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BO-m.-bandet. 
{" S I ,'j'''1 I-iC/!''I'/lWIIII, ,--Iyra/ll . 

(h'CI'sall från CQ av SMol(). 

Jk I'elati"a fiirhållandC'n, som på ko rta 
"ågtJr förefinnas mciian våglängd, ljud
styrka, tid och ;I\'st[tncl, äro alls intc ohc
kanta för amatörcr. Erfarcnhctcn gcr som 
alltid ,·i.ssa hållpunktcr att utgå ifrån, och 
jll säkrare grllnder all hygga på dc sto stör 
rl' framgång. 

I)ct tonic d,irfiir vara av ctt visst in
trcssc alt ". resllltatct av dc försök, som 
i ntitten :1" tH)\'cntber månad förra å rct 
Uiretogo, ;1\' Office '\ati"nal \ldenrnlo, 
gl(llIC I Pa ri ' . (C R S [-t es t). Dc a1l\',illda 
våglängdcrna, 2~ , .II>, ,,6 och 9" m ., är<, 
\' i:,sc rligen cll li g-t " 'a~ hing-t()llkonfcr(,lI s cll :; 
he , llIt ej tillg;lnglig'a för amatörer, mCIl 
dcn goda ii"crl' nss(i immelsc mcllan rcsltl 
taten "i:1 ~ ena si dan 2~ och C), m oel, ~l 
alldra sidal l ~\ll1<lti)rL'r[laS 20 och Ho 111::-

hrtJld tlHck (Jb .... l ' n·lT;I..... 

\f"tlag ;" ' l'Il. uppq,ill,1 , i\granl, )lIg<l,la 
"ien, nc l, srtledl's 1100 knl. irån ",il\(larclI, 
lItgj"rd cs ;1\' efl ;1\'sk;"'I11a,1 1-\'-2, i;;rsedd 
med H . 1:.-sbrm."al1errö:·, Ijlldst,nkcre 
gk ring, nl. 111. I'J'lIrll slwciellt IH'R."d för 
illHlamåll't ,'ar d('fl ej iullt Limplig Vi"a 
:,1(irlllllgal" I CJI~ \1) ..... ilklt.: 1l1v<l (\\'St;lllllli l lg 

IICII filter 1111Ch·ik;IS. 111('11 ill\'crka (\' <kila 

:dll i iir ""ckel P" teld,,"i"tolla:':llillgl' II 
,,1 1(,1' t"leg l':, iill",kll""S slabil it et. 

!Je nll;11:l n:~t1 l t;lh:1l fral1 lgfn ;-1\' iig- . (Ich 
d t..' ()\"C..' rfl..'Il :... :...\:illllH;\ I htlg grad IHcd dnn 
s<lm lidi~ilr" I' rhiillits "id Ul ;I\'stålld 1I1t"1, 
lall S:illd:lfl.: 11(:11 Illott:lg-arc på I ~(K) klll 

V id ,k r,',pck t i "I' " ;"g' I;;ngdcrtl:l ii r dct 
kOll s t;llcr~lt an .! -I In .:, \'åg'l'1l iir fClr Ill ('(k l
låtlg-a aV:,lål1d h~t s t \· id da1-!.·dj us. ~tl forl 
,kn11ll illgcll illtri;,kr - "id ti(kll i,ir oh
,,,~vali<\Il\' II kl 17 1I11'd,, 1cllropI'isk lid 
O~ El) sji,"k Ijlld , t\l).;:1I1 ncrl,örl 
,.nahht. l "l(ln n" II CIl "ar "ågl'II "hnlk
1>:1 r 

J() 111:' \·tl.L:.Vl1 \'1:-;:11' :-olu r ohc ...;.\illldighd 

iiråga ."n Ijlldsl .n ka. lkll k,,"tr(Jllrradc, 
"id Ilågr" lillf~III' II, "'C" "isade sliindigt 
Sa1ll1l1i1 t..'L::l'llhctCf : Illi1xillHlIl1 efter 1ll()rk

['els illIHI'dl !1\,: 11 :'l'dall ;"';Ilahht avt~lgall : k. 
,,(, IIl ..S ,·rtgl' ll ,'ar lI11dn d"n lidigal'\' 

dlcrl11idd""slidl'n ,,·ag. l:IIgcLir kl. q 
stl'g Ijtld;...;t ;"f k~I'1 p!iit..;li~t. ~vlut ~k.\· lnllillg('ll 
Ilåddc Ijudel , iii 111:< x i III 111 11 , "i lk ct <edall 
hiill ,ig kOIlStilllt 1I1\(lcr Ilattcll . 

