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Suveräna modeller

I)C .3-t:ivlingen är ntt avgjortl, <,ch yrrislistan rncd

detaljer irterfinns på sidorna 6 och 7 i tlctta ntltnmer.
\ritr trppmaning i julnumret >>Virrn cn flygtur>> klh-
gade intc ohörd, och minst 10O-talet ivriga tlouglas-
b1'ggare var i elclen. Itesultatet var ockslt str:rlandc,
och juryn lar my'cket imponerad. Jrrrl'n iinskarlc fak-
tiskt, att den hadc fler flygturer att bjuda 1li - och

venr vct, kanske det blir flera också, när förstapris-
tagarna väl har gjort sin fl1'gtrrr Stockholrtr-('öte-
borg eller Stockholm-Malmö eller vatl tlc tttt förc-
drar.

Teknik och Hobbl's redaktion ltar också anledning
att vara nöjd rrred tävlingetr, och vi tackar Aerotran-
sport för ett gott crh givancle sanrarbete.

Det går framåt

Antalet modellracer i Sverige är i stadigt stigande.
och många fler lär det bli, för nrr kommer vi med
err fin present till modellbl'ggarna: fullständig-rit-
ning ocli arbetsbeskrivning till den sensationella Teg-
strömsracern, som vi utlov,ade i förra trunlret.

De senaste modellracernl'heterna f rån USA har
just kommit, och vi konrmer i ett följande ntrnlmer
nred en liten översikt över de senaste tävlingarna där.
\{an har nämligen trppnått den rnakalösa hastigheten
170 km/tim med dessa srn:i vrålåk.

3oo kronor i Pris 
vem kan bygga

Angbvvagnen?
Vår nya tävling startar

Spårvagnsbl'gget blir alltnrera populärt, och nu sät-
ter vi i gång på allvar med den första stortävlingen
för spårvagns- och mj-byggare. Stockholms Spårvä-
gar och Teknik och Hobby startar nän-rligen i -d-etta
ii,rmn't"r en tär'ling otn vem sonr b1'gger den bästa
Ängbyvagnen. Alla kan deltaga, t1' modellspårva-gns-
bl'ggåt äi ännu så länge sir n1'tt, att clet inte har hun-
niiutkristallisera sig några specialister. För att inte
stockholmarna skall ha för stora cltanser getrour att
<le har tillfälle at't titt,a p:i originalet, kottrmer dels
jurl'n att ta häns1'n till bostaclsorten, dels kommer
Toi{ att innehirlla rroggranna detaljritningar och fo-
tografier meclatr t;ivlingen fortg;ir.

Få sidotn. -1 och 5 finncr ni översiktsritningcn och
tävlingsbestiimmelscrna. Sätt i gitng och b1'gg ! 300
kronor söker n1'a ägare !
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lnfor sommarsäsongen

Sa h;ir år s [rrrrkar Iltall ha ltlatttrtta fiir s()tttl]lar-
siisongcrr hclt färrliga. I iir lrar faktiskt frirh:rllarrtlci
trl ivit cu srnrrla urrclcrli--t: s()r'lnnarcrt ellcr i larje fall
liirrrren korrr fiirc plartcrrta I \-irrtcrt:it'litrgcrt hl'rr- ctt
idealisk sr>rtunartiivlittg I)å tlcrt virla l-11>psalaslätten.

cvkclbilarrra ltar rc<latt plockats f ranr f ör larrtlsviigs-
krirning, pojkraccrbvb*garna har b1'ggt <>trt sina gatt,la
ak crh frcstar backartta oclt trttxlellracerfiirartra har
lrirnnrat färdigt sirta tttot<lrcr or-rlt lirolkör vilt för
konrnranrle tär'l ingar.

Så liggcr dct till oclt trart lrar all attlcrlnitrg 'r':inta
att årets scinrrnarsäsortg kotturtcr att bli n:igot :rll-
rleles cxtra. \-intertär'lirt.qcn lovacle gott.

I)cn hacle sanrlat 97 deltagare trtcrl 17() nroclcllr''' rrlt
rlessutorrr var det irlealr'ärler. Yp6'rl igarc tidcr rrpp-
rrirdrles cx'h serr.satiort utan likc blev clen kvirrrtliga sc-
gcrn i klass Sl!

Arranger:rarlgcn var i stort sett utnrärkta trtcxrr på
trr prrrrkt: tidta.qrrirrgen. I)et farrrrs errclast 7 ticlt:rgar-
grllppe.r, r'ilket betyclrle lång viintcti<l för start. \fhnga
iick vänta rryrp till -10 nrirrrrter, och fastän rle tär'lande
lrade anrrrält sig till start fick dc inte starta när slut-
signalen ljöd.

Iin hel del rncxlellfll'garc nrissacle d:irför sin trrtljc
fl_ygning och dctta förr1'cktc tär'lirrgen. Vingarna an-
såg därför att tär'lingerr ickc var rättvis och lade in
protest och tog ej ernot lagpriscrna. Rätt handlat.

l.-ullkonrligt absurt är också att en scgelrnodellfll'-
gare sonl re<lan lxirjat sin start lilir bortdörn<1. Enl.
vissas uppfattrring skall ntorlellen ha kopplat f iirc slrrt-
siSnolcn. - cljest blir irrgen tid rroterad.

H:ir nräste det bli en ärxlring. Iläclicr irrtc tidta.carna
till nråstc tär'lirrgslethringcn ordna u1>p saken på nå-
got .sätt. Biista sättet är i sir fall att förlänga tär'-
lingen rnerl cn kvart cllcr s:i. Ilättvisa irarnfijr ellt -anllars tröttrrar nrtxlellfl-r.g:rrna.

I)et var s1'rr<l att rlet här rncd tidtagrringttr si<ulle
hända - arrrulrs harlc tär'lirrgcn blivit cn l()()-'r,o-ig
frrllträff. Tar irrg. I)erantz tipscrr hiir ovan arl :rotalrr
så r'et vi att o//rr korn,rler att bli nirjrla nrcd rriista
t:ivlirrg sorn går eitcr hatx (r'isscl)pipa 

1_. .r.

Model I raceri ntresserade !

\[o<lellraccrintrcsscrarlc stocl<hohnarc inbjrrdcs till
\an'unantr:i<le tors<lagcn <lcn 19 april l9-15 iIIäster-
Olof sgårrlcns lokalcr. Storlorgt't 7, Sttrkholnr, fiir
<l11'f tzurrlc a\' !tcnrcnsiinrnlA angclägcnheter och titrö-
ltarrrle ar, nröjlighetcrna fijr biklanclct av crr kltrl>!r. Tirl:
kl 10.00. l'-n ellcr ctt llar nrt;<lrllraccrbilar konrnrer att
iiirevi sas.

I'.n b-r'gglokal fiir rrr,rxlcllraccrbl'g1.1-arc har :rtällts
till iörfr>garr<lc. \[er rliironr p:i sanrrnarrtriirlet I Viil-
korrrna !

Ay,riI 1945

April
1945

Ulkommer den I i vorie månod

Iluvutlrt'tlaktör : \\'. liLl'lItN
Verkst. rotlaktiir och :tnsvarig rrt givare :

LIINNÄRT SI-NI)STRö]t
Retlaktion or'lt r'xpedilion:

Svcaviigtn -19 5 tr.. Stockholm

Ilesiikstid pi retlakt itinen :

\-ardagar utonr lörtlagar kl. 15-16

PrenumerRtionspris: Ilelirr
Trl'ck: Åhl6n & Åkerlunrls

kr.. hah'år 2: 7lt

Roktr.. Sthlm 10.15

Som redoklionssekrelerore
i Teknik och }lotrby hur rerl. .lrrrr .Iangii irttriitt.

Resultat av Vintertävlingen
Prislistan fick följande utsrettcle:

Klass S 1: l) Irma Grarrrer. Httvttdsta,4.32,0;
R. Löu'en-Äberg, \iingartra, Stockholnr, 3.44,3;
Olof Pettersson, Eskilstuna, 3.09,6.

S 2: l) R. I-öwen-Åberg, \'ingarrta, 4.32,2; '2)

l-eif Andersson, (iöteborg. -1.08.5: 3) \ialtcr Johurs-
son, örebro, 3.51,7.

Klas-s G 1: 1) Sigurd fsacsott. I-irrliöping, 2.51,7;
I{.-E. I-andegrerr, Västerås, 2.15.0: 3) Rörje Börjes-
-sou, Göteborg, 2.03,9.

G2: 7) K.-L. Landegren, Västerås. 2.39,9; 2) Sune
Stark, Vingarna, 2.03,9; 3) Osvald Eklöf, Eskilstuna,
.i,59,3.

Klass F (förbränningsnrotornrodellcr) : 1) Tore Flag-
Irrrrd, Hofors, 1.45,3; 2) Arnc \\-id6n, Huvtrdsta ;

.3) Kurt Alnrroth, Norrköping.
Lagtävlirrg: 1) Aeroklubberr, Göteborg, 23.08,3; 2)

\iirrgarna, Stockholrn, lag 2, 23.02,6; 3) \ringarna,
lag I, 22.21,7.

\Iånga läsare frågar sig karrslic. onr dct inte var
cn tuppflygning sonl gav Irma Grarler vinsten i
klass S 1, nrerl alla de tävlande nreclger villigt.
att vädret gynnade alla lika, och att clct var basta
>)ntan)> sollr vann.

Förbränningsmotorklasscl'rs tävling blcv rle n hit-
tills rnest lyckade i sitt slag i lanclet, och scgrartiden
2.37,1 kan man anteckrra sonr rlet svcnska rel<orclet.
(lunmrimotornrodcllerna klaracle sig även <le alldcles
rrtnrärkt, trots att gurn,ntisrrcxklarna vid clet här laget
torcle ha uppnått cn :llder av c:a (i irr eller nrer.
övcrraskarrrle var dct stora antalct rlclt:rgarc i rlcn-
na klass. Finns clct ve rkligerr balsatrii kvar ?

2)
3)



Vem kan bygga AngbYvagnen?
300 kronor i Pris

Sto.kltoltts Sprrr'ägar ot:h Ickrrik tch Hobby irr'bjtr-

;;;il;e xåt,t"ni modellbvggare.till en tävling onr

iä"-*t" -r'"t. rrvgst detr 
-bäita 

Ärrgbyvag1:n'. Frr

;ä;;;; 
-pä 

soö-l'ottor är uppställd och fördelas

!i;;;iä;il'JJia""' Lliga"g den f0 september le45 av

en jury, sanl'tnatrsatt av represelltauter från Stock-

i-få. 'Spårvägar och Teknik och Hobb1"

Tävlingsbestämmelser
1. Vaguen skall utfiiras i valfritt rnaterial i skala

1 :87 (H0).' 
i.' i^tjä tleltagare fiir r'älja nrellan att irtretkt

tö* är att iörse detr rtte<l trlotor' I clet serlare

fallet får vagnerr icfrr <lrivas i s' k' trerälsdrift nrt'rl

släpsko."'ll--ö"t"rtra 
skall tilI'erkas t'gc'lr:i'<ligt i stiirsta nriij-

liga utsträcktrirrg.

4. \[ulellerr irrsiirxles SelraSt den 10 septerrrlxr till
Str;t;;;;t..unt' 1'ttlegatart 8, Stockholnr' Tillsanr-
;ri;;;r' ;ä ;;[l I e' i'sincl e s upp gi f t 

. 
or.rl'an. t'r' :rdre-s''

..!i'i.räiå.,'aiii,., förtcckrring över. vilka clelar strn in-

i;l,i; fät,iiga, samt z'istclsi'ort t'id' bvstoct' Nforiclle^

,äf u"i" ål' förpackad. Tävlirrgsarratrgörer'a :t'sv:r-

r"r lttt* för skadär pir modellertta utxler transportetr'

5. Vagnens spirvidd skall r'ara 16-'5 nrnr' ocll trto-

trrin skå'll tåla 
'cn 

spätrtritrg av 20-24 r'alt'

Tips

Un<ler tävlingens girng konuner Teknik och lltrbbt-

",t"pirii."in 
åEåriritningar och detalj fotograiier ot'h

l';,:lq: 
^;: ln:51;:p\ flli ,:i :lxi : :l?å1' llll*,ruu,, *
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I:örsttt-ltt'istutlort'tt IIr'llströrtts DC. 3:a i str'c/tr i : l0r)

frcst'ttttrtt/rs tt'rlrrrt. i förro rtutrlrct. På bildan 'rc''
t'i 2 : art I I rtllrt Sttrtdlrrr'../s inrctldu rrto'rÄ'i':.

Bedömningen
Exaktheten i exteriören var tlet absolut avgiirarrde

vicl juryns beclörnning. Bedönrningen tillgick så, att

nrodellerua av de gantla nrtxlellbl'ggarna Tyko Stark

crch Lenttart Sundströnr >>gror-sorterades> och ställdcs

upp i derr urrgefärliga raltgorclrrirrg' sonl de kund.' tän-
Ui ta, i tr'å långa radcr i I{SAI{:s klubbvånirrg. Där-
efter santnranträdcle hela jurl'n, varvid de jämkningar

gjordes, sotn jttrl'tt fatttr hefogade. \[en i rnånga fall
var nrodellertta så likr'ärtliga, att det var omöjligt att
nred ett obeväptrat öga se skilhuden. Då kont sl<jut-

r1åttet till artr'än<ltritrg, 'clt detta ipstrunletrt avslöjade

ibland gartska t1'dliga avvikelscr från de exakta nt:it-

ten och var till gocl hjälp, trär rlet gällde att få en

absolut rättvis bedörnnirrg.
Givetvis var jurynletlletrttllartta rn1'cket inlponeracle

av cle flotta resttltatetl. Iiapten Carl Flornurr fast-

.Iu,rq'n i arbctc. Pti bildcn s('s fr(i,l z.'iirrstcr kuftcn-Carl
Flo'rtnutt, ijt'r'r'slc II'ittr* Klccn, ciz:iling. B' I) jörh'i.an,
retlaktiir I-cnnort Sttrtdsfrörrt ' ö't'n'ste Ii. Silfurbtrll
sornl J'(rr,; intrasst'rotl tisktidarc ltt'rr Sf ttrtr 

'lhn:L 
c.u

f rån -{/J-l :s rcklunt<rr d,'lnin1t.

rracle sonr nämrrts iijr uug'e I.Orins 1or'attclc talarrg.

rnedatr ingenjörsvetettskapetr represetttet-ad av -\R'-\-
ingenjör B. Björkman helst statrttatle iiir Hcllströrrrs
riirliga f laps. Flygvapnets 1'e preserrtant ör'erstc

Silf l.erberg la<le ller nrycket stor sanl\'etsgraitttllet
or:h studerade varje nro<iell ntyckct ingåendc.

