undantag för pro-
pellrarna, som gjorts av aluminium, och axlarna, -som

gjorts av ståI.
På tilden överst ses en >månskensbilö av segrar-

modellen. Den är försedd med elektrisk belysiing.
Strömmen kommer från ett batteri i den eiegant-"
foten. Nedan till vånster en bild av vinnaren trnder
llbgtgt-s gång, och till höger finns också en >dags-
ljusbild> av modellen.

Fullständiga prislistor och mer detaljer orn tävling-
en kommer i rrästa nummer.

3Mars I945



Slaget vid Femern
i verkligheten
ov

omonuens A. LINDAHL

S ön,l"*.n den l3 oktober lö*l <lrabbatle svertska
och danska flottorna sanlman i en blodig ocl-r för det
svenska sjövapnet f ramgångsrik s'trid. >Små,londs
Lejon> hette flaggskeppet i den svetrska flottan och
ombord på det befann sig högste befälhavaren Karl
Gustav \\'rangel. >Smålands Lejon>> inledde drabbnin-
gen genom att attackera det danska flaggskeppet
>>Patien.tiu> men clet svenska fartl'get blev snart sit
illa åtgånget att det rnåste draga sig trr striclen. At-
tacken fullföljdcs emellertid av ett Jrar andra svert-
ska fartl'g som ll'ckades lägga ombord med det dan-
ska skeppet och en hård strid följde. l)e glimtar som
här lämnas frirn denna katnp iir h:imtade ur det i
samband med 300-årsminne t :tv För,svarsstabens
krigshistoriska avdelning trlg^ivtra :rrbetet otn slaget
vid Femcrn.

I)et var en grupp pir tre fartl'g, >Patientia>> och de
svenska >>Götcborg> och >Rcairtd>> ör'er vilkas däck
striden r'ällde franr, hård och häns1'nslös. En av
>>Göteborgs>> of iiccrare, löjtnanten Erih Erikssort,
f ick reclan vid äntringen en arltl avskjuten szi att
hanclen och svärdet föll i sjön, en holländsk löjt-
nant ombord pir >>ltegina> fick ett öra avhugget och
den danske amiralen, Pros ltIund, solrt r'ärjde sig med
<len största tapperhet blev skjutcn av tr'å musketera-
re och enligt ticlens sed avklädd och kastad i sjön.
Efter en tinrmas kamp togs det clanska skeppet och
insattes ,sedan i den svenska stridslinjen. Pit ett annat
håll brann det danska skeppet >Lindormut>> seclatr det
antänts av en svensk brännare, ett fartl'g försett med
krutladdningar och lättantärrdliga änrnen, vilket seg-
lades mot fiendeskeppet för att sätta detta i brand.
Innan >Li,ndormen> med en knall sprang i luften ha-
rle stora delar av dess besätttring omkomrnit i lågorna
eller hoppat över bord och drunknat. l)et danske

skeppet >>T-re Löacr>> kärnpade en hitrd karnp nrot fle-
ra ;svenska skepp, av vilka ett >>Szr,'dlte Arent> gick
till botten, men erövrades så småningom av de sven-
ska >Jupiter> och >>Patientia>. Den danske fartygs-
chefen, viceamiralen L:lf eld, hade då fått ena lårct
avskjutet och dog efter några dagar. Under dessa

motgångar för de stora danska skeppen började de
mindre fartl.gen ge sig på fl1'kt, förföljda av sven-
skarna. Ätskilliga danska skepp fick under förföl-
jelsen stryka flagg och föll i svenskarnas hånder.

Det var en stor svensk seger ltlen så var vid till-
fället den svenska f lottan mycket överlägsen, 4l f.ar-
tyg mot 17 danska. Endast tre fartl'g räddade sig ur
katas't ro f cn . >> tr[ a r k u t t tt,t t>>, >> P e I ih an en>> oclt > Lantb e,t>>

hette de rlanska skcpp som fick föra den sorgliga
rrnderrättelserr onr slagets utgång till Köpenhamn.
Även förlustertta i personal var stora på den danska
sidan u,nder det att de svenska var obetydliga. Det
enda svenska skepp som gick förlorat var det ovan
nämnda >>Svarte Arettt>>.

Denna seger var en s'tor framg:ing för den svenska
flottan, som oftast hade haft andraplansroll i fejder-
na mot Danmark. Redan tidigare under året hacle
sve,nskar och danskar drabbat sanlrlan vid Kolberger
Heide och i övrigt hade en racl mindre strider före-
kommit, vilka icke rnedfört större framgångar för
svenskarna. Segern vid Femern var därför välkoru-
rnen. Några större politiska följder fick emellertitl
icke slaget. Det allmänna krigsläget var icke sådant
att segern till fullo utnl'ttjades. Krigshändelserna
till lands ägnades detta år huvudintresset men segerlr
rnedförde i alla fall att kung Christian som befann
sig hos sina trupper i Sk:ine snabbt drog sig över
till Själland. A. L.
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Slaget

i

vid Fenrern

de Lavals
verslon

'l rehurtdra år ef tcr slagct vitl lictttcrlr slog sig f e -

ncrnrenbyggaren och kaptctten l'otrih dc Laual nedcr
virl sitt skrivbord för att sttttlcra lan tlc \;eldcs bc-
römda Irt:ilning av ttämntla sjöslag. Han triingdc in i
trilden, blo' onråttligt inspirerad och bcslöt sig för
att onrgircncle bygga slagct i skala I : 300.

Häromdagcn tittadc ltcrr Irr:isterbl'ggarcn llpp I)ll
rcdaktionen ntedlravatrde nitgot alltlcles c'xtra. Dct var
tn detalj ti'll slagct vid l;crtrcrn sotn cfter trågra ttri-
nuter fiskaclcs upp ur cn specialinrccl<l cigarrlåda oclt
nedsattes på stora reclaktionslnrdet ftjr att strax rtt-
sättas för en närg;'ttrgcn granskning.

Här stod nu cn sällsynt vackcr grupp slicpp
lruvudpersonerna vid Femern. I)är till vättster tlct
<lanska flaggskeppet >>Patientia>> oclt tlärintill >>Regitra>
c-x-h >Göteborg>>. tTtntstad nrcrl <le T-avals arllctsglas

I: ull strid tttttltord lrti >>['ulicttlitr>,.

(från Roohses optik i Stockhohn, sc fotot ncdctst
t. h.) njöt vi av de underbara akterspeglarna, där
rarje detalj är ett liottslvcrli av särpräglatl t-r'p. Ja,
ärade läsare, studcra själv bilden ör'erst t. h. oclt
särskilt mittersta fartl'gcts (ltegina) akterspegel. Det
är högklassigt nroclellbl'gge parad Ined sälter konst-
närlig blick.

Vi bekantar oss nrl nrcd bcsättuiugcrt. l;örst h:ilsar
vi på eskaderchefens nännastc man nrajor Abraharrr
I)uquesne, 5 nrm hög i struniplästen, utdelande order
med hjälp av roparen. Det är en noggrant. foi'nrad
major sorn vi ser franlför oss, är,ctr orrt vi intc kan
uttala oss onr porträttlikheten.

På däcken är stridcn i full gång, och hårda när-
kamper utkämpas, förvisso icke oblodiga. Där ser
man en stridsman rned avhuggen anl-I, och där en utan
ben. Krigets alla fasor återspeglas med stark realism.

Kanonerna är utomordentligt rikt detaljerade. Dc

Mar s I945

l: r. z'. >>l'otictrliu>., >>l( crtitru>, oclt >>()ötclr()t'!l>.

lrar bl. a. >><1nn'or> i bakäntlcn oclt 'i'arje lavctt har
f1'ra trissor (s. k. i-rrarullarlådor).

Ja, rrran kan sitta lrtrr längc sotn lrelst cx-lt stän<ligt
hitta n1'a, intresseviicl<atrde <letaljcr. Och htrr rtrl'ckct
skall nran då intc finrra när slaget i sin lrelhet är fär-
digt. I)et beräknas onrfatta 28 fartl'g <rh ftrllt !tlart
är slaget l9-17.

Htrr lång tid har det då tagit att bl'sg" rlttttta trt'-
grupp? Kapten de l-aval har fört <lagbok oclt fittuer
att 700 tinrmar irtgått. Väl anr'än<la tinrtttar.

Själv anscr Iran att dcnna grul)p är den sottt ltart
lagt ne<l rncst arbctc Jrå, och rlet vill intr sriga !itet.
\'[en sir har resultatct ocksri blivit de I-avals bäst:r.

I)et illusoriska lravet är rirglas undcr vilket ha','cts
grönbl;'r ton rrrålats på ritpapper. Och trirden titl riggcn
är vijr<lnadsbjudandc -_ linnetråtl spunncn på 1830-
talct - 

('tt arv fr:irr garrrla f:irlcr. Ja, sc riet var c'tt
riktist urorlt'lllx'gge ! i: /1 1: .r.s.

dc I-atol t arbclt.



En enkel apparat
ftir kopiering av bokillustration et, ritningar o. d.

Av auktarie Tufve Spångberg

H,,r. rlri{nga av uritra lrobby-kanrratcr ltar icke vi<l
studerandel av någon bolg eller tidskrift önskat sig
kopior av vissa illustnationer? Det är visserligen möj-
ligt att avfotografera det önskade, rnen man drar sig
för både besvär och kostnader.

För att rätt belysa problemet ber jag att få berätta
en liten händelse som visar denna fotokonsts stora
betydelse och enkelhet. För ett par år sedan hjälpte
jag en bekant med en patentansökan. Patentverket
påvisade lil<heten med ett tyskt patent. Före svaro-
målets avfattande besökte jag verket för att taga del
av ifrågavarande patent. Detta tillgår vanligtvis så

att man gör en avskrift av beskrivning och patent-
anspråk. Patentritningen )>spacklar> man av genolll
att lägga ett genomskinligt papper över ritningen och
fylla i konturerna med en blyertspenna.

När det gäller invecklade ritningar är denna metod
svår, besvärlig oclt tidsödande. De i marknaden före-
kommande kopieringsapparaterna erfordra elektrisk
ström från någon väggkontakt sarnt är dessutom rätt
dyrbara. Jag kom då på den id€n att bygga en literr
transportabel apparat för ficklampsbatteri. I en ci-
garrcigarettlåda monterade jag ett ficklampsbatteri,
två ficklampsglödlampor, en kontaktknapp och err

rnatt glasskiva som lock. Försedd med den lilla oan-
senliga lådan och ett ljuskänsligt papper (Copex-

1. Lå.dtt (cigarrlåda); 2. mattglasshiaa; 3. mellan-
uögg ; 4. lont.phållare; 5. ficklompsglödlamfa; 6. fich-
lampsbotteri; 7. hontokt; 8. insidan, aitmålas.

ORIGINAL NEGATIY

I'apier) nedlagt i min portiölj sattc jag nrig l'id ett
av borden i Patentverkets bibliotek; gjorde en av-
skrift av patentbeskrivning och patentanspråk. Sed,an
tog jag fram lådan, lade det ljuskänsliga papperet
över bilden med den ljuskänsliga sidan mot bilden,
(bildsidan) däröver placerades lådan med glasskivan
mot papperet, tr1'ckte några sekunder på kontakt-
hrappen (exponeringstiden hade jag förut utprovat
på liknande bilder). Sedan var det bara att gå hem
och framkalla bilden. Den framkallade bilden är ne-
gativ men efter den kan m,an få huru många positiva
bilder man vill ha. Mörkrum behövs ej. Agfa Copex-
Papier föres av A.-8. Georg Bolle, Herkulesgatan 28,

Stockholm.
Det betyder ingenting att t. ex. bokbladet är tryckt

på båda sidor. Förklaringen härtill är mycket enkel.
När ljuset från lådans glasskiva genomtränger det
ljuskänsliga papperet träffar det bilden som skall
kopieras. Bildens vita partier reflekterar då ljuset
som åter pass€rar det ljuskänsliga papperet vilket på-
verkas. Rildens svarta delar däremot absorberar lju-
set som icke nämnvärt reflekteras. Det ljuskänsliga
papperet blir således olika belyst beroende på bildens
varierande ljusa och mörka partier.

