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Rapport från DL 2. 

Boden den 22/3 1931. 

I anledning av Eder framställda begäran om uppgifter över vad 
som i distrikten sig tilldragit hE:.ver får jag härr:1ed meddela följande. 

Från de fyra sändanc.e och fem lyssnande medlemmar, som enligt 
senaste medlemsförteckningen böra finnas inom de tre nordli~aste 
distrikten, har jag - på ett undantag när - icke erhållit sa mycket 
som ett vykort. Att därav draga den slutsatsen att livakti~heten är 
synnerligen matt vore kanske förhastat, men onekligen förlatligt. 
Dock vill jag icke tro att så är förhållandet utan beror tystnaden 
kanske på helt andra saker. Exempelvis på att undertecknad själv icke 
lagt i dagen en alltför stor nitiskhet på att komma i och fasthålla 
kontakten med distriktens medlemmar. Detta har emellertid berott på 
att jag under det gångna arbetsåret varit strängt upptagen av priva
ta affärer (i ordets egentliga betYdelse) och kanske även till en del 
på att intresset för kortvå~en tr~ngt8 tillbaka en aning av andra 
intressen. Samma tycks ha varit förhållandet med vännerna yJ och VG. 
Men i och med att solen nu för varje dag gör allt kortare och kortare 
visiter hos oss häruppe i Nordlandet kommer emellertid längtan till 
Södern oss att än en gång borsta dammet av grejorna och med nya fris
ka tag komma vi igen. Vi ha redan haft en sammankomst och planerat 
en hel del ombyggningar av sändare o.s.v. och när vi väl kommit i 
gång igen, lovar jag att DL-skapet skall skötas litet bättre än vad 
hittills varit fallet. Vore emellertid tacksam om SSA i ett komman
de nummer av QTC ville med några väl valda ord göra klart för gub
barna att det finns en DL. 

Angående VG, som ju icke tillhör SSA, (av vad orsak har det 
aldrig lyckats mig fl utrönt) anser jag det vore lämpligt att SSA 
tillskriver honom direkt med en anmodan att återinträda i föreningen 
och tror jag med all säkerhet han kommer att åtlyda uppmaningen. 

I det jag ber få framföra mitt tack för Eder inbjudan till 
årsmötet, som jag tyvärr ic~e kan hörsamma, avslutar jag med de 
bästa förhoppningar om att det stundande mötet skall giva så rikt 
utbyte som Döjligt och förbliver med vy 73 Eder Ernst Eklund/YK. 

Rapport från DL ). 

Österalnäs 22/9 -31. 

Får härmed meddela, att jag erhållit WAC diplo~et. Ber sam
tidigt få tacka SSA för rekommendationen~ utan vilken man säkert ej 
erhållit något diplom. Det kom direkt fran ARqL och åtföljdes a~ en 
gratulationsskrivelse från Clinton B. De Soto. Asst. to the Sec y. 
Ja, här börjar det bli s~mre med dx-ena men har jag ändå knipit 
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någrc.. till; förra veckan hade jag qso neo AC-IN, FM8RJ samt ZC6JM qra 
Jerusalem. 

Det börjar nu även dvka upp nigra SM pä 40 m-bandet (eljest tycks 
det vara mest ryssar där). Brukar även träffa LA2W 3ergen mest varje dag, 
eljest är det ej mlnga LA som höras här. LA2W har varit och tittat pä 
WSEA både på upp- och nedresan, när den anlöpte 3ergen. Att det var ra
dioanläggningen, som intresserade mest, faller av sig självt och ap visa
de sig vara en gan~al amatör. 

Vid ett qso med ~A2K i söndags omtalade han, att medan han var 
uppe vid Grönland, vid flera tillfällen bäde frän kygbukten och Jan 
Mayen anropat SM3XJ, men ej lyckats fä ett qso. Ja, jag är även mkt sri, 
att jag ej hört något av anropen frän XLA2K. 2an omtalade att det var 
svärt att fä ett qso dir, allt han kunnat ästad~omma var 3 qson med 
G- st ns. 

på 40 m-bandet har jag haft några trevliga qson med W2CWN, som 
var op pä Baltimore, som då låg i I'Lal;:1ö. 'fl2CWN kunde rätt bra svenska 
och uttryckte sin förvåning över, att fastän han var i Sveri~e ej en 
enda SM hörts, förrän jag ropade hum. Han undrade om det ej fanns n3..nga 
S~ stns. Jag o~talade, att det fanns gott om SM stns, men att han tro
ligtvis ej hörde dem, emedan vägen hoppade över ~almö den här årstiden, 
l1H 