Alla jurymedletrulartta ttttryckte sitt stora tillfred'-
ställelse över tävlingsresultatet och hoppades att näst:r

nrodellbyggartillf:ille strart komn11sr. ()c/r dct har dtt
r.edan. 5t 

jort! Pri ale tr.ir föregåentle sidortra f:rtttr rti
nästa tär'ling.

DC 3-TAVLINGEN AVGJORD
Sa a, nu AR Acrotrattsports crclt Teknik och Hobbl's
stora tävlirrg avgjord, oclt sottt vi redan konstaterade i
förra nu,rnret var attslutnitrgetr stor oclt intresset äuttu

större för vintern,s stora modellbyggartävling.
Det var mycket itttressatrt att se, vilken fantasi oc'h

uppfinningsrikedorn de tåvlande lade i dagen när det
gällde att utrusta rnodellertra med detaljer trc.h välja
rnaterial. Däremot var det ofta förkrossande att se, hur
förpacknirrgetr av modellerna lnde skett ibland - det

blir ett problem att irterkonrrrra till i kotnntattdc täv-
lingar.

I klass I vann, solu redatr tränrnts, lterr N. A.
Hellström, Uppsala, med en rnodell helt i metall.
Den hade roder, flaps och landningsställ rörlig:. och

inmonterad belysnirrg oc,lt var därjämte uppsatt på en

nrycket vacker fot. Det förnämligaste nrexl modellen

var emellertid den exakt skalerrliga utformningetr och

den synnerligen välgjorda målnirrgetr - och clet var
skalenlighet txh nrålrring, sonr korn att fälla utslaget
i tävlingen. \fycket trära, metl tttan att kutttra ltota
Hellström, konr Hugo Sandberg. Hatts rnodell :ir ett
enastående ar,bete i trä, och dessutom är modcllen in-
redd och har borttagbart >>tak> och belysning. Strönr-
nren tillföres gerronr vardera benet på landningsstället.
Av de övriga l00-tlelsmodellerna tilldrog sig lS-irrig'r
Sten Å. B. Lorins skapelse det största intresset. Iiap-
ten Florman i sy'utterhet var nlycket imponerad. I{jell-
Äke Andersson i Höör gjorde inte heller någon dålig
prestation genonl att tävla i båda klasserna och lägga

Leslag på 6:te pris i klass 1 och 9:de pris i klass 2'

Därn.red är vi inne på lilla klassen. Där stod

striden mycket hirrdare' och ävetr här var det ett
helmetallplan. nzi:nligen' Helge Wall6ns, som ltzurltrade

högt uppe på prislistatt. Tore Haglu,nd. Hofors, 'i'ar

ernellerticl derr skickligarc' och fick fl1'gturen'

6
Te(rri( och Hobbl



Så är alltså i)ouglas DC-3-tävlingttr avslttta'l' r.rlt

rn,ulellerua går till en expos6 i Sttx'klrolttt itttlatr clc

:rtersänds till de lyckliga pristaganra' Och alla sonr

blcv utan pris får ta i nrtd nya tag-., fiir ch:t l<om-

nrer att bli många, nråttga fler tillfällcrr.

Resultat
av Aerotrartsports tx'h Teknik och Hol>tr1's tavlin3, i

hyggc av l)ouglas DC 3 i modell.

K/ass I. skttla 1:100.

1) N. A. Hellström, Frodegatatr '25 Å, L:1'psultt.

2) Hugo Sandberg. Iitrngsgatatr 1c, .1[trlmö.

3) Sterr Å. B. Loritt, Stockholmsr'ägert 77, Iinshrdc.

4) Curth E. Lurtdgren, Kutrgstertsgatan l-1, StitInt.

5) Åke Forslirt, Alpgatarr 1, Ilagalund.
tr) Kjell-Åke Anderssorr, Sl<olgatan 16, I{öör.
7) F. Fahlesson, I)rottnirtggatan 28, '\'lttrkltolrtt.
8) Bror Limlberg, Ibsr'ägcrt 3, .t/ocÄ'srrrrd.

9) Pcr Jakobssott, Hornsgatarr 10J, Stot'klt,,lnt.
1()) Bo Hjehn, S:t I',riksgatan l. 5'lot-/i/trr1rrr.

,h /oss 2, shala I :200.

I ) 'Iore Haglund, Box 3509, IIot'ors.
2) Helge Wall€n, Urr'ädersgränd '1, S'tochltolut.

3) Berdt Paul Andersson, Rox "6, Åkcrsltcrgta.

4) Per-Arne Zetterströrr, Finlartclsvägcn 18, Åu11b1'.

5) Sverr Blonrdahl. Repslagargatan 4 c, Trollhiittat.
(r) Nils Karlssotr, I.erbäcken, Lillskoq.
7) Görarr Lirirlqvist. Storgatan 30, LIritr'lttruttt.
tt) O. Alexanrlcrscn Lattge. \{iillersgarle 17, Kiil,ert-

I:.rttttrt.

9) Kjell-Åke Arrdcrssorr. Skolgatart 1(r. Ili)iir.
10) Tonr Lundahl, Bt>x 105, S'rrrui/. Tttl,r'rg.

Ilcdcrsonvttöntltundt': Torstert Nilss,ln.. Btlx l0i'
.itt11c. Inrcdcl rnodell i skala 1:200 nred bell-sning. llr-,-
<lellen tyvärr svårt skadacl i trartsporterl.

Ktrlttctt, Flornwn bt'unt{ror S'ft'tr I-orins tniislcit crk ,

tttcdan. öi'crstc Silfz'u'lrcrg l>röz'ar bclvmingatt i tlugo
5'undbcrgl.r DC 3:a. Ilodallf lyoarltalt!>a och fttl,rihör'l'yho Starh tittttr frunt där l,aliottt.

Vart att noterd . ..
Två ,rnodellc'.r var av tlretall. Den ctta valln I stor-

sta klassen, detr attdra li()ltl 2:a i derl trrirlsta. l{a^.-
.iu.g är ett bra ntaterial för srnå tno<leller, sotlr intc'

skall flyga. T1'cks tlet.

x-

En överras.katrde st,lr l)rocellt av dcltagarna tär'-
lade iminsla klasstrt. i'.tt gott trevis fiir att dcn
spciella ToH-skalan I : l(){) har trrårtga arrltärt3are.

&

Förpackningal'na var av cle' trtcst skif tarxlc slag.
Iiartonger fanns i nrånga olika utföranclort, f rått
cigarraskar till bakelsekartorlger. Lådor av trä
råddade tnåugetr nrodell i trattsportett, tnedatt clr
påse eller iugenting alls artr'ättdes sotlt enrbellait-c
ibland vid personliga ör-crlätttttatrdett.

I'urutl i rttirtsttt /iitrssclt. 7:rtrr, ttclt 3:utt' ltti ttroi'lictt,
nu'dart Hclltt II'altIns hclmctallsltapelsc st'ii:trr i

Iuftcn.

Ef ter bedönrnirtgtrt grattskaclcs ttt<xlt'llcrrta a\'
KSAK:s allt i allo lrr Eriksson, sorll drog ned gar-
dinerna oclr pri)r'a.de belysnittgarrra I)å de tre llir )-

deller sonr ltacle sådan. (Ettan oclt tr'åan i kla,'s l.
tvåap i klass 2.)

Tiivlingcns vttgste deltagarc, Ilo Hjclnr, r'ar l0 lir
gatrtutal, <len lilrlste nter irtl rlet f1'rrltrbbla.

;,.

.l[,ilttirt,tr'rr var titt tlliillga s()lll stttlrarlt'1xt. slxci-
rllt ttär <lct qiltl(lc bokstär'e rtta. \[ånga var l]r xl
listiga att sticka ut bokstär'et'tta 1r:i ritttirlgett < 'cl:
kl istra på dt'rtr, ctt lrctjrrl>l), s()lrl liirla<le .sig'

-),.

Slutligcn ktntt,tttcr vi tillbaka till ctt oril:irråk.
srxll varj e rtrodelllt-vggare ltör lta ovattfijr sirl :ittg :

11n hrt ttt,iltre ör tlr'tt t/,i1i]lc rrtt,t/,'//1,-t'.rlllttrt'rts /riist.'
t,iitt.

7April 1945



Strönilinjcn ör o.r.r ctt kärt halritel i
rlctto rtttnnncr. Ni han. Iäsa radan på
nösta u,ltpslag Irur strönilin jerr rii"ddod,e

ltcr.rontrafihat, l,å de anrcrihanska
jöntaögarna. l/cnr, act lutr det kom-
mer att gå i aårt lond cfter freden!
Läs Björn, Karlströnts aisionöra och.

roliga ilrlögg nedan, oclt, böria med
att pigga u'plt den' cgna ntodellitirn'

t,äg1cu, sadan !

För den skull bör >>blixttågen>> på de längre rutterna
kunna hållas smakfullt målade i t. ex. blått och
cråme. En djupblå vagnsida upp till fönstren och
cr€me resten bör kunna bli en sensation om alla
vagnarna från loket är målade likadant, och varför
behöver just loket, tågets >ansikte> likna en låda?
På ritningen här bredvid visas Iw F-loket skulle
kunna se ut med en mer fantasifull exteriör, utan
att dess inre dispositioner behövt rubbas. Naturligt-
vis kan många anmärkningar göras, men i stora drag
bör lokets karosseri kunna nroderniseras. Visserligen
är det mest en utseendesak och troligen l<ommer loket
inte att göra bättre eller sämre tjänst med en avan-
cerad kaross, men reklammässigt bör den senare ha
stora fördelar.

>>Hela folkets jämr'äg> skulle nog inte bli lidande
på att bli föremål för det intresse ett djärvt och
klatschigt utseende skulle utlösa. Man behöver bara
peka på de i USA sä ornåttligt populära dieseldrivna
blixttågen med aluuriniumkarosserier.

Dessa strömlinjefonnade >>torpedeo är en sensa-
tion för ögat och det måste psykologiskt riktigt påpe-
kas att det är trevligare att åka i en strömlinjefor-
rnad bil än en äldre kantig. Visserligen är järnvägerr
mer komplicerad här i landet och behöver inte rekla-
rneras så starkt sour i USA, där många konkurrerande
bolag slåss om allmänhetens popttlaritet, tnen när även
>>old England>>, där gantmalt och fornt skattas högt,
har infört strömlinjen på loken, i detta fall ånglok.
bör nog Sverige inte behöva vara sätnre - eller varl
säger generaldir. Dahlbeck?

PS. trif f ikus arlser att artikeln är r iktig. Naturligt-
vis bör våra >strömtlrivna>> lok ha strömlirrjeform.
Redaktionen iustänrnter på clet lir'ligaste.

Gtir strömlinie pä F-loket!

presenterar svenskt strömlinielok
r>ByyyyP 

- BYYYYYP.> En gäll sirenton lju-
der i fjärran, det sjunger i skenorna, ett svagt rassel
blir förnimbart från det håll där skenornas paralleller
försvinner i en svag kurva mellan träden. . . Rasslet
stiger och där skymtar någonting blått. - Det kom-
rner närmare med rasande fart, flyger förbi med en
kraft som kommer en att stiga några ofrivilliga
steg bakåt - det rasslar och dunkar från många
hjulpar - och så är det förbi. Några papper, stickor
och damm dröjer kvar i luften - sången i skenorna
dör bort och naturen återgår till sin fridfulla för-
rniddagssyssla. Fågelsången som tystnat i ängslig för-
undran stiger ånyo mot skyn. . .

Denna blixtsyn var värd omaket med att vandra
ner till järnvägsövergången. Sensationen dröjer kvar
i minnet, en sensation som nästan kan liknas med den
som våra fäder kände när de första gången såg
ånghästen stånka fram genom bygden Det var
snälltåget till Norrland !

Sedan flyglinjen till Kallax öppnats blev den en
konkurrent till SJ i sådan bemärkelse att de som
hade bråttom hellre använde sig av densamma än att
i många timmar dväljas i överhettade kupeer, över-
fyllda av människor, på de i jämförelse med flyget
långsarnma tågen. Järnvägen måste populariseras. Den
måste komma till det stadiet att det blir folkvandring
från bygden ner till stationen för att >titta på loket>>,
som i den gamla goda tiden. SJ som kan (om det
verkligen kniper) modernisera sirr materiel genom
att i första hand måla om sina tröstlösa svart-
röd-bruna vagnar i betydligt gladare färger.

Nu sedan elel<trifieringerr nästan blivit allmän bör
detta inte möta något hinder. Sot och damtn är inte
längrc en faktor att sl<ylla pit när det gäller en färg
sonr måstc r'äljas tnetl tatrke på trrrclerhållstjänsten.

')Strö-linje pir F-loket!>> är innebörden i den färg-
rika artikeln ovan, och sont en present till ntj-bys-
!{arna kommer ritningen på föregående sida. Teck-
naren-konstruktören har utgått från F-lokets kända
form och givit det en ny vagnskorg med svepande,
rnjuka linjer. Ritningen är som vanligt i 87-dels skala,
H0 med andra ord, och vi råder intresserade rnj-byg-
gare att sätta i gång med detsamura nred bygget. Äverr
om vi inte har tillfälle att göra det driftsdugligt blir
clet en vacker prydnad rrred målning i djupblått och
cröme, som tecknaren föreslår. Silver-orange-vinrött
är inte heller någon durn kombination - derr finns ju
redan på loken vid trafikförvaltningen Göteborg-
Dalarne-Gävle, som några girnger presenterats i
spalterna.

