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-KH,HHffiffiAR
Hör startar HobbyJolk en inaentering
bland landets hobbyklubbar' Sktht
oeh tala onn, nad ni gör i ER klubb!
och frimärksamlarna träffas lika
merl r'åd och hjtilp,
"leåare,
esperantoentusiasten och ungätiu rl,,a.. sin
Särnblom'
Edmond
domsvännett
--E,t .u Nacka Hobbyklubbs viktigaste uppgifter

har varit ntt anordna offentliga nTrevlig-a aftnarr'
.'" .fr{f. litterrira eller konst-käfferep.med,föredrag
och uiitlerhållning. Samtliga dessa aftnar har vant
giu"t,t" i alla avieenden, itom de ekonomiska' fråI^n
är om de kan anordnas utan subventiou'
---iniåt
det nya året står klubben beredd att starta
en- iotosektiori. En stor fotopristävlan är redan utinil=t,"-"å t'lera hundra hronör- i pris, och fleraordtressegruppel pockar på att få sina sektioner
nade.

har Nacka Hobbyklubbs styTrots all framgång
'befymmer'
De största är: ckonorelse åndå stora
ge-

(

)Qrl

Ledrren /ör I'ac/ia H obbul;IulLI;'s /iortsl's el;1i6n'
B;;i];;,I, f runtlör .sitf 'sirr//li med tlt:t portriilt.rrrt
ruii,*,,t ito'r91nt(istt.:.e IIurt'iit'{nder'ssort' solr} Ivrrt1
Å,Atirt oclr si;linÄ t stnden uitl den festlighet den
-iåri.
tgt9, tlri .\'rtclitt /it'/i sirrrr 'slrrdsprirriletlIer'

Treuligt Jolk

i

I\acka!

l\T ackr l{obbykiubb har allt setlatr sitr start höstetr
I\ iöi; i"-ilL glädja sig åt ett stadigt stigandc irtFråtl
tresse från ortetrs irinevånare och nrvndighcter' har

;;;iy;;;;" irörjan mccl ctt tjgg,utal.rnerllemmlr
kilmratt'r
itut tiö r.uxit ut till rner än 200 lrokl'örtlaf<)rt'ltitrqctr
m1'cket stort antal deltugare i av 'l'lck
uiovare
"tt krtrser och ol'l'etttliga aftnlr''
anortlnade
ett iivctr
att ekoltoltriskt Ittvckct lvckat rcsrtllrtl av1946'
bler'
i"å";ist tu1'ckct lr-ök:rcl'irhbvutsliiltning
ä"t'""-iiri,qi ett lågga verkstrirhett'n pti ctt mycket

högt ktrllur ellt Plan.
uncler scnaste årtrt, sr,dau clc egllll tillgån;lirrlta
böriat sitta, ltar kltr5be. gcllonr 5iiilp trån m'''Jig-

heternakttttttlttftrlll'öliasittlvsikt:'rlllsilllllit(lelll
to." t:iff lta ttt nfigot liositivt av sitt l'ritirl''

I(lubberrsr'erksarrrlretlrarelltsetlirrrst.trtcttr.ltt.it

förJelatl på olilia st'ktioner allt e ftcr uttldle't'tuarltrts
viri"ir_.**,,.^ llhncl dessa hal kanske lionstscktionell
kttrser oclt
rit clcn verksamtn:tste mcd t'cgellrutttlltl
ing
låi*- rttu."ibe stik. Littera t urst'litiotrt'tr' rt tr <lt'r ledtr
noris Ileltzikol'l' hirr un<lr.r' årcn hunnit
hl'rl"i.'iii.--"g.
mett nordisk litteratttr etr Striudbcrgsscrie och.
I tlctttrn
i;;'l;;i nu på mctl en kurs i motlcrrtism'
iigttar- tc'rä"ftig". f' å. även kotrstsektionen sotn
studct'ar
som
tnrtsiksektiottcn
saurt
Picilsso,
ftt
miltelt

moderna komPositörcr'
Snickartra lurr vat'.ic vccka sina arbetslltllar i Skut"-;-k;l;, dår snickriic' ^\lvin Larsson stfrr till t'jänst

4

min. lerlarfrågan, lokalfrågan. Dessa crux er i
iii"".r*"r" svårigheter for-alla id6ella föreningar
ilå.t tu"a och aliiså ingenting för nackaborna speIIen rned entusåsm och i medvetande om
"i.ttt.
stadsmakternas och de lokala myndighete-rnas in-

i;;.;

hoppas klubben det bästa

"tuli.?Tl,ä;r".

Lidingö hobbYJörening har inga
å,rsaugiJter.
T\ e fria klubbarna inom Lidingö Hobbyförening
Uutn"i"t på så gott som självständiga avdelningar
*.J .g"" ^stytetsär och möd representation i huvudföreningen.
-n-Oiu"i"Stn är omkring ett år gammal och räkrar niirmaie 150 aktiva imåleri oöh teckning, foto'
slöid och sång.
Vi har ."äun haft ett par mycket omtyckta
lått
utställningar, <tär även icke medlemmar
ä"itu .oå utställare. På utställninga-rna b-11kgr
vi ordna med dem'onstration av hur arbetet tllrgår

inom lörekommande grenar' På den senaste utställ'
och

;ri;;;;,-;;i" t,ott. i To"rsviks folkskolas modelna
liuå iokaler, hade vi bl. a' ordnat med omröstvilririöu"il.rl nrcd priser för. bästa. röstresultat'
ket"urrpslag nrottogs med stort inlresse av allmän-

i';i";5-Ä;;n

inträäesavgift upptogs ej' om

l:i Siort

blivit fOrinOgna. Vi utkrriver ej
"n.t "av medlemmaina, cndast kollekt
fr"if"t årsavgifter
I'iir läckande av löpande utgifter'
I våra klubbar liar vi gåtit in för allvarligt arbete

ä;i-ffi;ii

t

gång varje
ocir har våra sammankorÄster ungefär en
skola'
Torsviks
i
ellerhcmmen
i
antingcn
to"f.",
bra arbels;;;;i hut göä belysning med.lysrör och
verkrrära.' 6'tqf; får"dessritom bc:gagna skolans
en mindle ersättning'
mot
rÅaskincr
tw
oct
''i'i"I;;'"tå""t

med instruktörer inom de olika

HobbVfoIk

rl.'

I

H,ANHEHH ffiåHruH
fackcn, t1' mångcn lror det vara lättare att lära på
det siittel. Iriir min del håller jag dock på att man
får dra en bcstrirntl gräns i förhållande till bildningsrörelsernu. I)et är huvudsakligcn det egna ar-

betet och den intrcsserade inlcvclsen som ger resultal.
Tcchnings- och n-rålarklubben arbetar med croquisteckning och rliskussioner angåendc målarkonstens problt,nr. \'i har dessutonr utl'15'lite r i snrär re
grupper iivt'n nrr undcr den kallare årsticlen. Här
år även en lovan<le grupp yngre målarc på 10-1+
års ålder. De behandlar pastell och olja rned verk-

lig schvung och l'cstivitas. Ijn av dem har dessutom reclan mctl l'ramgång deltagit i en utställning
bland äldre målare.
Fotograferna har i samråd mcd naturskyddskommitt6n i Lidingö startat en fototävlan om de bästa

aktuella lidingöbilderna. För varje sammankomst
har vi dessutom en s. k. träffbild mecl omröstning,
varvid var och en får motivera sitt ställningstagande i prisbedömningen. Dessutom har vi varje gång
ett föredrag med diskussion över tekniska problem.
Fotoklubben har beslutat ingå i Riksförbundet
Svensk Fotografi, varigenom vi får tillgång till en
trevlig tidskrift samt dessulom kompendier för
föredrag m. m.
Sångarna har tillsvidare huvudsakligen valt kör-

sången med en yrkesman som dirigent och en
praktiserande sångpedagog från l{elsingfors. De har
redan ett par gånger med framgång; framträtt inför
allmänheten, i våras vid en sångarkväll i Millesgården, då även Nackaklubben med ordföranden Eric
Ericsson i spetsen hedrade oss med ett besök.
Vi har kontakter med Nacka llobbyklubb, vilket
kan bli till mycken glädje och nytta för oss.
Vi i Lidingö hoppas på att så småningom kunna
arbeta oss fram till en så pass god ställning, att vi
kan göra anspråk på en mera allmän förståelse för
våra strävanden, dock icke så att vi ämnar ligga
efter myndigheterna med böner om bidrag oclr

