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träf,fande varvtal och effekt, men över hela
kvarteret hörs tonerna och känns doften av
bränd olja då provkörningarna pågår. Mo-
dellteknik har nämligen försäkrat sig om en
sådan motor för racer-ettan.

Vi har sparat litet på den sanna knallsen-
sationen; Modelljärnvägsförbundet - ett
riksförbund för alla landets modelljärnvägs-
män - har bildats. Det började med att
JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET, som äldsta sam-
manslutning för modelljärnvägsintresserade
kaltade till diskussion över ämnet "Standar-
diseringens vara eller icke vara". Kring Iör-
handtingsbor'det på Kontoristföreningen i
Stockholm samlades representanter för mo-
dellbyggare i skalorna O och HO, fabrikan-
ter, återförsäljare och - fackpressen. (Det
var tidningarna "Teknik för Alla" och "Mo-
dellteknik" som hade hörsammat kallelsen).
Man enades om standardiseringens fördelar

Idel sensationer.

6 et händer åtskilligi i modellbyggarkret-
lJ r", just nu. Det verkar som om modell-
racerbilarna skulle slå igenom, viiket vore i
hög grad glädjande som det rör sig om en

utomordentligt facinerande sport. Avskurna
från all import av amerikanska, motoler: har
man här hemma arbetat åtskilligt på att få
fram fullgoda modellmotorer. Just nu står
det på bordet framför mig en välputsad, alu-
miniumglänsande skapelse som i sanning 1o-

var gott för utvecklingen, den helsvenska
CALLI-motorn. Äntligen en serietillverkad
kvalitetsmotor som verkar användbar för
modellbilarl Typen är ännu såpass ny att vi
får inskränka oss till att kalla den användbar
modellbensinmotor - vad den duger till som
racermotor återstår att se - det fordras
trimning och experimentelande innan man
kommel därhän. Ännu i pressläggningsögon-
blicket föreligger inga tillförlitliga data be-

Bi.ilrag från liisel*etsen mottages tacksam,t, et:, honorar enligt öuerenskommelse. Eftertrgck uu

Mod,elltekniks innehå.Il trllåtes end,ast efter siirskilt tiLlstånd au redaktionen och författaren.



och en sakkunnig kommitt6 med represen-
tanter från alla läger tillsattes för att be-
stämma SVENSK STANDARD för modell-
järnvägstillbehör. (,Se utförligare notis på
annan plats i tidningen). Nu skall vi alltså
slippa boggies som inte går i växlarna på
grund av millimeterstora differenser i hjul-
avstånd och andra sådana stötestenar på ba-
nornå, Även motorerna ska,ll standardiseras
så att vi slipper den nu rådande förbistringen
beträffande spänning och varvtal. Resu_ltatet
av kommitt6ns arbete beräknas ligga färdigt
den 1 juli. Vidare diskuterades olika möjlig-
heter att,bereda kontakt mellan modelljärn-
vägsbyggarna. Resultatet blev bildandet av
"Modelljärnvägsförbundet" oeh tillsättandet
av en interimistisk styrelse som fick i upp-
drag att efter givna direktiv utarbeta ett
prorgram och stadgeförslag för förrbundet.

Riktlinjerna är klara och koncisa. Finn
en form för att samla landets modelljärn-
vägsmän kring de gemensarnma intressena.
Verka för kontakt mellan förbundets med-
lemmar. Gör sådan propaganda för Lrobbyn,
som den är betjdnt av. Utarbeta stadgeförslag
för förbundet. Vi hoppas och tror att modell-
järnvägsbyggarna i Stockholm är inne på det
rätta spåret och att kollegorna landet runt
uppskattar detta initiativ. Vi hoppas kunna
publicera program och stadgar i nästa nr av
Modellteknik och är övertygade om att för-
bundet, som redan vid konstituerandet kan
räkna ett femtiotal medlemmar får allmän
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anslutning bland landets modelljärnvägsmän
till gemensam nytta och gemensamt nöje.

Tio år har gått sedan Ingenjörs,firma Went-
zels blygsamma start, och firman celebrerar
jubileet med en innehållsrik jubileumska-
talog. Det är en imponerande utveckling som
företaget i dag kan se tillbaka på. Den för
varje modellbyggare välkända firman på
Apelbergsgatan har gått i spetsen då det eältt
att införa billigare priser i bransclren. Went-
zels ritningar har namn om sig för sin goda
kvalit6 oeh vilken av våra yngre 

- och äldre
modellbyggare känner inte tidningen Hobby?
Samtidigt som vi gratulerar ingenjör Went-
zel till jubileet, vill vi taga tillfället i akt att
peka på vilka svårighetel modelifirmorna
haft och ha att brottas med. Fem års krig
med fullständig avspärrning av importen -inget balsaträ, ingen gummisnodd o s v i a1l
oändlighet 

- har gjort att firmorna måst
söka nya vägar och pröva nya material för
att tillfredsstäIla kundkretsens önskemåI.
Härtill kommer svårigheten att få fram be-
ställda varor i en tid då begreppet leverans-
tid knappast existerar, inkallelser och andra
personalsvårigheter. Att under sådana för-
hållanden hålla rörelsen i gång är lovvärt -att utveckla den är en bragd. Visst händer
det att beställare får vänta på sändningarna
att berättigade klagomål i många fall kan
framställas, men om kunden visste och
tänkte på svårigheterna, skulle det frrela gå
mycket mera friktionsfritt.

Så återvänder vi till modelljärnvägarna
igen. I detta nummer påbörjas .beskrivningen
av SJ:s A-lok i skala HO. Härmed kan vi
säga att modelljärnvägsLrobbyn har passerat
en milsten i utvecklingen. Nu är det möjligt
att av helt svenska delar bygga ett bra lok

- utan att ta sönderplockade Märklingrejor
till hjälp. De amerikanska delarna som sprid-
de glädje på så många anläggningar innan
kriget voro visserligen i många avseenden

(Var god, torts. på sid. 34)

OMSLAGSBILDEN
oisar Gunnar Sweilborg i arbete med si.tt llB-lok sorn konstruerats efter deluis helt

nya m.etoder. så bör en modelljärnoiig*nan ha det om han skall triuas!
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r.ru har som vi alla hört och sett modell-
I\ ."cerbilsporten på allvar kommit till
Sverige. För tre år sedan byggde jag en mi-
niatyrracer och jag kan intyga att av alla de
grenar av modellbygge som jag sysslat med
var den den mest intressanta - en verkligt
spännande sysselsättning. Nu är rätta tiden
kommen att skafla en motor och sätta i gång
med bygget, om de planerade Lrösttävlingarna
skola bli verklighet. Här nedan skall jag i
korthet berätta något om mitt bygge och om
körningalna med "Alvinracern.

Motor-n är amerikansk av märket OHLS-
SON GOLD SEAL, modell 1938. Cylinder-
volymen uppgår till 9,2 cm" (0,564 kbktum)
och i sin glans dagar gjorde motorn 14 000

varv/min med ett 65 mm svänghjul, varvid
effekten uppgick till drygt 1/5 hkr. Kopp-

Karl Erik Fröjd: Alvin-rac ern
Lantlskronauagnen som hål- O-l
ler inolficiellt"suenskt rekord' ÖI,23 km/tim'

Iingen består av en "hardeyknut" med hård-
gummi som mittskiva. Driften är således di-
rekt påverkande bakhjulen men med 1/3-
dels nedväxling. Till en början använde jag

en friktionskoppling bestående av 3 st fjä-
derbelastade metallskivor (lameller) place-
rade på kardanaxeln, men på grund av det
höga varvtalet formligen smulades dessa sön-
'der. Med fast koppling visar sig den nack-
delen vid starten av racern på ;banan att kug-
garna i drevet lätt slås sönder. Jag anser här-
för att det är nödvändigt med friktionskopp-
ting för att komma upp i de firögre hastig-
heterna. Alvin-racern har nu 50 mm fläkt
placerad framför motorn för att påskynda
kylluftströmmen. Fläkten får sin drift från
svänghjulet via en liten gummihjulsförsedd
transmission. Ett bättre system är nog att
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sätta luftledarplålar från intaget framtill
som dktar hela den inkommande luftström-
men på cylinderns överdel. Härigenom slip-
per man ifrån kraftförlusten som åtgick att
draga runt fläkten.

Bilens spant äro skruvade fast i botten-
plattan; detsamma är fallet med rambalkar-
na. Framaxelpartiet är rörligt kring sin mitt-
skruv och låses fast i önskat läge av stopp-
skruvarna vid stagens fäste i rambalkarna.
Det är av stor vikt att bakaxelpartiet sitter
stadigt skruvat vid balkarna enär kuggflrju-
len annars ej komma i rätt ingrepp. Samma
sak gäller kardanaxelns lagerplåt. Glöm ej
att sätta fjäderbrickor på alla bultar som
sammanhåI1er järn och ti'ä. Det hände mig en
gång att under en körning på asfaltgata hela
motorfästet skakades loss. Detta kostade mig
en del otäcka hack oeh märken i motorns
vevhus.

Samtliga axellager äro tillverkade av fos-
forbrons. Denna lagermetall är numera svår
att anskaffa, så att vi får hålla oss till vanlig
mässing. Hjulen var mitt mest brännande
problem, men även detta blev löst på ett täm-
ligen bra sätt. Efter att ha inköpt fyra Trel-
leborgs ringar med 100 mm ytterdiameter
svarvade jag fälgarna ur björkträ. Enda
nämn,bara krångel jag haft med Alvin-racern
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har varit motorns tändsystem. Orsaken här-
till lrar varit brytarens höga slagtal samt den
svaga primärström man får röra sig med.
Men trots detta gillar jag dessa bensinmo-
torer till bildrift bättre än diesel - var:för-
vet jag ejl

Huvudströmbrytaren manövreras med en
2 mm pianotråd som i vertikalt ldge sluter
strömmen. Denna brytare är den enda lämp-
liga då strömmen skatl brytas under kör-
ning. Använder man dieselmotorer får den-
na pianotråd påverka motorns luftintag.

Första körningen företog jag i en rak
all6 med asfaltgata, Sedan jag placerat ut
"poster" vid träden startade jag vagnen som
då hade friktionskoppling. Motorn gick på
tomgång så att jag hann springa vid sidan.
Innan någon av oss visste ordet av skakade
gasreglaget upp och vagnen for mellan trä-
,den in i en häck där motorn definitivt stan-
nade. Jag beslöt mig för att därefter aldrig
köra rakbana mera och gjorde härför en
cementtyngd som skulle användas för rund-
banekörning. Efter att i all hövlighet frågat
Landskronas poliskommissarie om tiiiåtelse
fick jag köra på en öppen asfalterad plats
fram,för hotel Bristol här i Landskr:ona en
liten stund varje kväll under förutsättning
att jag tog hänsyn till trafiken. Första upp-

Redan då. . .
Är 1933, uid, ti.o å,rs åIder satt Karl-

Erzk Fröjd, nlannen bakom Aluinracern,
i: egenhtind,igt tillperkad "rd.cero'. Au ut-
rustningen att ilöma först&r man det inte
bara åktes, utan åktes fort. Ett eko au
motord&net Jrån Noma Vram!

kunde man ana. . .
Äg ar en - mo d ellb y g g ar en -k on str uktör en

meil s'tn "mekaniker" efter rekordkör-
ningen som sktldras i artikel.n. Nu håller
hr Fröjd, p& med, niista fartuid,und,er, niir
han inte iir sgsselsatt med att göra mo-
delltiindstift.
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mätia hastighet stannade vid en blygsam siff-
ra 36 km/tim. ,Efter en massa ändringar,
som skulle taga för mycket utrymme i an-
språk att beskriva, kom jag till min stora
gIädje upp i allt högre hastighet' Mina kör-
ningar samlade många intresserade åskå'dare
både unga och gamla och jag kände mig
emellanåt som en Nuvolari med sin Alfa-
Romeo. Högsta hastighet jag lyckades nå på

"Bristol-banan" var 53 km/tim, som jag an-
såg vara oslagbart. Härefter tillverkade jag
en helt ny brytar:e som jag själv ansåg den
skulle se ut, samt bytte ut förgasaren mot en
hemmagjord dylik. Jag skaffade mig en me-
kaniker (en skicklig modellbyggare) och han
l<orn med det utmärkta förslaget att företaga
nästa körning på en dansbana. Sagt och gjort,
vi begav oss ut till en dansbana utanför sta-
den där vi fått lov att köra bara vi inte "ol-
jade nel", Dansbanan, som mätte 14x18 me-
ter, var försedd med tre väggar och tak

samt riktig tidtagarläktare' Vackrale ljud än

det Alvin-racern gav upphov där inne kan
jag som motorintresserad inte höra. Prov-
varven visade att vagnen drog tyngden med
sig utåt så att vi blevo nödsakade att låsa

den på bästa sätt. Nästa körning höll på att
bliva katastrof då wiren slets på grund av
för stor inställning av framhjulen. Racern
höll inte wiren sträckt utan tog en genväg

över golvet snodde in wiren i vänster bak-
hjul samt slet den. Alvin kände sig sedan
fri och dansade gladligt fram och åter med
bakändan tills jag lyckades fånga den. Med
lagad wire gjordes nästa startförsök' Båda
bakdäcken flögo av med en väldig fart orsa-
kat av tämligen vårdslös start. Den fjärde
starten var den mest lyckade i Alvin-racerns
historia, två svarta streck på banan visade
att hela motorns effekt var påsläppt bak-
hjulen. Den accelererade upp till fantastisk
fart under racersång som sent skall glömmas.
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Stundom kunde man skymta luft mellan fäl-
gen och däcket på yttersta bakhjulet; iydli-
gen hade hjulen kommit upp i max. fart.
Jag väntade efter- varje varv få se två sön-
derslitna däck slungas mot väggen, men de
höll hela körningen ut. Efter 9 varv stoppade
jag racern på det enkia sätt som varje läsare
väl förstått: Att håtla handen en bit ovan-
för vagnens väg för att trä,ffa pianotr.åden.
Detta var Alvins rekor.dkörning som ly,Cer
på 81,23 km/tim. Omedel,bart efter det clen
stannat lyfte jag av motorhuven och en blå-
vit rök steg upp från motorn som tydligen
blivit litet mer än varm.

Jag håller numera på att bygga en ny
racer och har ofta tänkt på om däcken verk-
ligen kan hålla mot högre varvtal. Man kan
törebygga episoden med Alvin-racerns hjul
,genom att öka fälgdiametern. Någr.a råd vill
jag ge de rnodellbyggare som tänker börja
med miniatyrracervagnar: Låt tyngdpunk-' ten ligga så lågt som möjligt; batteri, spole,
kondensator och bränsletank kan stuvas ner.
under ramen. Tänk på att göra tilh.äckligt
stort luftintag för motorns kylning. Om man
använder en motor som gör 10-12.000
varv/min är det lämpligast att ha en ned-
växling mellan 1:2 och 1:2,5 till bakhjulen.
Fjädring på såväl fram- som bakhjul blir nog
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Aluinracern i, god, speed på "Bristolbanan".
Farten omkr. 50 ktn/ti.m. Ne(Ian: Fart-
fantomen i, aLL si,n glans. Vattnas d,et i

rnunnen p& hrr fortåkare7

behövlig vi.d en hastighet av 100 km/tim och
däröver. Skulle Trelleborgsringarna visa sig
omöjliga atl anskaffa prova då med tevagns-
hjul som har ungefär samma diameter.

Vill någon av de blivande modellracerbil-
byggarna rha en ritning i full skaia av Alvin-
racern står jag till tjänst med att mot kopie-
lingskostnad lämna en kombinerad detalj-
och sammanställningsritning.

Med en häIsning till alla modellbyggare
ftän KarL Erik Fröjd,.

Adr: Snickaregränd 3, Landskrona.
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Ouan. SkylLgh.tet med, Iöst segeldukskapell på,
ötsersidnn. Dörbakom ratt, rorkista och rticket
oid aktern, öoerst mesanbommen med, bom,skot
och spri.ngskot. Stgrman har friuakt och tar d,et
lugnt, rorvnannen iir enclast intresserad, au stut -
ningen. T. u. Halud.iicket, stgrbord, sid,a akteröuer,
till höger sgns nauigationsh,yttens si.d,a, bakom
drcnna skgmtar skgli,glttet och rorkistan, ti,ll
uiit"tster ett luftrör och, n-tesanbom.men öuerst.
Neptuns d,rottning ltör inte d,i,t!

4.

\/i ål.ertaga nu arbetet med skotstallen. De tvåY minsta voro färdiga och på det största sak-
nades endast pump'en. Denna förenklas något då
dess ringa storlek ej inbjuder til1,ett allt för de-
taljerat utförande. I en mässings- eller bleckplåt
c:a 0,25 mm tjock körna vi vi fyra hål placerade
noga i kvadrat rried 2,0 mm sida. trIål,en r.ivas till
L mm diameter. Plåten lägges på en liten träbit
och hålen rnärkes lodrätt i träet. därpå sågas två
rnotstående sidor bort mellan hålen. så att två
avlånga hål bildas och plåten klippes ut kva-
dratisk med 3,6 mm sida. Dess utseende då
framgår av fig. rA. Korta stycken av 1 mm mäs-
singstråd spetsas i ändan och sättas upp rned
plåtbiten på monteringsbrädan. Mellan dem i de
ovala plåthålen passas ännu en mässingstråd,
som ej går i tnäet, men böjes likt en hårnål för
stadga, fig. B, varpå alltsammans lödes ihop.
Därpå sågas d,e hoplödda n'netalltrådarna av 1,5
ma-n öv,er fotplattan och filas noga plana på över-
sidan med en len fil, eventuellt överskott på
tenn skaves bort, var'e{ter den färdiga pumpen
ser ut som fig. C. De fyra hörnstiften behöva
endast vara 1,5 å 2 mm långa. Fumpen placeras
på däcket akter om J<ryssmasten så att dess axel
på skotstallet går centralt över pumpens mitt.

8
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Mellan akterkanten på pumpens fotplatta och
skotstallets aktra nagelbänk är det d,ä 2,2 rrtm.
Där skall ett luftrör placeras. Pumpens sväng-
hjul göras 7 mrrr i diarneter och avståndet mel-
lan deras ytterkanter 6 mm. Axeln gör,es av 0,25
mm pianotråd. En fiolsträng kan användas.
Parallellt med och omkring denna pianotråd 1äg-
ges 6 st. raka 0r,2 mm koppartrådar, vilka till-
fälligt fastlbindas medan de lödas fast på mitten
till ,en längd av omkring 5 mm. Ändarna vikas
därpå vinkelrätt och radiellt ut från pianotråden
som fig. D visar. Båda sidorna göras lika och
trådarn.a klippas av 3 m.rn från axeln. En något
grövre tråd 0,30-0,35 planas svagt under harn-
maren och reglas i ring på .en 6 mm rund bult,
d<lippes av noga i längd, passas och lödes fast
på ekrarna. För denn.a lödning göres ett litet
sågsnitt i en15 mm. tjock träbit, pumpaxeln trä-
des in så att hjulet ligger plant på träet vinkel-
rätt mot axeln, och ringen passas omkring ek-
rarna. De raka än.darna på pi.anotråden bildar
axeln. Till lager tages en 0,30 mm koppartråd,
vilken planas och böjes över axeln, klämmes
ihop på undersidan och stickes ned genom skot-
stallets hål samt 1ödes fast på undersidan av
detta. Det är ej vanligt att vevarna äro mon-
terade, varför axeländarna klippas av 0,5 rnm
utanför skotstallets kanier. Ot'n så önskas kun-

,'C. B. PEDERSEI{.''
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na emellertid vevarna göras genom att axelns
båda ändar bockas två gånger i vinkel åt mot-
satta hå11, 2 mm åt sidan och 3 mm utåt. Hela
pumpen målas svart, skotstallen målas teak-
bruna.