8' 
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1 Modellracins
kommer!

ittiIrl

',,Tffi,H I
Itt Itt

Ä rrttis"n ser det ut som det sl<ullo kunno Dll flrt
pö rnodellracorsporten I landet ! I)et förstn helsvenskrr'

modellrneeråket har eett daSiens Uus och modellens
peppe heter RudolPlr Tegström' lngenJör o<'lr

yrkoolära.re I Skelleftefr.

Ni b"t,aucr bara kasta en blick på bilden ovan för
att förstå att det rör sig om något alldeles extra
snyggt. Se på linjerna! Det är en fröjd för modell-
byggarögon att få skåda en sådan modell. Ett grant

byåg" sonr vi alla får lyfta på hatten för. Ja, till
oili-med bocka oss. Det är rtrorlellen och dess ska-
pare värda.

Vad vi har all anledning glädja oss åt, är att racern
är byggd i överensstämmelse med den officiella arne-

rikanska modellracerorganisationens bestämmelser.
l\{åtten är därför följande: längd 55 ctn, bredd 23 cn
och höjd 22 cn.

Tegströmracern är helt i metall och har kostat byg-
garen många arbetsfyllda timmar. Särskilt besvärligt
var det att fonna karossen. För att hjälpa de mo-
dellbyggare som tänker bygga denna modell har ing.

Tegstiöm lovat att längre fram låna ut sin gjutjärns-
moäell, efter vilken karossen kan formas. Det bör
sporra herrar b1'ggare !

lng. Rudolph Tegströrn

visar vägen

L,n sak sotn cgetrtligetr forclrar en avhanclling på

flera sidor är motorn. Den är placerad på förar-
platsen, encylindrig pä 0,42 hästar och med en cylin-
äervolym ai t4 cm3. Enligt de amerikanska bestäm-
rnelserna får motorn endast vara på l0 cm3, varför
en mindre motor är tilltänkt.

Att det blir en mycket snabb racer är ing. Teg'
ström övertygad om och tror att 90 km:s hastighet
inte är någon omöjlighet. Det tror inte vi heller.

Ja, dettJ var en ytterst knapphändig pre-sentation

af Tegströmracern. I\{en vi återkommer och det snart.
Racing-I oe.

K o n s truh t ö r e n. o c lr b r* g g herr ert Rul' ol ph T e g s tr önt'
pysslar med en, azt sina modellmotorer-

För alla modellracerlntreeserado kan vl tala om alt
rltnln3 till elväl denno modellraeer eom tlll motorn
kommor &tt lntöra€ med börJan redan I näeta, nr cv
ToIf. Grt lnte nrlete om det!

7Mars I945
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FRÅN \TÄR UTSÄNDE REPORTER.

NEW YORK den, 18 nni 1963.

D et är fantastiskt. . . Det kan nästan inte beskri-
vas. Man måste nypa sig i armen...

För knappt tre timmar sedan satt jag i en buss i
Sverige, på väg mot Grana, nu befinner jag mig i en
av >Airtaxi's> helikopter, på väg in mot New York
City... Man kan knappt fatta att det är sant.

Hur kan detta förklaras ? - Jo, tack vare den nya
.9tratocrpressen, som denna dag gjort sin jungfru-
resa. Konstruerat av SAAB, i samråd med Skandi-
navisk Aero, har planet tack vare den nya 8-stegs
centrifugalkompressorn lyckats pressa Internationella
hastighetsrekordet Jorden Runt med hela tre timmar
och trettiotvå nrinuter. De båda firmorna har på ett
synnerligen tillfredsställande sätt lyckats lösa proble-
met - hög fart, god ekonomi.

Stort tack skall därvid svenska Staten ha för sitt
tillmötesgående genom att ställa Statens Jordgas-
laboratorium till förfogande. Vid tiden för press-
läggningen är ännu inga konstruktionsdetaljer kring
motorn och dess installation tillgängliga" men syste-
met skall vara en vidare utveckling av de experiment
sorn påbörjades i Tyskland åren 1942-1945. Sär-
skilt en Ep, Y--Z kallad, lär ha stått som förebild
till konstruktionen, men vad därutöver är, är som
sagt ännn firmahernligheter.

(-S;*5o...

Planet är som sl'nes starkt strömlinjeformat och
dimensionerna år inte alltför skrämmande. Längst
fram, under noskonen finns det en nedfällbar rull-
trappa med vilken passagerarna bekvämt föras upp
till- äen rymliga kabinen. Där är plats för l8 pas-
sagerare. Stolarna är arrangerade son-r på varnliga,
konventionella flygplan, med två rader pä ena sidan
av kabinen, och etr rad på den andra. Alldeles ovan-
för rulltrappan har piloten sin plats, under en huv
av imfritt Stålit-glas. Som alla moderna flygplan är
även detta utrustät med övertryckskabin och imfria
fönster vid var sittplats.

Hela det nedre utrymmet (under kabinen) upptages
av drivmedelsförrådet.

Akter om dessa rttrymtrren är motorrunlmet. Det
upptar nästan h,alva planet och utvecklar vid full
käft 10,000 hästkrafter. Ett par väldiga luftintag p:r

båda sidor om kroppen sörjer för att erforderlig
mängd syre tillföres.

Plänet är helt i stål och gulmålat med blå nos. Den
som är hemma i Internationella Flygidentifierings-
tabellen förstår dä genast att planet är svenskt och
tillhör SILA, enär den gula färgen betecknar Sverige
och blå nos SILA. Vårt land har ju som bekant bli-
vit tilldelat en speciell färg, och firmorna likaledes.
(Ett grönt plan med vita vingspetsar t. ex. visar att
ptanei är engelskt och tillhör Rritisl-r Orverseas
Airways.)

Här några data pit >>r'årt>> plan:
Spännvidd: 24 m. Max. hastighet : 3.742

Längd: D,5 m. km/tim.
Höja (fr. marken) : 7 m. Landn.-hastighet: -ll2
Flygvikt: 15 ton km/tim'
töppnaja: 80.600 m. Startsträcka: 1.850 nt.
Läååsti flygsträcka Landn.-sträcka: 2.750 m-

S.400 km.- Accelerationshast' intill
Starthastighet: 540 km/ sluthastigheten: 2G.

tim.
Sluthastigheten uppnäs efter I rninut.

För att landståilet skall tåla påfrestningarna vid
landningen har en sinnrik luftdriven motor konstru-
erats, v-ilken driver hjulen när ,{9--år utfällda så att
de har samnra hastighet i förhållande till tnarken

-_------
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<_ som flygplanet. I)ä motortr drives av fartvinden reg-
leras trjulens hastighet automatiskt och enligt utsago
fungerar systemet perfekt.

Ginom llyvbroml i stjärten och skivbroms under
vingarna nedbringas planets hastighet vid fl1'gnin-
geni ;slut varef ter det med hjälp av f lapsen kan- hål-
hs flygande med måttlig fart (c:a 600 km) så att
landningen kan förelas utan risk. Magnetbromsa-r på

hjulen håller även rullsträckan efter landningen iqom
rimliga gränser, - s:l ännu tycks Grana räcka till . . .

@
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Oaan aisar Mr Rice pö treuligo amerikansko bygg-

satstagnnr, ro* roiig t' ieshilai ozt - 
klubbens med'lem-

mar. Titl höser *iiL;åiin*'.; uaps'und'ot föranisar
'iiii'ö"itiåT "i'ii*ip-e*erikanskä sin >cobooso'

Ii;ä* kqn ryor -lneit starko un"" "{O;:;ukf:i#:BF;;; tlåEsta,u i h00T-d'elsskata wonpi-'"p- - 
Åk, dä, det fötttaras ai'd transporter'

I trevlist sällsLup
kom ToH:s medarbetare en februarikväll'- -då .han
lit' i"ii,iä; ;ti -d; itt" Stott'ttolml 

- 
Mo{ 9ll 

j ä-rnvä g s -

r.tim'J-'tilr"rböuir*ng, till vilken_SJ ställt såväl lo-

ä:il"i'tfiåi iin tTtfogande' Dei blev en träff i
f#ö;t-[ygg"t""d* -"och det betvder. en.hel del'

;;;;i r:itt-äii pa sistone Mj-bveearna är ett ege-q:

domliet släkte, tv åä ""i 
egätttiigä". avsedda att bli

äkTäF;'""'tåi'på' :o'aen' HIl qr{1des järnväg' för-
;iå;;i. 

-r'"ir.utitvår.en surrade-i luften' och den^som

il; ;i;t;" tr.il"äd." mellan A-. o9h B-änlen på- ett

ö-i.t;'ö 
-.k;e;-ie." oct' pehgg på-.Tekla'. lok-

;ii;i. 
-"å"rie"-rt"lld1ång, 

som hjälper hästkrafterna
komma ut ur sPiltorna.

Filmerna, sonr delvis var från det glada tjugotalet,

"rr"ÅÅ"a"s 
med stor förtjusning' Där behandlades

äiir." fvgg.n och framsteg unler äe senaste åren' och

åai .åäde man eott åi >>slitna fanor, 99s9rf-anoo'
;; t;t.kade inv ig[ingstå get.. på. Borås-Ulricehamns
;åÄuas. Det slumiade sig nåmligen så olvckligt att

iär.äi. 
-",rr-.r."i"å fattade eld, och filmfotografen

"iu.åa" 
tyåligen r tr"t." vid detta celebra tillfälle.

Få;;n ip"å film, var filmerna bitvis gjorda i
ieäari"r.t'på välkänt Chaplin-maner, octr 1åg9n ru-

r"a"-*.a fiO t* över Smålands gråstenshällar'..*D; 
;;"omtrevliga aftonen avslutades med allmånt

*oa.ffUitf.ådande, 
-eftersom en hel del av medlem-

t0
Tefrnifr och HobbY



rrlarna efterkommit styrelsen Swedborg-Björnes upp-
maning att ta med sina nrodeller. Där visade Mr
Rice, löjtnant i U. S. Navy, svensk-amerikan och
känd mj-byggare, på flotta byggsatsvagnar och lok av
amerikanskt ursprung. Där fanns några olika typer
av suburban-vagnar från New Yorks >>undre värld>>,
och l\Ir Rice undervisade på bred svensk-amerikanska
om vagnarnas prestationer. Små förortsvagnar rusar
f ram nrerl 145 ! Vad säger Djursholmsbanan om saken ?

Men inte heller vi svenskar ligger på latsidan,
iiven onr vi som t. cx. Stig Olsson i Svensk-Ameri-
kanska JS snickrar ihop en Caboose för frysande
bromsare för Eldoradobanans 0-anläggning.

Dagens ovedersägligen rninsta modell visade Gun-
nar Bång - nytt friskt sliott i S\IJ - eller vad
sägs om ett lokstall med tre lok i skala I : 1000?
Snabbt gick det att bygga, 7 timmar, ocir detaljer
saknade man ingalunda vare sig på GB-loket, SJ:s
sista ånglok, som stod på vändskivan, eller på tank-
loket litt NA, som vzintade på sin tur att hämtas in
i stallet, där ett lok litt \IA stod och väntade. Full
inredning, förstås, och balsa och papper som material
gjorde att bygget gick rrndan. Sianilo.

Tävlingstips
f)en traditionella Vintertävlingen l<onrnrer i :ir för

iörsta girngen att gå rrtanför Stor-Stockholrls gr:in-
scr. Antagligen blir det Uppsala som firr rlen äran,
oclr prclinrintirt <laturn år 25 mars. SII bcr:iltnas gt'r
<len l7 jrrni och Vingarnas internationella jubileruns-
t:ivling (merl anlerlning av kltrbbens 1O-irriga tillr.aro)
tlen 8 juli. Omkring den 15 juli blir det sc<lan <lc scrl-
vanliga _länrij ärvitävlingarna.