Ett iry1enjör Decker på Litlinoii urbetur på en unik
oclt stiilllxrrtt rnedtrr i f örluilktnde till kroppen. ,seglet är
ocÅ'sd rru uluminiunt och hur reqlerbor yta.
i.sjrrfrf, som lutr kroppen deluis som scrtcl

I'iiusektionen har under hiislcn fått vävlokal klar
mcrl lvå vävslolar. Dessa stanrpar och går i olvbluten verksamhet
seklionen har niimligen närmare
- egen vävlärarinna. S.nfc./cerisek6') mccllenrnrar och
tioncn har sin lokal inredrl med hyvelbiinli och I'iktigare verklyg. I sektionen finns rrlorn rsnickare,
modellbygqare nr. I'1. Klubben har slutligen en eleklronrcÄ'rrni.s/! seÄ'lion, rlär uppl'inlrargenierna samlats ihop. Helt naturligt arbetar tlessa i lusn och
ro på var sitl håll, och träffas inte så ofla som i de
andra selilionerna.
Nri.slrrn uarje hobbryklubb furr haIt
nrcn I.idirt11ö lrur rcdan furlt fleru.

en utstiillning,

understöd.

Vi hälsar tidningen Hobbyfolk som ett mycket

gott initiativ, som säkert skall stärka gemenskapen
och framålandan hos klubbar av den art det iir
fråga om, bl. a. genom utbyten av idder och initiativ. Jag önskar lycka tillt
OI. G:son Fribcr11.

Årstu hobbyklubb har taå aöustolar
Jör damerna.
I ålder li;Jger Årsta I.Iobbyklubb mellan

Nacka

och Liclingö. Sedan klubben orgeniserats på sektioner, arbelar dessa tämligen oberocncle av I'arandra. Lokalcr och kontantcr tillhanrlahålles av styrelsen i rnån av behov och tillgång.
/rofo.seÄ'fionen har 15-20 medlemmar. Under hösten hatlc den i samband med Ärstabladet en fototävling om bäsla Årstabilden och förbereder cn utställning av materialet. XonsfseÄlionen är i livlig
verksamhet och

har anordnat en mängd utflykter.

En del av sektionens 1ö nredlemmar har deltagit i
en av Ärstakonstnärerna anorelnad utställning.
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AKVAR I E R
fiirsta
N,,. .jag var 1o rir fickiag mittakvaritttn
^k'arium.
när han
Ititr utig" herr sotr fick sitt lörsta
var jJ/r. Visserligctr bctraktar han prlpl)irs 2(X)-liters
lukvut'itttn sotrt sitr eflendonr' mer"r .iulklappsakvlri-et

rvnllucr lrara 10 litdr, och det är mcra legom för
,,n n!lO.1are. Dct viktigastc med t'lt akvarium är
intc itorlckcn utan hur det år inr.ctt och lrcfolliat.
"'ili;t'.1
sk*lt ,åpekas att tl. rttttdu kup.r. sotn alltl'.r.1 li''s 6lii äch var, icke kart lrt: tt't'littlts s()lll
lrkVlrrit,r..

l)et I'irrns llaIa ctt ortl i

sirttrtlt:rtlltlrttgt't,

iiii,rilig.,,r tl.iurplågcr.i. ll. uk'*r'ieIisk rttrtitrgc' dct
iir'l'r.iign orri guldfish cllt-r .tr t'rlilttsi'rt.c art 5årr

'',liitt tiil cir ordentlig ubonittg'' Diirnrc<l nrcnas ett
alr',tt'it,,,r srltn iir sä inrctt lrtt rlel gcr I islien tillrrickli,'it tttrvtnlltc och crtorclcrligt svre' I'9t nrindre
guld,,iil".i,'ritt ar rrickcr <ltt ttrc<I t'rr lisli pcr litcr' ptrl'islirr. och anrlra störrc artt'r' skall hclst ha ett
lrc lilcr var.
tlretr d:l är att tniirka
Svret
-tltif erhålles av våxternit,
irrtt: l'år varl för t11'cket >qriittt>, det - kan
rrtt
niinrligetr giira vattnet sylcl'lttigt'. Lagom tir lriist'
\lt'n rlarför itttt'ta 10-litcrsrtkvutict som utgårlgsirtrett'
llturlit och se Irrrr det rir
I rlt't hrir l'allet har jag valt vanlig vit skursltt<l
lv rlt'tt atrlctlnitlgen att tlc-tvir itttlt:vånilrllit -nlotfi"ld'
l'irk,,,',,,, S,rnr ,riilt Sim - 3(ir sii'1 så lrla -l det
tjocklt'k iir c::r ctn'
vit:t tttttlt:rlagct. Sandlagrcts
vrrrrirl rir att nrärka ait 5ottlictr slttllar, hiigst vid
lllrlir,r rlclcn uv nkvariet or:h lligst vi<l l'ralnkantr,tr.

.l'uåscrtlttrr,./is/irtri.Sttrrrl.slrr)111..i11ft1lrtritttttitll,tttlltt.
I)ert storrt
Srrtl,rrut, /irri'.'l't'ri :r'lrrtt/i'sftrur ltctlcr'sl' ttrislrt sirlrt
'rii..rt,'n
lraicr O,ilt,tntbtt. I')i fotogrrrliel ltti
('lrrqltlttrttrllnt'
slrir.sr'rt/rrrt'rnrt ttt'h lr"sftrirlrtr trri'r/t'lt
(
Cordttltt ttt'h piitrtltr rIlll(l(n dt ()ltt1 lttr)corlln( 'ilirrtti'

(it,nr)rn utt botten sluttar I'rltttrtit slntlar sig ullt skräp

sottr ttllltslår

vitl I't'atnkatttt'tt och skrlillct stlgs upp

Hobbykonstnörens fö'sta
clet iir
f ag sktrllt' giit'trrt vilja uråla i ol.il' lnell
J sa rlvrl rrlt lriilja..
.Iu, ltil nrrrllt i.il;a l,tir vcrkligcrl d1'rt' ottr ttrrttt
nrcrl lrtt kö1ia ctt komplctt nrirllrrsklirr, Iirllt
biirjril
av "l rirg och 1t",,ri,r, ett strll ti lv gt'nillisli iiolt.f.r,t ti.rtt och llrit'il:r ttrlilltrtluli l'ör '30 krtlrtor livaäietlrr,,tcr.. I).,i I'i.rrs rcksfi .ågt-rt, sotrt kltll.s sf rrdir'i skrittt't, olikta till llir
lrir:,1rr. ttrctt iivctt ttlt'rl rlt'sslt
lOlr,'t, lrlir lrolrlrr rt ot'rltiirt rlvr liir sitr ttliivltt't"
iItrr slilll vi <lii lrt:tc oss"'
.