\I ,ek"t lika k;lrakt iir förctcd(k C), II1:S 
,·{tge'll. Ohi i, har milt på dagcll börja ; l~ dcss 
QRK k,>rt fiir<: , kyntltiIl~ell stiga . \fax i, 
milon 'l\' Ijlld styrka c: hölJ:; vid mi"irkrci s 111
triidallde, sl·dan ,'ar llell kOIlQ;tnl 

Dc ;dlrllallll:t iakltagcl "c rna - ,i"1'1I på 
alldra ;lll 11;,r allgi\' l1a \'ågLlllgdcr - \'i~a 
iii ,. ,a mma lidpullkt. all "åg"r lIll,kr 47 
m. hade cn tcndcll .s atl låla Ijlldstyrkall 
, junka kort fö:c ,kymllingen. Dc hti?Jc 
"åglängdcrn::l gåvo utm iirkta rc ," ltat, :I"cn 
tclefonin, lIn (!e r mörker, 

I detta sammanhang tordc kanske cn 
!iten anmärkning göras. Dct ä r ickc cnrlast 
på dctl" IllcdcllJlnga ant;'lIld ( 1100 km) 

,om 80 Ill:S vågcn crbjudcr förd c iar. U,l 
der nattcn förefinnes samma karak tär ~vcn 
på avs tånd av ISo-SOO km. Man lordc 
därför cj kunna förncka förd clarna a" 
at t allvända Ro-m :s-handct vid t ra fik ilHITIl 
Europa, 

Hittills har 40 m:5 bandet varit oer hört 
JlOliulärt. Många amatörcr störa emc ll ertid 
genom då lig ton och gellom allt fö r m ycket 
varicrandc våg. Mångcn DX-fö : bindcl se 
har diirför omöjliggjo rt s. Frånscr man 
cmcl1crt id vad som kan vi nnas mcd bä t t re 
apparattr, to,dc dock ctt säkrarc rc"t!tat 
nå s på So m. Där fin ncs också större ut
rymme: e j mindrc iin 500 kc mot .100 kl' 
på 40 m: shalldel. 
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~1~"l1l g'i\ atnati)rl..'r ha gCIlIHll s vårighctC!'II ;\ 
1';1 ~om " han,kt helt ('Ilkelt flyttat ii"'T l il l 
2<1 111 . \'i " a årstidcr och tidcr gi"a Ilog 
i della fall dl' biist;! förhindelscrna: IlIdcr 
nalt cn ,klI IIe dock 80 111. I;impa sig ballrc. 

I:lera ,bl fii r lItny·ttjandct al' Ro m :s-
Ilaltrkt ,klllk si ikcrligcn kunna iillll:l'. 
,\'llatö,'errra ill'I' Ikl IItan svå riglll'l. 

\'ad som hilintill s n lllllit , torde kllllna 
""llman fat I" , ,;',llInd a. 

Illll'rn"tioll c' ll" iii:hil[(klscr prl slnra ~\I' 
,. t;1I1d ,inl P;'l ~O m-ban<kt "ita 111Hkr 
"aikIl I>miijliggjnrd;l ;\1' Q I~ \1 

, 	 l:iirbi"d l'lscr på llldcl,tora a"slill)!1 
(1':IlI'<Ipa) Inrdc lIlld<' r llatt!'1l ske h,i" 
p[\ x~) 111 . tack \'(\1"\..' dCllna \-åg:-; karak

o), 	 Ko:111 ..... h;\lld l..'l P;t.T anlatörcll ~ l i)rrc \11
r \"l 11 II H: 

~ . 	 ()('n ;\Ilt: tl iirst;ttion ,om cj har In ii jlig
hvt alt åtlllin s tone alll·äuci;! dc 11'10 h;\lI
dcn 20, ~o (,dl ~.o m . \.;;'" ahs<l lllt cj 
an ' es ,'ara kOlllp1C'lI . 

Alltså . l'ör,ök Ko-m :,handct och iram
I:igg !':dra resultat ~ 

F';r Ni »Radio >l regelbundet? 