I

Efter vad vi kan förstå, är clet ett 1'tterligt fåtai
mj-byggare, sor,r har lyckats skapa ett driftsdugligt
F-lok, beroende på svårigheten att få de fyra driv-
hjulen att samtliga driva. En lösning på problemet är
att dra upp de mellersta hjulparen, så att lokets t1'ngd
endast kömmer att vila på första och fjärde drir'-
hjulet, och att föra över motorkraften med ett vanligt
snäckdrev till ett av hjulen. Det finns naturligtvis
också möjlighet att dölja en koppelstång inuti chassit,
men det har veterligen hittills ingen vågat sig på.

Bygg loket som prydnad, alltså. Tänk på alla modell-
flygplansbyggare, som lägger ned kanske 100-tals tim-
mai- på plan, som inte kan och inte är avsedda att
fl1'ga !

Te\ni\ och Hobby
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Poikarna i

Gamla Stan

bvgger egen

larnvag

El"t!';

RoU Gröhs håller iust På m.ed att
iustera lagerborarna På sin G-
uagn. På bililen under försiggår
prozming aa aagnar och uii:ilor,
ett nöje som lött urartar bland
dessa ungdomliga rollarc. På' dc
båd,a nedersta bild,erna scs .itmio-
rernas energishe ordförande, Roy'
trtotul Antlersson,, nted' stort in-

lresse ta del oa cwbetat.

Teknik och Hobbys fotograf stegade ned till
Mäster-Olofsgården i Gamla Stan i Stockholm i
akt odr mening att kn'åppa ett antal trollande poj-
kar, oc,h han gjorde det också, men i verkstadetr
hittade han Storkyrkopojkarnas Juniorer i fullt ar-
bete med sin mj-anläggning och föll till föga in-
för de tacksarnma motiven.

Id6n med modelljärnväg för pojkklubben kom
egentligen från Teknik och Hobby, sorn också
hjälpte till i startögonblicket. Det var många, som'
trodde att pojkar i åldern 10-14 år knappast skulle
gå i land mecl uppgiften, men av allt att döma har
experimentet slagit väl ut, så väI, att vi på det
.ivligaste rekomrnenderar hemgårdarna riket runt
att ta upp modelljärnvägsbygge på sitt program.
Teknik och Hobby kom,rner att hålla kontakt med
Mäster-Olofsgården och förmedla nyheter och upp-
slag till a,lla intresserade läsare.

Sjango.

;"tt
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Nat rtL
qir['ry

Av Tore Westerman

S anta F e - 1' örnaö g ens z,u c h -
ra ström.linjetåg >Tha Su-
l,er Chief>> ör ett aa Arne-

rihas snabbastc.

strömlinjen

, räddade

AMERIKAs JÄRNVAGAR
D. 

"-.rikanska 
järnvägarna upplevde i brcirjan av

1930-talet en allvarlig krii. Resandiströmmen minska-
de katastrofalt för varje dag som gick och många
mindre kapitalstarka järnvägär trädd'e i likvidatiä.
Samtidigt hade emellertid ländsvägstrafiken tati *
enorm omfattning. De privatägda bilarnas antal stes_
rades oavbrutet för vårje dag och därjämte gjoiä.
busstrafiken en ett oanai uppwing. TraÅkontiöri"i"
omnibuss.linjer .upprättades 

-jv de stora bussbolagen,
däribland det välbekanta >Grey Hounö bolaget. Sä;;
eleganta bussar genomkorsadö den amerikan'sk" t ån-
tinenten i alla riktningar och särskilda bussai. -edsovplatser insattes på långlinjerna. I\{en även luft_
ledes konkurrerade man oå den resande ameril.ana-
rens gunst. Järnvägarna stod maktlösa emot denna
mördande konkurrens, men_ en dag inträffarle 

"ågåisom med ens kom-att hejda dennä för järnväg"i.r"
katastrofala utveckling,.och allas ögon riittades;;;
den gudsförgätna Jarnvagen nar ett i"rtuiau"a.r 

-rti_

sade fram mellan de amerikanska storstäderna på n-v
rekordtid - det var det dieselelektriska strömtinye_
!åget -som gjorde sin revolutionerande entr6. Räria"från första stund väckte det en våldsam ,pp-årl_
samhet. Det blev med ens åter stora k.;e, iia-iå,
biljettluckorna på järnvägsstationerna. alfa 

"iile ieså
mecl det nya strömlinjetåget. Situationen var räddad !

liu.h.1r varje amerikanik järnväg mea sjafvJaning
en hel liten >flotta> qgd dytika ståmlinjeiås. eit äi
-de-ssa 

hypermoderna iltåg-är Santa FeSa;n;-;t_
bekanta >Super Cligfr, söm trafikerar linien öiri."äo
.- L-o! 4l,geles. På 39 tim. 45 min. tillrygg"td;?;
den 3.586 km. långa sträckan emellan Ae Uaaä"ai.få._

Santa Fc-bonons. nya dicsa[clchtrisho god.stå qslohtt ttto_
tiz, hor cn, cllcht trai 5400 hk.

rnetropolerna. Är 1936 var >>Super Chief> världens
s.nab!p_te- tåg.__Största .hastigheten uppnådA. tag.i padT PO. km. 1ånga linjen eåellan såd.rni- il'j;"'ä
och Dodge City, som tåget enligt tidtabell 

";;";åd.på 2 tim. 25 min.. -!9r1 genoÄsnittliga hastigir-;;;
rrppgick sålunda till 133 t<m/tim.

>>.luper.Chief> trafikerar d.en 35g6 km långa ströchan
Chicago-Los Ångclcs pti 39 tim. 43 ,rri,r.- 

--'-

. P..t strömlinjeformade lokomotivet är ett s. k. dub_
bellok, som har en vikt av ZS7 ton. Maskinen är ut_
rustad med fyra dieselmotorer, vilka tillsammani ui_
vecklar en ef fekt på- 3.600 hk. Det märkliga I k;_
struktionen är att den av dieselmotorerni arstrade
kraften driver fyra generatorer som levererar elektriskström till drivmotorerna. Genom detta system har
m-an lyckats få en . synnerligen jämn o.h ilhdliggång. Tåget består i övrigt äv l-:sta Lt"i, puffääl
vagnar, som är synnerligen komfortabelt inreäda. Där
trnnes en eleg_ant barservering, frisersalong och res-
taurantvagl. J", .L..9. m.- en av järnvägå anställd
Darnskoterska medt.otler täget och ser till småttingar_
na medan deras mödrar tar igen sig. Vad såm ä"lndock särskilt fäster sig vid -är då utomordentlist
vackra .strömlinjeform 

-loket erhållit, vilkei ;;;T;bestäende intryck av svindlande fart och elega-ns, tvåtaktorer som den moderne yankeen säkert uplskattar.Av särskilt intresse torde öckså vara att ldtets rno_
torer .och drivhjulsaxlar är utrustade med S.K.F:s
varldsbekanta rullager' 

(Forts. på sa. 2g.)

llApr;l 1945
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Motoriserad sparkcykel fredsåketl

Ifebruarinumretvisadevienbildav>>frar-rrtidens>>
-åt"ör..f ;; vår tecknare ser den' Bilden nedan

;i;;;-äettertia "" svnnerligen verklig .amerikansli
*åtorcvkel av en typ, som efter kriget-kommer att

introduleras i Sverige av motorfirnran Suda' StocK-

i;;l-. -il; avbildade" tvpen har en- 4 hk motor' drar

i tit", bensin per-t.t-tiitch max'-farterr är bortåt 60

il."i;il. 
"ö.t'i,ii ttlivit 'rvcket 

populär i USA tack

vare sin robttsta konstruktion, lättkördhet och den

åir&.i' f-omfortabla körställningen. Dessutour har den

iu utseendet för sig.
'"ilä;i^;;;;ivp;-; med något större hjtrl har ocks.å

r";';;;;;; ljrt,'men frågati åt, ot't.t inte den avbil-
clarle vagnen ser mest hemtrevlig ut'--Vacl 

den komrner att kosta är ännu osäkert' tnen

o"t piit.i l.tt" Utit alltför högt, komrner det nog inte

;; ä;3j; tå iättg" innan vi får se den susa omkring

"a "töt och vfear. ToH:s redaktion hyser allva.r-

i;"-f,;;ä.;ing"r öa att vara bland de första, som kö-
per >>vagneD).

Vår gode vän Fiffikus

har blivit en bokmal av rang - 112n, som aldrig-öp-p-
n"t "tt bok annars utan bara sitter och år fiffig-t-t.i. 

a"g^*". Nu syns Fiffikgs på de största och

ll""rtå Sibliot.k"tt oöh l"t"t i luntorna' När han får
se något intressant, tar ltan -t yi.ltl upp e!! papper

ur in""ertickan, lägger det på boksidan och lägger,.en

"n*åå*iig 
cigarräk över.- Sedan stitr han och r'ärt-

tir en stund och ser finurlig ut'--V;a 
ni, vad han gör? Jo, han använder kopierin-gs-

"ppåi.å, 
iottt f"t.tä. beskriven i Teknik och Hobbv

"'i- 
l,-.iaä" o. Den har blivit rnycket populä.r, och

den har t. o. m. väcl<t uppmärksamhet bland mili-
iai.t-'pa grund av sin behändighet' \Ian använder
.täfigi ioägraf ipapper till dcn -. ostämplat -. och

ir"Äi"ff", öa ,"*nä sätt so.r vid 'anlig 
fra'rkall-

rring.

l2

Cykelbilnytt
Det börjar dra ihop sig till tär'lingssäsong för våra

cykelbilistär. Ursprungligtn var det meningen att den

i6t.t" tävlingen it utt" komma redan i ry"j, men..det
6åf"ntrt u"tiföt tidigt, och den 10 juni kan vi vänta
åen första stortävlingän. Den tävlingen heter Olympia-
loffet 1945, och den sportintresserade läsaren förstär
omedelbart, att den liommer att gå av stapeln pä
idrottsplatsen Olyrnpia i Hälsingborg. Till -Olympia-
loppet' har föranmålts hela svenska cykelbileliten i
St,rckholm, Linköping, Fornåsa, Bjursås och - na-
turligtvis - Landskiona. Landskrona ståtar ju som

bekaät nred två klubbar, av vilka den ena står som ar-
rangör för OlymPialoPPet.

pä Stoct trolmJ gatör ser nlan litet då och då en

cvkelbil skymta, och det t1'cks, sonl orrr antalet cykel-
b'ilar vuxi[ starkt under den girngna byggsäsongen'
Man bygger ofta täckta vagnar i extrem strömlinje'
Stockhäiäs Cykelbilklubb, sotn hittills inte visat ^sig

alltför livaktig, funderar på att anorrlna en tävling
inom den närmaste framtiden, nren detaljer saknas än'

För övrigt kan vi förhandsvis omtala, att Teknik
o.lt Hobbys" reclaktion har cykelbilisterna i. mycket god

åtanke, oöh "tt 
vi kourmer med en glad överraskning

i <len allra näruraste framtiden.

\1
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FLYG
FULA
FLUGA!

(N{el. >\Iy BonnP>')

Jog börio' meil flygande saala

an pa\Per i kul konstruktion-

Den steg ntinst tuå, meter men, daloi

och kz,addodes aa cna skon.

Ref r.

Flyg min flusa
högt öz,er martallens högsta toplt.

FIyg nin, fluga
Flyg emot molnena oflt.

Med flygplan aa papper iag daaliles,

och blea modellplanskonrtruktör.

Il,Ien blirtsnabbt mitt plan, söndermnldes

aa hundor som allting förstör.

NORDISKA SPALTEN
I detta nummer biiriar alltså denna spalt, kal-

lad Nordiska spalten, och för måunaden lämnar
vi ordet till Ffnland. Annars är l)anmark och
Norge lika våilkomna! Skriv och tala,om, vad Ni
har-på hiiirtat! - Jakobstad har ordet:

Modellflyget går tydligen en ljus framtid till mötes
här uppe i laköbstad. Fartfyllda tävlingar med fina
och våltrimmade modeller och förstklassiga tider ger
vid handen, att man är i stortagen' På profilernas om-
råde har lyckade experiment gjorts och korstrtrk-
törerna utlovar hypermoderna fågelprofiler innan vå-
ren. Den mest framgångsrike profilexperten i vår
stad, herr Nils Wiklund', har nåmligen ånyo dragit
sig undan till sin ritkammare och när man observerar
dJtta vet man att något under kommer att ske. Så
småningom går han väl med på >utförsel>> av sina
profilei och vi ska ej bli sena att framvisa dem för
Teknik och Hobbys läsare.

Söndagen den 18 febr. startade vi >>maratontäv-
lingarna> för detta år. Redan i fjol blev de -så 

poplt-
lärä att Luftvärnsförbundet även i år beslutat sig
för dem. Fina pris vinkar också nu och modellfly-
garna kommer säkert att göra sitt allra bästa för att
erövra dem.

Rolf Tilliander, ord,förande i >örnen>, Jakobstad,
e ntusiastis k > M arat on> - töa I or e.

Som bekant tävlar varje klubb på sin resp. ltem-
ort och insänder efter varje tävlingssöndag rapport
till Luftvärnsförbundet som räknar poäng och efter
sista tävlingsdagen utdelar prisen. Tävlingen omf,at-
tar även i-år tre söndagar med en söndag mellan
varje som reserv. Klubben bestämmer själv om den
tävlar på tåvlings- eller reservdagen.

Vi lyckönskar alla deltagare och lovar att åter-
komrna snart igen för att göra kontakten mellan oss

Nu har iag fått flusa På flYget

och snichrar modell efter moll.

Jag hlistrar mei siölv mer ön tYget

och hörratt blir mest lik en Pall.

.Sen dess mången ändrhg iag gctt dent,

och många har hhtt t'indens il,
dc flög fint - 

tncn ingcn har sett dent,

- dc krossats aa sfåraagn' och bil.