I

q
å

-Slrryl;ni ntpr i ört.skcli.slnrt
'ilitt rrti'l,tirja .rt'rl skull tttttlcrsi)krt 'rrrl 'i r','ilrttt
'i
1t,,. lt, ,ttt,,. tlt'6 klrrr att'iirrtlil, or:lt dct :i,. liili:rntlt':
Slrr//li. I'lrr t'ttliel stol Ittt'rl rv93sliitl ri r t:tt trtittttr
mlir.ki st.l'l li, s.rrr krrrr arr'litttl:t; alllirl ttiit'tttlitt Irtot
ot'lr nuilrrr i lrlåsviirlt'r'. I)til.t'tt stiillt's ()('lr
.lii.r,,t.
;;t{:q",i, och pii stolsilst,rr kiln rn..rr lr:r lrir.r,11,r'rrrr
åven plats ,,it l,igg,, il'rån sig lxrlt'ttt'tt'
,1/r?1rrr.s/irirr. l'lrr slioltltt'lott{ r'lrr sigtrltttrt'lls I'iit'stlt
skrirt, <liir I'llskrlr och lttlrtir litrvrrl<lt's' Iliittrc är
ålf ft,r' cn trit pllitlii<llt, sotn ittl" olje ocll lt'r'pr:tttitri
l;,tJl,'t ig"rr.,ni. l'trtslltt'rrit lriir stri sottt bltttttttror:tr,li , ntctl lrtlrsterr rrplllit -' tlt Irtlit' :tl<lt'ig lrl'lt
"rt
,i riis,, i nuilarslir.irr.'r.rrr.,, sig I ikti{rr t'llt'r PIovisot'iska.

6
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()ljt'kttpprrr. \'ilken litt'n lrrrrk sonl ht-'lst klll lltrviindrs, f,^r,,.1.',, iir rett' llltr tttltn ttttt tlttt pensh.r'
bl,l ttt,i,t ha tr'å koppar, cn I'iir rå linotje och cn.lör
tt,r.pc'ti'. I).'. se'li.i: lr.r'iitttl,'s l'iir 1lt'ttsl:tt'rl*s t'i'iittrririg, triil tttalt llvtt't' I'lit'g.
)lålttrtrrtsor.1'1'g stlttt itttt: Itttlrlrrr:rv sig clch är

r,ågor.lun,l,, tjocki'är lrra till nrirluIt|rt:i()I', Irrctl vilka

på pcrts1r"liL,itt,t aviorkas. Orn det är ttrvcket I'tirg

Hobbyfolk

Akearbr ör populörarc ön
nögonsin, och tör nörtnranfu
pdgdr en aöldig guldJisbush

:-\

-=F
med hjälp av en slamhävert. Sådana finns att köpa i
akvarieaffårerna, men det går bra att använda ett
vanligt glasrör också.
För att göra bottnen mera >naturtrogen> kan man
placera ut några små 't'ackra stenar. IlIen skaffa

äta.ig några kinesiska broar eller bygg

grottor

några

I

har vi växterna. Den mest tacksamma är Vatsolll snabbt förökar sig
och som ger rikligt med syre. En annan utmärkt
akvarieviixt är Vallisneriatt, som påminner om kraftigt gräs. Den har en hiirligt grön färg och är mycSå

?
I
!

I

tenpesten, Elodea densa,

ket uppskattad av alla akvarievänner. En växt sonr

liknar Vallisnerian är Sagittarian, den har vanligtvis kraftigare, bredare blad. En bra växt är också
Myriophyllum, cn växt med fjäderformade blad,

mycket dekoraliv. Slutligen bör också nämnas Ludvigian, som har ovala blad och ofta rödaktig undersida. Det finns långt fler arter än som här uppräknats. mcn det r-äcker med detta för nybörjaren.

Vid planteringen måste man tänka på att plantera växterna så att inte fiskarna skyms för myc'
ket, lämpligt iir att ha några buskagc i bakgrunden
Foils. pö sid. 22

målar

skrin

lt,o

star 20 k,r onor !

larna, är det bäst att stryka av dem först på

"+

en

gammal tidning.
Palett. Paletten iir lika viktig för konstlriiren som
ett instrument för musikutövaren. Men skall antingen köpa sig en riktig palett för 3-5 kronor, eller
också använder man ett porslinsfat. Köp inte ndgon
Iackerad björkpalctt eller någon produkt av pressdet kommer att förstöra hela nöjet. Paletmassa
- vara av lätt träslag, helst valnöt eller möjten skall
ligen mahogny.
De nöduändiga inköpen
Man måste ha fårg, terpentin, linoliu och pen.slar.
Köp inte studiefärger, utan riktig artistmaterial.
l[öJligcn kan ibland deltorationsldrger i olja användas, särskilt de

s. k. jordfärgerna och ttltramarin

vitt. Iliir iir listart över färgerna och dess priser
enligt Reckcrs priser på s. k. nornmlfärg:
1: 65
Vitt, blandvitt eller zinkvitl, 3/1 tub
0:75
Bensuart: l/t tub
1: 15
L!ltrunturin, 1/1 tub
0:75
Ljusockra, lll tub
O: 75
Guldockra, 1/1 tub
1: 30
Kadmiumgult, ljust, l/2 tub
2:25
Kadmiumrölf, ljust, 1/2 tub

och

[.
lft
ör
:t-

lr
(a

Sntarugdg r önt,

l/2

tu'lt

1: 05

Summa kronor 9:65

,s-

Februari

1949

Med flit har vi köpt små tuber av dc tre sista sorterna, eftersom det hör till nyböriarsvndcrna att an-

vända litet för mycket av de sorterna. Och dessutom rir de de dyraste.
Vi köper också en flaska rå linolja ä kronor 1: 45
och en i'laska frnnsk terpentin fiir samma pris. I1ör
penscltvätt kalt m:rn separat kiipa en skviitt svcnsk
tcrpcntin i en nredltavcl I'laska.
Pcnslurna biir vara mittst lvå, varav en spetsig
hårpe-trsel. l)c artdra bör vara I'lalpenslar. Bredden
på ilcssl måsle vara enligt vars och ens kynne och
snrak. \'i köper förslagsvis:

Iln spt'lsiig hårpctrsel
Ilrr platt lrorstpensel ....
Iln lrrctlat'c llorstpens'rl

. . . 2: 50
..... 2:.... 3:Sl-"*, k.-t.. ?t 50

Totala inkiipssurnmirn blev alltså ornkring 20 kr.
Lcta samtidigt ut en pattnå i låmpligt format. Den
kostar antaglicen mellan en och två kronor. Och så
skall vi såtta i gång och måla, och beskrivningen
på första duken kommer i nästa nummer av IIobbyfolk.
S

jango.

7

Tre nya svenska rekord

i

Malmö.

Det gångna modellraceråret bjöd på en rekordslakt utatr like, som kulminerade på höstkanten
med nya rekord överallt, där man överhuvudtaget
kördc. Som sig bör ligger USA främst fortfarande.