Som hekant har SSA tr"äffa t Cll övcrClls
kommelse mcd tidskri ftcn Radic" som hl. a. 
innebär rätt för SSA:s alla mcdlemmar 
att iå tidskriitcn kostnadsfritt. Då vårt 
Illerllcmsregiqer undergå r fö:ä nd ringar, 
hiindcr det att fel kan uppstå i di s trihu
tionen. Uteblir tidskri f ten tordc reklama
tion snarast göras till SSA, S tockholm 8 
(cj lill tid skrif tcn) 

Lyssnarnas uppgifter. 
17.", slor skara /Yssllar ..merllcmmar kan 

SS A nu uppvisa. till mitt en av januar i 
voro 76 sårlana registrerade, D essa ha 
cmcll e rtid motsats till utländsk'a kort
vågslyssnare ,'ar i t tämligen ove rk samma 
om man får döma av Iyssn ings rappor
tcnta. Så mycket mcra till f rcdsställandc 
,ir dct därför att vi nu börja få ett och 
anllat Ii "stccken i form a v QRK-rappor
lcr ävcn från ickc sändandc kortvågsama
li;re~. [ dcn mån "lyssnarnas" mottagare 
börja fungcra till helåtenhct emotsc vi allt 
, Iörre ak tivitct inom dct lägret. Dct har 
, ill stora bct,'delse för en korlvågsamat ör 
all hall först lär sig att lyssna, i vilkcn 
lc:m kunna innefattas förmåga att s tälla 
in och i ö vrigt rätt sköta cn mottagare 
, amt färdighcten i nlDttagning av moc;;e
tclcgr,tfi. In gcn som ej ordentligt lärt s ig 
dctta bör tänka på att sända. Dct finn s 
allt för många hjälplöst okunniga amatör
telcgrafi , tcr I koctvågsctcrn, ~ som mcd 
möda sprattla fram ctt rlu ssi n CQ'n fö ljda 
ilV en otydhar sta tionss ignal. " \Vashing
lo n" avsåg att ,ä tta ctt hälsosam t ,lOpP 
iii r ,ådan trafik och mcd tidcn få vi väl 
slllånillg<!ln sc I vilkcn mån amatörcrna 
hibringat,; tra fikku ltnr . 

Till dcnlla hö, att cn amatör k~lt lyssna 
ii'Tn IIndcr ,"åra förhållandcn. Han skall 
kllllll" :1\'l:i,a en sta ti,)n ä,'Cn om hörtc1e 
i""CIl ii,. "nocUII II mcd signakr. Endast 
"i<l exakt .sa ntlll:! tonhöjd och -karaktär 
hos stiirandc s latiollcr cller vid för starka 
lokal:r st(i:ningar har man rätt att ange 
(Jrsakcn till iekc mottagna signale r med 
QR~r. [ andra iall, om cj atmosfäriska 
sliirnillgar ,iro för handen (QRN - rela
li,'[ !l\'iiscntlig s törning,nrsak på kortvåg) 
iiI' orsakell oförmåga ho , telegrafistcn, som 
(JeIlIlC genom konccnt ratioll hör söka över
,·illlla. Den kons tcn fordrar visse rligcnlitcl 
lålamod oc h ihärdighct, men dct är också 
ell gJiidje att klIIlIla dcn . 

\'å ra halO ' iå dock ickc låta s ig gripa;; 
av Ilågan lllind<:rvärdighct skän <; la in för 
,· rkc,männcn . S narare [lr det vår crfaren
il e t, alt d<: <;;;a iir" ganska kriti ska ifråga 
O lll "collditiolls", m CIl för dem gäller som 
fiir"'"r <\eras all"'ar för ctt korrckt fram
fiirande av kommcr s iell trafik. 

För all anses som värdig radioamatör 
måslc I",snarcll kllnna behärska so-takt 
här i S\'l'rigc I många län(lcr äro' ford
,ingarna störrc. Endast Tclegrafstyre!sen, 
",il,illiga fö"tåcndc av dc av SSA fr am
förda synpllnkterna hindrade att fon!
rillgarna ej satte, högre här än so- takt 
SSA "iii därfÖr ingalunda ha sagt a tt dc 
svcnska amatörerna böra stalIna vid denna 
rclativt låga färdighct. Tvärtom hör 
genomsllittsamatören inte ge sig, förräll 
hall är ful,lgod i So-taktell! Merl 150 ama
törtelcgra fistermeo dell färdigheten kundc 
Sverige och SSA vara stolta . 

SSA väntar även att intresset för delta
gandc intcrnationella vetenskapliga och 

( Forts , sid, 3) 
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Förteckning over medlemmar l 
• 


Föreningen Sveriges Sändareamatörer (S.S:A.) 


.. 1929-30' . 

Sllndande medlemmar. 

SM7ZV G. Alb. Nilsson, fil. dr, Villa 
lljörka, Lund. 

S MSZR Bernhard Eli, övering., Spånga
väg. 25, Solhem, Spånga. 

. SMSZO Ove Mogensen, ing., Svär·dsjög. 
16-18, Falun . 

SMSZJ N. K. E. Berglund, tcknolog, 
Banervägen 7, Djursholm. 

S M4Z1 HAkan Tundl, ra<liotclcc-rafist, 
Storg. 7, Härllösan<l. 