X

Nu sty'r jttg i luftoceattert

med Starks startmashin. i min' hand.

Min förebild' heter Bananat'

i lateralcerttrunr ör iag fil. hand.

Mos Quito - Zorro.

allt säkrare. Hej svejs !

April 1945

IVed nos å la ölg och mcd, z'ingor,

som bofink - fast förgen, aar blå,

den f lös aöliliglt långt, f ust i ringar,

så den, höll ntilt söllshaP ochså.

Slnk.

t3
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RELA FOR KORSNINGAR
BRANDT

Föregående artiklar av Paul Brandt '

En sista viktig säkring, som skall beskrivas-,.är säk-

ringen av en [orsning, sä att..kollision- aldrig skall
il;* uppstå. Det är äycket lätt att säkra en dvlik,
o- tt'"tt-iillverkar ett relä vars byggnad framgår av
skissen. Detta är så inrättat, att när strömmen slutes
genom en av spolarna, två andra strömkretsar av-
bryts.

Ledningarna I och 2 gär från de från varandna
isolerade-tredjerälerna (tJocka streck i fig.) till de
två yttre rörliga kontaktfjädrqna. ,

LådningarnJ3 och 4 gär från de två yttre fasta
kontaktsk-ivoffE direkt till transformatorns 2O-volts-
uttag.

Ledningarna 5 och 6 går fråtr de från varandra
isolerade nolhålerna till var sin av reläets spolar.

Ledningarna 7 och 8 går från var-sin- spole till den

motsatta spolens inre rörliga kontaktfjäder.
Ledning 9 slutligen går från den i reläets mitt be-

lägna fasta kontaktskivan direkt till transformatorns
6-voltsuttag.

Systemet verkar på så sätt att så snart ett tåg kör
in pi den ena av de två skärande blockposterna, t. ex.
den med A betecknade, slutes strömmen genom den
tillhörande spolen A, 

.i 
det strömmen går- från 9

via 7 genom ipolen A och vidare genom 5 ogh 8!no9
loket lill jord. Därvid drar spolens kärna till sig de

två rörliga kontaktfjädrarna, av vilka den ena auto-
matiskt 6ryter strömmen till blockposte,n B:s tredje

Brandt 21194s.

räls, och den andra avbryter stömmen till den andra
spoietr" varvid denna såtts ur- funktion.'Med denna anordning uppnås, a'tt om det kommer
td- in på blockpost B, lömmer detta tåg -att - 

bli
stiamtöit och stånna före korsningen, men det lcan

i sin tur inte på något sätt inverka på det första
tågets rörelse.

f.Iät den sista vagnen i det första tåget passerat
btockoosten. avbrvtels strömmen genom spolen, och
de wå kontiktfjäårattta går tillbaka till sitt utgångs-
läge. Håller nu ett tåg på bloctpost pr kgmqer detta
nu" att få ström på nytt, och nu hå:der det, sorn

hände nyss, när det första tåget kom in på block-
post A,- men nu är det spolen A, som såtts ur
funktion.

Till slut bör nämnas, att det är fördelaktigt att
söra avstånden mellan nollrälernas och tredjerälernas
Iuftsap och korsningspunkten så långa sonr, möjligt, i
}J0-1-l% meter, i 0 2-2t/2 meter. Om man bara
kör i en'riktning är det inte nödvändigt att isolera
stycket bakom korsningen från den övriga- b-anan. I
sjålva korsningen måste rälerna isoleras från var-
andra noggrant. Man kan lätnplige-n gör1- så' som
föreslagitl-i artikeln >Här fa'ttas bara röken>> (nr
Ilt945-a., ToH, fig. 14, sid. 29). Ifrågavarande ar-
tikel beskriver 

'ju 
tvårälsdrift, men just bygget av

korsningen måste göras på detta sätt, oavsett- om
man köi i tvåråls lller, som vi i denna artikel ut-
gått från, treräls.- Ias rekommenderar alla mi-byggare, oavsett om de

i aviist-har någon kontroll- och säkerhetsanlägg-
ning, ätt i,nrätta-varje korsning med det ovan be-
skrivna reläet. Med denna anordning kan man köra
flera tåg samtidigt utan att riskera kostsamma och
onödiga kollisioner.

Film efter film
rullas för Stockholms lyckliga mj-byggare, fördelade
i två läger, nåmligen Stirct<trotms Modelljärnvägsklubb
och Svänsi.-Ameiikattska Järnvägssällskapet. Den 19

mars sammanfördes emellertid de båda klubbarna till
en semensam klubbkväll med svensk-amerikanerna som
arrägörer. Dir. Key Hermansson höll ett för.edrag
med Jmatörfotografiär om >300 mil med SJ-lok i norr
och söder>. Söderut var föredraget ointressant, men
l^,åttst" norröver spurtade direktör Hermansson bra'
Biläerna visade svenska lok ur ganska lustiga per-
spektiv.'Värden SJ, som stod för rusthållet som vanligt, vi-
sade sedan äivetse filmer, varav en lika obligatorisk
som onödig vintersportfilm. Två amerikanska filmer
blev intresianta, delvis på grund av de starka kon-
trasterna: den ena visade albetet på en stor ameri-
kansk godsbangård, den andra visade de amerikanska
iilverta?en (va-rom'ni kan läsa mer på alnp pl3!s)'
Det var- fakiiskt skada, att tågen gick så fort. IVIan

hann inte se sig mätt på dem.
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Teknik och Hobby

presenterar

Schlagern i

modellernas värld I

vind- och sidorutor (Nr. 5) upptages enl. fotografi
och ritning varefter små lister fastlödes på karo-ssens
insida så ätt små celluloidrutor kan fastsättas. Dessa

skall dock vara borttagna när vagnen skall köras för
att underlätta motorns kylning.

Vill man så försköna vagnen kan prydnadslister
(Nr. 6) tillverkas och förkromas. Dessa fastskruvas
från karossens insida med små skruvar sedan karos-
sen målats. För att de båda karosserihalvorna skall
passa noggrant mot varandra göres de fyra !op4Fg-
ningsskruvarna (Nr. 7) med styrhylsor enl. detaljrit-
ning. (Detaljritningarna publiceras först i nösta mtm-
mei.) För att ytterligare styra karosserihalvorna _mel-
lan de strömlinjeformade kåporna över hjulaxlarna
kan där i underhalvan på insidorna fastlödas plåtlister
sorn sticker upp c:a 3 mm. Dessa styr då överhz'lvan
och stöder den.

Hjul och döck

Hjulen (Nr. 9) svarvas av aluminium eller i nöclfall
av hårdträ, dock måste under alla omständigheter
mässingsbuisningar insättas i framhjulen för att där
bilda liger mot axeln. Anskaffandet av däcken är nog
det svåiaste kapitlet. De till R.T.-racern använda är
från reklamaskkoppar, med en utvändig diameter av
95 mm. Om 4 st. sådana kan anskaffas måste för att
fasthålla dessa vid hjulen >>innerslangar> (Nr. 10) be-
stående av i cirkel hoplödda spiralfjädrar tillverkas.
Dessa, som i diameter då skall vara något m.indre än

hjulens diameter, pressar fast däcket mot hjulen.
(Forts. t>ti sid. 18.)

RT-SPECIAL MO D ELL-RACER
T illu.rkningen av deuna modellracer ställer nog
relativt högJ anspråk på hobbyisten' men svårighe-
terna är ju till för att övervinnas. Därför är det en

stor tillfredsställelse att efter väl utfört arbete kunna
framvisa rnodellen och med stolthet kunna säga: >Den-
na har jag gjort.>> Bilens egenskaper på tävlingsbanan
borde värä mycket goda då följande sSmpunkter legat
till grund för konstiuktionen: låg tyngdpunkt, utpräg-
tad itrömlinjeform, god kylning av motorn samt ringa
friktionsmotstånd hos rörliga delar.

Racerns utvändiga mått ligger inom ramen för de

bestänrmelser som är fastställda av AMRCA ('hneri-
can, Minature Racin'g Car Association), en hela Ame-
rika omfattande organisation. Dessa kommer tro-
ligtvis att ligga till grund för de bestämmelser vi en

gSng får här i landet när små ettriga miniatyr-r'acer
i eait strid rusar runt en specialrundbana under öron-
bedövande vråI. \{otorn är enl. AMRCA för denna
klass bestämd till max. 0,625"3 d. v. s. drygt 10 cm3,

men R.T.-racerns utrymme tillåter en motor på c:a
14 cm3 (den ritade är en Feigebel-motor 14 cmB) men
naturligtvis kan även en annan motor användas'

Kqrossen

Denna är gjord av I mm järnplåt i två halvor,
vilka möts i rak linje med fram- och bakaxeln. För
att kunna driva karossen användes förhyrd gjutjärns-
modell. Till den undre halvan (Nr. 1.) tillklippes en
plåt så beräknad att den fullt tillräckligt räcker till
lör uppdrivning av sidorna. Medelst ett par skrttv-
tvingai fasthålles så plåten i rätt läge. Med svetslåg-a
ellei blåslampa uppvärmes plåten där den skall ned-
backas, vilket sker med små lätta hammarslag. De
små gavelplåtarna (Nr. 3) där hjulaxlarna utgår Jorde
dock titsvetsas enär det är svårt att krympa ned plå-
ten därstädes. Den övre karosserihalvan (Nr. 2) göres
i lämpliga sektioner. Dessa tillvridas och hopsvetsas,
vareffer svetsarna tillfilas. Halvorna planas därefter
mycket noggrant så att de väl passar ihop. Gjutjärnrno-
dellen kan nu återställas men innan dess tilldrives en
2 mm järnplåt för bottenplåt till motor- och transmis-
sionsfundament (Nr. 8). Därefter göres uttag för ky-
larmaskeringarna (Nr. 4) fram och bak enl. fotogra-
fier eller efter eget val, men dock med tanke på att
de blir tillräcklist stora för luftkylningen av motorn.

Kylarmaskeringarna tillverkas av pianotråd, förkro-
mas samt fastlödes i övre karosshalvan. Uttag för
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Ritning i skolo l:2

Förkloringor lill siffrorno:

l. Undre karosserihalvan.
2. övre karosserihalvan.
3. Gavelplät för hjulaxlarna.
4. Kylarmaskeri'ng.
5. Vind- och sidorutor.

6. Prydnadslist.
7. Hopdragningsskruvar för karosseri-

halvorna.
8. Bottenplåt för fundament.

9. Hjul av aluminium eller hårdträ.

10. >>Innerslangao av hoplödda spiralfjäd-
rar.

11. Framaxel.
12. Fjäderhållare.
13. TryclcPlatta.
14. Kupolmuttrar.
15. Sidobalkar.
16. Tvärplåtar
17. Kardanaxel.
18. Bakaxel.
19. Kulskålar (av c1'kelpedallager)'
20. Friktionsskiva.
21. Friktionsfjäder.
22. Mässingslager eller kullager.

23. Mässingsring.
24. Gummitransmissionsskiva.
25. Låsmutter.
26. Svänghjul till motorn.

27. Mfiter, samtidigt koppling till kar-

danaxeln.

28. Strömbrytare.
29. Vindplåtar.
30. Stålstift.
31. U-forn-rig lagerhållare.

Detoljriiningor och

fortsöttni,ng På ing.

byggnods-Tegströms
beskrivning

Apr;l 1945
'Urt.Sr@
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TRÄSKAFT
NEDLEONINGSLADD

METALLRöR

STÄLLSKRUV

6 f,lli{. O KOL

METALLBUSSNING

FIG. I

-4
GUl,{ rflSLAOD '/

Batteridriven

SVETSELEKTROO

BATTERTKLÄ^,h.r^

ELYERTSSTIFT

svetsaPParat

Om vi har tillgång till en 6 -eller 12 v ackumulator'

f."i'ni å"a e"r.fä -äd"l tillverka en bra svetsapparat''-Tig. 
f-visar svetsapparaten med handtaget i genom-

skärning.""ö"-åitfadden fastlödes i metallröret, vilket är

i";;;f i håndtagei, därefter isättes kolstaven i me-

iåirlä'å.' fi;;å?-så ;lv"t i röret' Bussningen med

AREETSSTYCKE

KLÄMMA

FIG. 3

ställskruven påträdes kolstaven och nedledningstråderr

täåililil;ti;åd ;ill iadio) fastlödes enligt ritningen'

Metallbussningen är rörlig på kolstaven därför' att

*|'^;i-Tiy,,"r--b,r.rrritrgen mol spetsen ökar tempera-

ä;;^o.h';; 'i fliil;'å;" mot h-andtaget sjunker den'

Temperaturen uppgår till c:a 1400''

""Xi,? 
3,,J,lif,I,,f31Xl'&T'ä?!.tl'-,]':':ö ä

ioi.ir-a-ltytare, o- a.t går att få tag på någon'

Vid mycket små arbeten går. iet.bra att i kolsta-

"""t*tö--Uott" 
in ett blyertsstift' (Fig' 3') 

1,.

RT-special modell-racer

(Forts. fr. sid,. 15.)

