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SO MMAR.
i är ledsna för att vi ,för en gångs skutl
komrner i tid, höll vi på att säga, rnen

konflikthot i grafikerfacket och tilltagande
olust att sälja julinumret i augusti har fram-
tvingat en ovdntad månadsbeteckning på
detta nummer. Naturligtvis komrner våra
vänner och prenumeranter inte att bedragas,
de prenumerationer som bokförts med må-
nadsbeteckning framflyttas i motsvarande
grad, d. v. s. ftrelårsprenumerationen berätti-
gar till 12 nummer och halvårsfemman till
sex i löpande följd, så vida inga andra önsk-
ningar framställts. Vi hoppas att läsekretsen
överser med vår lilla "kupp" sommaren är
ur flera synpunkter en ljuvlig tid, men för
journalister och annonsörer har den fått en
dålig klang vad" det kan bero på. Kan vi nu
på detta enkla sätt bidraga till dessa herrars
trivsel så gör vi det så gärna.

Man har sagt oss att sommarmånaderna
även innebära en dödsäsong för modellbyg-
gare, men vi vet bättre. Den av det ny,bildade

Modelljärnvägsförbundet tillsatta standardi-
se::ingskommitt6n har inte legat på latsidan.
Resultatet är redan klart och vi väntar bara
på tecknarens behandling av materialet in-
nan publiceringen i nästa nummer. Vi skall
förresten iakttaga största försiktighet med
löften, för nu är hela redaktionspersonalen,
med undantag för red. skrudade i kronans
kläder oeh det är väl närrnast en tidsfråga
innan han också gör kollegorna sällskap. Alla
medverkar inte destomindre, med undantag
för mannen som ritar A-loket (Han föll i
onåd hos befälet redan första dagen då Lran
ville släpa med sig ett ritbräde på manövern).
Vi har honom hos oss igen innan nästa num-
mer går i press - så de som redan påbörjat
arbetet komrner inte att gå miste om fort-
sättningen det löftet tar vi på vårt ansvar.

Vi vet inte om det gläder er lika mycket
som det gläder oss, men vi kan tala orn att
Modellteknik nu slagit rot och vunnit 'upp-
skattning bland svenska modellbyggare och

Bi.ilrag från likel+retsen rtuottages tacksamt, eu. honorar enli,gt öuerenskotnmeke. Eftertrgck w
Mod'elltelcniks inne.håll trllåtes enfurst efter sö,rski,lt tillstånd, au redakti,onen och författaren.



deras uppfattning delas av kollegorna i Dan-

;ii. iä;;; o.h"Fi"lu"d' Detta faktum rub-

il"" "*"ii""t'tid 
inte vår avsikt att göra varje

;;;;" av vårt magasin bättre än det före-

oåpndp - så Iår vi se hur det slutar" Här-

?J."'f"hou. emeilertid kontakt med läseklet-

;;;;; tar titlfället i akt och tackar för

äät fott"o""de som visats oss {rån den brev-

,f.ri"."a" läsekretsen, och hoppas få erfara

'detta även i fortsättningen - är det nagor r

Modellteknik som Ni tycker är svagt e-Iler

kan göras bättre, något som fattas eller'xan

"åt"i 
Ua,tt", så bli alg och skriv! om allt är

t-ämmeiigen gott bör Ni inte saknas i prenu-

merationsf örteckningen'-- 
S;; Ni ser har rnedarbetar:staben utökats

*"i "tt 
annonsavdelning' men plivatannon-
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sörerna är fortfarande välkomna direkt till
;;;;kll"""t eller till red' som bor på Tjär-

hovsgatan 22 i Stockholm'
Nu"skulle vi kasta oss in på den stora.riks-

tä;ii;;"" för modellflvearna- T:".i.vänta1
oå reirltat har vi åtel sökt förbindelse meo

ffi#;;;; åu"'iJ"' Flotta, för att {å veta vad

*^r, pl"t"..r för modellseglarnas sommar'

Änrru tv"i.t ingenting vara bestämt - är kan-

rf."1iaå" innelör en nyorganisation? Visst är

det underbart att ligga med en kanot ocn

iot;u 
"tt 

vältrimmad modell - det är en nlul-

;#;,-;"* endast rnodellseglaren känner..-

*ui'a"tt" till trots, modellsegling 9t1n Jäv--

iö;1;; som biffen utan lök' Mo'dellteknik
- (Var god' forts' & sid' 33)
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som avkoPPling och hobbY skänker

resultat och skaparglädje samt ger fri-

tiden mera innehåll än passiva nöjen'
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HEI\RY T'ORD
den modenta industriens

legendariska gestalt.

\ f em hal väl inte hört talas om "bil-
V kungen", mannen, som skapat en av värl-

dens störsla industrier? När man Lrör hans
namn - Henry Ford - får de flesta säker-
ligen en vision av jättestora fabrikskomplex
med gråa dystra fabriksbyggnader, där arbe-
tarna föra en sjäistynande tillvaro med ma-
skinerna som obönhörliga herrar. Man tar så
gärna för' givet, att storindustri i sitt följe har
stora byggnader, stora människomassor', som
aröeta i dessa byggnader och gå "hem" på
kvällen till ruckel eller överbefolkade hyres-
kaserner'. Och många välmenande människor'
ha bekämpat storindustlin, emedan man i
den endast sett slummen och allt vad denna
innebär.



Storindustri, stimulerad endast av vinst-
motivet, gör allt detta oundvikligt. Fabriks-
anläggningarna äro koncentrerade på ett
ställe, och de hållas i gång och slå igen, be-
roende på om orderstocken är stor eller liten.

Henry Fords enastående framgång som in-
dustriföretagare beror säkerligen på det fak-
tum, att han bortsett från gamla förlegade
åsikter och försökt skapa något nytt - en
produkt, som kunde bli mänskligheten till
verklig nytta. tHenry Ford var inte den förste,
som byggde en automobil, men han var den,
sonr, med klar blick såg bilens framtidsmöj-
ligheter och dess absoluta nödvändighet för
mänskligheten. Redan från sin tidigaste barn-
dom visade lfenry Ford tydligt, på vilket
gebit hans största intresse låg, och han sä-
ger sjiilv därom: "Det var livet på farmen,
som drev mig att hitta på medel och utvägar
till förbättrande av transportmedlen. Jag
föddes den 30 juli 1863 på en farm vid Dear-
born i Michigan, och en av mina tidigaste
iakttagelser var att det krävdes alldeles för
mycket arbete till de resultat som vunnos.
Den känslan har jag ännu, när det giiller
lantbruk. Jag har hört sägas, att mina för-
äldrar voro mycket fattiga och att de haft
det strävsamt i sin ungdom. Ja, rika voro de
sannerligen inte, men man kunde inte heller
kalla dem fattiga. Jäm-törde man oss med
andra farmare i Michigan, hade vi det riktigt
bra. Huset där jag blev född, finns alltjämt
kvar och utgör, tillsammans med farmen,
min nuvarande egendom.

I min barndom var kroppsarbetet alldeles
för hårt, både på vår egen och på de andras
gårdar, och jag var inte så värst gammal, när
jag började misstänka, att en lrel del kunde
ordnas på ett förståndigare sätt. Det var
denna tanke, som ledde mig in på det rneka-
niska, fast min mor alltid påstod, att jag var
född mekaniker. Innan jag fick något annat,
hade jag en slags verkstad med a1lt möjligt
skrot, som jag gjorde verktyg av. På den
tiden hade vi inte sådana leksaker, som man
kan köpa nu för tiden. Allt vad vi hade var
hemmagjor-t. Mina leksaker voro verktyg -och så är det alltjämt! Och det minsta frag-
ment av en maskin var en skatt.

Den märkligaste händelsen under dessa år

- det var för resten år 1875 - inträffade,
när vi en dag, då vi åkte in till staden, mötte
en lokomobil, femton kilometer från Detroit.
Nästa stora händelse var att jag fick en
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klocka - och det var samma år. Jag minns
den lokomobilen, som om det var i går, ty
det var det första åkdon jag sett, som inte
drogs av hästar. Den var huvudsakligen av-
sedd att transportera tröskmaskiner och såg-
bänk och bestod helt enkelt av en ften ma-
skin och en ångpanna, som blivit monterade
på hjul, jämte en vidhängande kolvagn och
vattencistern".

Två år senare blev Ford lärling vid en
mekanisk verkstad i Detroit, och på sin fri-
tid sysslade lran med reparation av klockor
för att överhuvudtaget kunna klara sitt livs-
uppehälle.

De följande åren erbjuda Ford ett omväx-
lande liv, men det dröjer ända till år 1892
tills den första Ford-bilen ser dagens ljus.
Henry Ford säger själv härom:

"Denna vagn påminde något orn en lätt
enspännare. Den hade två cylindrar rned 212
tums cylinderdiameter och 6 tums slaglängd.
Jag hade gjort dem av gamla ångrör. Motorn
utvecklade omkring fyra hästkrafter. Min
bensinvagn var den första, och ganska länge
den enda, automobilen i Detroit. Den väckte
rätt mycken förargelse, ty 'den förde oljud
och skrämde hästar. Den hindrade också tra-
fiken, ty om jag stannade bilen någonstans
i staden, blev det fokträngsel omkring den,
innan jag åter fått den i gång. Om jag bara
lämnade bilen ett ögonblick, fanns det alltid
någon nyfiken individ, som försökte köra
den. Till slut måste jag kedja fast den vid
en lyktstolpe, när jag skulle in någonstans".

Den egentliga verksamheten börjar år
1903, när Henry Ford startar "Ford Motor
Company" med ett grundkapital på 28,000

dollars, och år 1908 kommer den första "T"-
modellen, som gjort Fords namn odödligt i
det att den verkliga massfabrikationen kun-
de igångsättas. Icke mindre än 15,000,000 vag-
nar av T-modeilen tillverkades under årens
lopp fram till 1927, då produktionen omläg-
ges för modell A.

Även för Sveriges del gick 1920-ta1et helt
i Fordarnas tecken, ty vart man än vände
blicken, såg man Ford-bilar. Genomskär-
ningsbilden i denna artikel visar just den
klassiska Ford T-modellen, om vilken så
många historier varit i omlopp och efter vil-
ken barnen (och en del äldre med för den
delen) ropat "Ford-hoppa, Ford-loppa..."
Otaliga äro de anekdoter, som berättats om
T-Forden, ocilr konkurrenterna voro också i
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Vad iir aad på' T-Forden?

1. kylare.
2. påfyllningsrör.
3. kylarlock.
4. kylvattensavlopP.
5. motorhuv.
6. cylinderhuvud (lock).
7. tändstift.
8. avgasrör.
f. insug:ringsrör.

10. vevhus, övre del'
l-1. vevhus, nedre del.
12. motorblock.
13. nnotorcylinder.
14. instrumentbräda.
15. tändkablar.
16. magnetkab,el.
17. låda med tändinduktorer.
18. strömbrytare.
19. styrstativ.
20. ratt.
21. gas- o. tändn.-reglering.
22. kopplingspedal.
23. brornspedal.
24. backpedal.
25. Lrromsspak.
26. förarsäte.
27. bensintank.

28. karosseri.
2€. baksäte.
30. bakre dörr.
31. dyna.
32. bakfjäder.
33. bakhjul.
34. bakaxeldrev.
35. kardandrev.
3,6. hjulax,el.
37. ba,khjulsbromstrumma.
38. kardanaxellagring.
39. luftventil.
40. ljuddämpare.
t[1. vagnsram.
42. avgasrör.
43. fotstegsfästen.
44. kardan.axel.
45. kardanhylsa.
46. karosserifästen.
47. karosserifästen.
48. bensinkran.
49. avtappningskran.
50. bensinfilter.
51. bensinrörledning.
52. bensintankfästen.
53. kardanknut.

M. kardanknutens fäste.
55. skyddskåpa.
56. transmissionsaxel.
5?. trumma för fotbrornsen.
58. trumma för lägsta växeln.
59. trumma för backrörelsen.
60. svänghjul.
61,. stålmagneter.
62. Oljesump.
63. rnagnetlindningar.
64. vevaxel med vevlager och

vevstake.
65. oljesat"nlare.
66. vevaxel.
67. ventilrörelse.
68. främre staganordning.
69. framaxel.
70. styrarm.
?1. frarnaxel.
72. framhjul.
?3. strömfördelare.
74. startvev.
75. oljepåfyllning.
76. f1äktrem.
77. fläkt.

farten med att hitta på historier, som skulle nig ledning vandrar 'den lille pojken genom

förringa denna Ford-skapelse i all*änhutetrs fabriken och följer de olika arbetsoperatio-

ögor,. 
"En 

av dessa historier är följande: nerna md livligt intresse' När tiden är inne
",,E., lit"rl pojke hade deltagit i ett lotteri, för vinstens överlämnande, sträcker pojken

där. högsta vinsten utgjordes äv en Ford-bil. framhanden och säger: "FarbLor, jag vill-inte

Det slumpade sig inte bättre än att just ha bilen, jag vill hellre ha min ilollar, som lott-

rrogrå vinsten utttitt på hans lottse,ilel, och sedeln kostade tillbaka". Menintetförtalkun-
må anledning därav inbjöds han till Ford- de hindra Henry Ford att gå framåt, och fabri-

ver:kstäderna för att ,e på tillrr"rkningen och kationens utveckling under årens lopp har

för att ta sin vagn i besittning. Under sakkun- (Var god' forts. å, si'd'. 48)



ulf Halltig
iir ett namn som iir uiilbekant för de flesta,

oclr, d,et tir oss ett nöje att presentera honom

som uår nye medarbetare'

T) edan som åttaåring började Ulf Hallvig
-ftint""rr"r" sig för modellflyg och sedan

dess har otaliga modeller växt fram under
hans händer och tusentals sidor aerodyna-
mik och flygteori plöjts igenom - det är
ingen överdrift att påstå att Ulf Hallvig vet
vad ha.n talar och skriverom då det gäller
modellflyg - och flyg överhuvudtaget' Han

började för 3-4 år sedan som sporadisk
medarbetare i Svensk Flygtidning, blev mo-
dellflygredaktör och flytta'de sin lekarnen till
Malmö och redaktionen, där arbetsuppgif-
terna växte och Hallvig 5pfininrgom utnämn-
des till redaktionssekreterare. Det blev han

som alltmer fick överta tidningens redi-
gering a1lt under intensiva studier på fritid,
studier som resulterade i studentexamen som

privatist! Med knappa 20 år på nacken blev
han så redaktör för 'SFT, samtidigt som han

Här är UII Haltuig, nLannen som uid 17 &rs &Ldet

hade busöt 600 modellplan, det minsta. med 3- cm
sndnnaiåd,. d.et största öuer 2 rn! Vi finner hans--iiÅn I udrld.srekordtabel,Ien lör en notering pti
728 ktnltim i hastighetsJlagni'ng' Ulf HaLItig be-
riiknar att han ornso.tt em tnindre förmögenhet

-ZO a SO,OOO kronor på' nno, mnd'ellplan' Efter
niia lror'tr"" såIt dern och skaflat ny tnatet-iel
lör nensarna. Mest bekant lör det modellfly-
'iorrån Si"rige iir han emel'lerti'd' från sin ti'd' som

|ed"a"ktör föi Stensk Flggtldning, e,n uppgnft sorn

han åtog ng krnppt tjugoårig och--sorr. h.?n p,"

ett lörtiiinstlullt siitt har löst. - Nedarl aro de
;;;".;;*'1 han uiiLt:illist lotat resa i kampen Jör
"Å[ro o"i bd'ttre rnodeilflvg i Modellteknik"

(.Fp-\

en huvudmedarbetare i Modellteknik. Med

hans hjälp kan vi lova regelbunden kontakt
med de bästa svenska och utländska modell-
flygare och rnodellflygtidningar. Välkommen
Ul'f Hallvig. Modellteknik kommer att upp-
skatta Dina artiklar och Ditt arbete för mo-
dellflygningens fromma.

i egenskap av 43:a 'fick dra ti1l skogs' Flera 
)

"u]SFT,. 
bästa nummer- kom till un'der vilt

skogsarbete, med r:ed. sittande på en stubbe

och skrivmaskinen på en annan. Sedan kom
värnplikten, och då fick redaktionen flytta
mud den unge redaktören till logementet vid
flottiljen - naturligtvis kom Hallvig ti11 flv-
get - var skall sleven vara om inte i grytan?

