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Styrelsens. berättelse för 
arbetsåret 1930-31. 

Den av förra årsmötet valda styrel
sen har bestått av: dr B. Rolf -001 ord
förande, civilingeniör G. Kruse -TN v. 
ordförande, assistent O. Duner -ST sek
reterare, civilingeniör M. Holmgren -TO 
teknisk sekreterare och notarie H. Hå
nell -XH skattmästare. Sekreteraren 
har under arbetsårets senare del varit 
tjänstledig; hans befattning upprätt
hölls då av tekniska sekreteraren med 
biträde av teknolog H. Ellreson, som 
älskvärt stäm sig till Styrelsens för
fogande. 

Medlemsantalet visar en obetydlig nu
merär nedgång till 158 från föregåen
de års 163, som dock ej får tolkas som 
tecken på minskat intresse för ~ förenin
gen eller amatörsändandet. En mängd 
av de äldre medlemmarna, som ej er
håll!t sändarelicens enligt de nya ford
ringarna och tidigare endast till namnet 
varit amatörsändare, ha numera helt 
lämnat .amatörradion och Föreningen. 
Men i stället har SSA tillförts ett stort 
antal yngre livligt verksamma medlem

. mar, dels som lyssnare, dels som nya 
sändare och resultatet är därför ett ö
kat intresse för kortvåg och amatör
sändning, som tydligt gett sig tillkän
na. Vid arbetsårets slut äro 62 sändare 
och 96 lyssnare, varav 3 korresp. medl., 
anslutna till föreningen. 

Föreningen hade allmänt sammanträ
de den 6.12, den s. k.' julfesten med sed
vanlig prisutdelning i telegraferings
tävlan dagen före. Styrelsen har under 
a:betsåret varit samlad till överlägg
mngar fem gånger. Utöver det allmän
na sammanträdet ha medlemmarna 
·samlats till talrika lokala sammankom
ster inom distrikten. 

Till följande personer och firmor som 
skänt priser till senaste telegrafe;ings
tävlan, apotekare Karlson -UA Göte
borg, sjökapten N. E. Svensson -WI 
Stockholm, Stern & Stern, Philips, 
AEG, Graham Brothers och Firma N. 
Anckers Stockholm,. uttalar styrelsen 
härmed Föreningens stora tacksamhet. 

samband härmed måste styrelsen 
påpeka det alltför klena deltagandet i 
senaste tävlan och hoppas på bättre 
anslutning i år. Intresset för dessa täv
lingar ha hittills varit stort från både 
pressen och radiofirmorna. Deltagandet 
från amatörernas sida måste därför 
nödvändigt hällas livligare för att moti
vera de tämligen omfattande arrange
mang, tävlingarna medföra. 

Bulletinen har utsänts söndagar kl. 
10 på 40 m-bandet under större delen 
av året. De sändande ha varit SM5TN, 
SM5RH och SM5UR, vilka styrelsen 
rekommenderar. till Föreningens tack
samhet- för deras arbete. Då tidpunk-
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ten för sändningen möjligen kan för
ändras till någon bättre, överlämnas 
denna fråga till årsmötet för uttalan
de eller beslut. 

Äret är det första under vilket d i s
t r i k t s l e d a r e i n s t i t u t i o
n e n verkat för att öka sammanhåll
ningen mellan medlemmarna sinsemel
lan ute i landet och med styrelsn; sär
skilda regler för DL ha utarbetats och 
tryckts tillsammans med stadgarna. 
Resultatet har också blivit det åsyfta
de I de mellersta och södra distrikten, 
då däremot de norra ännu ha för få 
medlemmar för att kunna uppvisa sam
ma lokala livaktighet. Den i 7. distrik
tet upptagna tanken på lokaltrafik in
om distrikten på de högre våglängds
banden är värd all uppmuntran. 