Som en trollkarlshatt
önskar vi att Teknik och Hobby skulle vara ibland.
Det är nämligen av utrymmesbrist som vårt utlovade
trollerireportage från Mäster-Olof sgården i Stock-
holm måste stå över till nästa gång. Bilden visar Mr
Il[oto, chef för Mäster-Olofsgårdens trollerigrupp.

Göteborg 
- 

nösto!

F. ö. sprider sig mj-hobbyn nred högsta ångtryck
och full spänning över linjerna. För månaden har vi
nöjet att inregistrera Göteborgs mj-sällskap, och flera
klubbar lär det bli. Utom i västkustmetropolen och i
Stockholm finns det nu mj-klubbar i Gävle, Uppsala
och Falkenberg. Stockholm fick förresten i februari
sin tredje klubb, i det att Mäster-Olofsgården tagit
upp mj-bygge på sitt program. Det var förresten
Teknik och Hobby, som hjälpte till med starten, och
vi skall också återkomma med detaljer.

I börjon ov mqrs

börjar en av Stockholms mj-byggare efterlängtad fö-
redragsserie, anordnad av Stockholms modelljärnvägs-
klubb med medverkan av SJ. Intresserade kan vända
sig direkt till klubbens styrelse, G. Svedborg, Kungs-
vägen n, Tureberg, eller I. Björne, Ploggatan 5,
Stockholm.

DEN FöRNÄMSTA HOBBYN
Nordiska spalten Än METALLSLöJD

I nästa nummer kommer vi med cn nyhet, soltl
vi vet kommer att glädja speciellt våra danska och
finslia läsare mycket: en särsl<ild sida för hela Nor-
den, där Finland och Danrnark (och vi hoppas snart
även Norge) bidrager med nyheter frirn sina länder.

Vi inbjuder alltså våra danska och finska läsare
att medverka i denna spalt.

Förslaget komrner frirn finlandssvenslia modellfly-
gare, men vi har varit i kontakt med danska modell-
byggare, och är,en de är entusiastiska för iddn.

Just nu försiggår i Finland en tävling, som kom-
mer att vara i sex veckor. Det är de s. k. >>mara-

thontävlingarna>> i modellflygning. Varje klubb täv-
lar i sin hemort. Sammanlagt tre söndagar tävlar
nlan, men för att ingen klubb skall missgynnas allt-
för mycket av vädret, har man lagt in en reserv-
söndag mellan varje tävlingssöndag. Mer därom i
ett kommande nr av ToH !

Mars I945

lng. E. ösrluNDs
Malmeklllnadegatan

1 Yi föra fullständiga rit-
rringar o. b)'ggsatser över
modellmasliiner, såsom
Ångmaskiner, Ångpannor,
Dl-motorer, Generatorer,
Vattenturbiner, Lok för

: ångdrift oeh eldrift m. m.
, Lager av borrar, gängtap-

D8!, mm-gängad skruv,
brickor o. muttrar, sllver-
ståI, mässingrör m. m. för
omgående leverans.

Bekv. vår speclolkatolog
Nr 1 som eöndee mot 45

öre I frlmiirken tlll porto
r och exp.-kostnader.

MODELLMASKINFIRMA
43 Stockholm

ll



NU har den kommit! Bvgn J 21i skala 1:roo

Äu"n Sverige har fått sitt tvestjärtade flygplan.
SAAB har haft den aktningsvärda djärvheten att
konstruera ett mycket okonventionellt plan men inte
nog med det, de har lyckats få den flyga, flyga så

bra att flygvapnet accepterat konstruktionen. Det är
just detta, som så många flygfirmor tidigare stupat
på, när de givit sig ut på så hal is, som det är att
bygga ett flygplan av så helt ny typ.

Man kan råkna upp rader av underbara flyg-
konstruktioner, som, när det kommit till kritan, inte
stått sig i konkurrensen och visat sig vara mindre
fältmässiga. Se bara på de berömda engelska fly-
gande vingarna av Vestland-Hills fabrikat, se på

de J Z|:an snarlika Focke-Wulf FW 198 och Fokker
D 21 eller det ännu djärvare Blohm Voss BV 141

som visserligen byggdes i en liten serie men aldrig
blev varaktig vid fronterna. Ä andra sidan kan man
ju peka på okonventionella plan som slagit igenom
vare sig det gällt en så genomgripande föråndring
som införandet av den geo<letiska konstruktionen pä

några Vickers-flygplan eller motorplaceringen på Bell
Airacobra och Airacomet.

Till de få ord som åtföljde bilderna vid J 2l zs

offentliggörande är inte mycket att säga. Ur bilderna
kan man dock leta ut en del. Om man noga studerar
avgasstudsarna så finner man att det inte var något
tvivel om, att dessa är av samrna typ som på B 18 B

och motorn bör alltså vara en Daimler Benz DB 605

ä 1450 hk.
Kylare och oljekylare ligger helt infällda i mitt-

vingarna utan att synbart förtjocka dessa.

I den spetsiga nosen tycks vapnen vara inrymda
under den stora fällbara huven. Ytterligare vapen är
väl troligen placerade i bommarna. Anmärkningsvärda
är också de stora utbuktningarna i plexiglashuvens
sidor för att förbättra sikten bakåt.

Vad planets målning beträffar så hänvisas man ju
till de publicerade fotografierna av provplanet. När
J 2lan med tiden kommer ut på flottiljerna f.är
den dels flottiljnumret till höger om kokarden och
dels ett stort vitt individuellt nummer på nosen och
fenan.

Vilken eller vilka flottiljer som kommer att utrustas
med 2l:an är svårt bedöma, kanske blir det F 8
kanske Hälsinge Flygflottilj, som skall uppsättas un-
der 1945.

I J 2l har Sverige fått ett utmärkt komplement
till den lilla lätta J Z,:an som representerade farten
och våndbarheten i någon mån på beväpningens be-
kostnad. Av alla tecken att döma har Zl:an stark
beväpning och tungt pansar. Detta plus god sikt bör
göra planet lämpligt som bombjaktplan och nattjakt-
plan. Två viktiga specialflygplantyper som vi hittills
saknat. U. R-E.

-' -:-7 
BHT-ettan

BHT-I är det nya, helsvenska enmanssportplanet,
som kom ut ungefär samtidigt med J-21:an och var
en niktan lika stor överraskning. Bokstäverna BHT
är konstmktörernas initialer, och deras mera fullstän-
diga namn är Erik >Jerker> Bratt, Karl-Erik Hilfing
och Björn Törnblom, samtliga till yrket civilingen-
Jorer.

>Aldrig har så många kilo haft så få hästar att
tacka för så mycket> stod det i Flyg beträffande
planets prestanda. Det är fråmst den extrema ström-
linjen, som ger planet den förhållandevis höga hastig-
heten, 200-240 km/tim. Planet tål en dykhastighet
av 540 km/tim - nästan rena rama jaktplanet, alltså,
och är väl låmpat för avancerad flygning. Att det
dessutom är ett långfärdsplan kapabelt att nå Italien
utan mellanlandning från Sydsverige ökar vår beund-
ran för konstruktörernas arbete.

Nedanstående data gäller för planet med en 60-
hästars Walter Mikron 4:

Spännvidd : 6,82 m. Längd: 5,80 m. Höjd: 1,90 m.
Vingytaz 7,00 m2. Vingbelastning: 52 kg/mz (vid
avancerad flygning). Effektbelastning: 6,10 kg/hk.
Sidförhållande: 6,7. V-form: 4". Tomvikt: 240 kg.
Flygvikt: 365 kg (för avancerad flygning). Max.
flygvikt: 420 kg. Maxhastighet: 240 km/t. Marsch-
hastighet : 200 l<rn/t Landningshastighet: med klaffar
75 km/t, utan klaf far 95 km/t. Stighastighet: 5,2
m/sek (d:o med 105 hk motor 9 m/sek). Tjänstetopp-
höjd: 7.500 m. Startsträcka: 100 m (svag vind).
Landningssträcka: 90 m (utan bromsar).

slsl

,sl
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Vi
diskuterar:

"AIgar"
och

"Päskäss"

TOH:s front mot >>älgar> och >påskägg>>, som öpp'
nades i förra numret har vunnit allmän anklang, vil-
ket knappast var annat än väntat. Kravet på vackra
modellei har vuxit stark, och förargelsen över de
underliga djuren i modellflygarens hage är stor och
allmän.

Vi har vänt oss till några kända modellflygrepre-
sentanter och lyssnar först trll >pappa>> Starks tungt
vägande ord. Var så god, herr fabrikör !

>Modellflyget får absolut ej urarta. En modell skall
ha linjer som smeker ögat, och det är inte mer ar-
bete med en vacker än en fuling. Den vackra modellen
är ej heller mindre effektiv, som en del tycks ha_trott.

Visst bör det finnas extrema modeller, men det är
inte detsamma som fula. Beträffande det riksbekanta
'påskägget' tror jag det bara är en tillfällighet, som
försvinner av sig själv.

För att precisera min syn på saken, vill jag säga
att en modell skall ha snygga, måttligt glada färger,
vackra linjer, vara snyggt byggd och framför allt:
snyggt klädd.

I stort sett fyller nog modellerna mestadels mina
krav, men det finns fortfarande ett och annat exemplar
av typ 'skrynkelbo'. Bort med fulingarna !>> Sade
>>pappa> Stark och slog näven i bordet.

Den gode Löwm-Åberg var också avgjord motstån-
dare till påskägg och älgar.

- Jag finner dem estetiskt föga tilltalande, och
min personliga åsikt är att man genom att nedlägga
ett stort arbete på stabilisatorn kan få fram lika goda
egenskaper som de, älgarna besitter.

Fiffihus ör ständist

l4

Modellflygets förste instruktör G. H. Derantz vat
inte fullt i5 negativt inställd mot påskägg och älgar
vilket väl delvis torde bero på att han icke är en
modellflygande modellflygare.

- Man får vara försiktig, när det gäller att ställa
upp regler för hur en modell ska se ut. Det ä-r ju med
mödellör, som flygteknikens framsteg åstadkommes,
och det är fortfarande möjligt att göra nya tekniska
framsteg med modeller. En stor del av modellbyg-
gandets tjusning ligger väl just i experimenterandet-
Öm en grabb tycker det blir lättare att bygga in ett
påskägg i nosen, så får han väl göra det.

Men om vi ser på den rent estetiska sidan av
saken ? invänder vi.

- Ia, grabben med påskägget gjorde elf stor fel-
Han it<ulte ha klätt över det och maskerat det, så

att det inte hade gått att upptäcka ursprunget. Då
hade det inbyggda ägget enbart varit pikant.

Efter intervjun med modellflygchefen låg det gan-
ska nära till-hands att ringa upp ingeniör Sigurd
Isacson, konstruktören av >>älgen> Tigern och den
mer modifierade nya KSAK-trean >Sunnanvind>>.

- Påskägget, ja det får man väl anse helt enkelt
vara ett skiÄt,.vitsar flvgpojken omedvetet. Älgarna
däremot måste jag erkänna att jag själv är pappa
till. (Den som läler det här och inte är initierad
måste tro att skribenten är tokig - skämda ägg och
pappa till en älgl Intentimrens anmörkning.) li'-lgarna-haität 

man emällertid på att gå ifrån igen. Utveck-
lingen blev litet häftig, och de >linupprätade> älgatna
är fem år före sin tid.

- Ni menar alltså att Sunnanvind är en tillbaka-
gång?- 

- J^. Den är >>siölaupprötande>>,,men de självupp-
rätanäe modellerna kommer att slås ut av älgarna
om fem år. Tigern tycks ha varit för modern för att
allmänheten skulle kunna smälta den.

Fiffikus brukar ju alltid få ett ord med i laget,
eller också redaktionskatten Catalina, men eftersom
det har varit så många >pappoD av olika slag med
i intervjun låter vi Fiffikus pappa Biörn Karlström
få ett ord med i laget.