Få grund av den alltmera krävande militär-
tjänsten lämnade llallvig SFT efter att ha

ryckt upp dess modellflygavdelning och dess

innehåll överhuvu'dtaget till verkligt hög

standard. Heder åt en sådan man för vilken
inga svårigheter blir för stora, en man som

när han ser sitt mål också vet att genom

energi, arbete och dugiighet finna sin väg

därhän.
För dem som händelsevis kunde förledas

att tro att Ulf Hallvigs melitlista slutar här,

kan vi tala om han var med vid Hobbycirk-
lalnas start och senare Svedfelt & Co, att
han är regelbunden medar-betar:e i de flesta

kända skandinaviska och tyska modelltid-
skrifter och dessutom använder: han flitiden
tili att studera moderna språk' Nu är han

6
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Vi kastar aå.ra liingtansfgllda blicka'r på
33 au utirld,ens förnamsta mod'ellmotorer.
Tabellen p& nästo, sidn tir en guldgruua
för dem sont' "gå, i bensintankar".

cr om de allra flesta I'edan vet, är motorn
D a"n del på ett modellplan, som i för'sta och

sista lhand enelgiskt vägrar att fungera. Det
finns många och så varierande utföranden på

dessa små modellmotorer, att det skulle bli
en alltför lång uppräkning att aualysera dem

alla. På omstående tabeli'finns 33 av Ameri-
kas mest kända och sålda motorer. Antalet
typer lär -törresten uppgå tiII snalare över

än unde,r 60, en produktionssiffi a, som efter
kriget med stö,rsta säkerhet kommer att än

mer utvecklas. Motolerna är indelade i tre
klasser alltefter cylindervolymen.

Motorns vikt per hästkra'ft är en mycket

intressant siffra sorn lätt kan räknas ut med

ledning av vär'dena på omstående sida. Till-
lämpar man den enkla formeU $ aar V ar

vikten uttryckt i kilo och H effekten uttryckt
i hästkrafter får man lätt en uppfattning om

vilken motor som bäst Iämpal sig för modell-
flygplanet. Vikten måste naturligtvis beräk-
nas ,för: motor färdig att montera (exkl.
bränsle). Med ledning härav får vi för den
svenska "GP"-mototn som väger ung 0,6 kg
och utvecklar en effekt av 1/5 hästkraft, siff-
ran 3,0 kg/hk. Trots att den amerikanska
"Elf Single" endast ger Il74 hk, blir den på
grund av sin ringa vikt 179 g synnerligen
Iämplig för modellflyg (2,55 ke/hk). För dem
som är intlesselade kan vi nämna den lilla
ettriga "Atom" som nog håller rekordet med
0,95 ke/hk.

Av de här i omstående ta,bell uppräknade
motorerna är alla av gängse typ med elek-
tlisk tän'dning. På sistone har emellerti'd mo-
deilteknikerna fått upp ögonen för diesel-
motorns alla {ördela'r och färre nackdelar.
Glädjande nog är här svenskarna (för ovan-
lighetens skull, vill man gärna tillägga) bland

li

Konstruktör en o ch' mo d'ellb y g gar en Gö sta H eII -
strörn uisar en sina och landets bästa bensinmo-
d"eller - omnämnd, redan i nr 2 au Modelltekmk.
Ddrunder: En ameri'kanslc mod'ell gå'r upp i' en
stiguinkel som skulle passa en autogiro. Frågan
d,r bara om den sedan komrner att gå, öuer i en
ao de där nerup&trestande dgkningarnn som gör
bensinmotorflgget så. spiinnandr - böst att hömta

sopsku:ffeL och borste.

pionjärerna på omr'ådet och ungefär' sam-
tidigt med Tyskland. I Amerika hal sådana
motorer visserligen redan tillverkats, men
då en semi-dieselmotortyp, och ännu hal ej
någon sådan motor med framgång deltagi.t
i några tävlingar. Fördelarna med en diesel-
rnotor kan nog varje bensinmotor:flygare för-
stå, sedan han förgäves dragit runt propel-

(Var god, forts' å. sid'. 31)
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MODELLTDKNtr

Reflexioner kring en

RACTRMODELL.
Au Rigo Lindgren.

Rigo Lind"grens senaste ro'cermod'ell, så'dan

Magnus Gerne ser d,en.

r-) acermodellflyget ligger ännu i sin
fl litrda, beroende pä alt detta slags
"hazardflygning" hitintills ej hunnit
utforskas på syste-atisk grund. Stor-a

flertalet modeliflygare, som byggt gch
flugit en racermodell, har i-allmänhet
nvggt modellen mer på enhöft och.utan

""aäö" 
som helst eftertanke om att -en

raäermodell fordrar noggrannare be-
iat tringu" än vanliga modeller. När
sen generalkvadden inträffat,- ha1 m1n
skylii på allt annat än sig själv. Det är
aarfOr ett ofrånkomligt faktum, att en
racermodellflygare framför allt måste
skaffa sig p-åktit< för att kunna nå

10

vissa riktlinjer vid konstruerande av
nästa modell. Han måste omsorgsfullt
och bit för bit "bygga upp" sin racer-
modell, d. v. s. kran måste Pröva sig
fram till bästa vingprofil, den förmån-
ligaste vingytan, landningsställets pla-
cering, typ på propellern o. s. v. Bak-
om detta ligger ett omfattande arbete,
som mången gång förmår ställa ens
tålamod på hårda prov. För att i någon
mån underlätta detta arbete, skall vi
här nedan ange några av de grunddrag
efter vilka man bör konstruera sin
racermodell. De är dock ingalunda exak-
ta, utan varje konstruktör kan använda
dem som basis för sina eg3a exPeri-
ment, vilket i hög grad sPar tid och
materiel.

Största problemet är vingytan. Många
är av den åsikten, att minskad ving-
yta medför ökad hastighet, ty minskad
vingyta medför ökad vingbelastning.
Men detta axiom tillhör endast "s5run-
foniens andra sats". ökad hastighet er-
hålles nämligen endast genom sådan
minskning av vingytan, som minskar
vingmotståndet och därmed totala luft-
mo*tåndet. Det sagda gäller givetvis
den maximala hastigheten med fullt
motorvarv. Vingbelastningen står i stäl-
let i direkt proportion till sjunkhastig-
heten efter motorns utgång. Man vin-
ner alltså ingenting på att använda
alltför liten vingyta, d'ä modellen efter
varje flygrring kommer att möta moder
jord med för hög fart och dessutom
måste vingarna kunna uppta propel-
lerns vridningsmoment. Det är här som
konstruktörens djärva id6er om ny-
konstruktioner och förbättringar fått
fritt spelrum. Kan man minska ving-
ytan är detta givetvis bra, förutsatt,
ätt modellen bibehåller sin stabilitet'

Valet av vingprofil måste givetvis,fö-
retagas med stijrsta noggrannhet. Nos-
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radien bör göras liten och profilens
största tjocklek (7-10 % av kordan)
på ungefär 32-36 % avstånd från
vingframkanten. Profilen bör ha nega-
tiv välvning på undersidan, alltså mot-
svarande den nuvarande jaktplanspro-
filen. Särskild omsorg måste läggas vid
balkarnas placering i vingar och stabi-
liseringsorgan. Man bör undvika, att
förlänga balkarna vid profilens ytter-
kontur, ty är vingen beklädd med pap-
per, kommer vingprofilen mellan spryg-
larna att få en olämplig form. Om-
slagspunkten kommer i ett sådant fall
att inträffa redan vid den främsta bal-
ken.

Stabilisatorns storlek kan många
gånger vålla huvudbry. Dennas yta
bör man ju reducera till ett minimum
för att ej göra för stort luftmotstånd.
Här nedan följer en formel, enligt vil-
ken man lätt kan bestämma stabilisa-
torns huvudmått, då övriga dimensio-
ner, såsom spännvidden och kroppens
längd redan är bestämda. Endast i någ-
ya specieila fall (vilka knappt torde
komma ifräga, såvida man ej har de
mest befängda id6er) måste de erhåll-
na värdena ändras, men detta kan vi
lugnt lämna utan avseende.

r\x Crrx X:1(x B x Cr x Y; där
X : avståndet från tyngdpunkten

propellerns mittlinje
Y : avståndet från tyngdpunkten

stabilisatorns mittlinie
A : vingens spännvidd
ll : stabilisatorns spännvidd
0v: vingens medelkorda
0 s: stabilisatorns medelkorda
I(- konstant:3

tili

till

Många läsare invänder måhända mot
denna formel och menar som så, att
konstanten, som har värdet 3 genast
ger vid handen, att stabilisatorytan
är 30 % av vingens, men detta är ofta
fel, beroende på tyngdpunktens läge i
förhållande till den totala längden.
Som syns av formeln är det fördelakti-
gast att belasta modellen i nosen. Här-
igenom ökas vingbelastningen, vilket i
hög grad gör modellen stabilare i luf-
ten och ej så känslig för orolig luft,
men även landningshastigheten kom-
mer att ökas, vilket kan vara till stor
nackdel, då risken för sönderslagning

Per W 53 oclz, rien originella Per W 55 iir ett par
au den kände danske modellllggaren

Per Weish'aupts bii'sta modeller.
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eller åtminstone lättare kvaddning all-
tid finns i samband med stor siunk-
hastighet. Minsta flyghastighet vid
planflykt bör hållas vid 40-50 km/tim
och landningsfarten mellan 25 och 30
km/tim. Genom effektiva flaps kan man
nedbringa landningsfarten ytterligare.

Här nedan följer några spekulationer
och beräkningar till ett racermodell-
plan, som, när detta läses, även torde
ha genomgått prov i en PrivatbYggd
vindtunnel. Modellen har följande data:
Längd .. 72 cm
Spännvidd ... ' 66 cm
Vingyta 15,9 kvdm
Approx. ytbelastn. .. 50 grarnlkvdm
Propellerdiameter . .. ' 26 cm
Motor .. Eisfeld B I
Hk .... 0,12

Beräknad horisontalhastighet,
130 km/tim och mer.
43,5 llrrr/tim

MODDLLTEKNIK

Kroppen är byggd i två halvor, en
över- och en undersida, På sPant av 1

mm plywood och belagd med 1,25 mm
lindflak. Genom detta byggnadssätt kan
man lätt göra alla installationer för
landningsställ, motor, roder m. m. Ving-
arna år uppbyggcla På sPrYglar av 1

mm plywood och klädda med 1 mm
flak av lind. Landningsstället, som är
trehjuligt är in- och utfällbart och det-
ta skötes av en mekanism, som i skri-
vande stund redan är utProvad, men
för vilken här ei närmare skall redo-
göras. Vanligast år alt stället är in-
fällt i starten och fälles ut först ett
par sekunder efter det motorn stoppat.
Motorn är på r/s hk, men genom en
kompressor ökas styrkan vid full fait
till ungefä, r1u hk och driver den tre-
bladiga bokpropellern. Såväl skevnings-
rodren som sido- och höjdrodren är
medelst linor och hävarmar förbundna
med batterierna, upphängda i irroppens
övre del i både tvär- och längdrikt-

Fantasien kan 1iimnas fritt sgtelrum när det gäller hastighetsmod"eller. Denna originella och' Iinje-
sköna skapelse bd'r syn för siigen'

72
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ning. Härigenom bibehåller modellen
sin kurs med endast ringa avvikelser,
vilket är mycket viktigt, då det gäller
hastighetsflygning. Roderutslagsvinkeln
är relativt liten. Samtliga roder år
sidenklädda. Sidorodret har ett litet
trimroder. 

*

När racermodellflyget utvecklats mer,
kommer de stipulerade femtio meterna
att bli för korta sträckor för att man
skall ku-nna mäta den exakta tiden. En
modell med 140 km/tim tillryggalägger
ju 50 meter pä \,29 sekunder. Det är
därför av oerhörd betydelse att tid-
tagningen sker med precision och med
gott samarbete mellan starter och tid-
tagare samt mellan den tävlande och
funktionärerna. Därom skriver Franz
Alexander i sin artikel, Geschwindig-
keitsmessungen im Modellflug, i den
tyska modellflvgtidskriften Modellflug,
ur vilken artihel vi hämtar följande
visdom:

Då modellflygarna i allmänhet ej har
nåqra clyrbara elektriska mätapparater
till sitt förfogande, måste hastighets-
beräkningen ske på enklaste sätt. Här-
till fordras minst sex personer på en
gång, nämligen en starter, fyra tid-

tagare och så den tävlande. Skulle fler
tidtagare vara tillgängliga, desto exak-
tare kan mätningen bli.

Först av allt gäller det att kontrol-
Iera, att alla klockorna gå exakt lika.
Går de för fort, måste de bytas ut, går
de för sakta kan de användas, ty då
har modellen slagit hastighetsrekord !!!

f,

-- \'.

\..

.:*
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MODEIITDKNIK

närmaste stångens innerlinje samman-
faller med den bortres på kortsidan
räknat. Så fort modellen skär denna
tänkta linje, skall de knäppa sina kloc-
kor. Här tar nu arbetet för startern vid.
Han bör se till, att allt görs ordentligt.
Det bör exempelvis ej förekomma, att
modellflygaren står med en till brist-
ningsgränsen pådragen motor, rnedan
tidtagarna högljutt diskutera sina kloc-
kors precision och ej heller att den
förre helt plötsligt börjar trimma sin
modell under det de senare otåligt sitta
vid sina platser och vänta på starten.

Vad själva starten anbelangar, har
flygaren möjlighet att välja mellan
hand- och markstart, det förra dock
att föredraga. Bäst är att använda fly-
gande start, d. v. s. modellen startas
ett par meter framför startlinjen, var-
vid hastigheten är i det närmaste lika
med topphastigheten. Detta bör vara
idealiskt för bensindrivna racermodel-
ler, som ha hög vingbelastning och ej
nå högsta hastighet förrän halva sträc-
kan är tillryggalagd.