Föreningens kostnader för förmed
lingen av QSL-kort har under senare 
delen av arbetsåret kunnat betydligt 
nedbringas, därigenom att de svenska 
postmyndigheterna förklarat kollektiv
försändelser av QSL-kort som "affärs
handlingar", dels när de gå de olika 
QSL-byråerna emellan, dels när de från 
en QSL-byrä gä. tiii det egna landets 
medlemmar. QSL-byrån har därför kun
nat återtaga förmedlingen av QSL·kort 
till utlandet. Förmedlingens omfång 
torde röra sig omkring 800 kort per 
månad. 

Styrelsen har detta arbetsår vid tre 
olika tillfällen uppmanat medlemmarna 
till deltagande i de från Frankrike an
ordnade U R S I-t e s t e n. Som fliti
gaste deltagare mil. nämnas RL, UA & 
XP, som insänt protokoll från ålla tre 
testen. övriga deltagare ha varit TC, 
XU, YF & ZV, vilka insänt ganska full
ständiga rapporter från 1 eller 2 test. 
Om än Kapten Bureau, den franska le
daren av dessa försök, I brev till ord
föranden synnerligen erkänsamt utta
lat sig om de svenska amatörernas in
sats I dessa försök, vill Styrelsen fram
hålla, att den själv i varje fall väntar 
sig långt mer av medlemmarnas offer
vilja för den gemensamma saken än 
hittills, så att de svenska sändarna i 
Madrid nästa år kunna peka på en av
görande Insats i forskningsarbetet på 
de korta vågorna. Med hänsyn till vårt 
lands utsträclcta läge, till en del inom 
den magnetiskt aktiva zonen, med nOIT
sken o. dyl., ha de svenska sändarna en 
förmånsställning i det internationella 
samarbetet, vilken icke bör. lämnas out
nyttjad. Deltagare från distrikt 1-3, 
som hittills fullkomligt lyst med sin 
frånvaro, äro särskilt välkomna. 

Samarbetet med t i d s k r i f t e n 
R a d i o har fortsatt under året. Som 
grund härför har legat en överenskom
melse, varigenom SSA till varje num
mer kostnadsfritt ställt en sida textrna
teriai till förfogande mot att SSA fått 
köpa 175 ex. av varje nummer för sam
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manlagt 150 kr. Det förhällandet, att 
medlemmarna på så sätt fått Radio 
gratis coh SSA en viss reklam, har 
styrelsen ansett motivera kostnaden 
och mödan med materialanskaffningen. 
Styrelsen har emellertid småningom bi
bringats den uppfattningen, att med
lemmarna mera värdesätta det egna or
ganet· QTC än allmänna rad\otidskrif
ter och lutar därför åt att utge QTC 
oftare. En särskild funktionär som re
daktör och intendent för övertagande av 
en del av sekreterarens arbetsuppgifter 
måste, för att detta' program skaii kun
na realiseras, engageras av styrelsen. 

Under arbetsåret har till t e k n l s
.k e s e k r e t e r a r e n inkommit ett 
30-tal förfrågningar, som besvarats. 
Dessa ha i allmänhet varit av ganska 
ringa omfattning och företrädesvis be
handlat frågor I samband med likrikta
re för sändare. Det verkar som om ve
derbörande vore blyga för att anlita 
tekniske sekreteraren och därför får 
styrelsen härmed påpeka att ingen be
höver vara rädd för att begära upplys
ningar I radiotkniska frågor, huru enk
la de än må vara. 

B o k f ö r I n g e n av föreningens 
finanser har under arbetsåret omlagts 
och gjorts mera överskådlig utan att 
vara onödigt betungande i det att en 
räkenskapsbok upprättas med möjlig
het att erhålla ända till fjorton konton. 
Härigenom möjliggöres ett snabbt ut
räknande av de olika grenarnas ekono
miska resultat. 

Vidare har ett postgirokonto. nr 
52.~77, upplagts för föreningen i skatt_ 
mastarens namn, vilket visat siO' vara 
en stor fördel för föreningen och"'en be
tydlig lättnad i skattmästarens arbets
börda. 

