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D* är mecl sann glädje och stor tillfreds-
ställelse som förordet i Hobby-boken 1944
skrives. Orsakerna därtill äro många.
För det första blev Hobby-boken 1943 synner-
ligen väl mottagen av landets modellbyggare,
och det var mycket glädjande att höra vilken
tillfredsställelse den skänkte. För det andra var

recensionerna utmärkta och mer än en tidnings-
rnan ansåg boken vara hjärtligt välkommen så-

som ett tillskott för god ungdomsfostran. Ja,
helt enkelt ett fynd och en absolut fullträff.
För det tredje fick boken fin åtgång - den
första upplagan tog slut - den andra gick

' synnerligen kvickt åt i julförsäljningen.

-K

Detta visar att Hobby-boken hade något att ge

- att det var en bok som intresserade, en som
ingen hobbymänniska kunde gå förbi.

Hobby-boken 1944 är nu klar och överlämnas
med varm hand till alla modellbyggare. Lik-

som förra årgången innehåller den ritn{ngar och
I "artiklar. Förutom modellflyg och modellbåts-

b1'gge har modelljärnvägsbygge och pojkracer-
bilar medtagits, det tycker väl ingen illa om.

Skillnaden mellan denna och föregående Hobby-
bok är den, att mera text tagits med. Det är
nämligen så att det saknas råd och sakligt un-
derlag för svenskt modellbygge 

- litteratur*
bristen på gebitet är fortfarande stor, även om

Hobby-boken fyllt det mest skriande behovet.
Följden har alltså blivit en mera >läsvärd> bok
utan att den därför på något sätt blivit tråkig.
Förfrågningar om den nya Hobby-boken har
varit många och det har varit angenämt att få

meddela intresserade modellbyggare, att boken
skulle vara i handeln i början på mars.
Det är ingen överdrift påstå, att tusentals mo-
dellbyggare längtat efter Hobby-boken 1944.

Nu när ni fått boken i er hand önskas ni många
lrevliga, intressanta och iddgivande stunder.
Till de många medarbetarna uttalas ett varmt
tack samt en önskan om fortsatt gott samarbete.

Stockkolrn i februari 1944.

,/u



konstruerats av den berömde ingenjören Cailo Pinotti,
har byggts speciellt för FLYG:s räkning. >>FLYG-44>
beskrives detaljerat i en serie rikt illustrerade artiklar
i FLYG under första halvåret 1944. Därpä följer en
tåvli:g mellan de av läsekretsen byggda exemplaren av
rnodellen. Den som byggt bästa )FLYG--44> får av
tidskriften som pris en GP Diesel, värd 125:- kr.

Spän'nvidden hos >FLYG--44> är 94 cm och längden
68 cm. Vingkordan är 18 cm och profilen Clark Y.

Mannen bakom GP Diesel, den italienske elektroinge:r-
jören Carlo Pinotti, kom 1926 till Sverige och slog sig
på musikeryrket. Han är gift med en göteborgska och
spelar f n på Blanche i Stockholm. Ingenjör Pinotti är
en utomordentligt skicklig finmekaniker och korstruktör.
Det sägs att GP-motorerna äro världens mest precisions-
byggda modellmotorer.

FLYG:s tävling har redan tillvunnit sig stor upp-
märksamhet på grund av dels det spirande intresset
för denna sorts modellflygning, dels det fina första-
priset, som givetvis lockar mårga pojkar att försöka
sig på att bygga >FLYG-44>> så elegant som möjligt.

''FLYG - 44"
Krigets mardröm skall snart upphöra och mänsklig-

heten-börjar åter inrikta sig på freden.. Så även mo-
dellflygarö. Ett tecken härpå är det ökade intresset för
modellplan med explosionsmotor.

Tidsi<rifte.n FLYG har för att ytterligare stimulera
intresset för denna gren av modellflyget gett tecknaren
Björr >Agaton> Karlström i uppdrag att konstruera eu

mbtormodill med namnet >FLYG-44>, som skall drivas
med den nya dieselmotorn GP Diesel. Denna motor, som
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En Stark sak,
nen så år också uintchen från

A--8. Eriksson a Stark!

MODELLPLANVINSCHAR AV BÄSTA KVALITET

A.-B. E RIKSSO N
EKBACKSVÄGEN 42 O ULVSUNDA

& STARK
TEL. 25 61 33, 25 9466
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INTERNATIONELLA MODELLFLYGREKORD
enligt meddelonde från FAI qv den 26 november 1943

Landmodeller rned gurnmimotor'

A, llandstart.
1. Tid: J. Hausslein (Frankrike) 1939, 13 min' 7 sek.

B. Markstart.
l. Tid: R. Copland (England) 1938, 33 min 9 sek'
2. Sträcka i råt tinje: Blanchet (Frankrike) 1938, 15'5 k'm.

3. Hastighet: V. Vorontzov (Rvssland) 1939, 101,25 km,/tirn'

Landmodeller med mekanisk motor'
A. Markstart.

1. Tid: V. Boykov (Ryssland) 1939, I tim 51 min 40 sek.

2. Sträcka i rät linje: i. Vorobiov (Rvssland) 1939, 135,41 km.
3. Höjd: C. Somhegyi (Ungern) 1943, 1.000 m.

Sjömodeller med gummimotor.

1. Tid: G. Pelegi (Italien) 1938, 1 min 30 1/o sek.

2. Sträcka: G. Pelegi (ttalien) 1938, 0,72J km.

3. Hastighet: A. Yälychev (Ryssland) 1939' 55,8J6 km,/tim.

Sjörnodeller med mekanisk motor.

1. Tid: L. Tchelnintzev (Ryssland) 1939, 7 min 50 sek.

2. Sträcka i rät linje: N' Kozlovski (Rvssland) 1938' 25,542 km'

Segelmodeller.
l. Tid: E. Solodovnikov (Ryssland) 1939, 1 tim 43 rnin 20 sek'

2. Sträcka i rät linje: M. Chibirkine (Rvssland) 1939, 64,248 km.
3. Höjd: M. Wuitscl'r (Ungern) 1943,2'100 m.

Skriv i dog efler vår modellfl)tgkotolog.

Den innehåller störsto sorlering ov verkligl

godo iövlingsmodeller, ritningor, skolenligc

modeller och qll slogs byggmcteriol.

Kotologen söndes mol 20 öre i frimörken.

Kom ihåg otl nör del göller modellmqteriol

ör endqsl det bösta gott nog. Vönd Eder

med fullt förlroende iill

I.

II.

rv.

V.

ft"lnllilyfze ia lit/

SVEN E. TRUEDSSON
MODELLFLYGIN DUSTRI MALMO 9
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A..B. C. H. STRöM & CO.
Göteborg

3 högvärdi€a
tävlingsmodeller
SfnöuS ETTAN "GARM" S l:a konstr. av ing,.
Sigurd fsacson. Den mest fulländade nybörjar-
modell som finns. Lätt att by98a - lätt att fly$a.
Pris endast kr. 3:95. Sö vidare )f
SfnöUS TVÄAN S 2:a konstr. av "Vingarnas"
elitflygare. En säker tävlingsmodell.

STRöMS TREÄN "MÄx" S 3:a konstr. av vår
främste S 3-fly$are, Rune Andersson, ttBananent'.

Med "Max" nås alltid max.-tider! Byggsatsen in-
nehåller bl. a. färdigsågade spryglar, vilket under-
lättar by$get i hö$ $rad.

Skriv till A.-B. C. H. STRöM & Co., Göteborg.

{ srnönns-ETTAN "GARM"
Ny, revolutionerande konstruktion av se-
gelmodellspecialisten ing. Sigurtl Isacson.
D&ta och prestanda:
SpännYidd: 98 cm.
Längd: 85 cm.
Sjunkhastighet: c:a 0,5 m/sek.

(0,8 för vanliga typer:).
Glidtal: l: 12.
Dn väl bygsal och rätt trlmtl 

'Garm>uppnår en flygtid av närmare 4 mln. on
full linlängd användes (200 m.). aGarm>
är resultatet ay flera års forskningsarbete
och typen resultatet av ett tiotåI försöks-
modeller. Byggd på en genomsnittlig tltl
av 20 timmar på nybörjarkurser. Nybörjaro
har med Garm uppnått resultat som över-
träffar allt vad nybörjare tidigare preste-
rat (utatr uppvindar).
Byggsatsen innehåller bI. a. färdiga spryg-
lar (ny, högeffektiv yingprofil) utEågad
framkropp, färdiga vingspetsar etc.
Detta högväraliga modellplaD har slna. ut-
märkta flygegenskaper till trots den enk-
last tänkbara konstruktion ocb kån byg-
gas aY Yem som helst övor l2 år.

8



DEN BÄRANDE STABILISATORN

Ett problem och dess lösning ov

Löjlnont Lennarl Poppius, Finlonds Luftvärnsförbund

mot flygriktringen*) och styr modellen som fjädrarna r

en pil.-{rbb"t 
jämvikten genom en vindstöt eller dylikt trä-

der stabiliiatorn gettait i funktion (fig. 3).
Når anställvink-eln av något skäl ökas vandrar tryck-

centrum en aning framåt med,an lyftkraften blir större'
Men samtidigt får stabilisatorn en (liten) anställvinkel
mot iuftströrimen, den börjar >bära>> och trots att denna
ivftkraft är rätt liten räcker den gott till, ty den har en

oräktie hävarm att lyfta med, nämligen avstå'ndet till
iyngdp'unkten. Som bekant anges hävstångens. verkan av
proäuktett hävarmens längd X kraften : vridmomentet-(fis. 4\. Kraften är i vårt fall beroende av produkten
utu*X'lyftkräftskoef{icienten. Den sistnämnda varierat
med anställvinkeln (fig. 5)'

Vid en flygmodeli eller ett fl5'gplan råder :stabil jäm-
vikt när

- de olika vridmomenten utjämna varandra (lyft-
kraft, tyngdkraft, stabilisatorkraft och det totala
motståndet),

- när eventueila rubbningar i jämviktstillståndet får
till stånd (sekundära) motkrafter, vridmoment, som
äro större än de (primära) verkningar, som rubb-
ningen i första hand åstadkommer.

,-.-

--

En fråga, som sedan flera år tiilbaka varit ett tviste-
rnJå -oä.ttflvsare emeilan gäller den bärande.stabili-
;;ä;.'ili-llriå' knappast någonting inom. modell f lvget'

.åÄ ia lidelsefullt båäe angripits och försvarats sonr

;ä;; ffi;A;-.1årt."u. r'äjänae lilla axplock bland

;;;;;";*;-;e-ot> o.h >>förj äro svnnerligen vanliga:

2. Den är >livsfarlig>, man 2. Genom bättre stabilise--' iJ'"ratig, när Ådellen ringsverkan . kan flvg-
r'äitpr"iSiiglstörtdvker. 

5ådnon"";"to'h?iff' "}1å
mvckät ;små värden, var-
viä totalmotståndet min-
skas.

3. Den har ett större mot- 3. Den bär upp en rätt
"' ffii^ä; .ä """tt"t tt"- 

stor del av -modelleni
liltät"i, 

-u"r"u följer vikt,. vatav följer' att
.åäi"-äiat"r vingbelastninqen sjunker'

o.h sjunkhastigheten
blir mindre.

Emot:

l. f)en bärande stabilisa-
tom föranleder alltid
stall.

4. För att den skall verka
bör stabilisatorYtan ökas
tiil sitt tillåtna maximi-
värde. En sådan model1
borde räknas till tan-
dem - de äro ej mera
normalmodeller.

5. Den gör modellen hoPP-
1öst svårtrimm,ad.

F ör:

1. Den bärande stabilisa-
torn omöiliggör stall.

4. Av samma skäl minskas
flyghastigheten, vatav
fölier att
a) kvaddningsrisken

minskas,
b) möjligheten för ter-

mikanslutning ökas'

5. Den gör modellen lätt-
trimmad och rätt okäns-
lig för tyngdPunktsför-
skjutningar.

Både >>för> och >>emot>> kunna dessutom pä. grund av

"'i";;;#,;; 
b";il;. Båd" ku"n", t,'nder ztissa sivna

oms töndi.g h e t er, ha r att !

För klarläggandet av dessa frågor måste här tätt ut-
r;tr*t"t"rlä"årå. laa" åcn neutiala och d.en bärande

i:"fi,äääi*.i"uiiii"L.n. arbetssätt' Problemet ford-
i* ä" 

-iaii'ingående 
kännedom om polardiagrammens

åiia"ir"i, 
-å*-'devnoldtalets 

betvdelse - och dessutom

enkel mekanik.
När normalmodellen (fig. 1) är rätt trimmad,' ligger

t;;ä;;;kå;--una.t uittg.-nt ivftkraftcentrum .(i regel

3öåö t;'i;ä" li"g."t fåmkant bakåt) när modellen in-

;;; .lä'fiy;lfi.. xf;iellen s' a' s' >>hänger>> under vingen

å"i 
-låh"ir.i åd"r, ,'ä, stabilisatorn, som utf ornrats med

;ä#i;t;il'pi"iii, l; påverkas av någon -luftkraf 
t vare

'iö;;ä;';fiå'-"Lait,- 
tv stabben l.rai 0" anstälivinkel

'r) l-ig. är något schematisk, ty den av vingen alstrade ned-

vinden är ei med i resonemanget.

$rflkrafl A

--tuftkrollcn K

F.ahdldriton&
*rcllen Z

Iyngkrall G \ - tyrtkrottens(
\

\

\

Fig t Jömvikl vid neulrol sfobi,/isator
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somt lyngtdpunklslågals
beiömmaing.

Etf sådant stabiliserande vridmoment erhålles vid tätt
sfall (fig. 3) trots att lyftkra{tens verkni:lgispunkt vid
förstorad anställvinkel \4andrar något framåt. -

, Yid groa stall kzn det under vissa omständigheter
dock inträffa, att stabilisatorn ej mera förmår räta upp
planet och dämpa dess svängningar omkring tväraxeln
trots att stabilisatorns yta synes vara tillräikligt stor.
Detta sker vid en normalmodell isynnerhet om över-
ltegringen sker på grund av felaktigt tyngdpunktsläge.
Men denna instabilitet uppträder även i visia fall viC
fullt normal awägning av modellen och beror då på så-
dana oväntade förändringar i stabilisatorprofilenJ lyft-
värden, som härföra sig till variationer av den använda
profilens Reynoldstal. I detta sammanhang är det skäl
att helt kort repetena:

Reynoldstalet R sr v x t X 70 var
v:hastighetenim/s,
t : vingens eller stabilisatorns korda i mm,

70 : en konstant, beroende på luftens täthet m. m.

En minskning av R-talet exempelvis genom minskning
av hastigheten, betyder i regeln rätt titet, men vid ett
visst, för varje profil och anställvinkel specifikt kritiskt
värde blir verkningarna katastrofala - lyftkraften fal-
ler helt plötsligt till ett mycket litet värde.
_ Detta kritiska, R-tals storlek beror således pä profil-

f orm och anställainkel (fig. 6). Även en rund-kul,a irar

az Slobilisolorkroll

FO 3. Sloll ochulrålonde krcfl'

sitt kritiska R-ta1, vid vilket motståndskoef ficienten plöts-
ligt ökar när hastigheten sjunker under en viss gräns.

I fråga om tjocka ving- eller stabilisatorprofiler blir
differenserna på båda sidorna om det kritiska R-värdet
slmnerligen iögonfallande. Så1unda kan lyftkraftsvärde-
na helt plötsligt sjunka tiil c:a häiften vid minsta ök-
ning av anställvinkeln - det kritiska R-talet I'rar under.-
skridits.

För att få ett begrepp om R-talets numeriska värden
kan det vara skål att ögna igeqrom tabellen nederst pä
denna sida.

Vi återgå til1 frågan om den kraftiga överstegringen
(>grovstall>>), som ofta fortsätter i odämpad hackflykt.
Flygbanan blir ungefär som fig. 7 utvisar.

När modellen börjar >pumpu har den av en eller an-
nan orsak kommit att vika sig, farten v : 0 m/sek och
uträtning sker genom störtflykt. En normalmodell med
åtminstone någon inställvinkel (- vinkelskillnad mellan
vinge och stabilisator) rätar inom kort ut sig, när hastig-
heten erhållit tillräckligt stora värden. Av farten steg-
rar sig modellen oftast något och kommer den i punkt
A, när hastigheten återigen är mindre än i normal, sta-
bil flykt, att något >sjunka igenom>, vilket betyder, att
hela planets anställvinkel ökas. Vid denna alltför ringa
hastighet kan det hända, att stabilisa.torn, som nu be-
lastas mera än normalt, under vissa omständigheter
kommer i det kritiska R-talets område - den stallar
tidigare iin vingtn, stjärten sjunker snabbt ned med åt-

?

Beteckning

Inomhusmodell

)>

En M---2 motormodell
motorflykt

glidflykt

En S-2 (Babv) . .. .. .

d:o, fördubblad ving-
belastning

normsl flyg-
hastigihet

m/sek

6-10

J-/

c:a 7

vingkorala
mm

stabilt-
satorkordå

mm

stabili-
satorns
R-tål

tstab vxtx70

YinEens
R-tal

100

120

120

t20

160

16010

)

3

70

80

"80

80

14.000

23.200

46.400-
84.000
42.000-
58.800

82.000

112.000

9.800

16.800

33.600-
56.000

to

Norm.ala R-tal för olika flygmod,eller och -klasser.

o"t 
"tabt 

To
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följande total överstegring (z åter : 0 m/sek.) och
pumpandet fortsätter utan att flykten stabiliseras.

Stabilisatorstall förekommer, när

-.stabilisatorprofilen 
har ett högre kritiskt R-tal*)

än vingen trots att stabben alltid har mindre an-
ställvinkel än vingen,

- när stab.-profilen har ett lågt Ca-u* -värde

Speciellt vid modellflyghastigheter gäller det, såsorn
iig. 6 redan utvisade, att

- en tjock profil stall,ar alltid lättare än en tunn,

- en s1'mmetrisk profil har ett låst Ci*r;-värde.**)
Trots att dessa sistnämnda påståenden red.an iänge i

praktiken påvisats och trots att teorin till fullo bekräf-
tat dem ser man ännu i d,ag tjocka, symmetriska stabi-
lisatorprofiler, vilka dessutom ofta äro alldeles för
små (ex. Strolch).

*)Orsakerna kunna vara: fråmkant metl stor nosradie, smal
stabilisator (: litet >t>>-värde), alltför starkt avsm&lnande sta-
bilisatorspetsar.

*r) C - iir profilens maximalå Iyftkraftskoefficient,' -max

Underk rit isk överkritisk
strömning

Re < 405 000 Re>405000

N -60
o nf o tl sv i n ke I Re^'-639 g O

Re^*84400
60
go

417a

2o a nl all sv i nke I Re**2ggOO

7o -u-

Fi7. 6

Re^*40 000

--
$altingen 500

" Bä,ande profil "

Jkillnaa ; CÎ ACT

F,g. 5

- vördcna

-

Novy Yard N-/2

-fg^^elritk p,o!;l

Modellen blir stall-säker, om vi för
stabben använder e'n profil av en form,
som har ett lägre kritiskt R-tal ån vad
vi:rgen har. Härvid bör stabilisatorkor-
dans förhållandevis lilla utsträckning
även beaktas. Dessutom är det viktigt,
att stabilisatorprofilen har ett relativt
högt Cr-r*-värde, och att inställvin-

keln är tillräckligt stor !

Uträtningen sker nu på följande sått
genom att svängringarna omkring tvår-
axeln starkt dämpas (fig. 8).

I punkt A, där modellen åter tenderar
stegra sig verkar stabilisatorn ännu
starkt lyftande, medan vingen nårmar sig
sitt kritiska R-talsvärde. Stjärten lyf-
tes, modellen sjunker mjukt igenom,
denna gång med mindre brant dykning
än i utgångsläget.

Det ytterligare stabiliserande höga

Ca-u*-värdet har endast sådana pro-

filer, som äro starkt välvda !

lt

-<=)_o
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''MAX''
Konslruklör:

Rune Andersson
>BANANEN))

r'ry&b!;'a zcEd

Spönnvidd: 172 cm
Stob i lisotorspän nvidd:

Vingkordc: 20 cm
20,g/dmz

Idealet är en tunn. rätt spetsig, krö!! nrofil, som upp_fyller alla ovanståe;de fordringär. Den u1jäÅnar allastalltendenser, 
1y- {nnu "ta 

i-å'tätig"näi?låa n_t"r>och stora anställvinklar lytter. den.: .tlåri;;'stiger itid^och de-n hotande >grov_stallen>> ä. ,"-v.riå"'um vr återgå till oås.tåendena i början åv denna liilauppsäts. förstå vi, vaifor oäde, >emot> och >för> kunnavara riktiga. Endast den fjl;de ;-iö;;_p,irr.f#'o.r, a*tredje >>emot>>-punkten forära .närma.å-U.rii.trring, A.anlt_r.,a ha redan fått sin farHiri"e.
-_.H_äT 

*at1tt det. en princip}räeii'aitkrt iir bäure, denyens!.a lpffauninse.n, au -e.tt 
lofi. gtiinl'ai[ikt, ellerd en lms h a u p p f au nin g en, at t..de t 

-är" ii|irl, i ii e i"ll-U: -ht!?, tgn! augör modellens förmåsa ,1;;;"r;;"'
v I urga lIrän. ,att två. modeller startas exakt frå.nsamma höjd och'att uppvi"aa, Lj-iai"t"ääilom detar tråga om en tid_tävling, 

.så- ai a.t t iåri,'ltt den avmodellerna,, 
_ 
som har a * äiaå' .rii"i iäriigfrit *, 

"t"-ner. Håruidtag hjärper inte gu briij;;;-siiåläi'"_ ,ua.,-om, det bästa slidtäler (.lius;; 
-il.ia,,.r'i"iaJarr.na"

tiu rörtorad höJd) är 
"ia,ie 

'"1ä ääå?å,aid",iiodener

t2

;ller lemannade .segelflygplan möjligt att förena med
l^T fl'rli sjunkhastighåten. s.c.gliiyää uJi'r,t gar_

iåb:!:$:!f ilåi;#"',ffi ,#:$'#Jåf j;.$. j,Ttj"3[
sjunkhastighet den mins12 m[jt]s". 

-i i.iiuåääraa*,
åill9' {q! att hålta fart, och å;i:;'.; äå' .äjl"ia, a.,torsta bör man snabbt t o-mi ui ;;rääiä; för derandra awerkar man last. airt"", iiaä'öå, r,a*r.ftyghastiqhet, glidtalet a. afå.i-u"iLiä.:#. #äiri. ,. .*.lll:il ,läss.t1 sjunkhastighct 

-vid c:a'+S'-kmlt"_* h",sru basta glidtal vid .,i Zo t _. i iirrl.ä'ä.a * +okg:s vattenhallast.

, Detsamma gäller modeller.. !q de finska modellerna

åiTijåft r ff ;t,';åff fi":5J:{il t,u;, #ål ;r,;lråns.samma. Genom rätt profilvåi' ;;t ä;;d;ä'."nd.,stabilisator har sjunkhastigtr.eten _inif""ll'_ "JåtiAigt

i,i,:.*'rt'ii:i:f Tl:T.],-lfit,-tT".1tXil.',1:.,* j
Irsatorn är berättigad.
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KARL BLOMS S 3:o

Skånes namnkunnigaste modellflygare är Karl Blom
från Bjuvs l,Iodellflygklubb. Han har gjort sig känd
som en mycket skicklig och framgångsrik tävlings-
flygare, god konstruktör och icke minst som en idea-
lisk modellflygarkamrat. Hans verksamhet inom Bjuvs
Modellflygklubb är omfattande och han lägger gärna
sitt eget arbete åt sidan för att hjälpa en nybörjare
till rätta.

Tillsammans med Bjuvs MFK:s ledare, Gunnar
I'ersson, har han gjort Bjuv tiil en storklubb.

Karl Bloms segrar och tävlingsinsatser är för väl
hända för att här behöva upprepas. Och att hans
modeller äro synnerligen högvärdiga behöver väl inte
heller påpekas.

Här intill presenteras hans berömda S 3 :a samt ut-
förliga data till densamma.

DATA

700 mm

,.t

Vingbelastning : 21,7 s/dm2
Anfallsvinklar: vingen 4", stabilisatorn 0"
Kroppsektionen enligt internationella regeln
Kroppens spant tillverkas av pl1'wood
Huvudbalkar 3X10, kölen 4X7, övre balk 3X5
Kroppen klädes med 2 mm balsa
Vingens huvudbalkar 5X15, 3X10, framkanten 3X7,

bakkant 5Xl5
Spryglar av 2 mm balsa, klädsel siden
Stabilisatorbalk 3X8, framkant 3X5, bakkant 2X10
Fenan bygges av 3X7, klädes med I mm balsa

t

i

kotolog er.hålles mot insön- SVEN \MENTZEL
dqnde aY 25 görna i frimörken. APELBERGSGATAN 48 . SToCKHoLM

t3



8öronde sfobi/lsolor

l/rhgl>e/ostning ?/ gr/dm2

CANNISTER 5

DATA:
Spännvidd: 2.080 mm
Längd: 1.030 mm

Konstruktör: f. Lounamaa, C-certifikat och segelflyg,
lärare, ordförande i H,IPY modellflygklubb, Helsing-
fors.

Konstruktionstanke: Pä grund av erfarenheter med
Cannister 1--4 få till stånd en god modell för lands-
kampen Sverige-Finland i september 1943.

Resultot: Modellen har vid tjänlig väderlek visat sig
syn'nerligen god, Startsäkerheten numera perfekt. Model--
len har goda >landsstrykar>>-egenskaper och rätt stor
termikkänslighet.

t4

Vingyta: 31 dm2
Vingbelastning ; 21 gr / dm2
Sidoförhållande: ca I : 13,8

-Vingprofiler på ritningen feltecknad på grund av
ofullständiga skisser. Starlit kupig egetr pro?il åed välv-
ningsrnaximum rätt långt fram, blrande stabilisator med
tun,n, krökt profil.

Vingfästena med >öron>, vingarna löstaebara. Sär-
skilt torde framkanten beaktas. Den är upplyggd av I
mm plywoodflak, 50 mm brett och en pä kJnt ställd
nosb-alk, ursprungligen 3X5 mm. Vingbalken hoplimmas
av 2 st 5X5 på varandra.
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5T6EL}lODELL
I KLA55 5,3

KON STR.

R. ANDERSSON

194
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2E

s 3:qn >>Fridolf>> Konsrruerod qv Rune Andersson ))Bqnqnen>

DATA:

Spönnvidd: l.g2O mm

Kordo: 2OO mm

Löngd: l.3OO mm

Stobilisoior, spv: 6SO mm

>> kordo: I 60 mm

Modellen ör försedd med qulomcliskl kurvroder

t6

O



-rg44

Det bör alltså vana möjligt för dessa 20 statswnder-
stödd.a klubbar att med färdiga typmodeller och mate-
rial upplagt i KSAK utbilda primärt mellan 200 och
500 modellbyggare under 1941. Ett fortsatt dylikt årsre-
sultat vill jag inte påstå vara så lätt att åstadkomma
ty >>rekryteringskällorna>> blir ju med tiden >>grundare>>.
Att man emellertid genornsnittligt bör kunna rrtbilda 350
modellflygare första året kan inte anses som fantasi-
projekt i belysning av LEN :s ka,artolsresultat pä 150.
Resultatet skwlle bli 7.000 nya nrodellflygare, d,tirvid för
säkerhets shull ihrijknat de öariga 30 mi.nd,re klubbar-
nas reswltat. Nuvarande antal är cia 1 500.