- Varför |ust påskögg, såger den fiffige mannen-
Varför inte hönsägg?

Med dessa ord håller han fram en rymdraket, som
han har som förebild, när han ritar Jonny Viking,
och pekar på rymdraketens nos. Där satt ett halvt
hönsägg ! (Innanmätet uppätet !)

Tilfiist meddelas att diskussionen härmed får an-
ses avslutad och de vackra modellernas framtid säkrad-

Clio.
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BANGARDAR
av C. E. Nordstrand

Mang" mj-byggare vill ha massor 1v .9nå1, där de

kan uiiöra ää- -est invecklade tågrörelser-'- Dt!
är dessa herrar vi i första hand vänder oss till med

å"" f,ai artikeln Vad ska man då rekommendera? Jo,
en bangård. Få anläggningar ståtar -med större ban-
gårdar-och ändå har man inte mycket utrymme att
It ryt" med- Egendomligt, eftersom- en ba1rsqd är
bäsia lösningen, om def är trångt. Titta pa 

. figure.n
ttiiou"n. Det ai' en ganska kompakt anläggning, där
man kan köra långa tag i svepande kurvor med stor
radi.. Banan beståi av än komplett p€rson- och gods-

baneård. lokstallar, växlingsspår och en huvudlinje,
io-" eitär en större slinga-återvänder till bangården'
Däi slingan passerar undlr bangårde-n finns en växel,
från vilkä ett spår stiger upp och förenas med ban-
gårdsnätet översf till vänster. På detta sätt kan man
köra kontinuerligt.

Den här anHägnineen kan man köra i åratal utan
att tröttna. Tåg kan släppas iväg och stanna - osyn-
tiga iOr ögat i slingan - tills bestämd avgångstid för
åtärfärd äi inne. Så tctir de tillbaka' rangeras om och

sätts samman, till nya tågsätt, allt enligt tidtabellen.
Vanlig tidräkning kan användas, eftersom det fak-
tiskt är lika lånE tid att växla och rangera som på

en riktig järnväg. I-aborerandet med klockor som

gjorts om {ör att gå etr timme på en kvart t. ex.
åi ing.t att hdnga i julgranen. Det har förf. till den-
na artikel fått erfara-

En man kan sköta hela anläggningen, eller också
kan ägaren ha hand om bangården medan en vän
med m-indre erfarenhet får kontrollera linjen Bangår-
d,en är av s. k säcktyp (den slutar tvärt) och den
måste byggas dels med hänsyn till >riktip bangårds-
teknik, ääls till modelljärnvägstehrik, vilket betv(gr'
att del finns vissa operationer som måste awika från
verkligheten. Spåren- på en bangård måste samrnanfö-
ras >häsformigb i tr,uvudlinjen som fie.2 visar. Den
enklaste >halselo är givetvis den som utmynnar i ett
enkelspår. Då fordras det minst antal växlar.

Det går dock sällan att låta bangården sluta i ett
enkelspår, allra helst inte på en modelljärnvägsanlägg-
ning, åår'trafiken är koncentrerad. Det är inte endast

så ätt huvudlinjen ofta är dubbelspårig, utan Tar-r
*å.t. också görä någon anordning för att ett våxellok
ska kunna då ut ett sätt vagnar från bangården utan
att störa ankoa-nrnande och avgående tåg.

Fig. 3 visar en bangård med enkelspårig huryd;
linje"samt ett s. k. utdragsspår,--uteslutande använt
föi växling. Tåg som anländer eller avgår-be-gagnar
å".tiOti"giuäxeln mellan bangård och huvudspår' -Om
Uaneatdd är av säcktvp .ryän{.tt spår ^1 oc.h 2
frifJt som persontågsspåi och därmed måste ban-

rara.n iindräs samt låi det utseende som framgår av

iig. + O".rföringsväxeln mellan spår- 1 och 2 har flyt-
åit titn"U så a-tt avgående tåg kän köra ut från spår

,;an att inkra*ta på våixlingsarbetet på-utdra-g.sspå-

i"i.D* prickade övärföringsväxeln installeras för att
förenkla våxling in På sPår 1.--il;;tttipti..åd 

iirfart kan studeras- på lig'^S,
aai tre tpat a"ianAs mellan bangård och huvudspår'
o. to., 

-ärnväxlande 
begagnas för växling eller in-

(Forts. få sid. 28.)

HuvudsPår

utdrogsspör 

-

Fig. 3

Mars I945 t5



RESTAUN,ANT

Fl FFI KUS ordnar MATFRAGAN
f ui,, serie av vagnar för mi-banan i H0-skalan kom-
mer vi nu med pricken över i:et - allra helst för
alla, som lagt an på ett snälltåg - SJ:s restaurang-
vagn. Men innan bygget börjar kan det vara idd att
läsa litet restaurangvagnshistoria.

Historia var det - och naturligtvis svensk historia.
R_estaurang_vagnens historia börjar den I juli 1892, då
Uppsala-Gävle Järnväg satte in den allra första
vagnen Dess utseende framgår av bilden nedan. Upp-
sala-Gävle var den tidens föregångsbana bland-äe
svenska_ järnvägarna. Det var den järnvägen, som
lanserade det s. k. >hjulljuset>>, en elektrisk glnerator,
som satt direkt på hjulaxeln och levererade strömtill hela tågsättet. Samma system i moderniserad
form finns ju kvar än.

. Iiör ltt återgå till den första restaurangvagnen,
så var den en ombyggd personvagn med mafsal" och
kök. Vardera plattfonnen var överbyggd och bildade
liksom tambur. Ingången var vänd-åät andraklasi-
vagnen, och endast andraklasspassagerare hade till-
t94g. På grund av vagnens små utfirmmen hade den
alltid en extra finka i sällskap, sorn- förde förråd.

Iddn med restaurangvagnar spred sig snart över
lan-d-et och i dag rullar -restauianger, "buf f6., 

-*h
ka.f€er..omArin-g .på järnvägarna lanäet' runt, smidigi
och.välskött 9irigerade av-eget restaurangbölag.

- 
På de gamla vagnarna stoa RESTAU{RN-I med

så stora bokstäver, som tänkas kunde. på de *oa.*"
är bokstäverna mindre - de behöver inte vara större,
för det är så lätt att känna igen dem ändå på deras
stora utsiktsfönster.

Bygget

Från närmaste modelljärnvägsfirma anskaffas bog-
gier och hjul - de är ju ändå alltför svåra att åstaä-
kolnpa- på_ egeq hand. Men om handlaget är gott, är
också- hjulen det enda, som behöver köpas iardigt.
D.et lönar sig att passa in hjulen på bottenplattän
först, men sedan hål gjorts och inprovats för båggier-
na är det lämpligast att taga bort dem under ijåtva
bygget.

Bottenplattan göres av trä, helst plywood eller lik-
nande materi?I, c:a 5 mm tjockt. Väggarna görs av
kartong. Kalkera och rita av vagnssidan, Jkär ut

I
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Restaurangvagn i skala H0
hål för fönstren och passa in sidan ordentligt utan
att limma fast den. Gör inga besvär med att måla
och utsmycka sidorna förrån fönsterna är utskurna.
Gör spantsektioner inuti vagnen. Det inverkar mycket
fördelaktigt på vagnens slitstyrka. Gör stora lim5'tor
på spantsektionerna! På ovanifrånprojektionen finner
man lätt lämpliga ställen för spanten.

Eftersom fönstren är relativt stora, måste kanske
någon antydan till inredning göras i själva >matsalen>>.
Fönstren görs av celluloid eller cellofan, ev. mycket
tunt glas. Tjockare glas har en olycklig benägenhet
att vilja ramla av vid alla möjliga tillfällen. Hela

Mars 1945

(halva, om ett >spant>> är uppsatt i matsalens mitt)
fönsterraden klistras naturligtvis på väggens insida
i ett stycke. Om man inte gör inredning, bör man i
alla fall inte försumma tillfället att göra de trevliga
gardinerna av veckat papper.

Sedan är det taket, som ibland är ett sorgligt kapi-
tel. En del HO-byggare gör det av trä, andrå väljer
papper 

- konstruktionens stabilitet får väl avgöra
saken i varje enskilt fall. Och beträffande >drag-
spelet> lämnas inget tips alls. Det kan ju få vara Cn
liten nöt att knäcka på egen hand, tycker

Fif f ikus.
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FrimärLs-

spalten
Fis. 6. Fis. 7.

italien i valörerna 2.i c., 1 :- och 2:50 Lire, alla
med bild av bröder och italienska frihetshjältar >>Fra-

1. telli Bandiera>>.

Tekniskt i hög grad är 4*6 f.r. f rimärket utgivet i
Frankrike till 100-årsminnet av järnvägen Paris-
Orleans-Rouen, visande förare på modernt lokomo-
tiv samt som jämförelse ett gammal't lok med hög
skorsten (fig. 1). Frankrike framvisar därtill en vac-
ker serie katedralf rimärken (fi5. 2) i valörerna -:50fl:50, -:8012:20, l:2012:80, 1:50*3:50, 4:-*
6:- och 2:40 f.r. Vidare 4:- f.r. frimärket med mar-
skalk T. R. Brrgeaud porträtt, erövraren av Marocko,
Iris-typen med de nya valörerna -:80, l:20, 2:-,

Tekniskq frimörken
Bland Nordens länder återstår nu Finland. Här kom-
mer minnesfrimärkena l9D till Äbo stads 700-årsju-
bileum först, och av de tre valörerna intresserar oss
egentligen endast I mk, visande modern ångare (fig.
6). En teknisk valör, som gott kan samlas ensam ur
en lång serie, är 25 mk 1930, visande skogshuggare
bland fällda träd (fig. 7). Trevliga frimärken är
1937 års Röda Kors-frimärken, visande gamla l<rigs-
fartyg med segel, tre stycken olika i valörerna l/a
*0:15, 2:-*0:A och 3Yz*0:35. - Här uppdyker
frågan, om man i sin >>tekniska> samling skall med-
taga även f rimärken, som visar gamla tekniska rnotiv ?

Det är ju närmast en smaksak, men det kanske visar
sig vara lämpligt att begränsa området på något vis,
t. ex. genom att endast medtaga maskiner och vad
därtill hör. Olika slag av stadsvapen, t. ex. ett lejon
med yxa, samt lil<rt,ande frimärken, bör dock slopas.

1938 utkom först Delaware-frimärket ä. 31/z mk,
visande stubbrytande bönder, och senare på året fin-
ska postverkets 300-års jubileumsserie, där valörerna
ll och 2 mk visar båt resp. flygmaskin (fig. ll). Året
därpå utkom Röda Kors-serien med gamla krigarbilder

Fis. 8. Fis. 9

(50+5 p., l)i+0 :15, 2:-+0:20, 3%|-0:3.i), där läg-
sta valören visar krigare spännande sitt armborst (fig.
8). Nästa tekniska serie blev 1941 års Röda Kors där
50+S p. avbildar murarhantlangare, l:75f0:15 plö-
jande bonde och de ör'riga 2:75*0:25 och 3:50f0:35
mk andra motiv. På Mannerheim-serien samnra år
ser vi rnarskalken ståcnde vid kartbord med passarc

Fig. 11.

3j- gqh 4:- fr., \{erkur-typen med påtrycket >RF>
på valörerna 10, 30, 40, 50 c. samt i :50- fr. petain
dels med påtrycket >R. F.>> i tre olika stilar och dels
med bild av de Gaulle kors förutom bokstäverna
>RF> (fig. 3). - Frinrärkena visa mal<tförskjutning-
en, d. v. s. historia !

Lieclrtenstein har utgivit två högre valörer, Z fr.
visancle porträtt av fursten Franz josef II oclr 3 fr.
med furstinnans porträtt.
_ JVskland kommer med en kompletteringsvalör, 42
Pf:, i Hitlersericn och ett n1'tt, gtönt fälipostmårkei litet format (fig. 4).