I däcket vid stor- och fockmasten sättas fvra
ögonbultar för stagsn, parvis två och två med
mått som fig. E visar. D,e göras av pianotråd
0.25 mm bockade sorn rnärlor och nedslagna tvär-
skepps. Kan man komma över en liten collier-
kedja, så sättes en ensam millimeterstor länk i
varje märla. I sådant fall slås de ned långskepps.

Pollarna komma näst i tur. D,e ha en baspläita
612 mm och äro 3 mm höga av L,2 mrn tråd.
Rund tråddyckert nr 10 kan användas orn marr
filar bort det mesta av skallen och putsar bort
ev. refflor under denna. Det sker låttast i ett
växelborrskalt uppsatt i skruvstycket. Raj< mäs-
singstråd utan huvud kan också använ.das. pol-
larna göras likt pumparna, Fig. F. Vi behöva 10
stycken-, 2 på backen, 2 på halvdäcket och 6 på
stordäcket. Dessutom behöva vi 6 st. mindie
poliar-e med fotplatta 3X1,2 och 1.5 mm höga av
0,7 tråd. Rund trådyckert nr 4 går bra om den
putsas. Samtidigt med dessa göra vi 4 st hai-
kipar, vilka med lövsåg sågal ur 1 mm mäs-
singsplåt lika fig. G. Halkipen formas i ändan
på en 4 mrn bred biåtremsi, som spännes fasti spruvstycket. Först sedan formen år tillfreds-
ställande sågas d,en bort från plåtremsan. Stif-tet undersågas i samma stycke och filas helt
smalt. Alla pollare och halkipare äro svarta.

Luftrören äro sex till antalet, 3 större, 2 mm
och 3 rnjndre, 1.2 mm. Sl<ålarna göras halvsfä-
riska och äro dubhelt så stora i äiameter som
själva rören. I denna li11a skala göras skålarna
biipt ay- glöCgad J<oppartråd. Glödgad mässings-plåt eller tunn järrrplåt kan också arrrrärräås

men ha lättare för att spricka. Plåten bör vara
0,20 eller 0,15 mm tjock, tunnare till de strå
luftrören. Av 4 mrn. runt stål, järn eiler mäs-
sing göra vi en dorn mod halvsfärisk ända, som
filas till och poleras vä1 i växelborrskaftet.
Diametern bör vara 4 mm. till den större och
2,5 mm till den mindre. Kopparplåien klippes i
srnå stycken som en tioöring eller mindre och
slås med dornen mot ett sänke av bly eller änd-
trä av hårt lövträ. Litet olja på plåtens under-
sida underlättar forrnningen. Vill plåten brista
i botten försöker man med litet tjockare pIåt.

Efter pressningen klippes det veckiga skägget
bort och skålen planas försiktigt genom att dra-
gas längs en ansatsfil så att något litet rnera än
eit halvklot återstår. Är kanten veckig J<an den
som regel filas slät med en len nålfil. Rak me-
talltråd användes till skaften. övre ändan filas
konkav tills den noga passar mot skål.en. Läng-
den tages efter ritningen så att luft rören nå
över hustaken. Delarna lägges upp på ett trä-
stycke och fiistes så att noggrann och stadig
passning ernås och lödas ihop. Lö.dfogen putsas
till mjuk övergång mellan röret och skålen.
Denna metod ger bra r'esultat och ger knappast
mera arbete än att skära ut luftrören ur trä.
A.lla luftrören äro vita utvändigt, och blå in-
värrdiga.

Vi göra nu även de båda gångspelen, ett på
backen och ett på stordäcket akter om lryss-
masten. D'et första är kraftigt dimensionerad
u'ned mått och utseende som fig. H visar, det
andra är något högre och srnalare li,kt fig. I.
De tillverkas åv trä eller mässing och svarvas
i växelborrskaftet. De tio spakhåien borras ur
eller målas helt enkelt, vilket är tillfyllest i den-
na lilla skaia. Gångspelet på backen målas svart,
det på akterdäck grått rn,ed såmma färg som
luckekarmarna. Hålen målas grå på det svarta
gångspelet och svårta på det grå. Båda spelen
monteras på en ,bricka av kartong eller p1åt,
c:a 0,5 mm tjock. På backen skall ytterligare
finnas donkeypannans skorsten rak cylindrisk
2,5X12 mm placerad på backens akterkant strax
babord om midskeppslinjen. Vi.dare finnes där
en lit€n slät lucka 5X4,5X0,5 mrn sarnt de båda
lantärnetorn'en. Dessa göras 5 mm höga och 4
mm i basen, koniska med halvsfäriskt tak. Gla-
sen uppta 90' både från rätt förut tiil tvärs åt
sidan. rSkuggskärmen visar rätt föröver och är
c:a 5 rnrn lång. Ankardävert.erna göras av 0,?5
mrn tråd. övre ändan filas konisk med en liten
kula på ändan. Denna planas helt litet, körnas
centralt och genom,borras uppifrån och ned.
Däverten bockas som ritningen visar.

På halvdäcket finnes främst navigationsl-.ytten.
Den är 16,3X10X10 mm hög utan tak, teakbrun
till färgen. På vardela långsidan finnes fyra
paneler på för- och akterkant tre, rned dörren
på akterkant åt babord. På för- och akterkant
finnas två runda fönsterventil€r på sidorna en
i den andra panelen akterifrån, fig. K.

Själva huset göres av en massiv träklots. Ut-
formning'en kan ske på många sätt, men i den-
na lilla skala torde bästa resultatet ernås om

(Var god forts. på sid,. 46)
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Hdl kommer en artikel i anslutni.ng
ti,ll bild,erna au Gunnar Edbergs minu-
tiöst utilgjorda mod.ell ao barksl+epytet
"Archibald Russell,", som, Doro införd,a
i lörra numret at: Modellteknik.

f-tyrmastade stålbarkskeppet',Archi-r bald Russel", numera en av Gustaf
Eriksons få återstående seglare, är ett
märkligt fartyg såtillvida, att hon är
den sista engelska djupvattensskuta,
som byggts i England för engelsk räk-
ning. Visserligen tillkommo senare någ-
ra stora skutor, bl. a. den väldiga dan-
ska femmastbarken "Kobenhavn,' ät
1921, vars försvinnande sju år senare
alltjämt är höljt i dunkel, jämte ytter-
ligare några andra skolskepp, men des-
sa voro alla för utländska beställare.
"Archibald Russell" var däremot enbart
kofferdist, byggd hos Scott's Shipbuild-
rng & Engineering Co., Greenoök, för
John Hardie & Co., Glasgow. Hon var
clen sista skutan i den långa och obrut-
na rad, som under århundraden byggts
runt Storbritanniens kuster för britti-
ska sjöfartsidkare. Vid tidpunkten ifrå-
ga, är 1905, var den engelska segelsjö-
farten ett i stort sett avslutat kapitai
och den svarta sotröken från linje-
ångare och ångtrampar förrnörkade allt
tätare luften i örikets alla hamnar.
Seglare funnos nog alltjämt i stort an-
tal, men deras skara glesnade allt mera
och inga nya byggdes. De stora seger-
fartygsrederierna upplöstes och för-
svunno och deras skutor gingo över i
utländsh ägo, specietlt till Norge, som
under denna tid för relativt blygsamma
summor utökade sitt tonnage med en
mångfald järnseglare.

"Archibald Russell" var en "modern"
skuta, om man inskränker jämförelser

,,AR CHIBALD R T]S S E LL".
Trots att "Arch,ibald, RusseIL" inte aar nå.gon
uerkli,g snabbseglare, kunde hon skjuta god, färt
- bilden ned,an talat sitt eget sprd,l+ orn fart

och skönhet.
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till enbart seglare. Sålunda förseddes
hon med slingerkölar, vilket är ovanligt
för ett segelfartyg, men som nog bidrog
till rätt stor avdrift under segling bide-
vind. Henhes rigg var relativt låg och
bred med samma höid På de tre full-
tacklade masterna. Vidare förde hon
den vid denna tid så vanliga trekantiga
mesanen, vilken tidigare varit ett av
kännetecknena för en skotsk stålskuta.
Till det yttre skiljde hon sig annars
inte mycket från andra seglare byggda
under 90-talet och sekelskiftet och som
i hundratal levererats från Clydeflodens
alla varv. Medlemmar av familjen Rus-
sel - bland de mest kända av ClYde's
skeppsbyggaye - hade ekonomiska in-
tressen i fartyget och efter dessas fader
fick hon också sitt namn.

Till tonnage och dimensioner tillhör
"A. R." genomsnittet för sin typ:297'4
x43'2X24'1 eng. fot med en brutto-
dräktighet av 2.385 reg.-ton, tre-däckad
och med en dödvikt av 3.930 ton På
27'7t/z fots djupgående. Skrovet var

12
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vackert portmålat, vilket på ett fördel-
aktigt sätt framhävde skutans språng.
Som vanligt på engelska skutor hade
hon ett stordäck med i detta fall tre
mindre däckshus och relativt kort poop
och back. En praktisk detalj ombord
var också styrhuset, som skyddade rors-
mannen akteröver och på sidorna.

Jungfruresan under befäl av kapten
Lowe gick från Port Talbot till Iquique,
103 dagar, och därifrån till Sydney 91.
Någon snabbseglare visade hon sig inte
vara, lika litet som något annat sen-
byggt "pack-house". Emellertid seglade
hon troget år efter år och undslapp det
första världskrigets alla faror. Mot slu-
tet av L919 gjorde hon en resa till Syd-
amerikas västkust, därefter från Ter-
neuze till Melbourne, varefter hon åter-
vände till England och lades upp i Mil-
ford Haven. Medan hon låg för ankar
där kom Elder Dempsters ångare
"Monarch" i drift och kolliderade rnecl
barhen, som så när hade gått sin under-
gång till mötes.

Tidiet fu 7924 såldes "Archibald Rus-
sel" till Gustaf Erikson i Mariehamn,
en av de ytterst få redare, som ännu
hade något intresse för segelsjöfart.
Priset var som vanligt nära nog skrot-
värdet, 5.500 pund. Återigen hade hon
fått vind i sina trötta vingar och första
resan under finsk flagg seglade hon
från Milford Haven till Callao på 114
dagar. I likhet med Eriksons övriga
skutor tradade hon därefter till över-
vägande del på Australien med en eller
annan trälast ut och med vete hem. 1936
gjorde hon årets bästa resa ut, 85 da-
gar från Skagen till Port Lincoln. Hem-
resorna 1921, 1925 och 1927-36 ha
i genomsnitt tagit 115 dagar, av vilka
den snabbaste gjordes 1929, 93 dagar
och den långsammaste 136 dagat:, är
1932. Däremot har hon liksom tidigare
varit förskonad från svårare olyckor.

Det är underligt att tänka sig att
något så "otidsenligt" som en stor djup-

(Var god. Jorts. på. sid. 46)

God, gå,ng i passad,en. En långjärdsskuta bjuder
de ri,kli.gaste och tacksammaste motiu

för fotografen.

En salt och solgli,ttrand,e segelbi'Ld.
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Fartygskunskap.

prassdävertar började användas för något
I)över 100 år sedan. De voro då träbjälkar,
som riggades ut tvärskepps på låringarna,
för att ge fäste för storbrassen och senare
även {ör stormärsbrassarna. De nyttjades
endast I stora skepp och endast i handelsfar-
tyg, ej i seglande örlogsmän. Brassdävertar
av trä användes ofta i träfartyg, så länge som
sådana funnos. Järnskepp hade brassdäver-
tar av smidesjärn. Bilden härnedan fig. 1

visar en sådan brassdävert monterad på 1å-
ringen av en stor järnseglare från tiden om-
kring 1870 och framåt så låinge som segel-
fartyg byggdes. Däverten har ett järnsta,g

nedåt, som motverkar dragning uppåt, och
ett akteröver, G, som motverkar brassarnas
dragning föröver. I ögonbulten C Lrugges
skinkeln till storbrassens nedre block, i B
hugges storbrassens fotblock och i Ä hugges
ett dubbelblock för de bägge rnärsbrassarna.
Bulten D, som pekar rätt upp är avsedd för
mesangaffelns gärd. Denna står dock van-
ligen inombords i relingen eller i en bult i
lralvdäckets ska,rndäck. Däverten är rörlig

omkring bulten E och kan fällas akteröver,
sedan båda stagen lossats. Ofta användes
kätting i stället för rundjärnstag. Se i Mo-
dellteknik nr 1, figuren å sidan 5, brassdäver-
ten å C. B. Pedersen, vilken dock är av en
något annorlunda konstruktion.

Figur 2 visar en något mindre brassdävert,
monterad på skeppssidan strax för om stor-
masten (ooh kryssmasten på fyrmrastare)
och avsedd för fockbrassen (och storbrassen
på fyrmastare). Här leder det undre staget
på en sprint i linje med bulten C, så att
däverten kan fällas akteröver utan att staget
lossas. Akterstaget G är 'här kätting och be-
rhöver ej heller lossas. Bultarna A och D äro
för brassblocken. Dessa dävertar rnitt på
fartygssidan är'o mycket ovanliga och böra
ej göras på skeppsmodeller med mindre man
vet att förebilden med säkerhet haft sådana.

Figurerna på sidan 7 visa hur vant och
barduner ansättas rnedelst den äldre meto-
den med junglrur och taljrep. Alla figurerna
visa .de övre jungfrurna splitsade fast i van-
ten. Ett sådant utförande kallades insplitsad

.a



Juni 1944

rigg. Metoden var ej så vanlig och förekom
endast i mindre fartyg. Inbänslad rigg, där
vanten voro ibänslade och ej spiitsade runt
jungfrurna, var vanligare, Efter omkring
1860 var det dock vanligast att stora skepp
hade s. k. insm.idd rigg. Vantjungfrurna
voro då försedda med järnstroppar, vilka
bänslades fast i vanten.

Figur A visar ett par vanliga jungfrur,
den ne'dle, s. k. röstjungfrun i röstjärnets (R)
järnstropp, och den övre, vantjungfrun, in-
splitsad. Bokstäverna a, b, c och d hänvisa
till dimensionstabeller för de olika måtten.
Jung.frurna göras alltid tämligen tjocka, och
bär som regel 0,6a eller aldrig mindre 'ån 

Yza.

Figur B visar ett par öppna jungfrur eller
dotkoppar. Sådana användes i senare tid
endast för att ansätta bogstag och ibland
klyvarbomsgajar, men för'e 1820 eller så
voro de vanliga för ansättning av alla stag.
De hade då ofta ,oval eller päronform. Figur
C visar riggfästet i ett järnfartyg med talje-
repsrigg. Röstjärnet (R) är' medelst ett blad
nitat till den över:sta tjocka bordiäggnings-
pJ.åten, språngplåten, och vantjungfrun sit-
ter strax ovanför nagelbänken. Dennas kon-
struktion är tämligen modern från omkring
1900 med träbänken fästad till en plåtvinkel.
Teckningen avser ett mellanstort eller mind-
re fartyg. Figuren längst till höger slut-
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ligen visar hur vanten ansättes. En talja, som
sattes på vantet, slogs på taljerepet, och en
annan talja sattes på den förstas löpare. Detta
gav slor kraft och spände vantet hårt. Talje-
repet bänslades så 4ast och fästes runt vantet
med ett speciellt stek ovanför vantjungfrun.
I gamla tider rned vant av hampa skulle
taljerepets dimension vara halva vantets. Vid
rigg med wire skall det vara grövre i pr,o-
portion till styrkan.

Den tredje figuren visar riggens ansätt-
ning medelst vantskruvar eller ansättnings-
skruvar med den sedan 70 år vanliga meto-
den i stora skepp och numera allmänt bru-
kade i alla fartyg. Figur 1 visar ett riggfäste
i ett större segelfartyg. Vantskruven med
den centralt placerade skruvspindeln är ej så
vanlig men har brukats på flera stora tyska

t6

segelskepp. Skruven ocrh mutter-hylsorna äro
naturligtvis höger- och vänstergängade, så
att vantet spännes när skruven vrides runt åt
rätt håll. Figur 2 v.isar samma anordning på
ett ång,fartyg med öppet räcke i st. för bräd-
gång. Vantet är inbänslat runt en spetsoval
tackjärnskaus i övre hylsan. Figur 3 visar en
ej så vanlig variant av fastsättningen till far.-
tygssidan. Den vanligaste typen på vantskru-
var visas i fig. 4. Oftast har emellertid mut-
terhylsan ett hål i stället för sexkant för
kringvridningen. Figur 5 visar en enkel vant-
skruv, någon gång brukad i enklare mindre
fartyg. Hylsan ihar formen av en öppen bygel
med endast en högergängad skruv och lekare
i den andra ändan. Figur 6 slutligen visar en
liknande vantskruv med öppen hylsa men
med två skruvar. s. s.
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ALT]MI1\IUM.
Framtid,en kommer helt sdkert att få. beuittnÅ,

alumini.ummetallens segertåg bland, tidens ngttiga
metaller kll en rangplats i första ledet, tack aare
Iegeringarnns utmärkta. egenskaper. För oss rno-
dellbgggare a.o alla kategorier, öppnns ett stort
och obrutet uerksamhetstdlt i och med, att oLu-
minium och dess legenngar slöppas ut i mnrl<r
nnilen.

J-1e flesta amatörer ha en rnycket vag uppfatt-vning om aluminium, metallen, som naturen
gjorde lätt och tekniken stark. Man tänker oftast
på kastruller och kokkärl, som är iätta och he-
händiga rnen lätt bli repade och buckliga och så
på flygmaskiner förstås, men de uppseendeväc-
kande resultat som aluminiummetaliurgien kun-
nat uppvisa på senaste tid förbindes helt med
tekniska resurser o ch storla brikation. Aluminiurn
är ju något som måste nitas ihop och som är
mycket svårt att komma över. Nej det är på
tiden att även modellbyggarna får upp ögonen
för aluminium och dess rnöjligheter.

Den lena metallen är i regel, på grund av sin
mjukhet mindre liimpad för den som eftersträ-
var stor mekanisk håIlfasthet, men just på grund
av dess rnjukhet är den iämpad för amatörar-
beten, då den är synnerligen lättarbetad för den,
sonr kiinner d,ess siirart. Den mekaniska hållfast-
heten kan ökas genom valsning, pressning, ham-
ring etc i kallt tillstånd.

I rent tillstånd (99-99 1/z 7o), och i ;bearbetat
skick ligger bro,ttgränsen omkr 15-17 kg/mm'.

Genom legering med andra metaller, koppar,
zink, magnesium, mangan, kisel har man fått
fram legeringar med betydligt bättre m,ekaniska
egenskaper, Iättgjutenlet, lämplighet för bear-
betning, lborrning, svarvnilg och frdsning. Man
har frarnställt ett mycket stort antal sådana le-
geringar, m'en det är endast €tt låtal som lått
verklig praktisk betydelse.

Gjutlegeringar.
Kisellegeringarna äro till och med något lät-

tare än rent aluminium, och utmärka sig för
synnerligen goda gjuteriegenskaper. Frnedan
de hå1la sig tunnflytande, praktiskt taget åinda
tills stelningspunkten, användas de ofta för
komplicerade gjutningar (nr 165, silium, silikal
m f). De ge ett porfritt och homogent gjutgods
och är väl beständiga mot korrosion. Få senare
år har rnan funnit tillfredsställande metoder för
deras maskinbearbetning och därigenom ha de
ökat i betydelse.

Kopparlegeringen, den så kallade amerikanska
legeringen, som förr var den vanligaste är c:a
l0 Vo tyngre än aluminiurn, men lämpar sig syn-
nerligen väl även för pressgjutning. För att få

en för kokillgjutning speciellt ägnad legering,
tillsättes ofta kisel (ex. den härdbara nr 224).