Det är lätt att bevisa på ett papper, att så och så
stort resultat bör kunn,a uppnås. Men i detta fall lig-
ger ett faktiskt resultat till grund. Ett mycket viktigt
förhållande härvidlag skall framhållas. Det har tydligt
framgått, att på en ort kp,n ett f. n. som ouppnåeligt
betrahtat antal nyböriare utbildas, om blott tillröckligt
antal led,are finns att intressera d,em, helsl i grupper f rån
skolor, fabriker, militärförband, ungdomsgårdar, scout-
grupper o. s. v. och tillriickligt pntal instruktörer fimns
att utbilda dem. Sämre utrustad än LEN var i detta
avseende, är knappast någon av ovannämnda klubbar.

Det finns alltså erfarenl-reter att utnyttja. Det gäller
för ledarna att rycka upp sig och sin organisaion, något
som i icke ringa mån bör påverkas uppifrån d. v. s.
från KSAK, som även bör vara central initiativ- och
erfarenhetsspridare. Det kan vara på sin plats att här
ge några synpunkter på kraven för rationella, omfat-
tande kurser, vilka krav kan uppfyllas av klubbarna
själva, i den mån de ej tiligodoses centralt.

Det grundläggande är, att klubben skaffar sig instruk-
törer till rså stort antal som möjligt. Man kan aldrig {å
nog därav förutsatt, att tillräckligt antal ledare för hela
verksamheten kan uppbringas. Vanligen kombineras
dock lämpligen dessa poster. En instruktörskurs med un-
dervisning av den eller de främsta inom klubben på de
olika tekniska områdena löser cletta problem. Jag kom-
mer att i FLYG publicera utdrag ur 1943 års instruk-
törskurs i LEN.

Klubbens organis'ation får en speciell betydelse, då
kvalificerade ledare icke finns att tillgå i behövligt 

'an-tal. En uppdelning av verksamheten på ett antal avdel-
ningar, i LEN f. n. fyra, med en avdelningschef jämte
biträde (ersättare) för varje är mycket bra. De bör d;i
omfatta sekretariat - förvaltnings-, instruktions- och
informationsavdelning. Instruktörerna understä11es in-
struktions- och försäljarna förvaltningsavdelningen. För-
utom dessa måste ju en ordf. finnas, som ev. ges fria
händer som klubbledare i den mån han på detta sätt
kan nå högre effektivitet och ta större ansvar. lfan
liksom alla övriga i klubbledningen måste ha ersättare,
vilken efter hand uppläres i arbetet. Ordf., sekr. och
förvaltare (motsvarar >>material- och kassaförvaltare>>)
bör utgöra den off. styrelsen och deras biträden eller
ersättare suppleanter.

(Forts. få nästa sida.)
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_ DE STORA MÖJUGHETERNAS ÅN

1943 är förgånget och därmed det år, som betecknar
slutet på modellflygets pionjärtid. Det var den tid, då
modellflygarna kämpade för att {öra fram sin sport .i
offentlighetens sken för att slutligen vinna statens upp-
märksamhet och godkännande. Det kämpades hårt i ut-
posterna för att vinna vad vi nu kan kalla en seger.
Men inåt var verksamheten svag och kom alltmer in i
en av initiativlöshet och begränsning karakteriserad ned-
gång, då kampen länge var oavgjord, ja rent av lutade
mot nederlag.

Nu är statsbidraget ett faktum, och framåtskridandet
till synes givet. Men för var och en, som känner modell-
flygarbetets i klubbarna förutsättningar, måste det tyd-
ligt framgå, att någonti,ng nytt och effektivt, fuliständigt
frigjort från konvenatrsen, måste rädda modellflyget
från statsmakternas besvikelse.

När jag samlade LEN för att åter leda desrs öden
f örra året, hade jrag detta problem näirnast f ramf ör
ögonen. B'akom det såg jag det faktum, att en enda
klubb - LEN - förut visat vägen i många avseenden,
och att detta kunnat göra påtaglig nytta. Ett och ett
halvt års frånvaro från ledarposter gav mig en frigjord
syn på problemen. J,ag hade en plan, samlade en styrelse
och vi började arbetet.

Vi var tio man i början, vaiav endast jag själv nå-
gonsin haft någon post i eskaderledningen. Alla övriga
liksom elitflygarna, utom ett par av dem, var borta
från Linköping. Förutsättningarna var alltså minimala,
bland de minsta för någon av landets 50 klubbar. Men
resultatet var efter tre månaders arbete, varav endast
två produktivt och den tredje förarbete, bortåt 150 pri-
märt utbildade nybörjare, i .sin trrr utbildade av c:a 10
på instruktionskurs i LEN nyutbildade instruktörer. Gi-
vetvis blev ingalunda alla dessa eskadermedlemmar, då
de flesta utbildades på självständiga kur;ser på Luft-
värnsregementet i Linköping i LEN:s regi, men med-
lemsantalet ökade dock från 10 vid de >civila>> kursernas
början till 70 två månader senare.

Detta gjorde vi i LEN för att visa, att det myckei
väl går att komnra upp i helt nya produktionssiffror i
klubbarna, och hur det kan gå till. Det finns säkert 20
klubbar med samma förutsätmingar, som LEN hade
ifråga orn ortens storlek, antai medlemmar, vana ledare
och instruktörer samt ekonomi. Det ovan visade resul-
tatet gjordes utan något sorn helst ekonomiskt bidrag.
Nu kommer dessa 20 klubbar att få vardera c:a 500
kr. årligen i indirekt ekonomiskt bidrag (lokalhyra,
verktyg, material o. s. v,) och dessutom typmodeller och
gott material. Dessa saker fick vi sjä1va producera, i
det jag för kurserna konstruerade och utvecklade typ-
modellerna >>Tigern>> och >>Reynold>. lJnder kursernas
lopp gjordes nya erfarenheter som utmynnade i ytter-
ligare förbättringar på typerna, samtidigt som stan-
d,ardmaterial lades upp och l'ruvudleverantören, firma
H jelmdrus, organiserades för materialleverans till de
två typmodellerna, vilka byggdes enbart.

2 IIobby-boken.
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Arlikel i Sfockholms-Tidningen 1936:

I

MODELLFLYGMASKIN SLOG VÄRLDSREKORD I KLASSEN

- Det var turen, vädret och de snälla tidtagarna, som

kom min maskin att rekordflyga, säger unge Äke Rog-
gentin, vars modellflygplan höll sig flytande i 42 min.
43,2 sek., innan det f örsvann i ett moln på c:a 900

meters höjd.
Tidtagarna skola knäppa sina kronometrar, når ma-

skinen försvinner ur deras åsyn. Men i detta fall voro
de så älskvärda, att de satte sig i en bil, när de sågo

vartåt det barkade med hr Roggentins maskin, och följde
den. Ända upp till Fiskartorpsbackens krön, varifrån
de sågo den försvinna i molnet.

- Och jag vill särskilt påpeka, säger hr Roggentin,
att dessa vänliga tidtagare tillhörde Stockholms modell-
flygklubb, en organisation, som hittills inte levat på den

allra bästa fot med den föredng, jag tillhör - Modell-
flygklubben Vingarna. I\{en efter söndagens lyckade för-
sta gemensamma träning och tidtagarnas älskvärdhet
mot en Ving-medlem får man väl hoppas, att allt dumt
groll mellan' de två modellflygarorganisationerna i Stock-
holm skall vara begravt.

Hur länge hr Roggentins maskin flög, sedan den för-
svunnit i molnet och tidtagarna alltså måste knäppa av

sina kronometrar, vet man förstås inte; den hittades ju
fyra timmar senare i farleden norr om Tranholmen.
Kanske var den uppe fullkomligt världsrekordmässigt;
rekordet i världen med modellflygplan lyder pä 2 t\m-
mar 20 minuter. Och det är noterat i klassen över hr
Roggentins plan: hans maskin befinner sig i klassen

upp till 75 cm:s sp'ånnvidd, under det att världsrekordet
noteras med en maskin i klassen 75-100 cm. spärurvidd.

Världsrekordet tör 75 centimetersklassen lyder på cirka
40 minuter, och det skulle alltså ha slagits av det svenska
modellflygplanet.

- Men som internationellt rekord kan min tid säker-
ligen inte go'dkännas, säger hr Roggentin. De interna-
tionella stipulationerna innefatta vissa bestämmelser be-

träffande vingbelastning o, dyl., som vi inte ha här i
Sverige, och dessutom fordras det minst tre tidtagare
för internationell rekordnotering. Men som ett gott
svenskt rekord torde min tid kunna bli betraktad, utan
skryt sagt. Fast det var förstås turen, som hjä1pte

mig till rekordet: det där molnet kom och drog under sig
kraftiga uppströmmar, som maskinen hade den smala

lyckan att kunna tillgodogöra sig.

Unge Äke Roggentin är blygsam - han ger turen
äran. Men den som sett hans rekordmaskin måste oppo-

nera sig mot detta betraktelsesätt: en god förutsättning
för rekordflygningen var säkerligen maskinen i sig själv.
Hr Roggentin har byggt den med minutiös omsorg, som
man måste beundra: det är ett läckert litet snickeri i
balsaträ och en ytterst välgjord beklädnad av rött japan-
papper; hela den lilla delikata maskinen väger inte mer
än 60 gram. Men det kanske allra rrrårkligaste är, att
själva konstruktionen är >hemmagjord>> av hr Roggentin;
han har experimenterat ut typpn sjålv under sitt amatör-
byggande, som han hållit på med sedan 1933.

Betr. förvaltningsavdelningen har denna att upplägga
en enkel och effektiv tnoterialansknffwing och försiili-
ning. Den förra bortgår när KSAK ordnat materialför-
säljningen centralt. I LEN har vi en egen, för våra två
typmodeller speciellt upplagd leverantör. En lista på
materialdimensionerna och mängden per modell finns
uppgjord och lager upplagt. Det är bara att ringa in
t. ex. 100 Ti + 50 Re, varvid ovanst. listor multiplice-
ras med 100 resp. 50 och man har lister o. s. v. dagen ef-
ter. Speciella byggsatser behöver sålunda ej uppläggas.
Varje kväll finns en försäljare, som säljer material, tar in
byggavgifter (i0, 15 resp. 25 öre per kväli för lokal-
hyrans täckande), sköter kort för märkestagning, med-
lemskort o. s. v.

7'ypmod,ellerna spelar en för kurser synnerligen vik-
tig roll. >Tigern>> och >>Reynold>, som konstruerats för
och noggrant utprovats på LEN:s kurser, är till hög-
sta grad förenklade, och består 'av tillsamma,ns sju list-
dimensioner, en kryssfanerdimension och en nosträdi-
mension,

Detta gör materialförrådet enklast tånkbart, minskar
rnaterialinvesteringen och möjliggör användandet av fö-
ga kvalificerade försäljare. Instruktionen förenklas även
kolossalt, då instruktörerna .specialutbildas på dessa

t8

enkla typer och kan dem på sina fem fingrar. Det har
också visat sig, att nybörjarna lätt 1är sig de elemen-
tära konstruktionerna och lägger dem ,som en sund
grund för framtida egna konstruktioner, Den som följd
av profil- och lateralplansteorierna avsevärt ökade
prestandan och lättflugenheten sporrade nybörjarna att
kasta sig över >Reynold>> omedelbart sedan >>Tigern>>
(typmodell I) provflugits.' 

Slutligen vill jag beröra kursverksamheten utom
klubblokalen. Sedan en nybörjarkurs helt eller delvis av-
slutats, bör grupper utom klubben intresseras och kur-
ser anordnas där med de nu erfarna instruktörerna.
Genom en skickligt uppgjord instruktionsförordning kan
klubbledaren få sina instruktörer att räcka till snart
saet till vilket resultat som helst. Men använd så många
som möjligt, och låt dem ej arbeta mer än högst två
veckokvällar ! De ska1l bygga ;sjäh.a också, ty instruktö-
rerna skall utgöra elitgruppen i klubben.

Modellflygledare!. Vi har kämpat så många år redan.
Sa,mla alla erfarenheter och krafter och gör en genom-
brottsoffensiv i år! Vi har statens stöd och kan i år
försäkra oss därom för alltid. Låt oss med frejdig
framåtanda gå till offensiv på enig front - möjlighe-
ternas år 1944. Sigurd. Isacson.

Slv
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.REYNOLD'
SEGELMODETL

KLASS S:l
lr

KONSTRUKTOR: SIGURD IsA(soN
SKALA

c04 to o to 20 30 10 5() cM

3pånnvroo,
vlNCrAR EA,

DATA:
looo Mrl VFOnFI; sio hf4 ,(ROppStÄNGD! goo MM
ItDI"I 1 STAE,AREA; 4.äDfTt TOTATVIKT: l?o G

MAX.vtNGKOROA: tttg l,tH FENAREA: l,? Onz VtN6SELASTNtNq: lO d,/Onz
STAV OCH FRAt..IOE L AV 5I1M FURU. STAVEN AVSMALNANDE FRÄN S. I5 TI TI.
5a5 trt't, vlNGspRyGr4R 2 rnM Asp. vtN6BALk 5r5 t,rM FuRu. FRAtttx/qNt
2x5, BAXKANT 2r? F4!4. 5TA6. o(H FENSTöRYGLAR AV I Mr4 4Sp. ,(tÅOSf-L,
JAPANPAPPFq.

SM-segrore 1943 blev Ebbe Åkesson, Holmslod, med >>Reynold>>-modellen som förde Holmstod toppen.
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öege/modell i k/acs ö;J
ffune Hnderss on. Sthltn,

MOLNET
srocrror,5 s3:qkonsiruerod qv Rune Andersson >Bononen>>. Konstruktionsår 1943.

dr
B
a1

>l

Spännvidd: 1 800 mm
Längd: 1200 mrn
Vingkorda: 200 mm

Data:
Vingbelastning: 1g g/dnr"
Stab.-spv: 70ö rnm
Stab.-korda: 150 mm
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Rö DA

,^|AodelleJr.är med^ undantag av stabilisator och fenarcrr D]'ggd r turu. Snrvglarna äro av 1mm:s och stran_ten 1,5. mm :s_.plywo6d. V;;pr;]il; a.'""å'Lä" rr.urr"kunna..kal Ia f ör >>erf arenhötii,."iiiu, 
- 
å,# f.äirtrrr.ta_ren döpts till >Bana,nen sp.ci"t>. ' iitiäår"ölärr. v;Stabilisa_torprofilen är en röri"Åaa bÄ;ä\I."*

. Modellen är försedd *ed kuivioJ.r";;h ; tidsutlös_ni.ng..som visat sig vara myckeL laf ,ti;s."iji# i'.,, i"tt,nämligen vid Vänesötävlingen r-råri.r'isij"ötia.ning*n
hakade upp sig oöh -odefien för.;"n;.

20

. ,rBgdu Molneb> är en ,av Vingarnas bästa S 3:or un-der. 1943. -Endast tre tävting"r- irä ä." ääåir.i iå rrrr"ttmed. Två av dessa h.ar v:unnits. Viå'ä;;'ääje räv_Irngen flög modellen nämligen bo.; ;ö'rr;'Hår,"d".därefier årerfanns modelten åv e;läö;'rr.å ii_ rranstartplatsen, men endast .delvis. _ ffäi,i"j'åir,^irrliti-satorn med fena voro försvunna och 
^ 
>Bananån> fick

"gjr _:lq med ,att åte,få.vingen."nåriä iial'"iT'i"n srsek. (Vängsötävlingen 194J.) 
-



med hjälp av >Modellflyets ABC> och resulterade i
mycket goda flygningar.

Tyvärr måste f lygövningar avbrytas ity modellens
aktionsradie vid 100 varvs uppdragning översteg fäitets
längd. Fortsättning följde sedan ute vid Gustav III:s
Haga, och därute bedrevs hela sommaren modellflyg-
ning tillsa'mmans med ett par andra blivande Vingar,
bl a förre kassören Öhman, vars Korda ,alltid fastnade
i trän.

Ja, så började >>Bananens>> modellflygarba,na, och den
fortsätter som vi vet i mycket god stil.

Innehar klubbrekordet i S 3 med

Nå.sra aa

Tär'lins

Vängsötävlingen
Klubbmästersi<apen

>)

Vintertävlingen . . .

Telegraf ma,tchen
Vängsötävlingen

>
Klubbmästerskap
Landskampen mot

>> B onan ens>> t iia ling s r e s wl tat.

Pl,ec. fitl Klffs
2 2.02,0 S 3
t 1.52,3 S 3
2 1.09,6 S 1

3. 2.14.3 S 1

3 3.01,0 S 3
1 3.32,5 S 3
3 1.53,4 S 1

2 3.20,0 S 3
l 5.35,5 S 3

31 min 02J sek. (1943.)

2t

> B ananen>> by g g er en S 3 : a i V ing arnas by g glo kal. N e dan :
Finndödaren >>Bananen>> sotn Börje Stark ser honom".

RUNE ANDERSSON

''BANANEN''

Om man ska11 vara noggrann, så heter den modell-
flygande >>Bananen>> enligt prästbetyget, Rune Ingemar
Andersson och född den 7/7 1926.

IJnder sin,a första levnadsår levde han i olycklig
okunnighet om allt vad modellflyg hette och intill Val-
borgsmässoafton 1941 sysslade han mest med bock-
hoppning och kulspelning.

De första lärorspånen på modellflygets område gjor-
des på Gärdet, där >>Bananen> bl. a. sprang efter Arne
Blomgrens långtgående mode11er. På Valborgsmässo-
afton 19211 skedde emellertid det stora genombrottet ocir
>>Bananens>> flygsinne blev på allva,r väckt.

Under frr.rkostrasten promenerade han i Vanadislunden
och fick där se en modellflygare med en Tummeliterr
(Nlark 4711), som inte flög så där över sig. Men ändå.
Det var tjusigt att se en sådan där liten modell flyga.

Efter skolans slut anträddes färden ti1l f :a Wentzel
där en stycken >>Fröjdare>> inköptes. Enligt den kvinn-
liga expediten skulle modellen flyga 3 minuter mitt i
vintern. Hur bra skulle den då inte flyga på sommaren,
tänkte >>Bananen>>, och noterade i sin hjärna tider pir
uppåt 5 minuter.

Bygget igångsattes omedelbart vid hemkomsten och
sedan byggdes det intensivt till nästa lördag. Då var
modellen klar för luftning. Den var försedd med fri-
gång, fjådrande landningsstäl1 och div andra finesser.
Detta var >>Bananens>> första modell, men det var svårt
att upptäcka, ty modellen var ovanligt välbyggd, i varje
fali för att var.a ett verk av en nybörjare.

Provflygningen företogs inte på det kiassiska modell-
flyg-Gärdet utan i Vanadislunden. Trimningen utfördes

*ftrtwäbnna"

r+topEl,d,*43,
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DATA:
'Spönnvidd: 25OO mm

Löngd: I 3OO mm

Stob. spv: 8OO

Vikt: I 175 g

Vingbelostning: I 9,r g/drnz.

Observera vingens originella utformning: (>omvänd>>

pilform), Bästa tid som uppnåtts med denna modell är
49 minuter, 32,5 sek. Viljanen deltog bl. a. i 1943 års

Jämij ärvitävlingar.

Fordringoi för de finskq modellflygmörkeno.

Motormodeller Segelmodeller Explosionsmotormodeller
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Märkena måste erövras i tur och ordning. Tredje-
klassmärket kan erövras rned vilken modell som helst,

men de andra märkena kan erövras endast med mo-
deller som uppfylla tävlingsbestämmelserna.
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Bygge av explosionsmotordriven modell

6 min.
20

Det föreligger vissa skillnader mellan dessa och de

svenska märkesfordringarna, och vi hålla före att de

svenska fordringarna äro mera rättvisa och välgrundade.

3:e klass rnärke
2:a )> >

1:a

I min.
2l min.
5 min.

1 min.
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Finlands Luftvärnsförbund beslöt, att även sommaren
1943 ordna ett internationellt modellflvgläger på Jämi-
järvi segelflygskola. Tåvlingen skulle omfatta alla klas-
ser och som alltid förut ske utan åskådare.

Sverige, Danmark, Estland och Tyskland blevo in-
bjudn,a,-men när tävlingen den 20 juli började såg vi
endast'den svenska blåguia flaggan svaja i en av flagg-
stängerna. Trots detta var vi dock beredda.på e-n spän-
nandl och hård tävling, ty ni svenskar äro ju våra när-
m,aste och svåraste konkurrenter. Denna gång blev täv-
lingen dock inte så hård som t. ex. på sommaren 1942'

De'ita berodde till största delen på vädret, som var det
bästa möjliga för våra segelmodeller, men låt oss börja
från början.
Tävlingän började utan högtidligheter den- 20 juli med

S t ha-ngstart. Hangtävlingarna äro alltid synnerligen
trevliga och spännande, ty när det är nära. 100 täv-
lande-modeiler bch var modell har tre starter är det hela
tiden modeller i luften framför hanget. Det blir ofta
faktiskt trångt om rummet och kollideringsf.aran är
stor. En sådan tävling sku1le vara någonting för åskå-
dare! Ta, men själva tåvlingen då? Då vinden 1åg nästan
narallölli med haneet kunde man ej vänta sig något
vidare goda tesultatl Denna gång kunde man ej tala om
någon Trangsegling, utan motellens sjunkhastighet och
glåtalet avgjorde segern. Sorn ,segrare blev Tauno
Sil-un.n från Äbo mid sin lätta modell. Andra priset
togs av tävlingens säkraste man, J,aako -Uotila från
Fiäska Normallyceets Modellflvgklubb och tätt efter
honom kom Bengt Haraldsson, Sverige.

Snart efter hangtävlingen följde S t högstart. Här
lyckades svenskarna icke lika bra, ty som trästa svensk
placerade sig igen Haraldsson som 5:a. I denna tävling
iegrade H. StEnius från Mariehamn och andra priset
togs åter av Uotila.

Följande dag började med S 2 hangstart. Denna täv-
ling blev kanJke inte lika spännande i->>internationell>
beäärkelse som S 1, ty svenskarna hade ju endast en

modell i denna klass. Segrare blev Pentti Alanne med
en utomordentligt välutformad modeil. En vackrare S 2
har man säll'an sett. Tiden blev dock, beroende på den

olämpliga vinden, endast 1.13,4. Det q1 här nämnas, att
dennå tåvling var den stör'sta på Jämijärvi i 'lenna som-
mar omfattande över 70 deltagare.

S 2 högstart blev även en bra tävling. Ftt bevis på

detta är, att ännu den 9:e hade en tid över 5 min.
Lauri Liijamo segrade med en tid pä 10.23'3. S-om tvåa
blev Pauii Roschier, som vi känner som landskamps-
deltagare i landskampen Sverige-Finland. Hans modell
försvänn efter 9.02,3 min. men upphittades efter en tid
33 km. från Jämijärvi, varmed Roschier blev innehava-
ren av distansrekordet i S 2.

F. A. I. (S 3) handstart blev en ganska överraskande
tävling, ty åen vanns av svensken Robert Löwen-Äberg.
Sägei överraskande, ty vi hade ej väntat oss, att sven-
skama skulle komma till Jämijärvi för att lära oss

hangflygning, men så blev det i alla fall i denna klass.
Som tvåa plaserade sig T' Armes, Tavastehus MFK,
med sin störa och långsamrn'a, men inte vidare vackra

Om de internalionello

i Jömijörvi 1943

F

modellflygtövl i n gorno

modell. Tredje platsen togs av Jorma Pajanen, Normal-
lyceets MFK, med en omändrad >>Rhön>.- 

Tävlingens' toppunkt, vad segelmodeller beträffar,
blev F. A. I. höfstart. Denna tävling jämföies i Fin-
l,and med Wakefieldtävlingen och resultaten i denna
klass har alltid varit de bästa segelmodellresultaten.
Även denna gång hade Finlands bästa modellflygare
särskilt förberett -sig till denna >klassiska>> tåvling och
en hel massa fina modeller startade i det idealiska väd-
ret för att kämpa om segern. Genast på morgonen, då
det ännu var nästan lugnt, startade Armes sin stora mo-
dell. Den fick omedelbart efter urkopplingen termik-
känning av det där långsamma, svaga slaget, som får
modellän att hå1la sig inom synhåli länge. trfter 25.56,2
1åg den dock redan så högt på den klarblåa l'rimmeln,
att det var omöjligt att vidare följ,a den. Då Ingvar
Gustavs;son flugit sin >>Mercurius>> 13.53,2, såg det redatr
ut som om andra priset skulle gå till Sverige, men med
sin sista start fick Uotila ännu några sekunder bättre tid
en Gustavsson och därmed var tävlingen avjord.

Gummimotormodelltävlingarna blevo mycket spånnan-
de trots att våra bästa män, utom Eliilä, icke voro i
tillfäile att deltaga. I klass M 1 kunde man nästan svära
på vart segern s[ulle gå. I gummimotorklasserna har ju
ivenskarnJ alltid varit överlägsna och så var det nog
igen åtminstone i M 1, ty Haraldsson och Löwen-Äberg
förde dubbelsegern till Sverige. Av finnarna hade en-
dast Haapanen någonting att säga, ty han placerade sig
som trea mellan lliiwen> och Nathorst-Westfelt. Ti-
derna voro i denna klass inte vidare strålande beroende
på det blåsiga vädret.- I klass M 2 väntade man på en hård kamp, ty E1lilä
hade med sig en av sina giamla M 2:or, Ännu före täv-
lingen voro de flesta finnar dock säkra på att Ellilå
icki skulle klara sig med en gammal och otrimmad
>k:årra>> och därför var häpnaden stor när han satt.iväg
med en tid pä 2.25,5, som- bra räckte till segern. ?tnnu
större blev fiäpnaden när rsedan Haapanen med sin väl-
byggd,a >Dick Kordo> flög 1.53,0, och därmed tog andra
piGt före Nathorst-Westfelt. Vi hade alltså vunnit eu

klass där vi aldrig trott oss kunna hejda de berömda
svenskarna och vi kunde anse oss nöjda.

Den sista och värdefullaste tävlingen på Jämijärvi
modellflyglägret var tävlingen med Wakefield g91nm!-
motormödellirna. Då Ellilä drog fram sin strålande
Wekefieldmodell från år 1939 visste man nog genast
vart segern skulle gå. Elliläs första 'start var 4.06,Q
och de ivå andra var över 3 min. När medeltiden räk-
nades fick man en tid på 3.33,6, som var nästan en halv
minut bättre en det förra finska rekordet. Nathorst-
Westfelt, andra deltagaren i denna klass, blev såker tvåa.

Efter en enkel priiutdelning måste man tyvärr kon-
statera, att det of örglömmeliga modellflyglägret var
slut och vi måste ta avsked av våra svenska gäster.
Denna tävling hade igen dragit de svenska och finska
modellflygarnä tillsammans till en broderlig kamp och
vi stodo 

-närmare varandta en någonsin' Det svensk-
{inska samarbetet hade igen tagit ett långt steg framåt
och det är ju meningen, ty en bred svensk-finsk modell-
flygfront, det är våit måI. Sacn Sslonius.
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sIVl-segroren Ebbe Persson med, sin s 7:a om,giz,en aa trz.tå elitflygare fr&n Halmstad"

,ffi

KOMETKLUBBEN SOM INTE SLOCKNAR

Halmstads Flyghlubbs model1{lygsektion är ännu icke
stori mer än eti och ett halvt år gammai' Den organi-
serades nåmligen i samband med anordnandet av uttag-

"i"gita"tAg"tia 
til1 FIB-tävlingen 1942. Modellflvget

i H-almstad'är dock av mycket äldre datum' . Redan 1936

l;"* ;" modellf1ygklubb, som senare vid.bildandet av

HalÅstads Flvgklir6b uppgick i denna och vars med-
G;;;r blev 

- 
ltommen 

- I klubbens ungdomsavdelning'
Under de första åren {öretogos framgångsrika härjnin^g.s-

te"-tlff rnodellflvstävlingar i bl. a. Hälsingborg och Gö-
i"6org o.t man 

"sköttJ sig även ganska bra-- på FIB-
iåui;åur"". Men så kom 

-segelll5'get, modellflvget för-
lorade" sina främsta utövare och verksamheten avstan-
nade och först förra året återupptogs den'

Trots sin ungdom har emellertid sektionen visat lp-
penbar brist på-respekt mot äldre, me-ra ber.ömda.modell-
?lygktrbbut. ?a SM trängde den sr-g f ram. till andra plats

i iagtävlingen och tog två mästersliapstecken med hem i
trunkarna.- 

f"J fr"t då gjorts i Halmstad för att på så kort tid
få fram så goda modeliflYgare?