I Böhrnen och Mähren utkom frirnärken i valö-
rerna 1:50 och 2:50 kr., r'isandc bilcl av en stor-
slagen k1'rkobyggnad.

Slutligen l<an nämnas en intrcssant sats frirn Nord-

Fis. 5.

ffilWJ
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LASEKRETSEN

BYGGER
batar och tåg denna månad

DS l'årigheterna är till för att övervinnas, och går
det inte på annat sätt så går det genom tålamod och
åter tålamod. Men den dag fartl'get är färdigt och
rnan får sntölla champagneflaskon i bogen. och sedan
låta det glida in. i nt,ontern, då känner man att det är
r'äl använda timmar.>>

Detta oclr mera till skriver John, G. Carlsson, med
känt boråsesprit apropos b1'gget av den amerikanska

i lrand - r'alörerna 50 p., I:75,2:-,2:75,3:50 och
5:- nrk (fig. 9).

Finlands högsta frimärksvalörer, 50 och 100 mk,
utgivna 1942 visar en vy från Tammerfors fabriker
och Helsingfors hamn, och på det samma år utkom-
na 3:50 mk. frimärket till firande av boktrvckar-
konstens 3OO-årsjubileum, år en boktryckare i ar-
bete vid sin gamla tryckpress tecknad. Röda Korset
kommer igen med tekniska motiv, nämligen satsen
1944 (50+25 p., 2:-10:50, 3:50*0:75, +:50ft:-;
med bilder av tåg, automobil och flygnaaskin och Z0-
årsminnet av flygbolagets, Aero O/Y, tillvaro fira-
des även nred utgivandet av ett vackert frimärke ä
3:50 mk, visande Z-motorig flygmaskin (fig. 10). Här-
med är Norden slutbehandlad, och vi fåi förbereda
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G. L.

rnarinens jagare Preston. Det ståtliga bygget visas
på bilden t. v. Den är byggd i skala I : 150 och har
tagit mellan 600 och 700 timmar att bygga - det
motsvarar väl ungefär all fritid under ett halvt år.

Vi skulle faktiskt önska, att det blev mera skrivet
och visat för våra modellbåtbyggare - de är ett tål-
modigt och ödmjukt arbetande släkte, och deras mo-
deller blir både ur teknisk och historisk synpunl.it
mycket värdefulla tingestar. Se till exempel på de
båda modellfartygen överst på sidan. Båda,? - frå-
ga_r ni. 

= Ja, redaktionen tog sig en funderare på
saken och upptäckte den andra modellen, som tyä-
lig-en är en nära släkting till den i ToH, tidigare
publicerade hanseatiska kravellen, i bildens nädre
högra hörn. I\4ästare till de båda fartygen fu Viktor
Abrahansson, i Robertsfors - han äa f. ö. ganska
känd bland ToH:s läsekrets långt uppe i norr. -

Som alla säkerligen har märkt, har Teknik och
Hobby anhängare precis över hela landet, och da-
gens båtar kom från Umeåtrakten och Borås. För att
göra rättvisa även åt Mellansverige, visar vi en järn-
vägsvagn från Gävle modelljärnvägsklubb. Det har
liksom utvecklats en sedvänja blanä landets modell-
järnvägsbyggare, att man inte gärna besöker var-
andra - och naturligtvis inte gärna heller Teknik
och Tobbys redaktion - utan att ta med sig något
man byggt, det må vara ett lokstall i skala-l:1000
eller som här, SJ:s senaste snälltågsvagn i H0-an.

O_m tåget går förbi Stockholm, så glöm inte att ta
modellen med i resväskan och kommJ upp pir redak-
tlo.nen och hälsa på ! Eller ännu hellre, iitersom ,e-
daktörer är upptagna herrar - skicka en bild av dentill oss med några rader om dess tillkomst !

något annat till nästa månad.

Mars 1945 l9
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9:]dra avsnittet
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L,r--., l/45 av Teknik och Hobby beskrev jag
hur flygkroppen byggdes, och i detta nummer skall
jag skilära hur vingen bygges. Materialet vi behö-
vei för denna år 2 mm tjockt flak av björk, al eller
helst lind. Sprygelprofilerna kalkeras från ritningen
till flaket. Tryck hårt med pennan, så att linjerna
blir tydliga och skarpa. Sätt sedan ett blad i lövså-
gen och såga precis i ränderna, inte innanför eller
utanför dessa. Som en anmärkning kan jag nämna,
att jag för min egen del alltid använder sådana blad
som man annars >lövsågao metall med därför att
de är starkare och mer stabila än vanliga blad.

Till texten igen. Skär nu ut hålen för framkant
och balkar. Dessa hål är väl för det mesta 2X2
eller 2X3 mm. Putsa därefter av de utsågade de-
larna med O00-sandpapper. Sätt så upp ritningen
på ett ritbräde el. dyl., varefter spryglarna placeras

bå sina resp. platser å ritningen med knappnålar. Tag
därefter f.ram 2X2 mm lister för balkar (och fram-
kant) samt 2X5 eller grövre för bakkanten. Anled-
ningen till att orden >och framkanb> satts inom pa-
rentes, är att vingens framkant på olika ritningar
oftast har olika konstruktion. Se för övrigt f.ig. lt
Balkarna limmas nu stadigt fast i sina håI, varefter
framkanten och bakkanten monteras ! Bakkanten sli-

Q.A.\.1* rod."r
pas före fastlimmandet till på fig. 3 angiven form.
Sist limmas vingtippen till sin plats.

De mera försigkomna byggarna vill kanske förse
sin modell med rörliga roder. Denna roliga detalj
göres då på det sätt som fig. 4 visar. Enkelt, inte
sant ? Ja, sedan skulle vingen vara färdig. Den put-
sas nu av med fint sandpapper 000, varefter stabi-
lisatorn och fenan bygges. Dessa byggs av ribbor.

5+ ia-{ tq"Ftce-t
Sorn standarddimensioner använder iae för mina
egna modeller till fram- och bakkanter 2X5 mm och
till balkar 2X2 mm ribbor. Stjärtpartiet bygges en-
ligt den metod, som visas på fig. 5, och putsas enligt
fig. 6.

I det tredje och sista avsnittet av denna artikel-
serie kommer bygget av landningsställ, propeller
o. dyl. samt målning och övrig finish att skildras.

Skalapiloten.

Frcr. \

b'Jl1o'
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likriktare för nätanslutning
till växelström

Fit, de mera försighomna am.atörerna shall lrör be-
skriaas en >likriktare> för aörelström. Denna ersöt_
ter d,et d_trbara >anodbatteriet> ty dm tikriktar aöiel_
strömmen till likström, egentligen tilt ,p"triiåå,
lihström>.

Tr. är en transformator med en primärlindning,
vilken är omkopplingsbar så att transiormatorn ka?
anslutas till nät med olika spänningar. över a.rn"
>primärlindning> ligger ett lagär spåalpapp o"f, i ."
del fall även en metailskärm. p"ppt"gr.t^år til tåiatt isolera primärlindningen från- äen elrer de liiå-
ningar som lindas ovanpå, metallskärmen är 

"r, 
,. k.

>>statisk skärm> mellan primär- och sekundärlinå_
ningarna, vilken hindrar störningar att inkomma elleratt gå ut nätvägen. Denna skärm skall alltid ioJ"r.

Sekundären på vår transformator har tva finaninftt, den ena för glödströmmen till Vg. vilkel- r8r
är lik-riktarröret, den and-ra är en högspäriningslind"i;;
som lämnar- 2 gånger 250 volt o.n a, belaitbar meä
40 milliampöre. På grund av att vi här fr", Z ganö
250 volt får vi s. k. >helvågslikriktninp. H;;;';i
endast I gång 250 vort så voie det >haliv-agrri[ril.i-
ning>. En växelström ändrar ju riktning pei ,.f.u"ä
Iika många gånger som dess periodtal oät'g.no- 

"ttvi använder helvågslikriktning får vi båda iaf"perio-
derna likriktade och får på s5 sätt en mera stabil rik-
ström. Högspänningens ytteråndar kopplas tiif iif._riktarrörets anoder och mittuttaget förbindes med
-B genom ett motstånd Wv. litt likriktarröieis
glödtråd kopplar vi drosseln Dr. vilken tilrsammans
med de wå elektrolyterna Cs och Cb filtrera, å."från glödtråden kommande >pulserande likströmrn.-
så, att den mellan fB och -B är >ren likström>
(brummfri). Med motståndet Wa regler", ui i" ,på"_
ningen meilan fB och _B till det 

-värde 
tr"ill-,ååapparaten skall drivas med. Detta sker ljttasi _.jhjälp av en känslig vo-ltmeter, vilken kopplas pa;lellt med apparatens plus- och minuskoniåkter.- i;rman ingen sådan kan man få detta uppmätt i enradioaffär för en ringa kostnad.

Mellan -B och -C erhåller vi gallerförspänningen,
vilken regleras in med motståndät wv. tr,rotrtan-Jei
Wvs samt kondensatorn Cvs filtrerar denna ,pairirä
så att intet brumm skall komma in på s"ffrån i åi
resp. rören.

Sörskildo påpekonden

Tillse vid monteringen att motståndet Wa kommerfritt, ty det blir en aning varmt. Var även förrikai;när likriktaren är inkopplad och de första pror"i
görs, så att det inte >>kittlar> i fingrarna; m. a. o.
!:Iöt ej plus och minus samtidigt ried fingr;; ö250 volt kittlar bra.

Som likriktarrör kan vilket 4-voltsrör som helst
användas, blott det är avsett för 250 volt eller mera
och ej tager mera glödström än 1 amp.

Mars 1945

Till sist:. Ställ .likriktaren en bra bit från appara-
ten så att den ej inverkar på de transformator.rj,o-
finnes i denna.

Ett nätaggregat för lihström är ej att tillråda enär
radioapparaten med ett sådant blir direkt rarbu"Je"
med nätet, varigenom fara uppstår förkort.fut"ing"i
mellan apparaten och jordledningen och störrc r]sk
finnes för >stötar> vid experimenten.

Tillbehör:

Tr: Nättransformator ?XZSO V, 40 mA; 4 V, I A.
Dr: Anoddrossel, 500 ohm.
Cb och Cs: Elektrolytkondensatorer 32 mF.
Wvs: Motstånd 0,2 megohrn.
Wv: Motstånd 2000 ohm, reglerbart och trådlindat,

40 w.
Cvs: Blockkondensator l-2 mF.
Wa: Trådlindat motstånd, 25000 ohm, 30 watt, medflyttbar bygel.
S: 2-polig strömbrytare.

Pressen har lovprisat denna nya fulländarle eykelbil,nom provkörts över 100 mil på olika vägar oeh 
-i 

olikaväglag. Den har visat sig vara icrealisk i alla avseenden
- bekväm. lättkörd ocb snabb. Den är för två p,irr"""r,
h^ar ett elegant utseende ocb är konstrueracr metl viixer-läda, intlividuell fjiidring, ledbar bakaxel, flyttbarastolar, sufflett. Två ligglrlatser, rymligt Uasagerum.
Cykelbilen kan mecl gott resultat byggas av vem sorubelst efter faekmiissigt utförda ritningai med detaljfotooch utförliga arbetsbeskrivningar. Sändes rrrot po"iför-
skott 11 : 5O plus porto. Skriv i dag !
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Elegant lonstlulrlion som uäckt sto] ummärlsamhet
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Som väntat blev Svenska Pojkracer Klubbens efter-
längtade nya bil ingen besvikelse, trots att fordrin-
garna på den var så stona, att man åtminstone vad
utseend,et beträffar hade onda aningar. Men det blev
en alla tiders bil !

Vad fordrade man då av bilen ? - Jo, den skulle
vara billig i framställning, 20 kronor var gränsen
(förra året kostade enbart hjul och axlar 35 kr.) och
den skulle vara lättbyggd, så att den unge föraren
skulle kunna bygga den själv (detta var bevisligen
ganska ovanligt tidigare - speciellt i fjädrings- och
kullagerklassen).