Mera svårgjutna äro magnesiumlegeringarna,
men på detta område ibedrives för närvarande
ett intensivt forskningsarbete.

Då gjutning av metaller i allmänhet åir en
uppgilt som överstiger arnatörens förmåga, skall
den här endast beröras som hastigast, men för
den intresserade kan vi tala om att det är ett
tacksamt område att studera. "{luminiumlege-ringarna, vars spec vikt är /3 av mässing, brons
och järn, kännetecknas vid stelnandet av större
kontraktion än andra legeringar. De äro mer
eller mindre varmbräckta vid stelaandet. Sär-
skild hänsyn härtill maste alltså tagas vid be-
stämmande av gjutsandens sammansättning och
vattenhalt samt till kärnornas beskaffenhet. För
vanligt gjutgods ,böra rnodellerna beräknas med
en d<rytnpningsprocent av LaÅ, /e. Gäller det
massproduktion, lämpar sig lättmetallerna viil
för kokill- och pressgjutning.

Smidbara ledningar.
Den största rollen spelar de varmhärdade lege-

ringarna. Alfred Wilms upptäckt av duralurnin,
betydde på detta ornråde lika mycket som
det härdade stålet för järnindustrien. [-ätt som
aluminium, stark som stål - ett slagord som är
betecknande för duraiuminium och besläktade le-
geringar, vars mekaniska egenskaper fönbättras
genom en härdningsprocess. En legering, 17 ST
som innehål]er c:a 4 7o koppar 0,5 7o magnesium
och 0,5 Vo mangan, härdas genorn upphettning
til1 500' och avkyles i vatten, vårefter lagring
i 4-5 dyen (åldrine) avslutar behandlingen.
Denna legering får hållfasthet max 40 kg/mme
vid en tänjbarhet av c:a 20 Vo, De härdade alu-
miniumlegeringanu säljas i alla vanliga stan-

Beteckningar.
Kisellegeringar .. .. . 100-199
Kopparlegeringar ... 2A0-299
Magnesiumlegeringar . .. ..... 300-399
Zinklegeringar .. .. . . 400--49
Manganlegeringar.. .. 500-599
Nickellegeringar 600--S99
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dard, plåt, skenor, tråd, stänger, bult, rör, pro-
filer mm. Då plåt och rör väl nännast intresse-
rar modellbyggaren kan vi nämna att den förra
kan fås i alia tjocklekar från 0,[.-5 mrn, vill
någon ha den tunnare kan man rekommendera
folier med en tjocklek av ned till 0,006 mrn! Rö-
ren varierar mellan utvändig diameter J-0. mm
till 125 mm med olika godstjocklek. Priset är
naturligtvis heroende av hur stora kvantiteter
bestäliningen gäller.

För våra svarvägande läsare måste vi betona
att aluminium fordrar speciella skärverktyg med
vinklar som äro anpassade efter materialet. De
kan besiå av höglegerat kolstål, snabbstål eller
vara av wolframkanbidtyp. (Se bild I).

För att uppnå ett gott resu.ltåt, bör alla eggar
göras så skarpa och glatta som möjligt. Efter fin-
slipningen måste man därför ibryna eggen med
ett gott brynjdrn och överhuvud taget behandla
den som ett verktyg för hårt trä. Det finns även
speciella iborrar och gängverrktyg, avpassade för
aluminium. Eetriiffande arbetssättet kan man
använda salrrlna teknik som för mässing och
järn. Som smörjmedel rekomrnenderas såpvat-
ten och oljeemulsioner.

Rent aluminium och vissa av dess legeringar,
med srnå tillsatser av legeringsmetall, kun--
na helt och hållet kallbearbetas genorn smid-
ning, höjning, pressning o s v, under det att de
hårdare legeringarna icke tåla iångt gående
kallbearbetning, om den icke avbrytes av mel-
langlödningar. ,!'ör amatörer innebåir detta att

lVIODELLTEKNIK

aluminium och dess lågprocentiga legeringar är
lämpligaste rnaterial Jör de flesta uppgifter, där
en lättbearbetad rnetall är önskvärd, och kan er-
sätta järn, mässing och kartong. Särskilt torde
järnvägsentusiasterna, bi1- och även håtmodell-
byggarna tänka på dessa möjligheter.

Inom industrien, då man tar hänsyn endast till
skruvnings och sträckpåkänningar samt till tryck
i sidled, använder man sig oftast av nitning, men
därigenom är inte sagt att lättmetallerna inte väl
ägnar sig för svetsning och lödning. ,Autogen
svetsning awiker från vanlig plåtsvetsning endast
i valet av brännare och reglering av gastrycket.
Svetstråden ibör vara av rent aluminium, eller
för vissa legeringar av 5 Vo kisellegerad tråd,
och hålla ungefär sammå tjocklek som plåten.
Flussmedlet utröres i vatten, 2 delar flussrnedel
rnot 1 del vatten, varefter svetstråden doppas
och torkas. Då svetsning och frarnföralt el-
svetsning inte tr<an komma ifråga för amatörer,
gå vi snabbt in på lödning.

Man skiljer mellan hårda och mjllka lödmedel.
De förra innehålla mycket aluminium, och ha
där{ör hög smältpunkt och äro mera rnotstånds-
kraftiga mot korrosion än de 1ågsmältande mju-
ka, något sorn för modellbyggare saknar bety-
delse. Det finns ett mycket stort antal lödrnedel,
men endast ett fåtal som fått v'erklig praktisk
betydelse. De flesta mjuka lödmedel ha smäIt-
punkt under 350", och kunna således tilisam-
mans med liimpligt flussrnedei användas för
vanlig lödkolv. Oftast stryker man lödmedlet

FYSIKALISKA EGENSKAPER

Rent aluminiurn (99,5 %),2 AL
Atomui.kt 27.0
Atomnummer .... 13
Speci.fi.k azkt uid, 20" C . 2.7
Speci.fzk uikt uid, srnöItpunkt, tast . . 2.55
Specnfi.k aikt Did snLiiltpunkt, flgtand,e 2.38
Smiiltpunkt 658'
Kokpunlct 2.270 "C
Latent smöLtuiirme ......::.:....:.::. :.: . :. ... 100 kal.
Speci.Ji.k oiirrrue pid, 20"C 0.22 kal.
Förbränningstsörme (till AL,O,) 7.000 kal.
Viirmeledningsförmå.ga uid 20'C 0.50 kal. lcmlcm'lselt. pr grad, C-
Utoi.d"gningskoeff. för Diirnxe 20-100'C 24x10-6
Elektrrsl+ Ledni.ngsJörm&ga oid, 20"C . 35.0 recr.pr. ohm pr mlmm'
Temperaturkoeff. f. el. ledni.ngsförmågo" 0,004
Elasticitetsntodul . 7.000 kglmm'

Hård, GIöd,gad

Brotth&llfasthet .. 15-17kg/mm' 8-10 kglmm"
Striickgriins oid, 0.2 %

deJornvati.on ll-14 , 34 ,,
Förlönsni.ns 3-4 % 30-40 %
Brinellh&rd.het 35-40 15-25

l8



Juni 1944

SVETSFOGAR . SVETSLÅGOR

1l''

fu trTr
rnoen rorb.hondl'no o. bu( tlor"en oldrtlotl-- lek6. loD nll r 5 mm

ii:9,t'

-*1| V.trt
sd.,,"*,tro4u1:!:[å'T:-

nE.5

Oxide-
ronde
låg d

vtr bl6.Lris bld
r'll €ronq. . rg. J

il

antydd som elektrokemisk) även kallad Eloxal-
behandiing (,Er.ektrolytisch OXidiertes rAlumi-
nium).

Det skulle föra oss för långt om vi gingo in på
rnålning för särskilda ändamål, korrosionsbe-
ständighet, hårdare ytor, större värmereflexions-
förmåga, elektrisk ledningsförmåga, etc.

Användning"
Inom de flesta av industriens områden har

Iättmetallerna fått alltmera ökad användning.
För behållare, apparater och kokkärl inom den
kerniska industrien, för ernballering och för-
packning av njutningsmedel o dyl, inom arki-
tekturen och byggnadsindustrien, över allt ser
man numera aluminiumlegeringar anvdnda. För:
våra läsare har vä1 rnetallens anvåindning i sam-
färdsmedlen på land, till sjöss och i luften det
största intress.et. För ibilar och bussar betyder
viktreducering åtskiligt. Oslo Spårvägars alu-
minium,bussar, t ex, där man slopat underramen,
som ersatts med bärande väggar väger i s, }. skal-
konstruktion (den nyaste typen) inte mer än
4800 kg och kunna taga en nyttolast pä 90 %
av ibussens nettovikt. Genom den ibättre accele-
rationen m m, har rnan i Oslo räknat ,ut att 13
sådana bussar kunna ersätta 15 av den äldre
typen, vägande 7'500 kg, vilket en igt kalkylerna
inneibär en driftsbesparing på 10 000 kronor per
vaga och år!

Det är trettio år sedan man började använda
aluminium till järnvägsvagnar och nu har man
kommit så långt att hela vagnarna, inl<l bärande
balkar utföras i lättunetall. Man har gjort den
erfarenheten att vid eit olyckstillfälle, uppstår
en större deformering på en aluminiumvagn iin

(Var god, forts. på. sid. 42)

t9

Fis.1 Fig 2

nn
l/,,,,,n*,,,|\
>FSF re-t*'rar' \'1 7

Sldppningrvht.l a.l0' #
suo"n*t t0.60''Y_)

Fi9.4

Reduce- \---<L\ ---.--^--'""7iuTi" r\->*-><, r:___x
)@",""".
;)+-- .drton ldrqlos

l);""""' p;Q,,".,,,
,ö:.;

t

över den i förväg uppvärmda lödytan, som måste
hålla högre temperatur än löda'nedlets smält-
punkt. Därefter ibear,betas ytan med en stål-
borste, tills den är helt bestruken med lödmedlet.
I handeln finns det lödmedel "legerat" med fluss-
medel, som särskilt lärnpar sig för lödkolv.

Ytbehandling.
Få metaller erbjuda så stora möjligheter tili

ytbehandling med hänsynstagand,e till fysika-
liska, kemiska och estetiska önskningar, som
aluminium och dess legeringar. Då metallen fö-
res i rnarknaden, bär ytan spår av fabrikations-
bearbetnilgen, vid valsning kan ytan variera
från gråvitrnatt till spegelblank och silverglän-
sande. Genom mekaniska förfaringssätt, filning,
smärgling, polering och ,borstning kan man ge
ytan önskat utseende.

tsehandlas en aluminiumyta med vissa kemi-
kalier, kan rnan ändra dess utseende och även
dess egenskaper. Det vanligaste förlaringssättet
kallas betsning och ,består i att föremålet ned-
doppas några sekunder i 25 7o Lösning av varm
natronlut, varefter det under en kortare period
doppas i salpetersyra och därpå gr-undligt av-
tvättas i vatten. Genom denna behandling får
man ett utmärkt underlag för all målning fer-
nissning o s v. I tekniken förekomrner ofta elek-
trotekniskt behandlade ytor som kunna givas
praktiskt taget vilken färg som helst från färg-
lös till ljusbrun, gråvit, gulaktig etc. Detta här-
igenom bildade oxidlagret är ofta hårt som stål.
tseträffande målning av aluminium, är första
villkoret att a1lt fett avlägsnas från ytan, samti-
digt måste denna ibetsas eller horstas med full-
ständigt fetifri borste, så att färgen får fäst-
punkter. Den bästa ytbehandlingen för målning är
emellertid den anodiska oxideringen (härovan

Nooood burrrlorv. plå(ro(rl.l6r upp ('ll l0
nn slå.o.no udordo n.dcBr
.( dlur o' .:o 1.5 mm o.h l,sger pd c:o.5 mn

ovrÄnd Gdn vorondrd

Syre.qcetYlengoslågo

Vjormad bu({karv, Dld(iocklekor l-12 nm

Syre-vötgoslågo



n et danska gemytet är världsbekant
L)och förnekai sig aldrig. Och det gäl-
ler på alla områden - flygets ej minst.
Medan danskt flyg allt mer och mer
tyngs ner av de hårda bojor, som lagts
på det, nås man plötsligt av det gläd-
jande budskapet att ett nytt danskt
ambulansflygplan helt nyligen sett da-
gens ljus.

Det rör sig om ett ambulansplan,
konstruerat och byggt av Kramme &
Zetfthen hos Skandinavisk Aeroindustri
och med beteckningen KZ IY. Planet
skall levereras till Zoneredningskorp-
set, som sedan någon tid tillbaka har
ett ambulansplan av typ "Monospar" i
sin tjänst. Det är förresten ett plan,
som varit flitigt i bruk då det gällt
transport av svårt sjuka under de svå-
rast tänkbara förhållanden.

Det nya ambulansplanet är helt byggt
i trä med det sedvanliga undantaget för
roder och klaffar. Kroppen är i semi-
monoque-konstruktion, varigenom man
helt och hållet kunnat utelämna all inre
förstyvning. Och därigenom har man
fått utmärkt plats för en bår, som
skjuts in genom en ganska stor lucka i
planets högra sida.

Motorerna äro två luftkylda och in-
verterade Gips, som "fällts" in i
vingen på så vis, att motorinstallatio-
nen ej inverkar menligt på vingens
aerodynamiska egenskaper.

Hjulen äro relativt stora och om-
sorgsfullt inhapslade med hjälp av sto-
ra aluminiumskärmar.

Det mest intressanta draget hos kon-
struktionen är dock slots och flaps-
arrangemanget. Vingen har fast in-
byggda slots längst ute på vardera

20
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På, motstå.ende si.dn aisar ui en tgpritning
på, det nga ambulansplanet sonx ter sig syn-
nerligen lockande för mod"ellbAggare. Fotot
ned,an uisar den eleganta skapelsen i nörbild".

vinghalvan och flapsen löper längs ving-
en från kroppen till skevningsrodren.
Dessutom kan skevningsrodren sänkas
på samma gång som flapsen, vilket
tillsammans med slotsen ger ett mycket
högt max.-värde för vingens bärkraft.
En faktor av största vikt vid landning.
Landningshastigheten är ju A och O
för ett ambulansplan, som helst skall
kunna starta och landa på ganska små
områden, områden, som mestadels är'
av tillfällig natur.

Kabinen uppvärms av luft, som kom-
mer från en behållare liggande kring
utblåsningsröret på den vänstra mo-
torn.

Trots att det är ont om bensin i Dan-
mark, har de båda danska konstruktö-
rerna fått 1.400 liter bensin till sitt
förfogande för inflygningen av planet.
FIur den förlöpt - 

ja, därom väntar vi
med största nyfikenhet och spänning
snåra rapporter.

H-g.
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Ett gltidjande budska,p.
TiII alla våra modellflygande läsare som längtat och längtar efter "mera modell-

flyg i Modellteknik". Vi har äran att bland våra medarbetare få räkna sådana namn

som den danske modellflygaren Jgrgen Dommergaard, svenskar som Rigo Lind"gren,

Rune Dahlkuist, Tor Wi,ed,Li.ng, Ingoar Gustatssson, IJl.f HaIIui.g, Suerker BIom, teck-
naren Magnus Gerne och måqga, många andra inte att förglömma. Vi känner dem

från flera av de bästa utländska och svenska facktidskrifter; LUFTSPORT, FLYV,
ILMAILU, der deutsche SPORTFLIEGER, MODET,LFLUG, ALLERS, TFA, SFT
etc etc.

De kommer att ge tidningens modellflygsidor en verkligt hög standard.

27
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l\fiodelljärnvägshobbyn har på de senaste åren
.Lvrväckt ett så omfattande intresse här i landet,
att den inhemska industrien först på senaste året
kan sägas ha hunnit i kapp utvecklingen. Det
har länge funnits rälsa,raterial och byggsatser till
vagnar m m men hittills har det varit klent be-
ställt med lokdelar för amatörbygge. De flesta
aktiva modelljärnvägsmän har för sina byggen
använt importerade drev och motorer, som nu-
mera ej kunna anskaffas. Nu har emellertid
hoblbyn vuxit ikapp sig själv, så att var och en
skall med helt inhemskt materiel kunna klara
ett lohbygge. Modeilteknik har som bekant fast-
nat för SJ:s trevliga ,A,-trok, sorn dessutom er-
hjuder nybörjaren åtskilliga fördelar, då cylind-
rarna inte frarnträda på modellen och loket en-
dast är utrustat med en enkel koppelstång.

För varje lokbygge behövs det tr'e ting som
amatören oftast köper färdiga; motor, drev och
hjulsats. Då dessa deialjer nu tillverkas inom
landet ,och enligt uppgift koo-nmer att finnas i
marknaden då Ni tar tidningen i handen, har
vi förutsatt att lät-nplig HO-motor med drev
ll20-_l/23 finnes. f,Ijulen kan den mera avan-
cerade och välutrustade amatören själv svarva,
och därmed vinna ett mera illusoriskt utseende
än om de köpts färdiga. Längre lram kornrner vi
emellertid med ibeskrivningar på både motorer
och drev - men nu till A-loket.

Anskaffa en U-profil av mässing till ramen
(R) exempelvis nr V 5294 octt såga en längd av
c;a 125 rnm, så det blir åtminstone två mm över
för efterputsning. Godstjockleken är för denna
profil 1,5 mm och höjden tillräck1ig för ramens
sidor. Ritsa ut ramsidornas konturer och mät
noga att alla mått stämmer och sidorna bli lik-
formade. ,Sätt ett fint m'etalliblad i lövsågen och
gå ej för nära konturerna utan finputsa efteråt

A-lolc i slcala H0.
Nu lwr ui. kommit så, lå.ngt att d,et iir rvöjli.gt att bggga ett lok med. end.ast suenska

d"elar! För att celebrera detta ha ui, börjat en urbetsbeskrLuning hur man bggger SJ:s
A-Iok i skala H0. Egenth.gen slulle ai, p& redaktionen bgggt loket samtidigt som be-
sl+ri,uningen framskrid,er, men inknllelser har strukit ett tjockt streck öuer d,essa
planer. Redan i, niista rwrnrner kotnrner orn möjligt karossen och sist tend,ern och,
modellens må,Ining och öurig finish.

i stäIlet. (Man kan naturligtvis även ta vanlig
mässingsplåt och böja i U-form eller göra ram-
sidorna var för sig och sedan passa dem rned
tvärstycken, så att de yttre måtten för ramen
stämrner. D,et innebär dock mera arbete och
större svårigheter.)

Då sidorna äro putsade och klara gör vi urta-
gen för buffertplankan A 2X4X26 och plåten
E, 1X8X26. Slipa alla sågade kanter så att löd-
ningen underlättas. Om detalj C ej skulle kom-
rna med vid ramsidornas utsågning kan den ute-
slutas. På ramens ovansida sågas urtag, vid H
för cylindrarna, vid J för snäckskruv och drev.
Det kan b1i nödvändigt att göra en ursågning
även vid W i pIåten D, beroende på vilken motor
sorn väljes och hur den placeras. E{är har vi
ritat en motor av ,Skandiamodellers tillverkniag,
varvid lindning€n plac.eras i ett urtag vid W.
Glöm inte att isolera med papper eller isoler-
band orn Ni i denna detalj följer ritningen. Plå-
ten D, som til1sågats av 2 mm mässing utgör
sarntidigt fäste för förarhytten och fastlödes inte
förråin drev och motor färdigmonterats.

För att erhålla fäste för 'bakre ledhjulstrallan
F, tillsågas en mässingsbit E, 5 mm hred, rned
höjd och Iängd passand'e innersidan av rarnen.
Underkanten på E skall ligga plant med rarnen,
i centrum borras och gängas ett hål {ör en skruv,
som dock ej får tillfälle att dragas i botten utan
endast fästa så att god rörelsefrih.et lämnas åt
trallan. Skruven ibör dock sitta så fast att den
ej gängar upp sig vid trallans rörelser. Skru-
vens dim. bör ej överstiga I18".