Framför ättt ät det nybörjarkurserna som ti1lfört
f.f"lte" goda förmågor. Det är deltagarna .från den

första av-dessa som nu utgöra den grund på vilken sek-

tionens vidare arbete bYgges.
En annan bidragande orsak har varit Sigurd Jsacsons

hiälo u"der den t"id han varit anställd i Halmstad, då

nä"'tara" bort åtskilligt av sitt modellflvgvetande' Ärets
s-egermodell i Sl vid-SM konstruerades i samband med

""-åu 
t'r."t teorilektioner. Namnet blev Reynold och då

åi ået ju inte svårt att förstå vad som diskuterades den

kvällen.
i"v"ota har för övrigt blivit årets modell i Halmstad

o.h 
-tråg." 

månader gtalserade en formlig reynoldfeber
fiu"a S"t-tyggu.ta. Et entusiast yttrade att om det är
iå'Åil.Grrdå?Åan faktiskt fvra itvcken: en för varje
tävlingsstart och en för trimningsstarten.

Reynold har även fått en storebror i S 2, Quax. Ur-
sprunglingen var den avsedd som standardtyp till över-
g-a"gs-oaett i stället för Baby, varför spännvidden ej

gjordes större än 134 cm, men eftersom den visat synner-

ligen goda egenskaper kan den med förde1 användas som

tä--v1ingsmode11. Det är Ingmar Nilsson, mera kånd under

,r"-tt"1 Kryll, som fiugit denna typ med stor framgång
och numera stannar den sällan uppe kortare tid iin 4

minuter.
Nu har emellertid de flesta av klubbens elitflygare

slagit sig på S 3 för att under 1944 lörsöka göra en

strång iniats i denna klass och fem nykonstruktioner är
på väg. Att klubben redan nu kommit ganska 1ångt med

äe stora modellerna visar Kurt Nilssons tredjeplacering
på SM och Sven Rågvalls över1ägsna seger i Es1övs

hösttäv1ing.
På en klubbtävling inträffade följande, ganska ena-

stående händelse. Ebbe Äkesson hade vinschat upp sin

kärra till god höjd och stod just och betraktade den i
det han dråg in pianotrådslinan' Vinden hade en.rellertid

vänt sig och skärmen drev mot en högspänningsledning
och >Ebba>> blev hastigt och lustigt väckt ur sina terrnik-
drömmerier. Strömmen gick ner genom pianotråden ocb

av den starka elektriska stöten fö11 han omkull. I det-

samma brann dock pianotråden av och den blivande
svenske mästaren reste sig upp ganska omtöcknad' Det
första han fick syn på vär häns yrgre bror till vilken
han röt: >Det här talar du inte om för morsan!>>

Halmstads Flygklubb har ofta benämnts årets komet-
klubb och det åi ju uppmuntrande, men ändå roligare
skulle det vara om den kunde stanna kvar på modell-

\ flygets stjärnhimmel och icke som kometen försvinna'efiär ett glansfullt men kort gästspel. - Ett är -dock sä-

kert: allt-göres för att platsen ska1l kunna hå11as'
B. D.
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I. I8 DANSK INOMHUSMODELL
Rekordhållore i kloss 5 b. Konstr. ov Olio Jespersen, OMF.

D,dTA:

Spönnvidd: 550 mm
Korda: l2O mm
Löngd: 530 mm

Vingylo: S,se dmz
Propeller diom.: 270 mm
Vikl uton motor: l,s g

>> med >> 3,o g
Motor:3,s mmzx35O mm

Till vingen qnvöndes 2X I mm:s eller lX I mm:s bolsc, övrigo
lisler och spryglcr I X I mm.

Bösto flyglid 4,ts min.

Konstruklören, Olto Jespersen, ör Donmcrks böste inomhusflygore och
ör medlem ov Odense Modellflyve Klub.
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MED REYNOLD
LENFöR

Smått och gott från
Li nköpingseskodern
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Vid de rationaliserade byggkurser, med vilka LEN
började sin nya verksamhet, och som samtidigt avsåg
att visa vägen för en helt ny typ och storleksordning
av nybörjarundervisning, förekom en del nyheter. För
att kunna genomföra kurserna på den fantastiska bygg-
tiden av 12 timrnar med instruktion, utlystes en tävlan
emellan de båda nybörjargrupperna N I och N 2, var'
dera bestående av över 15 rnan. Den, som först i varje
grupp byggt sin modell färdig utom klädseln och utan
i*iä aiii, fick klädset f laäk gratis. De två följandc
enbart klädsel.

Kostnaden och besväret för LEN:s del var nära nog
intet, men nybörjarna sporrades så, att de första var
färdiga redan innan tre veckor gått. Deras >Tigrar>>
kontöllerades då noga och godkändes med beröm.
Givetvis hade dessa >>snabbyggare>> byggt hemma en hel
del, något som alla på efterkälken uppmanades göra.
Tigern har nämligen två av de tre huvuddelarna nämli-
gen flygkroppen öch stabili,seringsplanen, av sådan kon'
itruktion, att ingen skall behöva instruktörshj.älp.

Även 'för niärkestagningen uppsattes pris, i det
de bästa i varje grupp, även erfarna gruppen, fick det
högsta märke, de erövrat, gratis. På flygdagarna upp-
bååades alla instruktörer, och var och en fick några Iå
nybörjare om hand. På detta sätt kunde den bästa tänk-
bara kontakt mellan elev och instruktör och en person-
1ig, effektivare flyginstruktion ges.

Under kursernas gång kom vi plötsligt på lösningen
till ett viktigt problem. Det gäller ju att få nvbörja-
rens bygge att tå fort och elegant, så att han icke hin-
ner tröttna. Det år nämligen mycket vanligt hos 10-14-
åringarna, vars intresse ännu ej formats och stabilise-
ratsl och med att de börjat sitt Iörsta bygge. Det vär-
sta härvidlag är den tråkiga och tidsödande sprygeltill-
verkningen. Det visade sig även i början, att spryglar-
nas kvalitet trots instruktion blev 1åg och varierande
därför, att man vi1le se arbetet färdigt fortast möjligt.
Stansning av spryglar, som varit på tapeten bl. a. i
Vingarna, blir många gånger för dyrbar för en klubb,
då itansen går på en hel liten förmögenhet. Dessutom
är man ju sedan fastlåst vid en profil och en korda.

En betydligt elegantare lösning gjordes då, i det fir-
ma Hjelm6rus så,gade eller fröste at ett sprygelblock,
sont se%are sågades i skiaor azt önskp'd tjockleh, d. v. s.
färdiga spryglar. Priset härpå blev så fantastiskt lågt
som 30 öre per sats (18 st. spryglar) till >Tigeru och
något mer för >>Reynolds>> spryglar. På samma sätt kan
min nu få spryglar till vilken modell som helst utså-
gade för en billig penning. Det finns de, ,som anset det-
ia vata att fråntaga nybörjaren en del av hans utbild-
ning. Det må varä i viss mån rätt, men det gäller ju
lövsågning (att låta en nybörjare göra ett >>sprygelpa-
ket>> med bultar och metallmallar på sidorna skulle nog
inte falla oss in i LEN. Det är en sak, som endast en
elitbyggare bör ge sig på) eller klippning av faner

(klippning avsevärt bättre för I mm. kryssfaner än säg-
ning!), och detta får nybörjaren på >Tigern>> resp.
>Reynold> goda tillfällen till på spetsar och diverse de-
talj er.

De färdiga spryglarna kom ej förrän mitt i kursen,
men gick åt med en fruktansvärd fart. För kurserna på
Luftvärnsregementet är det en mycket stor tillgång.

Begrånsningen till de två typmodellerna jämte deras
byggl och flygegenskaper har skapat ett fast begrepp
hors kursdeltagarna, och de diskuterar vilt jämförelser
mell,an sina olika exemplar. Varje litet fel, som kunnat
påvisas, har upptagits i ändringsorder, som anslagits- i
lokalerna och publicerats i >>Eskader-Meddelande> (EM).
En av de första >>Reynolds>> gjorde vid provstart från
handen, då ägaren stod på en sten av en meters höjd,
20 sek.'flygtid utan rspeciella hangvindar el. dvl. I skri-
vande stund har några större starter ännu ej kunnat
åstadkommas, då tät dimma rådde den första flygdagen
efter byggmånaden. Med den gamla experimentmodel-
len, försedd med en alltför tunn och välvd profil, har
jag emellertid kunnat demonstera c:a 2 min. genom-
snittstid med 80 m. lina.

F. ö. håller två av de yngre instruktörerna, Gunnar
Karlsson (bitr. sekr.) och Äke Karlström på med var
sin >besinknarr>> av egna, tämligen okonventionella
konstruktioner. Den senares är ett praktexemplar av
styrka och tyvärr vikt, samtidigt som storleken gör den
lämplig till en motor för en ordinär lättviktare. Niis
Äke Pettersson, en av våra lovande yngre, som är en
klok pojke, ansåg det bättre att bygga en sportstuga.

För den, som inte vet det, vill jag slutligen nämna,
att det är mycket trivsamt att gå bland småpojkarna
och se hur der:as intresse och utveckling går framåt. De
fogar sig villigt i ledarnas och instruktörernas tillsägel-
sei, även om man är mycket förtjust i att gä nå7ot
tidigare än städtiden efter varje byggkväll. Det hände
faktiskt i början, att man pocbad'e på att få betala bygg-
avgifterna, som är 10 öre för en nybörj'are per kväll.
Att hålla stora nybörjarkurser är ett styvt jobb, men
ordnas de rätt och med trogna om en oer{arna med-
hjälpare, så är det ett nöje att se resultatet.-Något 

stort tävlingsresultat är icke att förvänta från
LEN 1944, men väl många debutanter' om man inte har
för stora pretentioner. Våra elitflygare är upptagna mer
med att lära upp de yngsta ån att tråna sig själva. Merr
1945! Det är betydligt viktigare just nu att få fram
massan att bygga på i framtiden - sedan må elitkam-
pen komma igen, då vi visat oss värdiga statens hjälp.

Sigurd Isacson.
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RHYBRUGG
Konstruktör: W. Bodmer

En lämplig nybörjarmodell l<onstrueras inte var dag.
Desto ner glädjande är det att finna en sådan modell
som >>Rhybrugg>>, en schweizisk konstruktion med rena
ocli praktiska linjer.

X,{ånga svenska modellflygare äro av den uppfattningen
att en nybörjarmodell bör ha vanlig v-form: en modell
med >>öron> är svårare att bygga. Men så är inte fallet.
Det har bl. a. schrveizarna bevisat.

>Ilhybrugg> har en spännvidd av 200 mm, längd 590
rnm. Flygförmågan är god och trimningen vållar ringa
besvär.

Schweiziska

FLAMINGO
Konslruklör: Willy Touss

I Sverige har modellflygaren tillgång ti1l tre
enhetsnrodeller, KSAK 1, 2 och 3. Dessa passa
alla stadier: 1 :an för nybörjaren, 2:an för den
rnera försigkomne och 3:an slutligen för den rela-
tivt erfarne modellflygaren. Den schrveiziska Aer:o-
klubben har samma system. Den egentliga skill-
naden är den, att de ha många fler typmodeller.
Den bästa modellen för mellanstadiet är >Schwei-
zer-Schiiler-Kursmodells 5>, även kallad >F.la-
mingo>>. Det är en modell som tillfredsställer alla
l<rav som kan stäl1as på en övergångsmode1l.

>>Flamingo> har en spännvidd av 1190 mm. Ving-
ytan är 18 drnz och vingbelastningen 22,5 g/dm2.
I4odcllens totala vikt håller sig ornkring 400 g.
Kroppen är synnerligen stabil och tål nästan vad
som helst. Den relativt höga vingbelastningen är
f. ö. betingad av modellens robusta konstruktion.
Kroppens längd är 926 mm och stabilisatorns
spännvidd 398 mm.

Modellen bygges lämpligen av furu eller mot-
svarande material. Til1 spanten skall 3--4 mm:s
faner användas. Hundratals modellflygare har
byggt och flugit modellen med gott resultat.
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ADLER FAr #
S3:a l* ,

Adler. d. v. s. >>Örnen>>' är en högvärdig tävlingsmodell

..å"iåäoät'iig' iai såväl högstart-som handstart' Detta

iil:#'ää;;?"it.,' a't' äi iermikkänslis. och dels kurs-

iåål''rå"i ;;;;;; fordras för handstart)'-.
''iiiä lä'iiöäi'i j""i d"tt' a' (oberlzindischen. wetr-

m*åit'i"'Zitäisi*-"tt; bevisade modellen på ett ulom-

ordentlist sätt denna ttnii" åstn'La^p' I stark vind och

i,ä;^'äil iää'"'i"gta'J"i'gE" (lti e) segrade Adler

L"nrlqtarrlävlingen pä 
""-iiJäu 

a min-' 39 sek' övriga

äåilä;å; ;;ä"'- l'o**o undantagslöst. ur kurs'*ä?"ää;';oåu 
r.utttt"l-ititeten ar 

"moaellen en utmärkt

"r'-i"tiiruä.1"ö"i-r"l'aut 

-;;å;tt 
ett mindre utslag på

i;i;;;å;t?, 'å 
får den rätt kur-v.tel<njk' ? ,.,. 1"'il;ääi;; ; rua'r'vsgi"'sä"kilt uin gt"t. f orm kom pli -

."ä'Niä ä" påtitt1ääu-rund-modell är det'

Spännvidd: 2'200 mm'

Vingyta: 50 dmz.

Korcla (vi<l vingroten) : 240

Totalvikt: 900 g'

Total längd: 1.340 mm'

0-spantet enl. FAI.

GLOBI lll FAr

S 2:o

Denna modell är avsedd för mera försigkomna nDenna modell är avsedd för mera f örsigkomna ny-

bö;;ä;;h-i;;. sin relativa.enkelhet ii<onstruk-

t#;;i;-åen ett mvcl(et tilitalande utseende'

K;;";;;, ioÅ t "' en längd av 1020 mm' är svn-
*r , -r- r e1 ,.--.1.^ 1... f tid, qmällar- Fe-

".'iiöi1åt it och tål gT,'*-g*1cl',*l]3: ri':-;:ii'åruä;"rr**a äed kroppen' 
^På 

fenan fin-
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"är "ti 
t.itt.ttoa"iä meta11' Ovanpå fenan^^ligger

ri.tiri."iåt". 
-i)en 

har en spännvidd. av 400-mm'- 
Vino.nt slännvidd är 1500 mm, alltså en 5 z:a

"rri"i-.'u.".iiu 
iörhållanden' Spryg,larna ha samt-

iiea"lil{a korda. Profil är Clark Y' Den ger. vls-

l"1i;"år i'*^l*a" det bästa glidtaiet eller sjunk-

trurtigt .t.ttl men den är säker och ger en okomp-

iicerad f1ykt." liääaiJ"t" totala flvgvikt skall vara 450 g och

";;il;;i";." 
is gÄ'.'. N{odellen uppfviler de

irre"rnationellä 1 F'-\ I) besrämmelserna'

la-'v1e



[:: ''KRAX''
Oumbörlig onordning för motormodeltflygcre

För att uppnå längsta möjliga flygtid bör en motormodell naturligtvis hagod stigförmåga, gärna tå"g motoriå, ..rt .r" men inte minst bra glidför-måga' En möjrighet att bättra på de'försia båd, b"tirrg.trerna för ett gottresultat i fråga om flvgförmåga hos modelien i". -"r, genom att förse denmed >krax>. Denna består, ,o_ fig. ul."r, .näu., av en kugghjulsöverföring,som fått sitt namn av det egendo-tig",'t."i"r,de ljud som vidlåter före_teelsen i fråga.
Att förfärdiga en >>krax>> leder ju inte till några större tekniska problem,men den måste vara rättgående, hå ringa r'.i- 

".r, vara av stark konstruk_tion' om möjrigt bör den förses med d;s;;-;; för ändamåret ränplig stor-leksordning och vikt, vilka lämplige" ph;;;;; å"lla' bu.rni.,gr.n" o.h-k,rgg_hjulen. under uppdragningen rå.* ,'"o 
";;;;;;*." t^]f,;;r;'.r^L u.>>kraxpinne>>, vars närmare konstruktion Jo.r.lr"rra-nas åt den ärade läsa_ren att själv utfundera. För ernående av bästa ri,rno,, ^o.r," .*i"..-r,a. att tura d.. .;;;i;tXl::",.:Tl,i:t1-ff;

glömmer sådana saker bör den.yarru, nri n) fio'go oo ansenliga dimensioneroch i fantasifu'a frirger. När den aar" -oäJitrvgaren nämligen upptäcktatt motortiden bara blir hälften så.Iång som vanligt säger han ofta saker somkan komma en att tro att han r"t. a, åoa.rifl"-;;: alls. Han kanske nämligenrent av åkallar den Onde.
En >>krax>> är nästan outslitlig. Själv har jag en sådan, som har en mycketväxlingsrik (vits) bana bakom sig. D"" 

";;;; f. ö. för första gången avLennart Sundström vid tävlingar i e.rr"rJ öJ),"som dock blivit hörjda i ettdunkelt och legendariskt skimmer, -.n uf.r"å, (och Sundström) återvändesedermera till sitt fädernesland. o." ra..u i."*"r ännu belåtet i min wake-field rnodell trots att den >>rusat>> flera gånger och normalt inte alls borde hanågra kuggar kvar. Den har nästan A""ri"ra' .ä'.;n,u.
Svcrker Blorn.
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ELLILÄS WAKEFIELD

DATA:

SPönnvidd: I l8O mm

Kordo: I 15 mm

Löngd: 995 mm

Stob. sPv': 55O mm

Fenons höid: 30O mm

Modellen ör försedd med krox'

Aorne Ellilö ör en ov Finlonds frömslo molormodellflygore, och hcr vid

flero tillföllen dokumenterql sig som en ov Nordens bösto Woke'

fieldflygore. Ellilö, som ör från Helsingfors, hor öven iävlot i Sverige'

Hon innehor flero finsko rekord.
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REYNOLD III
En redogörelse över vår

Utveckling

Denna modell är en utveckling av den första i Halm-
stad konstruerade modellen, som vann Svenska Mäster-
skapet, flugen för första gången av stadens mode1l-
flygare.

Andra ledet var en hel serie modeller, byggda av vpl
ingenjörer på F 3, för vilka konstruktören, i'ng. Sigurd
Isacson, lade upp en profilserie och instruerade bygget.
Reynold III slutligen skiljer sig främst från sina före-
gångare genom profilen, som till skillnad från de före-
gående är god även i blåsväder (avsevärt lägr'e välvning,
mer framkantvälvd).

Det är just >Re III>>, som använts som flygmodeli 2
i LEN:s kurser i slutet på 1943. Den har där provats
grundligt och ändrats obetydligt i detaljerna ti1l typens
>fulländning>. Den egentliga ändringen var stavens för-
stärkning, då den i vissa fall visat sig för svag. Emel-
lertid kommer slutligen en avsevärt ändrad typ att göras,
som mera skiljer sig från den med modellen intimt sam-
manhörande typmodell I >>Tigern>>. En större variation
i typen är nämligen önskvärd, då bägge skall byggas
i en följd.

Konstruklion

Reynold III är nog det enklaste man kan tänka sig
med god flygförmåga, och avser ändå att vara en hög-
värdig tävlingsmodell. Detta har kunnat åstadkommas i
huvudsak genom kroppens konstruktion, som enligt de
principer planet konstruerats efter är den mest aerody-
namiskt lämpade. Lateralcentrunrs lägsta tönkbara liige
är nämligen ett konstruktionsmål för att möjliggöra
säkrare start, samtidigt som stor, främre och hela den
bakre lateralytan koncentrerad i fenan är önskvärt.
Dessa önskemål uppfyller stavkroppen bäst av alla, sam-
tidigt som den är den allra enklaste och billigaste.

Vingen har bägge kantlister belägna i profilens tan-
gentkorda, d. v. s. i byggplanet, vilket förenklar bygget.
Den konstanta kordan ger bibehållet Re-tal lärigst ut
till cirkelspetsen och lämpar sig mycket vä1 även för
högvärdiga SI-modeller, samtidigt som profilerna blir
lika och vingen mera lättbyggd. Hopmonteringen är även
förenklad, i det vingen byggs i ett, varefter balken av-
skäres och kantlisterna ritsas under och knäcks. Sedan
spetsen höjts 55 mm, fastlimmas skarvarna. Diagonal-
listerna ersätter inskärning i bakkanten, förstärknings-
listor på spryglarna och ökar samtidigt torsionsstyvheten
i vingen. Spetsarna är passade på vinglisterna så, att
monteringen sker med en klädnypa fram, en bak och en
vid mittbalken, som limmas fast ovanpå sp€tsen.

Fenan är exakt likadan som stabilisatorn utom i avse-
ende på längden, och sittei nedåt. Detta är ett arrange-
mang, som borde tillhöra de flesta segelmodeller. Varför
skall fenan sitta ovanpå? Det finns ingen anledning
utom den, att den kan slås sönder, då den går i marken.

32

förnömsla S l:os utveckling och konslruktion

På >Re III> har prov gjorts som visar, att mycket lit-en
risk finns vid handen. För säkerhets skull finns dock
.en avbärarwire. På sista versionen kommer en starkt
sluttande fenrygg att införas i stället. Man vinner på
detta sätt avsevärt högre effekt i starten, då ingen som
helst >>skuggning> uppstår, och därjämte sänks lateral-
planet avsevärt.

Prestondo

Startsäkerheten har vid försök med typerna >Re 1>>

och >>Re II> visat sig stå på ett helt annat plan än vid
ordinära modeller. För en van flygare finns det egent-
ligen ingen snedstart, om modellen blott trimmas vä1 och
slåpps rätt. Vid försök med c:a 30' ändrat trimroder-
utslag gick modellen över {rån stadig urgång åt vänster
då den emellertid uppnådde c:a 30 m höjd med 90 m lina
till rak start med fortsatt tendens till vänstersväng !

Okänsligheten på rodret är det verkliga kännetecknet
på startsäkerhet.

Sjunkhastigheten ligger enligt gjorda mätningar på
c:a 0,5 m/sek (vanligt 0,8 m/sek för bra S 1:or), glid-
talet 1: 12 och hastigheten 6 m/sek, allt gällande en väl
utförd modell med skränkta vingspetsar (c:a 5"). An-
fallsvinkeln är härvid ett svårt problem, då vingens ned-
svepning ökar densamma genom att sänka stjärten. Detta
gäller i viss mån alla modeller, och anfallsvinkeln blir
på detta sätt betydligt mer än vinkeln relativt stabili-
satorn, kanske dubbel. På >Re III> bör den på staven
(neutral stab. i förh. till staven) vara c:a 2', vilket i
luften torde ge c:a 5".

Vid löpstart och gott väder gjorde >Re III> genom-
snittligt 1,50 med 90 m lina. Trots svag vind, 1-2 se-
kundmeter, kunde man få upp planet på full höjd, och
tiderna varierade blott c:a 10 Vo. Detta betyder 3---4
min genomsnittstid med vinsch och pianotrådslina, något
som prestandaberäkningarna också anger. >Re5mold>> ut-
vecklas nu vidare, och det är inte utan, att man med
spänning väntar, vad som komma skail.

Dcta

Spännvidd 99 cm Vingbelastning c:a 73 g/dm2
Sidförhållande 1:6,5 L. ö. a. 86 cm
Max. korda 16 cm Stab.-area 4,4 dm"
Reynoldskt tal 67000 Rel.-area 28 Vo

Vingprofil S 1 63008* Fenarea 1,6 dm'
Vingarea 15,5 drn' Rel.-area 70 7o

Vikt c:a 200 g Konstruktionsär 1943.

* Ur Isacsons egen profilserie, utvecklad på basis av Re-
talets- inverkan, 6:an anger välvningen i Vo av kordan, 30
välvningens läge ti:o och 08 tjocklehen.
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DEN INOFFICIELLA

Vår svenska mo<lel1fiygrörelse ligger -i smältdegeln'

Statens ingripande och stöd kräver nya to-rmer lor ar-

betet. Modellf lygsporten 
"ttdi lti en rörelse av. f örtta

;;ä;i";;;-f då'fasta grund varpå, .hela -vårt "civilflvg;k;ii";l'ä". ..rt 
-."-iil. 

iekrvteringskälla f ör-. vår tredj e

ä;iliåä;. rtig.t har definitivi klarlagt flvgets för-
;å;;. ä;;;;-Åå"g' önska att konsten att flvsa blivit
ä"1äi'rä'iå'g"ä låi åanstligheten' När.krigssu.aen. f aq91

iin"sastkramning av moder Jord, skall--Ilyget..vtsa stg

som"ett medel av högsta rang i det mellantolkllga sam-

förståndets tjänst.--ij" 
.irtt.tirteter, som man har att bygga,på,. når den

";".;;;i;;iioneti 
.r.att skapas äro dels utländska' dels

;;;r.d-Fi"1;"Ji .pottflvgtörelse är allm-änt bekant och

å!ä^litlå-Ttvgpvåmiden"ingår i allas flvgmedvetande'
ä" 

"tia"Äu'Fåiebilder 
är denna den som bäst.lämpar

.i; iå;';å;; iairiåii'"a.". De tvska Deutsche J'e9".d-

""i ifitf"t'ireettd-fot-ationerna 
-ha 

liksom det engelska

iir*t-"ttn.i.äet ett vidare progtam än.som är.att.anse
iai"liint föt svenska förhållanden' Med detta ar lnga-

iääää'ägi,'"ti 'i-ir."ti låsa fast vårt ungdomsflvg 'id
.älält"liäg"'-och flvgning med modeller- Tvårtom ha

sådana ämnen som aerodyiamik, materiallära, flygg-lans-

iå.i'iiii".ittg äch underviining i olika grenar av fältliv
sin givna plats På Programmet.""i 'S;;;sä h".-Åoa.tlttvget spelat en underordnad roll
o.f.r åifåf"t betraktats såm ttvgets Benjamin' Resultat-

mässigt ha våra modellflyeare däremot hävdat stg myc-

k.i Lä i konkurrensen med andra länders representanter
;;h l;;; p;.;titioner ha relativt sett överträJfat segel-

;t;ä. -Äil;... De rnodellflvgare, som"i en följd
å.iä-pt".t.i"i de stora resultaten ha med få undantag

;;rit- d;;t"a' Rekrvteringen har varit mer än lovligt
;;; ".h-at;ed 

ha vi nått pudelns kårna",wsaknad'en
*"i-i*t ith enhetlig organisation, som förmått till-
iår"iåg', å.ft utveckla intreiset. Officiellt har- det fun-
ritr ää"fiffvgseLlioner i de >storo> flygklubbarna och

l''åä.iir-rväi.oi.äitte" i Kungl... Svenska Aeroklubben'
ö;ä da? inte varit nog vJrför en biorganisation av

;;?fi.i;ti prägel skapati - tillkommen på klubbarnas
ö"-ska;. -ett ivuätr utan KSAK:s godkännande - di-
striktsindelningen och landskapsförbunden'- 

bå modelflvget nu kan anses ha vuxit ur sitt sten-

ataeisGaiu"l åäh bereder sig för en ny era kan det vara
pa 

-in ptrtt att rekapituleå det inofficiella organisa-
iion.ns kotta historia. Inom ledande modellflygkretsar
anses nämligen denna form vara den för framtiden mest

lämpliga.