Så kommer vi tilt tidmätningen. När
modellens propellerspetsar passerar den
första linjen "knäpper" den första
gruppen tidtagare och när den skär
"utflygningslinjen" sätts den andra
gruppens klockor igång. Skillnaden mel-
Ian klockorna utgör modellens flygtid.
Skulle modellen ej flyga vinkelrätt
mot mätfältets kortsida, utan i en näs-
tan bestämd vinkel mot densamma,
mäts hastigheten i förhållande till den
tid och den sträcka som modellen till-
rvugalagt. Alltså. för att ta ett exem-
pel, om en modell flyger 50 meter på 5
sekunder (10 m/sek), så blir tiden med
l-5o avvikning mellan mätlinjerna unge-
får 5,23 sek. Av större vikt är däremot
att modellen flyger på konstant höjd
över marken. Det kommer många gång-
er an på trimningen, men för det mesta
är moder Naturen ej blid mot rekord-
hungriga modellflygare, utan man får
awakta tillfällena och under tiden trä-
na sig, ty ett ordspråk som även står
sig inom modellflyget säger, att "öv-
ning gör mästaren". Vilket är så sant
som det står här skrivet!

(En Halluig & Gerne-artiltel)

Här möter Ni

Magnus Gerne "Scribo"
tecknnre i toppklass, mod,ellflggare, flott-
och flagentusiast. Huns rttni,ngar iir kdndn

och uppslcattad,e au aTIa modellflggare
land,et runt och hans sehwungfulla teck-
nlngar iir gjorda. med, lunnighet, sti'I och

fantasi.
Kunnighetem iir ngckeln till Magrnts

Gertr'es franvgångwr som tecknare. För-
utom en talang och ski.cklighet som tecl+-

nare - ha,n känner de uapen sorn onxge

portröttet ovo,tu - uet han aIIt om uad

han, rr,tar - så lå,ngt han kan mi'mns till-
baka har han uarit intresserad, för flotta
och flgg., och' dörIör riiknas han, trots sin

ungdom tiII de stora l+anonerno, på. om-
rådet.

Man md.rker också a'tt han har roligt
nii,r han ri.tar och han kommer att få
många adnner bland Modellteknxks lä-
saTe.

Fältet begränsas i vardera hörnet av
en fyra meter lång stång och måtten
bör vara 25X50 (ev. 100) meter. 10
meter från dessa stänger på samma
långsida tar tidtagarna plats, så att den

t4
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Rigo Lindgren:

MODEI,,LFLYGET
i for skningens tj tinst.

odellflygplanet har de äldsta anorna in-
Vl o- den kategori av lu'ftfarkoster, scm

ärskilt i den äldre litteraturen benämndesSAISK]IL I 'USII dTU g TI

"tyngre än luften". Det är därför rätt för-
.,ånansvärt att modellflyget j-bland betraktas

som en "lek för barn" och vad som sorg-

ligare är, det finns många i modellflygarnas
efna täta och entusiastiska led, som efter

nägra misslyckade flygförsök 'övergår .ti[
nålot annat I'yrke" eller Lrelt enkelt inte blir
nålonting alls. Det är emellertid ett ound-

vik"ligt fJktum, att bland de äldre modell-

flygatna så kan för det stora flertalet mo-

aåittvget ej bli mer än en hobbv - även

o* dli är en särdeles intressant sådan' För

dem som vill gå vidare och som önska'r lära

alit vad tilt 'flyget hör'er, aelodynamik mm'

rblir dock modellflyget mer än en sund hobby

och ett trevligt tidsfördriv - det blir ett

forskningsntedeL, ellet, som en av. de mest

tändu -odellflygarna uttryckt sig: "den

bästa och 'billigaste vindtunnel, som var-je

modellflygare kan äga". Det är kapten Bow-
den's åsikt.

Modellflygplanet och då särskilt segelmo-

dellplanet är alltså av gammalt dato' Läser

-an biografier och andra skildringar över

kända dlygare och flygkonstruktiirer, finner

-"t o"ktå ofta ungefär dessa ord: "" 'Redan
som ung pojke började han göra små model-

lu, 
"'o 

L.rnrtu litt.t, klädda med papper och

genom vunna erfarenheter byggde han allt
Jtörre och större modeller tills han rned en

egenhändigt byggd och konstruelad maskin

färetoe dÄ första flygningen ' ' '" Modell-
planet var följaktligen det billigaste men

irots det det effektivaste medlet när det gä11-

de att utforska och utröna de viktigaste 1a-

garna för att göra ett flygplan flygdlgligt'
foen detta hände inte bara lör 40-50 år sen'

det'Jränder även nu, den dag idag är' Vis-

serligen stegar inte Willy Messerschmitt ut

medltt modellplan i skala Me 109 G för att
prova dess prestanda och för att söka än mer

utveckla sin konstruktion, och ej heller drar
Mr Ryan igång sin modelimotor för att p::ova

sitt senaste skolplan5 men i vindtunnlarna ' ' '
det är där det sker! 'Många av de främsta

amerikanska modellflygaressen står om da-
garrra bland riktiga flygplan i hangarer'

ierkstäder eller på ritkontor' Bala sådana

namn som "Dick" Korda, Sal Taibi, skala-

modellspecialisten, eller det engelska trumf-
esset Bob Coplan, som nu flyger sin egen

Spitfire, behöver nämnas' Och likadant är

dåt i Tyskland' Här nedan skall vi i korta

J"rg ,otu påvisa det starka sambandet mel-

Hör får ett tu&motorigt born'bplan-i nodell un-
d,ergå, uindtuntr'elprooen sotn i den rnod'erna

itö itäw*i 
" 
i o, ", l;il.t ri! i*åL ."" 

o' 
" "f 
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Så börjad,e grabbarna Horten: en stiärtlös
mod,ell fr&n 1928.

lan modell och färdigt plan i bröderna Hor-
tens olika versioner av det stjärtlösa flyg-
planet - i deras flygande vingar' De är
som väl var och en har sig väl bekant de
Irämsta föregångarna på de flygande fäst-
ningarnas område.

Inspirerad av Alexander Lippisch' flygför-
sök med modellplan och senare (7927122 tln-
sammans med den oförbrännerlige flyg-
entusiasten Espenlaub) med ett bemannat
segelflygplan av den "svanslösa" typen, bör-
jade bröderna Walter och Reimar Horten
1928 göra försök med flygande vingar. Allt
större plan kom till, modeller på 4 meters
spännvidd och 25 kg. flygvikt såg dargens

ljus. Och under åren 1930-33 deltog brö-
derna Horten med sina segelmodellplan vid
tävlingarna på Wasserkuppe. Sistnämnda
år såg även det första verket, "Horten I" da-
gens ljus - i'föräldrarnas sovruml Men be-
svikelserna blev många och framgångarna
få. Arbetet gick inte bara ut på vingprofi-

"Motor-StorcV ett stjdrtlöst plan en t hiistars
DKW-rnotor, konstruerat au Alerand,er

Lippisch'.

MODEXLLTEKNII(

ler, vingformer oeh stabilitetsproblem. Så-
väl Lippisch som bröderna Horten hade fun-
nit, att en flygande vinge i modell odh även
i full ska,la måste ha en större vingbelast-
ning än vanliga konventionella typer' Det
Reynoldska talets inverkan på en modell
och på stora plan hade då ej blivit så klar-
lagd som det är numera. ",Ilorten I" hade
byggts med de mest primitiva verktyg i för-
äldrarnas våning i Bonn. Efter klädning,
avvägning mm. forslades modellen upp till
Wasserkuppe. Vid tävlingarna slut lyckades
planet hålla sig uppe i 20 minuter, vilket
gav bröderna ett konstruktionspris på 600

RM och väckte stor uppmärksamhet. Då
intet ,bogserplan fa,nns att tillgå för själva
hemtransporten och ingen ville ta sig an ma-
skinen, brändes den upp. Men efter inten-
siva förnyade experiment hade bröderna
Horten snart konstruerat och byggt ett nytt
plan, "Horten II", med 16 meters spänn-
vidd. Några år före världskriget byggde
de bägge bröderna ett tvåmotorigt stjärtlöst
flygplan, "Horten V" (1937/1938), vilket vi-
sade sig snabbt och lättfluget i förhållande
till sin storlek och ringa motorstyrka. Un-
der tiden företogs ingående modellförsök
och noggranna beräkningar till deras kanske
djärvaste konstruktion, "Horten VI", med
ett sidoför'hållande på i: 21 och det nästan
fenomenala glidtalet 1: 37. Man skrev då
år 1940!

Fler sådana "flygaröden" skulle kunna
manas fram. Modellflyget är dock och för-
blir den enda rätta källan till framgångarna
inom flyget i övrigt. Hur många flygare har'
inte byggt modeller i yngre år?

När ett projekterat flygplan skall utpro-
vas kan man emellertid inte bara bygga en
modell i en viss skala ooh sedan överföra de
vunna värdena till fullskalamaskinen. Som
bekant spelar det Reynoldska talet en bety-
dande r:oll. Men detta hindrar ju ej, att man
både kan flyga och även till en viss grad
kan beräkna ett plan efter en modells pres-
tanda, speciellt om man vill göra jämförel-
ser mellan två olika typer. Tyvärr har mo-
dellflyget ännu ej kommit därhän, a,tt mo-
dellerna med hundraprocentig säkerhet kan
styras med hjälp av radio, ty först då kom-
mer modellflyget till sin fulla rätt. Vad som
är modellflygets förnämsta motståndare är
nämligen att man är 'bunden till vissa be-
stämda mått och dimensioner, som man för-

t6
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6C:ltiliLirl:.: i 'lr: : i,r::::,rirr::.l:. :

Frtm 1929-30 stanunat d,ennt
mod,ell au Alerander

minskar så eller så många gånger. "Kon-
struktör'en" får' ej heller några som helst till-
fällen att låta sin fantasi och skaparförmåga
gå ut övei' folmandet av vackla kloppslin-
jer', vingspetsal eller stjär.tplan. Skulle man
där'för' ej kunna inför'a en ny kiass inom ska-
lamodellflyget, med enbart egna modelltyper
i skala eftel ett tonkt, stolt plan? Vilka mo-
deller skulle ej en modellflygare kunna
framblinga med hjälp av dieselmotorer och
andla tekniska ting? Dessa id6er är inga-
lunda nya, utan har: delvis r.ealiserats både i
England och Amelika.

Tlots att folskningstekniken stadigt gått
flamåt och appalat lagts till appar.at, har
dock modellen behållit sin givna plats. I
flygets bar:ndom för'egicks plototypen av en
mängd modellför'sök, vilka utfördes i fr.ia
Iuf ten. Nu låter man i stället modellen
"flyga" ute i vindtunneln, upphängd i tunna
trå.dar. Sådana modeller. är mestadels skikt-
byggda, helt av trä och omsorgsfullt pole-

,*

stjiirtlösa segel- öuer Wasserkuppe, de tgska segelflygantas
Lippisch. eld,ora.d,o suiiuar ett stjiirtlöst segelftggplan.

kallas ett amerzkanskt jaktplan som iinnu

Atlanten. I hemlandet finns det redan i byggsatser -
Viind sidcLn ocLt oar s& god. Data och prestanda iiro

planet ser treuligt ut ur mod,ellbgggarsynpunkt -

rade, så att fliktionsmotståndet minskar.
Någon modellflygning i egentlig bemärkelse
blil det alitså ej tal om.

(En Hallt:ig-Gerne artikel).

I föriild,rarnas tånlng bgggdes uingen till
"Horten l" 1933. Spiinnuid.d,en uppgick

ILII 72 m,

tala om sig på, denna srd,an

uarför skulle ui uara siimre?

okiinda tör redaktionen, nlen

så om nå"gon flgguetare . . .

Curtiss YIP 36

T
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En gammaldags

I(Al{ o N.

D n eller annan av våra läsare som har tillgång
l"till svarv. är kanske intresserad av att sätta
upp sitt eget artilleri och då är det lämpligt-at-t
fåtj" -"0- Model1 Ä (äldre). Det -vore också
en iämplig uppgift för skolslöjden i-höst.

Kanonröret är svarvat i brons eller mässingi och borras 5/16". RefIlat lopp och andra senare
tiders påfund behöver inte bekymra modell-
byggaren, men ett fänghål borras enli'gt rit-
rlitge". Kanonens axeltappar är en detalj som

-cr'

gör att svarvningen irrte blir alltför lätt, utan
att nybörjaren behöver dra sig för uppgiften.
Materialet för lavetten fu 7 /18" mahogny, me-
dan bottenklossen göres 13/16" Jör att ge tyngd
och styrka åt konstruktionen. Denna kloss så-
gas efter den i sidoprojektionen prickade lin-
jen. flöjdriktningsskruven göres av mässing
och en tiil gängningen passande rnutter försän-
kes i träet. "Riktratten" består av fyra hitar
mässingsrundstav, som fastlödes enl. ritn.

ifljulen svarvas av mässing liksom hjulaxlarna
och, lasthållas av mässingssprintar, passande i
hål genot"n axeLr. Röringen och ögonbulten på
vardera sidan av lavetten brukades för ansät-
tande av taljor, och tillverkas av mässingstråd.
De kunna gärna hamras för att få ett mot det
grova handsmidet svarande utseende.

När artilleriet är klart kan man ladda med
svartkrut och lägga stadig förladdning av tyg
och papper. Vid kommandoordet "Ett 1ag eld"
nedföres en glödande ståltråd i länghålet var-
vid, ett nog så lusiigt knallande ljud uppstår.
Kanonen kan bli mycket anvdndbar för signa-
lering och för ett värdigt högtidlighållande av
valborgsmässoaftnar, bröllop och andra tillstäII-
ningar då festlig salut bör avgivas. De mo-
dellbyggare som roat sig rned kanontillverkning,
bruka visa en häpnadsväckande uppfinningsför-
måga då d,et gälier att skaffa tillfällen att pröva
sina modellers funktionsduglighet. Försiktighet
bör dock på det bestämdaste tillrådas och pro-
jektiler bör under inga ,omständigtrcter använ-
das, då härigenorn olyckor lätt kan inträffa, och
sprängning av kanonrör.et kan Iätt få de all-
varligaste konsekvenser.

;:få-;-.:

Pang.
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Far ty gslcunslcap.

-BremselainXl

Shit{att

Till/alluinsd
7 ötermärtrå

1 och med att segelfarlygen under senare
I delen av 1880-talet växte i storlek och d;är-
med också dimensioner å rundhult och rår,
blevo dessa alltmer ohanterliga. För att i nå-
gon mån underlätta det dryga albete, som
var förenat med hissandet av en tunrg järn-
rå, infördes på större skutor s. k. fallwin-
schar. Dessa placerades 

- en för märsfallet
och en för bramfallet - strax akter om mas-
ten, varvid fallens halande. parter efter att
först ha löpt genom en talja (fig. 3) direkt
ledde till den koniska winschtrummans bre-
daste 'del. Därmed erhöll man under arbe-
tets bör'jan större fart, ehuru mindre kraft.
Ju längre fallet vandrade in mot konens
smalaste del, ju långsamrnare gick det, men
i gengäld, med kontinuerligt ökande kraft.
Vi'd fallets sträckning var kraften följakt-
ligen störst. För wirens styrning på trumman
fanns det uppstående flänsar. ,Själva kraft-
överföringen från vevhjulet var- anor:dnad
med snäckgång och vidare fanns det en
bromstrumma med bromsband för att låsa

\!@
D

e e e--i e o
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,,C. B. PEDERSEN.,,

IlTincharna 'k.omma näst i tur vid vår de-
VV åtitillverkr,ing. De stå på en bottenplatta

10 X ld X 0,5 mrr med lagerbockar av såmrna

tio"titet . De tillverkas som skiss "A' visar' Det
få;J;;; skickligt instrumentmakeri för att ti-ll-

"".f.t-aå- 
l<oirekt i denna lilla skala, vilket

åå.-f. at-t"ailigt för den, som har tillgång.till
lämpliea verktvg. Därvid lödes fyra plåt-bttar

th;i på flatan.-En lagerbock ritas upp på..dessa

o.fr å'tt fyra formas samtidigt.- Efter isärtag-
ningen dragas bitarna över en len ansatstrl' sa

att äe bliva plana. 'Cylindrarna göras av 1,5 mrn
mässingstråd-, 3 mm långa. De, plan-as på g.na

"lJåt ä"tt f6rses med ett axiellt och ett dia,-
ä"t*tt rhål, det sistnärnnda för fastnitning till
såti"et. isiidskåp€t på andra sidan orn lager-
[o.t "" är 3 X 1 X O5 rnrn och fästes med sarn-
Ä" "it. Kugghjulen göras av s1äta bri-ckor,
liltrumrna och winchnockar svarvas' Axlarna
nötut tu rak 0,4 mrn pianotråd' Hjulens stor-
I'ek framgår av skiss B.