Jag instämmer med sekr. och DL4 att de flesta Sli äro lata att in
sända rapporter. Om varje aktiv sindare meddelade Bina resl1ltat s'culle 
det bli rätt mycket nytt i ~~dio och man finge veta hur andra ha det. 
Sedan j ag blev medlem i SSA har det ej vari t något i Radio från Sl-il2 och 
helt litet frän SM4. Den i förra nr. av QTC omtalade radio SRG har jag 
ej hört ett knyst av, jag har vid den meddelade tiden suttit och lvra~ 
men nil. De SM jag träffat har jag även frigat om de hört nlgot av den 
men med samma resultat. Det torde nog vara b~st att nästa gån~ skicka 
en äkta ham 81 kanske de~ kan bli nigot, hi! Ja nu qm för den ' hir ~ängen. 
Vg 73 och hoppas att SSA s ~rsmöte blir mvcket talrikt besökt. Högakt
ningsfullt Abr. Persson/aD S~3XJ. 

Rauport från DL 5. 

Amatörverksamheten har under det g ·ingna. arbets3..rets tidigare hilft, 
oktober - mars, varit synnerligen livlig, varom distriktsrapporterna, 
QSL och medlemsstatistiken kunna vittna. Redan p& våren, un~ef~r i ~ör-
j an av maj förmärktes en betydal".de nedgång i verksamheten och \mder SO::l 

marmånaderna ha med ett par tre undantag femte distriktets a~-:1atörer vi
lat på sina lagrar. Denna variation i liva'".:tigheten mäste dock anses 
fullt normal. 

För att öka intresset för "hamminr:" c:'enom att bereda amatörerna 
ino~ distriktet tillfälle till personligt ~ammantriffande, ha under 
arbets),ret i regel var annan torsdag anordnats "hammeetings". Eöstmäna
derna ~öllos dessa sammantriden liksom föregående år i k~llaren Kloster
Gräu, ~en lokalen tycktes icke vara populär, dä sällan mer än fem hams, 
T/id ett par tillfällen endast tvi, -RH och -ST, behagade infinna sig. 
Då lokalfrigan var som mest kritisk, löstas den av -WI, som v~lvilligt 
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erbjöd Sthlmhamsen att hålla siqa torsdagsmöten i hans hem. De samman
träden, som så höllos under -WI s storartade virdskap, kunna betecknas 
som enastående vällyckade. I medeltal besöktes de av omkring 15 hams, 
eLv.s. av praktiskt taget alla aktiva har,1s i och omkring Stockholm. 
Under vårm~naderna visade ~edlemsantalet för Stookholm en kraftig ök
ning och även verksamheten i övrigt var då mest intensiv, vilket allt 
måste anses till stor del bero på dessa harnfester. Vi Stockholmsama
törer stå i stor tacksamhetsskuld till OB -WI, som genom sin storslag
na generositet och goda humör gjorde våra möten till vad de voro. Tux 
ob. Under sommaren ha av brist på allmänt intresse infja:1.öten hållits, 
men helt nyligen ha ett par ~öte~ anordnats. Anslutningen till dessa 
lovar ~ott för det kommande året. 

Distriktsrapporter ha under de tider, då verksamheten visat sig 
livlig, utarbetats varje månad och ha influtit i QTC och RG. Beroende 
på vissa esendom~i~a arbetsmetoder på RG's reeaktion ha de alltid pub
licerats i RG l a 2 månader för sent, varför o.e mera sällan utgj ort 
några färska nyheter för amatörerna. Den näst sista rapporten DL in
sände inkom i RG hopplöst stympad och den sista, såvitt DL kunnat kon
statera, ej alls. 

oSedan den 3.5 har DL av värnpliktstjänstgöring varit förhindrad 
att pa ett effektivt s~tt sköta tjänsten, men d~ verksamheten under 
sommaren varit klen, kan man hoppas att ingen stötre skada är skedd. 
De få rapporter, som inkommit till DL under denna tid ha vidarebeford
rats till t.f. sekr. för att inflyta som "strays". 

~aterialet till rapporterna har DL vanligen erhållit ~enom inter
v j uer, vid personligt sammanträffande, pr telefon eller radio, samt från 
de mer avlä~ set boende någon g~ng pr Dost. Trots att i RG, QTC samt flc
ra gln~er i bulletinen påpekats vikten av att DL ständigt hålles u~der
rättad cm medlemmarnas förehavanden, har icke ~er än en, SMog4, re~el
bundet in3änt sina rapuorter. 