Sedan ramens si'dor sågats ur och Ni vinklat
upp a1la mått, mätes ut var drivaxlarna skola
placeras. Detta fordrar stor noggrannhet, för på
detta beror orn loket ska1l rulla jiimnt och lätt.

,När Ni efter noggranna mätningar konstaterat
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att hålen utmärkts rätt, körnas märken ut i god-
set så att borren ej slinter vid ansättandet. f,Iar
Ni möjlighet att få ett handtag på en närbelägen
finmekanisk verkstad, rned borrning av hålen,
så kosta på Eder deitå. Låt även verkstaden såga
ut hå1an nedåt i ramen med aktgivande på att
ett litet knaster lämnas i under-kant, så snävt
att hjulaxlarna nätt och jämt gå att trycka fast.
Se till att lagerhålen ej göras för trånga för ax-
larna. tr"agerhålens dim. bestämmas givetvis av
drivaxlarnas tjocklek.

Vi återkornma till buffertplankan A. Denna
sågas till av 2 mm mässing rned dim. 2X4X26
mm. Mät ut och borra passande hål för buffer-
tarna och. tryck fast dem, löd sedan lätt omkring
fästena så de sitta stadigt. I plankans underkant
borras tvenne hål för fastsättandet av en kopp-
lingsbygel. Denna bygel vars storlek beror på
vilken koppling Ni använder i övrigt på Eder
vagnpark, utföres av 1 mm hårddragen mässings-
tråd, viJken bockas till passande storlek och stic-
kes fast i plankan samt lödes vid faistena.

[-öd så fast buffertplankan samt plåten ts över,
och Ni har framdelen av ramen färdig.

iRamstycket G. tillklippes av 1 mrn plåt samt
bockas och passas efter rarn€ns bredd, 11 mm.
Detta extra ramstycke sorn lödes utanpå ramen,
tjänstgör sorn fäste för den främre hoggin. Ob-
serv€ra att hålet för boggins tapp ej är placerat
i centrum utan är förskjutet något bakåt i mitt-
linjen. Mät enligt ritningen var det ska1l sitta
samt borra för en passande kortskruv, till vilken
Ni anskaffat tvenne muttrar samt en tunn
bricka. [-öd ,fast skruven i trålet med tappen
nedåt samt löd så fast hela detaljen G på ramen.
Se till att överkanten på G avtunnas och rundas
så att det passar nätt rnot cylindrarna, till vilka
vi strax skola komma.

isedan ramstycket G. fastsatts, är det lämpligt
att placera cylindrarna, vilka på denna loktyp
ligga rnellan rambalkarna under rökskåpet. Då
vi på denna lilla rnodell ej hava någon prak-
tisk användning av cylindrarna, kunna dessa
endast antydas varför utförandet av dem bör
göras en-klast möjligt. Såga till cylindrarnas yt-
teriindar av passande plåt och kläd dem m,ed
mycket tunn plåt. Var noga med att Ni håIler
radien 9 mm så att överdelen passar til1 rök-
skåpet, vilket senare kommer att Iödas fast mot
cylindrarna. D,e srnå detaljer vilka skymta på
ytterändarna skäras till av plåt och 1ödas på.
Passa så in cylindrarna i öppningen H, och löd
fast dem. trnnan de lödas, kontrollera än en gång
att skruven i ramstycket G sitter stadigt fast.

Vi komma nu till den bakre ledhjultrallan F.
den bör ha en bredd, ej överstigande 10 rnrn och
utföres av I mm plåt. Ritsa upp trallans profil
på plåten och såga ut den samt bocka försiktigt
så att Ni får räta vinklar. Putsa och jii.rnna sido-
profilerna, samt lborra upp för hjulaxeln. Detta
hål,bör hållas rätt stort så att axeln får gott spel.
Viil anpassningen till ramverket tillses att tral-
lan ledar mycket lätt. [-ägg en tunn bricka emel-
lan ramen och trallan, samt se till att skruven
sitter ordentligt fast i blocket E, så att den ej
lossnar vid trallans rörelser. Trallan bör kunna

ledigt följa ramens rörelser, så att ej lrjulparet
hoppar ur spåret. Passande hjuldim, till ibryggan
är 12 mm.

Nu övergå vi till den frärnre boggin tsF. För
att få denna stadi,g och sarntidigt tung, så att
den följer spåret, ibör hela boggins ramverk ut-
sågas i ett stycke. Ritsa ut konturerna på plåt av
1 å X,25 mm tjocklek, rned aktgivande på att
boggisidornas avstånd bör håIla 12-42,5 mm,
beioende på plåttjockleken.,Såga ut hela stycket
och vik sidorna parallella, mät ut hålen för
axel,tapparna. f-ägg på rundmässing med en
diam av 5 mm samt såga av fyra st. skivor 2,5
mm tjocka vilka få tjänstgöra som axelboxar.
Borra upp hålen för axlarna samt såga ut de ur-
tagningar i sidan sorn synes enl ritn jäcnte övriga
detaljer. De utsågade gaveländarna vikes in,
men hoplödas ej för giva möjlighet att hända
isär sidorna något då hjulparen isättas. Det lfuiga
urtaget i bygeln g'er boggin god förskjutnings-
förmåga vid lokets rörelser i starka 'kurvor, så
att boggin ej tvingas av spåret i kurvorna. Bog-
gin bör ej fästas hårdare än den bakre ledhjuls-
trallan.

Då nu ramen färdigställts är det lämpligt att
tänka på passning av driv[rjul och axlar. Driv-
hjulen, vilka skola ha en diam. av ä mm, kunnq
ulföras enl. ritn., såvida Ni ej köpa färdi,ga dyl.
Låt svarva ett hjul med fläns och hjulring, men
med en mycket tunn 'botten. Navet filas till efter-
åt av passande plåt, borras upp med ett miadre
hål och lödes fast i centrum. Då Ni redan har
hjulet centrerat, borras först än en gång igenorn
hjul och nav samt brotchas upp till för driv-
axeln passande dirn. Hålet för koppelstången
borras Jörst sedan Ni bestämt vilken skruvdi,rn
Ni ämnar använda för fasthållandet av koppel-
stången. De hjul vilka finnas i marknaden äro
ej försedda meil ekrar. Då Ni säkert vill ha den
detaljen m,ed, löses denna enklast på så vis att
Ni löder fast hamrad tråd i hjulet sedan mot-
vikterna U fastlötts. Är Ni mycket händig kan
Ni sedan såga hålen mellan ekrarna, men det
kan räcka med att d,essa markeras. Kontrollera
att balanserna på hjulen äro placerade på rätt
siälle, järnför ritn. i majnumr€t av Modelltek-
nik.

TrIu komrner vi till koppelstängerna. Dessa som
på denna loktyp endast äro två, utföras enklast
så att Ni löder ihop två passande hitar av 1 å
1,25 rnm plåt, rnärker ut var tapphålen skall sitta
samt borrar genom bägge plåtarna. Såga så ut
profilen och Ni får bägge stängerna klara på en
gång. Dessa kunna sedan förnicklas. Vid fästan-
det av koppelstängerna på hjulen, bör Ni lägga
en mycket tunn bricka emellan så att friktionen
minskas. Valet av passand'e skruv överlåta vi åt
Eder att själva bestämma, men påpeka att huvu-
det på skruven bör vara plant. Skruvens dim
bör ej överstiga 2 mm.

Vi ha på ritningen endast antytt utplacerandet
av motorn jämte snäckskruv och drev. Skruv
och drev böra hålla ett utväxlingsförhållande
1:20--28. Sedan ,motorn inpassats i rarnen bör Ni

(Var god, forts. på sid. 39)
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Har I\i försölct med Mikrofilm?
Om det skulle uiso. sig att ti'Llriick-

Ligt Lntresse ti'nnes för i'nornhusflgg'
ning fund,erar KSAK på' att ttLL hös-
ten siitta i. g&ng rned en tiiuling tör
denna grupp au mod'ellflygare' Mo-
d,eltteknil+ skgnd.ar alltså. att aisa hur
en inom,ltusmodell kan se ut och hur
den bygges.

rret handlar inte om någon fotogralisk annons,

IJnej, frågan gäller incmhusmodeller, ett om-

råde inor,i modellflygningen som fått allt för
liten pl,ats på programn.ret här i landet' Till mo-

delisegelflygarnas fasa har inomhusflygningen
fått namn om sig att vara den mest vetenskap-
liga av alla modellflygets grenar. Långt ifrån att
vilja skriva under detta omdöme vill j'ag säga

att den fordrar den högsta grad av händighet

och inte går det att dara på manschetten' Det

är många som har försökt sig på denna "konst-
art" och vi kan intyga att de som (efier många

försök) lyckats, får ut oerhört rnycket av sin

hobby. Modellerna väger bara ett pår gram

och spännvidden varierar m'ellan 20 och 80 crn'

Materialet är balsaträ och rnikrofilm - har Ni
lust att ta risken av ännu ett misslyckande, skall
jag tala om hur man bäst gör mikrofilm'

Mikrofilm användes till klädsel för vinge, sta-

bilisator, fena och om man försöker sig på den

konstruktionen även för flygkloppen, när d'et

gäller inomhusmod.'e11er. Den består av en yt-
terst tunn hinna nitroceilulosa (1i500 min) och

på grund av sin ömtålighet kan den inte säljas
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färdig, utan varje rnodellbyggare rnåste själv till-
verka filtnen för sin modell.

Först måste rnan ha den lämpliga lösningen,

som då den hälles på vatien sprider ut sig över
ytan och torkar i folm av en tunn hinna el1er

"film". Nu är det så att varje inomhussp'eciaiist

har sin egen formel för denna lösning, och ruvar
över sin hemlighet som draken över en skatt.

D'et är därför mycket sälLan som man ser en bra

formel i någon tidning. Jag har rned gott r'esultat
prövat nedan beskrivna blandning. Späd ut litet
"banana oil" med arnyl,acetat, två delar olja ti1l

en del acetat, och tillsätt en åttondel ren motor-
olja till lösningen - för att göra den tillräckligt
elastisk. (Nedan lämnas ytterligar'e ett par recept

med ingredienser som är lättare att få tag i
just nu.) Blandningen får stå en dag eller två

inlan den användes.
Denna tid använder rnan lämpligast till att

bygga modellen. Trots att kroppsmodeller före-
kommer för inomhusflygning, vili jag på det var-
maste rekommen'dera en stavmodell, då den är

'betydligt lättare att bygga och oftast uppnår

bättre resultat. Staven göres av 0.5 mm balsa,
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Frå,n en ftngerborg eller en kapsal hd'lles Iös-
ningen förnktigt ut på, aattengtan. "Spo'd'en"

Iiigges rtå, d,en torkad,e hinnan och . '.

lgftes diirefter törsiktigt med ena kanten först'
Fi,Imen får ut torka, under d,et man uiiter gttet-

Iisterna på uingen som skall lclös...

Betråiffande propeller, som alltid bör vara två
crn större än man någonsin tror, fås ibästa re-
sultatet om man använder en konstruktion av
ribbor, klädd med mikrofilm. Detta tillväga-
gångssätt ställer höga krav på byggarens skick-
lighet, då propellerbladen rnåste vara absolut
symrnetriska och man måste ta med i beräk-
ningen att en film-klädd propeller alltid slår sig
något om filrnen vär'mes. Annars gör man en
mall och spänner fast ett ultratunnslipat balsa-
flak som g,enorndränkts meil vatten över den-
samma.

En sådan motor tål c:a 1500 varv och då pro-
pellern genom sin storl.ek gör c:a 100 varv per
rnin, kan det bli rätt långsamt att stå och vänta
på att modellen skall komma ner igenl

Vingen, stabilisatorn och fenan bygges på van-
ligt säti - tänk på att trätthet€n har avgörande
betydelse för resultatet medan hållfastheten är
av mindre betydelse då en inomhusmodell sä1-
lan utsättes för större påfrestningar. Det lönar
sig dock alltid att välja balsaträet med ornsorg,
uundvik märgen och alltför svarta stycken. Det
är inte nödvändigt att ge vingen välvd form, men
jag blötte balsarirbbor och spände dem över en
rnall och fick på så sätt ett rätt bra resultat.

Nu återgår vi till mikrofilmen, som stått och
blivit bra under något dygn. Fyll ert bad-
kar (eller annat större vattenkar - tvättfa-
tet blir för litet) med någon decimeter iskallt
vatten. Det gäIler att pröva ut hur mycket Iös-
ning som erfordras för att få rätta tjockleken på
hinnan i just ert badkar. Förvissa er sedan om
att familjen är utgången och var noga rned att
vädra badrummet när försöket är avslutat.
(Ingen annan än en modellbyggar'e kan uthärda
den speciella doften av torkande mikrofilml)
Tag en fingerborg av lösningen ooh för ned den
till vattenytan och vält ut innehållet. Det är vik-
tigt badkaret är väl rengjort från tvåi och att Iös-
ningen sakta och jäant hälles på vattenytan -
sista droppen fångas på fingret. Skulle det kom-
ma en droppe efter det lösningen i jämn(l)
ström hällts på ytan, blir resultatet dåligt. (Jae
märkte att en tesked bräddfull med lösning
räckte väl till för mitt "ordinära" badkar. Vatt-
net skall vara klart, och om det är kallt, för-
dröjes filmens stelnande så att den hinner sprida
sig vä1 innan den torkar. Sedan filt'nen nått ka-
rets kanter, börjar den efter c:a en minut att "få
färg". trärgen skiftar som regnbågen, men filmen
är inte torr förrän man kan blåsa på den utan

(Var god, torts. på. sid. 36)

I
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Spaden med, d,ett' torkad,e Ii'Imen liigges öDer
oinoen och blåses mot denno. tills den fastnnt.
Meä en oiirmd' iiirntråd slcdres uingen sedan ut.

Så hör gå.r det till att laga ett hå\. Den lilla
ramen ai balsaribbor fuktas och lögges på' fi'I'
rnen, skäres loss med en uärmd, jiirntrå'd, liigges
pä t:ingen sed.an kantern'a kring håIet blötts,.
Fi|m,en pillas försi.ktigt loss frå'n ramen och

saken iir klar.

som tunnslipas och blötes kring en c:a 5 rnm:s
järntråd och liqnmas med balsalim sedan d€n

torkat. Sorn motor användes gummiband av sam-
ma slag som använd,es till mindre paket (c:a 1.1

mm), som lägges i två strängar. En krok för det
bakre gummifästet gjorde jag av en ståltrådhäfta
från en tidskrift. Se skiss. Propellerax,el och

främre krok tillverkas av extra tunn pianotråd'
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Vingfastsättnirg fcir segelmodeller.

vmeuf.utBt

ttoptEt NTTAR wuaaÅoo (a).

1J ingens fastsättning på ett modell-
v plan brukar mestadels vara ett svår-

bemästrat problem för modellbyggaren
i gemen. Det är nog så bra, att man i
värsta fall kan spänna fast vingen vid
kroppen med vanliga korta gummi-
snoddar, som träs över vingen och
kroppen. Men på så vis får man inte
någon speciellt god aerodynamisk ut-
formning, gummisnoddarna kommer ju
att ge upphov till en icke gynnsam
virvelbildning under och strax bakom
vingen.

Därför har modellflygarna allt som
oftast sökt sig nya vägar och den ena
tekniska konstruktionen efter den andra
sett dagens ljus. Men någon så där all-
mängiltig konstruktion har man aldrig:
kommit fram till.

Här visar vi emellertid en lösning,
som en utländsk modellflygare funderat
ut. Den kanske ej är fulländad vad
själva utformningen anbelang:ar, trnerl
principen är verkligen något att bygga
vidare på och utveckla. Kort och gott
är detta den hittills förmånligaste me-
toden för fastsättning av vingen på et+"
modellplan.

Vingen som är fastlimmad på vingbäd-
den A, placeras på motsvarande bädden
B och fasthålles av de vinkelböjda hål-
larna, vilka i sin tur dras samman av
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en fjäder. Principen tarvar för övrigt
ej någon närmare förklaring. Är det
för övrigt någon av de modellflygande
läsarna, som har en kanske till och
med bättre lösning till hands' är han

- eller varför inte hon - hjärtligt
välkommen med bidrag.

H-s.

Stora nyheter

från KSAK.
Nu iir tid,en inne för alla regtstrerade

mod,elfilygare att från KSÄK rekaLrera

ile utlotsad,e ngbörjarmod,ellerna, sont

siindes ko stnadsf ritt me d, utf örli,ga arbets-
beskriuni,ngar. De Tflonerad,e kurserrw för
modelflgglärare och i,rxtruktörer pågå.

för fullt rned, god, ti,llslutntng och stort in-
tresse, på, bå.d,a stÅ,or om katedern, Det
statsund,erstöddo. mod,ellflgg et b örjar allt-
så, komma igång. Är Du iinnu inte regi,-

strerad s& d,röj inte att slci,cka in Din
anmiilan tllt klubben!
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(All the usorlds aircraft.)
Hdr iir en bitd, au Lockheed, Hudson till led.ning för de modellbgggare som giuit sig i kast med

den i törra rnrnrret beskriuna rnod,ellen.

Hur I[t pröaat aluminium?
På alta områden erövrar aluminium och dess legeringar ny mark' I hem och hus-

håll, för moderna samfdrdsel, i arkitekturen, inom alla grenar av industrien för me-
kaniska, kemiska och elektriska ändamål användes lättmetaller. För varje ändamål
finns en iämplig legering av

AtUMIl\IUM.
av naturen lätt - genom tekniken starkt

ALUMINIUM säljes utan licens och tillverkas i alla förekommande standard.
ALUMINIUM är vår tids metall i ännu högre grad framtidens' Om Ni är
intresserad av aluminium bör Ni vända Eder ti1I vårt tekniska upplysningskontor

A.-8. Sueruska Aluminiumkompaniet
Kungsgatan 28 STOCKHOLM Telefon: växel 230920

"Lockheed Hudson".

17i slutade arbetsbeskrivningen i majnum-
V ret med en uppmaning till våra skala-

modellbyggande läsare att utöver vår detalj-
beskrivning ge modellen den personliga fi-
nish, som är kännetecknet på en verkligt god
modell. Man har för den skull önskat sig ett
tydligt och bra foto av planet och naturl.igt-
vis hastar vi att efterkomma detta önskemål.
Så här sel det bekanta bombplanet ut. Lägg
märke till radioantenn och pejlanordning på
ovansidan. Naturligtvis är planet camoufle-
rat för krigsbruk.

När Ni har slutfört bygget så skriv gärna
till oss och skicka oss sarntidigt en bild av
Eder modell. Det är för oss mycket värde-
fullt att få veta hur stort intresset för skala-
modeller är bland våra läsare. Samtidigt kan
Ni ju önska Er den typ som Ni helst vill
bygga härnäst - det kan hända att vi kan ta
in en bra ritning just på Ert favoritplan, för
naturligtvis skall vi vygga vidare under
somrnarens regniga dagar. Sedan kanske det
kan dra ihop sig till bedömningstävling till
hösten.

f
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F'LYCSCOT]TINC.
Från uår utsiinde medarbetare.

I de djupa kiillarualuen har scouterna stn kår-
Iokal och diir finner ui, patrullen Soalan i inten-
sfut arbete i sin hörna. Så. småningom ska, d,et
bli. patrulltd,ulingar oclt, Sualorna skall placera
sig som etta, enligt patrulled"arens egna ord. ..