S M4Zf. Karl Algot Svensson, llerg, Vigge. 
S~ISZE J. Schröder, Torgg. 146, Amål. 
S ~16ZI:l Varbergs El. Afr. (Ake Barre), 

Varbcrg. 
S ~'(5YZ Svcn Neiglick, kanel., Skandia

vägen 7, Djursholm. 
S~.[IYY G. Linden, Tingvallsgalan 4, 

Malmbe:get. 
S \( SYL; B. \Velin, tandläbre, Horndal.rB. A'grc 11 , Kontil1cntg. 10, Träl

SM7YRIEICbAorg·S · ·· " S"I l" . . )ostrom, 0< ers attsg. 10, 
Tälleborg. 

S~I.'iYL har Pegcl, l<al1d.. Grevg. 6, 
Stockholm. 

S \f 2Y K Curt Eklut td. ra cl ;ot elegra fi st, 
Margarctag. Il. t1 ():~C II. 

S \[ .:;\' [ K. E. Al1derssoll, Postfack 47, 
,\mål. 

S \liYC; T. V. Ma!:(lIus son, Skogs torps
gat. 1.:1, H iil singhorg. 

S \f.,YI ; C. ElIgslri itll , Schi ss hyttan, Gräs
bc rg. 

s ~r .;YDl fl . E. ÖstIllIId. Illaskinmiistare, 
S \IS YC (l Clleberg, Karlstad . 
S \f4XX HrYl10lf l.in<lerlwllll, Lasarettet, 

Hudibvall. 
S \f7XT (;östa Holmberg. j:irtlviigstj :ills:e

man, Honlleby. 
S\(.=;XR T . R. O,;karsson , Lindan, Bor

Jäuge. 
S~fSXP ]. A. Lundström, teknolog, Slot

tet, Djursholm. 
S M 7X~ T . Axelsson. Kungsg . 4, Hö<:!anäs. 
') \(SXL Arvid Lllndqvist, stud., S"ithio<ls

\' iigen 10, Djursholm . 
S MSXK Sten Frödin, ing., Ludv ika. 
S ~f 5 XH Hu!:!'o Hålldl . kOlltor sskrivarc, 

Birkag. i A, Stockholm. 
S \fSX G Gustaf Holllt, Värmlan<ls Reg., 

Karlstacl. 
S \I S\\' \' R. P. A. G. Grave. t (' knolo~ , 


Frejg-. (12, Stockholm. 

S \((,\,yL Hans E1i;c'ol1 . tcknolog, I3erze


liig. 18. Göteborg. 
S \(.:;WG Sven Oberg-, civ.-ing ., Engel


brektslllal1 2. Västerås . 

S ~(5\'VI3 Einar Myekelberg-. direktör, 


Trvffelgrund 4, Em.kede . 
S~(5VX A. Kjörling- . ing.. E . I. A ., Drott 


nin!:(g. 2~. Stockholm. 

S ~15VU D. Freden. ra<liotelcg-rafist. Dröm


stigen 3 r . S :slätten . . :';ppelvikcn. 
S~I7VT lo. Iwan. Oskarsström. 
S\!5V O Yn!:!'ve Roije. teknolo3' , D:!nde

rvds!! . 20. Stoekholm. 
S ~-! .' \' L Emil Ra rketen . r1irek : ör, Sk,i"a

rev. 6. Skarpneck. 
S ~rSVH A nders J) imberl!'. in~. Sibylleg. 

SS. r tr. (Eklind), Stockholm. 
SM7VD A. Wallsteclt, Kllllag., Hö'!anäs. 
:- "~,UV E,ic 13jarne, Stenhllsg., Säf f1e. 

SM6UT H. \V; Strömbcrg, telegrafassis
tent, Jakobsdalsg. 6, Göteborg. 

SM7US R. Christiansson, S. Järnvägsg. 
II, Växjö. 

SMSUR polke Berg, Ringvägen 191 III, 
Stockholm. 

SM7UO Göte Abrahamsson, musiker, kv. 
Hörnet I, Växjö. 

SMSUM Gösta Persson, Kaplilnsg. 2 II tr., 
Västerås. 

SMSUK H. Francke, avdelningschef, 
Snäckvägen 18, Äppelviken. 

SM6UJ G. Ahner, Gården 86-87, Asker
sund. 

SM7UI E"ert Aulin, ing., Baltic Radiu 
A.-D., Sundbyberg. 

SM6Uf. lZobin Hult, Quisberg, Motala. 
SMSUE G. F. H. Tolleru:l, radiotelegra

fist, Rörstrandsg. 34/1 Ö. g., 
Stockholm. 