8SA-bulletinen har 11nder tiden okt.-april varje sönda~smorgon 
kl. ogoo gmt sänts på 7MHZ av -RH, men har på ~rund av -RH'~ dåliga 
antenn ej kunnat re~elbundet uppfattas över hela landet. I april, då 
examensarbete hindrade -RH, övertogs bulletinen för en tid åter av -TN. 

Medlemsantalet inom distriktet har under året knappast förändrats. 
Antalet sindare har mi~skats från 44 till 38, antalet lyssnare från 47 
till 43. Denna minskning är till största delen beroende på utgallring 
aven del högst passive ~ sändare. I verkligheten har antalet aktiva sän
dare ökats med 5 ~ 6 st. ~enom inflyttning från andra distrikt och ge
nom tillkomst av nya sändare. 

~ed DL-tjänsten förenade utgifter, huvudsakligen postporton, ha 
bekqstats av DL, då det ansetts onödigt att fördenskull komplicera 
SSA s bokförinc-;. 

Slutligen får DL tacka samtli~a distriktsmedlemmar och SSA:s sty
relse för visat intresse och välvilja under det förflutna arbetsaret. 
Oscar - Fredriksborg 23. 9 . 31. B2rtil Arvidson, DL 5, SM5RH . 



.. 


- 4 

Rapport från DL 6. 

Beträffande sommarens verksamhet är ej mycket att säga. Ingen som 
helst rapport har ing1tt och medlemmarna ha varit spridda över hela lan
det. XC har varit alldeles QRT, WL och VR ha vistats i huvudstaden och 
UA har mest varit på resande fot. 

Under juli månad gjorde UA ett trettiotal dx på 14 mc från Ornst, 
conds voro dock den tiden rätt ojämna, somliga dagar hördes DX stns 
briljant för att nästa kväll vara O. 

Sedan september l!1s.nad synes intresset hos sändarna i SAB ha vak
nat igen. VR och XO äro i full gång och en glädjande nvhet är att vete
ranen ZN ~r i full fart med att rigga till en etter modern station och 
kommer snart i luften på alla band, 56 mc ej förglömmandes. så SS~ 
får en nv verksam medlem TnOm kort. 

Når-:ra försök ha g j ort s på 3,5 mc bandet bl. a. av UA. Där går fin
fint att få förbindelse med Europa, sorgligt nog höras ej några SM där. 
Även LA är nil, kanske får vågen vara ändå längre för att nå skandina
ver. 

Som ett lustigt intermezzo kan omtalas att när Nautilus "kom igen lt 

efter det han varit borta så var en av hans första anrOD till en svensk 
amatörstation. Gubben UA hörde sorgligt nog inte, hade fått tag på en 
annan. Det spred sig emellertid på några minuter över hela Europa, från 
Tyskland till Holland - England - Bergen - Oslo. Telegrafstyret i Oslo 
pumpade mad telegraf och telefon allt som var att hämta. 

SAB har haft besök av n1~ra främmande hams: G5XD, G2IY och W20WN, 
de båda senare synnerligen angenäma idet de tala.de god svenska. 

Det var en stor förlust för SAB-a~n~et att UT lämnade det. Han .-:> Q 

va~ denoledande och sammanhållande kraften och var aldrig rädd för be
svar, da det gällde kamratkretsen, Vi hoppas att han längtar hit igen 
och kommer tillbaka. 

så var det slut på dagsnvhet erna för denna p;ång. Vy 73 & Cul på 
3.5 mc Eder UA. Göteborg 22/9 -31. 

Rapport från DL 7. 

Med anledning av verksamhetsårets utgång får jag härmed avgiva 
följande redogörelse: 

Vid verksamhetsårets början funnos inom distriktet 31 sändande 
och 7 lyssnande medlemmar. Under året ha avgått respektive 12 och 4, 
varav de flesta på grund av Telegrafstyrelsens nya fordringar f?r inne
hav av licens, och tillkommit resp. 4 och 15. F.n. finnas alltsa inom 
distriktet 22 sändare och 18 lyssnare. Av dessa äro 9 sändare och lyss
narna aktiva och anslutna till SSA, nämligen: VM,XE,~A,YG,VF,UT,TO,SG, 
RV; 2,4,33,34,35,36,41,46,56,59,75,87,89,92,100,106,107 och 108. 