Tröoxlor och enhetshjul
Fjädringar och kullager var dömd.a att försvinna

- det bevisade bl. a. ungdomarna Blom i Linkö-
ping genom att gång på gång slå fjädrings- och kul-
lagerförsedda bilar. Sakkunskapen stod en smula
mystifierad inför detta slående faktum, men nu har
man utrett orsakerna. Det som minskar hastigheten
år att hjulen inte är riktade absolut parallellt med

hjulen. Ett kraftiet T-järn överför bromskraften
från föraren till bromsbrädan, och då detta är fäst
mitt på bromsbrädan kommer bromskraften att för-
delas lika på båda hjulen, så att bromsverkan blir
relativt säker. - Tidigare har väl i allmänhet brom-
sem bara verkat på ett enda hjul. Men det allra fi-
naste med bromsen är att den är en

folbroms

Detta bidrar naturligtvis till att ge exteriören en
mera fartbetonad prägel, samtidigt som körsäkerhe-
ten ökar genom ati föraren kan hlålla ratten med bå-
da hånderna. - Det behövs kanske också, förresten,
för nu kommer vi till överraskningen nummer sex
(eller är det elva?) nämligen

slyrinröttningen

Som ni ser, skiljer den sig en aning från tidigare
modeller, genom att utztörlingm fördubblats. Med
denna anordning gör inte bilen så häftiga kast som ti-

KLART Tl LL START 3;l,lnrdcern
bilens längdriktning. Vid den minsta avvikelse blir
påfrestningen på lagren större, och även rullfril:tio.
nen mellan hjul och körbana ökas väsentligt och min-
skar hastigheten. Bilen borde alltså konstrueras, så
att hjulen går att trimma in i rätta ställningen. Även
ekonomiska skäl talade för den anordning, bilen har
fått. Hjulaxlarna sätts fast med bultar i trävirket,
och en ordentligt tilltagen skyddsbricka under träaxeln
hindrar att muttrarna äter sig in i träet. SPK har
givit några firmor i uppdrag att fabricera hjulen
och tappar för bilen.

Genom införandet av träaxlar i stället för genorn-
gående stålaxlar har man avsevärt förenklat bygget
av bilen.

Bromsinröltningen
har gjorts enkel men effektiv. Brornsbrädan med
sin klossar har dessutom fått formen av en ström-
linjekåpa. Två fjädrar håller bromsklossarna från

digare. Det fordras ett större utslag nu på ratten, för
att bilen ska svänga. En av de ivrigaste föresprå-
karna för den ökade rattutväxlingen var redaktör
Holmström i Tekniska kommitt6n - hans unge herr
son förlorade sitt heat i GP genom sick-sack-körning
eller s. k. jazzning.

Beträf fande styrinrättningen, kommer ratt och
rattkrona och tillhönande axel att anskaffas genom
SPK:s försorg.

Spcrkbrödo bok !
Vi ber särskilt att få rikta uppmärksamheten på

den ordentligt tillta$ra sparkbrädan bak. Vid tran-
sporter av bilen är det ofta praktiskt för föraren
(eller påskjutaren) att stå på bakvagnen, och där-
för fann Tekniska kommittdn det lika så gott att
sätta dit sparkbrädan. I dess ändar placerade man
bakre hjulkåporna - och bilen vann i utseende i hög-
sta grad ! Betråffande reservhjulet bak får vi vål

T2 Tefrni( och Hobby



anta att det är en mera valfri detalj, eftersom det
annars finns utrymme för ett sådant inuti bilen.
Förslagsställarna har med denna anordning bara ve-
lat ge en liten påminnelse om a.tt ha reserztdelarna
till hands - något som vi ofta påminde om i Tek-
nik och Hobby förra tävlingssäsongen.

Trökonstruktion och klödsel

är robusta och samtidigt enkla. Det är möjligt att
använda papp som klädsel. Lägg :särskilt märke till,
att det är klädseln, som får ge de avrundade for-
merna, och stommen, som är den bärande konstruk-
tionen. Bland de många detaljerna; där man kom-
binerat säkerheten med den vackra exteriören, märks
också tnckstödet, som vid eventuell vurpa räddar
föraren från allvarligare men.

Tekniska Kommittdns n)4a rullbil är en fenomenal
bil redan på papperet, och vi är säkra på, a.tt den
kommer att göra Sveriges backar osäkra - men på
ett sympatiskt sätt - sommaren 1945.

Mors I945

De nyo beslömmelserno

talade vi om i korthet redan i förra numret. Det
kommer endast att bli två klasser: Gra.nd Prix-klass
och specialklass. I Grand-Prixklassen, vilken natur-
ligtvis den nya SPK-racern är avsedd för, får bilen
starta, endast om den uppfyller bl. a. följande vill-
kor:

Bilen skall vara byggd av föraren. (Undantag finns
dock.) Den skall vara försedd med ofjädrade trå-
axlar. Naturligtvis glidlager till hjulen, vilka annars
får köpas färdiga eller tillverkas av anna.n än föra-
ren. Detsamma gäller styrinrättningen, för vilken
stadgas att parallellstagsstyrning (s. k. bils$rning)
ej är tillåten.

Bilar med awikande konstruktiom hånvisas obön-
hörligt till specialklassen, som blir en experiment-
klass och en lyxklass med reklambyggda kårror och
sådana finesser, som är onödiga och kostsamma.

Siango.
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På, redahtione'n ligger taå brev, bå,da från FinLurd,
och de har något att söga Sveriges modellbyggpre.

Vi citerar:

Helsingfors d,en 5 jan.

Redan som skolpojke var jag ivrig modellbyggare.
Under tre års frontliv, som sällan gav mig tillfälle
att idka min hobby, ägnade jag all fritid till den, fast
med dåligt material och dåliga verktyg. Nu är jag
åter civil och har läst Telinik och Hobby. I det förra
numret var det tävlingen, som fångade mitt intresse,
men tyvärr kan jag inte deltaga. I första hand skulle
jag behöva ,modellplanritningar, olika slag av verk-
tyg och ma.terial eller möjligtvis uppgifter om hand-
böcker om ovannämnda saker.

S t*L/,"l*
g a*.rr;"y* f S

TVA BREV OCH EN VADJAN

Under tlsketuren har Nl alldelos eäkert mlnga
gångor bllvtt törtretad. BÄten har kanske drl-
ult med rtrömmen eller kommlt ur kure, då
Nt för ett ögonbllek släppt llrorna. Detta lir
oundvlkllgt t. ex. vld utlägSnlng av lÄn3rrcv,
metnlng eller splnnllske m. fl. tlllföllen.
I aamrÄd med llrkare och roddbÄtsögare ha
vl utprovat en bllllg oeh liimpllg drlvanord-
nlng tör roddbåtar. I)enna borttager dessl
otögenlreter. Nl tlllverkar den lätt och drtft-
kostnnderna åro lnga. Med denna drlva.nord-
nlng bortfaller årorna och Nl har händerna
frla samt kan öka farten.
l'ör att även Nl skall lA prova denna prak-
tlska drlvanordnlng, ha.va vl utarbetat en
rltnlng med urbetsbeskrlvnlng. Vl eända Eder
gärna denna tlll vårt rJälvkostnadrprls. Nl
har endaet att lnsönda Edert namn oeh adrees
rnmt blfoga 66 öre I trlmiirkorr lör koplerlng
av rltnlngen.
Gratls blpaekas vår lnnehållsrlka kotalog över
tlskredekap oeh eykeltlllbehör m. m.

BestålI Edcr
ritning rcdan
idag, tillskria

[.-8. BERIIl

TILL SVERIGES MODELLBYGGARE
SPORTFISI{ANreNS Kanske det ställer alltför stora fordringar på er,

men som saken nu förhåller sig i vårt land så finns
det inga möjligheter att skaffa material och verk-
tyg, därför kunde Ni kanske så fort som möjligt
sända mig uppgifter om hur jag skall få tag på dy-
lild.

Och ett annat brev:

Jokobstad d,en 3 1'an.

Nu så ha vi fattat pennan för att skriva till er.
Inte skulle vi ha kommit på att skriva till er utan
vidare, men häromdagen då vi var till en bokhan-
del, såg vi er efterfrågade tidning Teknik och Hobby,
och vi hade längtat efter teknikböcker och teknik-
tidningar. Det är en hel del som vi kommer att skri-
va om. Till exempel: vad kostar en fan€rsåg, stick-
såg, patentskruvmejsel, stämjärn, en liten hammare,
plåtsax, skavare, ställbar så8, borr, lödkolv, filar,
klämmor, trälim, färger ?

Skulle Ni vilja vara vänliga och skriva svar på
detta brev...

Nu är, :som många kanske vet, valutaförhållande-
na just nu litst osäkra, och det är svårt att få i gang
en etrport till Finland. Däremot är det lättare att
skicka gåvor genom de stora hjälpcentraler, som
finns, och därför vädjar vi till varje svensk modell-
byggare: hjälp till att hjälpa f inska modellbyggare
att på nyt't få till stånd en snabb utveckling av mo-
dellbygget ! Vad kan ni avstå av ert överflöd av
verktyg och material ? Sänd det till Teknik och
Hobbys redaktion, så skall vi se till att det kommer
i rätta händer.

!"k*h
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Sitiman på land
kastar inte yxan i siön

Det iin:;s uranga hobbies, oclr ständigt liorrtttrcr dt't
n1'a. Vad sägs ont att samla stcnyxor ? - Det gör
Grtsto.f Gröndahl på <lcn fritirl han tillbringar i hem-
orteu östa vid Dalälr'cn.

- Jag var bara sex år gatrttnal, då jag fann mirl
första stenl'xa, berättar Gröndahl, som förresten just
rru går igenorn ftrrirskolan vid Flottan. Tills nu har
jag f unnit satttnranlagt 41 stycken stenl'xor utont
tn rnassa pilspetsar oclt en stenkltrbba.

Så visar amatörarkeologerr frant f5'ra små stett-
klurlrpar, sonr itttervjuaren ser ganska respektlöst på,
mcn när han får höra mer om denna krrriösa och
strålande hobbl', blir han strar litet mer r'ördnads-
full inför dessa >>antikviteten>.

- >Antikviteterna> är mellan 5000 och 6000 år
gamla, och var och en ltar sin lilla historia. Sonr
arbeten betraktade är de något enastående. Ju bätt-
re de har varit slipade från början, desto bättre har
de stått r1'cken från tidens tand. Se på den här till
rxerrrpel. Den fann jag under pålroten till en kull-
blåst tall. Eftersom den låg på sir stort djup, kan
rnan anta, att den härrörde från en grav från den
tidigare stenåldern. Stenåldersrnänniskorna begrar'-
,lcs sittanrle, och bredvid dem lacle man rlcras vapen
och arrrlra tillbehör. Alldeles intill hittadc j"g en
,snrörj strll>), ett slags äggrunda stenar, sont antagli-
gen snrordes in med fett och som hade tritgon nia-
sisk betl'delse.

- Ifaterialet till stenl'xorna var r,:tnligen grön-
sten. fortsätter v;ir arrra'törarlieolog. Man slipade ste-
rrånla med hjälp av sand och vattcn. Nlir ntan borra-
rle håI, använde nrall erl ihälig benpipa oclt sit sand
och vatten. I3enpipans kanter skar ned i stenen, oclt
i uritten återstod till sltrt en tapp, som lnan slog
bort. Stenhantverket var liögt uppdrivet, och jag tror
inte att nutida rnänniskor kan åstadkonrnra så fina
arbeten nred så enkla nreclel.

tjlcrsl i dcnna spalt,tcs f s*ra aa dc -11 stcttyroruo, oclt
på bild,m t. h. z'isar lt,crr Gröndohl den märkligta tran

hon fonn undtr m tollrot.

\'[ar s t 94J

l)olölam aid Förnebo - c,t nahr,rshön troht nted be-
b5,gg else frön stcnåld,em.