Världsrekordelr går ständigt uppåt, och svcnskarnas
jakt efter amerikanarna liknar den bekatrta ,fabulösa, tävlingetr mellan Akillevs och skiildpaddan.
Målet för svenskarna var att komma iiveptna-

giska, 161 km/tim
nämligen den fart, sonl i
engelska miles per timnre skrives med trt' siffror.
Bernt Nilssort var clelr förste. I somras rtådde hatr
över strcckrt, på träningarna i Ella Park förc .SNl
i oktober kiirtle han 178,8 km/tim l'(ir att i uttagningarna S}{-dagen komma till fantastiska 188. Dcn
farten tog mustert ur drcvetr lill hans strabba Dooling
Arrorv-r'agn, och han har sedan dess varit tvungen
att tävla med sin en smula långsammare l)ooling
Railton, sonr dock i högsta trim gjorde engelska
kvartmilen på 8,1 sekunder i säsongetts ttäst sista
tävling i NIalmö och därmed kom att tangera dcn
snabbare bilens tränitrgsrekord I'rån Ella Park, 178,8
km/tim.
\Iid tävlingen i Köpenhamn dagen ftire tävlingen
i Malmö nådde Erik Thorpman med sin s. k. Doolirrgpadda 172,3 km/tim och låg därmed nrycket
nära Nilssons absoluta rekord. Dagen därpå i N{al-

mö var det klippt, och Thorpman fick åvcn

hau

tiden 8,1 sek. och farten 178,8.
I skrivande stund ser svenska rekordtabellen ut
på följande sätt:
Klass I A: Fabrikstillverkade prototypcr:
Bernt Nilsson, Dooling-Arrorv, satt
den 7 maj 19{8 i Eriksdalshallen 144,9 km/tim
Klass 1 B: Prototyper av egen tillverkning:
Bernt Nilsson, Dooling-Railton, satt
178,8 km/tim
den 5 dec. 1948 i Nlalmö
Klass 1 C: Svenska modellracerklassen:

Holger Karlsson,

Contestor-Egen,

satt den 5 dec. i Malmö

102,0 km/tim

2: oPaddon med rakskurna
drev (strömlinjeklassen) :
Erik Thorpman, Hornet-Mc Coy,
satt den 5 dec. 1948 i Malmö . . . . 178,8 km/tim
Klass 3: Dieseldrivna bilar:
Rudolph Tegström, Egen (Flying
Car), satt den 23 okt. 19-18 i Eriks100 km/tim
dalshallen
Klass

Slitsamma dagar
hadc Getingarna i Stockholrn på höstkanltrr. I oktober gick SN{, i november hade de en turnö till tre
städer på två dagar. Det var Nlotala, Norrkiiping
och Linköping i nu nämnd ordning, som I'ick dcn
äran. I)en största sensatiotren intriil'fadt-. i Norrköping, där Erik Thorpmatt mt'd sitt ,padtlu, lattgerade Sten Ahlfors' rt'kord 152,6 km/tim.

Världsrekorden duggar tätt
i USA, där rekordlistan har måst ändras praktiskt
taget varje månad i ett års tid. Orsaken till den
våldsamma rushen där var framförallt den nya

Doolingmotorn, som allmånt började anvåndas, och
bröderna Doolings n1'konstruktion ,^{rl'ow>, en bil
som vid sitt första l'ramtritclande för jiimnt ett år

B

i resultatlistan. Ätta
rpilarr deltog från bröderna Doolings klubb Tor-

sedan gjorde sagolikt rent hus

rance Club, och alla åtta placerade sig före alla andra.
Den i Torrance Club, som hade turen att köra
fortast, hette Ray Stevens. Hans rekord stod sig ett

halvår, praktiskt taget lika långe som det tog att
bygga en extremare vagn än Arrow mcd pilins inre
planering. Ray Stevens hade olyckan att inte bara
ramla ur rekordlistan, utan även kvadda världsrekordkärran fullstiindigt. En bild av förödelsen
finns på nästa sida.
Den nye rekordhållaren i fabrikstillverkade protoklassen heter G. Frymire, och vad som är allra
roligast med hans rekord är, att bilen har Mc Coymotor och att skalet är av märke Invader. Sportens
grand old man Dick McCoyr som höll världsrekordet
1944 och 19-15 med sin motor, har all anledning att
glädja sig över att förvisa Doolingarna till platserna.
Det nya rekordet lyder på 124,13 mph, motsvarande
199,7 km/tim. Egendomligt nog är katalog-bilarna
just nu snabbast i rekordlistan. En herre med det
svenskklingande namnet Jim Persson leder hemslöjdsklassen med 121,45 mph (195,4 km/tim).
Spur gear-klassen, paddorna på ren svenska, är
snabbast, trots att intresset för dessa vidunder inte
är lika stort som för de mera billiknande prototyperna. Även här har Doolinglaget från Torrance
Club visat framfötterna i Bellflower genom mannen
med det konstiga namnet Joe Grijalva. Det sista
ordet uttalas av amerikanarna själva >Smith, för
errkelhetens skull. Farten, 131,77 mph,-blir i civiliserat mått 212 km/tim.
Om något av nedanstående världsrekord fortfarande gäller när detta läses, är svårt att avgöra. Protoresultaten är nämligen redan överträffade, men do
har gjorts på tävling, som inte sanktionerats av det
internationella förbundet och med något avvikande

gick i Waukeegan
samma dag Frymire och Grijalva (Smith) satte sina
världsrekord. Carl Meyers satte världsrekord i protoklassen med 125,0O mph (civiliserat 201,2). E. Spaulding bättrade på till omkring 209 km/tim, Glen Faiklassbestämmelser. Tävlingen

rabend lade på 6 tiondelar, men slutvinnaren kom
att heta Dale Martell, som hade styrka och smak
att pressa rekordet till 210,5 km/tim.
Utrymmet räcker inte. Vi återkommer med mera
hot news i nästa nummer. Här är i alla fall

Hobbyfolks världsrekordslista

:

Proto special: Clarence Benskin

195,4 km/tim
(hemslöjd) Jim Persson . .
195,4 km/tim
199,7 km/tim
Proto katalog: G. Frymire ........
. .. . 212,0 km/tim
Spur gear.' Joe Grijalva

Bilderna på nästa sida visar:
överst de två världsrekordhållarna Joe Grijalva
(med paddan) och G. Frymire (med proton). I{annen nred det r'åldsamt expandcrande hjulet är Paul
Cosmi och bilden är tagen på en 30 00'0-dels sekund.
Den kvaddade kärran är Ray Stevens' Arrow. Nästa
bild visar utvecklingen under tio år: Jack Coppages

försia konstruktion (rekord 96 krnitim) och hans
senaste nChallengcru (rekord 210). Slutligen en gammal bekant, även han saxad ur modellracersportens
husorgan Rail and Cable Nervs. Det är Bernt Nilsson, som poserar med sin 188 knutars Dooling

Arrorv.

HobbVfoIk

N)'A I{I1 KOI{D
1 U SÄ
O C lrt S'\'Ii.i'J.' I C'ti

\
.8,

L#
.l

o*Y

Åh
dlr'

"

.t.

l**
t>

3*

!.l

,t\;r
6*,1

ffiId
.ll*(,

'rl

ti

'-

:,,1li\:S

.-,"0:.i'*ll*$f:'jå

(

.\.

t
b''

'\
\ ,,',, \

)

,i

I'l*

,

/

r-JFt

tf

,i--

ö

i

rn
I

.\

vr--.

I\
1,,\
\_z

--'---trd \

Å",.1
{/

--,</Gf

/,f'r,7{]
/;rr
t

u

(,.,,

i

tn l"r;{',r,

Ftygonde rnodclt cv dcn
nyast€ vct'Sioncn clv
De Havillcnd, Vompire

CelluloidSkivo

''\t
\

\\

\I \r

\

\

\\

!.