Livaktigheten bland medlemmarna synes vara ganska god, ehuru det 

ofta varit omöjligt att erhålla inhemska QSO. Bulletinen har sålunda 
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tidvis icke kunnat uppfattas på någotdera banden. Jag skulle dock för
moda att förhållandena komma att bli bättre, och anbefaller vid fort
satta försök särskilt 40-metersbandet i Stvrelsens hågkomst. QJU1-träng
seln har minskat något beroende på att fonisändarna övergått till andra 
band. Särskilt OZ med kvartslånga fonitests ha här nere varit besväran
de. Sändarna inom distr. ha nästan utan undantag vacker morse-stil och 
kunna ta~a emot 80-100 takt utan svårighet. Särskild eloge för traget 
arbete pa radioområdet vill jag giva YG;XE;WA;VF;TO;SM046 och SM07~. 
TO har sålunda bl.a. gjort försök med sändning från tåg och motorbat 
och har liksom ett par andra hams haft artiklar synliga i pressen. 

DL-stationen, SM7RV, har legat öppen för trafik varje da~ mellan 
1(2 12 och 12 fm. SNT, men kommer från den l:ste okt. i år på grund av 
rlnga anslutning endast att passas kl. 10 0-1100 SNT sönda sförmidda ar
~, vilket torde obs. av 03s. Ett trettiota msgs ha utväxlats under 
denna tid, SSA-rapporter kunnat ingå o.s.v. Endast en lyssnare har be
gagnat sig av rätten att kostnadsfritt få ett msg avsänt via SM7RV. 
4msg ha ingått fvb till distriktsmedlemmar. SM7SG har under tiden dec. 
1930-maj 1931 tjänstgjort som DL7. 

Kalibreringssignaler ha utslnts 2 ggr på särskild begäran av med
lemmar. Inga distriktstests ha kunnat anordnas på grund av osäkerheten 
att få S~-QSO. Meetings ha varit anordnade av Malmö- och Falkenbergs
gängen~dock mera oregelbundet. DL-stationen inspekterades den 21 juni 
av SSA s ordförande, varvid inga anmäI'kningar gjordes på stationen och 
dess skötsel. 

Rap90rter ha efter påstötning villigt insints till DL. Önskligt 
vore, om sekreteraren och redaktören litet oftare ville publicera in
gångna QSO- och QRK-rapporter från 7:e distriktet. Sä rskilt vill jag 
anbefalla lyssnarerapporterna p.g. av deras stimulerande inverkan på 
medlemmarna och nyrekryteringen. 

Samarbetet med södra grannlandet synes gott. Sålunda ha OZ7WH och 
OZ7TJ m.fl. gästat oss och återbesök ha gjorts hos bl.a. OZ7VP, OZlD, 
Oz7WH och OZ7T. Därvid ha uttryckts förhoppningen om att inom de skandi
naviska länderna en billigare prenumerationsavgift skulle åsättas "QTC", 
"OZ" m. fl. hamtidskrifter för att stödja samarbetet mellan grannländer
na, vilket förslag härmed varmt anbefalles i Styrelsens hågkomst. 

Från distriktsmedlemmarna har vidare gjorts upprepade anmärkning
ar mot en rysk storstation, RPK, som li~ger mitt i 40-meters bandet och 
fördärvar 1/4 därav för QSO. Skulle inte en rättelse härutinnan kunna 
vinnas genom rapport till Telegrafstyrelsen fvb till Geneve? 

Ett annat önskemäl för undvikande av misstag är att Styrelsen 
ej tilloelade nya lyssnaremedlemmar något vakant nummer utan läte dem 
fa fortl öpande nummer. Kunde Telegrafstyrelsen förmås att göra detsamma 
med sändarecall vore mycket vunnet och ingenting förlorat. Fär egen del 
vore jag tacksam från sekr. direkt erhålla meddelanden om förändringar 
i medlemsförteckningen ev. tjuvsändare etc. i enl. med stadgarna. En ny 
undersökning om behovet av telegramblanketter eller åtminstone brevpap
per för SSA-korrespondens vore måhända påkallad. Slutligen ber jag å 
egna och distriktets vä~nar få tacka Styrelsen för gott samarbete under 
det gångna året och anhalla om överseende med de brister i DL-arbetet, 
som säkerligen finnas men lika säkert med tiden kunna bortarbetas eller 
ersättas. Falkenberg den 19 september 1931. Sture Malmberg. SM7RV. 