Där arkeolog Gröndahl gjort sina fynd, anses en
mycket gammal ktrlturbygd ha funnits i alla tider
intill våra dagar. Man - och >man>> betyder ofta
Gröndahl själv - har grävt fram fynd från alla
epoker, och man h,ar dragit slutsatsen, att här vid
Dalälven låg ett stort befolkningscentrunr. Älven gav
fisk och goda förbindelser med den övriga världen,
och eftersom en utgrening från den stora uppsala-
åsen går fram till Dalvälven just här, måste också
forvägen ha gått förbi östa. Rullstensåsarna v:ar ju
den gamla tidens bestämmande faktor, när det gällde
allfarvägarna. Ett annat bevis för den saken är,.
att det stod ett slag här mellan danskar och dal-
karlar på Engelbrekts tid. Från det slaget finns
många minnesmärken.

- Amatörarkeologi är en fascinerande hobbl',
slutar herr Gröndahl, inte minst därför att nran sam-
tidigt med utövandet av hobbyn gör en insats när
det gäller att forska i forna tiders historia.

Och oss modellbyggare intresserar stenl'xorna inte
minst som fenomenala tekniska arbeten - försök
själv att göra en ! Av sten - och utan verktyg !

S jongo.
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Modellflyghandboken
En verklig handbok för nybörjare inom modellfll'-

get har icke funnits i vårt land, men nu kommer den i

l)en är författad av Börje Stark-Lennart Sund-
ström och omfattar allt vad en nybörjare behöver
veta och litet till.

Boken är synnerligen rikt illustrerad och illustra-
tionerna är utförd,a av Björn Karlström och Stig
Hof fström.

Modellfll'gh.andboken finns ärrnu inte i handeln,
men den beräknas utkomma under mars månad. Vi
återkommer till boken i nr 4 - aprilnumret.

fordras för alla svårare modellbyggen.
Detta Eiffeltorn, bestående av 4.tootand-
petare hoplimmade med Cementex 5ro,
år utfört av kapellmästare C. W. Goder

i Norrköping på lediga stunder.
*

Såväl ovanstående arbete somett "Pariser-
hjul" av samma mästare finnas f. n. ut-

ställda i skyltfönstren hos
Beckere

Drottringgatan 34 och Sveavägen 42

By g g Replika-mo deller !

Vår n1'a katolog iir utkommen oefu innelrrillor en fiir-
nämllg serlg repliktmodeller nv vjirlrlens ntest ourttrlltle
flygplnn.

Ilyggsatserna iiro av hiigsta kvaliret och innehålla lion-
tursågat triimaterial lister. linr, ill. bygginstr., utförlig
ritning m. nl. Några av cle populiiraste b1'ggsnts. iiro:
SAÄB J 22 per byggsats I-r. 1 . 0r)
SAAB Bf? > )) . . r) !:-
SAAB B1S > '> .. .... ) U:35
Ileltublic J-9 per lryggs:rls ... . >> I :1)t)
Locliheed >Lightning
Repttblie rThunclerbolt> ,) '-j: 15
North American >llust lr rr:.1 * 2 : 3;i
Boeing IJ-17 >Fortross' 5: 5{)
D. If . llosquito ,: f : !]t)
Sttpormarinr' >Spitfirr. l: :.1.1

NYHET ! SAAB:ll sotu relrlikaruotlell i
Ilyggsats med samma inneh. sour ovanst. för bygse av
r.n naturtrogen modell av det nya Jaktplanet.

I'er byggsats Iir. l: ?i

NYIIETER
SI{ALA 1/1OO

Liberator .... Iir. 3: 5t)

Boeing B 1?
per byggsats > 3: i0
Handley Pagc
Ifalifax , 3: 50

Nr*UnT!)R I SI{ALA 1,/100

Consolidated >Catalina> per byggsats. . . . . ... Kr. 3: 5t)
Douglas DC 3 per byggsats r 3: 25
Byggsatser i skala 1,/100 iir,r i sanrnta tltförBnde soul
serien 1750.

N I trI O D N T' LK 'l'I' ..T L O G
Glöm ej att rekr. detr nyl katrrlogen. don llrnelrriller
allt vad Ni behöver för modeltbyggot. PRIMA YAROR !

RILLIGA PRISRR O('II S:IABB LEVERAIiS:

SVEN E. TRUEDSSON
MODELLf'LTGINDT'STNI - fTAL}tö 9

Säntl mot ltostförekott * ltorto
...... st. b]'ggsats typ:
...... st. Modellkatalog

lo
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\yktet går Att . . .

NYHETERNA II\O}T N{ODELL.
FLYGET finnes hos oss

Begär vår nya katalog för r94s

I221
Skiktbyggd i skala

K. S. A.

SUNNANVIND i moreriolsots
aaa

tr-B luesta llodellllygindustri
Startad av modellflvgare för nrodellflygare

TilI A-B Aaesta Modellfygittdustri, Aaesta
V. g. sänd mig gratis Eder katalog

Namn

Adress

Skriv tydligt eller

I{ORTVÄGSKONDDXSATOR,EB,, 1t)0 cur, iir uu inkour-
na. De iir av synnerligeu förstklassigt fabrikat ochkostar 6:- kronor st.
ÅTIATöRRADIO - POSTF.ICI( 31IO . SI'.OCI(IIOLTI 2

Model lflyg i nstru ktion

. ..I -den-nltillkomna serien : KSAK :,s rnodellf tl.gh,ancl-
böcker har nu nr I utkonrmit, och det innehåll;, ;;
dellflyginstruktioner från Ul-U7.

Nu behöver man inte längre mödosamt leta sig
igenom Modeilflygaren. utant har tillgång till i.gi.?
och bestämmelser i ett sammanhang.
. Uppställningen är redig och klai och hälsas väl_
kommen av alla modellflygare. Hädanefte, kå--",
rnodellf l-vgarna säkert ait ltunna instruktionerria
bättre än förut.

. 
Flera modellf lyglranrlböckcr är r.älkonrna, e xernpel_

vis en klrrhbinstruktiorr.

Ny ritning från Sveriges Flotta

. Ta.nkmolgrfartyget SKANSEN hcrer föreningen
Svcrlges -t lottas senaste ritning i <len populära se_
rien. Den ornfattar två blad oc-ir skalan'ei t : fOO.Det är som vanligt en välgjord och trtförtig-iit_
ning sorn Sveriges lrlotta prelänterar, och rten"skall
säkert firrna rnånsa köpare och byggare.

Ny stor kotolog.
Vår stora katalog för år 1g45 är nu utkommen.
Den innehåller stora avdelningar för böcker, rit-
ningar, modellflyg, modellbåtar, verktyg, cykelde-
lar, trolleri, skämt m. m. En fullträff bland katalo-
ger. Beställ redan i dag Edert exemplar. Bifoga
30 öre i frim.

HOBBYFöRLAGET O BORÅS T

I

I

I

c)

aO

Io
I

-'tF 6 km. i timmen
När bilarna började slå ige_
nom, häpnade man över häs-tlgheterna, oeh man maxi-
merade den höga farten föratt inte skrämma folk oehfii. Nqr Renz lät hämta
några--.höga ämbetsmän gav
han därför sin ehaufför äi-der.att inte köra fortare 6tm,/tt$ 

- alltså långsarn-
mare än ett hästekipafei
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lr
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I
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Toppsegelskonare
Slötskonertckopp har mlnsttre maeter och saknar rår.
D_en största slätskonare somnågonsln , b-yggts nade -sji
Faster och hette Thoma€ rrv.
_Iawgon. Den är avblltlailhIrtnttlt.
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Fis. 5 t,^
Ba ngå rda r (Fttrts. fr..tid. 15.)

och utfart. Observera att parallella in- och utfartsrö-
relser är nröjliga, även medan ett växellok står och
r'äntar på ett av de tre spåren tned ett tågsätt.

Figur 6 visar den etrklaste forntetr av ir:fart till vil-
ket som helst av bangårdsspåren från ett ellcr två
huvudspår. Detta schema tillåter bagagnandet av vil-
ket som helst av dessa sonr utdragsspår för växling.
O,m växelloket rned ett rad vagnar måste ur vägen
för ett ingående tåg kan det köra ut på det utg:iende
huvudspåret. Derr nyss beskrivna typen av itlfart an-
vändes dock sällan på riktiga järnvägar, utorn då ut-
rymmet är ytterst begränsat. Hur som helst är utrym-
met mycket litet på rnodelljärnvägsonr,rådet, och där-
för är två överföringsväxlar placerade efter varatrdra,
något som i verkligheten måste betraktas sorn ttteslu-
tet. Men konr ihåg att först mCrka in tredje rälsen,
innan ni bygger en drrbbel överföringsväxel, annars går
det galet. I två-räls är det ot:kså ganska kinkigt med
alla gap och isoleringar.

Spårschemat i fig. 6 kan anvättdas till cn säclrban-

ltg. t 
^"t. 

ra9

gård och detta visas i fis.7, där en extra växel dock
inlagts. Men bestämmer definitivt, vilka spår som skali
användas för avgående och ankommande tåg. När ett
arrkonlnande tåg stannat på spår 2 eller 3, kopplas
loket ifrån, kör fram förbi växeln A, backar in på

spåret bredvid och kan, efter att ha vänts helt orn,
användas för ett ar-gående tåg eller köras till lokstallet
för översyn.

I och med de sista radertu har vi konrmit fram till
en mycket viktig sak, då det gäller att koppla lok
från nrodelltågsätt. De flesta bangårdar är av säck-
typ om inte för annat så för utrymrnets skull. Även
där detta är skapligt stort gör antalet växlar det
nästan omöjligt att bygga en sådan genomfartsban-
gård, sorn visas på fig. 8. Därför är det på säckban-
gården nästan rxidvändigt att ha ett växellok för
att bakifrån hämta det anlända tågsättet. Om matr
inte har ett växellok, måste tågets eget lok passera

förbi tågsättet till dess bakre ända, och även om ett
växellok användes, är det bäst att köra undan per-
sontågsloket så suart som möjligt, så att det karl
begagnas för avgående tåg.

Det gäller alltså vid bangårdsbygge att lägga spår-
planen 'så, att persontågsloket kan pass.era förbi
vagnarna och ett nytt tågsätt sammansättas med så

fåL växlingsrörelser sonr möjligt. Fig. 9 visar hur
man lägger överföringsväxlar i bangårdens bortre
ända för att drigöra loken. Figuren visar också till
r'ärrster ett stickspår, där det är lämpligt att ställa

ti9.8

En flädermus för 950,000 francs
Frar.rska sta'ten kostade pä 250000 francs för

Adcrs experiment med sitt flygplan, som allmänt
kallades >flädermuseru>. Det var den första be-
mannade flygmaskinen som flög. Den avverkade
ir 1897 en sträcka av 70 m tätt över marken. Dess
öde blev detsamma som alla andra flygmaskiners
öde under 1800-talet: den krossades vid landnin-
gen och blev ett nrinne blott.

The Royal George
hette ett av de många välkända loken under järn-
r'ägarnas gerrombrottstid de närmaste åren efter
1830, då en hel värld förvånades och gladde sig
över de fenomenala farter, som dessa lok kunde
uppnå. Det dröjde inte länge, färrän hastigheten
började närma sig 50 km/tim - det var den hög-
sta hastighet, som någon människa någonsin upp-
nått. Enligt samtida källor var det möjligen en
eller arman luftballong, som kunde uppnå denna
enonlla hastighet tidigare. Tekniken gick framåt. ol

I
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upp växelloket. \ii förestälter oss att ett godståg

nyss har kommit på spår 2. Loket frånkopplas och

går ner pa spår 3, varefter det försvinner till lok-

stallet eller vändskivan för att senare kopplas till
ett annat tåg. Nledan godsloket är på utgående mot

infarten, har växelloket bakifrån tagit l.rand om kon-

duktörsfinkan och skjutsat in derr på spår 1. Under

uppehållet där, passerar godsloket infartcn ntot stal-

let eller vändskivan. Växelloket katr sedan i lugn och

ro rangera godsvagnarrta. eller helt cnkelt låta tåg-

sättet vara, om det ej är lastat. Endast koppla till
lionduktörsfinkan i andra änden. (\Iarr har dir lirtit
konduktörsfinkan fortsätta från spår 1 rr,ed på spår

2 eller också har man erl dubbel uppsättning finkor.)