\

å

\
\
\

\

t,\

[\
oclt
Fiir rrlt lå crl'or<lcrlig sl1'rka i vilrgskarvcll'
vinqt'tt
hcla
att
tillåtcr
iirtelrredd
,U i,"t.,intkets
av lyra d-eulskärcs ur tlt'lslmtnl. tillttrktts vingctt

Jir.",, r.isar. Putsn dårt,l'ter lingcn till rått
Itollgrant'
;;;iii",.,'''ittrirtgt'trt,t'lt slipa vl:rtt
h;-_,;",

Setlatt krollpetr utskurils ot:lt försclts tttctl kalrilt
ot:h hål för trallasten instickes vittgett i sin skår:r
ot'h fastlimnras kraftigt. '\vell kroppen llulsas mt'd
lirrl sarrdpapper och alla hörtl rttltdas av'

o\ CI=--.-

@

vtNcPia

ra ;l'urEr}:

DtaDtg

r-it

5mn

ltÄ&ntr|t\nr

V,NqE ö KRoPP
3 cEttuLotD osnl KAbrNr{rv- (PFioFrt)
14 BalsA
3 t4r4 Elor4r'tAF ö srna.
'l PLYrirOoD I tllt XO.'DFODERHORN
E}ALEA

6
?

-

at-

FTANöyERPLATTA

HÄL FöR BL}:BAUåST

to H^ltcrrnb

q ErYl UNSPRIDARE

"7/r'.z
(^
\-/

swrxqlt

STAB|LTSAToRTIbFTL

NE

J28

SD<ALA:

l= I

4.rrdnL5tF+^+

,*'-t+;.

iltrå

'''1"'r'

Hilidrolet

0,8--.

-

S.

pionotrÅd,

.
Detatj

ov rod.erm cka'ni

jrnen
I

F:_:_s_-:

-\'/
Ilaniivcrplallltt, :rv plyrvood. monlcrus till kropp och viniJt, nred hjiilp av en bit
pi:rnotråd och någrir balsaklotsur. Scdan botnmrrna och stjårthöj<lplancn ulskurils
och slipats rnotttt'r:rs rle lill vingt'n i enlighci med ritninl; och skiss. Ilöjdrodret fästes
till stalrilisalortt rnerl h.jålp av rn Iunn lvgrcrnst cllur sylråtlar, så alt det blir låttrörIigt. Iri)rlrirrrl <liircl'lcr nraniivt'rplaltan och lröjdrodcrhorncl nrcd cn bit pianotråd. Se
lill att rorlrcl slår rokI när nraniivcrplirttan står ncutr:rlt. Linsprirkrt'tr limmas till
virtgspt.tst,rr oclr lllarrcl inrprcgrrt,ras, slipus och lnålas. Dct bt'lastas däctftt,r i nost'tt
lills tlct lxrlatrscrul r'ågrätt onr <let hållcs i ctr lluttkt beliilen mitt över man<iverplalhrts
vridlapp.

h,\
\lolorrr lrt'slår llv t'll trtelspti solll li'rrst'lls nlc(l
iiglor. (it.ttotrr tlt'sstt itillt't'dt' lr'å l0 nt lårri;a spirtrrspillinorrur sonr I'tirllirttlt'r tnattilverplattatr tttt'tl'splrkhalrtltlget". Niir lttalt l'lyger plittret håller nratr sJriit'l
i t'tur luttt<lt'n oclt gt'r lltrl, salntidigl stltrl Ittltlt slvt
rlet rlr:<l dt'n :tlttlnt lrlttt<lett i vilken nlllll hrillcr
harrtltaget. \är malt ltlir il lrt'kalll nrt'<l lttltskittt'trs
nvckcr katt iivett avitltr:r'r:ttl I'11'gnillg ttlfirres - t'.i
I'iirr, onr rruur vill tl1'ga l'lt'r gångcl''
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TECKIYA HASTAR
Det är något alldeles speciellt med hästen' f)et är
into-Irara dei att han äf ett av människans äldstrt
hiistctt
il;ilt. I den mänskliga konste-ns historia ärInte
att
ä.ilt"" tvekan flitigrst avbildade {juret'

som
;;äÅ på, för vilkct'djur kan väl så intensivt metl
ii.r- s""lirta sliönhetei och uttryck-sfullheten
byggnad?

sina iört'lser och sin kropps
Vad kan väl ge en sådan bild av grandios skönhet

'\

.o- .n kråmairde varmblodshingst? Inte underligt
,ii--rriis", och kejsarc så ol'tu avlritrlets tilliirhast.
irrtc
uttryck I'irr elände och tragik
Dller
-'vilketutmär"glu<I, sycl-länclsk.. åkarkemp' Och
*--g",t,n',rl
ett
nitt .t n"n,lighetsfullt rtalurlui;n vilar inte över
betantle arbeishäst i en ärtg eu sontmarkväll'
För den som iir håstintresserado och rol<l llv
teclining kan dct vara ctt nöje -så.gott som något'
;iG;ä f"tn".t försöka följa linjernas rytm oclt
Jåro*.u,,Å spel i hristkroppcn' l'cckningartta . pir
är rr'.str<ltlt som kopieringsobjtkt
-ittu1rp.t"g"t iinnu
irtte kiittttcr sig nog sirker att
för aeir s,lrn
ett
åtfr.i* efter vcrklighett'n på cgen hand' Lägg
och rita av de ltttvu<linodelleri
iivtrr
smörpapper
^konturertta' Sviirtl smörpapperct på l'rlrksisakligu
'nrccl
llll't't'tspetrttltlt och kalkcrår av på 3":1"1
dan
DaDDeI'. I'-f;rii;ti i,:tlaIr att sjrilvståndigt rita -ftirdigt
ä;il';;;.'t,, trt skuggor"* u"L l'örsök gärna få tcckningcn bättre iin originalet'
IriS.Ivisarctrmctodattuppfattalrästkroppcll.S
och
na..iiriS" formdelar stiliscraäö som 'ovalerillltrttt
oL..."'äenr i rritt förhållande till varandra'
;;;; iro..i"t rttarbctr den noggraxnare kontun:tr'
Öi'crlt,,t'u.ltag"t tror jag det äi lämpligt att friin
;ö,j;;t- fiiaigi' och grirni anviinda . hjålpfigure r oclt
>

I
I

I

ska se '.orfrieipfinj"t.'Trink intc på- :rtt..tcckn.ingen >dör>'
tttltr
äl,"tiit{," ut, clå håndef det lätt att den

i;;

bt gåt"" fram till

clen slutgiltiga^ forme"n

^metl
Ååitg" .t.Lck. Skullc dr:t bli allt för många' så fitrns
det ju radergummi.

htq.'-r.

fiirlI r'isltr hur matr mt'd ettkla bågar kan
itt riirtrlst'tt på tn ltlrls" och ett huvud
rö.ff,'. i lr",i",ts; st:illning. Ange alltitl förstNibctrt'trs
brirjar ctt
Fi;.g.

sirka" l'iirrga

rclsenrorrrt'nt rned ctt tinda streck, irtttan

nrerir dctal.ierld

tcckttitrr.l.