SMSUD William Millde , ing ., Hollända
reg . 29, Stockholm. 

SM{,UA ]. F. Karl son , apot ekare, Red
bergsplatsen, Göteborg. 

SMSTX I.ennart Nyström, tekr.o!og , Engcl
brektsg. 39, Stockholm . 

S~'fsTQ Erland von Hofstcn, f.åg-el sången, 
uppsala . 

S~"7TO Niats Hulmgren, tekno'og, Ronne
hy. 

SMSTN Göran Krttse, t<'knolog. Hcim
dalsv;ig-en -I, Djursholm. 

S~[sTM 1[, Karls ~on, Östh ammar. 
S~t('TF Arvid Palmg ren. ci\'. ing , En :.:;el

hrekt ,;g . 35, Göteborg. 
SM:;T!) nrynolf Fänge. Karls tad . 
S \!5TC ~ils Tamm, gud siigare, K\'i sta

herg, ic\ro . 
S\fSTll Hugo l.il1d"trÖm, Sätravägen 

:6, Mälarhöjden. 
SM .;SV J"han I.ag-ercrantz. kand .. Kv . 

Ran r l , Djursholm. 
S ~(SST Osl::orn Duner, assistent, Pipers

gat. 3. Stockholm. 
SM(,SS Sven Carlsson , Gården 93 A, 

Askersund. 
SM7SG Helge Mölter, Spa~banken, Sim

rishamn . 
SM'iRY Ake Leijonhufvud. kanel ., Mc!. 

. inst.; Uppsala . 
SM:zR\V Erik vVallsten, t~knolog , Storg

82, Pitca . 
SM7RV Sture ~"almberg, Herting 64, f.al

kenbcrg-. 
S~17RT Th. Siöstralld. i :: rnv iig-sti .-m., 

Villa Soll i:1cn 3r, V . Växj ö. 
S\!SRP Djursholms s ~lIlsk, la . Diursho'm. 
SM4RL E. Hofring, ing., EI.-,·erket , Hiir 

nösan,!. 
S~"(lRr Ivar Tohansson . Asarp . 
S\("RH Bertil Arvid/~(l:1. tekonolo'?;, 

Kungstensg . 50 Il. b., Stock
holm. 

SI\(SRF Skn Alb :son Rudhiq, tekonolog, 
Solvägen 6, Västerå s. 

LY·llnarmedlemmar. 

SM 001 B. RoI f. fil. d T, Alstt'n . 

SM 003 H. Holmberg. Emmabocla. 

SM oo~ Gö,ta E. Davirl wn, rad : oteleg-a~ 


fist, Alstervägen 27, Akeshov, 
Stockholm I. 

SM eo:; S. Kullander. radiotelegrafist, 
Gävleg. 15, Stockholm. 

SM 000 K. Kilberg, Sotliden 139, Hedc
mora, . 

S;\(007 Georg Karlsson, Döbelnsg. 19 n. b., 
Stockholm. 

SM 008 Olov Goldkuhl, Intrånget, Dala
Finnhyttan. 

SM 009 Gerhard Wester, radiotelegrafist, 
Wotlm. Yxkutlsg. 41 A, Stock
holm. 

SM 010 Gustaf W. Svenson, tekno!og, 
Kärrstorps gård, Sme:::by. 

SM 011 S. Gunnar Dalen, eiv.-ing., Li
dingö 2. 

SM 012 H. Lilja, förste stationsskrivare, 
Kiruna C. 

SM 013 E. Strömkvist, Nuortikon. 
S~'[ 015 G. L. Colding, Kvarngärdesg. 21, 

Eskilstuna. 
S:V( 0,6 Ernst Eriksson, stud., Karlbergs

vägen 62, I tr., Stockholm. 
SM 017 Hugo Hellman, radiostationsfö~c-

ståndare, Hultom . 
S~( 020 Sune Hjelm, Fågelfors . 
SM 022 E. Lindquist, Rydöbruk. 
SM 023 S. Sal ven, ing ., Högbergsg. 76 A, 

Stockholm. 
SM 02~ F . Stranden, civ.-ing., Vanadis

v;igen 28 y>, (Guilotte), Stock
holm. . 

SM 02,:; George Lumsden, radiotelegrafist, 
Värnsg. 6, Götebo:g. 

S~[ 0: 6 Karl Oskar priden. radiomontö~ , 
Västgötag. 9, Göteborg. 

S:\·[ 027 Eldon Bratt, teknolog, Dalag. 52 B 
2 t r., Stockholm. 