Enklare gö ras bottenplatta och lagerbockar
av kartong, som lirnmas ihop. - Iljulen göras

även av kartong. Cylindrar, lintrumm a -och
,rock". formas i 1rä, och det hela limrnas ihop,
skiss C. Wincharna målas svarta, de enklare
av trä och kartong shellackeras först'

De övre däcken och hustaken göras av kar-
tong. trn god elfenbenskartong cirta,0,25-0,30
mm-tjock är iämplig. 'Underredet F,å det främre
halvdäcket, bryggan, göres av hårt lövträ, 2 mm
kortare tvärskepps än vad ritningen visar. Det
får bukt tvärskäpps lika med däcket eller halv-
däcket, ot'n dettiöj skulle ha samma däcksbukt,
samt göres en rnilli,rneter tjockt. [-ängs,-ytter-
sidornä, långskepps akteröver limrnas ibalkar av
hårt trä, L mm breda och, 1,3 mm höga vilka
stanna mot skarndäcket vid halvdäcket' Bal-
karnas aktra ändar formas till tunnare sti'ft,
vilka limmas i hål i halvdäckets förkant. Under
varje balk sättas fem stöttor, vilka ,filas fyr-
kantiga av 0,8 mässingstråd. Korta bitar i en
stiftklove, stödas mot en bräda och filas plana'
Gen'om att vända kloven 90 grader, och plana

Arbetsbesl+riuni'ng til'I modell i' skala 71200'

5: e ausni'ttet,

den uppåtvända kanten får man lätt tråden fyr-
iå"Åi- Siott"tnas längd a!'passas efter avstån-
,det m'ellan halvdäcket och nagelbänken' .I.båda
ändarna lilas tunnare stift som passås r nal I
Iral"lk"tttt octr, nagelbänken' tsryggans utse-
å"4" t""^eå" av skils D' En del av kryssmas-
i;;"" ;i;; ?å; 

-ig..,o* 
brvssdäcket' .trör att få

dessa rlÄghåI på rätt ställe inpassas bryggan pa

;i";;t":- En enkel pinne uppsättes som kryss.-

masi med påritade rnärken för riggtästena'-ocn
*ää."-.tiai"t t tråd inpassas lägena för hålen'
som borras med en {in sYl'

Ovanlrå det formade trädäcket limmas kar-
t""e ;åJ varmlim eller kasseinlim' Strvk lim-
;;T ;t trädäcket, ej på kartongen, för. -att..ej
ää""å tt "tt 

kty-i" vid torkningen, v.arvid däc-
ket slår sig. Sedan lirnmet torkat skares dac--f.åi 

t""t,-tä att kanterna för och akter gät r/z

r"t 
-"i""fö. 

träkanterna, under det., att kan--i"*" 
pa sidorna skäras jämnt med träet',. Uppe

på daöket limmas runt kanterna en mrlllmeter
f,i"da pappersremsor, som bilda skarndäck' ['ik-
.åÄ ilåig*" göres remsan någo,t b-redare, inner-
l"rt"t iassal mot en uppritad rits,.och y-tter-
kanten ikät"t t"tt sedan limmet torkat' Kant-
t;iiä ;k;ii;; ha sarnma höjd sorn det På-
lirnmade skar"ndäck et.- 

nu ,f.e-." båtilävertarna passas i sina lägen'

så att de stå lodrätt innanför brädgången .och
iatt- itr,tlt å"""t. 'Om behövligt fä1las -de in i
iåft "" 

på dess insida. Två små hål borras i
;;ik;; f'ör en surring av 4in koppartråd, fig' E'

C. B. Pedersen seglar i frislc bns, sed'd' från
backen. I förgrunden till uänster sryes drcn ned-
iåiiå aoit"natkorstenen med' kapell ö-uer, 

^gång-
ir"on lerJ'er öiuer tilt förliga h'usta'ket, d'e-ttså' stora
luftrören synes, liksom babord,s li'ub&t i bak-

grunden.

Augusti 1944

fast fallet i läge. Ävenså användes stoppare
i winschtrummans hjul.

Som jämförelse visas i fig. 1 dels den äldre
metoden med mantel och talja, dels den ovan
beskrivna metoden med winsch. Bägge äro
sedda akter ifrån. För röjelrårna användes
uteslutande den äldre metoden.

:)-

Foto Beachcroft.Peter Bl,ue.
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Den aktra däverten ställes i halvdäckets skarn-
däck. Runt dess nedre del lindas en fin kop-
partråd till 5 mm längd. Den formas till en li-
ten fot nedtill, fastlödes och filas slät och nå-
got konisk, fig. F.

lSjälva halvdäcket göres av elfenbenskartong
och limmas innanför det utskurna skarndäcket.
Framkanten skjuter 1/, rnrn framJör halvdäcks-
skottet och förses med ett 1 mrn ibrett skarn-
däck av papper. ftIalvdäck och brygga se i plan
ut som fig. 'G. De små uttagen avse att be-
stämrna lägena för gångbryggan och plankorna
under båtarna. rl.iknande uttag göras för gång-
bryggan även på hustaken och backen.

I denna skala är det ej nödvän'digt att rnar-
kera däcksplankorna, i synnerhet som detta ej
är gjort på stordäcket. 'Ev,entuell uppritn'ing
göres bäst med hård blyertspenna före däckets
utskärning. Plankorna bliva endast 0,6-0,7 mm
breda.

De två hustaken göras även av kartong, över-
skjutande 7/z rnrt och me.d '1 mrn breda lister
runt om. Backen görcs lik halvdäcket med list
på akterkant och uttag för gångbryggan. Ta-
ket över donkeyrurnmet är av järn och rnarke-
ras medelst ett pålimrnat tunnt papper. Skarn-
däckslisten på akterkant går över järntaket,
fig. [I.

Backen laseras rnörkt tjärbrun rned, brun
umbra lik stordäcket. Järntaket må1as svart
och skarndäcket målas grått runt om, både si-
dor och akterkant. Hustaken och halvdäcket
laseras något ljusare än stordäcket, obränd terra
rned, något guldocker blir bra. tGör ett prov
först på en bit kartong för att utröna hur fär-
gen suger. ,Som regel bör den vara tunnare än
för trä. Sedan färg,en torkat chellackeras tunnt
ett par gånger, varefter slipas med fin stålull
ti1ls en slät, sammetsmatt yta uppstår. Slipa
skarndäckskanterna hårdare tills de b1i fint run-
dade. Efter noggrann damning rnålas alla
skarndäck teakbruna.

På aktra hustaket finnes en halvrund ik.app,
som görcs enligt ritningen och fig. I samt rnå-
las grå. trtt pytstrall står rnidskepps på takets
akterkant, fig. K. Det är i10 X 1,6 X 0,7 mm med
plats för 6 pytsar. Dessa äro 1,5 i diameter och
LB höga.

Det förliga hustaket har en wirerulle, ett sky-
light och kabyssskorstenen. Den senare står 10
rnm från akterkanten och 3 mm babord om mit-
ten samt är 12 mm hög av 1,2 rnrn tråd. Wire-
rullen, fig. [- och skorstenen äro svarta, sky-
lightet, fig. M, är grått.

TiIl halvdäcket göras de båda nakterhusen
för styr- och standardkompasserna. tsåda ha
mått och utseende som skiss N. visar. Själva
nakterhusen äro av teak, och tillverkas av sam-
ma material som navigationshytten och sky-
lightet för att ge enhetligt utseende, d. v. s. av
päronträ eller målat papper. Den plattovala
mässingshuven filas till och poleras av en liten
mässingspik med kulligt huvud nr. 8-10. En
liten bricka lägges under som krage och själva
spiken får bilda stift ned i däcket. Den klyves
med lövsåg upp till kragen och en liten plåt-
remsa, sorn ibildar konsoler för kvadrantkulorna,
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stickes in i snittet, På ena sidan av huven fi-
las en plan yta, sorn måles svart. Få ömse si-
dor om-denna föres ett fint sågsnitt och två små
stift av 7/z rwn tråil lödes fasi sorn lampor, Böj
en trådbit i form av en hårnål så styra lam-
porna varandra tills de äro fastlödda.

Till halvdäcket hör även en livbältslår, fig'
0, som är g X 3 X 3,5 hög på låga fötter av
teak lik halvdäckets övriga teakföremål, men
med locket gråmålat. Surrningarna och namnet
"Livbälten" äro ti1l för den sorn kan göra dern.

De flesta detaljer äro nu klara att montera en-
ligt ritningen. Ett par stora pollare placeras
ahterut på stordäcket, akter om de förliga båt-
däverterna, och ett par placeras på halvdächet,
akter orn de aktra däverterna och mitt för
mesanmasten. De små pollarna placeras två på
backen nära skarndäcket, två på stordäcket
strax akter om storriggens rbarduner och två på
halvdäcket vid relingen akter om den lilla na-
gelbänken tvärs för skylightets aktra halva.
EIus, brygga, wirrchar, skotstall och detaljerna
på back,en kunna även placeras efter ritningen.
Detaljerna på halvdäcket kunna passas på sina
platser m€t böra ej sättas fast för gott, då de
ännu kunna lromma i vägen vi.il tillverkningen
av räcke och rigg.

Ännu återstå några detaljer och vi fortsätia
m,ed d,e sex brassdäverterna. Dessa göras alla
av 0,4 pianotråd bockade i rät vinkel. De fyra
på stordäcket stå i nagelbänken innanför re-
lingen, där de nedborras i brädgården till sta-
digt djup och så att den 4 mm. Iånga horison-
talä armen står tvärskepps utöver relingen och
2 mrn ovanJör denna. .Brassdäverten på 1å-
ringen sitter helt utornbords på det vita fält'et
i krampor, som slås in i träet. Dess horisontala
arm är 4 rnm lång och står 1 mm högre än halv-
däcket, som synes av bilden på sidan 5 i tid-
nilgens första nummer. Varje hrassdävert har
fyra fästen, därav tre för de tre bassarnas fot-
block. Dessa iblock äro helt små, cirka 1,5 mm
långa, och likt atla block i lit'en skala besvär-
ligJ att göra, De {runna skäras i trä eller bly
min äro då svåra att få tillräckligt små. Ett
sätt, som ger bra resultat, är att meil en 0,25
mrn koppartråd linda fyra varv tätt runt en 0,8
mm pianotråd, och vrida ihop ändarna till en
[<ort hals, samt löda ihop trådvarven i ringen.
Denna trädes därpå på en smal, tunn plåtremsa
och harnras lätt eller klämmes med tång, då ett
p1att, rektangulärt block skapats. Men en len
nå1fil rundas där"på hörnen, så att blocket får
vanlig oval form. Ett enklar.e sätt är att an-
vända tre länkar av en smal collierkedja, taga
den mittersta till blockstropp och löda ihop de
båda yttersta intill varandra för själva block-
huset. Den första metoilen plägar dock ge

bättre resultat. Dessa block äro svagast vid
halsen, där tråden lätt brister. [\{juk tråd av
rostfritt stål är starkar,e men är svårare att löda
och är ej så lätt tillgänglig i handel. f,ämpligt
är att göra alla tre blocken i rad på sarnma tråd
rned, c:a lt/z mm mellanrum, varefter tråden
lindas runt brassiiäverten så att blocken komma
i rad. Ytterst göres dessutom ett litet öga för-
över och ett akteröver. Den påriggade däver-
ten ser då'ut som skiss P.
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Gångbryggorna från halvdäcket fram till bac-
t "tt-tiii"".fät 

bäst av tunn bleckplåt rn'ed mått
Lfter ritningen. De passas noga i urtagen i kar-
iån*aa"tu"" och -täsias genom att tunna plåt-
o"rrio. lämnas kvar i ändarna, böjas nedåt och
stickas in i det underliggaande träet' I ena

ändan söras stiften långa och böjas i tl5 gra-
ders viikel. i den andra göras de helt små och
[ai". i 90 srader nedåt. Främre ändan på bac-
t ens sån'eb-ro Iår endast ett stift vid högra kan-
ten. rillköt eår in i hörnet på donkeyrumrnet'
Länes brvgiornas båda kanter borras fina håI
för ;äckeiJ;töttor, vilka göras av 0,25 mm pia-
notråd. De passas parvis underifrån och lödas
fast varpå undersidän filas ren. 'Stöttorna gö-
tus--ed^O",etskott på längden. Pä 47/z mrn höjd
sträckes en fin, lioppartråd med en rundtörn
runt varje stötta och lödes fast, varpå- stöttorna
klippes äv. Under de tre längsta bryggorna
sättås en Y-formad stötta från däcket vid akter-
kanten av luckorna. De färdiga gårigbroarna
se ut som skiss R visar.

Till backen leda två trappor men till halv-
däcket endast en, nämiigen den om styrbord'
Den orn babord, som ritningen visar, fanns ej
ombord under den tid modellen avser. Trap-
oorna äro c:a \2 7/z mm långa och göras rned
åtta steg. Den aktra göres 3 1/t mrn bred och
d'e till bäcken 3 mrn. De tillverkas bäst på föl-
iande sätt. Längs kanten på en träribba av rätt
iiocklek söras fina sågsnitt med rätt vinkel
o"h tätt inbördes avstånd. Små tunna plåtbleck
plockas in i sågsnitten och filas på båda sidor
ied till träet för att få samma bredd. Därpå
lödes en smal plåtremsa fast på var sida ,med
träkanten som iinjal och slutligen filas den hop-
lödda trappan ren på flatan och just'eras. Ned-
ti1l bilda lido.na stift, som gå ned i däcket. Fem
millimeter över däcket borras ett litet hål i
varje sida för ledstången.

Tillverkningen av däcksdetaljerna nalka,s nu
slutet. Endasl båtarna och räckerna återstå, till
vilka vi återkomrna i tidningens augustinummer.

s. s.