Londskopsförbu nden

Vår första distriktsindelning kom. till st-and i Gäst-
rikland. där representanter föi klubbarna i Sandviken'
ii;i;t å.tt Stät"it den 7 april lgzl0 grundade ett land-
.f."-".iatt""a. Dess främsta mål var att stärka tävlings-
i;;ti;å;it;;;" klubbarna emellan. Förbundet förde emel-

i*tiJ; iynande tillvaro och det hela blev blott en

;;i;å. bd stora elden tändes först i slutet av året'

ö." S a... 1940 är ett datum, som med säkerhet kommer

"ti--ai.l;"Ä 
I det svettska modellflvgets historia' Då

3 Hobblt-boken.

ORGANISATIONEN Model lflyg ledcrncs komP

-ömr-vMF-
Propogcndon

konstituerades öster g ötland's M odellf Iv g f örbund' ( Ö M F )'
Sällan har en sammanslutning bildats med stci.rre .entu-
siasm och med mera ungdomliga kratter I lednlngen'

i"iiiåilutlg"t. voro Linköpingseskaderns -ledare o.ch sek'
iiliiit s7i"rd' Isacson o.h Åhu G. Ringh, båda då ader-
tonåriea evmnasister.'"ölf ptät"mtörklaring, som antogs, löd : 

. 
>östergöt-

f""at frtåå-.Utlygförbund'avser att förena de var för
.i"- "ffti,;t smi modellflvgklubbarna inom landskapet'

iå'. ;ii--;;t; utbyte av ärlarenheter i praktiska oclr

organisatöriska frågor öka deras.styrka, samt-att genon
;;il;;;;;t anstångningar möjlissöra kraftigare ak-

Ttiiit. f ara"ndcts kraft ikall bliva hlubbarnas stvrka;.>-- 
f'Oitr"a..tvre1sen, söm bestod av en representant för

varie klubb utom LEN, som hade två, satte genast

i gång med arbetet. Redan den 16 febr' 1941 var man

i.äo TAt det första stora slaget, en representationsresa
lilf-Vi"n"rn"s vintertävling. Eu 20-ta1 pojkar och en

iti.t " 
.Ept.=.nterade då östergyllen' Denna -resa hade

iOi.gattt'av en tidningspropagalda,- vars make varken
iå.t-.fr". senare övertiälfais I landsorten. I fyra- och

i"-.pättig"' artiklar i ortspressen. framlades modellfly-

""i. L.tuäelse. förbundets vilja och vikten av ett starkt
iag i stockhotmstävlingen ! Råsultatet blev också att väl-
viiiiga do"atorer bekoitade resan' Pr.o-pagandan var frän
b8rä ett utmärkande drag för öMF i motsats till
iötåeång"r.tt i Gästrikland' I varje vecka återkommande
å.iiki"r"g"u. den tidningsläsande östgöten en inblick i
modellflyäets historia, deis mål, organisation och teknik,
allt i lättilgänglig och koncentrerad form.

Tack varä ufplysningen vaknade intresset till liv runt
om i östgötabygdär"a. Två nva klubbar bildades, i Vad-
stena ocli Soxhätm, och gamla halvt avsomnade klubbar
fingo nytt liv. Tåvlingai av olika slag höllos, klubb-
mat"cher- för juniorer och först och främst Sveriges
f örsta serietävling i modellflyg' Verksamheten inom
ÖMF nådde sitt maximum under säsongen 1941-42'
Då hade man nått så långt som var möjligt med till
buås stående medel. Entusiåsm och arbetsvilja förmådde
intet uträtta i strid med det ekonomiska spöket, som

växt parallellt med öMF. Ungefär.-samtidigt- lämnade
S. Isa^csot, Ä. G. Ringh och K.-G. öhrn av olika anled-
ningar landskapet och eftersom detta triumvirat tjåqst-
gjoit som föibundsstyrelse, arbetsutskott, V. U. och
s'eriekommitt6 blev funktionärsbristen synnerligen akut'
Föliden blev en förlamningsperiod, som nu till all lycka
uppilört då förbundet åter kommit under ing. S' Isacsons
energiska och skickliga ledning.

VMF

På andra sidan Vättern smiddes det också pianer på

ett organ mellan klubbarna och KSAK' Den 27 sept'

lCql irck Viistergöttand, sttt landskapsförbund" VMIF'
som medlemmar ingingo klubbarna. i Alingsås, B-orås,

läLapi;g, Hjo, Kärliborg, Lidköping, Skö-vde, Tibro
å.f. UttöLt.t"-tt. S"t"t" här en livaktig klubb i Herr-
i;"rg" liiruo-mit. Ledningen anförtroddes ät htr Åhe

Ö. ft;ngn, nrnnera Sköade, f örbund'sordf ', -Åke 
Wester-

lunå, Eoiå*, sekr., och Hans Westfelt, Borås, kassör'
( F orts. !ö' nästa siila. )
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FRAMGÄNCSNIrc WAKEFIELD

f
I

Flugen av B. Andersson och Sune Stark vid Wake-
field-tåvlingen 1937 i London. Andersson kom på 6:e

Konslruerod ov Björn Andersson, Vlngcrnc.

plats och Stark på 8:e. Ritningen hämtad ur Frank Zaics
tr{odel Aeronautic Year book.

I övrigt organiserades VMF efter öMF:s mönster med
vissa mindre skitjaktigheter beroende på dess större om-
fattning. Två serier - Älvsborgs- och Skaraborgs-
seriernå - arrangerades och wnnos av resp. Borås och
Hjo flyeklubbar. Även VMF nådde ganska snart en av
ekonomiika hänsyn fixerad maximigräns, vilket hade till
följd en avrnattning av arbetstakten.

Vodslenokonferensen

En stor händelse i modellflygvärlden var den kon-
ferens som den 22 och 23 nov. l94l hölls i Vadstena
mellan öMF och VMF och till vilken skåneklubbarna
och Vingarna sånt representanter. I Vadstena gamla
vackra, årevördiga kloster diskuterades totalproblemet
kring den modernaste av sporter, Statsmakternas och de
kommunala myndigheternas stöd åberopades. Man kan
gott påstå att tyngdpunkten i den svenska modellflyg-
värtde" under åren 194142 låg hos ÖMF-VMF

Hobby

I örebro län verkade modellflygklubben Hobby. Dess
verksamhet hade mycket av distriktsförbund över sig'
Förutom kärntruppen i örebro funnos lokalavdelningar
i Kumla, Åsbro, Almby och Adolfsberg' Senare har ett
tivligt samarbete upprättats med klubbarna i Arboga och
Karlskoga. Enligt Hobby-ordföranden Göran Lfurdholm
är det inte omöjligt att samarbetet får fastare form,
kanske i örebro läns Modellflygförbund.

Fromliden

Ett framtida svenskt modellflyg måste taga hänsyn till
bl. a. följande tre faktorer: modellflygklubbarna, modell-
flywerksamheten i skolorna samt flygscouting. För att
vin-na i slagkraft mäste ett intimt somarbete äväga'
bringas och följande förslag i stort bygger på erfaren-
hetei från distriktsindelningen. I MK bör varje distrikt
ha en representant liksom slöjdlärarna och flygscouterna.
Distriktens styrelse består som hittills av tre funktio-
närer valda utan avseende på klubb plus en representant
för varje ansluten klubb. Därtill vore det säkerligen
lyckligt'om scoutdisiriktet sänder en representant. Vad
modellflyget i skolan beträffar ledes det enligt kurs-
planer från skolmyndigheternas sida.- Hittills har det svenska modellflyget förts fram genom
enskilda entusiasters nitälskan till sporten-hobbyn' Nu
har detta arbete nått dit hän att för en fortsatt expan-
sion kråvs en stram organisation - enhetlig och a'Jlmiint
erkiind, - och samtidigt ha pionjärernas arbete resulte-
rat i att staten erkänt modellflyget som något för Sve-
rige gagneligt. Låt oss därför höja modellflygbaneret
och med förenad kralt föra det till seger - utan att det
solkas ned av split, avund och själviskhet. Vi modell'
flygare ztill ge landet en stark, fosterland'sölskand,e u'ng'
d,om, sonc, om. så fordras, ör redo ait förntara ztår ur-
gamla frihet, främst sorn soldater i flygz)alnet, och på
tövlingsföltet sprida glans och öra över Saerige.

Åke G. Rinsh.
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FINSKA
SEGELMODELLER

S 2:O. Konslruktör; Poul Roschier.

DATA:

Spönnvidd: l4O0 mm

Kordo: 15.5 >

Vingyto: 2l,2 dmz

Löngd: 9 lO mm

P. Roschier vor med i londskompen mot Sverige I 943.

$\

I
Mikki 2

S 3:q. Konstr. ov Pentti Alonne.

DATA:

Spönnvidd: I 800 mm

Kordo: 2OO >
' Löngd: lO0O >>

Profil: Göltingen Gö 58O P.

En högvördig S 3:o med elegonlo linler.

Observerc stobilisolorns plocering.

36



ILMATA R 3

S 3:o

Spännvidd: 220O mm

Längd: l35O mm

Vtkl: 875 g

Vingbelostning: I 8,r g/dmz

Profil: Göllingen 43 I

Ko.Le uspc'åsi-en

Laa.i l,anlaua

rAl - /i;doLL;

lINLATAR il
a lu-ol;uz

tLk

t/a;//; tl Saoae- d4ta
,uutk;tp 24'25 4 t1.J

T
t
-L

FINSK S 3:o

DATA:

Spönnvidd: 22OO mm

Löngd: ll13 mm

Profil: Göllingen 529

S i;p;kad"; Gållingen 529



(

F..

LJ-_14
Donsk segelmodell konslruercd qv

Levin Jensen.

Spönnvidd: I 660 mm

Vingyto: 28,0 dmz
Löngd: I l7O mm

O.spanl: 78 cmz
Stobilisotoryto: 8,4 dmz

DATA:

Stobilisolor, spv: 7OO mm

Vlkt 460 g

Profil: Göttingen 497
V-form: 9'



!I-

M.E.-ls
donsk M-3:q

Mogens

konstruerod qv

Erdrup.

DATA:
Spönnvldd: lO4O mm

Vingy'o: I 3 dmz

Löngdl 860 mm

O-spont 87 cmz

SlobillsolorYto: 3,t + dmz

Procenl ov vingy'on:

Prop. dio.: 43 cm

Sligning: 56 cm

Profil: Groni X-8
Slob.: S. M.-3
Motor: I lO mmz



"ESSO" schweizisk

DATA:
Spännvidd: I 90O mm

Vingbelostning: I 5 g/dmz
Totol vikt: 750 g

Löngd: I 345 mm

Stob. spönnvidd: 576 mm
Profil: Clork Y
Bygges ov furu

segelmodell

1

!

c

t

"S PA RV l ERO" B l S troriensk sesermoden

DATA:
Spönnvidd: 27OO mm
Vingylo: 75 dmz
Löngd: l4OO mm

Stobilisolor, spönnvidd: I l50
Stcbilisoloryto: 2O dmg

Vingprofil: Gront X8 och NACA O0 l3

Slobilisqtorn <ir storkt V-formod och ersöller
dörigenom fenon.

>>Sltaraiero>> är en rihtry nto-
dellbjässe soin slnes aa d,enna
bitd.

KR

Dqnr

Rechnc

DATZ

Mo<

stabilirBygg völ det lönor sig !

40
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{KR__6
Donsk segelmodell i kloss S 2

Rechnogel. Skqlo l: I O.

DATA: Spännvidd
Vingyta
Sidoförhå11ande
Profil
Längd ö. a.

0-spantets yta
Spännvidd stabilisator
Yta >

profil
'l-otal vikt
Vingbelastning

konslruerad ov Kurt

1.425 mm
20 dm2

I : 10,5

Grant X
917 mm

3.300 mmz
600 mm
5,75 drr,z (28 %)

förtunnad C1ark Y
c:a 320 g
c:a 16 g/dm2

ffisttueret af h'or-t Fe./rn^ge/. r's(s.

Modellen kurvar vackert vid termikanslutning, men är
icke omöjlig för hangflygning. NIed 100 meters lina och

utan termik kan man lätt uppnå tider på 2-3 mintrter.

MODELLFLYGETS ABC

heter en handledning som utgavs 1937 av Sven.
'Wentzel. Den har gått ut i en upplaga av 50.000
exemplar, och distribueras alltfort till våra modell-
flygare. Handledningen börjar bli föråldrad och
en ny är behövtig. Modellflygets ABC har emel-
lertid varit av grundläggande betydelse för hela
det svenska modellflyget. Ur den har 10.000-tals
nybörjare erhållit råd och anvisningar för sitt
bygge. Författaren kan känna sig nöjd.

Modellen flyger bra både med neutral och bärande

stabilisatorprofii. Sjunkhastigheten är minst med bärande.
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OM PROCENTVÄRDENAS
ANVÄNDNING

Procentvärden är ett ord som varenda modellflygare
hört. T1wårr är det långt ifrån alla som kunna begagna
sig av en procentvärdestabell, och det kan därför vara
på sin plats med en liten instruktion i ämnet.

Låt oss säga, att vi behöver en Clark Y med 12 cm
korda. Vi drar då först upp en grundlinje som är lika
lång som kordan, d. v. s. 720 mm, och delar denna i tio
lika stora delar. Den första tiondelen delas ytterligare
i 4 delar. Avståndet mellan 10 och 20 delas mitt itu.

Från dessa delningspunkter drar man sedan 1injer
vinkelrätt mot grundlinjen.

Tabellen har tre kolumner. Den första anger punk-
terna på grundlinjen räknat i procent av kordan från
{ramkanten. Den andra kolumnen anger profilens hög-
sta punkt och den tredje den lägsta punkten.

Vi vill nu ha reda på hur hög profilen skall vara
vid första delningspunkten, alltså vid 0. Värdet för hög-
sta punkt vid 0 är enligt tabellen 3,5 och detta tal multi-
pliceras därefter med I/100 av vingkordan (1,2) och
fär dä 4,2 vilket i detta fall är avståndet i millimeter
fran grundlinjen till högsta punkt. Eftersom lägsta
punkt har samma.värde samm;anfaller den med högsta
punkt.

Avståndet 4,2 mm avsättes nu på den vertikala linje
som utgår från 0. Nästa delningspunkt är I,ZS. Man
förfar på samma sätt och får värdet 6,5 (aproximativt)
{ör högsta purftt. (5,45X1,2). Lägsta punkt ligger 2,3
från grr.rndlinjen (1,93t1,2).

Ja, sedan är det bara att fortsätta på den inslagna
vägen och utföra samma beräkningar för samtliga del-
ningspunktor. iNär rnan räknat färdfigt och utmärkt
lägsta och högsta punkt, skall man ha en streckad linje
som anger profilens form. Sedan är det bara att sam-
manbinda punkterna eller strecken och då har man fått
'en Clark Y-profil med 120 mm:s korda.

Någon större svårighet att rita upp en vingprofil efter
procentvärden är det alltså inte. Och några större kun_
skaper i matematik fordras inte heller.

42

Så, hrir ser ritningen till en aingprofil ut.

Procentviirden lör Clark Y.

/o av kordan lrän
framkanten

0,00
1,25
2,50
5,00
7,50

10,00
15,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

Högsta punkt
(ö)

<4q
6,50
7,90
8,85
9,60

10,60
11,63
11,70
11,40
10,52
9,15
7,35
<))
2,80
0,12

Lägsta punkt
(u)
3,50
1,93
1,47
0,93
0,65
0,42
0,15
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SKÄNSK ELITFLYGARE

,-.En av Eslövs f ramgångsrikaste modellflygare, och
därmed även Skånes, heter Rolf Dilot. llan har varit
med. i minst 6 år, varit en duktig konstruktör, segerrik
tävlingsflygare och duktig klubborganisatör.

Han !11 deltagit i snart sagt alla skånska tävlingar
l1mt i Vintertävlingen, SM, Vadstenatåvlingen m. fl.
Skånsk mästare 1942 i klass S 2 blev han meä >passad>>,
s^ory.s{lgs på bilden härovan tillsammans med sin ågare.
Guldmärket erövrade han 1941, och erhöll nr 34 I de
guldpryddas skara.

Dilot studerar nu till ingenjör, modellflyger i mån
av tid _och funderar på att skaffa sig mtlitåiflygutbild-
ning efter studiernas slut.
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Oscor Vang.

Vikt 2OO g

Vingbelostning: I 6 g/dmz

Profil: R. A. F. 32

OV 22 - Enfe ör en trevlig modell' med godo flygegenskcper'

Trimningen vållcr rött stort bJsvör'loch endcst mero erforno modell'

flvoore lillrådes oll byggc denno Åodell' Flygcnde onkornos egenl-

ii'näl"t"ott-ar Tysklond, dör typen fått ollmön spridning'

OV 22 - ENTE
Donsk cnkc, konstr' ov

DATA:

Spönnvidd (huvudvinge): 83 cm

>> (rörvinge): 45 cm

Löngd: 73 cm

Vingyto: l2,s dmz
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iSJÖ-FLYGNING

EN TJUSIG ART AV MODELLFLYGNING

Den som ännu har en >>motorknarr> i behåli och a1lt-

fort äger gummisnodd ti1l densamma, bör passa på till-
fället och sätta på ett par >>tofflor>>' Ty sjöflygning är

något verkligt tjusigt.
H"--u i Brokind har vi sysslat med vattenmodeller

ganska länge, och säl1an eller aldrig har vi kvaddat mo-

åellerna särskilt allvar1igt. Vanligtvis inskränker sig

kvaddarna till ett brutet landningsställsben, och ett så-

dant reparerar man ju ganska snart'

När man sysslat med >>vattenmodellflygning>> ett tag'

blir man ganska säker på trimningen, och det är alls

ingen svårighet att få modellen att både starta och landa

elegant. Men >>krut>> i motorn måste det vara'

Vili man pröva sin >>toffelmodell> så är det bäst att

välja en vågfri dag. Vågor är nämligen till stort för-

fång i starten. På landningen inverkar de inte i sarnma

utsträckning.
Snart sagt alla tider på dygnet har jag flugit, och

vackrast är det i aftonsolen. Lilla Rengen heter sjön

där vi brukar hålla till, och den ligger bara ett stenkast

från vår villa. Naturen är mycket vacker och modell-

flygningen passar aildeles utmärkt i denna miljö'

Jag minns särskilt en högsommardag 1942' Vi rodde

ut på sjön, medhavande en DFS >Antusch>>' Den var

allde1es nybyggd, och byggd av baisa.

Jag drog upp på halwarv, iät den göra en rusning

på vattnet och efter 10 meter lättade den, flög rakt fram

Nedan: Nisse Pettersson frå'n Vingarna
stailar en >Fröidare>> försed'd' meil tofflor.

Rune Hielm1rus
s jömod'ellsPecåa'

list.

i 20 sekunder och lantia<le sedan ganska normalt' En

mindre justering av vingen, den satt något för långt

fram, sedan drog jag upp på fullvarv'
Som en kula stack modellen i väg' Det faktiskt skurn-

made efter flottörerna, men bara för en kort sekund'

Först lyfte den på ena >>toffeln>>, gjorde en ganska snäv

sväng och lyfte i sista sekunden. En väntad kvadrl ute-

blev.
Modellen lade sig i stigning och steg ti1l 40-50 me-

ter och övergick strax till planflykt' Solen lvste genom

clen röda vingen och blå kroppen, det b1änkte och skim-

rade. Sakta gled modellen ner mot vattenytan' Skulle

landningen bli perfekt? Ja, det blev den' Vattenytan

krusades så smått. En sjömodell hade landat'
R, H.

Suon

(F'
sidig
hand
och
dellf
vä1
och
mer:

SI
däri

T
att

HUR MAN BYGGER >>TOFFLOR>)

TILL MOTORMODELLER

Til1 >>toffelbygge> erfordras 1,5 mm:s-och 0,8 mm:s
brGa. Om baiä ej går att uppbringa kan man även

använda 1-0,5 mm:s asPfaner'--iå; skär'man ut sidorna, varvid tillses att utskär-

"i"n liii exakt efter ritningen. Man ägnar sig sedan

ål ?ittuett "i"g av en trämail. Denna gives samma form
rå- t;ali"", äch bredden skall vara densamma som >toff-
lans>. Givetvis frånräknas sidornas tjocklek' . -

Sedan skär man till en fanerremsa som räcker runt

-Jfor, varefter man fuktar faneret på- det stä1le som

.f.åfi Oaj.t runt nosen. Faneret spännes fast runt mallen

med knappnålar och gummiband.
Nar a.,ä fuktade noien torkat och erhållit avsedd form,

liÅÅas undersidan och halva översidan' För att mallen
l; it "ti fastna inuti tofIlan, lägger man ett papper emel-

lån. När limmet torkat borttages mallen och resten av

översidan limmas'
På översidan limmas sedan erforderliga förstärkningar'

föi landningsställbenen. Det är en detalj. somrnan skall
lä*n" t", åvcket arbete på, det lönar sig. >>Tofflorna>>

tiöå. ttosgtänt med 00:ans sandpapper, .och klädes se-

dan medläpanpapper. Impregneringen göres med ytter-
sta noggrånnhei. 

-i 
annat fall riskerar man att få vatten

inuti >iäfflorna>> och det är ju inte meningen' Vattnet
skall jtr vara på utsidan.
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NÅGRA BLAD UR

MODELLFLYGETS HÄVDER

På precis samma vis som man indelar vårt lands hi-
storia i olika epoker - forntid, medeltid och nutid -kan ma.n indela modellflygningens historia. Denna är
mycket kortare och dess forntid börjar i den verkliga
historiens nutid. Att så är fallet blir till .stor båtnäd
för >modellflyghistorikerna>, som varken komma att be-
höva lösa någon Rosettestens gåta, bry sina hjärnor med
äldre och yngre runrader eller krypa igenorn hällkistor.
Härmed är ingalunda sagt att moäåttttygningens hävd,a-
tecknare skulle ha någon färdig bok att-låsa uti.
.-För Sveriges del stå vi nu, hlstoriskt sett, på tröskeln
till en ny epok, nutiden. Staten tog 1943 definitivt mo-
dellfly,gningens anhängare under sina vingars skydd.
Med Gustav Vasas starka ingripande i och örganiseian-
de av folkets liv begynte Sveriges nutid och följden av
detta grepp blev landets utveckling till en stormakt -månde 1943 års n1a tag bli upptakten till landets upp-
marsch till samma position i modellflygvärtden ? Dit
beror på Din och min insats ! Skulle vi under arbetets
gång förtröttas och vilja kasta yxan i sjön kan det vara
nyttigt att minnas de gamlamodellflygpionjärernas oför-
trutna kamp mot oförstånd och löje.

*

- 
Det första namn, vårt öga möter, när vi slår upp

>Modellflygets historia>, är George Cayleys. Han år
engelsman och levde mellan åren 1774 och 1857. Cayley
{atlade tidigt ett djupt intresse för problemet >tyngre
än luften>. Han skulle också bli den förste som fick-en
kropp tyngre än luften att f.lyga. Förståndigt nog gräv-
de han inte ner sig i tanken att nödvändiglvis få pbts
för,en människa i flygplanet. Han sick till miniatyren,
modellen. Hans första modeller voro små glidplan. Des-
sa utrustade han med olika roder och gav noggrant akt
på planets sätt att reagera. Att Cayley var myiket före
sin tid visar hans sätt att utforma modelieina, Dessa
voro extremt strömlinjeformade. Hans erfarenheter på
4"tt_" gebit lämnades obeaktade av efterföljarna.
Cayleys teori om det skadliga motståndet hade annars
kgnnat betydligt påskynda lösandet av flygningens gåta.
Hans sista och mest lyckade modeller voro av jättelor-
mat,..vingarean mätte 30 m2. I sina redogörelser för flyg-
försöken omtalar George Cayley bl. a. att modellen håde
en glidvinkel på l8'.

Vi bläddra vidare i histoijen. På dess eulnade blad
läsa vi om hur den förste mätormodellen köm till. Äveu
männen bakom detta verk voro från det stora öriket i
Atlanten. De hette William Samuel Henson och John
Stringfellow, Under Cayleys sista år började dessa-her-
rar sitt experimenterande till stor del byggande på den-
nes rön. Henson provade olika glidplansmodeller samt
a-rbeta-de på att konstruera en tillrtckligt lätt ångma-
skin. Är 1842 uttog han patent på något som han kalllade
>The aerial steam carriage>, luftångvagnen. På hans
tid var begreppet lättmetall okänt och trols att han ned-
brin-gade, vikten per hästkraft avsevärt var hans flyg-
maskin inte särdeles lyckad. Historien säger ingenting

om, att-han-någonsin fick modellen att lyfta. Mycket
talar också för att så aldrig blev fallet. i{enson 

-drog

sig nämligen ti_l.lba-k1, och det hade han vål näppeligei
gjort, om han löst det stora problemet, Äran av-att-hagjort detta tillkommer istälGt hans kompanjon JohnStringfellow. r)enne tog sig en grundlig funåerarä på
saken,_genomarbetade Hensons försök, liorrigerade oäh
ändrade enligt sina egna idder och under åren-1846-lg48
arbetade han febrilt vidare. Framgången lät inte heller
vänta på -sig. 1848 lyfte n:åmlig;n -hans modell som
varldens första motormodell !

_ 
Hur såg då detta under ut. Modellen var ett mono-

plan. Spännvidden uppgick till 300 cm. Maximala ving-
djupet_ var 60 cm. och totalvikten uppgick till melhln
tre och_ fyra kilo. I denna vikt ingick förutom själva
konstruktionen en ångmaskin samt för dennes drift nöd-
vändigt vatten och bränsle. Ängrnaskinen drev två sex-
bladiga propellrar, vilka voro itattaa i 60o vinkel ocl.r
gående åt motsatt hå11. Rekordet för denna världens
första motormodell var en flygsträcka på 40 meter.
_ Nåsta lnapitel i vår historia är mera känt, det behand-
lgl n-åqliSen . >modellflygningens fader> Alphons
Pdnaud. Detta hedersnamn hai han tilldelats för sin
epokgörande upptäckt av gummimotorn. Därmed hade
han knäckt den svåraste nöten för forntidens modell-
plankonstruktörer, Dessa hade ägnat mycken tid och
stora summor åt försök med ångmaskiner, förbrän-
nings- och tryckluftmotorer.

När_ 1870+alets eleganta parisare tog sin söndagspro*
menad i Tuillerieträdgården fångadeJ deras uppäårk-
samhe_t. av 

-en_ liten böjd man, med sjukligt utseende,
som där på de vackra gräsmattorna sysslåde med en
underlig tingest. Det var den sedermera så berömde
fransmannen Alphons Pdnaud, som trimmade sina mo-
dellplan. Våra dagars stavmodeller påminna mycket om
dessa. Samtlr,ga hans modeller voro utrustade med skju-
tande propellrar. Flera voro av s. k. anktyp, de flögo
med stabilisatorn, >den mindre vingen>> föist. Hais
första modell hade en spännvidd på 45 cm. och total
långd av 50 cm. Enligt uppgift läi modellen ha flugit
60 m. p. 13 sekunder. P6naud för,såg senare sina modäl-
ler med ett vertilslroder, med vars hjälp modellen llög
i vackra lovar över de förvånade parisarnas huvuden.
Rekordtiden blev 20 sekunder.

När Alphons Pdnaud år 1880, på grund av det stora
misstroende som visades honom, tog sig själv av daga,
började Lawrence Hargrave från Sydney ait experimä-
tera med miniatyr_flygplan. Är 1885 hade han byggt
inte mindre ån ett 50-tal olika modeller, vilka drevs rääd
urverk eller gummimotorer. Senare använde han kom-
primerad luft. Hargrave gav sina modeller V-form.