Tånkbartärattmassivadäckskullekunnatillver-
f."r 

-ät-ääd solution hopsatta gummiplattor' Dessa

.äil. al-LÅna slipas tilf önskad--form' Om massiva

äå;i;- *ua"åt är 
-dåt nog lämpligast att ha hjulen

waåäJå, iör att kunna klåmma fast dåcken'

Fromoxeln

Framhjulen är separa-tfjädrLde och framaxlarna
öir.-iii -till*r"tt ar äv silverstål enl. _detaljritning.. .I
i.tätr*t mitt är de upplagrade i en. U-formigt bo1.cl

il;tilåli;t; (Nr. 3l) oci s-om >lagerbultan tjänstgör
ä".;:ä;tt-åt. f'jaåringen är så-Snordnad att i för-
;*ä1"-6;rriii"a" ijad"ttatute (Nr. 12) ligger 2 st'

fjädrar 
-jom 

upptaga belastningarna'

Fjäderhållarnaärfastnitadeiundrekarosshalvan.
Las;rhållaren samt fjäderhållarna bör vara så av-

ä;ä;fiiätn"*t"*å nt en något lutande ställning'

ir;;;i;t;t båt även omedelbari- innanförhjulen-va-
;;ä;;-i'ä-atu.iai- Detta biir beaktas för att hju--

iä-'.["ri fil; viss vinkel mot körbanan och på-så

;ätt "-å 
bättt" vägegenskaper under körning-etr' In-

"ääiai-it"*tt:"i"" 
6ai finnas en tryckplatta. (N.r' 13)

;il6,iaåir ittot 
"n 

avsats å axeln. Denna är till för
ilöö;;ieila tryck som.-uppkommer vid rundbane-

f.ä*i"t?. fupor*utlrarn? (t!r.- t+;..skall, ryi1 .de ä5

i;i;-äst;äå;, se full iörelsefrihet åt hjulen' I

t8

karosshalvorna upptages avlånga hål.för framaxlarna
så att dessa kan fjädra upp och necl'

Motor- och lronsmissionsfundqmenl

På den förut tilldrivna bottenplåten skall nu sido-

uråtää'(i{;. iit f".tsvetsas. Dessa kan göras enl'

;t#ä,;;; 
-å"-"iati" 

framtill konstrueras med tanke

oå den motor som skall användas' Vidare bör nog'
;;;i'-d"kås att motorfästena göres så att motor-
;;ä".";ää*lilje sammanf"llt{.med centrum för
hä1."; aåi Uat a*etn är lagrad,.-i sidobalkarna'--*öå1.]i"t 

insvetås 2- sI. wärplåtar (Nr'. 16) med

nai iAr det rör som skall uppbä1a lagret för kardan-

äl;"iN;: 1 . 
-Dessa 

bör ävcket noggrant inpassas

.a ält å.t "j 
uppstår någon brytning mellan resp,' mo-

ät;;;i;.tl r.äia-"xel] Enl. 
-ritning.en 

består. lagret

ia, r.åiaä"axeln av glidlager men bättre resultat er-

iåir.r"""i ä ti. t utt"äer iisätts' Oq1- \ulfager..använ-
äär äati. lvaiplataräa (Nr. 16) vid hålen för kar-
ä;il;ö;;;;iö;; föi att bereda plats för ett rör
i äf."i t 

-rllagren skall inpressas._ Fundamentet fast-
iraiG-i ;å;; karosshalvan med 5 s,t' 3/16" skruvar'
fåi-äti 

"tfräfi" 
lättare vikt hos Jundamentet urborras

å"ti" 
""t. 

iiini"g både i bottenplåt samt sidobalkar'

I nästa nummer
kommer avslutningen pa insenjör Tegströms arbets-

fäi;i;;tft, åa uä,t aiet" och alla anordningar för
läiot"tt5iing"", stannande av motorn och diverse

detaljer utiörligt behandlas.
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Bil-historia
Det berättas, att kurfursten

Johan Fredrik av Sachsen for i

en båt på land år 1543. Vid den-

na tidpunkt ansågs världens åt-

tonde underverk vara segeldrivna
vagnar på hjul, vilka faktiskt lär
ha existerat. En mängd källskrif-
ter omtalar en segelvagn, som

byggdes av Simon Stevin för
prins Moritz av Oranien. Den är
avbildad nedan. Den tog 28 man

och sades kunna gå 7 mil På en

timme. Med all sannolikhet var
det i så f.all inte fråga om sven-

ska mil.
Vagnen nedan daterar sig från

1599. I olika källor kan man se-

dan följa vagnarnas historia in

på 1900-talet. I salpetertrakterna
i Chil. u"t segelvagnar i brtrk
1914. Modeller i mörkaste Afrika

Medicinmännen i mörkaste
Afrika har de sbnaste åren fått
sig många sensationer till livs,
när det stora kriget också stru-
kit fram över de svartas världs-
del. Att de har funnit flYgPlanen
besitta stor magisk kraft är inte
rrnderligt, men att de använder
f lvsolansmodeller f ör att PrYda
siii'huaudbonadt är i varje fall
förvånande. Httr som helst, om

ni reser till Afrika är det inte
otroligt att ni möter en jq-j.u-
doktoi med en modifierad SPit-
f ire eller Mosquito På huvudet.

När de onda andarna, mot vil-
ka medicinmännen för en väldig
kamp, får se clessa ltuvttclbonader,
flyr- de i förtvivlan. Det tror i
värje fall negrerna' och alla vet
ju, att var och en blir salig På
sin tro.

Ballong-historia
Om man ska vara strängt lo-

gisk, måste man med ballong me-

na ett klotformigt hölje, fYllt
med en gas lättare än luften. Re-
dan för kanske 1000 irr tillbaka
hade man nämligen luf tdrakar,
som lyftes av varmluft. CYrano

de Bergerac beskrev 1657 en bal-
long, fylld med rök, med vilken
en fantastisk resa till månen

skulle företagas. Illustrationen
härintill är alltså 1657 års >>rvmd-

skepp>>, såsom dåtidens fantasi-
fulla tecknare tänkte sig saken.

Tanken är med andra ord inte nY.

Vem vet, om inte 1945 års Blixt
Gordons och Johnny Wihings
rymdraketer o. s. v. kommer att
te sig lika kufiska som Cyranos

segel,ballong en gång i framtiden.

TEKNISKA KURIOSA
Hängsle-h istoria

Hängslenas historia tYcks bör-
ja i Påris 1795, dä de efterträdde
iivremmen - eller i varje fall
delvis övertog dess funktion. Na-
turligtvis möttes de av en våld-
sam lpinionsstorm, och nedanstå-
ende nidteckning härstammar
från hängslestriden. Det åt en
maskin för byxpårlragning me-
delst hängslen, driven av en hund,
som springer inuti ett hjul.
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Nar en svensk giorde u-båtar åt

Greklands flotta berättar amanuens Lindahl
bland annat i denna u-båts-
historiska översikt.

vattensbåt. Fulton och Bauer lyckades dock i viss
utsträckning åstadkomma farkoster, so-m 

- 
verkligen

kunde ta sig fram under vatten, vilket bevisades ge-
nom försök. Bauer konstruerade en undervattensbåt
som 1851 gjorde dykarförsök i Kiels hamn. Den bå-
ten gick nCd under ytan och visade sig .4ven man-
övreibar men genom än förskjutning av ballasten g-ick

den till botten. Uppfinnaren och de wå övriga be,sä!t-
ningsmännen räddädes dock och även båten räddades

- "ia 
muddring 1887. >Le Plogeur-Marin> som den-

na båt hette finnes ännu kvar och utgör ett av den

tyska sjömaktens egenartade minnen.- 
Även'vårt land här haft pionjärer inom detta om-

råde. Det stora nordiska kriget födde massor av
projekt till vapen, som skulle awända den fara som
irotåde det svenska stormaktsväldet, vilket genom Karl
XII:s krig råkat i en prekår situation. Nöden är
som bekani uppfinningarnas moder och bland de-.pro-
jekt, sonr, undir denna tid såg dagens ljus, iinnes
även ett försök till konstruktion av en undervattens-
båt. Uppfinnaren hette Elving ocll av en handskrift
sorn håå efterlåmnat framgår att han genom en rad
uppfinningar sökte stärka den svenska krigsmakten.
Undervattensbåten hör till dessa. Det var som synes

ett skäligen bräckligt fartyg och dess anfallskraft tor-
de knapipast ha blivit av det mera fruktansvärda
slaget.

Ett .yttttetligen intressant minne av tidiga . 
svenska

funderingar orn ubåtar finnes kvar på Sjöhistoriska
rnuseet i forrn av en modell som vi 1r'år skal'l ägna
en smula uppmärksamhet. Modellen dateras till 17CI-
talets mitt 

-och 
den kan kanske på något sätt stå i

samband med den ovan nämnde Elvings arbeten.
Modellen har en största längd av 79 cm. Den är

ytterst detaljerat giord och man kan ingående sttrdera

(Jbå,ru"pnet är ett ytterst specialbetonat vapen oclt
det hör i- sin praktista utformning så gott som helt
detta århundrade till. Och dock har ubåten anor. Re-
dan Alexander den store lär ha varit inne på tanken
att'genom anfall under vattenytan åstadkomma ska-
dor -på ett fientligt fartygs undervattenskropp. Några
direlit praktiska -resultat av experimenterandet med
undervattensfarkoster uppnåddes dock icke förrän un-

Den öaersta teckningen aisar Nordan'felts turhiska
i er s i o tt, me d an r;: f H' :,rilHX rtr "fr.o 

t ik o t r o i e k t i o'

der 1800-talet. Vem som var ubåtsvapnets >fader>
har man tvistat om. Amerikanen Fulton har tillagts
denna titel och likasä tysken Bauer. Engelsmannen
William Borne var dock mycket tidigt ute. Redan
1578 publicerade han ett arbete, >Inventions of Devi-
ces>, i vilket han lade fram ett projekt till en under-
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Ilild.nt, 1.x,.,f öragåend'e sida,z'isar lih.sont' bilderna t' h'

; ;;',;; i;;, iL t 
" 
gi 

"t 
; i)- oi' a i' tn ör h t i'q.o t -b å t s m o d c I t c n

ea' i i a'it ii t å r i sk:a n nise e t' S o t n s-l''trr' ha r k o n'tt r uh t ö r c tt

iiålli,-il tar att tttsihian ttl>påt ttch åt .sidottn blir tlctt
- *' 

iait/ tört.kbara tnc. stirit, hcmtrczligo f öttslcr !

hur konstruktören sökt övervinna-. de 'problenr ..sorl't

är ubåtarnas "gn", 

-'-'ä-ligen 
möjligheterr att särtka

;;.å;; *ä uäa"i .'"tttt'!t*- oclt.."tt driva fram den

i'äääi'tltTånti:isu. Modellin är isärtagbar'

Skrovetärettvanligttråskrovmedbordläggning
oå';;;;;-*i "iiaii i i"ru' Det är grovt och lådiik-

nande och har ;ust-i&e de moderna ubåtarttas ström-

ffii;iÄ: 
-Få'd,or- tidot finrrs .9!! antal fönstet'

iiklä^;'i"k"t, uiil"t senare är möjliet att lyfta av.

ffiä' sf.ufie 
-i'a[ge" 

sänkas ned- under vattenytan

ääa-i';ii'p';; ilk?;]tig tostat oc.h bringas att stisa

;;;;;-e'.Å"' i'igåiääa.. Löskölen år i ändarna

f.ä"tää' *;ä ; ä t"* ?äil n i tt<r ouet s 
. 

i nnandö m e' B å t e.

år'är.åäa;J ba?e "ertikll- 
ogh horisontalroder,

il"iöå-ää"i"};, tirrviit'" hör en ko'mplicerad merka-

;i;;; i"it"." oitr'-navstanger' I fören finns ett -spel

.#^ öärig* varit ""Jt 
iåt ett ankare' -vilket dock

numera är försvun""t'- O"t roligaste är dock båtens

maskineri. pvt" äåft-iig", "ertilalställda 
skovelhjul'

'ä';t;"tå.it" tiåån, 
"skulle 

.!ri1a fram farkosten'

öåutt"it.n levereätt "'t' 
besättningen' som drev ett

spel runt och deras samlade >hästkrafter>> överfördes

sedan genom "" 
.i"*i[ och komplicerad mekanisttr

il-i:";;ä;å" lil 
-r-r."u.ttjor"". 

Lufttillförseln harle

ivafig.i"i.ke uppfinn"t* tätttt"t -me-d' Den luft soni

fanns i skrovet "tati" 
tflfta för besättningens behov'

öå'i'ii"". 
-viiåig"t" 

lnti"tttuackande detalj er på dl -

l" i"åti.iig" i"ö'g. ij" t'ira"t som ltär återges frir

;;iilia-ior.. g" läsaren en rllera fullständig upp-

iitttrittg om dess konstruktion'
På detta sätt har man här i vårt land redan under

rZöd-t"r.t-s3[t losa problemet aJt !]s.a ti.s ftl*,lll
<ler vattnet. Men den svenska pionlartnsatsen ar lclie

ii"t ååtÄåå. t a"tt" sammanhang kan det kanske vara

il;;;-;if med ttugt" ord beröra ett praktiskt mera

t!iiå.r!.iärl'-tiårig tirr ubåtsproblemets lösning,

ffiiilä^ iilra""iårt-, ubåtskonst ruktion på I 800-taler.

Norclenfelt var industriman av stora rnätt och u-t-

""ö;ä';i. 
- 

". 
ii,* 

-Iaiåt"g 
i rronr varrer.rindust ri err- t i I I

internationell ornfattning' Vid hans. fabrtker r Eng-

i;;ä;;h Sverige tillverkades -på 1800-talet vapen-av

;ä;i;g: Hå httcetadt sålunda. s'u'ensken Palm-

crantz' kulspruta, ättit"t"de torpeder samt artilleri-
;;;;i"i;;-olika tr"g. E"" knöt även sitt namn till
åtskilliga upPfinningar.