I förgrund,en sgns den egend,ornligt fortnade
brassd.d.tserten, sorn beskrfues i d'etta aasnitt'

Som synes är seglatsen tiimligen oät'
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IYytt och ryttigt . . .
t_

Q edan underhandlingarna med Aerotransport
u om sama.bete med luftfart på leclen Göteborg
--i[-ondon nu definitivt strandat har Svenska
Lloyd och 'svenska Aero T.loyd på nytt anhållit
orn tillstånd för rAero'Lloyd till regelbunden tra-
fik på d'enna luftfartsled.

Eolagen gjorde hemsiältan därom i oktober
1942. Där,efter inleddes emellertid underhand-
Iingar om samarbete med Aerotransport, och i
förhoppning att dessa skulle leda ti-ll önskat
resultat återkallade bolagen sin ansökan. Under-
handlingarna med Äerotransport har pågått än-
da till för kort tid sedan, då de definitivt stran-
dade.

I eroklubben har accepterat en inbjudan från
rr,Aeroklubben i Finland att delta i en lands-
kamp i moclellflyg den 8-23 juli. Tävlingarna
går i Järnijärvi, och K. S. A. K. har preliminärt
anmä1t Rune Andersson, Stockholm, tsörje Bör-
iesson, iGöteborg, 'Göran T-indholn-n, örebro, och
Gunnar Nygren, Sandviken. T-agledare blir Ove
lluzell, flygscoutsekreterare i Sv€riges scoutför-
bund.

Finnarna har revansch att fordra efter det
kraftiea nederlaget i fiolårets svensk-finska
landsk,arnp i Stockholm. Om landskampen blir
av är ,Cet meningen .att arrangera en returmatch
i Sverige senare i år.

f-let första flygscoutläqret på Älleberg öppna-
v des i början av juli, då ett dussin flygbitna
scouter från skilila delar av landet intog Väst-
götalägret. reste sina tält och placerade sina
prydliea och färsElada patrullstavar på bereets
krön. De första daqarna anslås till utbildning i
model1flye. Tiden 2-15 juli kommer deltagarna
att få stifta bekantskap med glidflygningens
hemligheter.

DaEarna kommer att bli mycket arbetsfvllda.
Revelien går redan kl. 5, och sedan kommer vi
att liega i selen hela dagarna m,ed undervisning
i modellbygge den första tid,en. Vi har ti1l upp-
gift att bygga två rnodellplan, och när de är fär-
diga kommer vi att leda in undervisningen på
modellflygnins. Und'ervisningen kulminerar se-
dan i en glidflygkurs. Pojkarna är naturligtvis
väldigt intresserade av a1lt det härliga de här får
vara med om, och man kan vara förvissad om
att en bättre propaganda för flygscouting än den-
na kurs går inte att åstadkomma. Kunnigheten
är också förbluffande stor, trots att det är abso-
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luta nybörjar'e vi har att göra m'ed. Scoutförbun-
dets sekreterare, Bertil Ekeroth, som för när-
varande befinner sig här, förefaller också myc-
ket nöjd, säger kursledaren.

f\ ivila luftfartskommissionen har nyligen läm-
Vnat uppgifter till pressen angående de inter-
nationella flyglinjer, som försöksvis utvalts och
som betecknas s'om önskvärda för de ameri-
kanska flygbolagens efterkrigstrafik.

Av d,e tjugo föreslagna linjerna skall sju utgå
{rån Newyork och en av dessa sträcker sig lin-
jen Newyork-New !'oundland-Grönland-
Oslo -Stockholm -'Helsingfors -f-eningrad -Moskva-Teheran-Basra viil Persiska viken.

{.Iewyork skall utgöra huvu'dcentrurn för den
östamerikanska delen av flygnätet, som även
skall omfatta linj,er utgåenile från Miami, New
,Orleans och San Francisko och som faktiskt skall
täcka varje viktigt land och viktig stad, blanil de
senare också tserlin och Tokio.

Ä tt segelflygning är 95 procent arbete och 5
ö procent flygning är en sanning som redan
ältats till leda, men det hindrar inte att den
varje gång upptäckts på nytt av dern sorn för
första gången ger sig i kast med sporten. De
första nio flygscouterna vid rskarpnäck har efter
tre v.eckor ;blivit på det klara med den saken,
och som vanligt har också upptäckten gjort dern
flygbitna över hövan. Det är segelflygets andra
sanning, och den fö1jer av den första.

Tre veckor har som sagt de nio fått ti1l sitt
förfogande, och resultatet har blivit nio A-
diplom. Kurs,en avslutades på fredagen i bästa
scoutstil med lägerbål på flygfä1tet. Dessför-
innan Iick man bevittna tre starter av lika
många nyexaminerade. Det gick som smort med
perfekta landningar för a1la tre.

- Tjugo{em starter är ju maximum för var
och en, säger ledaren för scouterna, Folke Gott-
vra1,d. Så många har ingen av pojkarna behövt.
Sedan skall det vara sex godkända starter på
minst tjugu sekunder och en på trettio, och d'et

har 'också gått fint i lås. över huvu'd taget har
ingenting mankerat, alla plan är lika fräscha som
när vi fick hand om dem.

Poj.karna har för övrigt varit med om att bygga
ett av planen, och vad vi närrn'ast hoppas är att
så snart som möjligt få bygga ett ti1l, alldeles
själva, och sedan behål1a det. Om a1lt går väl
kanske redan till nästa år. Till dess hoppas vi
också få egen instruktör.
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Tu& Mowttaitt'- oclr, ett Pa^ci'Ji'clok på pargd,, f iirdiga f ör tjdnst uicl banans inuigni,ng. En f ör suenska
förltålland'en unil<. bi'Id från' Casey Jone's anliiggit"ing i Stockholm., senare T.titltäa"r'g'l CåiJiåii.
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Sueriges förniimsta anliiggning i H0 tir d.e

f I e st a m o d"eIL j iirnu ö, g sm iin s omdöm e on"r " N e,u)

York Central", signaturen Casey Jone's för-
niim,liga bana t. en giirdestså.ning i Stockholm.
Beskrzuni.ngen bli.r en lång artikelserie i
Modellteknik.

hemtillverkas, material kunde då endast fås
från U. S. A. och var ganska dyrt. Härigenom
blev banan jämIörelsevis billig, men kostade
oerhör't mycket arbete, och givetvis ökade
stoltheten hos järnvägens upphovsman i pro-
poliion till det nedlagda arbetet. Det fanns
många små uppfinningar på banan, och dem
skall vi avslöja i följande artiklar till båt-
nad för våra mod,elljärnvägsbyggare i H0.

Efter noggrant studium av diverse ame-
r:ikanska tidskrifter bl. a. The Model Rail-
roadel och Model Craftsman sattes arbetet
igång. En noggrann ritning över våningen
gjordes upp i skala 1/10. Därvid visade det

d

Störst och först i H0.

'p linkande signaler, visslande tåg, snur-
-Dlande vändskivo.L', r'ör'liga bo*-a,', 4E
automatreglerade växlar och mycket annat
fanns på den modelltågsanläggning, som vi
skall besöka så här post festum, eftersom
banan numera sålts och efter hörsägen gått
omilda öden till mötes.

Uppe i en gärdesvåning i Stockholm på ett
rum och kök satt år 1939 signaturen Casey
Jones och pillade med något som skulle
bli Sveriges säkerligen då största modell-
tågsanläggning i H0. Anläggningen måste
vara transportabel, det var det första viil-
koret, vidare skulle så mycket som möjligt
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Hiir iir det speciaLbgggda skå'pet som fötfattaren-
rnod,ellbyggiren beskriue'r i, den första artike-In'
öuerst iöiuaras ao'grt4tarken i tggfodra'de l&d,or,

d,iirunder lokstat'Iet och sedan banans oli,ka'
seg:ftLetut.

sig - som det säkerligen gör för de flesta -att de svindlande planerna på invecklade
spårschemata betydl. måste nedskäras. Dess-
utom måste det faktiskt också finnas en plats,

där man kunde vistas i våningen. Följaktli-
gen lades banan som synes i sin första ut-
formning genom rummet, hallen, köket och

matrummet. I rummet byggdes bangård, lok-
stallar och vändskiva och genom kök och

matrum gick banan på en smal ribba, viiken
sedermera skulle vålla mycket trassel' Vid
ett tillfälle spårade loket ur på denna ban-
d,el och fortsatte spårlöst mot köksgolvet,
varefter det fick samlas ihop på det enda

möjliga sättet, med skyffel och sopborste'

Efter ritningen byggdes nu upp hopfällbara
bor.d, som sammanfogades medelst tappar,

samtidigt tjänstgörande som kontakter mel-
lan de olika bordens spår' Två tappar be-

Ned,an en slciss öoer anldggningen i' d'ess första
utforn,;ning. Bil'den omfattar hela uå'ningen och
itr utförd" i skala. Det blir trå'ngt om, utrAirtunxet
i. en Gärd.eslägenhet, när mod'elliiirnuiigen kom-

mer fram. Aabrotten i' spö'rplanen aisar
sektionsindelningen.

ä,?
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Banan iir framme, klar till aktion. Det ön hobby-
dinnerna sotn oiintas, ty intsigningen tir en stot
htind,else som skall, bör och måste celebreras.

stående av banankontakter sattes i ena bord-
skivan och motsvarande hylsor skruvades i
intilliggande skiva. Hylsolna kunde skruvas
i först sedan de försetts med slits, sågad med
bågfil. Borden hopsattes, kasthakar och
skruvöglor höllo samman borden, och tvärs-
igenom de båda bordsgavlarna borrades ett
erforderligt antal hål för kontakterna till de
olika spåren. Driftsäkerheten var emeller,-
tid inte tillfredsställande vid de första för-
söken men bot fanns.

Borden togos isär. Hos en fjäder.fabrik
skaffades vanlig tr-yckfjäder., av en dimension
som passade banankontakthylsolnasinner-
mått. Hylsorna skruvades i ena bordsgavelns
hål, fjädrarna löddes fast, varpå de avklipp-
tes en centirneter utanför gaveln. I den andra
gaveln skluvades likaledes hylsor. När bor-
den hopfogades på nytt, fungei'ade kontak-
terna med osviklig precision.

Nästa etapp i anläggandet blev inte - som
man skulle tro - spårchemat, utan tiilver'-
kandet av skåp för'att förvara banan. Bor-
den som ha.de måtten 775x40 cm (gör dem
inte så smala), ställdes på kant i ett special-
tillverkat skåp, och däröver: gjordes plats för
lokstallet, som placerades horisontellt på en
hylla med ytterligare en hy1la ovanför, där
det lullande materialet förvarades i special-
gjorda askar. Varje vagn och lok vilade från
strapatserna i mjukt fodrade fack. När ba-
nan provkör:d,es ägde "bolaget" 1 lok (en
biliig amerikansk byggsats, där drivhjulen

Mayuilles stati,o'tt i få.gelperspektiD. SnäIttåget
passeTar just några Dagrun som. stå,r uäntand,e
uid. god"smngasinet. Lägg miirke till lampan och

figurerna, längst t. h. rned dragkiirra.

jazzade fram över: spår'et) samt en boggie-
vagn och tre godsvagn.ar. När anläggningen
ansågs färdig, bestod vagn- ocftr lokparken
av 5 lok och 35 vagnar, de flesta hemgjorda,
rnen inte desto rnindre bättre än de vagnar,
som hopplockats av byggsatser. Köp en vagn
av varje typ som mönster och göl sedan vag-
nalna själv, det är inte så svårt som man
tror'. Då btir det biliigt. Hjulen är faktiskt
det enda som måste köpas. Boggisidor elle1
axelboxar kan man gjuta sjäIv.

Nu vidtog rälsläggningen. Slipersmattor ;
1-meterslängder nitades fast vid rälsen med
en specialgjord tång och de numera även i
Svelige tillverkade rälshållarna. Däreftel
klammades spåret fast vid bordet rned en
vanlig häftappalat. På detta sätt kunde spå-
ret sedermera lätt flyttas om någon föränd-
ling eller justering i spårplanen visade sig
nödvändig. Någon rälsbädd monterades inte
på bangården, som härigenom skulle blivit
mindre illusorisk. Dessutom hade arbetet
med spårväxlaln,a försvårats.

En synnerligen viktig sak som amatör.-
rallaren glömde i början var avbrotten i spå-
ret - sektionsindelningen 

- anläggningen
utfördes enligt tvårälspri.ncipen. Flera meter
redan lagda spår fingo brytas upp - där är'
redan fördelen med häftapparaten 

- och
eftel noggranna beräkningar inpr.ickades de
olika rälsisolelingarna på planritningen. Spå-
len lades ut på nytt med lagom stora avbrott
för växlarna. De olika rälslängderna sam-
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manhöllos rned skarvjärn, och små koppar-
trådar löddes förbi skarvjärnen för att få
god kontakt. Ni kan inte ana vilka strömför-
Iuster det annars blir. Enligt standarden i H0

på den tiden var spänningen endast 6 v91t,

inu ar den högre) och därför måste också

sparet håtlas rent Iör god kontakt mellan

arivttlut och räls. Före varje körning for ett

lok runt anläggningen med en fyrhjulig, spe-

cialtillverkad vagn och hyvlade spålet rent

från smuts och oija. I trämre ändan satt en

fjädrande rulle med sandpapper och i bakre

ärrd"o 
"n 

likaledes fjädran'de rul1e med mjukt
tyg, som indränktes med koltetraklorid från
en iehållare överst på vagnen. Bygg en så-

dan, det har ni god nytta av' Tänk bara,på
hu,- svår't det är att göra rent i tunnlar'
Apropå tunnlar bör man undvika att

96r^ 
-dem 

slutna. Det var ett rent elände

iarie gång - det hände visserligen inte så

[IODAI,LTEKNIK

ofta, men ändå - någon vagn fastnade eller

spårade ur i den två meter långa tunnel, som

i banans slutliga utformning byggdes' Gör

tunnlarna så att de verka fullt realistiska
framifrån, rnen försök att ha dem öppna

bakåt, så ni kan komma åt sPåret'

Sedan byggdes växlar. Två färdigbvggda
sådana, importerade från Amerika, inköptes

vid ett besök i Paris 1939 och med dessa som

förebild byggdes efter hand anläggningens

45 spårväxlar' De 1öddes samman av räIs-

bita;, men hjärtstyckena gjötos i de flesta

fall i ett stycke, av typmetall' Omläggningen

av växlarna vållade mycket bekymmer, men

slutligen fastnade byggmästa'ren för. en- elek-

trisk omläggning. Ett stort antal "leksaksmo-
torer" inköptes hos Mekanex och PUB i
Stockholm. öe hade permanentmagneter och

därigenom behövdes endast en gemensam

(Vat god' forts' På' sid" 34)

Caseg Jones uid första stiilfuerket. Situationen p& banan t:erkar nog så' dramatisk'

i'; *i ':'1

iJ
s
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Mod,ellfb,gure
mant talar om:

Mannen här ovan heter Segerfelt - därav SE-
GER på vingen - De fem strecken på vingspet-
sen betecknar antalet bortflygningar, tydligen
är det både vältrimmad och välflygande modell.
Kärran är en typisk exponent för "den nya sti-
len" som visat vad den går för på en rad täv-
lingar, med anrnärkningsvärt goda resultat.