>>Biggest in the world>, att vara främst på alla ornrå-
den är Amerikas och enkannerligen U. S. A:s stora
sport. Forntidens sista och största namn kommer också
från hinsidan av Atlanten och lyder S. P. Langley.
Hans ^>aerodromeo gjorde upprepade lyckade ftygnin-
gar., År 1896 hade han fått fram två- modeller, som
visade sig överträffa allt vad som tidigare presterats på
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området. På dessa plan hade han monterat-:.t,ttt ho-

nom själv uppfunnen "pp"i"il 
viiken automatiskt stvrde

dem och på så vis gav'äsLvatt-..1t'tyqkgt längre flvg-

sträckor. En av hans tåäiti itag i tre 
^ciikelrund'aiJ;ä;":äo;,,"i""å" 't'å;G" 'u 

!60 *' *nare öka-

ä't#i;;^^ätt-l"r.o'd 
'iiii--r 

2oo -'t.'' Detta plans

#å#ruä*,l'flLäm,.l-*;*r'"r"'*
iiåiå*"i"riåi" rå"å"i. i;d; rö'; ;"ärldskriset skedde

å.läi*^åJ"."'."p."'.t"+fff *;:#*;F"lffi åi;:::blev detta också fallet i
ten sedan dess varmt t-i;iå;d åv statsm-akten' Även

i'!t'""ö "ää'å"" 
itttt""- 

-ot" första >flvgmaskins-
+Ä',ri-aens som det .tortå?nt ""-net 

löd' hölls i ap.ril

iöiä'i stå.tt;olto med Dagens-Nvheter som arransor'

:i"# ä;ilä;-ä"i ena"-tli-iszt'-i"*" någon nv täv-

iril'iiar"rc, äänä-gång .';;;g;;'i av tidskriften I"LYG'
""i".';;'i';;itä'nåit.'a iängt fram i vår historia' att
.,:-t';--' nqs mera ft.*ä.i"åå"' Dessa korta.axplooi<

ä i#;t;;i-"ät t"utv har anor' at! -de.n 
varit veten-

liååäi.i." iiir *ara.rrigt"å"ä"-och ait vi i dessa pionjärer

i;:''ä;;;i' ;;;;p tiit, i'a-'dig' ideal rör. de ungdoms-

:'#ä^ .ä .iJå 
"r'"pä 

nutid"en s m odel lf lvgh i storia'
Åke G' Rinsh'

'I

E. C. 14

Italiensk motormodell med trevligt utseende-.och goda

f 1;;ä:t";;;. öi"*å'at'tpp med baldakin f ör vin gen'

Dsto:
Soännvidd: l24O mm.
Prof il : Eif fel 400'
Läned: 1080 mm.
Stab". sPännvidd: 420 mm'
Fenans höjd: 160 mm.
Vingyta: 18 dm'.
vikt: 235 s.
Vingbelastäing: 12,8 g/dm''
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LATE RALCENTRUMS BETYDE LSE

SEGE LMOD ELLEN

På sista året har modellflygteorien varit, föremål för

-;.i.t"å;'k;;iion. n"'-u liåi aa t*uuasakligen berört

ilåä11#;ilå;;;'k.;;;.' Man har insett revnoldska ta-

i.iit.tva.tt. även för modellpLanet'"?at"iti'å" ååä.fi 
-.f."rf 

llvga i Iörmånligt revnoldskt

"i 
iat'"i"*"" 

"l* 
1it"t siäåiärhåltanae oih ving- och

ilåtliåtåö&r1år",a- bör låi" 'å tunna och välvcla och

#"rä"iiä';;"äåiå 'o- möjligt'. \{en..en. faktor som
'.å"rå. å"'"il.iä 

-åil 
a. även moäel len s -r.iktn 

ingsstabilitet

"ir#'f.tttti"Uii,"r. Och med kursst'abiliteten samman-

;ä;.;;k;ä.iåii"g."tr'"ptrna, p1. en modell in-te upp-

"ätliirt*irig-r,aja-i 
stuiiett så ltjälper det ju inte hur

ffi ;;ä;li#siiä;;.b" r'i'" *""-unpställer på ett full-

;:,t':;g""Ä;:iiöi"" i'tåit"" är att d-et stiger brant och

är lätt att >ta upp>) ur ev' nedskärning'
"' eiJ'rrl,äpi"ät 

*iiit'i^ririitt 
beror på f örhållandet mel-

rr,'r" tu''*ä-oli"r.t.n ( Tp ) ott-' 
- 
i"G"tttittry-.. (l-p )' Tvn gd-

lffiii;i ;n';;i'i'åJJri rtvgplan .kan i .atJmalngi llacerasi':;:;;; l. r,erliedel av 
"v'ingdjupet från vingens fram-

ää;';;';l^;iji'ätäii'åiitå; ä neutral' och m.ellan vin-

rl"l l"f.f.r"t till ungefär en tredjedel framför denna'

åä".,";iläi;ö'"riiå a' la'"nat' Tvngdpunktens läge

;;;;;-t"å få ,ri'ge"s--anfallsvinkel' ju större denna

;;'ä;'ä-iå;d" i'"ä måste tvngdpun\t9n ko11a,-, 
-"-'M;Jl.t";lcentrum menas den punkt som -llgger pa

a.tliätäå'rl";" toÄ a.iå' tt'opptnt sidoprojektion mitt

i;: .N[ä;;ili'" l."ktu att även vingens V-form måste

;;;;;;-,* för att den loiata sidopröjektionen.skall er-

ilä:iji"il; # .ai.ä.!- ä'" Ju"tt -pa siå.opro j ektio-nen dä r

#iiii#',ä*tä' 'öl"rtiiv'Ltt 
från sidän samlat' Där-

iöi t uttut Lp även sidotryckcentrum'
Därmed förstår man Jti ttt flygplans kursstabilitet

b##;ä-r*;å"J"t -tii"" Tp och l-p' lu större avstån-

ä.i"åt'åÅtå lättare svångei planet lunt -lodaxeln' som

ä; ;;";;"i;"ocl, ju i'äitt" avståndet är' desto krrrs-

iäurt '.'uri. äl;;;i.'iil;; om Lp kommer så långt fram

att det nästan sammanfaller med -Tp blir maskinen allt-

;;;-k;;;;ffi;t-åit' to-*er under flvkten att vassa

itår-'ä.ft 
'iirffaka 

samt blir all:eles hoppiös att. starta'

öåä'tä"it.""åärig." åå att fara f.'p.q ':1.' lil!"g:
ä;t.-kå;-;;d sig fö"r att i nåsta ögonblick.rata upp stg

ålii tiåi.'i"a.i* n, åe. a'd'a sidän' D-et är detta som

i"i'"irllå'aii.i åirå. ,:Jäi"gl' 9* Lp rlvttas ändå

iar.i"-itåt så att dåt kommer fram{ör 'r'P kommer

ääå;il.;i;i""ärr."åti rlväå. oå-"'ider modellen sig så

äii.-io- f."--er bakom Tp, tnen medan modetlen nor-

liiiå,å ili,i''iivg" 
- 

l"r'ra"åäs- störtar den o.feibart' Där-,i#';;ä;ä;' 
-äi ta",-lå'ån- Åan kommit underrund

å:i il,ä'.ä;i .ån-' i"tte itt vtan..bakom tvngdpunk-
+pn måqfe vara storre "n 

aa" fr'amför' Denna .regel är

;ä';il,ö ;;; ttil bakom Lp kan inte vara hur stor

som helst.

4 Hobba-boken'

'-

FÖR
För nåsra år sedan, vid krigsutbrottet' då segelm.o-

a.irä''ä?'" ;;;;;; bainskoina här i landet' var det

;;ä';rlä ;"" rlåt en modell att starta rakt' Herrar
i.?iiiä-ä"""aå att det brast i modellllvgarnas start-

i.f.tif.,-t .a"" man menade att modeilerna nog var lika

Fig. 3. Sckematisk skiss av >>landstrykare>'

att pl,acera fenan framför stabilisatorrr kan man ,få fen-

',ran mvcket stor och tölitktlig"tt få tillbaks. Lp rätt

iaää täåä ip, utan att stariegenskape.rna äventvras'

läå"" #;';ä få'J" li"g momentarm år villkore.t att sta-

iliriiääi.iirrä ä -lå?""4" 
och kroppsavståndet f ram-

bra som tyskartas och {innarnas' Felet med den tidens

:ä"i;;;;i1.."uåii ijaru" verket att.LP 1åg för lånst

;;3"iääiiiliia.r.rig kursstabilitet skulle ernås' Detta

;:i.ääå ;ä ;il' ;;t&Äodellkonstruktionerna -inverkade
:;':iä "i;.;iå."--ia-r;t."t. 

På en motormodell behöves

ii";"f"";"-iåi uti uppuägt propeilervtan och vtan av

ijlLr'ilJärr.,. nål; ååå'bG" ätt 
^o.t.'å segelplanen f ick

l1#"il;i'å."b;t' r.1ii'ää' r.å"aa att man nå-gon. gång f ick

:""t"liäi?;; äå'bå;"p man inte Y3'i9L d"l blev så'
-'M;ä";;.";de på Lp-:s ilacering i förhållande till Tp
k#;";'"ti."iö öa f"å i"iuuagruipe'. på segelmodeller'

öå ii'rääJ' il+ t;tt 2/4 ai vingdjupet rrån.Tp rår

#; ;# iäir\*"a'il. (Fi;'1). Detta"äi en modell avsedd

;å;'i;;A;i;";"rrån ön "t uite (t'ang) med flv.griktnins

-åt ri"a"",-"ilktn riktning aen UOi hålla så.1änge vin-
ää dåiiil. iiä-Å-oa"l""" är alltså kursstabil'*ö;'il; 

Jieg.i-ta"g'" bak, unsefär.213 till 2 vins'
a;Jp"U"rå- Tp, rat ät" in' s k-ternilemodell' (fie 2).'

;iil;t; förnämsta .g.nikuptt är att kunna kurva och

ååä;å i'äii;';ö k"i. i ev uppvindar' Det verkliga öl-
ä;;åi.i är ttt" ta "t segettrrodett -som 

kan turva åt

iäää låil*, ;;- t t >landitrvkare>>. Men cn sådan mo-

ä;iibltt';1.;ltgt svårstartaä och man får vidt'a sär-

lr.iia" 
-åigåia"t 

Tör att iå -ode1ltn att starta lvckligt' I

"i;;i.h;;;litbben >>Vingarna>> har det experimenterats

iiitigt -ed detta. Ett bepröva sått-att,ge kroppen en sa-

ä;äi;;;.i"itiån so- å' vanlig för hängmodeller' allt'
så en kropp som ar tOiitdå tied en bomb bat<titt' på

iirr:ti" iiin"ipian.r, ät iltcetade men att.låta vingen. ha

itä;'V:i;;ä. (Fig. 3'i Ma' ha' även kommit ur'der-

il;ä ;äatt 
")i 

äv.Låt lång momentarm bidrar till att

.r.äit'."-rrl""drtrvåt.u. Moäentarmen är alltså avstån-

äi";;ffi"Tp"åår-t .åriiitatorns trvckcentrum' Genom

49

Fig. 2. Schetnatisk shiss az' termikmodell'

Fig. 1. Sckemalisk skiss aa kgngmod'ell'

tt
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>LOW E N))
Robert Karl Löwen-Äberg, gemenligen kallad >Lö-

**u. ttOr till de nya modäilflvgarna. Han -föddes i
Stoififroirn 1924 och började vid mvcket unga år att in-
tressera sig för modellbåtar och modellsegling.-- 

fåa"i" Intresserade sedermera sin son för modell-
fl"-"nins och den första modell som >Löwen>> byggde
u"r""tt kuttg.örn. Detta hände år 1938. Emellertid trött-
naäe hatt äart på modellflyget, men kom-igen 1941

såÅ- -edlem i Vingarna och ivrig flvgare. .Sedan dess

h;; h"; modellflu[it så gott som varje .söndagr ?å
iåÅt"tt o bor han givetviJ på landet, lvckligtvits i när-
tt.t*t t" Skå-Edebv flygfäli, och där han modellflygit
flitiet, när han inte cyklat in till sta'n och Gärdet'- ufa*.", är mest intresserad av S 1:or trots att han
mycket gärna flyger med srnå motormodelle,r' exem-
n.iti. \,["I:ot. Hatts mest kända modell är >Sinkadus>>

iorn t O fanns införd i {örra årets Hobbv-bok. Sam-

-*ttgitt"t han konstruerat inte mindre än 23 model-
i.. 

"a"a.n 
korta tiden av 2 ät. Av de nya modeilflygar.-

;; f; tö;." den enda som svsslat med både motor- och

seeelmodeller.
Fians första stortävling (samtidigt hans andra täv-

lingj var Vingarnas Vintirtävling,- där .han i^klass S 2-rioil 
på 3:e ilats på en genomsnittstid au 2. min 24,8

i"f.. Via SM-på Gotland hamnade han på-,4:e- Plats,,i
saÅma tttss, äch fick tiden 2.32,8 min. V:d- Vängsö-
iäuling"n 1942 blev han 2:a i S 2 och 4:a i S l'.Avesta-
iåuii"ä." var hans definitiva genombrott. Där blev han
iiaÅfiä"" dubbelsegrare genom att vinna S 1 och M 1

J bå tider. Vinårtävlingen 1943 blev en stor fram-
åån" iat >Löwen>. Han sägrade i mvcket hård konku-
?."i i S 2 på tiden 4.40,2 min och blev 2:a i S 1 på

2.45,3 min.

l.rt
Kom

Lözpen>,

Under 1943 har han tävlingsflugit flitigt och b1 a vun-
nit 3 vandringspristävlingar inom Vingarna, samt var
med det svenska laget i Finland, där han gjorde en myc-
ket god insats. Tävlingarna skildrade >>liiwen> i Flyg'
där han f. ö. är ständig modellflvgmedarbetare.

>>Löwen>> är både flitig flygare och flitig konstruktör
och han har gått in för modellflyget med -fu11t-allvar'
Viiket yrke hän skall ägna sig åt? Dum fråga. Flvggre
förståsi Närmare bestämt flygofficer. Men modellfly-
get tänker han ändå inte släppa hur mycket riktig flyg-
ning det än blir.
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huvudsaken att modellen kan starta, inte att den kan
kurva. Om en nybörjare skall bygga ett segelplan skall
han helst försöka stifta bekantskap med någon skicklig
modellflygare och be honom konstruera ett plan.

När Åän räknar ut Lp får man även tänka på vad

Fio. 4. Schemalisk skiss azt kombinerad >ldrtdstrykare>- och >Pendelhuruare>.

för vingen relativt kort. (Fig 4.) Man-ha.r kommit un-
derfund"med, att en fena med tunn p.rofil är. mera verk-
sam än en tiockprofilerad sådan och en hög och smal
fena mera värksäm än en låg och låLngt utdragen' Så'
ledes kan man få Lp långre 6ak genom att giva model-
len en relativt stor dåligt verkande fena. Man har t o m
gått så långt, att man iåtit själv,a kroppen tjånstgöra
iom fenorgän genom att göra bakre delen-av kroppeu
hög och säal iom fig 5 visar, men,inte blir-.mo<1el1en

en"skönhet precis. Deisa expriment kan emellertid en-
d,ast verkligå elit{lygare hålla på med och jag varnar på

det allvarligaste mrndre försigkomna att ge sig in på

dessa försöl, ty det kräver osviklig vinsch- och start-
säkerhet. '':

Men man uppnår nästan lika goda egenskaqgr på.e.tJ

annai sätt. Man kan ha en relåtivt kursstabil modell,
som är försedd med kurvroder. Denna sort kräver inte
så stor konstruktörstalang, emedan Lp:s piacering här
inte är så viktig. Man bår endast se tiil att modellen
får relativt litei fena. Enligt min mening är nåmligen
placerandet av Lp det absolut svåraste vid konstrue-
iandet av segelmödeller. Det rådet jag kan -ge en ny-
börjare är at1 placera Lp långt fram, -ungefä-r l/3 av
vi"åajupet från'Tp råknät. Föi en nvbörjare är det ju
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Fig. 5. Sch,entatish skiss av >>lamdstrykare>>.

slags tvärsnittsform kroppen har. Om tvärsnit-tet är cir-
kel"runt, ovalt, äggformä[ eller om kroppen -är av s k
diamondtyp, d v-s tvärsnittet kvadratiskt och ställt på

kant, mäitä'Lp ligga längre fram än eljest' Detta beror
nå itt luftens-trvck från sidan inte träffar en plan yta,
ää. d.n kan görä motstånd utan en bukig yta, mot vil-
ken lufttryckel liksom halkar och således utövar mindre
motstånd.

Att räkna ut Lp kan vara rätt vranskligt. Ett sätt är
att rita upp kroppen på rutat papper, t -ex 

cm-rutat, och
på så sätt räknJ ut sidoprojektionen'-Man. ritar lämp-
iig.n upp projektionen någorlunda godtyckligt- och räk-
när ut iär^Lp kommer. Om Lp kommer för långt fram
ökas självfaliet ytan bakom tvngpunkten. Om ]-l kom-
mer får langt bak minskas ytan bakom tyngdpunkten.
Ett annat sältt att bestämma'Lp är att klippa ut sido-
projektionen ur en pappskiva och a,tt med en knapp--
åå1," rotn man stickör 

-geno- pappskivan, ta reda på

den punkt, där pappskivån väger jämnt. Dennalunkt är
iäima"nit fti åöd lateralcentrum. R. L-Å.

>TvP A> si
igcn efter r

tent>, >Tig
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höger och får fartvinden snett från höger. Därvid an-
blåses lateralplanet och ger ett ,stort vridmoment åt
höger, om avslåodet Tp-Lc är stort. 1 iletta löge iir allt-
så litet Tp-Lc-austå.nd ö*tskttiirt, ock d,et iir det alltid för
en högstartmodell, ailket oehså >Löwen> påaisat. Denna
typ rned litet Tp-Lc-aastånd' skall rnan låta siältt >gLida>
ur sned,sfart (slak lina). Se även min framställning i
samband med >>Nimbusteorierna>> i >FLYGNING>.

Det år >>possibelt men ej prosabelt> att >jazzrting>
skulle bero på litet Tp-Lc. Snarare torde denna besvär-
liga, tråkigt nog ej fullt klarlagda företeelser bero på
bl. a. hög V-form. Men det torde vara riktigare att här
tala om Kc i stållet för Tc, enär vid >jazzningen> så
stora linstora linkra{ter inträder, att tyngden försätts
utan nämnvärd verkan. Om däremot Kc-Lc-avståndet är
litet, torde detta enligt såväl teori som erfarenhet öka
>>jazztendenserna>>. Detta betyder, att startkroken bör
sitta långt fram och Lc relativt långt bak, om >jazz-
ning> skall undvikas. Om >Löwen> sålunda utbyter >>Tp>>

mot >>kc>>, d v s råknar med linkraften i st f tyngd-
kraften, är vi slutligen överens även där. Skillnaden är
ganska liten, enär Tp och kc ligger nära varandra.

I korthet gäller:
På en högstartmoilell bör Lc ligga långt fram, rl till

7 korda bakotn Tp. (>Löwen> anser fram till /3, vilket
emellertid prov med >Reynold> visat vara för långt
f ram.)

Om modellen >>jazzar> framflyttas kroken, sänkes V-
formen eller ökas fenytan (: Le flyttas bakåt).

B. Hö jdlöset.

Av viss, ehuru diskutabel vikt är även lateralplanets
läge i höjdled, relativt Tp och Kc. Om rnan tänker sig,
att en modell saänger ur kursen utan att skeva i tvär-
led, ex åt höger från startern sett, kan den tvingas rätt
igen medelst linkraften medelst två egenskaper (Tp får
då ingen betydelse, som i stället övergår till Kc):

>>TM B> svönger liittare wr i slarten, men kan lätt tor-
ur genom alt släp\e efter på startlinan. Denna princip'
ligger till grund, för förf:s sena.rte tnodell, sluttypen

>Reynold, V>>. Sam.tliga mod,eller i klass 51.

5t

Kommentor till R. Löwen-Äbetgs orlikel >>Loterolcentrums

betydelse för segelmodellen>>.

Sedan R. Löwen-Äberg skrivit sina synpunkter orn
>>lateralcentrums betydelse för segelmodelleo, biev jag
uppmanad att kritisera dessa. Som jag ägnat just dessa
siker speciellt intresse vid konstruerandet av mina se-
naste modeller >>Nimbus>>, >>Pantern>>, >>Reyrrold>>, >>Ti-
gero> och >>Garm>>, har jag en del att säga därom.- 

>>Löwen>> framlägger synpunkter, som väl närmast är
att betrakta som resultatet av ett ingående studium av
finsk lateralplansteori. Det är emellertid omöjligt att di-
rekt säga, att en modell lättare svånger runt lodaxeln,
om avståndet Tp-Lc är stort (Lc torde vara en telcriskt
riktigare förkortning än Lp för lateralcentrum). Det be-
ror nämligen på, om störningarna i kursen härrör sig
från tryck mot lateraiplanet eller differentmotståndet i
de båda vinghalvorna. ökas t. ex. den ena vingens an-
fallsvinkel, vilket ständigt sker i positiv och negatiwäx-
ling, söker dess ökade motstånd vrida planet kring lod-
axeln. Motståndet häremot är dynamiska trycket mot
fena, nos o s v, d v s lateralplanet, varvid motståndet
rnot wid,ning ökar n't,ed öh,at wstånd' Tp-Lc (: Lc
lånst bak).

På samma sätt måste en modells kurs b1i tämligen in-
different i st f tvärtom, då Lc ligger långt fram, eme-
dan det vridande moment, som lateralplanet X sin häv-
arm åstadkommer för att motverka kursändringar, blir
litet på grund av den lilla härrarmen. Detta gäller emel-
lertid flykt utan lutning på vingarna, och här saknar
>>Löwens>> framställning en närm,are d'ifferenliering ozt

förhållandena aid, start och flygning. Vid flygning av-
görs nämligen förhållandena av läget på Tp relativt Lc,
men vid start är det startkrokens verhningsPunkt, Kc.
relatiat Le, som avgör, utom då man släpper efter på
linkraften, då modellen återgår till flygtillstånd.

Om nu modellen kommit ur kursen, ins?r var och en,
att den lättare kan d,ragas rått, om Lc ligger långt bak
enligt vindflöjelprincipen. Låter man däremot linan slak-
na., gäller >>Löwens>> påstående, enär modellen då går i
flygläge igen (kraften i kc upphör). Men varför? Jo
därför, att modeilen, sedan linkr:aften upphört, då derr
lutar t ex åt höger, av sin egen tyngd dras nedåt åt

,uo
>TyP A>> går säkert i starten, m'en kar saå.rt att gå rätt
igen efter eu. sned,sgång. Mod.ellerna >Nr,mbus>, >Pan'
teno>, >>Tigern> och >Reynold I-IV> fölidutuecklade

enligt denna Pr'inciP.
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Procentvörden för Sl-Profilerno

x-To av kordan framifrån'

ll::Z:,1:i,m;'i?;:1"ä:::ä:'*:1ffJ',lifJ;,,u". Minustecken rör undersidan anger höjd över

kordan.

90 loo40 50 60
PROFIL 2,83,5
sl 04008 yöo

liko med Yöyuo
4,e 4,6 4,2 3,s

sl o30lo yöo
liko med Yöyuo

8,4 8 7,2 6 4,6
sl 52507 vöo Lz6,e4,0

- l,s - I ,e - 1,2 -O'e -O,zyu O 0'6 O,+ -O'2 - l,z

7,s 7,8 7,t 6'3
st 83500 vöo 1,7 3 4,8

Iiko med Yö med omvdnl leckenyuo
7,t 7 ,2 6,6 5 't 4,s

sl 53006 yö O 2'6 3,s 6,85,4

-1,4 -l,s -1,4 -0'e -o,4yuo O,3 O,z -O,2 -O,e
8,7 8,c 7,8 6'6 5,s t,,3,e

sr 63008 yöo 2,3 4,s

-1,6 -1,8 -1,8 -l's - t,z -0,6 -O,t
8,96,7

yuo O,e - t,2

9,6 9,5 8,5 7 '2
5,8 2,1

sl 63010 vöo 4,6

-O,e -O,7 -o,7 -O'e -0,3 -O,z -0, t

8,e6,83,s

yu O 0'6 O,B 0,6 -o, I

Skolomodellerno återfinnos På

sidorno 63-74'
Om de betydelsefullo S l'profilerno

löses På nöstc sido'

'öÅ 
"" modellen svänge-r. ur så,.att d* il,tt-t-tr\T:i(rm nu 'ruucrrr' "'*'t"äaåttåi'kanar nedåt åt höge-r'

ned t ex höger vinge och -----r-^^^-neo I ex rluE,cr vrrrbL-v"" *-.';-:-, e -,^--1-^^^- c "
ii;; ä;; iå.'ätt ga*'att medelst tvä egenskaper' som ar

1) Lc långt bakom Kc, varvid planet direkt återtar

kursen.)\ t e clmder Kc. varvrd planet först slevar.inö't aiin'

*7i o"i åaiuia s"a"g"t rätt genom att kana rnat'
"'"6.;ä iJ*ätt.' ä11tsåi";t?-;;de11en drps riitt med

linan. -- rr-^+ -r.-,,ar

start. men då vi nu rör oss med tre storheter' Lc' Tp

::?"k;:"il, t"tiåti't t ';tt-, ; modell kolstrueras så'

Iii'#iä.^äl,ioä.lnä i.å" "i"i'tii"' för att möta resp' fall

;; ffiå;tG i starten --;;t; i sidled och skevning i
tvärled.
'" öåi"rtutti*" schernat f ör segelmodellkonstruktören blir
föliande:*ii,\"'2" 

Modellen avser att gå rakt- i starten' Ev

'";ä;{';;;' 
ä;';ä11;v"t äe" s"å' ätt ta d"" ur' urtag-

"i""".t "'. 
medelst dragning i linan'.

"']å;;"8;-'M;åått*"tuan?"t lätt i sta'rten, men är lätt

"tl 
iå'"t .""agåtrg. Sker med slak lina'- 

,iyp a> ,pA ha Iåg V-form, c:a -5 lo.aa.sfiinnvid'
den. Lc under Kc otn ,itoiiit t&nst bak (1. ho.rda f.rån
iiii 6"r"i{Å ic åstadtoÅmes meäelst nedåtriktad fena

?"li;ä'häJr"dt"!i,- nedböjd nos och startkroken

åmedelbart intill vingen'

äGil; d. onattLä*t'da,. nämliger:
iTtiirii*Ii?ää"'l'äå'äåa:"tr.r,I3o1t:l*:',lRg:lU LU r4rrts'L rr4r'' 'v'4",-a"tdtsuint el på yttre (högra

och V-formen ger hogr(
;ä;, :'ä"i;*-i:;'"i*l:xT.::l f;'å*:,'åå iäii:".ii v]rå?ä.. J.'' naett. 

'"fallsvinkel 
pq v,t-t:"

vlngen' seLf, rldrr
vänstra genom den snet

Jå^åi.-"å.R";'L'.*'"1:il'.:'il'I""Il'Jå;Jll'.ti*tå;,."u,1",*,1"1;*:'å.liTii'it3'i"T".Il'fåi,i3i'Ji"tå;,.*u'
*?"T#å:1 1,åiä'r')it"'t'ö.-"n från höger vänderz' Lc tart*L uvLr rv trtltiaÅÅ"n från höger vänderlinin shkas), varvid Iu

ntod.lt"tt rätt i tvärläg.et'
De senare fallen iorutsätter alltså'.slak lina' Mo-

ment 2) kan lämnas o' 
-iåGittg"n' 

vilket en -leräknins
ii'ri' iti tit,' ääiT-Iå'-t"t- i"ve'fan' är av betvdligt högre

"tö1e1*t".:u#1tiu,,.,, alltså att låta planet >glida>> ur

snedkursen, synes vara mera med praktiken-.överens-

stämmande såsom trasta >>uitagttit'gsioedleb för sned-

s2

ir, B skall ha tämligen hög .Vlorm c:a,8../o w
-.1-t-.:ss^." /^:;ttae itqtou tr-t"r:*l . fo ldat relatiat Lc,

'eäi'i'iiaiä"7åäii;,-ä;;i;f 2'*.),,3t,t:S'-':Jy!"]!2soiiinaid,d.en (göller ijzten U-form1' 1P tagt retarn)r LC'
";;i-;"'i;;-ii"i,a-gi' r' !ånst'fram (% kordo från Tp =
t/a från Kc).' 