Oudrttn IIolnt.
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av Lcnrtnrt SunclJ.lo.m delta
,trå* ili"aqvists förlai;, pris kr' 5:50)'
nrodell'vggare
jul
a1t
Svcrigcs
firi
i'örc
tid
l;l ;"h
dagarna
.f.uUä-f.r'tnne önskä tlen i julklapp' De sista
iir
iä;; J;i i'"r boken slut i'rirn l'iirlage t' oc' det
i"i. r.i"å..iiitt, t)' Lctrtrart Suntlströnrs scrt:rstc hobär också hans biista'
bybok
-'iiotle:llIlgget
såsOnr <len nrcst utbrcdrla lrOlrlrvgrenrn h^r'rrliiurligtvis l'irtt tlcrt friimsla platsr:rt' .llrit'
tncd glrid.ic, httr modcllflvget lriirjar
ooi.*i"t"n
oci,r tlc gatltla gocl tidernrt åtcrint.tnationt'lli
ttl.t"
Hobbgboken 1g'lg, rcdigerad

;å"J;r. Nakel'ielrl t iivl

in gr:n

ått,rkornrner, de jritlt'

st

o

ra

I'igttrcrar -.iS.t'n.' Ilrllrlrvlrclkttrs
tytf."
"toaelllllanen
stliirlutr att gc nymodighclcrna gotl pllls
.iiinAig"
,.i"i1".". i lrtiklar 1rå t't,,r. strillt'. o.r liustvr<lu
gcr
modeller, och som ttl:skaparc 1r\- ognll nlo<lellcr
'I'5.lirrs

Ii.,, .,, lloit lrcskr-ir-.i's rr\'
rtto<lell. Surt<lstt'ii.t k.llrtr sitr lr'k trrt'mira,, \lotlt'llbt'gglrrllts itl tt'rltltl irtlrt'lll iirslroko oclt
lo*nr.t mecl n1:tictcr I'ritn Englantl, Not'gt' llltlicn'

iiot t,iLrut

jil;;ö-;tt
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1919

1'jeckoslor-ltkit'll, USA' Finlan<l oclt I Itlllatrtl' \It'n
vart har <l:rltskarltlr lagit vrigen
lika
Xlodcllrrtcer hnr ffrtt nårmarc {{) 'si<lor och
ttratt!*- illtrstratiorter, oclt tliirnred .har lloblll'lroke^tr
1g{$ <lct största utrvntttt,.r our ttrotltllract'r srltn lråSvt'rige' l]år {itlL:
u.,u.ri,, skrivits uå ctt gång
-alla itiivlingsrcsultat.
intill
ili.ti;;i", rl.'liorcltabellcr,
publikaiiortens t11'cktliIt.g, presetltrttiotr av <lc le<lan1,, morlellraccrgralllxrrrrt i lllttlct oclt otrvisttittgar
vlrrt itrtrt'sst'rltle skall r':intla sig'
?

)lodelliiirnuiigur och rnoltllseglirtg slutligen - rir
r'rt'cts sDlti'r,rr i irl,tcclatlstllr' Ii,iolirrt'ts storlt ltiiltdelse'
Sk''st.rr r'e4 <1.. sti,,iriliri,ii,,s,,,1 ,.1.ågct giir,
'rirsirl,r, nr.<lrr. nrj-rrrlllrc
iiS,i ff , tr"yl,lis'lrira. I'ur trc
lr1'gSi,'" i,iugi, g". tips i lokbl'ggc trr -sin bok nVi
nror.lcllsetlellriit uliiltic'
S,'I:,'; tiit"tt'tt,iiitirviig'o' Iin t'ittlittgll
nrt'ckct kortil.,'.,'t,t,'.,rt rrrr.l.l itulietrsklt
i,itt,.t. r_rclr i rlr:' [ortliilxr'<le st:rietr '.r tlctlll.ikiinneJorrt 1rå st'gt'lslicllp"tr lionrtner ctt ttvtt ltvslritt'
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B"nun är under arbele, men clett är inte färdig
än...
Så sade Gunnar Swedborg, ordförande i Stockholms Modelljärnvägsklubb, när signaturen besökte
honom för första gången för 4y2 år sedan och
gjorde det första reportaget Irån hans järnviig för
tidningen Teknik oclt l{obby.

Döm om vår förvåning, dfr vi omedelblrt efter
nyår kom på nytt besök, och fick höra samma välbekanta ord:
Banan är uncler arbetc, mcn den är inte färdig

än...

Vad hade då hänt under ar/z är? Ingcnting? Jo,
den första banan blev färdig och trafikcrades längc,
men utvecklingen gick framåt, så ltt den nu, bara
4 år efter invigningen, blivit hoppkist omodern. Iln

jämförelse mellan Srvedborgs gamla ocl-r nya bana
ger en intressant bild av utvecklingen inom mjbygget.

Vi ska försöka beskriva den gamla och den nya
banan samtidigt, för att läsarna skall få en bild
ar', vad som var modernt för 4 år sedan, och vad
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som är tip-top i nådens år 1949. Det gamla står med
vanlig stil, det nya är kursiverat. Alltså:
Gammalt: En masktrad run<lban:r nred en huvudstation och ett stickspår ned till en hirrnn.

Nqtt: Rundbanan ltelt slopad, hela

banbilden

ucrkliglrctsbetonad med en dndstation, där SJ-tågen
lcornmer och gdr omudrlande ntecl tåg från en priuatbana. Priuulbanan gdr i en spirul uppåt och slutur med en mindre siickstalion. En lubrik /rar sticlcspdr lram till denna station.
Gamrnalt: Elektrisk strörntillförsel mecl ena polen till de bårla skeuorna, andra polen till en trcclje

räls vid sidan.

Nlttt: tudriilsdrift med en pol i uardera skenan
oclr isolerude hjul på den rullande materielen.
Gammalt: I{andmanövlcrade växlar.
Nqtt: Elektriskt manöurerade uåxelmotorer med
trgckl;nappur uid ett manöuerbord.
Gammalt: Kopplingsramper för losskoppling av
vagnar under växlingcn. På kopplen hänger en tapp
ned, som petas upp, då vagnens ände passerar kopplingsrampen.

IIobbVfoIk

Nyltt: En petmenentnrugnet ligger gömd under banan oclt tir liirsedd med en jörnbricka, som sprider
mallnctistn ulef tcr en 25 mm ltingl sträcka. Dtt anka-

re på kopplct lgfter rleltu, om lolcet trgcker uagnen
lramdt.
I)en sisla nultetcn
nrccl nraguetiska ralnl)cr

iir Swedborgs egcn uppfinning och är så ny, att dcn bara finns på hans
bangrirrl. l)cu svns barrr sorn en tunn plåtbit liqgarrrl: 1lå bunln ntellan splircn
den kan l'örresten
maskcrns och nrfilas rivel hclt -och hrlllet i rälsmattan.s nrörrstcr, orrr rrran så vill.
Illrgrrelrtrnrpcn li r Stvcdbor';:-s slolthct, och hau
tyclicr s.irilv dt't iir rrrrrlcrligt, att ingen tidigare komrnit pli itlön. l)err iir ju till och tnt.tl enlilare än de
vanliga nrekuniska r':rnlpernt, och den fungerar
nryckct siikralt'. I)cssutorn kan kopplen göras väsentligt rncru trudungömrlu. r\nordningen på vaglen
är' bara L,n lilcn .jiirnskluv, sont dcssutom sitter
dold undr:r va{netrs iintlar.

ri*+.1i,

qi:,,H

En tilt pti spårpluncn.
Spiir;llutren l)r'('s('ntt'rls f iir lrisarna dels som den
ser ut sanunlrrlriirr{<l i <lt't rum på 351X225 cm,
sorn Ilrnrrrr ii r ilrrvrrrrl i, <lels i en uträlad schema-

-i-*

tisk skiss.
Iluvurlslutiorrcrr.\ (.Senrlvik) har tvri pcrron{cr I

oclr ll och t'rr vlirlirrgslrrrngrird It. S,I-tågl'll, som cntagcs sunrnrtrrrlriutllr sltrlioncn rneti en stlrnlrlnt, ttrs
in pri sprirt'n ll och .l. l)c grir ut och l'iirsvirrncr i
kulisst'r'rur vitl C, <lär clc gi)rns och t:vt:ntuellt tågas
our. l)rivatl)ultlul Iurr auslutninq till S,I-trlgcn. Privatbatrans anslutarrtlt' triS; tas för ltnssagcrltrnas bckr'ärnb

-A

liglrt't in pri rlct lt'rlig:r uv sprircn 3 och it. Spår

,-).

F

1

arrviintlt's liil tlln rcnt lokala trafiken, ntotortåg ellcr
rälsllrs.sar rrtnn ltrr.slutning till de stora tågen.