Vi har inte glömt

A-lo ket
som på, grunil au konstruktörens

kallelse f&tt st& öuer tiIL

Full gas..,
(Forts. fr. sid.7)

lern på sin modellmotor under några tim-
mar. Tändningen brukar ju först som sist
krångla, vilket också brukar anges i den lilla

:l;::t"*, 
som medföijer de dyrare moto-

För' en skalämodell är en dieselmotor rena
rama idealet, och det trots det våldsamma
pris, som en sådan motor av schweiziskt
fabrikat nu betingar i handeln. På grund av
den stora slaglängden är motorn relativt
stor i förhållande till styrkan, men detta
uppväges i allra högsta grad av vikten, som
mestadels ej uppgår till mer än 190 gram!

Här nedan följer en kort och intressant
jämförelse mellan vanliga typen av motorer
och en dieselmotor i samma klass:

I

I_)

Namn
*Atom
Madew,ell
Syncro "Bee"
"Diese1"

Effekt Frop.-
Hk ke/hk diarn.
719 0,95 25,4 sn
r/s t,77 22,9 cm
l/8 2,30 22,9, cm
l/10 1,90 2i1,9 cm

vikt
105 g
230 e
298 g
190 g

"Dieseln" har alltså en effekt överstigande
"Atoms" med hela 20 /o. Och därmed torde
dieselmotorn exis'tensberättigande och många
goda egenskaper vara bevisade!

(En Halluig & Gerne-artikel)

En ats oiirld,en bösta - SUPER ATOM -alla kders flggmotor.

niista nummer.

xn-
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Sommar - segelflyg.

1 lla tecken tydel på att årets segelflyg-
fl säsong kommer. att bli den livligaste hit-
tills. Natur'ligtvis hai' statsbidragen bidragit
till detta i hög grad, eftersom materielfrågan
kommit i ett något gynnsammare läge för'
klubbarna än hittills, men det f,inns även
andra orsaker. Verksamheten håller på att
komma in i lugnare och klarale banor. In-
struktörsfrågan är inte slutgiltigt löst, det
vore överord att påstå, men det går'i varje
,fall åt rätt hå11. Under maj har KSAK an-
ordnat en sege'lflyginstruktörskurs vid Älle-
berg och en byggledarkurs under samma tid.
Dessutom ,bltu det två glidfly,ginstruktörs-
kurser i Trollhättan undel sommaren och
ytterligare en byggledarkurs i slutet av
augusti.

Under pingsthelgen har en ungdomsiedar'-
kurs varit anordnad vid Älleberg med del-
tagare från ftrela ]andet, främst de ledande
inom klurbbarna.

Löjtnant J. G. Karlsson, chefsinstruktören
för segelflyget, "tjuvstartade" den väntade
jakten efter rekorden med att den Z7-ZB
april vid Ålleberg sätta nytt utLrålliglretsre-
kord. flans tid blev hela 17 timmar, 02 minu-
ter', men ingenting är säkr.are än att flela
attacker: kommer. att göras mot det rekordet
innan året är slut. Och det komel nog också
att göras försök mot ibåde distans- och Lröjd-
rekorden. Det är heller inte uteslutet att vi
i år får våra första Guld-C. Det finns åt-
minstone två aspiranter'.

Av de rapporter KSAK fått framgår att ut-
bildningen av glid- och segelflygare ute i lan-
det pågår intensivt. Klubbarna har en mycket
omfattande verksamhet p anerad, och någon
brist på elever är det inte tvär'tom.

'Samma är förhållandet med KSAK:s egna
kurser vid Ålleberg, som börjar: den 4 juni.
Största svårig'heten för KSAK tycks för när-
varande vara att göra uttagningen bland de
många ansökningarna till kurserna fullt rätt-
vis. Vid Ålleberg blir det under sommaren 5
AB-kurser, 5 C-kurser och 3 F-kurser (ti-
digare D-kurser).

Den största händelsen under året ,blir utan
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tvivel segelfiygtävlingen vid Äileberg under.
tiden 21-31 juli, då eliten dlabbar samman.
Tävlingenrblir den stör'sta som hittills hållits
här i landet. Man kommel att tävla i två klas-
ser, dels en lagtävlan för' Glunau Baby och
.dels en individuell tävlan i en fli klass, där
,de högvär'diga planen för' första gången i
svensk segelflyghistolia får tillfälle att visa
vad de gå för'. Där' kommer. man att få se
Weirhe, Kranich, Olympia och kanske också
den nya svenska Fi-1 i aktion med durk-
dlivna ess vid spakar.na. Aft man sedan i
,clenna klass tävlar eftel de olympiska reg-
Ielna gör' ju inte det ftrela sämre.

Den fria klassen kommer- att utföra mål-
flygning, kombiner.ad dels med höjdflygning
och dels med hastighetsflygning, till mål som
bestäms av tävlingsledningen. I Baby-klassen
får endast lena segelflygare stälia upp, alltså
inte sådana som har eller har: haft motor-
flygalcertifikat, och i denna klass inför'es yt-
terligare en nyhet i reglelna. De tävlande får'
vid var:je flygning själva bestämrna sitt mål,
och poängen beräknas sedan efter ett visst
system, som inte bara belönal flygskicklig-
heten utan också bedömningsförmågan. Där
kommer ,flygarna att sättas på svår.a prov
när' det gäller att välja mål som kan ge
högsta möjliga poäng i förhållande till vä-
dellekssituationen för: dagen. Men även or'-
ganisationen av transporttjänsten blir av stor
betydelse. Där' får' ingenting klicka.

Denna tävling är en jätteapparat, men
tävlingsledningen lhar nu två års erfarenhe-
tel att bygga på, och det är därför man vågat
sig på .dessa stola arrangemang. Det kan
nämnas att man räknal med 20 deltagande
plan i valje klass. Grunau Baby-klassen
skall starta från Ällebergs hjässa och den
fria klassen från ett fält i närhe,ten. Sju mo-
torflygplan räknar man med att behöva för'
att kunna ombesörja stalterna, antalet funk-
tionärer blir ett 60-tal och sammanlagda an-
talet tävlings'deitagare beräknas till närma-
le 200.

Tävlingsledale blil majol C. O. Hugosson,
och i tävlingsledningen sitter bl. a. löjtnant
J. G. Karlsson (chefsinstruktör för segelfly-
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f-let kan utan överdrift sägas att de modema
J-,t modellmotonerna i effektivitet kan mäta sig
med "riktiga" motorer. Alla vet hur mycket
drivmedlets sammansättning betyder för exern-
pelvis en kompressordriven Mercedesrnotor el-
trer en racerrnotorcykel, men modellmotorerna få
oftast gå på en blandning som tillkommit så där
på en höft. Emeilertid har vi modellmotorfaa-
taster mycket att 1ära av herrar fartmatadorer
med utornbordsmotorer, bilar och mo.torcyklar,
Som regel består deras "soppa" av 50 /o sprit,
40 % bensin och resterande I0 Vo en special-
blandning av exempelvis aceton eller eter, be-
roende på loppets art.,En dirt-track bana fordrar
naturligtvis ett helt annat bränsle än en längre
Grand Prix-körning.

Låt oss ta en titt på de olika ingredienserna
och försöka reda ut deras lämplighetsgrad som
modellrnotorbränsle. Spriten har ett gott anti-
knackningsvärde för högkomprimerade motorer.
Den håIl'er dessutom motorn mycket kallare än
bensinen, och därför bränsletillförseln till cylin-
dern - och därigenom den utvr.mna kraften.
Bensinen visar däremot en fallande kraftkurva
om bränsletillförseln blir för riklig. Då spriten
håller motorn bättre kyld, utsättes varken tänd-
stift, kanna eller cylinderfoder för stora på{rest-
ningar. Kornpressionsglänsen kan höjas upp till
13 till t".

Även bensol har ett gott antiknackningsvärde,
men innehå11er liksom spriten en liten proc,ent
vatten, som kan ha skadlig inverkan på motorn,
främst då det gäiler tvåtaktare. I stort sett torde
denna nackdel för rnodellmotormannens del inte
ha någon störne betydelse.

Eter är idealet när det gäiler att få snabb start,
men det är långt ifrån något antiknackniags-
medel och kraftutbyiet ;blir skäIigen magert. I
trörjan av det nu pågående kriget Iär tyskarna
ha värmt upp sina jaktplansmotcrer mld eter
för att sed.an slå över till bensin. Som spriten
är ett dåligi startm.edel. är en liten tillsäts av
eter alltid tillrådlig. Aceton hal ett goti antiknack-
ningsvärde, men användes som regel i rnindre

get), ingenjör Beltil Florman, kamr.el Tole
Björklund och redaktör Yngve Nolrvi.

Det kan nämnas att väder.lekstjänsten vid
Älleberg under tävlingarna blir rationellt
ordnad och att man planerar speciella upp-
visningär' undel' de två söndagar som täv-
lingen omfattar'.

Det är synd oln dem som inte får vaxa vid
Älleberg under slutet av juli, det ar. säkert.
Hoppas att vädret blir prima. 

-i

kvantiteter tillsammans rned sprit eller bensol.
Härav torde framgå att sprit med en liten till-

sats av eter bildar ett gott motorbränsle, men
förbrukningen blir nära dubbelt så hög som vad
som gäller bensin, något som medför större
bränsletank och sämre ekonomi. Men då bränsle-
rnängderna för modellmotorer knappast behöva
rdknas kan det ju vara av underordnad bety-
delse. Dessutom innehåller spriten någon procent
vatten, och detta kan bli ett nog så allvarligt
problem om det gäller längre körtider. tsränsle-
blandningar detonera vid olika kompressionsför-
hållanden; b,ensin mellan 5 och 6 till 1, bensol 7
till 1 och sprit 13 och 14 til1 '1. Dessa siffror äro
ernellertid approximativa, men de visa att för en
motor med kompressionsförhållandet 7 till 1
passar en blandning lika delar bensin och b'en-
sol. D.etta är förresten en "soppa" som användes
vid flera större motorcykeltävlingar. För varje
motor med kompressionsförhåIlande på upp till
12 till 1, passa en blandning lika delar sprit och
bensol. Som negel inom racer-världen gäller
för långdistanstävlingar 5O Vo sprit ocln 50 Vo
bensol, rnedan spritmängden ökas då 'det gä11.-r
kortare lopp. tr.ör tvåtaktare tillkomnner alltid
något olja för smörjning. fnnan X<riget brukade
bensinfirmorna säIja en särskild bränslebland-
ning för utombordare och det skulle hjä1pa mo-
Cell,notormänn€n ett gott styck-- på väg.

Det är författarens förhoppning att dessa små
iakttagelser skall kunna tjäna någon modellbyg-
gare til1 ledning vi.d experimenterandet och det
vore synnerligen trevligt om det kund,e bli en
,diskussion om dessa ämnen - i varje f.all blir
frågan mera aktuell ju ftrera av de små tvåtak-
tarna som smattrar igång runt landet.

J. R. M.

Sommar.
(Forts. fr. si.d,. 2) __J

har tagit val'a på alla möjligheter att samar-
beta med redan existerande sammanslut-
ningar men om verksamheten dör bort i en
oändlig massa prät är ti.den mogen för: en re-
volution i stil med kommendör'kapten
Schiisslers och 'direktör Hedes bildande av
Modellseglarklubben. Hobbyns veteraner
har mycket att lära oss yngre och någon
förening ,för inbördes beundran är modell-

L

Mera om mo-

B. Lingntark.

"R,ucer-soppu"
Några tips för modellbi.Iar, bå.tar ocll nxo-

t or d.riu n a m o d, ellfly g plan.

seglarsporten inte betjänt av.
delisegling i nästa nummer'.
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Nej,uadat9C!nr{för-någonti'ng7,Lugn,mi,na herrar, lugn - giirninguniinnen beJinner
s-xg utom, räckhåll på and'ra si'd,an Atlanten. Men förresten iad, kai oi, siiitt.,a åstad,koÅtma i,
d'en bu'rLeska getwen? Bild.en' ouan uittnar i all si,n groteska humor om, äft hnrro, "tokbig-
gatna" ltar må.ngen treolig stund, innan rntisteruerket såg dagens ljus. Frånsett saxofoÄän
tyc_ks saken uara bi'Ilig - yen os_s, ernellan sagt tAcker red. o.tt man gjort rätt i, att pio""ro
oid.undret,bakont siikra g_o.Iler.-Vilken uppstånd,else skulle det i,nte bl{'om toket fingå fram-
föras i, frihet på, gator och landsuiigar?

)

Störst och först i"lL__ (Forts. fr. sid. 30)

nolledning jämte en tillförselledning till
varje motor. Då kostade motorerna 3 kr.
styck och användes till mekanoleksaker. I en
senare a::tikel beskrives hur man för 15 öre
per motol kan bygga om dem till de säkraste
växelmotoler som finnas. Dessutom blir inte
omkastningen häftig, det finnes ingen ::isk
att växeltungolna slår. ut rälsen.

Beträ{fande fastsättningen av växlarna
gjorde jag så att en bred rälsmatta lades ut
och ovanpå denna löddes växel.delarna fast
på små mässingsnubb nedstuckna i masonit-
under'Iaget. Efter många prov hade det visat
sig nämligen att halvhård masonit var den
bästa bor'dsbeklädnaden. Det gick lätt att
köra nel nubb och ytans något porösa struk-
tul val synnelligen illusorisk. Senare må-
lades masoniten melian spåren med Plaka-
färg. Men glöm inte att först dränka in ma-
soniten med tunn limlösning.

När spårplanen var klar, masoniten målad

34

med ljus färg liknande sand, och svart färg
påstr:uken i spå.r'et på de ställen där loken
vanligtvis stanna på bangården samt framför
kolupplaget hade ett halvt år gått. Ibland på
kvällalna gjordes vidl5,'ftiga skisser till den
elektriska utrustningen eller också byggdes
ett eller annat hus. Skarpa funderingar äg-
nades också åt vändskivan. Ifur skulle man
få ett runt hål med skalpa kanter.? Även
detta ploblern fick sin lösning. En lång ribba
anskaffades, en balsakniv dlevs igenom och
en spik markerade vändskivei.adiens andra
ände, och utgjorde sålunda centrum, när
ribban dlogs runt. Kniven skar det bästa hål
man kan tänka sig och cirkelskivan som föll
ur användes sedan som botten för vändski-
van. Därigenom blev det heller ingen svårig-
lret att söka centlum för vändskivans lag-
lingspunkt. Som motor för vändskivan an-
vändes en av de tidigare beskrivna motoLer-
na' som blev standardutrustning på banan.
Utväxlingen blev 1/39, d. v. s. ett snäckdrev
som saluför'des av Sven Wentzel i Stockholm.

Nästa gång kommer vi tiil elektrifielingens
början och den första åkturen.

xi
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MLljoniirshobbg har man kallat d'e

per sonb ef ord,rande modelljdrnuägarna.
Vi uill i.nte oreseruerat skriua under
detta omdöme, lnevv med obegränsade

I esu'r ser ifräga om u erl+tygsuttustning,
tid och ut. arnm.e kan man åstadkomma

lantastiska saker då det gäIler minia-
tEr jiirnutigar.

Jiimförande stud'ier är alltid giuand'e då det giil-
ler 'mod,ellbggge. På' Kings Ctoss Station h'ar

fotografen hittat lLlleputtuersionen aD Great
Norihern Atlantic uid sidan au den berömda

Lond,on & North' Eastern Pacific
(Den flggand'e skotten ).