Patrullen Hägern uar ett strå, uassare iin Sualan.
Den hiir jiittemodellen har de biigge scoutbrö-
d"erna Nord,ström sjiilu beriiknat och, konstruerat
och gjort upp etter ritrå,n7. Spiinnuidd,en blir

3'5 m.

q å har flygscouting äntligen kommit! Sve-
v riges Scoutförbund, som alltid arbetat i
takt med tiden och ftra,ft en vaken blick för
ungdomens speciella intressen, har tagit upp
flygscouting som en ny gren på sitt program.

Och härmed har förbundet fått ytterligare
en möjlighet att samla nya 4riska skaror av
pojkar och ,flickor till sina täta och entusias-
tiska led.

Nu seglar scouten, nu flyger han, men

dessa specialgrenar blir dock ej domine-
rande utan pojkarna fostras för' att kunna
reda sig sjäiva genom ,friskt och härdande
,friluftsliv i skog och mark och det sunda

kamratskap, som pojken önskar, det finner
han i den sammansvetsande scoutpatrullen.

Vår medarbetare har gjort ett besök hos

ljungbyhedscouterna, där scoutkårens chef,

Åke lVlalmåker, tagit flygscouting på sitt
program ,ocrh vi har fått följa patrullernas
ar.bete med modellbygge i kårlokalen och

ute på skolans flygfält där llygscouterna in-
hämtar lärdomar under flygskolans segel-
flygningar. Krigsflygskolans chef, överste
Ingemar Nygren, har välvilligt ställt en 1o-

kal till scouternas förfogande och även med-
givit scouterna, att att använda flygfältet som

trimningsplats för sina modeller.

Pojkarna har med ett glödande intresse
för flygningen i vilken form den än bedrivs

och många av dem ser redan sin levnads-

bana klart utstakad - de skali bli fl5'rgare.

Flggliiraren, sergeant Gunuik, behöuer inte tala,
för d.öua öron niir han ui.sar scouterna hur rod-
ren och i'tlstrun'Lenten fungerar i, det höguiird,iga
segelflggplanet Wethe. Flggscouten försöker få
sä mÅ,rqa lärd,ornar sot'a möjligt ti,IL Lios och,
sergeant GutwLk få,r aara bered.d, att besuara de

mest oudntade och öuerraskande frå.gor.
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Så gör oi scouterna siillskayt ut på fiiltet diir glid-
och segelflggningen ska ta sin början. Hiir rullas

Schulgleitern ut till startplatsen.

Ti.lI si,st samlades flggscouterna bakom ett au
flgguapnets skolflagplan - en Klemtn KI 35 -för o.tt oinka au aspi.ranten, som skall upp och.
tumla och under solen. "En gång ska jag sjiih;
rara med uid spakarna", tiinker stikert många au
scouterna ntir propelleruinden rufsar tiII kaluf-
sen och, sliter i blusarna. Och, den dröntm.en blir
säkert uerkligl-tet för tnånga au de energiska och.

atnbitiö sa flggscouterna på Ljungbahed.

Sprgglam,a i. det smäckt'a oingskelettet fär en
sista auputsning, sen ska. duken på.,.

IIDIEALiTIOTOBIU
föt Cdet tocGr-
löil, båt oGft flaåplon
TEKNISKA DATA FOR CALLI-MOTORN
Cylindervolym 7,5 kbcm Vikt exkl. svönghiul 250 gr
Sloglöngd 2l m/m Höid l3O m/m
Cylinderdiom. 20 ,, Länsd 12O ,,

marknadens brista motor till
marknadens lägsta pris

DEMONSTRERAS I VÅR AFFAR
SCHEELEGATAN I8 - STOCKHOLM

HOBBYCIRKTARNA, Box 1057, Srhlm 16.

Sönd mot postförsk. plus porlo.. .. st, CALLI-MOTOR
ö Kr.95:-

Nomn,

end,rr,sa g5 ftr.ortol
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\/id planerandet av transportabla anläggningar
Y måste man utgå från många andra synpunk-

ter än vid planerandet av fasta. Man strävar
givetvis i båda lailen efter att i möjligaste mån
lägga kurvor med stora radier, stigningar med
liten lutningsprocent långa stationsspår etc.

Vid byggandet av en transportabel anläggning
har man dock ;betydligt mindre frihet vid ut-
formningen än vid byggandet av en fast. Det
kan inte undvikas att man får tränga samman
vissa delar av banan som inte direkt hör ihop.
Ibland kan det hända t. ex. att två stationer
måste läggas mycket nära, t'nen på olika nivå så
att avstånd'et dem emellan mätt utefter rälsen
därigenom blir det längsta tänkbara. Vid ett an-
nat tillfälle kanske man vill avbilda ett verkligt
stationsocnråde med en rangergrupp litet längre
bort i spårens längdriktning. Om bordens ut-
ryrnme gör det nödvändigt, så kanske man blir
tvungen att jägga stationsområdet och ran'ger-
grupllen parallellt och kanske t. o. m. lägga alla
spår i en svag kurva o. s. v.

Föreliggande spårplan utgör en förbättring av
6amma id6, som legat till grund vid planerandet
av min ägandes Blöjlunda-Skrynkeltorp Jern-
veg. Denna var, kan man säga, ett icke fullföljt
experiment. Jag gick nämligen till ytterlighet
vid ihopträngningen av banan och struntade helt
enkelt i alla fördomar om minimiradier, minfuni-
stigningar o. s. v. Resultatet blev emellertid inte
så som jag hade hoppats vad betråiffar funk-
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tionsdugligheten. Tack vare db små ,kurvradier-
na kunde jag inte ha automatisk koppling över-
allt. Tåg1ängderna måste begränsas emedan mö-
tesspåren var för korta o. s. v. Jag ångrar emel-
lertid inte att jag exp'erimenterade, ty jag blev
i sanning en vis rnan av skadan,

Anläggningen tänkes byggd på 4 lika stora
bord sorn mycket tätt packas ihop. Problem,et
rned långa stationsspår är löst genom att lägga
kurvor i ena ändan. Stationen börjar vid växeln
1. På bord 2 finns uppställningsplats för vagnar
kombinerat m.ed godsbangård. Där finns också
lokstall med ev. kol- och vattendepå etc. Eord
(x) på bord 2 och sträcker sig ut på hela bord
3 har en anhalt med mötesspår och bord 4 ett
fabriksspår. Lämpligen bör iandskapseffekterna
vara följande. Bord 1 en mindre stad, bord 3
lantgård med åkrar och bord 4 rena rama vild-
marken.

Körmöjligheterna är visserligen begränsade på
en så liten bana som denna. Man kan i alla fall
ha ett snälltåg gående på det yttre huvudspåret
utan trafikhinder från t. ex. växlingstjänst på
godsbangården. Avståndet rnellan växlarna x
och y bör vara så långt att ett lok gott och väl
får plats på spåret ernellan. trIärigenom komrner
inte trafiken på huvudspåret att hindras av lok
på väg till och från lokstailet.

Planen kan användas direkt som förebild eller
tjäna till ledning vid ,byggandet av en anlägg-
ning.

5 PÄR PLAN
fdr /ranspo./abe/ on/älTgntng

r s/ra,/a HO.

Erb.der/,!7/ ulrgmme
2OO x32O ca
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En praktfulL ui.nterbi.ld, - inte sant? Ciuilisati,onen har eröI)rat fjiil.l,bggd,en. Ett tungt lastat
godståg d"u.nd,rar fratn genorn tystnad,ens land - en Dagn eryiod,erar - SABOTAGE - Vem
kan ana att den solbelgsta sttön best&r au gips och, krita, fjtillen med, li.m.Ien i. bakgrund,en iir
en kuli'ss, granar och fjöIlbjörk bestå.r au lingonris och ttLget - skala H0! Ti.tta nederst på.
bild"en, diir sgns plankorna. Bi,Id,en iir ett stillfoto från inspelningen au d,en soenska filmin
"PåIi'u och d"öcl". Herr Gunnar Susedborg, sonr bgggt tå.gsättet beriittar hiir i en artikel om

d,en uruka inspelnlngen,
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Modeller i film.
prtt godståg på riksgr'änsbanan rullar med
l 'tän'da strålkastare ut ur en tunnel, fort-
sätter ,fram över en bank och stannar i den
månljusa vinternatten framför en infarts-
signal, som visar stopp. ögonblicket där-
efter flyger en med sprängämnen lastad
godsvagn i luften. Sabotage!

Den som sett filmen "På liv och död" er-
inrar sig säkerligen upptakten till filrnen
liksom det spännande slutet där sab,otör'en
jagas på skidor övel de av månen upplysta
fjällvidderna och slutligen lyckas spränga
den stora hängdrivan, vilken likt en lavin
störtar utför fjäiisluttningen ooh så när be-

graver det framrusande godståget. En och
annan har måhända undrat hur det varit
möjligt att i dessa tider: göra en dylik inspel-
ning på riksgränsban.an. Svaret är Lrelt en-
kelt att dessa scener i filmen tagits inomftlus
i Stockholm. För ändamåiet uppbyggdes två
stora gipsmodeller i Skala 1/87 av de fjäll-
partier, som förekomma i filmen. I dessa
modeller inbyggdes sedan en modelljärn-
väg, som i allt väsentligt var en trogen kopia
av S. J:s egna anläggningar. Sålunda bygg-
des ett eltrok liti. D samt ett flertal gods- och
passagerarvagnar efter S. J:s ritningar, vilka
nedkopierats till skala 1/87. Även själva ba-
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nan utfördes så noggrant som möjligt med
ledningsstolpar och öwiga tillbehör. Inte
ens bärlinan till luftledningen saknades. När
allt var färdigt och banan provkörts kunde
så tagningarna börja.

Den första scenen med sprängningen av
godsvagnen erbjöd inga svårigheter. En
diminutiv sprängladdning anbringades i
vagnen, som sedan fylldes med grus och för-
sågs med ett presenningliknande överdrag.
Sedan drogos ett par ledningstrådar till ett
ficklampsbatteri och "sabotaget" var fär-
digt.

Störe besvär vållade sprängningen av
hängdrivan. AIla försök att utföra spräng-
ningen med så små sprängladdningar miss-
lyckades totalt. Resultatet blev endast att
gipsen flög runt hela rummet och att stora
bitar blevo hängande på järnvägens luftled-
ning, där de 1ågo och gungade på elt allt
annat än realistiskt sätt. Slutligen löstes
problemet lika enkelt som effektivt. En man
försedd med en meterlång rundstav och en
hammare placerades bakona landskapsmo-
dellen. På ett givet tecken från fotografen
slog medhjälparen ett iätt slag med ham-
maren på rundstaven, var ena ända place-
rats mot baksidan av thängdrivan. Av slaget
kastades så den blandning av gips och krita,
som hängdrivan bestod av, ut i luften på ett
sätt, som gav en mycket god illusion av
sprängning. Att sedan ordna lavinen var en
relativt enkel sak. Medan tåget kom ::ullande,
stod en man uppkliven på en stege och öste

I tågsättet på. Gunnar Staed,borgs bangå.rd, ned,an,
ser oi tyd,Iigt uilken uagn som aar meil,

om qtriingningen.
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över gips ,och krita i en jämn ström ned över
fjällsluttningen. Resultatet blev tj,ver för-
väntan och troligen var det inte många av
åskådarna som upptäckte bedrägeriet.

Som en intresant detalj kan slutligen näm-
nas att hela tagningen skedde med ultrara-
pidkamera för att ,få sprängningarna så na-
turliga som möjligt. Detta medförde å andra
sidan att tågen måste framföras med en skal-
enlig frrastighet av c:a 250 km/iim!

Idel sensationer.
(Forts. fr. sid,. 2)

bättre, men den svenska modellindustrien är
dock på väg, den har trampat ut barnskorna!

Sist har vi vår stora tävlan om vem som
gör den minsta elmotorn. fntresset tycks va-
ra livligt ooh flera deltagare har redan an-
mält sig och i vår vård anförtrott sina små
mästerverk. (Rekordhållaren hittilts har
byggt sin motor stor som en tumnagel), Det
skall bli särskilt roligt att i spalterna få pre-
sentera de deltagande modeller, av vilka fle-
ra är genialiska i detaljkonstruktionen. Täv-
lingstiden utgår den 15 aug., så innan dess
bör alla rekordpletendenter ha låtit höra av
sig och insänt sina modeller. Den ursprung-
Iiga prissumman 150 kronor har under tiden
vuxit med ytterligare priser, kontantbelopp,
verktyg ooh böcker. Mera härom i julinum-
ret. Tillsvidare räcker det med att två täv-
lingsklasser äro fastställda. Den ena gäller
vem som blir pappa till den absout minsta
elmotor som kan fås att gå, i den andra tävlar
modellerna i tillförlitlighet med Lränsynsta-
gande till storleken. Alltså en motor, så liten
scm möjligt, men så driftsäker att den kan
tänkas läggas till grund för en tillverkning
för praktiska ändamål - det är- målet för
klass 2. Kommer det en kväIl, då Ni inte har
något annat för Eder, plocka fram "spiklå-
,dan" och titta efter om där finns någon gam-
mal radiohörlur som kan lämna tråden och
sätt i gång och linda. Jag kan garantera att
det blir ett stort ögonblick då det börjar
rycka i ankaret.

B. Lingrnark.
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Realism på modelljärnvägen.

\Iurju modelljärnvägsman strävar ef-
v ter att få sin anläggning så natur-

trogen som möjligt. För att uppnå det_
ta mål måste man ibland använda sig
av små knep, av vilka jag tar mig fri-
heten påpeka ett par.

Det verkar onaturligt, om modell_
loket efter starten rusar iväg med stark
fart, och när det sedan skall stanna,
gör detta så häftigt, att buffertarna
skulle tryckts in, om det varit i verk_
Iigheten. Ett välbyggt lok skall kunna
krypa fram på spåret, men hur skall
man åstadkomma det?

En bra metod är att förse loket med
snäckdrev. Man slipper då ifrån de
ryckningar, som användandet av kugg_
utväxlingar för med sig. Lokets gång
blir tystare, och det bör kunna gå rela_
tivt sakta. Man måste emellertid tillse,
att den använda snäcl<utväxlingen är
Iämplig i förhållande till motorns varv_
antal, så att loket kan gå med skalenlig
hastighet. Den enda olägenheten meå
snäckdrift är, att lokets drivhjul ej
kunna gå runt, utan att ström finnes på
motorn. Skall man stoppa ett tåg realis-
tiskt, bör man därför försiktigt minska
på strömmen, och loket saktar farten
successivt.

Till lokets jämna gång bidrager i icke
ringa mån dess vikt. Som allmän regel
kan sägas, att ett lok i HO icke kan
göras alltför tungt. Lokets volym är så
liten, att den inte tillåter några större
metallmassor, men man bör ändå för_
söka plocka dit så mycket tyngder som
Möjliet. När motorn och andra tillbe-
hör äro fixerade kan man till exempel
fylla återstående tomrum med blyhagel.
Samtidigt som loket härigenom får en

säkrare gång, och icke hoppar av spå-
ret vid minsta ojämnhet, ökas dess
dragkraft genom att drivhjulen ej så
lätt slira på skenorna. Många lokmoto-
rer äro mycket kraftiga, men de kunna
icke utnyttja hela kraften på grund av
att slirning inträder alltför tidigt. Detta
är t. ex. fallet med de vanliga Märklin-
loken.

Vagnar hopsatta av byggsatser i han-
4eln eller konstruerade och målade på
egen hand fä ofta ett alltför regelbun-
det utseende. Man får kanske hela tåg-
sätt med vagnar, som se exakt lika ut.
Detta verkar icke naturligt, ty det före-
kommer aldrig i verkligheten. Där äro
vissa vagnar nymålade medan andra
äro smutsiga och illa medfarna. Att få
modellvagnat att se "väderbitna" ut är
en speciell konst, som fordrar litet öv-
ning. Måla litet svart eller grått på de
ställen där vagnen utsättes för mest på-
frestningar såsom på hörnen, nedanför
dörrarna. eller vid fotsteg och handtag.
Stänk litet mörk färg här och där på
sidor och tak, rnen undvil< att fä fläckar
och märken alltför skarpt avgränsade.
Ändra vidare färgblandningen då och
då, ty det är ju rätt osannolikt, att alla
smutsfläckar på vagnen ha precis sam-
ma kulör. Ni kommer kanske inte att
lyckas så bra första gången, men torka
då bara boit färgen och börja på nytt.
Ni finner snart, att det är svårare att
få en vagn att se gammal ut, än att fä
den verka ny.

Underreclet på en vagn är icke svart
i verkligheten, utan har en smutsgrå.
färg. Mången modellbyggare målar här
av misstag ailtför mörkt. Varför inte
gå till järnvägen och studera, innan
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målningen påbörjas? Man kan aldrig
nog understryka vikten av att observera
förebilderna, om man vill uppnå ett
naturtroget resultat. Försök t. ex. att
efterhärma de svarta märkena som bru-
lia finnas på lagerboxarnå efter utrun-
nen olja ,eller de kritsiffror som vag-
narna erhålla vid passage genom ran-
gerbangårdar. Det är ofta på sådana
småsaker det kommer an, om modellen
sl<all verka fullt natuitrogen.

När det gäller spårsystemet, bör man
hålla i minnet att icke i onödan göra
det alltför invecklat. Mången modell-
b.',rggare ritar upp korsningar och väx-
lar i sådant överflöd, att anläggningen
blir orealistisk. I praktiken försöl<er
man alltid att fä anläggningarna så enk-
la som möjligt, men modelljärnvägs-
mannen synes vilja ha dem så inveckla-
cle som möjligt. Om man låter modell-
byggarentusiasmen alltför mycket på-
verka det sunda omdömet får man kan-
ske en anläggning som visar sig syn-
nerligen svår att trafikera, när det se-

dan kommer till det praktiska.
Vidare behöver man inte fylla varje

utrymme med spår, en modelljärnväg
med lämpliga tomrum här och där tar
sig i allmänhet mycket bättre ut än en

överbelastacl sådan. Den mest illuso-
riska anläggning som signaturen har
sett var en anläggning i Melbourne.
som endast bestod av ett enkelt spår.
som gick genom ett landskap. På båda
siclor om spåret låq öppna fält, allcleles
som det ju är vanlirrt i verl<ligheten.

Den punkt där modellbyggaren ha"r

svårast att uppnå verldighetstrohet är
i fråga om kurvradierna. Det är dess-

värre så, att man inomhtts aldrig har
möjlighet att lågga så vida kurvor, som

förebilden fordrar. Man måste bygga
med alltför små radier, och följden blir
att tågen bryta alltför onaturligt i kur-
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vorna. Enligt min åsikt är det emeller-
tid ett oskick att använda radier mind-
re än en meter för de långa boggievag-
nar, som nu så allmänt bygges. Ett tåg
med sådana skall kunna rulla mjukt
genom en kurva, även med högsta fart,
och det går knappast om radien är 50

-75 cm.
Ns"lle.

Har Ni försöht. I

l_)
att bärga fla-
i heia proce-

(Forts. fr. sid,.27)

att färgen förändras. Då gäller det
ket, den kanske svåraste detaljen
Curen.

För den skull har vi vanställt en ståltrådkläd-
län,gare tills den fått elliptisk forrn. Skulle en
sådan. vara omöjlig att uppbringa eller om farinil-
jen är helt oförstående för företaget, kan man
göra en rektangulär "spade" av jåirn eIler a1u-
miniumtråd. Tag inte för stor "spade" förrän
tillräcklig erfarenhet av jo,bbet vunnits. Det 1ö-

nar sig i regel att ta fenan och stabilisatorn inlan
vingen kommer i tur. Tag spaden oc,h 1ägg den
försiktigt på filmen och pressa ned den c:a en cm
i vattnet. HåIl spaden stadigt på detta sätt med
den ena handen och lossa med den andra filmen
från karets kanter och vik den öv€r ståltråd-
r.amen. Upptagandet ur vattnet är möjligt en-
dast om rnan vrider rarnen så att dess ena lång-
sida kommer först ur vattnet, medan den andra
fortfarande ligger i ytan. Då ramen på detta

sätt lutar c:a 45' &an den lyftas helt fri från
vattnet, varefter den hänges så att vattn'et kan
rinna av och hinnan får krympa. Man kan också

stäl1a spaden på karets botten inn.an filmen
hälles på ytan. När flaket skall tagas upp, lossas

skaftet från filrnen och spaden föres upp mot
hinnan.