S iv! 028 S. Granberg, Hundsjö . 
SM 029/-\ F. HedströlII, Mariag. ~I , 

Göteborg. 
S,,! 0.\0 Ar<~lIt Silfverspar ;-e. civ .-ing., 

l1irkag. 3~, 3 tr., Sto: kholm. 
S\( 032 Gii'c Moherg, Fotomagasinet. 

Hudiksval1. 
S~·( 033 H . Örtenda l, civ.-ing., Bot. Trädli:' ., 

Uppsala. 
SM 037 N. T. R. Gottberg, teknolog, Tekn. 

H'ög-skolan, Vatlhallaväg., Stock
holm. 

SM 040 T. Rolin , elv.mg., Sv. Radio 
A.- IL Stockholm. 

S",( 0-1 I E. Wester, eiv.-ing". St. Eriksg. 
26 2 t ,.. Stockholm. 

SM 042 Sve~ Björling. Skelleftcä . 
SM 043 J. A. J : ~on Rusck, stud., Back

krönet Valdemarsvik. 
S:\.1 04~ Nils A~ekers, ing., RÖrstrandsg. 

.H 4 tr ., Stockholm. 
S:\{ 0-15 T,;re Lundin, bran:lman, Eskils

tuna. 
SM 040 Harry Lanon, stud., Norra Lång

gal. 16. Landskrona. 
SM 047 Hilding Carlstedt, elrktr., Tcg

nersg. 28, 4 tr ., Stockholm. 
SM 048 E . Cronvall. civ.- ing., Östumalms

gat. 7S, Stockholm. 
S~ 049 Roland Ab,ahamson. radiomont., 


Berg'mansg. 11. Sala . 

SM 0,,0 John Blomqvist, Östgötag. 31, 5 tr., 


Stockholm. 
SM 051 M. Johan<son . Kungsladugårds

gat. 84, Götebori!. 
SM 052 Svrn A. Rudin, Lilla Vegag. 5, 

Göteborg. 
SM 033 G. Hedlunrl, Norrbvg. 14, Sala. 
SM 054 O. Rydbeck , Fö;-eningsg. 32, Gö

teborg. 

- 42 



r 


SM 055 Bror Karlquist, Kisa. 
SM 057 Gösta Källmark . Hantverkareg. 

. 26, Norrköping.' 
SM 058 A. H. Lindqvist, Box 56, Till 

berga. 
SM 059 Ossian Nilsson, Kamrersg. !O A, 

Malmö. . 
SM 060 Georg Sundgren, Box 79, Hu

diksval1. 
SM 061 Holger Kättström, Alleg. 18, 

Västerås. 
SM 052 Olov Linden, Magasin .Special, 

Västerlångg. 65, Stockholm. 
S M 063 Ruben Claesson, bankkassör, 

Hudiksval1. . 
SM 064 Elov Modin, Skogsta, i-Iudik~val1. 
SM 065 Rudolph H. Lindquist, Radi'o 

W6CLL Box 633, Turlock, 
Calif., U.S. A. (Kor resp.) 

SM 067 E. Carlzen, Västerhanninge. 
SM 068 Sven Ramm, ·ing., Styrmansg. 43, 

c/o Åberg, Stockholm. .. 
S M C69 Bertil Karl/soy, KUQgstensg. 42 II, 

Stockholm.{ -V1S) 
SM CiO Erik Lundin, Stråkvägen 4 B, c/o 

Eriksson, Råsunda. 
SM 07/ Göte Wästberg, Box 6/, Hudiks

vall. 
SM 072 Harry Ericson, radi otelegrafist, 


Ringvägen /3, Boden. 

SM 073 Sten Bartelson-Björkegren, ing, 


Hesslö gård, Sköldinge. 
SM 074 Gösta Siljeholm, Posthuset, Kris 

tionstad. 
SM 075 Gt'llnar Johansson, Eslöv 18, 

Eslöv, 
SM 0; 6 Sven Linnfors, Skattkärr, 
SM 077 Erik Österb~rg, Villag., Örn

sköldsvik. 
S),[ 078 Be rtil Forssen, Skepj1sbr0.s. 37, 

Luleå. 
S ~{ 079 OJof RycIen, furir, A l , Batt 8, 

Stockholm, 
S:\1 08) Henry Ericsson, ing .. Phili[ls Ra


dio A.-B., Stockholm, 

S:\1 oBI~. Lindsten, Carlgustafsg. 2/, 


Göteborg. 
S\1 082 O. LalZerkvist, Järnbrog. 31 A, 

U[l[lsala. 
SMoB3 Arne S"lldol1ist, V. Nygat. 2.\ A, 

Norrköping. 