Är tgSS 
-Uvggde 

Nordenfelt i Stockhohrr en qblt
,rr.J"r, f:ingd ä;'OS-f.i. Båten drevs fra'r 

'red 
irjällt

April 1945

av ånsmaskineri. \'id dykning tog .den in en viss

lle"äa-l'"*ä^"i^ialtasuankarnJ men drevs ned i dju-

pet av ett par p" Ait[ glacerade propellrar' tibgten

väckte stort uppsende viä prov som företogs i. ore-

;;äl .;;i;*#; tess. natän' som torde ha varit den

;å;;", 
-pi.t 

tist t "t*ä"at"i" 
s9m sjösatts i modern

iä,";iti,;;ä;i iili'-öi"r'å'a för en-summa av e'000

iäåa. tiä"ttf.tiånen ledde till att grekernas såta sran-
nar. turkarna, ett ;;å; tl""t" blställde två stvcken

;bä1;';;"froåe'nietat. Dessa, sonl fick nar,nelr

;;å;i n'ilai;a ort"'Å'iau Hami'd',.h.ade icke '-" 
g{"

;s.,K6äää;ilå;; iö' at'i'ittisa missöden' De

kom snart ,rpp p"tiJria-å.^f, leg *h iostade sönder i

;"'Uili ;ä"c;ii.*- nå-"t' "Än"u en ubåt- -bvggde
iiätä.äl.rai, a.å"t'ga"g 1at rvsk räkning', När 4en
skulle levereras - den byggd^e9.r rrnglano- - -Fl*
åää'ra;;;;å-"ia lvrr""a "[ "aaq" 

på erund av lidna

skador aldrig u.rid-äåir."ii.". 
-o-.nna"båt var Nor-

å?äIäiaÄ'llir. o" *ånga missödena hade gjort att

tå" tOttotat ltrsten för vidare experiment'

Ubåtens utveckling hänger intimt samman med tor-

,iä.- U"åer a" i-ua sis"ta krigen har dessa have'ns

i#;;;.å---"toaöt"t, gjort fruktansvärda insatser'

Det vill doct synås--JoÄ'o* man lyckats framställa

effekiva motmedeiäli'kt;;'it [ä-å"t ubåtarna att

;;ä "t ,i" iåff.-Ger,om moderna radiolokaliserings-

metoder är man pa-"ag att beröva ubåten dess så gott

ä;ä;-.iiyåa,' ta''-?gan- att kunna dölja .sig' Den

äil.k^ö "ipriitni"ggforyåqa.n 
tvcks dock icke veta

;;';ä;? gia"t.t. dåt dtt icke att driva fram tor-
peden genom vattnJ-- t"etl trbåten som -plattf-orm' s-å

"s;;il, --"" ä." gånå* r"rten. Lufttorpeder och robot-

bonr,ber är till;i;--*e'kningat "'ut"g"tt 
till de.

ubåtsburna torPeden.

NordcnJclts u-båt i Stockholtn 1895'

2l
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q:-'^

*$,fi*:,:::;*.:*,-
\gn.bj;r man.köpa färd-iga, då man aldrig lyckas rik_trgt bra med >egen tillverkninp. Det Jt<ujte kunna
f"gas annu mycket mer om landningsställ och dessas
Dyggnad etc. men--på grund av utrymmesskål måste
detta kapitel begränsasl

- - P-ropellerbladeh görs av ribbor. Rita först uoo
bladens. .ytterlinjer 

-sedda trar.iirå", aåäri* ";.ää
trän srdan och skär -!ort- onödigt trä. Slipa däiefter, så att bladen får den ,itä stieni";ä-Spi"-
nen göres av en träklots. För propetteibtaäen'b;;;,
lål i spinnen; man har anna'rs--int" chans ;tt 

-;å
oem att srtta fast._Den färdiga propellern kan sedanstickas fast i nosblocket -.Al."-uååtts k"ö;åi--"

Så kommer vi nu till ert intreisant täpiiåiTr"oäef-
lens.tillblivelse, nämligen kHd;;i;.- För' mlia ;;;;-
cerade byggare rekommenderas 0,5 mm tjockt tan6i,men för mindre övade rekommend.ro, papper av nå-got slag, exempelvis japan-, diplo-_ 

-.itä, 
"""ii"tritpapper. Om fan€r anvåndes 

"iå r.iåa*"i"'ia, åå,ta ännu mindre bitar än vid klädsel -.a pappen öJ-ta är faktiskt ett tålamodsgöå, o"n -"i"ri'k;;-;;
1_og--säkert att svära tyst föi .ig s]åtv, ln"anä;;
{itaig4. Men resultatei blir ju, ä. .rr. ,. orn man inteförsökt fuska undan, .stiligt,'oåf, a.tt" ai ,ai-., iOr,som. byggaren är nöjd mä:
-..Nlt så hela modeilen är klädd, går man över denförsiktigt med sandpapper, gioufäf.'-OOO. Gr;;åir;k;nu hela modellen oc-h iiipa aai"Gr. b.tt" ]åii;;;;:de upprepas tilts man fått g; p"iilt t 

""li ;iä;;;;å.{a. Nu först kan ma.n börja måla 
-mod.il;- 

i ;iiltiga rärgeo. För"min egen aåfäua"ae, låg årlilicullu.losalack av något stig, eåea""'a.t fö;?1iiö;:sta är snabbtorkanäe..och"för däi and;;;;;-;i_märkt vacker och .glänsande yta-- I-"t ,.aä" _åa.i-len stå och torka i-f re_d 
"tt 6;-tfr inrr"r, d;;-åt.,vidröres. När ytan sedermera Ufii frarå, ;;;6;;;roder, fl"pr, luctio.r, k;bffiä;;;.';. med fina tusch_llnJer. (Jm man vill ge sin modell litet liv, kan ma"-för att endast nämå en aetåij,-;i; ';;tä;;;l

propellern i nåson glad, trevl;g'iaig. Föil;;"i;gäller det eme'ilertid att varä min"utiöst nogg.rann.Lycka till ! snap-i&å""

Saknar M
något garnrnalt numrner aa

Teknik ocb Hobfui?

Sänd då in jo öre i frimärken
satnt ange vilket nununer som
önskas, så får Ni det omgående.

Teknik och Hobby, Syeoy. 53, Sthtm

bvsse i kristid
3:dje avsnittet

{ föregående nummer av Teknik och Hobby be-
skrev jag byggandet av yinge och stjärtp"rii. i a.i_ta nummer kommer nu tredje och silta ävsnittet-åv
serien och det behandlar byggandet av landninÅ_
stället, -Bropeller och spinnei,--klädsel, *aG-G--oä,
övrig finish. Till ämnef alltså:

I-andningsstället bygges för det mesta av ribbor
ocå .pianotråd. DettJJArfanande varierai .*.fLr_
tid vid olika konstrulctioner. Landninjsstå1tåt ;t';:;;.
:ir Ryan >Sport>, ett populärt amärikanskf;ri";t_
t-lygp-lan, kan man ju inte bygga med ribboi utan
där. får man_ bygga av flak .i"jät .f.if.t-"1åå;;. -Ett
tandnrngsställ med..två ben..är ju givetvis betydligt
fyqoT. atj.byg-ga än ett ställ mäd Sara ett Uen. OEirlct Jag Dland annat .erfara, när jag byggde min
B.ristol^ >Beaufighter> i skala l :ZS' e"ftei;?;; 

-;i:
png. O.m någon ev. skulle vara intress.rad 

"u "ttgygqa denna mode-ll, så finns ritningen till salu hosH,9lbvcitt larna. När ja.g alltså nv?sa" f""alrirgr_
stället till nämnda m.odef! kapade ji.å rn ;Iilå;ä
med en bit rundstav i två .*akt tit<ä- Tanga e;i";. Ststack jag med en vanlig- knappnål två "lån;;-iräi;
ena änden av dessa, 1a19fte1 iä! Ua;ae .n-bi.ipi*o_tråd till axlar och trädde pe hiulen samt stacft upppianotråden i de hå1,. sor.r-r--f<;rut gjorts I fanåningT
ställsbenen. Förfarandet illustrei"i'pa fig. 

-l-----''"
....F,, landningsstä! med t. ex. endait 

"tt"b.r, 
blir dåtattare 1!i- bvgga. Där behövs endast en bit rundstav,y*lig björnträd och till axlar pi*otraa. i;åd.;

pöjes till-å.ritningen angive" ioÄ-åcn ,iu.o* liii
Den€t med den ovan nämnda björntråden. Se för öv_rigt fig. 2. Eventuella plåtar iå, t jlf .n tillverkas lvpapp, som skäres till angiven form. Stag o. dvf.-gå_ras av pianotråd eller ribbor, allt efter tjäkl.kl H;;_

SLelettmodell-

Lq' 1

' -åt r{r,ckcg

håt i rundstaY

Arlor btiot o.v
?e eno |rdd.
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Frimärks-

Första märket i den nya, norska serien för ord. fri-
märken utkom enl. prögrammet den 15 febr. i LL/z

kr. valör, blå färg, och visar det norska lejonet mo-t

vapensköid med kiona. övriga valörer torde följa så

småningom.
Ett annat nordiskt land med nytt frimärke är

Sverige, där, som bekant, Röda korset hedrats med
en va-lör om 20 öre i tre sorter, nämligen 2-sid. i
rullar och 3-sid., höger och vänster sida skurna, i
häften. Märket utkom den 27 febr. varvid spec' för-
stadagsstämpel användes i Stockholm. - Inom pa-
renteJ kan 

-nämnas att vitrt bruna 15 ö. frimärke
i febr. utkommit i häften, d. v. s. 3-sid. skurna.

spalten efter vår nya metod

Skiktbyggning

har nu helt slagit igenon'L

p- ö rr.r

*,-tp 18rr5 *
\ - .i..'r
qjt 

"j ::;'.f,'.
. :;-..i

.r i..,i I 'i ,

En annan intressant februarinyhet är polska Lon-
donregeringens minnesfrimärke i anledning av War-
szawas fall. Det är i valören lf2 Zl., grönt, visar
tre krigare, därav en kvinnlig, stridsberedda' Mär-
kets utgivningsdag är den 3 febr., vilket framgår av
spec. postagenturstämpel ombord på ett polskt far-
tyg på internationellt vatten - enda möjligheten att
avsända polska brev utom Polen.

Ryssland är fortfarande produktivt på frimärks-
området och denna gång anmäles följande nyheter:
Leningrad-blocket med fyra 30 kop. frimärlien, da-
fim,27/l 1944 samt rysk text; en ny sovjethjälte-

(Forts. på nösto sid,a.)

li(}
i;li, :!"::7

r. t

ii: ',ai

F
.t.

l1

;
7-

,å
PÅTNS CåRI

{lnJL t Rddu l{cret
undtt {O Ar

>Sländan>.

>Drakenr.

Vänd Dder med förtroende till oss' fackkuntrig
personal svarar för kvalit€ och utförande.

Snabb exPedition. 19'15 års Katalog.

TiII A-B AYESTA IIODELLFLYGINDUSTBI
ÄVESTÄ

Var god sänd mig gratis Dder katalog'

Nantu

adress ToH 4

Skriv t]'dligt eller texta !

s'
:! '::

r{il ct
.",i r
,t,.7

ffi3

H;

rås
.::ll

.1,:.;,i.*tt
j:i.
q,r,i*

Bygg J zLi skara tps

Lennart Segerfclts

Curt Jansons S: 2a

Pris för byggsats med

vinglameller utsigade
alla kroppslameller, samt

och kontursågade.

Rikligt m. övrig material även Ba,lsallm Iir'
Pris för ritning i skala

J22 Byggsats .. > 't: 'u
J 22 Ritning i full skala . > 1: 75

B1?Byggsats... > 4;7-o

B 17 Ritning i full skala . > 1: 75

B18 Byggsats > 7275

B 18 Ilitning i full skala . >> 1: ?5

Marknadens förnärnsta eegelmodeller

Curt, Jansons S: 1a >X'lugan>.

>Ludde>.S. D. Lundins

ApriI 1945 23



Slridsvogn,
fiirsta motlellen i sitt slag
i lanrlet. Allt material
kontursågat. Skala: H0.
I(omplett byggsats med
ritnlng Iir. 3: ?5

JEEPEN i modell
ii r (,lr trevlig nI'het. \'i
har den första, exakta. rit-
ningen och byggsatsen i
Iandet. Alla delar förar-
betacle !

Byggs. m. rltn, tr(r. 2:25.

MIN-svePore
Iln verkligt läcker rnodell
av en !i kta minsvepare.
I3yggsatsen innch. utom
ritn. o. beskr., triirnaterial.
linr. lack nl. nl. Längd
33 cm.
Ill'ggs. m, rltn. Kr. 6:85.

ST'DDFELT & CO Fridhemsgatan 66 - Stocklrolm

iI Kr.

il Iir.

'l'ol[ -l

Iletant lonstrultion som räclt st01 upDmäilsamhet

Pressen bar lovprisat denna nya fulländade cykelbil,
som provkörts över 10O mil på olika vägar oeh i olika
väglag. Den har visat sig vara idealisk i alla avgeenden

- bekväm, lättkörd ocb snabb. Den är för två personer,
har ett elegant utseende och är konstruerad med växel-
låda. individuell fjädring, ledbar bakaxel, flyttbara
stolar, sufflett. Två liggplatser, rymligt bagagerum.
Cykelbilen kan med gott resultat byggas av vem sonl
helst efter faekmässigt utförda ritningar med detalJfoto
och utförliga arbetsbeskrivningar. Sändes mot postför-
skott 11: 50 plus porto. Skriv i dag !

EGoX 0[H[, Sniclargatan t9, Ltn[oPlXG

scrie med två märken i sam-
lna valör, 60 kop., r'isande
störtande f l_r'gare och hand-
granatkastning; Krylov-serien
med valörerna 30 kop. och l
rtrb., visande porträtt; Repin
nlinnesserien, såväl tand,ad
som otandad och merl valörer-
na 30, 50, 60 kop., I och 2
rub., visande dels den beröm-
rle målarens porträtt och dels
kosacker.