Ävenså har sparkasseräkninO' med 
A.-B. Göteborgs Bank, Drottnlng<Yatan 
15, Stockholm, upprättats varå i~atts 
föreningens disponibla öv'erskottsmedel 
I avsikt att göra dessa i någon mån rän
tebärande. 

Även må nämnas, aU både sekrete
raren och skattmästaren upplagt ett, 
medlemsregister för underlättande av 
kontrollen över medlemsavgifternas in
betalning. 

Till slut vill styrelsen tacka distrikts
ledarna och medlemmarna för gott 
samarbete samt uttala sin förvissning 
om att Föreningen går en ljus framtid 
till mötes. 

B r u n o R o l f. 

/0 s b o r n D u n e r. 
* 

U~dertec~nade. som av Föreningen 
Svenges Sandareamatörer utsetts att 
granska dess räkenskaper för året 1930 
-1931, få härmed avgiva följande be
räteise: 

Bokföringen, som detta är omlagts 
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TIometersbandet är nog trots allt 
inte alldeles omöjligt! Det är åtmins
tone SM5RH's åsikt. Han har nämli
gen hört något mystiskt där nere nu på 
sistone. För dem som äro intresserade 
av 10 m. avtrycka vi ur QST nedanstå
ende testtabell från VE2AC: 

g ..:~-

-~ ~---_. 

'C';...... 


C'l 
 f4 
~ w""'; c-=

G'J "l al~ 
al ~-,...".6' o"'c..:oo" 
:- ~CJ""" -_ .... 
o e::;-itr;Z -' e·t~f='" 

r::,..;- erCI'f-,:,'" 

e; 
~i..'7i"'-' 

d.> ~'NeJ
..::l o 	 <5t:aS ~-.... ......:.: 	 .... -
O C'i'::T:l"ci"~~= 

C'iz,; ""," L":"'e:SI:'--" 

konton, har skötts minutiöst noggrannt 
och en mycket klar översikt av de olika 
kontona vunnits, vilket är till stor för
del, då föreningens verksamhet år frän 
år stegrats. Av bokslutet framgår att 
förmögenheten under året ökats mecl 
Kr. 28:42, så att densamma nu utgör 
Kr. 565:15. ' 

Siffergranskning och kontroll av ve
rifikationer har sl<ett av undertecknad 
Harl<sten, och har därvid ej funnits nå
gon som helst anledning till anmärk
ning, och få vi hos föreningen tillstyr
ka, att full och tac!csam ansvarsfrihet 
beviljas för den tid rälienskaperna om
fatta. 

Stocl<holm den 25 september 1931. 
Johan Lagercrantz. Emil Barksten. 

Septemberrapport från DL1. 
Under aug. och sept. ha conds i stort 

sett varit desamma som under föregå
ende månad, dock har beträffande DX
QSO en tydlig förbättring inträtt, vil 
ket är att vänta ju närmare vi komma 
den mörka årstiden. Inhemska QSO ha 
fortfarande vari t svåra att uppnå på 
de lägre våglängdsbanden, med undan
tag dock för natten till den 12 sept., då 
ett tiotal svenska QSO avverKades. 
Ljudstyrkorna voro då över hela landet 
R{-R9 medan däremot övriga europei
ska stationer alldeles försvunno under 
hörbarhetsgränsen (Tid: 2100-2350 
gmt, band: 40 meter). FÖre denna tid 
nade alla stationer var~t osedvanligt 
svaga. De stationer inom distr., so~ 
arbetat på 20 meter, börja nu söka SIg 
upp till de högre banden, där conds bli
va bättre för varje dag. 80 meter ha 
mig veterligt endast en ham försökt sig 
på, och då med normalt resultat. QRN 
ha besvärat ganska litet. 

För att utröna möjligheten att upp
rätthålla passningstIder, särskilt betro 
SSA och DLs för msg-trafik, vill jag 
föreslå SSA att två söndagar under ett 
par timmars tid anordna 40-meters 
meeting, då alla svenskar upp~an8;s 
att deltaga. På så sätt skulle la,mplI
gaste passningstiderna kunna u.~rox:as. 