Lyssnarnas uppgifter. (For/s , fr. sid. 1) 

andra test (= p:ov, försökssändningar av
seende vågfortplantningsundersökningar m. 
m) blir större, En liten elittrupp har hit
intills alltid ställt upp och medverkat som 
ly ssmre vid dylika prov. Antalet Iyssna ' e 
bör e m~lIertid kunna ökas betydligt. Inte 
b:Ha arr<lngören av provet har nyl1a av att 
få talrik<l rapporter utan också lyssnaren 
km dra sina värdefulla slutsat~er ej minst 
f rån de samman fattande redogörelser sum 
pläga distribueras efter dylika försök och 
så höjer h3n så ofantligt sin kårs anse
ende! 

Vi erin:a om det pris av ICO kronor som 
Föreningen satt upp för den bästa upp
satsen om egna erfarenheter rörande korta 
vågors fortplantning och därmed saman
hängande problem (Se Populär- Radio nr 
" 1929, sid. 355). 

De kortvågsamatörer som inte äro helt 
upptagna med andra arbeten ombedjas an
mäla sig till SSA för deltagande i nästa 
vetenskapliga (URSI-test) provsändningar. 
Sådana förekomma regelbundet några 
gånger årligen. Blanketter färdiga att fylla 

unde:lätta mottagningsarbetet. 

O. B :s, till syvende og sidst en sak: 
visa Philips att de få go~ valuta för en 
QTC-annons. Aberopl alltid QTC vid in
köp! ! 

törer kort redogörelse för arbetet och anUtse en distriktsledare! . . dra uppgifter av intresse och månadsvi, 
På förslag från SM.7RV har SSA-:s ~ty--;_· översända dem till styrelsen för publice~ 

relse b,l!Shi ta t införa ledare för de olika ring i .organet. Många andra saker kurm; 
amatöidistrikten i .. Sverige i likhet med tänkas bli föremål för en D. L:s omsorger 
ex.-vis -ARRL's traf'fic - managers, då .för,. För· medlemmarna bör det vara en he· 
slagets realiserande' bör medföra flera för- dersak att upprätthålla kontakten med DI 
delar. Inom varje distrikt välja medlem- pr radio eller på annat ·· sätt och meddel; 
marna en ledare med undantag för I., 2. bonom sina' resultat~· <;fbservefade 'fenomClI 
och,\ 3. ~d_istrikten ;(nomi,~.dit~ .triki~·R)' som'. nya station,eri:etern e\c/D'ei bör ej-ohelle I 

[lä g-~und av fÖr få medlemmar i varje 
vidja en gemensam distriktslcdare. Varje 
m~dlem ~lI1modas därför att omedelbart in
siincla iö ,slag till ledare inom det distrikt, 
där han är bosatt. Förslagen skola vara 
SSA tillhanda före den / april. Vid lika 
antal r<ister på någon kandidat avgör sty
relsens valet, oeh avges inga röster alls, 
ntser styrelsen ensam distriktsleclaren. 
Denne behåller befattningen i 2 år. Vid 
fö, 'fall utser han själv vikarie. 

Till "DL" bör väljas siirrdareamatör, 
bosatt i något stör.recentrum i distriktet. 
Styrelseledamot får ej vara D. L. 

Ändamålet med distriktsledarna blir 
emellertid inte av samma art som en traf
ficmanager i USA, åär amatörtelegram
trafik är tillåten i hur stor' utsträckning 
som helst. Deras arbete.. bli·r här av så att 
säga vetenskaplig-teknisk art, varjämte 
åligger dem att söka öka sammanhåll 
ningen och aktiviteten inom Föreningen 
och förbättra kommunikationen (både i 
etern och eljest) mellan medlemmarna ute 
i landet och högkvarteret. 

Distriktsledarnas uppgift bör bli att 
skaffa sig ' kännedom om sitt distrikt, 
vad beträ.ff ar betingelserna fÖr kort vågs 
ko.inmunikationer inom detsamma, såväl 
personer och material som llaturförhållan
(len. Han bör verk'! för amatörrörelsens 
utveckling inom distriktet, söka vidmakt
l:ålfa aktiviteten på lämpligt sätt genom 
2i1ordn2nde a v distrikttest och genom 
nlltlallv till personliga sammankomster 
(j fr stockholmgängets tordagmeetings). 
Vi(::.re Lör han avfordra distriktets ama
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vara ur -vägen att meddela persOnliga daL 
(förlovad, gift, j:r op., flyttningar resor 
studier, QRL etc.). ' 

Den' som väljes till DL får ej fllldall 
draga' sig . förtroeudel. Det gäller ju , 

.någon större 'arbetsprestation, men. måst, 
i söka: räknas som en hederspost: ·Det· mest ; 
. kan' skot~s' pr. ra~io. :. Som l.edning· för(n)'; 

medlemmar·· atennfora VI kartan - ml" 
distriktsindelningen och hänvisa f. ö. ti l 
medlemsförteckningen. Insänd Edert för 
slag till DL snarast till SSA. Det sk,· 
bäst pr QSL- eller brevkort. Skolka c 
från valet! Hi!. 