Lokalpost

I tidningarna läser vi så gott sonr varje clag onr
Tya lokalpostrnärken i vårt land. Dvs. av privata
firm.or utgivna märken för frankering av rlä brev
9: dyl., som de distribuerar till billigare taxa än
Iiungl- postverket. Sådana frimärken-är inga n_\.-
modigheter för oss, då de första användes reäan p:'t

L880-talet, men antalet sådana är mycket större rirr.
Orsaken är det till 15 öre höjda- lokalpostportot,
och första konkurrenten till postverket dännj gång
blev. Södcrtälje Expresspost, som satte igång"deir
28 dec. 1944. Tvenne lokalpostmärken, 4 örä bl"å och
8 QI" _ 

rödbrun, med bild av den bekanta kringlan,
användes, till att börja rned genomstuckna tr-,.r, iän"-
re perforerade. Tvåa blev Västerås Lokalpost rne<l
tandade gröna och bruna märken i .l resp. 8 öres
valör, visande silhuettbild från staden, utgivna den
15 jan. 19-15. Härvid användes även ett spec. första-
dag minneslitrvert; säkerligen det f örsta i sitt slag

- antal 500 st. I{ånaden därpå korn Stockholm 
-i

tur och först att notera är firrnan Lokalförsändelser,
sorn startade den l5 febr. med ett blått l0 öres
rnärke och särskild >>First clay>>-stämpel, den första
i sitt slag. Ett par dagar senare tillkorn Stockholms
Post mecl valörerna 4 öre l;runt, 7 öre blätt och t0
öre orange, visande olika Stockholntsmotiv och trt-
givna s:iväl genomstuckna som otandade 

- ytterli-
gare ett framsteg således ! Tredje nya firman i
huvudstaden är Stockholms Lokala Brev med bör-
jan den 28 febr., r,arvid tvenne n-rärken i valörerna
4 resp. 7 öre, båda i rödorange, började användas.
Silhuettbild av Stadshuset pryder dessa rnärken. En
stockholmsfirma, som utgivit märken, rnen såvitt be-
kant ännu ej använt desarnrna it brev, heter Stock-
holms Lokal och Expresspost. Ännu en f irma,
Svensk Lokalpost, står i begrepp att börja, varför
konlturrensen i Stockholm tycks bli hård ! Lands-
orten är också livlig och har egna f rin-rärken pi
flera platser. IJtom de förut nänrnda tillkom Alirrgs-
ars den 19 febr. rned ett 8 örcs svart pir grönt lokal-
t-rirnärke. 

- Den 15 mars planerar Alingsås Lokal-
post utgivandet av en hel serie 4, 8 och 15 öres
n-rärken med Jonas .,\lströnrers bild. Lokalposten i
I{atrineholm började den 24 febr. och anr'änder per-
f-orerade rnärken i 4 och S öres valör, rötl resp. grön
färg, visancle Katrinelrolms vapen. Uppsala lokalpost-
trafik kom i gång den 26 febr. rned ett 4 öres märkc,
gult papper mecl .grönt tr1'ck.

---
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Byss #
replikamoileller

Det är både roligt, lätt och larorikt.

NYTT i M. C.-serien!
J 21, skala
J 21, ))

Pris kronor 2:50

Skriv efter vår katalog som sändes
mot 25 öre i frimiirken.

MODEL.CRAFT

BYGG OCH FLYG våra segelmodeller. GLID l,
lättbyggr{'S:etta för nybtirjare-. FAXE, en utomor-
lgntlg bra S:tvåa. Två modeller som gjort succ6
bland modellbyggare. Rekv. direkt f"åä o"s-Aiå"
lråga efter dem i närmaste affär som för modell-
flyg. Var nya modellflygkatalog sändes e""tir.----

MODELLBYGGAREI
Svarvning och andra maskin-
arbeten till hyggliga priser.

F I X T U R FrNnmKANrsK vER*sran
NorraLidcnä) GöTEBOnG Tel. t3gl64

Namn:

Adress:

TRE TIPS
UR VÅR KATALOGI

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

Sänd in en provorder och
Du får vår katalog gratis.

NYGGSÄCK
23r -(10 poöns)

SOVSÄCK 24250 (po poäns)

\.
OVERALLS

Svenek modell 18:-
Finek modell 23:-

(l? poäng)

@lufdepölcir
B'RGER JARISGATAN 35, STOCKHOTM

tr'rån Scoutdopdten, BIrger Jarlsgatan 85. rekvireras:

1 overall kr. 1 ryggsäck kr. 28: _.

l sovsiick kr.9.1 :b0 ........ st. poiing biliigges.

Nanrn: ....

Adress: .... ToH.l

April 194s
25
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Radio-HoRNAN 6elr
Na, ui startacle r-:ir radiospalt, visste vi att tlen

skulle fylla ett visst behov' men läsekretsens intresse

ioi au.iträffat vår förr'äntan. Vi har försökt lägga

.tnn tat serie nred lacliotips nred hänsyn till nybör-

j;;" och tiU det trttvarande bekyrntnersamma läget

,.,',e,l n'taterialbrist l'il. 111.' Irren eftersorn läget nästan

.i"gf is." förärrclras, har clet ibland hänt, att våra

äioärnatOrer Saft sr.ltrigleter att anskaffa vissa cle-

lar. Mr \Ioto har för cler-rna trrånad tagit ulrp nägra

.åä""" svåranskaffacle artiklar, sonl man kan tillverka

riaiu .ff.t ersätta tttecl andra tillbehör' Detta gäller

ii"Åftir allt clelar.a till l<ortvågsmottagaren f rå.
ToH:s julnumtner, l'ilken alltjärnt vinner nya an-

hängare riket rttttt.

Bot för bristen På rodiomarknoden

\Iånga har säkert f:itt clet svaret rrär radiodelartra

skall anskaffas att en del av dessa tyvärr ej finnas

n,i ia. Det pågåen<le kriget har ju minskat vår im-

påti tiff ett rrlinirntrnr' Endast ett fåtal delar kan

iUtand få följa trred i lasten någon gång ocf då är

det ej att urldra på ottr uråtlga amatörer 'blir rrtan'

\ierkstadstrejken -sätter också djupa spår i iadio-

lagretr. Nfetl sotlt väl är katr man ersåtta etr stor dcl

""" 
a. >grejor> solll ej går att få rned atrdra <rll

resultatet blir nästan lika hra.

Trolitulrören

Först har vi trolittrlrörctt, dcssa går nog cj att ttpp-

bringa i hancleln, trlell rlet f inr-rs nårgot sol1l heter

,p"rT;n"*r, och det cltrger lika bra' I)iametenr pir röret

slall vara 35 nr'tn oclt lärr'gdcrr 100 mm' Är röretr

ej f ernissa<le cller polerade när cle köpes så stryk
pä ett lager av hastigt torkancle ferttissa, rnen borra

i,åt.r, föi trircle' förit. l)et gitr bra med en r'etall-
borr. Stiftsockeln för arrsltrtning av tråden till spo-

larna gör lllall av elr 6-polig arnerikansk rörsockel'

rör nr'43, e. rl1'1. I)ct finns säkert många defekta

sådana rör i varle affär och de girr nog att få köpa

för en billig penning' I)e sotn ltar S-polig spolhållarc

kan göra en extra ansltrtning pir sidan av tletrt.ra

sockei (sockeln skall jtr till dessa vara cn 5-lxrlig'

rör ts .5-13 e. dyl.) och till tletta trttag kopplas an-

tenn. Bäst är att göra en anslutning tlit sladden frirn

antennkondensatorn katr skruvas fast, <xh se till att

denna sladcl ej ligger och >>flacldrar>> trrellan några

andra delar i apparaten'

Högfre kvensd rosseln

FIögfrekvensdrosseln kan tnan själv tillverka av ett

5 ,nä glasrör på vilket lindas 40 ä 50 varv nred

0.2 mm koppariråd (emaljerad eller sptrnnen)'

Rören

Itadiorörsfrirgan är just ntt ett brännarrde kapitel

och nedan lämnas en uppställning på rör som katt

använclas i stället för clern som trppgivits i ritning-

arna.
30 ersöttts rttcd f öliatdc 1,4-uoltsrör: lE4G, 1H5(;'

lI_H4, p4(i21, DBCZI;
eller ochså något azr f öliande Z-z'oltsrör: I H-l(;'

1H6G, lB5/25 S, KCl, K3Cl, R228, P.217.

33-att er.rätte.s med f öliande 1 ,4-t'olt'srör: 1A5t;'

IC5G, TT-A4, 1N6G, 195G;
eller rned något aa f öliande 2-aoltsrör: 1FsG' lF'+C;'

lG5G, lJsG, KL4, KL5, KLl, KLz.

1,4-voltsrören kopplas <lirekt till I ,5 volts batteri

rrtan motstånd, 2-vöitsrören kopplas till 3 volts bat-

tcri (två seriekopplacle 1'5-r'olts) trretl rnotst:lndet i

serie.

En god
verktygsutrustning

ör holvo orbelet
Vönd Eder till sPeciolislen

AXEL SIFYERT AB
Regeringsgoion 63, Slockholm' Tel' 23 44 55

Begör vår kololog'

Tronsformotorkoppling -- drosselkoppling

De, sour önskar använda gaurla delar till förstär-

karen kan i stället f ör transfortnatortr atrvättda etr

,"a"", <1är ena linclningen är defekt' Den hela lind-

ningen kopplar man enligt skissen (s' k' drosselkopp-

f i"gj, och^ iet går precis lika- bra'- I 
. 
skissen står an-

t".i""a en konilensator trred beteckningen 50 T; det

l;et1'cler att kapaciteten skall vara 50'000 cm'
I\[r X'[oto.
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B;tA.,r t. r-. r.isar en Dougla*s DC.3 (från ToH:s ochAerotransl>orts tävlirry) och en J_21 :a, och a.t ,ofig"nred bilcle' är att båda 
'rodeller'a a.'i .arruira ;i;i;,1/100, oc.h att bilden- .sålurrda ger ett begrepp onr

J-21.:ans storlek, när derr jänrförs rnecl clet f.;.,rri.f ;S;trafikl>lanet. Douglasplanets pallpa är l5_åring"; j;;;
I-orin., 3:a i r'år välbyggnadståi.li,rg, rnedan J_21 :ans
skapa re lreter pcr-, 4 ri.i 2 c t t cr s t r ö t t7.' Zet te rrtånr- bi.jrlförresten 4:de rlan i 20O_ctelsklzusen i DC_3_tävl;,-rg",r.
. l)en stora J-21 :an neclan är byggtl av cn stcrk_holnrare, sonr tjnskar vara okänd. Oen a. byggd i litetstörre skala än clen zetterströmska. _ Sl"iiis"n ä,att nänrna, att vi skådat en liten förtjusande up"p",rn"_relse till J-21:a hos B.iörn, Ktrlströrrt i skala t',)OO _iir det någon, srm kan göra crr ärrrru mirrrlre. ?

Lase-

kretsen

bvgser
J 21:or

cjenna månad

o The royal train
()rrrkrirrg 18-10 r-ar i l'.rglanrl jär.r'ägar'a så yrass rrtrrredrla oclrt:rglrastishrtcrr sir rrass stor, att tågct 

"iiu"rilgt.'rräij",t"'r.n,rkurrerarrt'rl di.lig.'scrrra. 

"\vcrr 
.,r",, t,,nfri,la farnirjerr fick ga.ska s.arrklarr iiir sig järnvägc's bckr'äii;ilr{r;;l: ocrr itr 1c+r'si.;,r., rrer krr.g_liga t:rgct sirr lörsta-rcsa rrrcilan L.,ir,'r,,,, ocrr Birrrririgrrar'. Äret i._rr:rrr lrarle tler 

'irla,lrerör,<la >lrlri,rs i;,,i.r,,.,r",.'r"="i*i"r*t,o.,l so'r
'iirl<lcrs snabbasrc r.k. I)et trat-iii"rå]r,, st'icka. l_.,nilo,i_su.intlorr,125 krrr, rrre<l en rrrax.-rr:rstigr*t ;r-'i.i'krn,z,lirr, ctt rckorrr so'r storlsi!- i 25 irr.
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Tremastad bark
En bark är ett segelfart,r.g, sonl är ri.ggat

nästan sonr en fullriggare 
-,ii",f 

*iaå,rtag avatt aktra masten saknar nrärs ocli får"ocl,j stället är tr.irdelad och förserlA ,r*,f .nl,.,i,,g.llilden visar cn t,r.pisk bark.



Nyu profiler for modellflvsdren
TOH l)l'cs(,lll(r:1' lriir rrlr:lra proiilt,r. .orrr rrrotlell-
fl-vgare säkert kan ha nytta ar'. l)e är länrpade bå-
tle som ving- och stabilisatorproiilcr och torde tänr-
ligen bra tillf redsställa.de n:oderna kravcn. Ingen ar-

denr är >>hemmagjorda>> utan har frarnkommit vid nog-
granna experiment vicl flyglaboratorier.

St Gyr 52 år en allroundprofil med nrvcket goda
cgenskaper - bäst lämpar den sig för motorrnocleller
i alla klasser, och även för speciahnodeller sorn fl1'-
gande vingar är den anr'åndbar. \ringbelastningen bör
icke överstiga 16 dme.

NACA 6409 är en bra segelrnodellprolil och passar

bäst medelstora modeller. Vingdjup mellan 16 och 22
cm och vingbelastningen mellan l5 och Z0 g/dmz

Göttingen 362 år rJen för segelmodeller idealiska
stabilisatorprof ilen. Den går även att använda till
mindre segelmodeller som vingprofil. Sprygeln torde
kanske förorsaka en del besvär vid bygget, och det
kanske är svårt att sk1'dda vingen mot skevhet, men

I 
N.AC.A,610e

nu gör det i alla fall inte så m1'cket, då profilen i
övrigt har rnycket goda egenskaper.

USA 35 B är som man förstår av namnet en ame-
rikansk profil, och som sådan lämpar den sig natur-
ligtvis som vingprofil till bensinmotormodeller, men
kan även användas på större och tyngre segelmodeller.

Fiffikus.