Då fenan och stabilisatorn skal1 kläs, penslas

konturerna rned vatten och delen Iägges på hin-
nan. Pressa film,en försiktigt mot ribborna, så

att den sluter väl til1 övera1lt. ",Spad'en" vändes

så atf filmen kommer överst. Värm upp en stål-
tråC (en uträtad pappersklämma) i en gas- eller
ljuslåga tills den blir svagt glödande, och "skär"
med denna runt om Cen färdigklädda del'en, på

(Var god forts. På, sid. 40)
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[r tt längdrekord i modell-flyg har noterats i
Ij/ Västerås, där K. E. Landegren lyckats Iå sitt
plan att tiJ.lryggalägga inte mindre än 972 km.,
vilket är det längsta, som noterats i Vdstrrnanland.

D lind.tlygning har hitti-lls varit ganska riskabel,
Lrför både den "blinde" föraren och för flyg-
Iäraren, då man haft svårt att undvika mötande
hinder på grund av att samtliga Jönster i planet
varit förhängda m€d svart tyg. Nu har ameri-
kanarna emellertid upp{unnit en ny metod att
iära sina flygare den svåra konsten utan att
därför behöva riskera kollisioner med kyrktorn,
högspiinningsledniagar eller andra mötande flyg-
plan. Rutorna i planet klädas helt enkelt med
grönt genornskinligt papper, medan piloten som
utför blindflygningen bör röda glasögon. PIa-
nets fönster verkar då för honom totalt svarta,
och han kan inte se ut, t'nedan han mycket väl
raren bär inga glasögon, och kan alltså se ut
ser instrumenten på instrumentbrädan. Flyglä-
genorn planet och lätt undvika alla ev. mötande
hinder.

(l edan någon tid tillbaka undervisas de ame-
\J rikanska flygarna i att "se och tänka tre-
dimensionellt" genom en ny metod som utarbe-
tats av professor JoJrn Rule vid Massachusetts
institute of Technology.

Den nya metoden går ut på att två bilder Iäg-
gas på varandra på en specialbehandiad hinna
av konstmassa. För ,blotta ögat ser det då ut som
om konturerna skilde sig en aning från varan-
dra, men om raran använder sig av en sorts po-
lariserande glasögon ser man det avbildade före-
måIet i tre dimenstioner. Bilder enligt denna
s. k. vectograph-rnetod kunna projiceras på den
vita duken med tillhjäIp av en vanlig projek-
tionsapparat, och om "putbliken" sedan utrustas
med de speciella glasögonen kan den tr,edimen-
sionella bildlörevisningen sedan ske precis som
då man visar skioptikonbilder.

Metoden har rönt stort erkännande i militär-
tekniska kretsar, där man lunrrit den vara sär-
skilt lämplig då det gäller undervisning av bii-
vande pitoter. Tidigare har man försökt sig på
att använda sig av stereoskopiska bildåtergiv-
ningar, men dessa ha ju den nackdelen att de
endast kunna .betraktas av en person i taget,
vai'för rnetoden inte var något att räkna rned då
det gäl1de undervisning klassvis. Veciograph-
metoden har från början upplunnits av två in-
genjörer vid Polaroid Corporation.

Den "skogsgrönn" spåruagnen få.r inom' kort
austå från publikens och pressens i'ntresse till
förm,ån för de ngbestöIldo, aluminzutnuagnarn'a

i. inner stad,straf i'ken.

IIYytt och ryttigt. . .
)

(l tockholms Modelljärnvägsklu,bb hade den 18
D maj utlärd till Eskiistuna, där T. G. O. J.
stod för värdskapet. Under sakkunnig ledning
besågs det hypermoderna lokstallet, där en be-
tydande lokpark fanns att inspektera. Särskilt
fäste sig de ibesökande vid ett norskbyggt åtta-
kopplat tanklok med högt liggande panna, avsett
för rangering av rnalmvagnar. Ett flertal malm-
lok av M3-klassen beundrades, rnest intresse
väckte dook ett hyperanodernt tunbinlok av klas-
sen rMBt. tsland äldre lok {anns några sadeltank-
lok järrnte ett antal engelskbyggda godstågslok
av klass K. Ombord på ett sådant sågs ett antal
medlemmar med förtjusning deltaga i växlingen
,på bangården.

Några av d,eltagarna ib.egåvo sig där'efter ut på
en upptäcktsfärd till den numera nedlagda sta-
tionen Eskilstuna Norra. Förutvarande ban-
gårdsanläggningar där kunde med lätthet spåras
av klubbens experter i facket. En gammal järn-
vägsverkstad hade degraderats til1 bussgarage,
vilket väckte djup förstämning.

De 30 deltagarna föreföllo emellertid mycket
nöjda med sin dag, då de något senare återvände
till ,huvudstaden. Den lyckade utfärden beteck-
nad,e avslutningen på Stockholms Modelijärn-
vägsklubbs sjätte verksamhetsår.

Q tockholms spårvägar planerar insättandet av
D lättmeta.llvagnar i innerstadstraliken. Är det
kanske Eric La Nals artikei orn de atnerikanska
PCC-vagnarna som sporrat till detta lovvärda
initiativ? De 20 vagnar som till en ibörjan be-
stäIlts från 'Hägglunds verkstäder i örnskölds-
viw, visar stora likheter rned de amerikanska
fartvidundren. Vad sägs om lättmetallkarosseri
och,Bromsregulators gummifjädrade hjul? Ännu
har Stockholms spårvägar inte velat sldppa ut
några detaljbeskrivningar på de planerade ny-
förvärven, men vi hoppas få återkomma när den
första vagnen skall provköras. De gamla vag-
narna som nu under flera decennier upprätt-
hållit tra{iken i huvudstaden bör snart ha tjänat
ut!

#::
.i:itl



l\[osweyverken i llorgen, som sedan halvtannat
IVlSr 

"*i"111lverkar 
Er.op"" modernaste flyg-

plantyp, Moswey III, kommer inom kort att Ie-
verera tre av sina konstruktioner ti1l Sveri,ge.
Det första av dessa flygplan lämnade f. ö. redan
den 2 rnaj fabriken. Enligt Ziircher Zeitung får
Mosweyfabriherna ständigt nya telegram som
vittnar orn att de svenska segeiflygarna önskar
köpa ännu fler dylika pJan,

It/ted anledning av ått stat€n gel' segelflygdi-
IYlplom till endast 30-talet llygklubbar i hela
landet förbenedes en samrnanslagning av de nu-
varande segelflygklubbarna i trIjo, Karlsborg,
Tibro, Mariestad och Skövde.

I första hand skall de smärre klubbarna uppgå
i ,Skövdeklubben, vari,genom alla blir delaktiga
av de 60-kronors - respektive 120-kronorssti-
pendier som staten ,utdelar efter avlagda diplom.
hedan nästa år avs.er man att få till stånd en
sammanslagning av småklubbarna till en enda
stor klubb med avdelningar på de oiika plat-
serna. Skövde segelklubb, som intensivt sysslar
med utbildningen av unga segelflygare, är ini-
tiativtagare till den planerade storföreningen.

Et tt av våra modellbyggares populäraste ör-
Jl logsfartyg - {lygplanskryssaren "Gotland"
har ändrat gestalt och blivit luftvärnskryssare.
ombyggnaden har skett i vinter och fartyget är
redan ute på expedition.

Beslutet orn "Gotlands" ombyggnad motivera-
des rned att det inte inom rirnlig tid gick att
ska,ffa moderna flygplan som lärnpar sig för an-
vändning ombord på kryssaren samt att det
skulle vara förenat med stora svårigheter att an-
passa fartygets tekniska anordningar till moder-
na flygplan. I den situationen valde man att ge

"Gotland" en något ändrad användning, och far-
tyget är nu alltså rustat att inta sin plats i flot-
tan. Katapulten akter över och de andra anord-
ningarna, som gjorde det möjli,gt att medföra
upp till 8 flygplan ombord, har ubytts mot luft-
värn av olika kaliber, och 'rGotland" är nu inte
bara för egen del utomordentligt starkt rustad
för försvar mot anfall från luften, utan även be-
reda andra enheter luftvärnsskyd.d.

Ilfter dryga sju månaders arbete är modellbyg-
l)garen ingenjör SLure Silvander klar med den
modell av Tegelbacken sorn han utfört för spår-
vägsbolagets räkning.

Modellen är mycket illusorisk, och den fångar
en situation före kriget då spårvagnar, ibussar
och bilar stoppas av de fällda bommarna n,edan
ett tåg rullar från stationen.'Stadens trädgårds-
städers hus i korsningen av Vasagatan och Kar-
duansmakargatan, arm6förvaltningens hyggnad
och Centralpalatset bildar staffage för den livliga
sc€nen runt huset mitt på Tegelbacken och kors-
ningen med järnvägen. Färjan finns ännu inte
med, men den skall dit - osäkrar,e är om också
tidningsgumman får plats. Alla ledningar till
både tåg och spårvagnar har dragits precis så
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som de ligger i verkligheten. En tolva står inne
på Tegelbacken, och en tretton svänger just runt
hus,et, rnedan andra linjers vagnår l<ornlner och
går från olika håll. Nog ger rnodellen ett tydligt
intryck av virrvarret och rörligheten vid denna
trafikknut.

Ingenjör Silvander har nut,rera sil verkstad i
villan ute i Saltsjö-Duvnäs, men inga obehöriga
slipper in, ty hans modellbyggande rymmer
många hemligheier. Eland annat vill han inte
förråda hur han får träden i järnvägsparken att
se så Ievande ut. Ingenjör Silvander har utfört
en rad ar,beten, int'e bara för Stockholms råk-
ning. På utstäIlningarna i Bryssel, Paris och
New York fanns hans modeller med. Till Stads-
museet räddade han kvarteret'Göta ark, där Sö-
dergatan nu går fram. Efter Tegelbacken tar han
itu med att föreviga statens träförädiingsverk i
Piteå och med ett kvarter av Vänersborg - båda
städerna utställer i sommar.

ItI edan flygplanssakkunnige fortfarande fun-
IYI6".". på om Stockholm skall få någon Atlant-
flyghamn och om den i så lall skall ligga på Skå-
,Edeby eller långt uppe vid Rosersb.erg har
Konstakademiens utgående arkitekter själva löst
problemet - den skall ligga på Stockholms stads
mark Skå-Edeby på Svartsjöland,et, en plats
som ur många synpunkter är att föredra fram-
för Rosersberg.

Åtta förslag föreligger och utställas nu på
Konstakademien. När professor Paul trIedqvist
förra året spikade tävlingsämnet i arkitektur

- en Atlantflygplats för Stockhokn - gick det
ett sus genorn d'e sakförståndiga. Den tävlings-
uppgiften torde närnligen vara ett unikum: för
första rgången i ftristorien har unga arkitekter
förelagts en sådan upp,gift, och det är enbart ro-
ligt att de lyckats så bra.

Klart är att intet av förslagen kan komma
till utförande i nu befintligt skick, m€n en sam-
rnanjämkning av id&rna i två, tre eller flera av
förslagen skulle mycket väl kunna tänkas, och
då skulle Stockholms stad få den Atlantflygplats,
som är en snar nödvändighet om vi vill vara
med på de stora flyglinjerna efter kriget, och
som 4lygets män elterlysa med allt större otå-
ligtret.

Q jövärnskårens fem nya 20 tons rnotorbåtar
\J har nu hunnit så långt att provturerna kun-
rnedan den femte beräknas b1i klar någon rnå-
nat börja. Under juni levereras fyra av båtarna,
nad senare. Båtarna är ibyggda för att kunna
användas till utbildning och övnin:gar. Men dess-
utom är de besiyckade för att kunna 'göra tjänst
under beredskap eller krig.

f Jnder segelflygningar vid Ålleberg på månda-
LJ gen inträffad'e en kollision, varvid ett plan
havererade vid landningen. Föraren, korpral S.

"A,xelsson från Karlsborg, ådrog sig mindre ska-
dor.
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M. J. F.
Stora händelser förutspå en god utveckling

för modelljärnväggrna'

PROTOKOLL
fört vid JÄRNVÄGS SÄLLSKAPETS

diskussionsafton över ämnet "Stanclardisering-
ens vara eller icke vara" torsdagen den 1 juni

lg41- ä l{ontoristföreningen, Stockholm.

1 E Kallade till möiet vore representanter för
.[a,brikanter, återIörsäfi are, modellbyggare
samt faokPress.

2 $ Närvarande voro:
Dir. Y. Hermanson och Disp. E. Landing
från Järnvägs Sällskapet. Banktjänsteman
G. Swedborg och herr I. Björne järnte herr
N. Ericsson från Stockholms Modelljärn-
vägsklubb. Ing. S' Regnhoim- från- Skandia-
mJdeller. Heri S. Ohlson från Wentzelmo-
äetler. Red. Lingmark från Modellteknik'
ReC. Edner från Teknik för Alla'

3 E Dasordning:- " i. Suensk ltandard för spårvidd ocftr skalor
för 0. 00. HO.
2. Svensi< standard för hjul och rälsmått'
3. Svensk standard för modellmotorer'
4. Ev. tillsättande av en kommitt6'

a S VlOtet öppnades kl. S.30 av Järnvägs Sä11-

skapets oidförande, som häLsade- d9 näryg-
ranäe välkomna. Speciellt framhölls gläd-
jen över att se repr. för svensk modelltill-
v,erkning samt svensk fackpress närvar.a
vid den"na sammankomst då en ev' svensk
standard skulle diskuteras.
Efter en kort orientering över lirnnet, var-

vid nödvändigheten och önskvärdheten
av en noggrannare tillverkning av svens <a

modeller påpekades, övergick man till dis-
kussionen.

5 $ Beslut om ti1lsättande av en kommitt6 en-
" ligt Järnvägs Säliskapets förslag tillstyrk-

tes.
,O S ifter div. värdefulla inlägg i den följande

debatten av bl. a. Ing. Regnholm, Disp'
Landing, herr Swedborg, Red-. I'ingrnark
m. fl. böslöts att svensk standard skulle om-
laita enbart spårvidd 0 och EIO med respek-
tive skalor t/45 oc]n7187.

7 $ Ett i detalj utarbetat förslag från Järnvä'gs
Sältskapet (Herr,stettenfelilt) angå-en-de

hjul och rälsmått antogs såsorn grund för
kommitt6ns vidar'e arbete.

8 $ ,I(ommitt6n fick följande sammansättning:
Herr S. Ohlson och Ing. S. Regnholm repr'
fabrikanterna' Ing' S. Wentzel repr' åter-
försäljar,e. Herr G. Swedborg jämte iherr N'
Ericsson för :S. M. J. med herr Nor6n som

suppleant, samt från Järnvägs Sällskapet
heri 

^ 
Stettenfeldt och Ing. G. Eergh med

Disp. E. Landing sorn suPPleant.

9 g Såsom kommitt6ns ordförande valdes herr
G. Swedborg.

10 $ Kornrnitt6ns sammanträden för "0" skola
äga rum i Järnvägs Sällskapets lokaler ocrh

för "'H0" i herr Swedborgs hem'
L1 $ Kommiit6ns utredning skall vara klar den

1 juli 1944.
12 $ Ett förslag väcktes av Disp. E. fi.anding om

att eit Riksförbund Iör modelljärnvägar nu
kan anses av behovet påkallat.

13 $ Förslaget mottogs med acklamation av de- 
närvarande och fastställdes det nya förbun-
dets namn till:

Modelljärnvägsförbundet (M. J. F.)
(förening u. P. a.)

med syfte att tillvarataga rnodelljärnvägs-
byggarnas intressen, bl. a' i samarbete med
ovän angivna standardiseringskommitt6,
samt att g€nom propaganda sprida känne-
dorn om hobbyn.

14 $ En interimstyrelse valdes med följande fem
ledamöter:
r1. Red. B. Lingmark,Ordförande.
2. Herr L Björne, Sekreterare'
3. Dir. Y. Hermansson'
4. Disp. E. Landing.
5. trIerr G. Swedborg.

15 $ Förbundets första uppgift är att omlring
i1 juli L944 stadfästa och publicera den av
.Ståndard-kommitt6n ibeslutade "Standard-
rnått för svenskt modellmateriel" (M. J' F:s
standard).

16 $ Mötet avslutades kl. 10.20.

Vid protokollet
E. Landi'ng

sekr. i Järnvägs Sällskapet'

A-lok i skala HO.
(Forts. fr. s|d,. 23)

utfundera ett lämpligt fäste för densarnrna så att
rnotorn sitter stadigt.

Tänk på att motorn har tillräckligi lång axelför
att nå iram till det fråimre hjulparet på vilket
dr'evet bör placeras. Dri,vhjulen monteras å^si,na

resp. axlar äch samtidigt fastsättes drevet på det
fräinre hjulparet. trIjulän placeras i ramen och
Ni börjar så att passa motor och snäckskruv. Vi
hava funnit ett bra sätt att hålla kvar skruven
mot dreve t genorn att klippa till en bygel vilk.en
hålles fast på drivax'eln varigenom skruven all-
tid hålles rnot drevet oiberoende av lokets rö-
relser. (Wentzel). Snäckan bör ej passa för hårt
rnot dråvet för att upptaga förskjutningarna i
motoraxeln vid ornkastning av strömriktningen'
Använder Ni en motor m'e'd permanentmagnet
behöva Ni ingen strömventil, som i annat {all
måste anskafas. Dett ta ventil kan antingen fäs-
tas på ramen framJör drevet och sticka ulP i
ångpinnan, eller om detta visar sig olämpligt'
helt enkelt lägga den i tendern'

(Var god" forts. i nÅ'sta nr)
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några mm avstånd från ribban. Fenan eller sta-
bilisatorn får sedan torka fullständigt. Ev. rynkor
i klädseln försvinaer om den klädda ytan hålles
i den varma luftströmmen ovan-för en ljuslåga.
Var bara försiktig, ty mikrofilmen är ytterst läti-
antändlig - och skulle olyckan vara frarnme
kan man börja orn från början igen. Då vingen
skal1 klädas, går rnan tillväga på samma sätt.
Konturrirbborn,a iblötas me.d en fin pensel och
vingen (lämpligen byggd i ett siycke) lägges upp
och ne.d på filmen, som fortfarande sitter på

spaden. När man genom efterpensling med vat-
ten har fått filmen att sluta till överallt "skär€s"
den loss precis som då det gäilde stabiiisatorn.
Tänk på att en något grövre ståltråd håiler
värmen längre än en tunnare, och låimpar sig
därför ibättre för vingen. Då ving'en iir klädd,
'bräckes konturribborna vid rnittsprygeh och
limmas när man {åit rätt V-form. Filmen sträc-
kes genom pensling med vatten, och om så skul-
le fordras värmes ovanför en ljuslåga.

,Gälier det att klä en flygkropp, bör lösningen
av nitrocellulosa få en tillsats av ytterligare
ett par dropp.r motorolja {ör att bli mera elas-
tisk. Kroppen lägges på en plan glasskiva och
penslas helt och håIlet med vatten. Även glas-

skivan blötes, och filmen lägges över d,et hela'
Blås på hinnan tills den ligger väl mot ribbor-
na överallt och rnot den våta skivan. Kroppen
"skäres" loss på vanligt sätt med en varrn stål-
tråd. Vänd på steken och klä andra sidan på

samma sätt.
Stabilisator, fena och vinge limmas till staven,

vingen dock så att den kan lossas för trimaing.
Propellerlager oc,h fäste för bakre gummikroken
göres av tunn aluminiumplåt eniigt skiss'

För att bli bäst, ska1l mikrofilmen skifta i rött

- Kan det oara telcniskt
klokt att liigga stationen i.