SM7UT rapp~rterar att han antlIgen 
fått kärran kirrad och är klar för QSO. 
Han har f. n. 20 watt, men då den svår
lösta frågan om HT till RS231-bubblan 
ordnats, kommer han igen med QRO. 
SM7UT agiterar varmt för samarbet.e 
med OZ-hams och har varit över ocn 
tittat på flera danska stationer. OZlD 
pysslade om honom en hel vecka med 
biträde av OZ7T. Conds fb, Hi! OzlD 
har en cc 2 P A sändare med 75 w. i 
sista steget. HT 800 volt från anodac
kus!! Han hade dessutom c:a 1,25 hyll 
meter QSL-kort, vilket väl får ans~s 
som rekord eller är det någon som Vlll 

göra honom äran stridig? OZ7VP be
söktes också, han som haft 44 QSO med 
japs! 

SM7WA jobbar fortfarande på Bull
tofta och är rdi fr QSO. Han har under 
månaden haft besök av SM7XE och 
SM7UT. 

SM7XE har sänt in en längre finfin 
rapport. Han har varit nere på 20 mtr 
hela sommaren. DX: CX2BT, PYITr 
och PY3AD bl. a. PYlTT berättade, att 
hans första DX 1925 också var en 
svensk! XE saknar sjätte kontinenten 
för W AC-certifikatet men hoppas få 
den i vinter. Belysande· för conds skri 
ver han kort och gott: "Den 23.8 ha
de jag QSO med OZ7SS (QRB 30 km.), 
Stor förvåning å ömse håll! "Han har 
hört Nautilus, \VSEA, vars QRK var 
r5. Nil. QSO. Den 31.8 2000 gmt hör
des där i Limhamn W -stns med rekord 
i både antal och styrka. Blev av W1AVJ 
rapporterad r8-9. FB", Kan glädja 
SM6UA med att W1RY säger att UA 
och XE äro de SM-stns som höras bäst 
i USA. XE har bara haft 38 QSO un
der augusti men är ursäktad för se
mestern inföll just då. Han har omkr. 
10 watt input, så resultaten äro fb. Har 
konstaterat att belysningsledningen 
dessutom stjäl effekt. Två glödlampor 
glöda svagt och blinka i takt med nyc
kelslagen då kärran är igång. Konstigt 
men absolut ingen rötmånadshistoria! 

SM7RV kör flitigt med vanligen 50 
watts input men kan vid "högtidliga" 
tillfällen fräsa på med 180! Fortsätter 

troget försöken att fii. WAC pil 40-me
ter. Har på detta band haft flera fina 
DX, bl. a. VU2AH i Punjab, Indien, den 
24.9 omkr. 1700 gmt. QRK 1'6, 65 W. in
put. Saknar dock station i Stockholm 
för direkt msg-utväxling, DL-rapporter 
etc. Förr fanns alltid SM5TN m. fl. rdi 
söndagsförmiddagrna. Finns det ingen 
som vill hålla öppet däruppe en halv
timme i veckan på bestämd tid? Frå
gar oeh väntar! 

Sl'IflYG lär även finnas på 40 mtr 
men har liksom många andra ej insänt 
någon rapport. 

Så var det slut för den här gången. 
Vi träffs! SM7RV, DL7. 

SM7YG Hälsingborg. 
QSO-lista l lUars-15 juli 1931. 