1009080r i(,:i015x0
Äirfoil Naea Yo O,fi) 9,06 9.9c 4.30 5,42 6.31 ?.TE 8,88 10,1:t 10,85

6409 Yu 0,00 
-0,8E -1.11 -1,1S -1,0E ---0,E8 -0,86 0,1? 1,1:t 1,05

Saint Cyr 52 Yo 2,6{'t i+.2+ 5,50 6,47 6,80 fr,10 10,00 9,80
Yu 2,ö0 1.66 1.30 0,87 0,80 0.0: 0.0) 0,00

Gö. 362 Io 0,60 2,6i 3,5.5 4,76 5.55 6,40 ?.i50 8,90 s,Zb 8.50
Yu 0,60 0,10 0,00 0.05 0,25 0,öb 1,0i 1,60 g,gb 2.80

LSA 35 B Io 2,?0 5.15 6,11 7,ö2 8.65 9.45 i0,br} t1,t8 11.?6 L1,42
Iu 2,76 1,CI3 rt.63 0,29 O.14 0,07 O.rxr t),05 0,15 0,29

7,28 5,34
7.7$ 1,36

5,ö0 3,00
fr.00 0,00

5.{0 3,80
:,80 1,80

7,08 5.02

0,42 0,35

9,81
1,86

8,80
0,0{l

7,85
2,95

10,33

0.39

8,78
1.92

7,30
0,00

U,ai)

2,80

8,81
0,4ö

2,95 I,5? 0,09
0,74 0.35 

-O,OC
9,10 0,00
0.00 - 0,00

2,00 1,05 0,00
0,90 0,45 0,00

2,72 1,50 0,9i
0,20 0,12 0,00

Människan flyger år 1905

, Bröderna Wrights flygningar väckte upp-
seende i Europa, och djärva pionjärer börja-
cle arbeta litet varstans. Frankrike var Euro- ,

pas föregångsland, och dc djär.i,a f tr.garna
hette Santos Dumont, Henry Farman och
Lotris Bl6riot. Den förstnänrrrrles plan r.isas
på bilden. Som s1ncs, en arrknroclell nred skju-
tande propeller. Med denrra gjordes den förita
of ficiella rnotorflygningen i Europa. Den
första inofficiella flygningen gjordes av rlAr-rs-
l<en Ellehammer.

o
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De första bussarna
Inspirerade av Trcvithicks försök nrerl

.rngvagn började en del uppfinnare att
länka ut stora vidun<ler, som krrnde ta
många passagerare. Många projekt blev
crckså utförda, och tidtals upprätthöll
dylika monstruösa vagnar regelbunden
trafik mellan flera av Englands större
städer. Bilden visar James' ånpryagn, sonr
daterade sig från 1820-talet. Ur ekono-
misk synpunkt blev \:agnarna inga ltrkra-
tiva inrättningar.
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När strömlinien räddade . . .

(Fort.t. fr. sid. 11.)

Vitl Arnerikas inträde i kriget hade Santa Iit'-battarr
23 st. dieselelektriska strörnlinjetåg för persontrafik
sanrt 43 st. dieselelektriska växlingslok. Är 1941 lät
samma järnväg bygga det första dieselelektriska
godstågsloket i U.S.A. Det blev en kraftig bjässe på
ej rnindre än 5.400 hk - S.J:s kraftigaste elektrolok,
det n."-a l{-loket, har en timeffekt på 3.600 hk. Bal-
tinrore & Ohio'järnvägetr lät år 1942 bygga ett diesel-
elektriskt godstågslok av exakt samma typ som Santa
Fe-banans. Varje sådant lok består av fyra sektioner,
lar och en uppburen av två st. tvåaxliga boggier. I
vart och ett av de fyra masl<inrummen finns en 16

cylinrlers tvåtakt; dieselmotor av General Nlotors till-
.r'erl<ning. Varje dieselmotor har en effekt på 1.350

hlt. I)å r'arje lok är utrustat med fyra sådana moto-

Silacrttiglcn på parod. I nrittot e tt ströntlin jef ttt nrttt
tinStlok.

ler blir sålunda den totala effekten 5.400 hk. Diesel-
nrotorerna är kopplade till fyra elektriska generatorer
sonr förser sexton drivmotorer med elektrisk ström.
Loket har en total längd av 59,5 m och det är kapa-
lrelt för en max.-hastighet av ll2 km/tim. Denna hö-

s,-a hastighet torde man dock knappast vara i stånd att
rrtnyttja, då den stora tågvikten lägger hinder i vägen.
fted ett provtåg emellan Chicago och Twins Oakes,
crr sträcka pä 1,466 knr drog detta lok ett godståg
r'ägande ej mindre än 5.300 ton. Under denna resa
företogs endast fem uppehåll för personalavlösning.

Vid krigsutbrottet var Santa Fe-banan den järnväg
i Amerika som hade de flesta dieselelektriska ström-
linjetågen. Under åren dessförinnan hade emellertid
iiven andra amerikanska järnvägsbolag fått upp ögo-
rren för detta publikdragande trafikmedel. Union Pa-
cific kom med ett nytt fartvidunder, sonl snart nog
gjorde nya sensationer i de amerikanska rekordtabel-
k'rna. >City of Denver> kallades det nya strörnlirrje-
tåget och det insattes på linjen Chicago-Denver, en
sträcka på 1.690 km. Är 1937 .orkade inte >>Super

Chief>> nred den lrirrtla farten emellan La Jtrnta ocli
I )odge City rrtan gångtiden uråste ökas med tio minu-
ter, on'r detta berodde på tillsättandet av flera vagnar
Iorrle vara osagt. >Citv of l)enver>> tog emellertid led-
ningen och blev världer.rs snabbaste tåg, ty på linjen
(irand Island-Columbus kuncle detta iltitg notera
rn genomsnittlig hastighet a\' 131 knr/tirrr. tuedan
tlcss högsta hastighet höll sig vitl c:a 170 knr/tinr.

April 1945

Ett fgnd
*fa, mndellbgggare !

Ja, >rBantam>> är utan tvivel en full-
thäfr blanrl S-ettor; massor av belåtna

byggare intyga detta.

Ilyggea,tsen iir bla.nd dot förniimstå. mnrknaden
bJuder - ma,toria,let ii.r av uteökt kvalltet' och
*lla dolorna äro kontureågade. So blldon nedan.

Biltlcn hiirovan visar den utförliga b]'ggsatsen
till TBANTAII>, med fiirtllgsrlgade spryglar till
vinge och stabilisator, utsågatl kropp, vlngspet-
sar etc. l)essutonr rnetlföUer snedsågade ving-
bakkanter, bekliidnarlslnaterial, lirn och ritning
i full skala.

Allt för endast Kr. 4:75.
GI,öM DJ REI(VIRTNI'A VÄR NYA KATALOG:
tlen innehåller allt fiir tnodellbyggare. Sändes
mot 20 öre I frimärken.

Sven E. Truedsson
Modellfggindustri, MALMÖ g

Siintl orngirr,rrde nrot postförskott * porto :

...... st. IJyggsats >I'iantam'> ...... st. Katalog

'I'oH 4,/{5
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Säljes i aarje

Förlog: S V E N

FLYGLIITERATURENS

BEST-SELLER
>>För modellbgggaren är den fullkomligt oumbärlig,
om han aill bli segelflygare.>>

(Pärttyli Virkki.)

uälsorterad bokhandel i hela Norden!

SK FLYGTIDNING, Molmö

Brewster Butlalo,
amerikanskt iaktplan, has-
tighet 580 km/tim. 1l- ö nr,ovr r N GS trr NG_an

I TrnonnnNÄ MoDELLIIR. r'nr cnÄvr-R.
t- t8 kar. zuld 20:- 24:- 30:- 36:- 40:-

l@fu**;,-" äiiffi'
l'örlovningsrirgar från kr.8:-, 10:-, 12:-, 16:-, 18:-

Sänd pappersmätt. 65 öre ti,ll frakt.
Gulilemed STD[-{_ PEIERSON. Krillagaton fZ. ff. I

HÄLSIN(iB()RG 'l'o|l -1 )

N/IIN STORA }iOBBY
flygplan ocå båtar. Då
bra lrn. När nå-
gon rekommendera-
de Cross-Lim. för-
sö,kte jae det. och
fann att det passa-
d€ mig precis. I
cå 40 "im. jobbade
jag med det hiir ,

jaktplanet och an-
vände Cross-Lim till
all limning. Bra
sak för alla modell-
byggare.

Se till att Ni får

är att göra modell-
eäller det att ha ett

Kcrssör
Olof Edelöf,

Rind.ögatan 25.

llen bästa modellen

HAIIN(;rtTAli 20 - I_INIiiil't\(i
Iliirttrcrl rt'l*'irr,rar j:rg

.... $t SA.\I|-?1. splinrrvirlrl 111 nrrn ... Iir

Narnn

Ilos tatl
CROSS-LIM

Hel- och halotuber.

TEKNISKA KOMPANIET. STOCKHOLM.

l'ost nrl rtss
'f'r'xla l.r'rlligt i

;i;, i i
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\i b1-gger rlen s.iiilv liitl o<'lr billigt efter ljirt rrtliirligrr rilnirrgnr och

YELOBILEN kon nu bu ','Jl'"."'".1:l'J'i;iiT?fi::; ,lilf,.ill1lill"lf,i:':il:l:,",'ån",1,,T,*"lT;r*l Jlii'å:'::
sorn visnts fiir byggln(let av dr.nnt folkbil. l'elollilerr rl'nrmer två vrrxnt
I)ors()ner sunrt två lrrrrn i ti-l(l-jirs rll<leru. rlt'ssutom r1'rnligt lrrrgirFr-
trtr.vmme. I)en jir fiirserlrl nterl f.r'rl, h.iul, bl. n. vjircl lirrfiir <len iir liitt-
grlentlo och okiinslig fiir trlryrfiirslrrr<'lirrr o<'lr rlåligt liigllg. Iiort stgt,
rlet ide:rllsl<tr. forlsliaffnirrgsnrerllr.t rtnrler sriviil somnlar s()rn vinter.
llestäm eder retlrrn llrr
fiir att ttlt iigure tilt
rlen srl populiirt Y It [ ()-
ftlL}]li. emedirn vissn
rleltr till densnmmn mris-
to importerls oeh då Ing-
ret iir begrii.nst,t expe-
rlienr vi orrlerlul i derr
ordrring de inkonrmr.

Vid rekvlsltion lfylles
lidstriend6 krtpottg tyd-
lllf t ()ch insiinrles i iip-
1rrrt, kuvert. porto 5 tire,

rl l\ t)!;t,sl;t R IL\:i r)HIlI,lST,t
Ilox (i(X)ll - Sto<,liholm (i

Var gotl sii rrrl tttot Irostfiit'skotf I s:rts rit-
nittgar ot'lr rtrlrt'tslrlskrivtrirr;{lrr ttrcrl lrris-listlr rivcr ttrcli. rlr,lirr ir lir. 7: ,-r0 f onrs.
och porto till
Naltrrr

Bost lrrl

I)os t a rl r. 'l'ol I 4

Boken som hjölper er oll fföno mer pengor heler Tips och uppslog
gpdigen ocll &ktu('ll handbok, tr. 1$-15, lrtnrl). av exl). firlnor sotu erbj. bifiirtj. (iratislril.: \'ii rrltfttll rr.r.ept-
rlipl. fr. Handelshögsk. i Sthlm. Ilokt'n vinrlar av slmling inttelt.5 enast..rigittttlr.t'. ft atttt'riknttsliit
f,iirslag till liinantle hetrlttrb.. rlilltt't.. fritidssl'ssel- skiinlr'tst'r'rlel, ett osvikligt rrrt,rlr,l 'r()t riili'i'g,
siittn., nI':r_ \'r'rksamhetsomr.,.iltlionrs,t-givande.hobbit's kosnr. art.. lien.-t.kn. art.. liirl.rir'1rrt,g'., strl'.r ur. 'r.m. rn. IIt'l avtl. oln I)ostor(It'rfii-rsiiljrr..'.-ttllilt_1lI_t,':L: rii åfifu roc. ()ara'tiserlel l)(,rr. r(.rurriitt i 'arjt,bok.äiK": ;:i,,å ,lllll I'i,?,ii"i,l';"lll,liirJ:if,,l"'å1ii",T'i i;!i- kr. B: ?5. 'riu saru hos .u. r'kr'r.ru. si,,'t ,,rot

fiap. ovar oc1 t,ir siir csun artr,,tssiår",i, tt0 iitixa oftr,rkr. tlir. fr. förlagt't. rit'k'r'. rlgn nu. ftir :tlt r('daI)
ufrir"f. (iartoonirrg. fotoierviee. henrslöjtl, snriiindu- ttln Iriigra tlagar ktttttta (lra lll'tla itv tlt'ss m:irrgtr
t fri nr. nl. 11. nr. 3 rvrl.. 3it kap., 180 sid. Atlr. pir 28 hrtndrn inliottrstgivatrtle ttppslag.

NoRRKöptNGS BOKBAR, Avdelnlng 7, Llllo Torget, NORRKöPING

BILREPARAT0RSKURSER ;;;10;ll',H,il lilli'lli','ilåtill"iil'r rrir.l ar:'ltii.'r rriirja

SVETSNINGSKURSER l'åiiird$j hhipl*liii';'l:'ilii-:li,';:l'J'1,';:li"il.,ili;i'\1,"å"*åä;

HANDELSKURSER i praktisk k.ntorsutbilttning i b nrånatler biirja tisrlagr'n tl.n o3 :r.g. re4b.

SKOV DE PRAKTISKA SKOLAl)iibelnssrtan I - SIiiiYI)D
Telefon Skiivde l2 40

FUTLSTAN DIGA MODETLRITNINGAR
och byggsotser På lokomotiv, vognor och

modellmoskiner somt ollo slog ov verktyg

och tillbehör köper Ni-förmånligosi från

INGENIöN E. öSTLUND:S
MODELLMASKI N FI RMA
Molmskillnodsgolcn 43 o Stockholm

tt;i.t,,",t .',.tt.".",, ;; :t,;;otor.*. lr, i;; ;;
trriirheu till liorto och c'x1rt'tlitioltsliostttitrlcr lrifog:ts.

\rtttrn

liost:rrl

Itostilrlrr,ss

31April 1945



I I 0r[ -nvggsatsen nr

Ni blir nöjd med vår byggsols!

- jokfplonet som ollo tolor om

Bestöll i dog mot nedonslående kupong.

1är I-r,

lurfrösto, vilkct gör dcn myckcl löllbyggd. i
Utförlig orbctsbcsk.ivning och dcldlicrqd rit- |
ning mcdfölicr byggsolsen som intc kostor 1r

lngcn modcllbyggor. ulon scnoslc nytt - J 2l
Skolo l:50. Dclorno till modcllcn ör kon-

mer ön

Kr.4:25 inkl. oms. I

Allt fi5r modellbyggoren hos