Dn av våra lrämste då det gäller live steam
JJr lingdrivna modellok) herr Sture Pettersson
har 1åtit oss veta att hans förnämliga free lance-
Iok, sorn de flesta säkerligen känner från artik-
lar i dags- och veckopress kan förvärvas av hu-
gade spekulanter för 25.000 kronor. Denna notis
ger oss id6n att titta lite på en exklusiv och på
kontinenten synnerligen uppskattad gren av vår
hobby-Iive steamers. I Sverige har den lockat
några av de bästa modellbyggarna och deras
arbeten äro fu1lt jämförliga m,ed eller kanske

Modellteknik, för att få belägg för detta påstå-
ende.

'Lika svårt som de "riktiga" järnvägarna hade
att enas om en standardspårvidd, lika svårt är
det naturligtvis för rnodellbyggarna, som i alla
fall inte behöver bekymra sig orn samtrafik och
därmed sammanhängande problem. Spårvidder-
na varierar mellan 6315 mrn (2r/z tum) och t!57

mm (18 tum) d. v. s. mindre gruvlok! Go-ds-

ägarna i England brukade pryda sina -parker
-ed er," privatbana och just i dagarna har en

överlägsn.a de bästa utländska. Jag behöver.bara
nämnJ den riksbekanie direktör Arvid öhlin'
som visade några av sina minutiöst välgjorda
modeller på utställningen Teknik i rniniatyr på
Tekniska Museet, och lokmästare Nih16n, vars
mode11-"[.oke" var månadens modell i nr 3 av

Aj, Aj så, kan det gå onl rnan inte passar på,
troli,gen var d.et Lnte grabben som bär skuld till
att LN0-erpressen körd'e in i' ett sti'Ilastäende
godståg. Att köra ett mi'niatgrlok är i'ngen

barnsak.

Lilleputtj tirrlaäg

t _ft$,, 
=;';:r:.r:iii; 

*-s

,r; u:T$i

i 1*;:li.

Medan Pappa si'tter i bil, ger den förltoppnings-
fulle sonei startsignal för en spiinna-nde kap.p-
körning, dar utgången tir ouiss. Atlantic-loket

ti.llh,ör d'e större - spårn:i'dd 260 mm
(10 114 tum) .

35



domstol förklarat att om en hyresgäst språinger
berg och borrar tunnlar för en modelljärnväg,
kan det inte anses soc'n skadegörelse på den för-
hyrda parken, på grund av rniniatyrtågets este-
tiska utseende! Ingenting kan förmodligen tjusa
en man med pojksinnet i behåIl, mer än anblic-
ken av "riktigt" miniatyrlok. På nöjesfält och
utställningar i de anglosachsiska länderna bru-
kar lilleputtbanan därför sällan saknas bland
attraktionerna. Nu återstår det att se om Gröna
Lund i Stockholm eller'Liseberg i Göteborg äm-

MODDLLTDKNIK

nar Jörvärva det petterssonska loket - varje
modellbyggare eller fackman inser för det gigan-
tiska arbete som nedlagts på detta är 25.000
kronor endast en ringa ersättning. Om istäl-
let någon privatman tycker att det sku1le vara
trevligt med en bana i stil !'ned den sorn syns på
en av bilderna så hoppas jag att han talar om
det. Hans trädgård bleve säk.erligen välbesökt.
Ätminstone vet jag en som inte skulle dröja en
sekund för att efterkomma en inbjudan.

Beli.

Hiir ett ausnitt au Mr. Crebbin's törsöksbana. Mod,ellerna heter "James Mi.lne", "Sir Felir Pole"
och "Ald,ington" och topphastigheten dr 38,6, 32 och 32 kmltim, resp. Spåryid"d"en ijr 114 mm.

Så, skulle man lta det!

:. , q:l .:r.&

:aÅd i' '
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MODELTLTEKNff.

AB. Ferrolegeringar
Arsenalsgatan 2 - Stocltholm

BETALD AI\1\O1\SPLATS

au firma intresserad för hobbyns popularisering

och M odellteltniks fr amgårug.
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tyrracer, som vi presenterar i detta num-
mer och denna fartfyllda, fräsiga teikning korn-
mer att införas i varje nulruner i samband med
en särskild racerspalt där herrar fartfantaster
får tillfälle att ventilera sina problem - väl-
komna. De gamla vdnnerna bland modellflygare
fartygs- och modelljärnvägsbyggarna iblir väl
inte mulna för att så mycket utryt"nme ägnas åt
den nya sporten. När vi vill lancera en nyhet,
vill vi gärna göra det ordentligt - nästa vagrr

sorn pr€senteras blir siilerligen något svensk-
byggt åk efter våra ritningar och tips.

överskriften lovar att vi skall ko,mmentera
några ibilder, sorn just anlänt från det stora
landet i väster. Vi ser en verkligt vii-lutrustad
rac,erverkstad, tillhörande den stora Chicago-
klubben, och då är det inte utan att man kåinner
avundsjukans alla kval - så skulle man ha det
or'dnat för sig, då skulle det ;bli åka utav. Nu
ligger de flesta av USA:s fortåkare vid fron-
terna, fabrik,erna trrar fått arrrrat att tänka på åin
modellmotorer och de hemrnavarande sorn
irots allt hå1ler sin hob,by vid liv har upptäckt
att man själv kan tillverka även moto,rer i klass
med eller överträffande de biista färdigköpta.
Det är både aktningsvärt och imponerande att
man i modellbyggarkretsar försöker fortsdtta
livet som vanligt och dessutom slå rekord -man har nämligen passat på och flyttat världs-
rekordet över på andra sidan 100 miles per
timme!

Ett annat rekord, fast av annat slag noterade
Larry flermen sorn syns till höger sorn med sin
vagn krockade eftertryckligt under en tävling.
Uppmuntrad av sin fästmö byggde han om vag-
nen och brände ibanan redan en vecka efter
katastrofen! Det är den rätta andan kring racer-
banan. Vi tror inte att svenskarna är siimre
men vill gärna se den nya hobbyn ta fart.

l\ågra bilder. . .

ärovan ser vi hur tecknaren ser den rninia-

Jtm,mie Thompson h,åIler på med, sin rnagne-
stumram som skall bli d,et ltittaste sorn nÅgon-
si.n skapats. Ned,an syns en del au Jim.mins uerk-
stad, - lzan tillh.ör Chicago Race Car Associa-
tion. Till höger ser ui. Larrg Hermen betraktande
förödelsens stgggelse och en närbild, ats &ket som

reparerad,es p& en oecka.

l

I
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En byggtatsra,cer.

Vår tred,je modellbzlsritntng iir en reftre-
sentatiu amerikansk bgggsatstsagn 

- \USS-
satsen kan man naturltgtt:i.s inte uppbringa
för nd.ruarande 

- men alltid kan rnan htimta
tips och uppslag för höstens ur&I&k.

_=_

som presenterades i, förra nunaret ses hiir i
god, speed, fast d"et iir längt ti.ll toppfarten.
Den sorn iir intresserail au att bggga sig en
uagn, kan rekt:i.rera nr 3 och, 4, d.iir ri.tntngar
och beskriuning uarr,t tnf örda, fr&n uå,r erpe-
dition. Det kan anses Dara mycket troligt att
de första tiiuli.ngarna kommer att gå, au sta-
peln red"an i, ltöst. För d,em som frå.n början
önska uara med i leken iir ti.d,en alltså. mogen.

MODELLTEKNII(

a

I

Aluin-ra,cerrL

Skala 1:2,5.
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A1 Mässingsbeslag för u{2.
A2 Chassistag av mässingsrör.
A3 Fositionsmarkering.
A4 Ba.kre chassiplåt (n'niissing).

A5 Unborrning för bultar.
A0 Axel g'enorn'Ä2.
A7 Brickor.
BL--Fi}4 Balsablock och plywoodspant m'

för karossen.
D1 Bock med lager för drivaxel.
D2 Medbringarstift.
D3 Drivaxel.
D4 Ericka.
D7 Lagerbussning.
D8 Drevbricka.
D9 'Fjäderbricka.
D10 Drevhjul, stansade av canvas.
D11 Mutter (a) Låsmutter.
E1 Fläns å motor.
E2 'Svänghju1.
E3 Uriag för medbringarstift.
Bl ögonskruv för wire.
E6 Motorns lufiintag.
E10 ,Avgasrör.
E12 Motorns avgasrör.
E20 Strömlinjeplugg.
Fl1 Framaxel.
F2 Brickor.
F3 Fiäder.
F4 Framaxelljäder, Aluminium'
F5 Bricka.

FB Drevplatta.
[I1 Pianotråd.
TI2 Nippel från cYkeleker'
[I3 Fjäder.
H4 Urfag Iör motorns avgasrör.
[I5 Motorhuv (aluminium).

m. H6 H7 Böjningar av i[tr1.

[I8 Bussningar för H9.
II9 IIå1 för fjäderhaX<ar.
[.1 tsult.
I2 Fjäder;bricka.
I-3 Mutter.
L4 tsakaxelstag.
L5 Urtag för styrnin,g medelst I-4'
LG Mutter.
M1 Bult.
M2 Bricka.
iWi Fjäderbricka.
M4 Mutter (a) Låsrnutter.
M5-M20 Metallskruv'
N1 Metalislkruv.
N2 ,Fjäderbricka.
N3 Mutter.
N4 Metallskruv.
I\IS Bricka.
N6-N8 Metallskruv.
R1 Rarnbalk.
R2 Ramblock.
R3 Bussningar.
R4 Motorbock.

9e
@ö
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GT]I\NAR KALI]\
bra hilbyggare.

pr n modellbyggarnas nestor. är Herr Gunnar.uKalin, som hjälpt otaliga av oss yngre mo.dell_
byggare med råd och dåd. Han äi l"ika myck,et
uppfinnare som modelibyggare i utövandåt av
sin,hobby 

- men framför ål1t är han en av de
hjälpsarnmaste och vänligaste människor jåe
rnött. Som vi ser av bilderna är det hans sträI
van att på bästa och enklaste sätt få sina model_ler att fungera tillfredsställande. Chassiet iill
den bilmodell, sorn omnämnts i denna tidskrift
redan i samband med utstäliningen ,,Med enkla
m1ed91", består i huvudsak av banäiärn med fast_
nitade flänsar för hju1ax1".t.r" o"i, dito flänsar.
sorn motorbock 

- motorn är nämligen förse.dd
med fo.t., då den.gjordes_ för utstäilniigsändarnåi.
uummrrrngarna aro vanlig gummislang som irätts
på en järnring. och däreftör ll"l-uts"Å"J suio-

Hiit ouan betraktat h.r Kalin sinsiillsynt uiilgjorda Buickntocl.elt, si,Å
nedan sgns utan karossen. En b'ensin_
?n?!or, .oy tnodellbyggarens eget fa_brtlt,at drluer uia eD kttggutuiitling det
kraltrga c/zassiet.
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Fara törnämliga. modellmotorer prgder en nvonter i det Kali'nska hemm'et, och uittnar -om äga-
,önri,,'bygsarelns och konstruktdrentorTy:W 

r"?:tf:ffi:* 
och' srkesmässiga skicklighet i ut-

tion. Som alla modeller, vilka vuxit fram i Gun-
nar Kalins verkstad, är bilen ett prov på rejält
arbete och uppfinnarförmåga då det gällt att nå
ett naturtroget utseende. Som exempel; titta på
fönstren i karossen, bleckplåten ger en långt
bättre vision av bilfönster än glas någonsin
skulle gjort på en modell i denna storlek. En
mästerlig ytbehandling och lackering förhöjer
ytterligare rn'odellens värde. Nu vore det ett
grovt f,el att säga att bilbygget är någon rnera
betydande de1 av hr Kalins modellbygge - det
stöista intresset har han ägnat åt motorer och
gör så fortfarande.- Se på bilderna. En verkligt utsökt samling
rnodellmotorer har under åren blivit till under
hans skickiliga händer, och troligen mer än dubb-
la antalet driver nu båtar och flygplan på åt-
skilliga plats,er i landet. Som vi sa'de i början -det har nog inte hänt att Gunnar Kalin lämnat
en motorsugen ung modellbyggare ohjälpt.

Vi skall ägna ett speciellt intresse åt den
minsta motornr som syns på två av bllderna.

Detta är Sveriges mig veterligen rninsta rnodell-
motor och det är inte o.troligt, att den slår världs-
rekord. Dock är den inte enbart en unik skåp-
prydnad - nej det är verkligen en ful1t funl<-
tionsduglig och prövad motor! Det finns inga
modellmotortändstift att få tåg i, och det har
inte funnits på flera år - men tro inte att detta
förhåliande stoppat hr Kalin - han gör alla sina
tändstift själv och när det gäIlde allra minstingen
kom hans uppfinnarförn-någa väl tillpass. I ett
precisionsarbetat fattningsstycke sitter en, bit
glasstav, rned en insmält metalitråd - och si
det fungerar tillfredsställand,e.

Detta var några glimtar från Gunnar Kalins
hobby - och vi får tillfälle att återkomrna - han
har näu'nligen också gjort ett lok - ångdrivet
förståss, höIl jag på att säga - och det kommer
vi tili i ett kommand€ nummer. Tills dess tar vi
hatten av lör 'Gunnar Kalin, en förnämlig rno-
dellbyggare och en lika förnämlig människa'

BeIi'

?. o. Så ser bilmod,ellen ut und,erifr&n och d,änntrll Soeriges och sd,kerligen etu aD- uärldens
mi.nsta bensinmotorer so,m uerkligen kan fungera. Hand,en intill h&Iler ett teserotiind'stitt, med'

en nxetalltrå,d isnriilt i. glas!
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Skaln 1:2,5

Öuerst till uiinster luftrenaren och
d,ess d"elar, d,iirund,er knrosseriet, så.-
d"ant d,et bggges i balsa. öuerst till
h.öger bakoxeln och balchjulen, diir
und,er ratnbalkarna och nederst d,e-
talj från frornhjulen. Und.er startas
rnotorrL meil startsnöre. Obs. särslcil-
d,a startbatterier inkopplns tills m,o-
torn bli,uit ourm. Infiillt detalj au
framareln med, Iös shgddsslrcna för
start (F 11)).

52 Hållare för tänd,batteri.
SB Ilållare för luftrenare.
S4-S5 rllåliar,e för avgasrör.
56 Skruv.
S7 Hållare för spole och kondensator.
SB IIå1 för bult M10.
Sg Hå1 för bult M9.
S10 Skruv.
T1 Fläns å bränsletank.
X1-X3, T-e.dningstråd.
X4 HåI i R2 för ledning.
X5 Kontakt.
XO KontaX<tklämrna.
X7 Lödsiällen.
XB Hål för S10.
21 [-ödstäIle.
Z2 Bakre gavelp)åt.
Z3 Kopparull (ej stålull).
24 Renarcylinder.
Z5 Främre gavelplåt.
26 Munstycksrör.
27 H.äl för luftintag.
Z8 ,Gummislang.
AC lluftrenare, BY tänd,batteri, C spole, CD

kondensator.
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Sknla 7:2,5.