Behöver Ni QSL-korl eller en passage 
journal, så rekvirera hos Föreningen! Pri 
r'esp. 2 kr. pr /0) och 1:75 + porto. All : 
medlemmar böra bära klubbmärket I DI 
kostar'2 kr. Ingen amatÖr bör heller var 
främmande för dc lagar, som regler. 
racliotrafiken. De återfinnas i RadiokOl' 
ventionen, vars pris är / :25. Separattrycl 
på tjock kartong innehållande Q-listan ocl 
en mäugd andra förkortningar tillhaml;, 
hålles till O :~o kr. Vänd Eder till S. S. A . 

Rekord-d:r. Norska båden LCrB h;l 
utanfö~ Alger af t förbindelse med USA: 
västkust den 25 nov. 1500 GMT på 7 11 l 
bandet. Två timmar senare hördes signak 
från stationer i de östra distrikten. 

Sorsr,itsaren SMSUR, som f. n. vistas 
Kullsveden, Dalarne, meddelar, att ha , 
snart kommer i luften med halv "fifty wat 
ter" och 73 :ar till SM's. 

Ytterligare res/riktioller i \'erksamhetl' 
kunna de no,ska kortvågsamatörerna snar 
påräkna. Norska regeringens ombud vi , 
konfere.nsen i Haag anslöt sig i motsal 
till Sveriges till den inomeuropeiska över 
enskommelse . rörande amatörerna, so 11 

inom .:··(amen för [927 års raäiokonvcntiol 
utarbetacle's "och antogs av ett flertal mak 
ter. Vi· kunna skatta oss lyckliga för dCI 
hållning våra delegerade intogo. 

KältrfS det igell!' Ur CQ saxa vi föl 
jande prakt-QSO som avlyssnats och rap 
porterats av D4agn: Den 23.1/ kl. 13.4 
GMT hörde jag följande del aven QSt 
på 4o-metersbandet : 

D4RH de SHJA = ga lb frrl = Il 
QRK 5 es gut = hier motorschiff "lima 
aus stockholm jetzt in n'ihe simrisham : 
auf reise nach malmö und weiter nac' 
siidamerika von Slln(lsvall = hitte haben 
stockholms stns gehört in letzter stuncle 
= + k. 

På denna underrättelse och förfråg-:J ' 
framförd på tyska från ett utländskt br 
tyg svarade f)4RH : 

SHJA·de D 4RH = ge oh es tnx r 
QSO = part ok = vy QRM hy r.1o:or l' 

fonic = .ur · sigsQRM r4 tone 4 = er< 
QRA: r1-j.jn~land == pse rpt ur sigs +. 
. "Kommi>ntar Ub~rf1iiss.ig·', säger CQ. \' 
skulte vilja ' lägga till: "ryskt" eller "god 
dag )'x~k:!f~"! 

i 

http:Ub~rf1iiss.ig
http:Vi(::.re
http:betr�.ff
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~llctl1;"); ~ Hr'irll . i 'il -;: ,,4. I ~: III' 

AIHhhldulliuS .. \ J ::-. I S:;-·· ,:.~ \ ' Detta nya Philips sändarrör för amatörer lämnar 
l\nodWrlu.'I.. Vro'J -:- l , \\ en nyttig effekt av 5 watt och dess glödtråd utmär

ker sig för mycket hög emission. Som strömkälla 
användes en 4 v. ackumulator eller växelströms

I1r,lr1llh:1 • s = c.1.1 ,3 111.\ ' \ ' o •••nätet, sedan spänningen transformerats ned med 
Jnr~ mo (\ t.\lld .. R j :::: (:l. IS: : ohm 

en Philips glödströmstransformator, typ 4009. 
'1~}r;,I:t diJllh: l<r d :..: f SnI lII . 

StilrH,l I Ifllll.o ••Redan vid en anodspänning av 220 v. erhålles ett l:ifl,;d :::- lF 

mycket gott resultat. Rörets inre kapacitet är 
mycket låg och arbetar detsamma utmärkt på 
ultrakorta våglängder. Te 03 /' kostar endast 
kr. 18:50 och är ett idealiskt rörför varje amatör. 
Vår tekn. avdeJning lämnar gärna upplysningar. 

IOr . . :-::: ( .I. 6 
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