sm: 2vp 3xj 5rg 5tn 5xu 5wj 62b 7rv. 
la: lw 1f 2w 2y 2x 3e. oz: lw lb 2xx 
2gk 4a 7eh 71c 7fp. d: 4wvb 4afi 4pwm 
4psg 40pg 4rre 4sag 4rhr 4nzb 4feb <!lop 
4raz 4bog 4fxr 4bam 4rib 4uan. oh: 1nz 
lnj lni lnh 20r 20p 2ca 2pg' 2M 2ph 2pm 
5Ia5nk." sp: 11m lau lax lab 1ac lan 
ltz Sab 3dr. eu: 2do 2kcj 210 2hl 2kt 
2kq 3an Iskwl0. 'on: 4hd 4gk 4jf 4aa 
4fm 4gU 4hdb 4ro 4ms k30 4eg 4bs 
4vd. pa: Oki Okk Onn Oib Omr Ogo Okw 
Orq Opcg 02w Okx Oaz. g: 2xa 201 2kl 
2zg 2wp 2vv 2as 2dx 240 2wv 2ga 2kl 
2qb 2vh 2tk 2vz 5vb 5th 5wp 5pl x-5sv 
5s! 5vn 5q4 5kl 5yh 5lc 6hk 6li 6yl 62r 
6xk 61m 6xg 6gd 6bb 6rg 6lf Slb 6kp 
6gs 6gx. haf: 19 2d 3b 3wr 3d4 3k4 
3cp 4g 8d. i: lhv lii 2aa 2da. un: pl 
7cc. ok: lap laq 2ak 2mu.uo: wn Id . 
f: 8tg 8wok 8hpd 8fq 8pn 8pa 8ho 8map 
8cs 8arv 8lv 8gq 8vp 8hj 8tq 8wk 8wq 
8aag baz 8vm 8ug 8ej 8rs. ts: 4sbr. ear: 
eo lk fg mc 10 16 21 37 94 128 169 177 
182 185. et: laa lem lcw 2aw etbj. ze: 
6jm. tf: 3tp. st: 6aa. fm: 8!h 8he 8bg 
8mst. fh: 8ab. au: lai lck lkcg lc! lcj 
7ch. en: 8jbt 8mb 8mop. yl: 6kr. su: 
1aa Ich. pk: 4aj '4hh. om: 2cs. vs: 6ae 
w: lafd 1afu 1zm lala la:xx 2ai 8bkp 
kn2. 	 py: 9an. 


Rx: Sg-V-l. Tx: TP-TG. 25 watt. 


SM7XE Limhamn. 
QRK och QSO-lista. 
14 Mc. 17.6-15.7. 

au: lc! lde 3ea. ce: 3cr. cm: 2fm. 
cn: 8mb 8mi. ct: laa lbg lcw 2aa 2aw. 
ex: laa 2bt. d: 4bam 4cul 4lrm. ear: 
37 52 169 185 earco earmc. ei: 8b. !'u: 
2hs. f: 8bs 8sf 8wrk. fm: 8bg 8cr 8eg 
8hs 8ih. g: 5is 5mu 5q4 5vn 5wq 6lf. 
haf: 3d 7a. he: Hg. i: lim 2aa 2da. j: 
5cc. la: 2b. tu: 2ca 3de 4dq 7dj. mi: 
7wr. oh: 2pg 3na. on: 4jf 4sd. oz: 7b1. 
pa: ofp. py: 1cm ltt lxo 2dn 2qa 3ad 
Saj 9ah. sm: 4zf. sp: 3fs. st: 2d. SU: 

laa 1aq lch Hs. SXl 21. tf: 3tp. uo: wn. 
v: 1yb. ve: lbr ldr 2df. vq: 4erf. vu: 
2aa 2ah. w: lavj 1avv lbdl lbld lbgy 
1ccz lcmx lcrp 19f 1mo lqb lry Uwe 
lwe 2apv 2bhw 2b:xa 211 2xa 3ajd 3'~m 
4jn 8bul Bcte. yl: 1rm 6kr. :r.e: 6jm. el: 
2aa 3ar. 

S.R.A.L.. har tillsänt oss ett litet 
häfte med medlemsförteckning, nya Q
listan och' en längre artikel om sända
reamatörerna. tyvärr (hi) avfattad på 
finska, vilket språk varken vi eller nå
gon inom vår närmaste bekantslcaps
krets äger tillräcklig kännedom om för 
att kunna tillgodogöra oss det säkerli 
gen mycl<et intressanta innehållet. In
tresserade ktmna efter hänvändelse till 
sekr. få läna exemplaret ett par dagar. 
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