Huuud,skissen aD Dagnen. Förklaringar ti,II beteckningarna återfiwws i terten. På' grund' au den
lilla skulan 1:2,5 har beteckningarna inte bliuit så tAdliga som önskuiirt uore, rnen ui' hoppas att

det g&r att liisa uto.n hiälp au förstoringsglas'

Hiinnuid" en pralctr.sk håIlare för motor-
hutsen kan ti,Iloerkas au nÅ,gra eker-
ni.pyflar till cykelhjul, etu bit ståItrö"d och
en spiralfjiider. Ooan en skiss öuer
d"elar som måste utså.gas ur metall'plåt.
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På aå,r bokhylla. . ..

Segelflyghandboken DeI lV och V.
Förlag:'Svensk Flygtidning, Malmö.

Nu har de efterlängtade sista d.elarna av Se-
gelflyghandboken harnnat på vårt skrivbord. Den
utgör som bekant en vederhäftig översättning
av Dipl. ing. Wolf Hirths berömda och snart
klassiska 'flandbuch des Segelfliegens". De1 IV
håller samma höga standard som föregående de-
lar, vilka vi hade nöjet att rec-önsera redan i
majnumret.

Det största intresset fångar emellertid del V,
Suenska segelflgghandbolcen, som är ett original-
arbete som verkligen fyller ett behov bland vår
litteratur och inte bör saknas på någon flygin-
tresserads bokhylla. Den kan köpas och läsas se-
parat och 'innehållet: trIistoriken över segelflyg-
ningen i Sverige 1ämnas av framlidne redaktör
Harald Martin. Denne flygjournalistikens fader
förde sedan 1903, en fullständig "bokföring" över
allt sorn tilldrog sig inom flyget och torde varit
landets kunnigaste man på detta område, liksom
hans ,bildarkiv var det största och mångsidigaste
i Sverige. Vi känner Harald Martin från ett fler-
tal ,böcker och hundratals populära flygartiJ<lar
och hans narnn är tillräck1ig garanti för att se-
gelflygets historia icke kunnat få en bättre sa-
gesman här i lan'det. Vår medarbetare, propa-
gandachefen i 'KSAK, redaktör Yngve lrl,orrvi
skriver om Svensk segelflygutbililning, kunnigt,
redigt - bra. "Kalle med ä" d. v. s. civ. ing Karl
'Svänsson skriver om "Förutsättnlngar för ett
starkt segelflyg", nyktert och utredande.

'lFörlåt herrar bilister, men strängt taget är
bilen faktiskt mera ändamålsenlig som fortskaff-
ningsmedel än {ör sport. Cykeln är också ett
fortskaffningsmedel - och ett ufonärkt sådant -men det är också ett sportredskap sorn ger sin
ägare de stör'sta möjligheter att träna upp styrka,
snabbhet och uthåilighet. - Och förlåt, herrar
motorflygar.e. Motorplanet är ett utmärkt fort-
skaffningsmedel och en ganska trevlig apparat
för utövande av sport. lSegelflygplanet är ett då-
ligt fortskaffningsmedel, rnen oilket sportred-
skap!". Det var Yngve lNorrvi som hade ordet
och skrev om segelflygets framtid - vem skulle
göra det bättre? Sedan ing rG. f,I. Derantz pratat
om modellflyg får man några glimtar från segel-
flyget i Danmark och sedan kornmer "Segelflyg-
bestärnmelser frårr luftfartsmyndigheterna".
Därmed är man inne på en intressant avdelning
med alla tänkbara person-, siffer- och diplom-
uppgifter, sorn avslutas mgd en sammanställning
av landets flygklubbar.

Del V kostar 3'.50 ett pris som den får sägas
vara väl värd, även för icke segelflygare och
även för dem sorn inte tänkt skaffa sig de första
deiarna de svenska segelflygarnas bib.el. Medan
vi äro inne på segeiflyg skail vi passa på att
rekommendera en bra segelflygarroman för de
yngre.

Segelflygaren
av Manfre'd Wiese.
llindfors förlag. Pris häft. 4.50.

Det är den första skildringen på svenska i ro-
rnantiserad form som hämtat rnotiv från seg,el-
flyget. Författaren har varit med i gamet från
19ä och känner de fl,esta aktiva segelflygare och
många av dem kommer R.olf i kontakt med. un-
,Cer utbildningstiden och rekordfiygningarna i
Sverige och Tyskland, i Norge och över Ishavet.
rG. ,H. Deratz svarar för förordet och teckningar
rred förklaringar hjälper oss att förstå rnånga
fackuttryck.

Skildringen av 'Rolfs och 'Guns äventyr och
flygningar har en speciellt frisk charm, då det
gäller den de1 av roman,en som har verkligt un-
derlag - när f:ntasiens vingar lyfter författaren
i alltför viid flykt blir romanen svågåre, men
r:nan följer R,o1f meil spänning ,och intresse, från
hans verkliga debut på Wasserkuppe till de fan-
tastiska uppl'evelserna i'Golfströmrnens uppvin-
dar. Resultatet blir en underhållande och god
s:rnmanbok för flygintr,ess.erad ungdom.

MODDLLTEKNIK

Vörldens frömsfo verk i silf slog
ov HIRTH - HUGOSSON - OVGÅRD

M o dellfla g ets f ör ste i.nstruktör
ing. G. H. DERANTZ, KSAK, skriaer:
"Tillåt mig först och främst att gratu-
lera tiil handboken. Det är skönt att
veta, ati den nu finns komplett, och
jag tror, att den kan bli en b,est seller,
åtminstone i våra knetsar. Jag var nere
på Ålleberg i går, och bokverket dk-
kuterades flitigt. Särskilt {äste man
sig vid, att .boken innehåller så mycket
aktuella nyheter."
I uarje bokhand,el eller frå,n förlaget

- Sarntliga fem delar nu utkomna -Del 1-4 pris 2;50 kr pr del.
Del 5 pris 3:50 kr. Verket inb. i gediget

blått klotband pris 13:50 kr
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tser härm,ed få rekvirera det
allra första numret av Eder
alltigenom utmärkta modelltid-
skrift'Mod,e1lteknik", (Post-
förskott).

lcenast jag sett igenorn ett
nummer av tidskriften förstod
jag att den verkligen uppfyll-
de kraven rnan stäiler på en
dyiik.

Jag måsie även omtala att
jag för några dagar sedan köp-
te Hobbyboken 1944 och sedan
liiste vad Ni skrivit om den i
"Modellteknik". Allt vad nrli
anmärlkt är iill punkt och
pricka överensstämmande rned
vad jag och som jag vet även
många andra hobbyvänner tyc-
ker. Den var för "torn".

Arbetsbeskrivningarna iill
ritningarna i "Modellteknik"
iyck,er jag däremot äro aIlt-
igenom förträff1iga. Ännu en
sak har jag på hjärtat och det
är följande. iEftersom jag bl. a.
är mycket intress,erad av järn-
vägar ville jag så gärna fråga
om det inte vore möjligt få
ritning av lflerr Gunnar No-
r6ns lok ('H0) införd i tidskrif-
ten så småningom (* arbets-
beskrivning).

En beskrivning av hans
tr'evliga hopfällbara järnvägs-
anläggning vore naturligtvis
också en n'nycket välkommen
sak om det nu rnöjligtvis skulle
gå att ordna.

Till sist lovar jag rekorn-
mendera Eder verkliga ful1-
träff "Modellteknik".

Med varma hälsningar
Ed'er vän

Lenrwrt Bengtsson.

Visst kommer loket, rnen
när? På grund av inkallelser
är det ornöjligt att lova någon-
ting. Vi har ju till och med fått

ta oss en paus i beskrivningen
av ,A-Ioket då man inte kan
sitta och rita i ett överfyllt tä1t
eft'er dagens ansträngande öv-
ningar. Sign. Casey Jones, som
på sin tid lanc'erade den hop-
fällbara anläggningen, berättar
om den i detta nummer, och vi
kommer senare meil beskriv-
ning och teckningar. On'n Ni
vill sända Ed,er adress, skall
jag skicka nr 1 av tidskriften,
det ligger reserverat för Er
räkning. Tack {ör de vänliga
ord,en om Mo.dellteknlk - vi
gör vårt bästa för att ge den
ett intr.essant och läsvärt inne-
hå11, och med läsekretsens hjälp
har .det lyckats oss och skall
lyckas i fortsättningen också.

1. Jag undrar hur jag lämpli-
gast ska1l göra "gråiset" på ett
flygfält i miniatyr för model-
Ier i skala 1:,100? Flygfältet be-
står av en TRiEETEX-skiva. 2.
Hur stor startsträcka behöver
J 22.

Curt U.

I den lil1a skaia det här är
fråga orn måste nog griiset be-
stå av naturtrogen må1ning.
Jag vill varna för varje försök
med sammet eller annat
"ludd". Däremot kan man prö-
va att bestryka fältet med lim
och str'ö verkligt fin sand över
ytan. När limmet torkat sopar
rnan ,bo,rt lös sand och rnå1ar
med en rnörk nyans av grönt,
vattenfärg eller limfärg, då den
är torr, må1ar rnan över 1ätt
med ljust grönt - gärna rned
en tillsats av brunt. Gör en
provbit och experimentera
med; tills Ni får fram den rätta
tonen. 2. J 22:ans startsträcka
är förmodligen en militär frrem-
lighet - men den är säkerli-
gen inte längre än andra mo-
derna jaktplans.

Red.

salu.
f
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Modellok
spårvidd 0 säljes. Närmare
upplysningar genom A. Lan-
d,erman, Ågården, LEckebg.

Dieselmotor kr. 40:-.
Kornplett oarbetad material-

sats. Cyl.-diam. 12,5 mm., slag-
längd ,12,5 rnm. Ritning med-
följer. EMTA, Siiterby, Ha-
ueröuallen.

@l
Märklinlok
köpas, trasiga ,e1ler icke korn-
pletta. Event. ibyte mot svår-
åtkomlig material. Beskrivning
och pris tiil 'SL" Fack 3, OsbA.

Lösnummer
och årgångar av The Model
Railroader köp,es. Svar med
uppgift om nununer och årgång
kan sändas till Modelltekniks
redaktion under sign. '?0".

ORÅIIS
i reklamsyfle!

1 st ritning till modell-
segelbåt "MöRTEN"
Ser ut som en båt
Seglar som en stor båt

trytl{IzEts
Apelbergsg. 48 Stockholm

Varfiir inte
utnyttja denna plats för att tala om att Ni har
material och modeller som Ni inte direkt behö-
ver, rnen som skulle kunna vara till nytta och
glädje för andra modellbyggare? En privatan-
nons i Modellteknik kostar 10 öre ordet. Söker
lNi kontakt med likasinnade kostar det 5 öre
per ord. En möjlighet sorn bör utnyttjas.

-
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Henry Ford .

(Forts, fr. sid,. 5) _)
inför hela värtrden visat, att Henry Fords ur-
sprungliga tillkännagivande, som av honom
själv formulerades enligt det följande, icke
varit tomma ord utan uppriktigt verklighet:

"Jag vill bygga en bil för den stora mas-
san. Den skall vara stor nog för familjen,
men liten nog för individen att sköta och
ta hand om. Den skall vara konstruerad av
bästa material, tilverkas av de bästa arbe-
tare, som kunna erhållas, efter de enklaste
linjer, som modern ingenjörskonst kan
åstadkomma. Men den skalt stå så lågt i pris,
att ingen, som har en någorlunda god årslön,
skall bli ur stånd. att äga en så.dan och med
sin familj njuta välsignelse av några lyck-
liga timmar i Guds fria, vackra natur".

Att Ford blivit även de mindre inkomst-
tagarnas vän bevisas av följande Lristoria:

Henry Ford var ute och körde i sin Ford-
'bil och kom så småningom fram till en anrurn
vägfarande, som oljig och smutsig stod ned-
böjd över motorn på sin lyxvagn, som väg-
rade att fungera.

Ford stannade sin vagn och frågade främ-
lingen, om han kunde vara till någon hjälp.
Medan den rike bilägaren stod bredvid sin
vagn och svor över alla mekaniska ting, av-

MODEI]LTEKNtr(

hjälpte Henry Ford felet och stod just i be-
grepp att återupptaga sin avbrutna färd då
främlingen räckte fram en dollar som ersätt-
ning för utfört arbete. Henry Ford avböjde
artigt, men då utbrister mannen med lyx-
bilen: "Äsch - var nu inte så högmodig, en
mån som kör en Ford har alltid god använd-
ning för en dollar!"

Efter T-rnodellen gjorde Ford "4" sitt
segertåg genom världen. Detta var en kraf-
tig fyracylindrig vagn med fyrhjulsbromsar,
och tili Sverige anlände de första exempla-
ren i början av år 1928. På Auditorium i
Stockholm hade anordnats en storstilad ut-
ställning, och den bilintresserade allmän-
heten kunde icke nog syna denna nya Ford-
skapelse in i minsta detalj. För den tiden var
den nya Ford-vagnen en sensation av första
ordningen. Det helsvetsade karosseriet och
det splitterfria glaset i vindrutan beundrades
vederbörligen, och de rnånga nya finesserna
på chassiet och motorn väckte livlig be-
undran.

En och annan skeptiker hov upp sin röst
efter att ha stått nerböjd över den nya bilens
motor och sade till exempel: "Ha, inte ftråller
dom där usla fjädrarna från strömfördelaren
och till tändstiften. Dom kommer att lroppa
av när man kör över dåliga vägar". Eller
också var det något annat förmenat fel som
med sakkunskap skulle påvisas. Men som
vanligt visade det sig, att Fords konstruktio-
ner voro utexperimenterade in i minsta de-
talj innan de släpptes ut i marknaden, och
den bilköpande allmänheten kunde ännu en
gång beundra och jämföra Ford-kvaliteten
jämsides med andra bilmärkens, som gjorde
allt för att taga in Fords försprång i och med
lancerandet av den nya A-modellen.

Sedan år 1932 tillverkar Ford även vag-
nar med 8-cylindriga motorer, och "Ford V-
åtta" har nästan blivit ett axiom bland alla
världens bilister.

Just nu arbeta Fordverkstäderna med till-
verkning av krigsmateriel, och den nu 81-
årige Henry Ford har tvingats till andra ar-
betsområden. Men när kriget är slut, och
haven åter bli fria, komma vi åter att få
njuta av det storslagna verk, som skapats
av idealisten Henry Ford! Nya biltyper skola
komma från hans mönsterverkstäder, som
föga likna de hopgyttrade fabriksanlägg-
ningar, man ofta får se på andra håI, utan
som ligga spridda på grönskande fält med
fritt tillträde för luft och sol.

CYKETBITEN

Den perfekta CYKELBILEN
Finnes nu öuen 2-si,tng.

Byggd sorn en ;bil i synnerligen lätt X<onstruk-
tion. Därför lättrampad som en cykel och en
idealisk långtursvagn. Ni sitter i den skyddad
för regn och b1åst och, har gott bagageut-
rymme. Ni kan själv bygga den efter våra

f*håTfiåt,Jlfl*iil, 'l* *'". 
4:50

Hobbyförlaget Avd. l, Borås. Wertr,er R. Leimberg.
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Ltis i detta ntrmmer:

HEI\RY F'ORD
den moderna industriens legendariska gestalt

FIILL CAS Störst och först i H 0
33 amerikanska modelhnotorer

presenteras
Beskrivning av Sveriges
fömämligaste H O-bana.
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Bygg e.fter ud,ra beskrianirugar:

ttc. 
B. Pedersentt Curtiss YIP 36

En gammuldags kanon
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