Det är givet att överföringsr'äxlarna till höger på

bangården nrinskar varje kapacitet, men om det blir

nödr'ändigt kan ju varje spår utn)'ttjas i hela sir.t

längd, utan att växlarrn inverkar.

Om vi återgår till fig. I igen finner vi, att tle tvir

persontågsspårert irrte möjliggör frånkoppling av arr'

kommande tågs lok. Dubbla överföringsväxlar däre-

ruot tillåter tågrörelser från vardera plattformen till
vilket som helst av huvudspåren. Infarten är så ar-

rangerad att extra långa avgående persontåg kan

ruppställas på spår I förbi växeln vid plattformen. Itt-

frg 9

f arten till godsbangården utgöres av ett enkelspirr'

och till detta kan man komma antittgen från huvud-

spårct ellcr utdragsspåret, vilket i sirr tur har för-

bindelse med lokstallet. Godstågsspåret närmast per-

sonbangårrlett kan bcgagnas för avgående tåg, eller

f ör uppställning av persotrvagnssätt. Godstågsspårerr

2. 3, och 4 används principicllt för ankomrnandc tåg,

vilket frarngår av möjlighetertra till frånkoppling av

lok, melt kan även nyttjas för avgående tåg, då

situationen så fordrar 
cascy ,Iorrcs.

Copyright förf. och 'I.o.H.

Utmärkt modellsvarv
En verkligt välkornmen sak fitrns nu i trlarknadctt,

nänrligcn en nrodellsvarv av hög kvalitet. Ensamför-
säljare år .lohtr, IVall i Stockholnr, och företaget har

släppt ut en ntycke t uppll'sande broschyr, sotn vi

rekommentlerar alla hugade spekttlanter att rekvirera.

Priset för tlcnna svar\' år 120 kr. NIed hänsyn till
livalitet och dct förnämliga rrtförandet får prisct an-

ses som myckct rimligt och clet finns säikert irtskilliga
avancerade modellbyggarc solll ntt fitr rnöjlighet att

trtföra tilltänkta precisionsarbetctr.

För det stora f le rtalet ruodcllbl'ggare är svarverr

säkerligen f ör d1'r, trretr ntodellklrrbbarrra har stora

möjligheter skaffa \\'all-svarven.

NIdrs 1945

Nya limsorter
år ständigt rtnder utexperimenteraltde, och deras eg,en-

skaper f6rbättras undan för undan. l)en nyaste 
-li-m;*.rri"t heter Ccrrr ente.r och finns nu i handeln' Med

hjälp av detta lim har en kapellmästare i Norr-
köping gjort ett Eif feltorn oclt ett pariserhjul av
t^ndpelate. Hjulet ovan är av amerikanskt ttrsprtrng'
Kan ni göra ett likadant?

Ztlr" ilIodellsvarv
Typ WM-175

'l'illverkad av bägta svertska Ittaterial, stabll och kraftlg.
F ör hand- eller motordrift. Arbetsspindeln lagrad t
SKF' konlska rullager" Då en 14fi) v,/min elmotor använ-
rles bllva epindelhdsttgheterna 30(H50-600-900 v/mln.
Viixelhiuleals bestående av 14 kugghjul- för 3-120-.ggr
grer tuå elter 0,5-4 mm stigning lnedfiiljer' Toppsliden
ktn utbytas mot svängbar fiirsiittnre.

Pris kr 42Oz- exkl. chuek

DubbhöJd tttnt ffl Dubbkona .'. B & S nr 2

iluuuavåtano ... ., 175 Totallängtt ...... mm 620
splnOötuorrnins :: 8 Vikt ca kg ............ 19'5

AB. John WaIl
MASKINAYDELNINGEN
Sveavägen 36. Stockholm

Tel. Namnanrop.

BEGÄR OFFERT!
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iiilfr!fräi@

I)t'u irlt'alisli:t selnt,slt,rlråtorr rir lllfir. Ni har(lessutoln m5'ekt,rr

1,,1'-,r "I r1,s r 
9_t.r1 

rcn r, l' If.t i ulr"ili, 
"; 

l"${å,." i, 
"Xåtr(rr .--_ö vuJ(na t)erson_er. \.elobått,u Arive,lnrertelst prolreut,r -octr, xi L"; iii;;";i,:lriglrettr()ra en fart av 4_I knol;. .f rrsLafinincsliost_rrart.rrra iiro låre oetr-,tiiriiå*i,l"iin,i'-i,,sn,l.N.i kan !,vi.ra <i.n sjiirv'iriii";ifii'iliiiit, or,n.r':lra rrtfiirlica ritlrrrrgr.rr rnerl arlretslteskrir,_ning-. -Propeller sarnr -;iiriga']"äri."ååiär 
riu-

llanrlalrålk.s genotn osN.
Rest.linr Iidei rcrlan nu och om någon titl iirNi 

_ 
iig.are till somnlarens sensationsb:,It.rNsÄND r(rrPoNcEr.r - nliiiÄli"i"öac r

lrANDEr,srf rnrran-nii.lra -_ ;; ;*xStoekholm 6.i\:ln(t mig olrrg. 1 Bat^s ritDing&r m. x1ly1,1s1ya-skrivning övt,r \-elobåten if ['i' i,-io"i unrr.och porto lnot postförskoft. '"v -r

BYGG OCH FLYG våra segelrnodeiler. GLID l.lättb-ygg{ S:etta för nybörj"d-FÄ-xr;;" ;t";;dentlig bra S:tvåa. T;å 
"i.å"if"i-lom gjort succ6

.',1ä.öåi"ä3f 
-,"1?",1st"",i#* j;ltJ*lii

flyg. Vår nya modelUtvgtatafoä .a"ä"; g"åtrr.--"'

Härmed rekv. att sändas. Tot postförsk. f porto:st. Komnl. materialsatsÄr med ritniö-tiliGlid 1 il t. .g's-q st. D:o till Faxe å kr. Z:S0.fl. Balsatim å .?5 öre (stor-lUst"j,-. .1. ..'ä.Papperscement å 60 öre, ......-]fl-n"p"åg"".ing'i
80 öre, duss. Guåmiband å'iS 0"".
Namn:

Adress:

Narnn
Rostad
Postadress

TRE TIPS
UR VÅR KATALOGI

Så här billigt kan Du hand-
la ur vår katalog och ändå
är det bra grejor. Du får
bra kvalitet till lågt pris.
Vad kan Du mer begåra?

RYGGSÄCK

232 -( l0 poäng)

SOVSÄCK 242 SO (po poöns)

OVRRALLS
Svensk modell l8:-
Finsk modell 252-

(l? poäng)

Sänd in en
Du får vår

provorder ocb
katalog gratis.

l'rån Sr..orrtr'lt'poten, Birger .lrrrlsgsfilll Jil lt,ln.irer.as:

1 ovcrall kr,

1 sovslir.k kr.. :.ll: ;(t . . .

Nanttr: ....

Atlress: ....

@lufdepötcn
BIRGER JARI.SGATAN 35, STOCKHOTM

Te(ni( och Hobbr.
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Model l-
byggarnas

inköpskallor

CYKE tB ILINTRESSERADE
\i har väl tidningcn Cykelbillsten? Om eJ, prenumc-
rera redan i tlag ! Ilelår endast 1 : öO. Provnr 30 örc.
Likv. i frirn. el. till giro 27 83 49.

TID\I-\cEN CYIIFILBILISTEII, Larrrlekronn lG.
Iiornnrissioniircr antagas.

l"' ".,', ., -'ri
r '.rir',i..tli'.
l*rrbiti

lTltriig'1un

M
WI

M

Nr G-2fi) ]Iodellcns sl)\- ca f,3 crn . ... . lir. 6: ?6

-\r R-200 Ritning I(r. 0: ?0

I sats uodellack -lo grrnr olir.grön oeh gråblå till
s,\.\B-31 ... rir. l:40

ÅTI'I| }'öRSÄI,JAIIIi ANTAGAS I

Siind nrig mot postförskott r porto
. .. ... st. SAAB-91 i ritning \r .. . . .. . . lir.
...... sitt6 flork'llacli olivgriin ()(,'ll griiblii Iir. ..

\atun

.\ rl re,ss

]t[ars 19^l 5

SAAB.2I

\r G-?O ]Iotlcllcns ca 1! clr.
IIr. 3: -
I{r. 0: 35R-20 Ritning

llodellens slrv ca 16 cur.

\r R-120 Ritning ....

Byss #tr
replikamoileller

Det är både roligt. latt och Iärorikt.
M. C. SERIEN omfattar ett 50-tal
olika modeller i prislägen från kr. I--

Skriv efter vår katalog som sändes

mot 25 öre i frimärken.

}IODEL.CRAFT
Kungsgolon 7 MALMö

Ett srepI som iämnar uägen
I lör Eder h 6

\_-____

Prt,ssantle motvind eller dåliga viigar behiiva
nulucra ej förstöra den nytta och glädJe
cykelu erbjuder. I fortsättniugen slipper Ni
bli varnr, svettig eller andfrldd och hastig-
heten kau betl'dligt ökas. Ett enkelt grepp
och Ni cykllr uppför de brantastc baekar,
samt lrasserar övriga eyklister utan de ring-
aste aDsträrrgningar.
Detta iir nriijligt genom att urontera dengenialiska Drlvespeed-växeln. f)enna har på
liort ti(l blivit oerhört populiir och lovonl
inkomnrr'r dagligen från belåtna eyklister
runt htla Iaudet.
Fiir ntt Även Nl ekall fÅ tlllfätle att koneta-
teru I)rlveepeed-vöxelne cffekllvltet, äro rl
bereddn att rända Ilder densammn med full
returrätt lnom åtta dagar.
Drlvespeed !ir konstruerarl för körnlng merl
tre olika hastight'ter och växlingen sker
medelst spak, pii sanlma sött som på en m,r-
t-111cykel. Anvisningar ftir nrontcringen merl-fiilja. Ett års guranti llimnas.
I'r1 grund av rlct stora iDtr('sFe lom visals
fiir I)rlveepecd o<'lr diirutod ökarl omsiittrring,
littnna vi erbjurla l,)rler tlenna fraktfritt orilr
inkl. oms. fiir entlast t(r. BE: 6F.
\'år -inlehållsrika liatalog iiver e1'keldetaljt r
och fiskrerlskap nr. nr, nretlfiiUer gratls.
.Ifyll kupongen redan i rltg, del efterfrrlgnu!ir stor oeh laqret begränsat, lleroerrrle' av
irrrport svåriglreter.

l- r.-8. Btniilt0u.ER, $ocrffiorlr ztl
lMrttred rt'kv. Jag 1st, f)rivespeerl-växr,l
at t slindas orng. ntot post f. å I(r. 88 : ri:r.
Nunrn

Lr*s{ ;: ;:-..-i

3t

IIAfTI{GATAN I,I NIiöI'ING

ToII 3
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Enllll -mndett

NU I BYGGSATS!
Bygg Flygvapnets nya jaktpran J-pl:an i skala 1:50.

Modellen är mycket rattbyggd genom att flys-
kroppen, bommarna och vingarna äro konturfrästa.

Med byggsatsen medfoller utforlig arbetsbeskriv-
ning och ritningar. pris for hera byggsatsen

Kronor 1:25 inkl. oms.

Besröll byggsqrsen redqn i dog!

Modellspecialisten 
-

A-'B- ALGA ' vÄRTAvÄorx s5 . sTocKHotM
har allt för modellbgggaren,