Bå.stad så. Längt frän sam-
hiillet bara för att få. d.en
så niira jd.rnud,gen son1,

möjlistT

eller (och) grönt. D'et är b,etydelsefullt men
ingalunda läit ait få rätt färg på den, ty färgen
är direkt .bero,ende av hinnans tjocklek. Är fil-
men för tjock - och tung - är den färglös,
och ,kan hanteras som vanli'gt cellofanpapper.
Om den är alltför tunn för att överhuvu.d taget
kunna hanteras blir den också färglös, men här-
emellan ligger en hel färgskala, där det var-
ken saknas stål, gulil eller silver'glans. Resul-
tatet beror på hur rnycket av lösning som häl-
les på en viss vattenyta. ,Små variationer här-
vidlag kan ibetyda mycket - försök får Ni se.

ilagning av hål i mikrofilmklädseln är nästa
steg i utvecklingen. Man gör en mindre spade,
tar en ibit Iilm och 1ägger den över hålet, vars
kanter först fuktas med vatten. Pilla sedan för-
siktigt loss filmen från spaden, vilken bör göras

av balsaribbor och förses med ett handtag, En
annan elegantare metod: Tag en bit papp,er

(fyrkantigt) 1ägg den över filmen, fukta alla
fyra hörnen så att filmen fäster rnot papperet
och skär loss med en vännd tråd. [-ägg över en
annan bit papp,er, så att filmen li,gger väl skyd-
dad mellan två pappersark. Rulla sedaa i,hop det
hela, stoppa det i fickan och gå lugnt ti1l täv-
iingen el1er vad saken närmast gäller. Skulle
det rbli ett hål, &lipper men m€d en sax ur en
lagom bit, tar bort det papper som lagts över,
för att skydda hinnan, ,blöter kanterna kring
hålet, lägger på filmen och det papper på vilket
den är fäst. D,etta avlägsnas försiktigt och repa-
rationen är klar!

Då ibanana oil, för närvarande torde vara
omöjligt att skaffa, pröva detta recept: 11 delar
zaponlack, 3 delar amylac.etat, 1 del förtunning
och I del motorolja. (Allt cellulosalack går att
använda, om bara lärnplig olja tillsättes i lämp-
lig mängd - det är ibara att försöka).

ffio
Här är d,e suenska d,iicken för modellbi,I-
racern. KarI-Enk Fröjil anuänile största
d,i,rn. ti.ll Aluin-racern, medan racer- ettan

utrustes meil mellanstorleken.
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Fig. 5.

5l n del modellbyggare föredrar att köpa så
l"mycket delar och tillbehör sorn möjligt till
sina modeller, under det att andra sätter en ära
i att r.eda sig själva på alla ornråd,en. Under rå-
dande förhållanden kan det vara svårt att upp-
driva tillbehör som passa alla modeller och ska-
1or. Om tiden medger det blir det alltså en för-
del att själv tillverla så mycket sorn möjligt
något som dessutom skänker en helt annan till-
fredsställelse med resultatet. Detta gäller spe-
ciellt fartygsmodellbyggarna, då en eller annan
icke skaltrogen d,etalj skämmer en eljest väl-
gjord modell. Det är nog vaaligast att man för-
söker köpa passande kedjor till kättingar för
olika ändamåI ornbord på mo.dellskeppet, rnen
här är ett sätt att tillverka denna detalj.

Vi kommer först att ta itu med den vanliga
kättingen och sedan den tunga ankarkättingen,
men metoden kan modifieras så att den passar
varje förekommande typ. I de {lesta fall behövs
två enkla jiggar, en för att linda och såga tråden
på, en annan för fasthållande av kättingen för
ev. lödning Fig. 1 visar en jig för framställande
av vanliga. länrkar; den hestår av en kort silver-
stålaxel vars diameter är lika med länkens inre
Iängdmått. Axebr spännes fast i skruvstycket och
filas tills den får den form som fig. 1 visar.
Största noggtannhet erfordras för att erhålla den
naturliga rundningen mellan de båda tillplattade
ytorna. Gör srmå mallar för att kontrollera fil-

1. S&gspår. 2. HåI för fasth.&ttand,e au tråd,iindan.
3. liinl<,ens dimensioner, 4 Liingden au den filade

ateln bör Derd, 7zxtrådens d,i.umeter.

Cör kiittingen sjtilu !

Enkelt och praktiskt siitt att sjiilo tr,Lluerka
kiitting f ör mo d,ellen.

ningen i d.enna d,etalj. Det filade styckets längd
bör vara lika rned c:a i[2 y trådens diameter.
Sågspår,et göres med bågfi1 och finaste hl,ad (bla-
det bör anpassas efter trådens diameter). Borra
ett hål i jiggen så som skissen visar. .Hålet bör
vara något större än tråd,ens diarneter.

Orn kättingen inte måste tåla större .drag-
ningspåkänaingar, rekomm,enderas koppartråd
(eller förtennt koppartråd), den är lätt att iböja
och fiädrar inte tiilbaks då länkarna sågas upp.
Dessutom är den mycket lätt att löda. Alumi-
niumtråd kan också vara mycket 1ämplig om det
gäller en prydnadskätting, annars bör man välja
mässing eller ståIiråd. En utoe.nordentligt god
kätting kan göras av vanliga papp,ersklämmor
(gem).

Trådens ena ända böjes i rät vinkel, så att den
passar det i jiggen borrade hålet, var,efter jig-
gen spännes fast i svarvens chuck eller i skruv-
stycket. Den böjda trådändan föres i hålet och
tråden lindas till en jämn och tät spiral. Med
bågfilen sågar rnan längs det uppgjorda spåret
och liinkarna är klara; alla jämna och exakt lika
stora. Då de skola träs i varandra skall de inte
böjas upp, vrid dem i sidled tillräckligt Iör att
nästa länl< skall kunna passas in - då undviker
man alla tråkiga deformeringar.

Kättingen är nu bra som den är, men vill man
göra ett verkligt bra aribete, bör man löda län-
karna också, vartill en'jig, fig 2, användes. Den
utgöres av en bit plyrvood, med ett sågspår =

7. sågspår. 2. Spå,r tör tråd,iindan aopassas elter
tråd.ens diameter.

Fig. 1. Fig. 2.
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på rnotsvarande vagn av järnkonstruktion, men
lättmetallen fortplantar inte chocken på samma
sätt sorn en stålbalk, varigenom skadorna be-
gränsas till sin omfattning.

över hela världen använ.des numera lättme-
tall för spårvagnsbygge, ja, till och med SS har
beställt 20 st aluminiumvagnar med hjul av
stål och läitmetail rn'ed gummidämpning enligt
Bromsregulators konstruktion. Man räknar rned
en driftsbesparing på 500 kronor per inbesparat
viktston och år - oavsett de fördelar som upp-
nås genom ökad accelerationsförmåga. Vi åter-
komrner till denna sensationelia nyhet på annan
plats i'detta numm.er.

När det gäller flygmaskiner och luftskepp,
känner vi alla till den avgörande roll som 1ätt-
metallerna spelat och spela vid lufthavets eröv-
ring. Genom användning av aluminiumlegering
i flygmotorer har man iyckats skära neil rnotor-
vikten för snabba plan ända ti1l 0,8--4,9 kg
per IIK.

Till sjöss användes aluminiurn i stor utsträck-
niag för att nedbringa överbyggnadernas vikt
och därigenom öka stabiliteten och minska ba-
lansen. Eör minskande av brandrisken har lätt-
metallerna i stor utsträckning fått ersätta trä
vid fartygsinredning, varjärmte aluminiurnfolie
ofta användes som isoleringsmedel.

På elektroteknikens område har man gått in
för en ration,ell användning av aluminium i
kraftledningar och därvid uppnått betydande
praktiska och ekonomiska fördelar. Då rnan {ör
40 år sedan böriade använda aluminium för
kraftledningar, spunnos linorna uteslutande av
aluminiumtråd, rnen utvecklingen med ökade

trådens diameter och så djupt att det tar h,alva

länken. Länkarna läggas i spåret och lödas en
eföer en, vare,ft'er de putsas av med en skarp
kniv eller fil.

GäIler det en ankarkätting, kan man inte gö-

ra flera länkar på sarnrna gång. Jiggen visas i
fig 3 och d,en färdiga länken i fig 4. Spänn fast
jiggen i skruvstycket och 1ägg tråden i det grova

centrumspåret, så att trådänden ligger jämt mot
jigytan, dra tråden ett varv kring jiggen och
såga av tråden efter spåret och den första län-
ken är klar förlödning. f-ödningen hjälper här
till att förhöja lättingens utseende och {inish.

Genom att noggrant beräkna jiggarna, kan
man på detta sätt göra helt skatrenlig kätting
med exakt antal länkar per meter etc men d,et

är ett jobb som kräver en mikrometer och en
räit skött mikrometer.
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spännvidder har m.edfört att man övergått till
siål-aluminiumlinor. Dessa bestå av en kärna
av en eller flera varrnhärdade ståltrådar, varom
flertrådiga lager av aluminium (renhet 99,5 %)
spunnits. Förhåliandet att dessa linor äro 30 %
låttare och 30 7o starkar'e än kopparlinor, har
medfört att över 1 million km aluminiumlinor
nu äro i drift. Elektrotekniken använder dess-
utom ,b.etydande mängder aluminium i form av
gjut- och pressgods till motorkapslar, rotorer' an-
kare och andra fasta och rörliga delar.

Detta var några ord om m'etallens användning
i tekniken. Det har ofta siats om brokonstruk-
tioner, lyftkranar etc av lättmetall, ja, Henry
Kaiser har förutspått en läitmetallål'der, som de-
finitivt placerar den innevarande järnåldern i
historien. tr'ör oss modellbyggare kommer den
nya metallen i mångt och mycket att innebära
sfora fördelar, även om vi inte är så oavvisligt
bundna av lätthetskravet eller krav på maximal
mekanisk hå11fasthet, så är det dock fördelar som
kunna vianas samtidigt sotn vi till fullo upp-
skatta ett material som i lättbearbetharhet och
formbarhet söker sin li,ke.

h& Beh'

Aluminium.
(Forts. fr. si.d,. 19) _)

DEL. I-IV OVERSAITNING UR
,,HANDBUCI{ DES SEGELFLIEGENS"

DEL. V SVENSKI KOMPLEMENI
Gronrknlng ov Mojoren vid Flygvopnel

c. o. HUGOSSON
Förord av:

Generolsetreleroren I Kungl. Svenslo Aeroklubbqn
Overule H. ENELL

och Chelslnslruklören lör regelllygel lnom KSAK
Kopten SVEN AHBLOM

Kapten Åhblom skriver bt. a.
"Boken ör lörloltod ov elt llertol personsr,3om
ollq öro olllvo segelllygore och höro lill vörld3ell-
len. VorJe kopllel ör söledes lörlotlot ov er erperl,
rom hor prolll3k erlorenhel ov del hon skrlver om".
I varte bokhandel eller fi'ån förlag:et
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\/ ar och en sorn .bygger en modelljärnvägsan-v läggning måste ägna sig åt det mycket
r'espekterade och mångomtalade rallaryrket. Om
han inte förstår sig på att lägga sina räls och
bygga sina väx1ar på ett korr'ekt och ändamåls-
enligt sätt, så komrner han att drabbas av många
bakslag, ty driftsäkerheten och effektiviteten hos
varje järnväg, det må vara SJ i skala il/1 eller
en mo'delliärnväg i skala 1/87, heror på den väl-
byggda rälsanläggningen.

Nu är det ju ernellertid så, att modellbyggaren
i sin egens,kap av rallare icke arb,etar så mycket
med nävarna som kollegorna i Norrlands skogar
eller på Skånes slätter. Han måste i stället själv
sarntidigt vara rallase, konstruktör och uppfin-
nare för att finna det lämpligaste material'et för
banvallar, syllar och räls. rMen icke norg därmed
man måste ju även tänka på utseendet, d. v. s.
behandla det val,da materialet så, att det verkar
naturtroget resp. modellenligt. De i det följande
givna uppsla,gen äro resultatet av författarens
försök i denna riktning. Därmed vare dock icke
sagt att man ick€ också kan nå målet på andra
vägar.

p anvallarnas stomme består, såsom ju väl all-
Dmänt är brukligt, av c:a 4 t'nm tjock masonit.
Annars 3 t'nm papp lättare att arbeta rned, sam-
tidigt som ett underlag av papp medför tystare
gång. Denna sågos ut i remsor av lämplig bredd,
allteftersom ett el1er flera spår skola rnonteras
på samrna vall. Kanterna fasas, ooh sedan är det
frågan om man helt enkelt vill nöja sig med att
vända den ena något skrovli,ga sidan av maso-
niten uppåt och låta den förestäiia den grusade
sätt. Härvid kan rnan tänka sig att bestryka
banvallen med lirn och sedan strö öv'er sand av
lämplig grovlek. Nackdelen härmed är dock, så-
som ofta med rätta framhållits, att trots all för-
siktighet sanden gärna vill lossna och tränga in
i lokets mekanisrn, där den kan vålla mycket
ytan, eller om man vill imitera ,grus,et på annat
obehag oih skada. En mycket bättre lösning är
.därför att klä banvallalna m.ed sandpapper, och
ofta välja också mod'ellbyggarna denna lösning.
,Gör man detta, så skall man emellertid icke un-
d'erlåta att begagna sig av de stora möjligheter,
scrn en rnåIning av sandpapp.eret före dess an-
vändning erbjuder.

Lämpligt utgångsmaterial är ett sandpapper av
största grovlek, helst nr 10, vilket troligen under
hösten ,kommer att lever'eras från en sp.ecial-
firura för modelljärnvägsmaterial till ett över-
komligt pris i en hredd av 10 eller 15 cm och en
längd upp iill 50 m. För.e målningen färgas pap-
p,eret först med svart spritbets, vilket gör att
papperet efter d.en därpå följande målningen har
ett mycket mera plastiskt utseen.de. Sedan sprit-
betsen helt torkat, företages själva målningen
m,ed någon av de i handeln befintliga vatten-

lösliga emulsionsfärgerna, t. ex. med "webeto-
nex" från Iirma Wil,helm Glecker. Fängtonen kan
anpassas efter var och ens tycke och smak men
torde bäst 'b.estå av en bl.andning av grå emul-
sionsfärg rned sparsam tillsats av något färg-
pulver i bränd umbra och eventuellt något gult.
Såväl betsen som färgen skola vara starkt ut-
spädda. Flamför allt får färgen icke var så tjock,
att den på något sätt fyller igen sandpapperets
skrivlighet. Ett försök på en mindre papp.ersbit
vis.ar snart den rätta blandningen. Glörn dock
icte att låta biten torka ordentligt, ty först då
kan rran riktigt bedöma färg'en. Betsen och fär-
gen strykas på paperet antingen med en svamp
eller 'en stor p,ensel. Sedan sandpapperet blivit
fullkomligt torrt, är det färdigt för limning eller
vallarna. Var och en som gör sig detta besvär
med färgningen av sandqrapp,eret kommer att
biiva förvånad över resultatet.
ock spikning med spik av minsta storlek på ban-

B. Walter.

T) en gren av modellbygge, som elbjuder
r;r sin utövar.e de rikligaste objekten, är
otvivelaktigt modelljärnvägsbygge. Här gäl-
ler det icke allenast att bygga ett. visst loko-
motiv eller. en viss vagn utan hela anlägg-
ningar med spår, byggnader, broar och land-
skap. Modellbyggaren har här möjlig&ret att
få fram ett gott stycke natur, där allt försig-
går nästan som i verkligheten. Som det vik-
tigaste får man dock anse den rullande ma-
terielen.

När jag själv ,började bygga, stod jag gans-
ka främmande för' konstruktionerna men
mitt intresse ,för hobbyn hjälpte mig att bilda
mig en uppfattning om hur jag ville bygga
mina lok och vagnar. Från början fick jag en
viss motviija mot att bygga i trälister och
kaltong, där ett sådant förnämligi byggnads-
material som t. ex. plåt kunde användas, var-
för det D-lok, som jag nu har nästan färdigt,
är byggt helt av metall. Det är långt ifrån
nödvändigt att använda sig av den svåråt-
komliga mässingsplåten. Jär'n- och bleckplåt
går mycken bla och är dessutom fördelakti-
gare vid filning, då spånen icke så lätt fästa
vid filen.

En annan sak. som jag också däster stort
avseende vid, är att man så långt möjligt är,
tillverkar allting själv. I ovannämnda el-lok

(Var god, f,orts. på. sxd. 45)

"Oss rallare emellatx. . ."

I

43



l
o

7t20

7rE0

6C50

Cumle kurugens audiensnagn.

lll'ans Majestät Oscar II:s audiensvagn har
I I trots allt något gammaldags värdighet
över sig, där den höljd av damrn står upp-
stälId i Tomteboda. Den byggdes 1874 hos
A. G. fiir Eisenbahnbedar-f i Berlin efter
mönster av den vagn som Verein deutscher
E;senbahnverwaltungen skänkte järnkans-
lern ,furst Bismark år 1873. Även denna
vagn ,fanns vid det pågående krigets utbrott
bevarad i sitt ursprungliga skick ooh upp-
ställd på 'bajerska statsbanornas museum i
Niirnberg). Båda vagnarna fyllde enligt
samtida och samstämmiga uppgifter "högt
ställda anspråk på komfort och inredning".
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Audiensvagnen är som synes indelad i för-
rum oah salong. Väggalna äro klädda med
gyllenläder och taket med grå damast. Sof-
"forna äro av valnöt med stoppad lygg och
kiädda med rött ylletyg. I gavelväggarna äro
-insatta mattslipade or-nerade glasr:utor och
",Cörrarne til1 förrummet samt i gafveln hafva
i öfre fälten spegelglas med förgyllda riks-
vapen . . ." Älla beslag, armatur', ventiler etc.
är'o vackert och smakfullt ornamenterade . . .

Som vi för'står hade man gjort allt för att
landets konung på ett värdigt sätt skulle
kunna sköta riksens ärenden även då han
var stadd på ::esa.



Io"L-
rallare emellan...

(Forts. fr. sid.. 43) __)
finnes heller. ingenting, som jag icke själv
gjort, från motorn till de uppekrade driv_
hjulen. I detta sammanhang vill jag dock
icke underlåta nämna, att jag själv har me_
kanisk verkstad, vilket naturligtvis ger en
modellbyggare helt andra resurser, än dem,
som arbeta hemma med enklare medel. De
rnaskiner, jag använder på verkstaden äro
dock endast borrmaskin och svarv.

Gjutformen för drivhjulen svar:vade jag
också själv. Först gjor.des en innerdel, i vil-
ken jag uppsågade och filade ekrarna och
därefter svarvades ytterdelen, som träddes
utanpå innerdelen och utgjorde form för själ_
va hjulbanan. Hjulen gjötos av stilmetall och
genom att folmen var isärtagbar., kunde de
färdiggjutna hjulen lätt uttagas.

Till motor.n använde jag mjuk järnplåt, som
isolerades med silkepapper och hopnitades
med mässingsti.åd. Tråden för lindningen tog
jarg från en sön.derbr:änd transformator, som
jag köpte i en radioaffär. Detta sätt torde f. n.
vara det lättvindigaste och tråden, som finnes
i olika areor, räcker till åtskiltiga motorer-
och apparater. Priset,brukar röra sig om ett
par kronor. För anskaffandet av en hel del
material gäller det att hålla sig väl med
handlande, hantverkare och fabrikanter.
Dessutom bör man ha ögonen öppna för allt,
som kan användas för ens bygg", av det man
har att göra med var.je dag.