Varie krav är lätt att förstå, om man tänker sig pla-

net framför sig. Se i övrigt figurerna I

Siguril Isacson'

{d



PROFILSERIE
boserod på det reynoldskc lolel enligt proktisko
undersökningor 1943.

4 st. stabilisatorprofiler har medtagits, varav den fjär-
de är osymmetrisk, har stor stabiliseringsförmåga (brant
'a -.- kurva) och även kan utnyttjas som vingprofil'
Profilerna ritade även ur byggteknisk synpunkt. Av de
fyra vingprofilerna är SI 63008 väl provad och har visat
sig ge >>Reynold IV>> den enastående låga sjunkhastig-
heten av c:a 0,4 m/sek. (>normala> profiler ger c:a 0,8
m/sek. vid 1l g/dmz vingbelastning och Re - 60.000).
Glidtalet då c:a I : 12 och flyghastigheten 5 m/sek.
Lämplig anfallsvinkel är för de två första vingprofilerna
5o-7o och de två sista 3'--6', Härvid erinras dock om,
att vingen oftast får störe anfallninkel, ån den har
relativt stabilisatorn, då bl. a. nedsvepningen bakom den
förra ökar anfallsvinkeln med 1o--5o.

Profilbetechningan.

Profilerna har efter mönster av NACA-serierna be-
tecknats så, att först kommer två initialbokstäver, an-
givande profilens ursprung. Därefter kommer en siffer-
följd, som har följande betydelse:

Första siffran anger välvningen i /o av kordan (f).
Andra och tredje siffrorna an,ger högsta välvningens

läge i 7o av kordan (x).
Fjärde och femte silfrorna anger tjockleken i Vo av

kordan (d).
Erem.pel: SI 63008 har f - 6 Vo, x : 30 7o och

d:8%.
För de sym,metriska profilerna bler den första siffran

(f) noll. X, välvningens läge, finns ju ej, varför de två
följande siffrorna i st. får betyda läget av d.

Erernpel: SI 03008 har f : 0 % (symmetrisk), läget
avd:307ooch6:8%.

OBS. I NACA-serierna betyder andra och tredje siff-
rorna tjocklekens läge, för låga Re har emellertid vålv-
ningens läge betydligt större intresse, varför det i st.
inlörts.

Vid,ore wtaeckh.ng.

Föreliggande profiler är att betrakta som ett fåtal typ-
profiler,- baseraäe på helt nya principer och praktiska
lörsök. Nya pro{iler bör efter hand kunna utprovas och
införas i seriän, varvid beaktas, att de bör ha något eller
flera av de i sif{ertalet ingående värdena olika mot re-
dan befintliga, och att var och en på något sätt bör
var:a karakteristisk (utpräglad).

'' -*$
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iisten är limmad på vanligt vis d. v. s. under sprygeln.
Profilspetsen blir även vackrare ut{orrnad och man får
intrycket av en smal torsionsrråsa.

Bakkanten på vingen brukar gå av vid alla lägliga och
oiägliga tillfällen, beroende på att man i många fall har
fällt in sprygeln för långt i bakkantlisten. Fig G visar
en kraftig konstruktion. Listen är gjord av två delar.
Dels list a, som kan göras av I mm furu eller plywood,
i vilken sprygeln infälls 'samt en list b, vars dimension
avpassas efter sprygeln. Man kan även som vid riktiga
segelplanvingar, fälla in listen a mitt i sprygelns bakkant
och limma b på ömse sidor om a, men dä blir sprygeln
en aning förklenad.

När man använder sig av tunna dimensioner till spryg-
lar m. m. får man en alltför liten limyta, vilket verkar
menade på flygplanets styrka. Om man på båda sidor
av sprygeln limmar ett par bitar av lämplig tjocklek
(H), får man större limyta.

Fig. D visar ett par sätt att göra kölen eller glidske-
nan. Den kan lamellimmas, och då går man till väga
på följande sätt. Listerna böjas direkt mot undre longe-
rongen och kvarhålles med klädnypor, innan kroppen
klätts. Alla listerna göres inte likta långa. Den innersta
listen, som limmas först, göres kortast, nästa list några
cm längre o. s. v. Varje list måste ha torka't, innan nråsta
sättes på. När hela skenan torkat måste den slipas myc-
ket noggrant samt strykas ett par gånger med färglö,s
cellulosalack, vilket är mycket viktigt. Al1t detta lim-
mande ,slipper man, om man gör en sådan kropp som i
fig. A. Då kan man nämligen låta en bit av plyrvoodra-
men sticka utanför och tjänstgöra som glidskena, som
D a visar.

När man fäller in en vinge i kroppen, brukar man
fodra urtaget med plywood. Men vad man inte bryr sig
om år plattan a i fig. I under sjäiva vingen. Om man
låter denna följa profilens undersida, så lår man inga
onödiga luftvirvlar. Annars brukar man låta vingen vila
direkt mot ett par sidolongeronger, samt >pa,11a> under
med en list, vilket inte blir direkt aerodynamiskt utfor-
mat. En nackdel år förstås, att man inte kan variera
vingens anfailsvinkel, sedan vingen en gång kommit pä
avsedd plats. Därför får man göra grovtrimningen, in-
nan kroppsurtaget limmas fast på vingen, och sedan
göra fintrimningen genom att variera stabilisatorns an-
fallsvinkel.

En liten sak, som man inte får glömma, är fiberrikt-
ningen i no.sblocket. Fibrerna måste nämligen gå verti-
kalt. Om fibrerna går, som i den felaktiga ikissen, kom-
mer,själva spetsen av nosblocket vid håid stöt att tryc-
kas in liksom en plugg.

BYGG- OCH TRIMNINGSTIPS
ov >>Lö Wg ru>

Dessa råd är huvudsakligen tillämnade mindre erfarna
modellflygare, men jag hoppas, att en del saker kan
vara till nytta även för dem, som har hunnit längre på
modellflygarb,anan. Råden rör endast segelmodeller,
emedan det inte är någon idd att gå in på detajer rö-
rande motormodeller, som för en mer eller mindre mi-
kroskopisk tillvaro.

Kroppen har föror,sakat mycket svårighet för de flesta
modellflygare. Den har en sällsynt förmåga bli skev och
krokig i alla möjliga riktningar. Därför har det expe-
rimenterats flitigt för att få fram en ändamålsenlig
kroppskonstruktion. Fig A visar en bra konstruktion.
Den har många fördelar. Kroppen har svårt att b1i skev,
är stark, och inte minst, lätt att bygga. Spanten trädas
på en kraftig balk b, som kan urfräsas för att inte bli
för tung. Därefter fastlimrnas longerongerna, som inte
på vanligt sätt utgöras av ribbor, utan är utsågade ur
plywood i önskad form (a).

Fig B visar en annan kroppskonstruktion, som är lätt
både att bygga och till vikten. Man kan lämpligen böija
med att rita upp kroppens projektion uppifrån och bygga
direkt på denna ritning en fackverkskonstruktion pre-
cis, som når man bygger en kroppssida till en vanlig
fyrkantig motormodellkropp (l). När den torkat, lim-
mas ett nosspant eller nosblocket fast på avsedd plats.
Därefter fastlimrnas övre och undre longerongerna till
fackverkskonstruktionen längst baktill och fasthålles med
klädnypor eller gummisnodd. Samtidigt limmas en ver-
tikal tvärribba (b) till motsvar,ande tvärribba i fack-
verkskonstruktionen, där kroppen beräknas få största
höjd. övre och undre longerongerna fastlimrnas vid övre
och undre ändan av denna tvärribba, och när detta tor-
kat böjes longerongerna ned till nosblocket och limmas
där. övriga vertikala ribbor limmas därefter och krop-
pen får det utseende, som fig B 2 visar. Om man vill,
kan man även lägga tvärlister, som de streclcade linjer-
na visar, för att underlätta klådseln. Ett enkelt sätt att
göra sp,ant vi,sas i fig C. Två ribbor limmas i kors under'
rät vinkel, och longerongerna limmas till dess ändar.
Metoden är ungefär densamma som i fig B, och även
här kan tvärlister limmas, som de streckade linjerna
angef.

Nybörj,are brukar ha rätt svårt för att göra vingbal-
karna tillräckligt starka ju,st i knäcken, alltså där vingen
är böjd uppåt, för att V-formen skall erhållas. De bru-
kar g1ömma att limma fast de båda plywooditarna på
ömse sidor om balken, men om man gör som i fig E,
gör det ingenting, om man glömmer plywoodbitarna, ty
vid denna konstruktion behövs det inte några.

Om framkanten på vingen limmas till sprygeln, som F
visar, erhålles större styrka i vingen, än om framkants-
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Når gummisnoddarna för fästsättandet av.vingen och

.t^Uii.itå.n börjar tryta, kan man med fördel använda
sis av sytråd, lämPligen bjömtråd.-'e" 

tvit r inte aila"modölltlvgate veta, hur. man bär
.1" åt iör att klä en modell måd siden. Det är många,

soä kastat ut åtskilliga kronor på siden, emeda! de intt:
burit sig rätt åt. Man kan inte förfara riktigt på samma

iitt roå med papper, utan måste se til1 att man först
får sidenet fäst virl en kant, och först därefter kan man

63rii ttta.t" det. När man t. ex. klär en vinge, fäster

-"i- ta-ptig"" sidenet långst hela bakkanten, och när
ä.i tott "t än -"tt {ästa äet vid framhanten, och när
ååttr i sin tur torkat, fäster man sidenet vid kortsi-
J;;;. Mt; -å.t" t. till att sidenet sträcks så hårt och

iaÄ"i to* möjligt, ty det krvmper i de flesta {a11 inte
iif.r l* .o- "pöp.t-. Det kan vara rätt svårt att Iå
riå.""t utt tasä'på undersidan av en konkav spry,gel'

öå tai *"" lämpligen bredda sprvgeln med en tunn list,
så ati-större limyti erhålles. Män [an även sv fast side-

"år 
*.0 tunn siikestråd och samtidigt limma fast det'

D"tta sötes helst innan översidan är klädd' Sidenet
krympei på samma sätt som papper' d.-t, .. genom att
iåipiirt" det rned vatten. Det gåi också bra att strvka
nå vattnet med en pensel. När kiädseln torkat, impreg-
'neras den på 'vranligt sätt med zaponlack-eller.dyl' Fem

strvt "ineäi brukai vara lagom' Det kan hända att

-"'" fiit >>dåligt>> siden, d.-v. s' siden, som inte vill
iiwtrp". pa tai man eiter vattenbesprutningen, alltså
;å;-ä;i torkat, och stryker det med e-n tunn seglim-
fOsnittg (celluloid löst i äceton, att det får samma kon-
cistens som zaPonlack).

Siden har de fördelarna före papper, att det är så

o.itraii mycket starkare, samt att det går lätt. att beklä
futtig" ytär med på grund av sin stora elasticitet' Det
L;; ä;.i en nackäel.-Om t. ex. vingen har blivit ar-
Jå"ttigt spänd från början, kan det hända att sidenet

"tt"r 
iagi" veckor har krymt ytterligare, med den på-

tötid att"spant och spryglai kroknar eller.tent av brvt.s

;;lb;i fåi man räki'iäed, innan man börjar klä, och

därlör förstärka utsa'tta delar med lister.

Detta var en del byggdetaljer, som jag hoppas-kar1

u"r" tiif å d"t "ytt.-Men modellflvget.är-..inte bara
fve;ning utan i högre grad flvgning, och därför vill jag

komnra med en del trimningstiPs.-oåi ti"". en del, som hi'r f ullständigt .>pippb -på all
fraff" på rtt anaå ballasten. >I -dag blåser det, då

"*iG itg lägga i litet mera blv>,- heter.det ofta' Men
ääi- a.'tåtrtitiaigt fel. Modellen skall trimmas en lugn
ååg iitt bästa gliä, och sed,an skall ballastrummet slutas

äå låt alltid."Istället skall man variera på vingens.eller
.?rLifiotot". anfallsvinklar, ocl.r har man en s' k' land-
ri-f.åi" "tt.t 

pendelkurvaie, behöver man inte ändra
någonting, hurudant vädret än är.---H-;; 

;åt skail förfara med .startkroken i blåsigt vä-
d"t, åt ma" ännu inte riktigt- ense. om' 

-D-e 
flesta flyttar

;;t' i;"; itartkroken vid hårt väder. Men det kan ha

ä-oliigenhet, nämiigen, att modellen kan börja >jazza>>

t"t"ttitt, o* 1"t.t"l*."tttrum ligger tämligen.nära tyngd-

frtrkt.n,'{astän modellen normalt stiger rakt i starten'
'Oa lti. man tvungen att öka ut fenan en aning, tills
modellen startar norrnalt igen. Den verkiige vinsch-
iio"ii"at"o b.yr ,sig inte om att flytta- startk-rokeq-och
[å" aattat ." btåJå"g nå absolut topphöjd.eller 190 m'
(väl optimistiskt anså red.) med 20A m. lina' Men de

;irdä erfalna bör flytta iram kroken, annars bryter
de lätt av en vinge eller dYlikt.--Om 

man har å modell med fast startkrok, och mo-
deien inte stiger tillräckligt brant, går--det lätt att av-
hjälpa detta, ginom att lägga i mera ballast och öka an-

fa1lsvinkeln.
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Om en mod.ell >>jazzar>> vid normalt väder, finns det

.fif.r'-äA.i-ttt-ta tott detta. Det viktigaste såttet är
rti*fi*wit att öka vtan bakom tvngdpunkten'- \den om

ä""'i"%""iff-'gåia i"odeilen ful genöm .att fö..rse der

-ää ."i*tiåfEna, kan man för,söka med att-öFa bal-
i;;å;;.t-ät;eä a"tattsvi"t eln ,och i en del..fall be-

åt-ri"rt"l"*en>> på, att startkroken sitter för långt
i;'".;;;ö;?." *ait" flvttas bakåt. Men-har man last
;;il'ä;;;li;iÄ.J åin.t.'"id konstruerandet av model-

ä ;;;;ätnte >iazza>>-. Men det finns en del model-

i;;: ffi at'"*åiii'g" att-bota, i svnnerhet-sådana med

toit -o*."t"tm 
-och 

samtidigt stor spännvidd som t' ex'

ikalamodeller (Kranich). Då blir man-tvungen ^tf an'
;ää';k ;; 

",i 
i. t . >korv>> i starten' Den korven gör-es

iäpirg"'i ; ;as;. slags duk, och likn'ar.en.vanlig -må]-;
;;;:;;:;;til"tv.'Korvei skali vara direkt kopplad till
;d;li;;":-;å-"it den vid urkopplingen följer- med linatt

iil-å"it å". Om inte heller detta hjälper, är-det bara att
ilnä;'ö ;;a;il;" i taket därhämma till allmän be-

skådning.
Om en modell inte kan starta på grund av nedskårning

atää"tt-ftåii.t,-beror det på ait 6akr-e. lateralplanet är'

för stort och därf ör måste minskas. Då blir man tvungen

;ä .å;; toit-." bit av fenan. Men om marr int-e är hå-

;;d;-;lt ååiot-.t" denna, kan. man i stället öka vtan
?åt-tt"åapt"tten genom att förse modellen med nos-

i""". "län"" kan mån utforma strömlinjeformat, så. a'tt

å;l"t"-;tö. utseendet på modellen. Ma.1 fan lämp'ligen

b;;;'i.;;; Å.a t""t " 
på att i tl6dfall kunna minska

ååiä-tt". ö* modelleniigger just på gränsen, d' v' s'

ibland startar perfekt men ibland skär ned sig, kan man

iusteia-detta genom att minska ballasten och.anfalls-
i'i;k;l;, "ltt 

et?oct kan föra med sig sämre glid'

I fråga om intrimrnandet av glidflykten finns det

it.tå t"vit et att tillägga till det, som de, flesta känner

tiii. O.t ha visat sig, att segelmodeller behöver större
aniallsvinkel på vingen än motormodeller' Medan en mo-

i"r-.a.ff ofiast f['ger bäst med en an{allsvinkel av

0;-j', behöver segåimodellen åtskilligt mera'. Har ving-

en en profil med plan undersida bör anfallsvinkeln vara

ungefäi 3"-5", om profilens undersida är konkav ung'

5'a10". Vid så stoi anfallsvinkel som 10o går det en-

dast att använda >>fågelprofiler>> d. v. s' extremt tunna

och välvda.

Jag varnar på det uttryckligaste att göra en modell

t;;"d. tt. .. *"d hög vingbelastlilc' Pe-t ger visserligen

""'Af."i"g 
i glidtale1, män medför i de flesta fall ej

någor, -i;dt"-sjunkhastighet. Det är nämiigen. endast på

en del modell"i *utt får mindre sjunkhastighet genonl

att öka flygvikten. Det år de modeller som flyger >>un-

dlrkritiskoi d. v. s. strömningen kring vingprofilen är

laminär o.i. d"t bildas en s. k. avlösning på vingens

översida vid låga hastigheter. Men minskningen av

.lunt}tt.tiglt.ten blir -"tt"d"it tämligen obetydlig' Men

sirängt taiet bör inte en modell konstrueras så, att den

flygei unäetkritiskt, om man ger akt på allt det, som

det-sista året skrivits om i modellflygpressen'

En tung modell har många nackdelar' Den flyger fort,
blir svåiatt starta, s1ös sönder lätt, om den >>iandar>>

på olämpiig plats, krossar lätt fönsterrutor (oftast sto-

i"l tråt "fåt det sista skadar lätt människor och

andra fän.
Kom ihåg, att en modell skail vara lätt men också

stark. En Äodell bör tå1a en dvkning från en höjd av

30 m eller mera rakt ned i backen, annars är det ingen

segelmodell. 
R. L._Å.
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Kontursåuade hYsssatser
Vi ha en god sortering

skalamodeller till ile fles-

ta förekommande flYg'

planstyperna. Båtmo-
deller. Modelljärnvägar.
Tillbehör till skalamodel-

ler, segelplan ocl båtar'
Rekvirera vår katalog,

som erhålles gratis.

BOR,
.)

HUS
MODELLAVDELI\TINGEN' HÄLSINGBORG' TEL' I.LI 42' 1,37 32

AGATON RAKETFLYGER

.".{rsååfit

n'urulister fiy'zX\lz mm, 4 öre,

2X2 mm. 5 öre. 2X5 mm' 6 öre'

Älla användbara dimensioner
finnas i lager. n'uruflak. n'uru-

klotsar. Beklätlnadsmaterlal'
Lim. n'årger.

gare. Alla delar kontursågade och

k"opp"o urfräst. Material: Mjuk
furu. Skala 1:25. BYggsatsen lnne-

håller allt erfortlerligt material
utom färg och lim'

Pr bygg8åts kronor 4i 66

B 1? - Svenskt stiirt-
bombplen. En fin bYgg-
sats för vaDa modellbYg-

I"'l-.?llJ-Tuäf åä#",iiu,$tr'L'."f-1.,"åi:
;ili#":."nilä;--siinitisator och rena i

hr"ål" t l I.ih;"" x 
*'n$ 

åF. ni Jä: 
u' 

ä1
ialealisk nYbörjarmodell'

fr bYcgsate kronor 2:25



REGISTRERING
AV MODELLFLYGARE OCH MODELLFLYGKLUBBAR

Re g islre r i n gsreg lå men lö..

1. Registrering i KSAK kan vinnas av varje svensk
medborgare eller sammanslutning av dylika, som god-
kännes av KSAK.

Registrerade med.lemmar indelas i följande kategorier;
a. Aktiva ;medlemmar.

b. Stödjand,e medlemmar.
c. Modellflygledare, godkända av I(SAK.
d. Modellilygklubbar (inkl. scoutgrupper etc. och sektio-

ner av till KSAK anslutna flygklu.b,bar), vardera med
rninst 5 registrerade medlemmar.
Registrerad medlem äger rätt att deltaga i den av

KSAK organiserade, statsunderstödda mod,ellflygverk-
samheten ,och är skyldig att noggrant följa de instruk-
tioner ,och anvisn,ingar, som utfärdats av KSAK.

Registrerarl medlem, som rnotverkar I{SAK:s syften,
kan av KSAK uteslutas.

2. Akriv och stödjande medlem samt mod,ellflygledare
erlägger ti11 KSAK ,en årlig registreringsavgift av
kr. 1:-.

Registreringsavgift erlägges förskottsvis ti11 KSAK
utan särskild anmaning före utgången av januari månad
det år, för vilket avgiften skall gälla. Vid nyregistrering
skall avgift för löpande kalenderår erläggas vid an-
mälningen. M.edlem i registrerad rnodellflygklubb er-
lägger avgiften genofn klubbledaren, vilken redovisar till
KSAK.

Registrerad medlem, som av KSAK uteslutes, äger
icke återfå ,erlagd avgift.

3. Modellflygledare, som av KSAK utnämnts till klubb-
ledare, äger deltaga i av KSAK anordnad modellflyg-
ledarkonferens, vilken rninst en gång årligen hålles i
Stockholm. Varje klubbledare åger därvid utöva per-
sonlig rösträtt med 1 röst. övriga modellflygledare äga
närvara men utöva icke rösträtt. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst.

Ordinarie mod,ellflygledarkonferens hålles före oktober
månads utgång, d,ock minst 30 dagar för.e KSAK:s års-
möte.

Kallelse till mod,ellflygledarkonferens utfärdas av
KSAK senast 30 dagar före konferensen. An,rnälan om
deltagande ska1l vara KSAK tillhanda senast 14:e dagen
efter kallelsens datum.

Vid ordinarie modellflygledarkonierens skola följande
ärenden förekomana:
a. Val av ordförande.
b. Val av sekreterare.
c. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförander-r justera

dagens protokoll.
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d. Föredragning av f. instruktörens rapport jämte re-
dogörelse för planerade arbetsuppgifter.

e. Förslag Irån mo'dellflygledare, vilket för att kunna
upptagas till behandling ska1l vara KSAK tillhanda
senast 14 dagar före konferensen.

f. Val av 3 ledarnöter, vilka samtliga skola vara modell-
flygledare, att föreslås Verkställande Utskottet till
inval i KSAK:s modell{lygkommitt6.
4. Ansökan on1 registrering göres enligt härför fast-

ställda formulär (Uf :1 för enskild rnedlem, Uf :4 för mo-
dellflygklu,bb).

För registrerad rnodellflygklubb utfärdas ett registre-
ringsbevis (U:6), för enskild medlem ett modellflygar-
pass (Uf :3), vilket berättigar till deltagande i modell-
flygverksamheten.

5. Registrerade m,odellflygare och modellflygklubbar
tilldelas registreringsbeteckr-ringar enligt nedanstående:
a. Enshilda ,mod,ellflygare givas en beteckning, vilken om-

fattar en bokstavs- och två siffergrupper. Bokstavs-
gruppen betecknar det Iän, inom vilket modellflyga-
ren är registrerad. Första siffergruppen anger löpande
registreringsnummer för den klubb, modellflygaren
tillhör. Är modellflygaren icke rnedlem i registrerad
modellflygtlubb, är den and,ra siffergruppen >>O>.

Exempel: A - 401 - 4, A - 43 - O.
b. Modellflyghlwbbar givas en beteckning, vilken omfattar

en bokstavs- och en siffergrupp. Bokstavsgruppen be-
tecknar län enl. a ovat.l.. Siffergrupp.en betecknar 1ö-
pande registreringsnummer inom landet för modell-
flygklubben.
Exempel: B - 21.

Bokstav.sgruppernä äro identiska med de för automo-
bilregistret fastställda betecliningarna, vilka äro:

A. Stockholms Stad.
B. Stockrholms ilän.
C. Uppsala län-
D. Södermanlands län.
E. östergötlands län.
F. Jönköpings län.
G. Kronobergs län.
H. Kalmar län.
I. Gotlands län.
K. Blekinge län.
L. Kristianstads län.
X{. Mal.möhus län.
N. Hallands län.

O. Göteborgs- o. Bohus
1än.

P. Älvstrorgs län.
R. Skaraborgs län.
S. Värm'lands lån.
T. örebro län.
U. Västmanlands län.
\\r. Kopparbergs län.
X. Gävleborgs 1ån.

Y. Västernorrlands län.
Z. Jämtlands län.
ÄC. Västerbottens län.
BD. Norrbottens län.
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KSAK:s M ODELLFLYGMARKEN
I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Söhanden.

1. Sökanden skall inneha giltigt nrodellflygar-
pass.

2. Sökanden ska1l sjä1v ha byget anmä1d
rnodell.

3. Sökanden skall sjä1v starta anmäld mo-
de1l. Vid start av segelmodell skall den
sökande manövrera startanordningen.

Erpedition.

1. Ansökan ,skall ingivas enligt av KSAK
f aststälit formulär (Uf :8). Tiil ansökan bi
fogas sökandens modellflygarpass.

2. Sedan ansökan behandlats av KSAK, åter-
ställes modellflygarpasset jåmte model1-
flygnnärket mot postförskott till sökanden
eller den registrerade modellflygklubb sö-
kanden tillhör, varvid följande kostnader
uttagas :

a. Märkeslösen, enligt KSAK:s gällande
prislista för m,odellflygnaterielJ

b. Portoavgift.

N{ätke

flygn. på

vilka ge-
nomsn.-

tid räknas

lärn

Brons

Silver

Guld

Elit

II. MÄRKESVALÖRER.

KSAKS:s modellflygrnärke finnes i följ. va1örer:
A, Järnmärke
B. Bronsmärke
C. Silvermärke
D. Guldmärke (förgyllt silver)
E. Elitmärke (förgyllt silver med eklövskrans

i grön ernalj).
Märkena skola erövras i tur och ordning,
med segel- eller gummimotormodeller i val-
fri klass, tillhörande KSAK-serien.

III. PROVTAGNING.

Vid provtagning gäller följande instruktioner:
UI:6, II:B och V:a (tidtagning)
UI:4, II:A (klassificering)
UI :6, IV (startteknik).

Flygningar, som gälla ett och samrna märkes-
prov, skola vara utlörda samrna dag och i ome-
delbar följd.
Kompetensfcrdringar för resp. märken och klas-
ser angivas i följande tabe11:

Lägsta genomsnittstid per flygning (sek.)

S Segelmodellet

Minimitid
pet flygning

(sek.)

320

A.

B.

32

300

SI

25

45

85

150

240

I

2

3

J

30

55

100

200

190

25

45

80

t40

r80

t5

30

60

t20

r60

40

65

220

30

55

90

150

' IV. KVALIFICERING FÖR SEGELFLYGVERKSAI\IHET.

I enlighet m,ed av Kungl. Väg- och Vattenbygg-
na'dsstyrelsen utfärdade särskilda bestärnmelser av
den 27 december 1943 må i arbetstiden för sökan-

d,e av premier för A-, B- och C-diplorn uppnådda
resultat i modellflygning räknas såsom ett visst
antal arbetstimmar, dock högst 40 Vo av totalt er-
forderlig arbetstid d. v. s. för

Adiplom högst 20 tim.
B-diplom > 40 >
C-diplom > 60 >>

Resp. modeliflygmär,ken skola därvid gälla föl-
jande antal arbetstimrnar:

Bronsmärke: 5 tim.
Silvermärke: 25 > (summa: 30 tim.)
Guldmärke: 30 > (su,mma: 60 tim.)