I)rivallxrnlrn lirl.icr SJ-banan en kort bit, går igenorlr eu lrrnnt,l virl l) oclr lriir.ial' frtin anhallen Riis.iörr virl Ii cn li\rrg sligrrint, sorrr clen har fulllrordat

vid tlct rrl'a pllrrr,t Ii. l)t'tll llllrn ligger 2 cm lägre
än plant'L

^t

,

irrlill vi<l L

I lrokstavsordning

passc-

rar ban:rn punlitt'n (i -II.
och kortrnter fram till viarluktctt I l, e I'tel vilkt'n rlt:t l'inrrs cn liten mritesstution
vid .I. Dtn lre ter f iir rt'slt'n Ilisslingc och har liksonr
Sanrlvik ot:h llös.jiin rrpgrkalluts cl'tcr orter i 'furt:-

h

.iil

drir Srvcrllrorg bor. lil'tt'l'slriicktn K ntiiter
l'iirstl viirrln L vid privatbanans ändslalion trI.
Iin intlustli ]i lrrrr <'tt stickspår rncd auslutning till

berg,

ed

den

en

rf-

lu-

tågt-t

iindstlrt iorrcus s1tårsvstem.

Dcn rlcl :rv banun soru trafikcr[rs ,Jv SJ-tågen skall
fiilscs nrt'rl lrrl'llt,<lrrirr(. vilkclr Gurrnur Srveclborg elter behug krrn lnviinrlrr I'iir strönrtilll'örscl ellcr som
prydnlrd. Orn Iurn liite r <lttm varlr slli)rnl'öranrle ,
slippcr han iinrlå inte att isolcru dcrt rullrrtrtle nrate-

ck-

riclen - - rliirctrrot l'år hln tilllrille alt köra lr,:i låg
samtitligt trtan ltt uiira nfigra besvärliga propltning-

Po-

dock int,. så pigg

dje

rcd

ar me<l lrlockin<lclrrirrg i lnnsvstelnct. S.irilv iir. hurr
1li scns:rlioncn att körlr llerl tåg
på cn gfirrg.
tirltrrlrcllliiirning, soru jtr är dct hägrrnrlc
- \'i(l
målt't
liir' <tss ltrorlcll.irilrrviigsfantastcr. hirrner irrtt'
en pelson klalu lr'å tig sanrtidi;;t. Vi har g-.jorl I'iirsök virl Slocklrolrus rrrodell.irirnviigsklrrlrb tnt'rl sådaua liiirninglrr'. Vitl t'tt tilll':illc val vi s.jrr nurrr, Irir-

iivcr kaptcn I-agcrbelqs rniirklinrnliiggning,
och dct visadc sig att vi ly'ckatles l'ii ivri1.1 sex tåg på

deladc
av

lpp

-qr!.w.@q'

två

limnrlrr

-- oclr tlet

I'arrrrs irri.lrlr (.ll:lns lör. oss

Pp'

undvika I'iirscningirr.

lk

b'ebruati.1949

IIer orrr.S\l,I i niista ltununerl

ritt

Ililtlradcn uisur iitter.sl

(Jrrrrrrrrr SutL'dborq

sjrilu un-

dar uiillirtq pri ,S,rrrr1ufL's ltrtrulrirtl ntcrl I)-loket.
.S/rn.t: ortrtrrl i)r lil1t1ar priuttlltrtrurrr.s .slrrl.slation II <tlttsiitrrr..\(rnr.sVnc.s i rriirbild pri rtr'istrt biId nrcd ctt
gotl,:irir1 rrt'11 t,rr rttolorurr(ln Ttri strttirtnt'n. l)örundcr
,\.1 -ttirlr't irt 1tå SorrduiÅ..s bungårtl
ttiguögerr Iir1t1er in pr? sprir ,?. I'r'r/cr.sf liintrutr ,S.l -ttiget
dter
strrtiorrr'rt oclt prtssL'r'ttr trrtdtr uiudul:lt,rt, sont cir un-

I;ortrrrttr

der rtrbtte.
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Den milda aintern hotar att liksom törra året göra det omöiligt Jör de uäxande skarorna at,
slödracerJörare att pröaa sina
trdlök, som ör god,a Jör Jarter
pd 200 lcrnf tim. HobbyJolk pregenterar hör lyra stochholmsgrabbar, som går och löngtar
eJter glanskis.
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,lttolordrivtta modellracerslädar har kattske futt-/l/Lni1, tidigare, nrcn först för två år seduu uppmärksammaclcs hobbyn på allvar och anses ha börjat Det var de två modellbyggarna I)iörn IIedön och
Erik Sntedberg, som då gjorde en liten tremcdig
konventiotrell släde mcd eIr Thormotor. I)etrlra motor anses bland modellllyggarlra vara ftv <lt't enklaste slaget och var, då den fanns, oerhört lrillig i ittköp. Ingen tilltrodclc motorn att kttnna tlrivrr I'ram

en liten släde med 140-145 km:s fart

nren tlct

var just, vad deu gjorde!
gjordc
flera
uppvisningar
Smedberg
Hed6n och
för modellbyggare i Stockholm. Sitt roligaste min-

ne från körningarna med denna >IIESN{E'-släde
har de från en mörk kviill, då cle släpptc iväg slä<len utan centrumlina Släden försvann i mörkret'
de hörde ljudet dö bort i natlmörkret. N[cn så ökasläden hade vänt och återvände
dc ljudct igen
till sina hussar, bara med den
som en lydig hund
skillnaden, att det gick med expresstågsfart Hussarna gjorde sitt bästa för att sirka skydd för det

ilskna fartåket. Tursamt nog stannacle motorn och
slärlcn gled fram och slannade franrför' deras fötter.
^\ret därpå kom Smedberg med en ny slädc, en
extremt <lroppformad sak, sonr gjorde 2Lb km/timVirI uppvisningskörning på Stadshagen råkade den
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Hobbgfolk

I"e

I IIIJIJE,rTE:i
till ucinster sittar lui
grubbrtr lrrirt Jlirl.solrrrrrirArrulst'll, Giislq :l.spt,qrri.sl
t. u. oclt Ilrurto,Drr,lissorr
t. It. Iliirintill sportens pappor Iiril; .\rttcrlltcrrl oclt
B jörn I lrdtttt rrrccl sillrr -cc-

rutste f urln rrrsliincr. Löngst
nctl pd sit/rrrr lrtin uiirtstcr
till hi)r1t,r: I'tiröi1rI rw ,\rtrcdbergs rödu slåde narl hjiilpnede
Iltdlns surtrlu tik

I

ltjiilpntcdc
(;1 -- .t.s;_rc.
irclt lrcnbrytlgdrt (inlil
motor) suttrtrt oclt rlula -.
oclr .si.st i torlen Ilcdtrts o<'rt
utun

gurs/s

I

I

,

S nte dba rg

aut ug

tttt

s I ill

st r

rtt ntrr trs rrreri

ttto to r l; å p<1r..*.

dessvärrc l'å lrrft under dr-'n lill& krolllr sonr. I'anns.
- lyltc sorn r'll l'ly'glrlrrrr.,r.lr si1,i
:h totalkvarl'i:

i
*19'",.:l]|:.rl],i$l'll
-

onl nu lsar-

r1r-krrirrs f,q

E,],.f|ygpla u iutctr-,"il.tt' l.,i r, ri\
l*
erlnreltheteinn *.orrrrne
f :r* Vlsa av ,mig;va1'
sip nv slärlc.
I' aip$metJåerg
-tar en slor mede nr-,'rl'+ih'<t.itcl
i

!,

de förtrt bcskrivna och av konär hem_
B.;netT"fre mcdar. Ilotorcrna
-ritningar
et'ler'I'cgstr.öÅs
i
ffi9t.e;frnoqrer.
De ilr inverterhdt' och har Jkjutande prop"ellcr.

ry

trist oih

Ilrjksso-u-

år allnars entusiastiska
i somras i
*;

lbyilgule, oeh -Cr. Iictrtle'-f'tiii$t
ocb j

s-r'iurdrr

iiinröf1

Kr-anscu

LII
En slädheu
sladc BsI]r g:il
g:il trlan
trlun lhrr
lifm är-'föilh,[t,l
ärJi
lrra.
hur lrottllat
nlrr
lröttrrat på så(lana
såtlrrnrr och gjort
gjr-rr.t den
dcn hiir
hiir.