När jag började skriva denna avhandling
om modelljärnvägsbygge, hade jag egentligen
för avsikt att tala om hur jag själv bygger en
godsvagn, men jag hoppas i alla fall, att det,
jag redan berört, kan vara någon till nytta.
Alltså till saken.

Om vi tänker: oss en av de vanligaste vag_
narna, G, Gr-h ellel Gs så är det lämpligasi
att börja med vagnskorgen. Den gör jag av
en massiv bit al, som gives överöyggnadens
dimensioner. Sedan den slätputsats, ritsas
brädorna upp runt hela träbiten med ett rits-
eiler strykmått. Därefter skär jag ut de ut_
vändiga balkarna, som tjäna som stomme,
c:a 1 mm breda ur träet till en tändsticksask
och limmar på dem efter ritningen. De få gå
c:a 2,5 mm under träbiten för att täcka bal_

karna till underredet. på taket limmas en
ka-rtong,bit, som får gä t/2 mm utanför lång_
si'dorna och 1 mm på gavlarna och övrila
detaljer påsättes enligt ritningen.

U_nderredet bygges efter de flesta bygg_
nadsbeskrivningar av 2 t/2 mm fyrkantila
trälister, men här har jag funnit u.r, ,r.rk_
ligt förnämlig konstruktion med riktiga bal_
kar. Dessa bestå av paraplyspröt, .oÅ -"r_endels hava U-form. Ilöjden på balkarna är
I Y, ^ och passar skala HO. De avkapas i
lagom längder och lödas vid buffertbalkarna,
varigenom man får fram en stadig konstruk_
tion. Hjulen svarvar jag själv och krymper
dem på 2 mm axlar av silverstål. Axelboxarna
gjutas i rhemmagjord gipsform. Modellen för
formen kan man antingen göra själv eller
ännu enklare använda en köpt axelbox att
forma ef,ter. Detta är en synpunkt att beakta
vid strävanden att tillverka allting själv. Åt_
skilliga detaljer kan man på så sätt gjuta
själv i,hårt bly, babbits eller stilmetall såsom
buffertar,,bärstag, axelboxar,,boggiesidor etc.

Sedan axelboxarna nitats,fast på sina byg_
lar (man kan med fördel använda lödkolven
för' fastsmältning av desamma) skruvas de
fast under vagnsbotten, varvid axelboxarna
fasthålla underredet. Balkarnas avstånd är
nämligen lika med axelboxbyglarnas bredd.
Sedan kan man måla vagnen ocftr påsätta
skyltarna.

Ovanstående gör icke anspråk på att vara
någon fullständig byggnadsbeskrivning utan
jag har endast avsett att till andra modell-
byggare meddela de rön och erfarenheter,
jag själv gjort. Till slut vill jag också giva
ett råd. Bygg noggrant och stabilt. Den som
fuska:: med skalan, bygger leksaker.. Det är
bättre att ha ett fåtal välgjorda modeller än
en hel uppsättning, som kanske vid första
anblicken imponerar men som vid" demon_
strationskörning hoppar av spåret. AItså
kvalitet rframför kvantitet. Och så var det
stabiliteten. Om Ni visar Eder anläggning
för någon bekant, som intresserad lyftår upp
en vagn för att närmare studera den, så skali
Ni inte behöva stå som på nålar och predika
för honom hur ömtålig den är. Bygg alltså
i plåt eller av solitt trä, ty järnvägskatastro_
fer kunna ju också inträffa.

I}IODDILI"TEKNII(

Med hälsningar
Suen Lönnquist.
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"Archibald Russell".
(Forts. tr. sid. 12) _) L-

"C. B. Pedersen".
(Forts. fr. sid. L0)

vattensseglare skulle få uppleva t v å
världskrig. Efter det första av dessa
fanns det ju praktiskt taget bara en
handfull kvar, sedan rninor, torpeder,
granater och sjöfartsdepression gjort
sitt. Den korta fredsperiod, som legai
mellan dessa krig, har heller inte varit
händelselös. Kollisioner, haverier och
försäljningar till upphuggning ha ytter-
ligare decimerat det lilla, som lämnat-q
kvar. Ändå fanns det vid det senaste
krigsutbrottet gott och väl ett drygt
dussin stora barkar, som fredligt seg-
lade med sin nyttiga last av spannmål
upp till Kanalen. Krigets åskor skräm-
de dem in till närmaste hamn och där'
blevo de flesta liggande. En av dem,
"Olivebank", hann aldrig sätta sig r
säkerhet utan blev ett av de första off-
ren för detta grymmaste av krig. Den
8 september 1939 minsprängdes hon i
Nordsjön på resa från Barry tilt Köpen-
hamn, varvid av hennes till 21 man
uppgående besättning 14 följde med i
djupet, däribland hennes befälhavare.
Sedan dess ha flera fått dela hennes
öde, bl. a. tremastade barkskeppet "Kil-
loran", som sänktes av en tysk kapare,
och "Penang", som också krigsförliste.

"Archibald Russel" har hittills, så vitt
bekant, förblivit intakt. Då Finland för
andra gången drogs in i världshändel-
sernas virvel och England till följd
härav förklarade vårt grannland krig,
beslagtogos de finska fartyg, som be-
funno sig iimperiets hamnar. "Pamir"
togs i beslag på New Zealand den 11
augusti 1941 och "Lawhill" i East Lon-
don, Sydafrika, den 21 samma månad.
"Archibald Russel" beslagtogs i Cardiff
ungeför vid samma tidpunkt. Av den
Eriksonska segelflottan finnes i. hem-
landet endast "Viking", "Passat",
"Pommern" och "Eläköön" kvar. Vad
som hänt med "4. R." sedan hon kon-
fiskerats har inte meddelats, men än
finns det hopp om att skutan åter skall
få segla på fria hav. Såvida hon inte
undfått det värsta öde en seglare kan
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släta papper limmas på alla sidor då speglar
och ramstycken tecknas upp r.ned tusch eller
blyertsp.enna och målas med akvarell eller tem-
p,era, varvid mönstrets dagrar och skuggor fram-
hävas. Man ftan även sl<ära ut mönstret i pap-
per och tbygga upp det med smala remsor, vil-
ket allt målas brunt. Slutligen kan detsamma
göras med trä. Färonträ användes och det hela
strykes ett par gånger med zaponlack eller tunn
spritpolityr. Taket göres av 0,5 mm tjock kar-
tong scrrr limmas fast, spiind mot ett svagt iböjt
och lagom fjädrande underlag för att få hra
spänning över däcksbukten. Efter lastiimningen
skär'es taket rent runt kanterna så att d,et skju-
ter ut 0,5 mm. Med strykr:nått drages helt svagt
1 mm runt kanterna på takets översida och
relnsor av tunnt hårt papper limmas runt kan-
terna in mot strykmåttsrits.en. Sedan de torkat
skäres kanterna rena jämnt med takets ytter-
kanter så att det får ett skarndäck runt om L
mm brett. Sedan lim,rnet torkat strykes taket ett
par gånger med tunn zaponlack och sedan detta
väl torkat slipas kanterna rned fin ståIuli. Läge
en tunn kartong över husvägg,en som skydd vid
slipningen.

På halvdäcket finnes även det stora salongs-
skylightet, vilket står akter om navigationshyt-
ten. Det är 11,5X8X5,5 mm, utformat som fig. [-
och foto visar. Denna lilla pjäs utformas bäst
li,ka navigationshytten för att ge ett enhetligt in-
tryck. Tillverkningen sker enklast så att rak,
profilerad stav lik fig. M. Iörses med pålimmade
gavlar, som ,bilda armstöden. Fönstren, som €n-
dast bli 1,6X1,2 rnrn eiier så, kunna göras av
små rutor blank staniol, som lirnmas fast.

Rorskistan är av samma klass. Den är 12X6,5
X6,5 med två stycken 2 mm breda och 2,5 mm
höga bänkar på sidorna. Utse.endet framgår av
fig. N. och fotot.

Även rorskistan utformas i över'ensstämmelse
med navigationshytten, av päronträ eller mål.at
papper. Kistan bör vara teakbrun, ej vit sorn
fotot visar. Sjdlva ratten är 7 mrn i diameter
och 9 mm över spakarna. Den göres liimpligen
på samma sätt som pumphjulen. På en liten
knappnåI planas och ,poleras huvudet, och 10 st.
(eller 8) 0,2 mm koppartrådar bockas i vinkel
och arrangeras symetriskt runt knapphålen intill
huvudet och lödes fast. En ring av 0,5 mässing-
tråd med 6 mm inre diarneter planas försiktigt
med Iii på båda sidorna. Med en knivfil filas på
ena sidan radiella skåror, så djupa att rattspa-

möta, att huggas upp för att lämna sin
tribut till en metallhungrande värld i
krig. A. E-n.

Vissa uppgifter hämtade ur: trrank C. Bo-
wen, "Sailing Ships of the London River".



ROS och RIS.

M:f; i"lråY:'t;I,å,i,?r*'"xll"tX:.,ii?,''"ill'u?i
byggs det nu flyg-, järnvägs-, fartygs^-- o9!r ma-
st<iääodeiler, aila övriga inte att lörgiömma'
I{ärom är endasl gott att säga. Var och en, som
siäiv förfärdigat ån modell av något slag, vet
l"äJ vilken glådje, spänning och avkoppling det-
ta innebär.--Sa 

la"g" det rör sig om modeller av sam,tidens

tekniska"skapelser er juder nog inie förebilderna

"ägoi 
rta.." besvär. Flygplan, lokor:notiv,. ång-

-Äkinu. Jinnas runt omkring oss och utgöra en

viktig d.e1 av samhällsmaskineriet. Ritningar av

d,essa"finnas i överflöd och iikaså människor, sont

äro fullt kompetenta att sakligt kritisera e-ven-

luella felaktiihet"t. D'etsamma gälier m-ode-rna

iå.tvg, attg"." och motorfartyg..Värre är det be-
stäftäed segelfartyg, som nu knappast existera
längre och därför i hög grad undandrar sig sam-
ma kontroll.

Strängi taget är det inte länge se'dan d'e .funnos
i rätt sört intal. Historiskt sett tillhöra de går-
ä"Jå"; ttag." tiotal år är ingen l'ång tidsrvmd'
n"?u.'f""-t tion och konstruktion borde därför
Ltå i"""ba.t några djupare hemlig'heter' I själva
ue.Let ha de däck ttd.. ttog fallit i g1ömska'

Konstruktionsritningar i original av segelfartyg
å." *v"t"t säilsyntå t. o. m. i England, som ändå
har byggt mYriader av råseglar"'

rlrlu är det iu så, att elterlrågan skapar behov'
För att i göiligaste mån tillfredsställa a1la mo-
å.rlfunn.ö hai i många lall sr-nartness och af-
färsvåäörkorn fvllt ut luckorna. Ritningar ha

.l"r"ti. när iiktä inte ha stått att {å och r'esul-
tatet har blivit därelter. Tack var'e att sjömans-

".'["t fOt den oinvigde erbjuder mycket små ,ut-
;ikkr tiU bedömning och värdesättning h-ar

äå"!" i.åa."r i frågä om "skalenliga" modell-
ritniigar svalts och acoepterats av .d'en intet. ont
rtt^t-ti" lekmannen. Detsamma gäller terrnino-
logi och definitioner. Ingen kan 'begära, att en

soä ej utövat sjötrransyrket,-skall kunna.vara
förtrogen med dettas invecklade och svarbe-
srioliä vrkesspråk' Ingen handbok, inget nau-
iiiit lu"it o" kan tillfullo klargöra vad som i
nraktiskt hänseende tag€r ett liv av arbete att
iära. DärIör kommer det sig också att d'et nnesta

av det som skrivits eller ritats i fråga om segel-
iuttGÅoa"Uer vimlat av felaktigheter och fel-
;;iå:Gtt. Helt nyligen förekom i en publika-

karna kunna 1äggas in i dern och lödas fast' Rat-
ten iusteras och målas brun, den fästes i ror-
kistå med knappnålen som axel 5 mm'- över
åa"t o.tt 1,5 mm. framför kistan. Framför kistan
står ett mindre trall på var sida 3X3X1 mm'
O..rt gij."t massiv.a åed snedfaser på under-
sidan för att framhå1la hörnfötterna'- Ännt återstå en del däcksdetaljer, främst de

två stora lastvincharna, tiil vilka vi få återkom-
ma i luii.ru-tet. s' S'
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tion ,en artikel behandlande riggnirg av segel-
iartyg. Att nämna alla fel, som -törekom i denna,
rkuilö *'a.t liktydigt med att skriva om artikeln'
fiar t "" vi nöjä osi med att nämna några av de
grövsta. Den rnast, som hitintills alltid benämnts
lockmast har författaren kallat lcryssnzcst (vare

"is 
nu,beroetde på tryckfel eller ej). Vidare kal-

lai lörstängstagsäglet !.öt stagfock, vilket ju an-
nars är det segel, som hör till fockstaget; stor-
stänqstagseglet har fått benämningen storestag-

"eoel. 
"storbramstänget" kallas storstöngstagse-

;;;'o"i mesanstagleglet mesanstöngstagsegel'
ii1l d. *"t. underliga sakerna hör också slinger-
iiiau""r. som så från röjelgodset n€d i däck,
där de äio .n.utta meJ en handtalja just lagom
iA. "tt vara i vägen för storseglets 'hals' Bland
definitionerna kan som exernpel rbogspröt näm-
tru.. putt" stöttas 'enligt författaren nedtili av
iii^nttas, vilket innebär en nyhet, eftersom
nämnda 

-stag tntta.s alitid benämnts Ddterstdg'
Eossprötet stöttas i sidled Iör övrigt inte av gajar

"t"Täu 
bogstag. Månskett'sståtig tillhör också för-

fattarens dunklare begnepp och torde åsylta den
stång, som har tiLI uppgift-att uqnbär.a det yt-
tersi'ovanliga segel, som på 

^engelska 
bendmnes

"moonsail" (saknar namn pä svenska,. emedan
det aldlig Iöits ombord på någon.svensk skuta)'
D,et är också fel att de i artikeln upprakxade
rtäne"..t" ursprungligen varit skiljda åt,och att
u Jär.åt^ckett på a1a." örlogsfartyg kallades
borg. I inledninlen till artikeln rekommenderar
iö-rfätur"tt modlellbyggaren att på 'egen hand
iorska i bibliotek, viiket torde vara en klen tröst
iå;ä; .oÄ ittt"'råkar vara bosatt i Stock'holm
å"tt Cat.'f otg. tSåilan litteratur är sannerligen
iunnsådd avä i dessa båda städer. Det sagda

t"" ""tt nog för att illustrera hur svårt det är

"it 
gtt"o rätI bland begrepp, som obartnhärtigt

avslöja minsta felsteg.

Till slut också några ord om de färdiga bygg-
ruirut,-.tiik. ges sken av att vara "skalenliga"'
Mest misshandlad av alla garnla hederliga skutor
är väl "Cutty 'Sark", som g'etts ut i ett otal ver-
sioner med m,er el1er mindre lyckat resultat' De
åfitt n"J" torde inte ha mycket att skafJa med
sin stolta förebild. rsamma sak gäller "Sov'ereign
of the Seas", "Preussen" och många andra' Be-
i.aii*"a" sisinämnda fartvg, ha vi tidigare,på-
oekat en del grova fel; ett närmare studium
skull'e säkert avslöja åtskilligt mera. 'Skalenlig-
heten" har blivit en falsk stämpel, avsedd att ge

ritningen sken av att vara "äkta", men som i de
lfJ"-f"U inte hjälper 1ångt. Visserligen är -det
sott och väl att en 

-modell 
byggs i ett visst för-

f,ållande till förebilden, rnen det är inte allt' En
tit"i"g, som inte alltig'enom är så riktig det står
i mänäktg förmåga att göra, är föga värd sorn

forulita till ett rnmngiuöt skepp. Riktigar-e och
l.åt"tA. allt ärligale ir det att inte u'ppkalla en

modell gjord efter en sådan ritning efter ett
visst fartYg. ,'peter Blue"

j

I
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Priaatanruonser.

Onskas köpa. i- Tttt-""I* -l

med personer som har intr,esse

för modellbilar och rnodellbil-

tävlingar. Avsikten är att få

fram förslag till tävlingsregler

för modell,bilar med berxin el-

ler dieselmotorer. Svar ti1l

Beli denna tidnings redaktion.

Vaffir inte
utnyttja denna plats för
att tala orn att Ni öns-
kar brevväxla, köpa eller
sä1ja modellmateriel?
En privatanlons i Mo-
dellteknik kostar 10 öre
ordet! .Söker Ni konta,kt
med likasinnadeo kostar
den fem öre ordet!

I

l
I

Model Airplane News. Sept.,
Nov. 11&38; Maj, Juli, Aug.-
D.ec. -39; Juni, rAug.-Dec.
-40; Jan. -41; Maj--iDec. -t12.
"Modeller", d. t. k. f. v. b.

Lloyds Register, Sveriges
;Skeppslista (årgångar före
1920), segelfartygsfotografier
och andra nautika önskas kö-
pa. Svar rned kostnadsanrbud
tiTl "Samlare", denna tidnings
redaktion.

Ritning
till modern ångare önckas kö-
pa. Svar med typ och storlek
samt pris ti1l "Klipparen" Mo-
delltekaiks redaktion.

MODtr-IIOK spårvidd 0 säl-
jes. Närmare upplysningar ge-
nom A. T.. Andersson, Ågården,
Lyckeby.

Ett flertal nummer av "Luft-
wissen" säljes billigt eller hy-
tes mot The Model Railroader,
The Model'Maker, The Model
tr)ngineer, Marine Models e. dyl.
"Fls{' d. t. k.

Motlelljärnväg
Märklin, spårvidd HO, kom-
plett, elektrisk säljes. Svar
till "C:a 275 kr.", Modelltek-
niks redaktion f. v. b.

Glitm inte brevlådan! Behö-
ver Ni råd och anvisningar,
står Modellteknik gärna till
tjänst.

På grund av den stora efterfrågan
är vårt lager av 20 volts motorer
MA 750 slutsålt, men en ny serie kom-
mer den I augusti. Snäcka med drev
passande H0-motorn har nu kommit in.

tsygg orn Edra 1ok med strörnventil för
fram- och backkörning. [t{i vinner en
överlägsen fjärrkontroll och mera
realistisk körning.

Vår 2|-uolts H0-motor monterad, med ström-
oentil i ett uifuellok undrcr bgggnad,.

Ritningar över ånglok, el-lok, personvagnar, godsvagnar. Rälsmatta för
växlar, hjärtstycken och ritningar för byggandet av växlar. El. lednings-
stolpar, motorer, transformatorer, likriktare, strömventiler, reostater.

Handbok och katalog kr. 0: 55.

- Frd,ga hos niirmaste ö,terförsiiljare. -
SI(AI\DIA-MODELLER A.-8., Lidingö l.
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ta ch:rnsen och
det nre'sånrmår,

Modellteknik
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Eur0l)us slrj r stu
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heter tidningen för
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Om Du inte hännel'
domsjournalen sliicl<al
ett prtlvnummel

Ung-
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ii st,u.

atL
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I'renu mt'rat ionsavgi f t :

för helår 10: --, för halvår

2:tt huluitret 1911.

bör.iar l\ Lt!

Sänd in avgifterr på postgiro 196465
så sköter vi resten.

GRATlS
Fyil i kupongen och sl<icka
in den till I,)xp. av Ung-
cioms-Jonlnalen, Västla
Långgatan 75, Stor:kholm.

Ombr,rd antagas på alla
platser'.

Jag är intresselad av att. lära känna
UJ. Skicka därför: ett provnummer
ri11

Narnn

Adress

UJ l)årssåtr A I,I,A
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