Gummimotor-
modellet
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''VINGARNA" _
det storc nqmnet inom svenskt modellflyg

>Vingarna>> - vilken modellflygintresserad svensk har
inte hört detta namn i samband med segrar och strå-
lande prestatiorer på in- och utländska modellflygarenor,
ett namn som är intimt förknippat med Sveriges upp-
sving till väridseliten i modellflyg, ett namn med en
fläkt av auktoritet och triumf. Redan namnet i och för
sig sjä1v har en sällspord kraft och grace, som är sä11-
synt inom svenskt klubbliv och som gör ått man lägger
märke tiil det. Men det är inte detta som gjort dess
berömmelse, utan, klubben bakom det - Sveriges främ-
sta modellflygklubb genom åren.

De flesta svenskar och många, många utlänningar ha
säkerligen hört namnet Vingarna nämnas i samband med
modellflyg, me:l ytterst få känner till dess förflutna, de
oerhörda svårigheter och prövningar som klubben haft
att genomkämpa i det tysta vid sidan av strålande fram-
gångar på tävlingsbanorna. Detta är ej platsen att ge en
beskrivning av baksidan på den medalj, som varit en
ledstjärna för sverskt modellflyg, men såsom ett enda
exempel kan nämnas att klubben under hela sin fram-
gångsrika verksamhet ej ägt er klubblokal, vilket ju
anses som ett livsvillkor för en modellflygklubb.

I början av 1930-ta1et, då modellflyget började samla
utövare i större mängd här i landet, var den allenarå-
dande klubben i rikets huvudstad Stockholms Modell-
flygklubb. Den förde under denna inled,ningsperiod i
det svenska modellflygets era en mi:rst sagt tynande till-
varo, och huvudstaden.s färger voro betänkligt bleka,
vilket dock knappt märktes emedan det ännu el strålade
några starkare färger någonstädes i riket. Det fanns
emellertid många modellflygare i Stockholm, som voro
missnöjda med Modellflygklubbens verksamhet eller rät-
tare sagt brist på dylik, och man diskuterade möjlighe-
terna för bildande av er ny, mera livskraftig kl;bb.
Initiativtagare till denna nya klubb blev Sven Wentzel.
Den bildades den 17 juli 1935 och döptes till >>Vingarna>>.
D-en första styrelsen bestod av Sven Wentzel, Lars
Mårtensson, Björn Ardersson, Sune Stark, Äke Lund-
mark och Nilrs Pettersson, sa,mtliga dåförtiden aktiva
modellflygare. Medlemsstaben utgjordes vid starten av
Tord Andersson och Börje Stark, bröder till två av
styrelsemedlemmarna, men sedan klubbens bildande bli-
vit allmänt känt ökades medlemsantalet snabbt. Det stan-
:rade dock vid ett 25-ta1, ty styrelsen hade föresatt sig
att ej upprepa föregående svenska modellflygklubbari
mi.sstag att lägga huvudvikten på medlemsvärvningen på
bekostnad av kvaliteten. Vingårnas lösen blev istållet:
flyga, {lyga och åter flyga! Och detta är nog en stor
del av hemligheten med klubbens snabba intagande av
en domi:rerande stäl1ning inom svenskt modellflyg. Ef-
ter ett par år framträdde som klubbens starke man
fabrikör Tyko Stark, mera känd som >>Pappa> Stark,
och han har sedan dess lett Vingannas öden. Att gå
närmare in_ på allt vad klubben uträttat under årens lopp
skulle fordra en hel bok. På det utrymme, som här st.,är
till buds, få vi nöja oss med en summari:sk översikt.
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Under åren 1935, 1936 och 1937 erövrade Virgarna i
tävlan med andra klubbar 106 förstapris av 119 möjliga!
Därefter har ingen noggrann statistik kunnat föras över
prisskörden, men man }<an nämna att hos Vingarna ha
hamrat 2 nordiska mästerskap av 2 möjliga, 4 riks-
mästerskap av 4 möjliga, samt 19 SM-tecken av 41
möjliga !

Det är en utbredd uppfattning inom den svenska mo-
dellflygarvärlde,n att Vingarna intill senare år blott vi-
sat motormodellernas >framfötter>, men detta är fel.
De första medlemmarna i klubben, man skulle kunna
kalla dem ur-virga,r, sysslade med såväl motor- som
segelmodeller, och att klassen på de senare ej var dålig
visas av att redan 1936 gjorde >ur-vingarna>> tider på
upp till 12 minuter och sträckflygningar på upp till än
mil med segelmodeller, resultat som inte skämmas för
sig den dag som i dag är. Men så småningom togo mo-
tormodellerna, såsom varande de intressäntaste, över-
hande:r inom Vingarna. >>Ur-vingarna>> fingo tidigt upp
ögonen för att möjligheterna att få mäta sina lirafter
med utländska modellflygare voro :störst med de s. k.
Wakefieldmodellerna. Sedan 1928 avhölls varje år en
tävling om >The Wakefield Cup>, som räknades som in-
officielit V. M. i modellflyg, och {ör denna tävling gäll-
de speciella regler, som sedan blevo normgivande föi en
m-ä1gd andra stortävlingar över hela världen (b1. a.
gälla de för våra Nordiska Mästerskap). Redan 1936
tog >ur-vingarna>> itu med Wakefieldmodellerna, och ett
par bra typer hade redan sett dagens ljus, då medde-
lande kom att reglerna helt omarbetats till 1937 års täv-
ling. Så fick arbetet läggas på en annan bog, men detta
hindrade irte att Vingarna fu 7937 voro klära att taga
upp kampen med världens modellflygelit. I Wakefield-
tävlingen, som detta år gick i London, gjorde svenskar-
na (läses: Vingarna) en uppmärksammad insats. Här-
med äro vi inne i >modern tid>, och de följande årens
framgångar på de irternationella och nationella täv-
lingsbanorna äro alltför välkänd,a för att närmare be-
höva kommenteras. Höjdpunkten blev vikingatåget till
Paris och Antwerpen i juli-augusti 1938, dt det sven-
ska Wakefieldlaget, uteslutande bestående av Vingar,
definitivt gav Sverige en erkänd stälhing bland världens
f örnämsta modellf lygnationer.

1939 kom så världskriget och stoppade Vingarnas vi-
dare framfart i internationella tävlingar, och inart bör-
jade även gummimotor- och balsabrist göra sig gällande
och motormodellflyget börj,ade gå tillbaka ej 6lo1t inom
li:garna utan i hela det övriga landet, som under för-
krigsåren i'nfluerats av Vingarnas exempel och huvud-
sakligen omhuldat motormodellerna, Vid äenna tid drogo
sig även de flesta av Vingarnas >>storfräsare>> från fö"r-
krigsåren tillbaka från aktivt modellflygande, på grund
av 3tt and,ra -uppgifter, såsom studier, iegel- åUer mo-
torflygutbildning.

Så kom då segelmodellernas stom chans, då iu mate-
rialet till dessa modeller helt ka.n framstäilas inom lan-



Konstruktör: V. Putkonen, Helsingfors.
Specialbygge för Jämijärvitävlingarna 1943 i klass

FA].
, Konstruktionstanhe: Ett försök att kombinera en )>mo-

dern>> vin'gprofil (:f[gs111k) rned god strömlinjeform

och göra hela utförardet i
största tillåtna storlek för att
få fram betydelsen av R-talet
vid övernormal storlek.

Reswltat au Proven: >Kuha
15> måste betecknas såsom
oöverträffat ifråga om liten
sjunkhastighet och förhållan-
devis liten flyghastighet.
Strax u:rder hanget vid knappt
märkbar hangvind 2 minuters
flygtid med laandstart
höjdförlust c:a 5 meter.
>>Hangvinden>> alstrades vid
de under hanget liggande obe-
tydliga kullarna.

Glidtalet uppges vara unge-
för 1:28, men noggrann kon-
troll har ej skett. Vid full-
komlig vindstilla har model-
ler flugit lrän 22 meters hjöd
600 meter medan en god Ba-
by samtidigt f1ög endast om-
kring 100 meter.

Storleken gör modellen
svårhanterlig.

Tack vare trimningsfel led
modeilen totalhaveri vid hög-
start. Sjäiva starten lyckades
väl, fulikomlikt rakt. Fenan
och stabilisatoröror,na torde
l.ra för liten yta, ailtför rikt-
ningsstabil.

Data:

Spämvidd: 3 400 m

Långd: 1 800 mm

vikt: 1 560 sr
Vingbelastning : 22 grldmz

Vingyta: 70,9 dm'

Kroppen är uppbyggd På
en >skelettbalk>>, som infälits
i spanterna (den sträckade
linjen på kroppens sidoprojek-
tion). Vingens huvudbalk är
på samma sätt uppbyggd så-
som >skelettbalken> av rib-

bor och fan6r (se ritn.). Nosblocket av två vinkelrätt
mot varandra limmiade 5 mm:s fan6rplattor. Uttag för
viktbehållare finnes, Vingfästena med >>fickor>>' Ving-
och stabilisatorprofiler av egen modell. Kroppens tvär-
sektioner runda eller ovala.
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dets gränser, och i denna bekymrade situation-räddade
de dJt svenika modellflyget från stagnation' lmpulsen
till denna segelmodeliernas rerässans i Sverige kom ut-
ifrån landet,- företrädesvis från Linköping och örebro.
Vingarna kom emellertid på efterkälken, då ju klubben
pt"k"tirkt taget helt frångått segelmodellerna. Men arbe-
iet lades gänast om efter den nya linje:r. Det gavs ej

tillfälle till resignation, ty det stod klart för envar att
Vingp.ma är ett namn som förpliktar ! Så småningom
gav arbetet frukt och Vingarna kan i dessa dagar upp-
visa ett garde unga segelmodellflygare' som höra till
de bästa i landet, och som tillsamrnans med några gam'
la motormodell-rävar nu upprätthåller Vingarnas ställ-
ning som landets främsta modellflygklubb. >Imag>.

6t



SM IMODELLFLYGN
hållno i Västerås den g oug. l94g

st

1. Äkesson, E., Hfk
2. Pettersson, b;- Efk 

' 
::

3. Larsson, L. G., Efk ..
4. Nygren, G., Sfk ... ..
5. Iveskog, K.-G., Len ..
6. Haraldsson, 8., ViS ..
7. Adolphsson, K.-E., Efk
8. Andersson, Lennart, ösfk
9. Eilert, S.-8., Vfk . .. .

10. Larsson, E., Nmsfk . .
11. Dahlqvist, 8., Hfk ..
12. Landegren, R., Vfk ..
13. Svensson, 8., H{k .. .
14. Gärdin, J., ösfk
15. Andersson, R., ViS ..
16. Segerfelt, I-., ViS .. .

17. Lindholm, G., Mhö ..
18. Lundin, S.-E., Afk ..
19. Börjesson, Börje, Gbg
20. Andersson, L. U., ösfk
21. östlund, F., Efk
22. Schmiterlöw, H., ViS
23. Andersson, N., Vfk ..
24. Olsson, Ove, Efk ....
25. Persson, S., Hfk ... .

26. Johansson, H., Vfk ..
27. Andersson, S., ösfk . .
28. Bierfeldt, B., Efk ....
29. Johansson, S., Hfk . . .

30. Nilsson, K., Hfk . ....

s2

l. Persson, S., Hfk
t: MA't*.'.";;' M;ii;, Eiti
3. Andersson, S., ösfk ..
4. Nilsson, I., Hfk .. .. .

5. Blomberg, L., ösfk ..
6. Löwen-Äberg, R., ViS
7.Hedman, B., Kafk ,..
8. .Ekeberg, N.-O., Mhö
9. Hjelmdrus, R., Len . .

10. Andersson, N., Vfk ..
11. Börjesson, 8., Gbg . .

12. Eklind, R., Efk ......
13. Karlsson, N., Mfk
14. Lund, E., Gbe
15. Sundin, K., Afk . . . .. .

16. Lundin, S.-E., Afk ..
17. Källström, 8., Mhö ..
18. Olsson, O., Esl . .. . . .

19. Persson, R., Hfk , ,. .

20. Sjunnesson, S.-D., Esl
21. Äkerman, N., Vfk .. ..
22. Aberg, M., ViS ......
23. Andersson, L., Gbg . .
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llax.-
Perioder genom-

L :a zia. 3 :e snitts-
tid

12.11.5 8.06.0 1.13.0 4.37.7
0.39.6 3.00.0 5.26.2 3.01.9
0.54.4 2.00.9 5.37.5 2.50.9
6.10.0 0.45.0 1.32.8 2.45.9
0.52.6 t.01.7 8.32.6 2.38.1
1.10.6 9.29.2 0.38.2 2.36.3
0.26.8 7.55.0 0.54.0 2.36.0
r.21.0 3.20.3 2.28.3 2.23.2
3.08.6 1.07.8 2.45.5 2.20.6
1.34.5 1.07.2 4.08.8 2.16.8
1.16.2 3.28.7 t.30.2 2.05.0
2.04.0 2.26.8 t.14.t 1.54.9
2.10.8 1.52.9 1.35.1 r.52.9
0.56.0 3.53.4 0.36.0 1.48.4
2.13.5 2.06.1 1.00.0 1.46.6
1.30.1 0.28.8 3.16.1 1.45.0
2.11.0 0.57.0 1.46.1 1.38.0
1.49.8 0.49.0 1.13.0 1.37.3
r.31.6 0.48.2 1.53.5 1.24.4
1.08.3 1.15.5 1.44.8 1.22.9
1.3r.5 1.21.0 0.58.2 1.16.9
1.17.5 0.59.0 1.20.0 t.12.2
1.06.4 1.26.0 0.52.1 1.08.7
1.08.9 t.r2.2 1.04.2 1.08.4
1.43.9 0.38.4 0.59.6" 1.07.3
2.23.4 0.56.0 0.00.0 1.06.5
2.14.4 1.01.5 0.00.8 1.05.4
0.29.3 1.s2.2 1.13.5 1.05.0
1.02.8 1.20.2 0.30.9 0.57.9
r.41.3 0.55.4 0.02.8 0.54.1

l{ax.-
Pcrioder genom-

1 :a 2:a 3 :o snit { s-
tid

3.12.5 1.57.9 6.18.0 3.43.5
9.23.2 1.05.0 s.33.4 3.s2.9
5.07.4 2.16.4 1.25.8 2.56.5
r.26.t 0.r5.9 7.46.2 2.53.7
0.42.0 0.51.5 9.19.5 2.31.4
2.30.2 3.04.9 1.41.5 2.25.5
0.55.0 1.8.6 4.18.0 2.14.2
2.37.3 2.A.9 1.39.8 2.14.0
2.46.8 1.19.2 1.40.1 1.55.4
1.08.9 1.03.9 3.09.6 t.47.5
t.35.4 0.48.6 2.58.0 1.46.7
2.46.7 0.58.6 1.36.5 1.46.3
1.41.8 2.28.7 1.04.2 1.44.9
L18.2 1.30.3 2.25.5 1.44.7
1.58.3 1.10.5 2.03.5 1.44.1
2.13.8 1.41.1 0.59.8 1.38.2
0.59.5 3.05.2 0.42.0 1.36.2
1.09.0 t.48.6 1.39.0 1.32.2
1.48.0 1.23.5 t.t5.2 1.28.9
1.50.0 0.3r.2 2.02.9 1.28.0
0.47.0 1.12.9 2.22.4 1.27.4
r.57.8 1.39.6 1.38.2 1.25.2
1.28.8 0.54.6 1.50.2 t.24.6

NG

2.57.4 0.25.0 0.44.5 Ln.3
1.13.6 1.27.0 Ln.8 t.zt.t
0.49.0 1.42.0 1.30.0 1.20.s
r.04.2 2.00.2 0.52.4 1.18.9
0.44.5 1.17.8 1.30.5 1.10.9
0.58.5 1.43.7 0.45.9 1.09.4
0.09.0 r.00.0 2.10.3 t.06.4
0.15.0 1.26.3 1.28.9 1.03.4
0.53.8 0.54.1 t.16.2 1.01.4
0.34.0 t.46.2 0.43.4 1.01.2
1.51.6 0.01.2 0.50.0 0.54.3
r.31.2 0.21.0 0.50.9 0.54.3

Max.-
Perioder geDom-

7ia 2ia. 3:e snitts-
tid

1. Jansson, C., ViS . .. .. . 3.22.5 5.32.0 6.08.7 4.58.2
2. Blom, K., Bfk 30.42.9 4.12.3 1.50.2 4.00.8
3. Nilsson, K., Hfk .... 2.07.9 13.37.0 1.43.9 3.l7.z
4. Sundin, K., Afk . . . ... 1.22.0 1.34.8 8.38.0 2.58.9
5. Larsson, L. c., Efk .. l.2O.O 1.14.7 5.18.2 2.40.9
6. Vennberg, 8., Gfk .. . 1.52.2 4.03.2 1.36.4 2.30.6
7. Iveskog, K.-G., Len .. l.ll.7 2.43.6 3.11.4 2.22.2
8. Sjunnesson, S.-D., Efk 2.04.1 1.45.5 2.58.0 2.t5.9
9. Andersson, R., ViS .. 1.56.3 3.14.0 0.53.6 2.01.9

10. ICrchhoff, S., Mhö .. 1.42.4 2.30.4 1.51.3 2.01.3
11. Södergård, B., Hjo .. 2.16.1 0.56.5 2.09.6 1.42.4
12. Henriksson, A., Hfk .. 1.33.4 1.30.0 1.58.7 1.40.7
13. Ljungdahl, H., Mhö .. 1.17.8 0.00.0 3.31.6 1.36.5
14. Andersson, L., Gbg .. 1.03.6 0.48.6 2.39.6 1.30.6
15. Vallin, N., Afk 2.17.6 0.45.1 0.02.0 1.01.5
16. Landegren, K.-E., Vfk 0.43.7 0.51.8 1.24.9 1.00.1
17. Haraldsson, B., ViS .. 2.08.2 0.11.0 0.00.0 0.46.9

I
i
l.

I
l

24. Lövgren, O., Bfk
2s. Vå.t]i"e, c.; Mil ::.
26. Hagberg, S., ViS ...
27. Eklind, K., Efk . .. ..
28. Bierfeldt, 8., Efk . . .

29. Andersson, I,, Mhö
30. Kirchhoff, S., Mhö
31. Nordin, L., Mhö ...
32. Håkansson, A., IVIfk .

33. Hollsten, L., Vfk . ..
34. Grupp, K., Mfk . ..
ås. wäåi",gl ii.,"cit"..
s3

MI

1. Landegren, K.-8., Vfk
2. Löwen-Äberg. R., ViS
3. Svensson, K.-E., Len , .
4. Åkerman, F., Vfk ... .

5. Landegren, R., Vfk ..
6. Haraldsson, 8., ViS ,,
7. Leo, 8., Vfk ........

M2

1. Blomgren, 8., ViS ...
2. Leo, 8., Vfk ........
3. Blom, S., ViS
4. Svensson, K.-E., .Len
5. Hjelm6rus, R., Len .. .

M3

Lind, O., ViS ........
Blom, S., ViS ........
Åkerman, F., Vfk . .. .
Blomgren, 8., ViS ,..

Perioder
1:a 2ia

1.09.0 12.14.8
1.15.2 0.08.0
1.30.4 0.25.6
r.07.0 1.31.5
1.41.1 1.01.0
1.15.2 0.52.6
1.03.9 0.00.0

Perioder1:a 2:a

3.38.5 1.54.0
1.28.6 r.04.1
r.10.0 0.57.8
1.r6.4 1.04.5
1.08.0 0.48.8

Perioder1:a 2ia

1.46.8 2.03.5
r.48.6 2.05.8
3.30.8 1.01.0
3.26.6 1.s3.2

Max.-
genom-

3:e snitts-
tial

1.22.8 2.50.6
3.14.8 1.32.6
1.37.5 t.tr.2
0.50.3 1.09.6
0.40.1 1.07.4
0.58.6 1.01.0
1.09.0 0.44.3

Max.-
genom-

3:e snitts-
tid

)7./1 ) )Å))
1.11.2 1.14.6
1.20.9 1.09.6
0.40.7 1.00.5
0.36.2 0.51.0

Max.-
genom-

3:e snitts-
tid

2.49.0 2.13.1
2.28.5 2.07.6
1.43.0 2.04.9
1.04.8 2.01.0

1.
2.
J.

4.
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SM 1943 LAGrÄvL rN G E N

Vingamas lag 1:
Bengt Blomgren . ....,.
Sverker Blom ,
Robert Löwen-Äberg ..
Rune Andersson ,......
Hahnstad.s lag 1:
Ingemar Nilsson
Kurt Nilsson
Bertil Dalqvist . .. .. .. .

Eslöus lag L:
S. Sjunnersson . ...... .

M. IVlårtensson ........
O. Olsson

Vingarnas lag 3:
Hans Schmiterlöv .... .

Olov Lind
Lennart Segerfeldt ....
Martin Äberg

Grupp
)>

Grupp

Grupp M.
>> M.>s.
*q

Klass M. 2
> M.3
> s.2
> s.3

Klass S. 2
> s.3
> M. 1

2.42.2
2.07.6
2.25.5

7.15.3

3.09.4
3.t7.2
0.26.6

6.53.2

2.r5.9
3.32.9
q.ze.7

6.18.5

-.55.4
)?2)
t.tt.2
5,28.8

i.ii.i
1.45.0
1.25.2

5.25.3

Västerås lag 2:
Bengt Leo
Lennart Melin .

Nils Äkerman
Rolf Landegren .......

Eskilstunas lag 7:
Börje Bierfeldt ........
Lars G. Larsson .......
Olof Pettersson ..,.....

Västerås lag 7:
Karl-Erik Landegren . ..
Folke Äkerman . ... . .. .

Nils Andersson .... . .. .
Harold Johansson ......

Vingarnas lag 2:
Bertill Lindell .........
Anders Deurell
Bengt Haraldsson ..... .

Arne Blomgren ... .. . . .

östra-Södermanland,s lag 1:
Sven Andersson .. . .... Grupp M.
Lennart Andersson .... > S.
J. Gärdin )> S.

M. Klass
M.
S.
s.>

Klass M. 1 0.43.3
> M.2 t:::
> s.2 1.27.4
> s. l 1.55.9

4.05.7

Klass S. 2 1.10.9
> s. 3 2.40.9
> M. 2 q41.0

4.02.8

Grupp M.
>M.
)> S.

M.
M.
S.
S.

S. Klass S. 3s. > s.2
M. > M.1

>

Grupp

Grupp
)>

>) 1.07.8
0 4&1

4.00.8

::::
2.36.3
0.45.9

3.32.2

0.22.5
2.23.2
0.41.8

3.27.5

S.

S.
S.

M.

Grupp S.>s.
>M. M.2

M.3
s. 1q?

Linköpings lag 1:
Rune Hjelmdrus ..,..,. Grupp S.
Karl-Gustav Iveskog .. . > S.
Karl-Erik Svensson ..... > M.

Klass

Klass

s.2
s.3

M. 1

M. I
M.3
s. 1

s.2

Grupp M.
>M.>s.>s.

Klass

)>

Klass

M. 1

M.3
s. I
s.3

M.2
s. 1

s.2

STOR PRISTÄVLAN
Varje vår anordnar HOBBYCiRKLARNA en tävling i byg-
ga,nde av massiva flygplansmodeller. Alla modelibyggare konna
deltaga. Tävlingsintresset är stort med deltagare från alla delar
av landet. Priserna äro många och värdefulia. Skriv efter täv-
lingsvillkor. HOBBYCIRKLARNA har det största urvaiet ak-
lqe^l!_-llygtlansmodeller, såväl massiva som spantbyggda.
HOBBYCIRKLARNAS byggsatser på massiva moäellei iine-
häIla kontursågat trämateriä1,"d. ". r.'L.opp ä.Ä ui"g. äto ioi-
made. Byggaren,har bara att putsa och föga ihop delarna, till
vilket endast behövs kniv, fit och lim. Lim meäföljer bygg-
satsen. Härintill ses en medlem av tävlingsjuryn 1942, moäött-
byggare Hellström, granska några av priitagarnas modeller.

Rekairera "farn i lj e ns b o bbg-k a t alog"
som ger >1000> fritidsuppslag. Katalogen erh. mot ins. av 55 öre.

FLYG . RADIO . MOTORER . BÄTAR . JÄRNVÄcnn
KEMI . FACKLITTERATUR . FILATELI . SPORT

allt för alla bobbgister

HOBBYCIRKLARNA. BOX IO57 O STOCKHOLM 16
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Ft-l
Helwenskl segelflygplon

Konstruktör: Civ.-ing. Tord Lidmolm

Tillverkore: A.-8. Flyginduslri, Holmslad

DATA OCH PRESTANDA:

Spönnvidd: l4 m

Löngd; 6,4 m

Höid: I,rs m

Vingfc: l4,asz
Vingbelcstning: I I kg/mz

Minsto hostighet: 50 km/tim.

Slunkhoslighet: O,zr m/sek

Glidlol: l:23

1937 års

Wqkefieldsegrorq

Konslruerod och flugen ov \
Emmonuel Fillon, Poris, Fronkrike\
Ritning ur Fronk Zoics' \
Model Aeronoulic Yeorbook (
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I
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SKFILFI t=lo#
S.KFIIiILSTRSFI

YIN€PROFIL:
Rcrf: Gösq9
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)oro* -ag--\-4-\24 CYL. NAPIER "SABRE''
på 2400 hk

BEVÄPNING:

4 ST 20 MM AKAN,
HELT INKAPSLADE

pp

,l#;EoJ ; få_ilf 
I E rMErÄELLKoJ.r srR u K-

FÄRGScHEMA:

UPPIFRÅN SYNLIGA YToR cAMoUFLERADE
I SANDBRUNT OCH OLIVGRÖNT. UNDER-
srDAN ÄR vtTBtÄ MED MITTPART|ET AV
VINGEN SVART. OCH VITRANDIGT

UTKASTNINGSHÅL FöR PATRoNHYLsoR

HAWKER ''TYPHOON IB'' 67
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Fl 156 "STORCH"
,,STORKEN"

(s t4)

. DATA:

Spönnvidd: l4,zs m

Löngd: 9,ro m

Höid: 3,os m
Vingyto: 26 mz

Besöltning: 2-3 mon
Tomvikt: 935 kg
Flygvikl: 1.320 ks
Mox. hoslighet 178 km/tim
Morschhostighel: I 50 km/tim

70

E'tSc
-9Foå>F<<
"furol
i ti,
cQ2
2a+
E&^b
do-u
)!l

fAsTA SLOIS__

DÖRR ENDÄST PÄ KABINENS HÖGRA SIDA

t:'-r,
\ ,'-i'\-

-
o
F
?

:!
E

E

<z
49.<,

rPu
I65?*a
dg.i
YEO

I

I i lrfi +r( c;c I I o,o I l':,i
1-ll-l-f-l---'fl{l Y

Y

,-f"'
( o;^)

Yrl\
T-,il-Y



&

E

.ffi

t,

H

ffi:

I P!ANEr ån Fv k€LFCfirL.
lni.iiäi;rcE-5ti-r
Ei;q#-oEÄ--a@R-

CURTISS ''XSB2C-I'' Amerikonskt störtbombplon i skolc l:lOO

MODELLFLYGET
I USA

Det arnerikanska modellflvget är betydligt äldre än

det svenska, och dessutom av en enorm omfattning'
Man räknar nämligen med att USA har inte mindre
än över 2 miljoner rnodellflygare, en siffra som sanner-
ligen imponeiar. Mest intresserar man -sig för^ motor-

-äd.ll"tt*, därnäst för bensinmotormodeller. Segelmo-
dellerna däremoi har funnit mycket {å utövare.