- ja;.;
Iucu
men
Jaij

speciellt I'iir centrurrrlinn, siigcr Ilcd6ii. Upphiing_
ningspunktt,n rir r.egle rbar i l'tirhållancle tilf 'tyngä-

punkten, och stalrilitelt'n rrppn:is gr.nonr att- pi:o_
_.r'ridningsmonrent irlphriver slridens iget
genom att
upphängningspunkt och ll.ngclpunkt iiitc
pellelns

är dt'satnrn:r.
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Popukirt om ahaarium (forts. från

Manruen

bakom

IMRCA
W. Lloyd Baab
Ilånga modellracerförare undrar, hur sekreteraren i Internalionella trIodellracerför.bundet (IIIRCA
:Intcrnational l\{odcl Iiacc Car Association)' ser ut.
Svcnskarna kalltr honotn i allmiinhet >Babbr, och
hans rikliga nanur iir W. Lloyd lJaab. I{urs insats
I'ör hobbl'n iir enast:icnrlt, oclr förbun<lct h:rr scllom
hans försorc lionlakter i 2S arncrilianska stater,
samt

i Sverigc, Frankrike, England,

Ausl.r.alien, Cen-

tral-Amcrilia och Schs'ciz. IMITCA har nu

metllcnrrnar'.

1.003

Sverigc var dct I'örslr lrndct som ansliit sig till
dcn intcrnationclla organisatiorrc,n, och fört.jånslen
av clctta tillliontrner hclt Arne Zctter.strörn, iortr är

i .5t.t't*e lgJg, trerljc året i racl.
ItrIRC,\ har till uFlnrollt'ln prrlrlicity dilcctor> r.alt
Jan Janilö, IIobbl'lolks le<lalitiir'. Ilolrlrl'l'olk rir rlärför ganska välundcrrättad onl modcllracer i hcla
ITIRCA:s >dilcctor>

värklcn.

i

mät

P. S. l{ytt uiirldsrekord

Eri,

I tiduingcns plcssiäi.lsningsögonlriick mecltlelas
från USÅ, att rckordct i custom proto-lilassen vicl
err mr:clellracertiivling i Rethlehern, Pt'nnsylr,ani3,
slogs intc mindre än fyra (ångcr på cn och samlna
liivling. Som väntat var clct Doolingfiirsc<lrla Clrallengervagnal' sonl slog rekortlct. E. L. Lrrlic fick vi<l
sin försla start 2{)3,06 knrh, .loe Ilg lrlittrarle på till
2t)3,67. I-ukc ökarlc till 2(Xi.27, mcn Ilg tl.ckle dct
l,rl synrl att radera i prislistan och höiclc lill

jat

kon

tor

tes
kör
en
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för

2{)8,66

USA

kmh, som alltså är clet nya världsreliorclct

så lringe dct varar!
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och endast några enstaka, dekorativa växter längre
fram. I(om ihåg att inte ha för mycket växtcr, öierlasta inte akvarict!
När växterna sätts ned i sirndcn räcker dct att ha
ett vattendjup av någon dm och när planteringen är

klar så får man fylla på myckct firrsiktigt iå ,tt
man inte virvlar upp sanden. JaS har för resten

glömt att påpck:r att sanclen måsle vala tvrittatl och
onr ni intc har tillglång till sliursand går dct lika
bra med annan snnd, men E;lörn inte tiättningen.
När' det gäller akvaricts placeling, s:l skall nran
-komnta
ihåi; att såviil vrixter som fisliar behöver
lius. Iliist är att hn akvariet rit rister så att det blir
nrorgonsol. IIar rnan akvarict i ett fönstcr. så får
Inan liomnta i hå9, att niir solen hiirjer ltli slarli, så
måstc llltn m<ilklägga alivarict tempollirL gcrlorn
att stiillrr cu pappsliit-a I'irr' :it solsirlttr. I artllrt fall

är dct niimligcn.stor risli atI ntan I'rir >sriil)liålssoppa) en allll'iir rililig llgl_rilrlrrinr:...\li;er på
glascl iir annals intc svirrt att klarl, clå och d:l Iår

o

Itatren är synnerligen vaclier urrclcr rlt't utt honan
lurr en rncra blygsam apparition. Ungrl blir det li\\
lätt, och varrligtvis blir dct en 15 ungar pcr kull av C,
en fullvuxcn hona.

Plaltl'n är cn

rl

fisk sonr vi sliall be att ' l\rckorrrmcndcra. l)en I'intrs i rulinga var.iationcr, rncr^ r(:
vaclirast lir onehligcn dcn rötle. Svärdbiirulcn är cn I
lllllarl nkvarirl'isl( sonl blivit mvckct popullir, h. ri
naln:r har .st.jiirtcn utrlragcn till ;lt l:ingt ivärd, o"',,':,
fiskcu gcr ett synnerligen cleguut intryck. Av l_xi 'r.
ant'lålll

(li
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trIånvalla-spelct :ir ctt sällskapsspel av .Iln
Jangö, ritat av Iljiiln Karlström. Kan spelas
av obegränslt antal pr-rsoller, dock minst tre.
Nlånvalla-spelct innchfrller: 6 travhästar av

tenn, stor spclplan uppfordrad på masonite,

r,.

v'

2 st. kortlckar, Iåtsaspengar, totalisatorprotokoll och utförliga reglcr.
N{ånvalla-spelet är starkt verklighetsbetonat

Wi

och har rriktig, orl{suträkni1g.

v'"',

Månvalla-spelet

V',',
[,',,,
8,.*,

2t

år en

strålandc

kombina-

tion av skicklighetsspcl och lurspel mcd spännins och omväxlin

22

{

man skrapa bort det nrcd ett rakl;lad.
!
Ett liolitcrsakvarium behör'cl intc hn sär'skilcl upltvärrnniugsanordning onr det står intill r,lirmer:icl-i- I
ator, mcn för slikerhets skull bör ntln dock lra cn I
(
elektrisk uppviirrnalc.
Sfi var dct fiskalna. Gulclfislicn iir. iu r:n gainmal
pålitli11 fr;k sorn av liincscrna oclluts i nr,'r' iin 100{)
år, och sonr iir frantcllagen av nrrltn. Sliiiler rnan i
om sinu guldliskar vlil kan rnarr lur rrliirl.ic av dern i
10{l år. Srl grrnla li:rrr rlc rriirrrlisen lrli. Eu vattcn- C
(i
tenrpcratrrr av l5-2{} ularler iir Iagonr.
Onr vi sorn hastig:rst skall ll oss en tilt på varmvattensfiskarna så har vi fiirst Grrppyin. Lebistcs reti- 1l
culatus. Det är' cn lcvendel'ödande tanrlkalp, r'arIncd menas att iiggen liläclis innan de låmnar mo- r,
rlcrns kropp. Guppyin är en trcvlig och liittskiitt fisk, h

Ett modernt söllsko psspel

I
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