En god uppfattning om amerikanskt modellflyg f.år
,n"r tld studlum av Frank Zaics >Model Aeronautics
Yearbok>>. I likhet med Hobby-boken innehåller den mas-
sor av ritningar, av vilka ungefär 45 % är motormo-
deller, 45 % bensinmodeller och resten inomhusmodeller
+ enstaka seeelmodeller. >Det står i Frank Zaic>, hat
blirrit 

"tr 
gansfa flitigt använd sats här i landet, -men nu

har det inte kommit någon bok ttr hans hand sedan
1938, och mycket talar för att han tröttnat på detta
arbete.

Av amerikansk modellflyglitteratur kan vidare näm-
nas månadstidningen >\{odeil Airplane News>>, en ut-

märkt modellflygtidning som fått spridning även i vårt
land. Bland medarbetarna märkes den framstående mo-
dellaerodynamikern Charlbs Hampson Grant, känd bl. a.
för sina profiier G, M och X.

I Amerika skulle det aldrig f'alla någon människa in
att kalla modellflyg för lek. En hobbv är en hobbv och
en amerikan som inte har en sådan är lika sällsynt som
en svensk'restaurant som inte har smörgåsbord. (Gä1-

ler fredstid.)
Att det finnes mycket att lära av ,amerikanarna kair

man vara övertygad om, och ett fast samarbete skulle
säkert betyda rnycket för vårt modellf lygs framåt-
skridande.

När det blir f red och atlantf lygtrafiken kommer
igång packar vi ailtså våra modellflygtrunkar och tar ert

dust-med ]'anl<ees minst en gång i månaden . . .

7t

Ingen modell är så enkcl' att den ei kan
bjggas uä|.
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ForsrEG ENDAST Å vÄtsten sroa
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H
sOMBSTÄL

KINGFISHER ÄR AV METALLKONSTRU(TION BOMB l0O LBs

(a5,36 kg.)O UNDANTAG AV ATT RODERYTORNA
ÄRO DUKKLÄDDA

I.ANDNINGSSTRÄLKASTARE OETALJ AV FIAPS
ENDAST Ä VÄNSTRA UNDERVINGEN 3 ggr f<trstorod)

K

PLANET UNDERIFRÅN
APS MED SLOTS

PLANET UPPIFRÅN

FÄRGSCHEMA

UPPIFRÅN SYNLIGA YTOR
ÄRo tIUsT GRÄGRöNA
UNDERIFRÅN SYNLIGA
YTOR ÄRO VITBLÄ
NATIONSBETECKNINGAR, VIT STJÄRNA
(MED RöD PRICK) PÅ BLÅ BOTTEN
SIFFRORNA VITA

BEVÄPNING:

EN FAST, EN RöRLrc 7,9 mm:s KsP

A
-T--TI
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)
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MOTOR:

PN,ATT & WHITNEY
NAVIGATIONSLJUSwAsP .tuNtoR ö 450 hk

BOMg BOMBSTÄLL

STöDFLOTTöR
STRÖMLINJEFORMADE STÅLsTAG
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rrer arbetet skulle bedrivas. Inga erfarenheter fanns på

området och tillgång till ledare var nästan lika med noll.
Pengar saknades, instruktioner saknades. Vad som fanns

var en kommitt6 och ett obeprövat arbetsområde.
En av de första åtgärder som vidtogs, var att skapa

klassprov för flygscouterna. Ett par kårer fingo i upp-

drag att pröva flygscouting och klassproven. Nrta ka-
rer fingo längre fram samma uppdrag. överallt gick
<let bra. Men svårt var att få fram ledare. År 1942

bereddes några KFUM:are tillfälle att deltaga i en av

KSAK ordnad modellflygledarkurs, och de kunskaper

de då drhöll, ha komrnit till stor nytta.
På hösten 19,13 ansåg Flygscoutkommittdn tiden mo-

gen för att sätta igång på allvar. Man kalLade landet;
{lygscoutled.are till en konferens i Stockholm, och de

riktlinjer som då drogos upp komma säkert att stå sig

i all framtid.
Flyg och scouting: detta innebär ju att vanlig scou-

ting landscouting, måste kvarstå. Man kan inte frångå
scoutings ursprungliga id€ och mening' De egenskaper

som grundläggas under scoutarbetet komma alltid att
ha sitt värde. Flygscouting måste därför alltid inne-

fatta vanlig scouting.

Vad som intresserar mest i detta sammanl-rang, är det

flygande momentet om man så får uttryclca det'

Modellflygning kommer att ingå som en huvudbe-

ståndsdel. Av en flygscout av tredje klass kommer man

bl. a. att fordra, att han själv kan bygga och trimma
en modell, samt erövra järnmärket. Det låter inte så

märkvärdigt. Men man behöver bara gå till de vanliga
rnodellflygarna: hur svårt år det inte att få fart på

märkestagningen. Det är därför nödvändigt att låta
flygscouterna högst försiktigt känna sig för på ett iör
dem helt nytt område.

För en förstaklasscout har man ställt silvermärket
som fordring. Det kräver en hel del modellflygkunnan-
de av sin rnan, och har man vät fått flygscouten så

långt, behöver man inte vara rädd för att mista honom.

Dessutom måste en förstaklassare erövra A-diplom i
glidflygning. Alternativt guldmärket i modellflygning.

Vad sorn kräves för att få full fart på flygscouting är

ledare. Dessa måste givetvis vara kunniga i allt lad
som till modellflygning hörer, vidare scouter med goda

ledaregenskaper. Det fordras nämligen mycket av en

som skall leda både scouting och modellflyg. Det bör
inte vara så svårt att inse.

Modellflygningen kan helt och hållet skötas av egna

krafter. När det gåller glid- och segelflygning år det

besvärligare.

Att bygga glidplan och bedriva flygskola, det är en

mycket omfattande apparat. Att tänka sig att flygscou-

terna var och en på sin ort skulle ha egen flygverk-
samhet är absurt. Därför skall t. v. all segelflygverk-
samhet ske i samarbete med de lokala flygklubbarna.

Hur KFUM:s flygscouting är upplagd, framgår av

proven å nästa sida,

NÄGOT OM

FLYGSCOUTING

Modellflygning är till sin natur en käck och klämmig

sport. Modellflygnr.ng är något för modern ungdom.

Skulle då inte modellflyg och scouting passa ihop?

Jovisst ! Och att det är en alldeles utmärkt kombination,

det har praktiken visat. Flygscouting har nämligerr

praktiserats inom KFUMs scoutförbund sedan ett pa,r

år, och man har härvid funnit att rnodellflygning är en

verklig tiflgang inom scouting. På ett tiotal platser i

Sverige har man prövat flygscouting, och någon svårig-

het att få medlemmar har ej förmärkts' Men man h,ar

inte gjort någon propaganda för denna nya gren inom

scouting. Man ville inte ha någon massanslutning, förr-
än allting var prövat.

Givet är att det mest varit niodellflygning på pro-

grammet som flygande inslag. 1\[en det är meningen att

flygscouterna skall syssia med all slags flygning. Tyngd-

punkten kommer dock alltid att ligga på modellflyget'

Inom KFUM handhaves flygscouting av en speciell

kommitt€, Flygscoutkommittdn, som har varit verksarn

sedan hösten 1941. Från första början beslutade den att

undvika.propaganda. Det var många orsaker som dik-

terade det beslutet. För det för'sta visste rnan inte hur

scouting och flyg skulle passa ihop och under vilka for-

73
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PROV FöR FLYGSCOUTERNA
Enligt förslog av KFUM:s Flygscoutkommiflå.

III : e klass-froam.

1. Känna till lag löftg vaispråk, lösen, hälsning,
scoutmärke och beteckningar samt utantill
kunna scoutsången.

2. Kånna till samt kunna hissa och hala den
svenska flaggan.

3. Kunna slå och rätt använda överhandsknop, rå-
bandsknop, enkelt och dubbelt skotstek.

4. a) Kunna 1ägga ett spår med hjälp av scou-
, t-ernas fyra internationella spårtecken.
b) Äga kännedom om vad en liarta är, känna

till tio av de viktigaste karttecknen och
ätta av de viktigaste väderstrecken.

5. a) Äga nöjaktig kännedom om modellflygets
grunder och principer.

b) F.rövra järnmärket i rnodellflygning.
6. a) Känna till utseendet på 8 svenska militär-

flygplan.
b) Känna till 6 länders nationalitetsbetecknin-

gar på civila och militära flygplan.
7. Under minst två månader ha deltagit i sin
. patrulls (avdelnings) övningar, dock minst sex

gånger, varav två utfärder, samt ådagalagt ett
gott uppförande.

II:a klass-proaen.

1. a) Känna till grunddragen av människokrop-
pens byggnad samt förstå innebörden äv
personlig hygien.

b) Kunna vidtaga första åtgärder vid sjuk-
doms- och olycksfall.

c) Kunna rengöra och förbinda ytliga sår,
d) Kunna omhändertaga en avsvimmad oc1-r

utföra konstgjord andning enligt Schäfer.s
metod.

2. Kunua nysta livlina samt inom en minut på
14 m. avstånd träffa ett 1,5 m. brett måI. -

3. Kunna bedöma tre olika höjder.
,1. Äga nöjaktig kännedom om grundläggande

meteorologi.
5. Erövra bronsmärket i modellflygning.
6. Kunna simma 50 m.
7. a) Kunna förstå hemtraktens Generalstabs-

karta och på denna känna minst 25 kart-
tecken.

b) Kunna på en tid av 3 tim. och med minst
5 kg. packning tillryggalägga antingen l0
km. till fots eller 12 km. på :skidor; de
sista 4 km:a sker förflyttningen i form av
orientering med två mellankontroller på en
maximitid av 20 min/km

8. a) Kunna redogöra för flygplanens indelning
beträffande byggnadssätt och användnin[
sa1nt för flygplanets huvudsakliga be-
ståndsdeLar.

b) Kunna redogöra för tre stjärnbilder och
deras praktiska betydelse.

9. Kunna laga mindre hål å kläder, sy i knappar
och stoppa strumpor.

10. a) Kunna i terräng använda yxa och kniv.
b) Kunna i terräng eld,a samt tillreda en lä-

germåltid.
11. Som tredjeklassare under minst tre månader

ha deltagit i patrullens och avdelningens öv-
ningar - varav minst en övernattning - samt
visat scoutmässigt uppträdande.

I:a klass-proaen.

1. a) Känna till det viktigaste om skelettet sarnt
kunna lämna första hjäip vid urledvrid-
ning, vrickning och benbrott.

b) Äga kännedom om blodomloppet samt
kunna hämma blödning.

c) Kunna rengöra och förbinda sår.
d) Kunna behandla enkl,are kyl- och bränn-

skador.
2. Kunna konstruktionsprinciperna för ett kropps-

rnodellplan (segel- och motormodell).
3. Erövra silvermärket i modellflygning.
4. Kunna stega 100 m. samt med tillhjälp av

>Personliga mått> uppmäta ett avstånd.
5. a) Kunna :simma 200 m. stråcksim.

b) Kunna simma 50 m. klädsim.
c) Kunna utföra lösgörings- och ilandförings-

grepp samt ha livräddat jämnårig.
6. Kunna angiva väderstrecken utan kompass.

b) Kunna orientera 6 km. med minst två.mel-
lankontroller på en maximitid av 16

- rnin/km. för medelsvår terräng
7. a) Erövra A-diplom i glidflygning eller guld-

rnärket i modellflygning.
b) Äga nöj,aktig käirnedÄ om aerodynami-

kens grunder.
8. Kunna utföra kryss-, vinkel- och trefotssrrrr-

ning, kortsplits och tagling.
9. Tillsamrnans med en kamrat företaga en N--

24 timmars vandring med minst tvf mils för-
flyttning till fots - >I-klassfärden>>.

10. Som ll-klassare under minst 6 månader ha
deltagit i patrullens och avdelningens övnin-
gar - trarav ett läger - samt visat sig förstå
scoutlagens innebörd.

S pecialmärken.

X{ekanikermärket: Minst 200 tim. praktik i flyg-
verkstad el. dyl. Kunna själv-
ständigt göra s. k. daglig över-
syn på motordrivet flygplan
samt kunna ordningsföreskrif-
ter för flygplats.

Flygtjänstmärket: Minst 75 tim. tjänstgöring på
segelflygplats. Kunna sköta en
vinsch sarnt kunna ordningsfö-
reskrifter för flygplats.
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1928
7929
1930
1931
7932
1933
i934
1935
1936
7937

1938

193q

1938

1938

1939

DE STORA
MO D E L LF LYGTAV L INGA RNA

WAKEFIELDSEGRARE

T. H. Newell, England.
R. N. Bullock, England.
J. H. Erhardt, USA.
T. H. Erhardt, USA.
G. Light, usA.
l. W. KenworthY, England.
i. B. All-a", England.
G. rient, usn.
A. A. Judge, Englard.
E. Fillon, Frankrike.
(8. And...tott. 6:e plats, S. Stark, 8:e, O' Lindlr,
i?:e. A. Palmgren, 16:e, S. M'entzel,2l:a')
Tim Cahill. USA.
(G. N{."gnotton,3:e plats, S. Stark, l5:e)
Dick Korda, USA'

KING PETERS CUP

Lagtäviing.
England.
Frankrike, 23.278,5 Poang.

COUPE DE BELGIQUE

Lagtävling.

1. Sverige. (Gr"rnnar tr{agnusson, Anders Deurell'
tsörje Stark).

2. USA.
3. Frankrike.

1. Frankrike.
2. Belsien.
J. Sve"rige. (Arne Blomgren, 5:e plats')

T. z'.: CouPe de Belgiquc.

Neddn: Mhutesplahett frå,n' Cottpe d,e Belgique



NORDISKA

MÄSTERSKAPEN

1938 Bjöm Andersson, Vingama,
Sverige,

1939 Arne Biomgren, Vingarna,
Sverige.

RIKS-

TÄVLINGEN

RIKSMÄSTARE

1937 Börje Stark, Vingarna, Stock-
holm.

1938 Äke >Postis>> Larsson, Vingarna,
Stockholn-r.
Börje Stark,
holm.
Inställt.
Instä11t.

Vingarna, Stock-

Arne Blomgren, Vingarna, Stock-
holm.
Instä11t.

7. lt.: \-ordi.ska I'okalttr,
.t kiitt lt t Lttl d ir. G ti.tta,4ltl(tr

1939

1940

t94r
1942

1943

r912

Klass M 1. Arne Btomgren, Vingarna 2,51,0
> M 2. Sven Hjelmdrus, LEN Z.lZ,7
> M 3. Olle Lindh, Vhgarna 1.59,3
> S L Lennart Segerfelt, Vngarna Z.Sg,0
> S 2. Sven Hjelm6rus, LEN 3.03,0
> S 3. Sven Hjelm€rus, LEN 3.@,5
>> E Arne Smith, Göteborg Oj4,A

Lagmästerskapen: Vingarna . .. . 7.53p

1943

Klass M L K.-E. I-andegren, Västerås 2.50,6
> M 2, Bengt Blomgren, Vingarna Z.4Z,z
> M 3. Olle Lindh, Vingarna 2.13,1
> S l. Ebbe Åkesson, Halmstad 4.37,7
> S 2. S. Persson, Halmstad 3.43,J
> S 3. Curt Jansson, Vingarna 4.Sg,z

Lagmåsterskapen: Vingarna. (3:e gången, Adolf
Jahr-pokalen för a,lltid.)

194r
Klass M l. Äke Vesterlund, Borås

, ry 2. Bengt Blomgren, Vingarna
> M 3. Olle Lindh, Vingarna
> S l. Sigurd Isacson, LEN
> S 2. Sven H,jelmdrus, LEN
> S 3. L. E Olson, LEN .

Iagmästerskapen: LEN.

76

2.02,2
2.21,4
2.W,1
1.51,9
3.00,9
1.52,9

SVENSKA MÄSTERSKAPEN
SVENSKA MÄSTARE

1938

Klass A 1. Nils Melin, Vingarna . .. Z.lS,g> A 2. Äke Larsson 1, Vingarna . . l.3Z,s

" \ ?. A.rne Bt'rngren, Vingarna 2.20'}

" I2-.Sigurd Isacson, LEN 2.tr4,3
>> D 2. Sune Stark, Vingarna 4.23:3

1939

Klass A l. Torbjörn Isacson, LEN . l.ll,s
>> A 2, Åke Larsson l, Vingar:ra 0.13f, ry ?. K.-E. Landegren, Våsterås Flygklubb 1.13.6, C 2. K.-E. Larsson, Kondoren, Nylöping l,29,6
>> D 2. Nils Äkerman, Västerås ffygttu6l. . l.Zg;0u Pljt. Arne Elgmgren, Vingarna .-.. .. .. ,. . 2.M,4> SC. Sven \Ä4tt, LEN . . . . . .. .. 0.44,4>> Svante Tolf, LEN 1.00;0

19.+0

I{lass MAM. Arne Blomgran, Vingarna . .. .. . 2.40,s> MAA. Per Sundström, Vingarna 0.58;4, ]\4EM. B-engt Blomgren, Vingarna . .. .. . 1.54,4> MBA. Äke Westerlund,' Boråi l.\Z:,s, ry{WM.Äke Roggentin, Vingarna . .. .. . 1.33;0> SAA. Sune Wallma,n, Kondören, Nvköp. 0.49,9) SAM. Sven Witt, LEN ................
, !q4. A. Segerström, Vingarna 1.05,1

" lq$.' Sven }Ijelmdrus, LEN .. 0.il;0> SCM.- Sigu,rd Isacson, LEN 1.46',7
Lagmästerskaper : Vingarna.



MINIATYR-DIESELMOTOR

En bensinmotor är ej lämplig för rnodellflygplan. lsnrla uppfattning korn jag
snart till. Bensinmotorer'a är nä'rligen alldeles för kä'sliga och krå'glar ofta.
Allting skall vara så smått och ändå blir allt så tungt, när det skall sättas på en
modell. Det fordras ju både batteri, tändspole och kondensator.

En diesel skulle då v'ara bra mycket bättre. Sagt och gjort. En rniniatyrdiesel
tillverkades och der blev riktigt bra. Jag kom i kontakt med en modellflygare
som byggde ett lämpligt plan och vårt samarbete blev mycket ryckat.

vår första provfll'gning gick täm.ligen bra, men ett par snurror fick vi givet-
vis olfra in'nan det brev stil på glidet. planet var emellertid inte rätt avvägt frår:' 
början, så vi blev tvungna att plocka in en hel der bly i stjärten. Men frygför-
mågan var ändå utmärkt. När planet var färdigtrimmat lät vi modelren göra flera
ordentliga flvgningar. \{odellen formligen hängde i snurran och steg s}nnerligen

brant. Motorn orkade trots minst ett hekto bly i
n-rodellens bak.

Dieseln har varit mycket driftsäker och kan
därför varmt rekommenderas hrr modellbyggare.
Det är inte bara modellflygarxa som kan h.a-gläd_
je av dieseln utan i lika stor utsträckning mod,ell_
båtsbyggama. En precisionsbyggd diesel av den
typ som beskrives på denna och följande sidor är
en idealisk modelhnotor. Dårom behöver ingen
tvekan råda.

Iaan, Rogstadius.
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ARBETSBESKRIVNING
Denna rnotor, av schweizisk konstruktion, överträffar

vanliga bensinmotorer av samma storlek när det gäller'
styrka, enkelt utförande och säker gång. Ingen förvärnr-
ning behövs, det är bara att dra igång den. Tändningen
sker genom den höga kompressionen. Som brä'nsle an-
vändes fotogen, bensin eller varnolen samt eter, smörj-
olja och paraffinolja. Motorn är ytterst sparsam på
bränsle. Tillverkningen nåste göras med allra största
noggrannhet om något bra resultat skall ernås.

De olika detaljerna äro:

1) Inställningspin:re.
2) Fjäder.
3) Cylindertopp.
4) Förgasarskruv.
5) Hopsättningsbult.
6) Förgasare.
7) Mellanstycke.
8) Skruv.
9) Vevhuslock.

10) Kompressionsskrur,.
11) Kompressionskolv.

Arbetet börjar lämpligen med vevhuset detalj 19. Det
kan antingeq gjutas eller också göras ur en bit. Vid
tillverkning av trämodell för gjutning pålägges krymp-
och arbetsmån så att den färdiga gjutningen ej blir för
liten. Vevhuset ka:r gjutas av aluminium, hiduminium
el. dyl. Vid svarvning och bearbetning av lättmetaller
användes rödsprit som smörjmedel, då klibbar ej me-
tallen.

Sedan vevhuset tiliverkats, övergår man till cylindern,
det. 13, som svarvas av stål, t. ex. Fagersta 1484, som
är lämpligt då det ej slår sig så mycket i härdningen.
Vid svarv,ningen pålägges 3/10-dels mm. på de ställen
som skola slipas e:rl. trianglarna. Stor noggrannhet er-
fordras vid upptagningen av kanalerna varvid man sär-
skilt måste ge akt på höjdmåtten. Avgaskanalerna, som
hålla måtten 7X4 mm. ligga en på vardera sidan mo-
torn. De två ka'naler, som hålla 4X2,5 mm. överföra
gasen från vevhuset till övre delen av cylindern. Ytter-
ligare två ka:raler 4 mm Q leda gasen från förgasaren
till vevhuset och måste således komma på förgasarens
sida av motorn.

t2s

12) Mutter.
13) Cylincler.
14) Kanna.
15) Kannbult.
16) Vevstake.
17) Vevaxel.
18) Lagerbussning.
19) Vevhus.
20) Propellernar-.
21) Spinner.



På grund av motorns stora slaglängd,
mäste ett par urtag 5X4 mm göras i
cylinderns underkant för att ge-sväng-
rum åt vevstaken. Följ vid filningin
av-dessa även den prickade linjen på in-
sidan. Cylindern härdas och anlöpes,
För slipningen av cylindern svarval en
{o11 9ch gångas med Ml6Xl invändigt.
Cylindern igängas denna dorn, som kän
fa-stspännas i chucker vid slipningen.
På grund av cylinderrs tunna gods, kan
den ej fastspännas direkt, ty äå skule
den inte bli rund efter slipningen. To-
leransen för den invändiga slipningen
är 5/1 000 mm och därför måste de:na
utJöras med största noggrannhet, speci;
ellt oranför avgashålen.

Kannan, det. 14 och kompressionskol-
ven, det. 11, svarvas och färdigställas
rured en 5 mm lång tapp 4 mm @ som
lämnas vid svarvningen och avslipas
först, efter härdning och slipning. Utvån-
digt böra de sr.arvas 12,3 mm.-Då kan-
nan skall slipas, spänner man fast den
i kompressionskolven och vice versa.
Toleransen för kannans passning i cy-
lirdern är 5/t 000. Om den eftör siip-
ningen suger i loppet är det lagom a1t
p,ifsa av den med polerpapper tills den
faller i loppet av egen tyngd, när cy-
lindern är absolut ren och torr. Av-
rundningen på kanntoppen göres mitt
för kanaler från vevhuset. Kompres-
sionskolven inpassas i loppet så att den
suger ordentligt, den måste gå så pass
styvt, att den ej sugs ned når kannan är
på nedgående, ty då skulle ingen korr-
pression uppnås i motor:l.

Toppen, det. 3, slrarvas av alumini-
um, först invändigt till 15 mm och
gängas med M16Xl, därefter kvlfliin-
sarna utvändigt. En dorn bör svarvas
och toppen pågängas för färdigsvarv-
rungen.

Mellanstycket, det. 7, tillverkas av
aluminium. Ämnet ursvarvas till 14 mm
och planas varefter en 14 mm dorn
svarvas, ämnet pådrives och svarvas så
att höjden blir 17 mm och färdigbear-
betningen kan utföras. T-fräsningen
som synes inuti, mitt för hålet för för-
gasaren förbinder de båda 4 rnm hålen
i cylinderr med förgasaren.

Inställningspinnen, det. 1, svarvas av
stå1.

Det. 2 år en fjäder som hindrar in-
stälhingspinnen att ändra:sig under mo-
torns gång. Den utföres i stålptåt och
_hgld+, varefter den putsas och löpes
blågrå, doppas i olja öch påvärmes'så
att oljan får brinna av, en procedur
som upprepas c:a 5 ggr för att ge fjä-
d.ern erforderlig styrka. Det bör-gå attfila i den efter härdningen, a-nnars
splinger den av vid påsättningen,

Det. 4, förgasarskruv, svarvas i stål
och urborras i skallen för att nedbringa
ttmgden.

Det. 5, hopsättningsbultar göras av
rostfritt stå!, kromnickel ellei skruv-
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järn som sätthärdas. Cykelekrar av den grövre sorten
går bra,

Förgasaren, det. 6, göres av mässing. Först göres
horisontalröret och vertikalröret, därefter borras ett hål
i v-röret för h-röret som isättes och hårdiödes. Den bit
av v-röret, som är inuti h-röret, urborras. Förgasarcr

gångas för skruven och förnicklas. En
spiralfjäder lindas och påsättes förgasa-
ren så att brånsleskruven ej går för
lätt. Sätet för bränsleskruven försän-
kes med en spetsigt slipad borr,

Det. 8. Skruv för fastdragning av
förgasaren svarvas av stål och blålöpes.

Det, 9, vevhuslock svarvas av atumi-
nium och förses på utsidan med två hål
{ör en :ryCcel med två pinnar och ett
gängat hål för fastdragning av bränsle-
tanken.

Kompressionsskruven, det. 10, svarvas
av ståI, borras och gängas så att instälI-
ningspinnen kan igängas från fyra håll,
va,'.efter de: härdas och blålöpes.

Det. 12, muttrar göras av stål eller
järn som sätthärdas.

Det. 15, karurbult svarvas av stål som
härdas. Ett par mässingkutsar idrir/as i
ändarna så att den ej kan skada cylin-
der,n. Den skall gå styvt i kannan och
lätt i vevstaken. Skulle den gå för styvt
i kannan blir der oval och kommer att
tränga i loppet.

Det. 16, vevstake, göres av stål, här-
das och löpes, Den nedre delen löpes
blå och bussningen som bör \rara av
Nika eller fosforbrons idrives.

Vevaxeln, det. 17, svarvas av stål,
siipmån pålägges med 3/10 mm. örat
för vevtappen blålöpes och den härdade
tappen idrives. Vevaxeln rundslipas.

Det. 18, lagerbuss:ring svarvas a\r
Nika eller fosforbrons och idrives i
vevhuset.

Propellernavet, d,et. 20, svarvas av
stål och passas på konan på vevaxeln.
Efter härdning idrives ett medbringar-
st i {t.

Det. 21, spinner, svarvas av alumi-
nium och ursvarvås därefter. Bränsle-
tanken som i detta fall är gjord av ett
kattöga till en cykel, kan göras efter
vars och ens smak och uppfinnarför-
måga. Propellern tillverkas av ek, ask
eller vitbok, dess diameter skall vara
270 mm och bladens bredd på det bre-
'daste stället 25 mm och dess tjocklek
vid navet 13 mm.

Var noga med att alla gänger passar
ordentligt utan glapprum. Om alla tät-
ningsytor äro väl svarvade behövs ej
packningar, annars tätas med tunt pap-
per.

Provkörning ars m,otom.

Bränslet består av 60 proc. fotogen,
bensin eller var,nolen, 15 proc. paraffin-
olja, 15 proc. autoolja och 10 proc, eter,
som påfylles tanken, bränsleskruven
öpp:ras ett par varv varefter motorn
drages runt ett par varv under det den
chokas med ett fi:rger för luftintaget,

därefter provstartas motorn. Tänder den ej, så ökas
kompressionen tills den startar. Var försiktig i början
och kör ej för lång stund i taget. Då motorn blivit in-
körd, kan paraffinoljan och smörjoljan minskas något.
Den:ra motor gör 7 500 varv/min och presterar l/10 hk.

Iv&t, Rogstad,ius.
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