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SolfBrmörke!sen. 

Den 31 aug. inträffar en total solförmörkelse, vars inverkan pa radioTågornas utbI 
ning kommer att studeras av Tetenske.psmännen jorden runt. Detta blir ett utm5.rkt tillfl: 
för oss amatörer att Tisa Tad vi duga till. S.S.A. får därför uppmana sina medlemmar 
sändare och lyssnare) att 1 största möjliga utsträckning sitta vid sina mottagare på kv[ 
len den 31 aug. Förmörkelsen börjar kl. 1.7 .30 G.M.T. och passerar genom. norra Sibirien, 
över Nordpolen, går tvärs över Hudson Bay, provinserna Quebec, lermont, New Hampshire 
Maine samt. slutar nära Azorerna. I ~ontreal börjar rörmörkelsen kl. 19.14 G.M.T. och 51. 
tar kl. 21.30 G.M.T. Platserna för sol- och för rad'io"förmörkelsen lf sa.'llmanfalla ej .. 
mörkelsen syn·'s ej i Sverige men beräknas bli hörba;: i Sverige, Norge och England. 
. Lyssning kan ske både på korta och långa .vågor. För att säkrare resultat skola UPI 
nås bör varje amatör specialisera sig på endast ett par stationer på skilda vllglängder ( 
om möjligt uts.träcka lyssningsperioden till ett par dagar före och ett par dagar efter' j 
mörkelsen'och under tiden 15.00 till 22.00 G.M.T. Rapporterna insändas snarast möjligt· 1 
S.S.A. för bearbetning och vidarebefordran. I varje fall bör franska teeten medtagas. 

Upo till DL-val. 

Som möjligen bekant är utge. nuvarande DL-mandat den l sept o i år$ Det gäller såluI 
da för varje medlem, att säkerställa den omedelbara ledningen av sitt distrikt under de 
närmaste två åren genom att välja en dr.iftig, intresserad och energisk OB, som med last 
säker hand kan föra sitt distrikt framåt. 
, DL bör vara aktiv sändareamatör och helst bosatt i något större centrum. Varje di • 

.rikt väljer sin DL. Röstberättigade äro samtliga medlemmar inom distriktet. 
. Alltså OB' s sänd in Edra rö:' ~sedlar (QSLL) till styrelsen, Stockholm 8, senast dez 

4 september o (På grund av tjänstgöring som ships-op. har SM7RV avböjt återval) •. 

:New Gall Books~ The Radio 'Amateurs 'CallBook kan rekvireras genom S.S.A•. PriSet 
70 cents. om minst tio reJt:'risitioner inkomma., eljest l dollar, allt plus porto. -Zxo 

. SM4RL,: vår .värdrade DL4, meddelar, att han är tacksom, om SM· s Tille förstlka få 
qao med W8AWP Suracuse, 500 watt 40 och 20 mb för mag till eller från honom. Hans pass
ningstider äro gmt 1030-1100 (lördagar 1200-lpOO, söndagar 0800-09)0) och 2l00~2200. 

" . SM5'UR.är hemma i Enskede och i tull gång. Hal" tjänstgjort som radioob~ervatör åt 
professorPiccard vid hans andra stratosfärflygning och blivit högeligen observerad sJ ii: 
i och av. Stockholms-Tidningen den 19/8. SSA tackar för reklamen. ..... 

Den Svenska pOlarårsexpeditionens på Spetsbergen avdelning på Nordenskjöldsberget 
. med SM7WAsom ap. är klar för qso med s~r s. 40 mb på kvällarna. Anrop SAlL '-WA har hört 

-UA den :t3/8.Den 16/8 hördes SD av 5MB Mal:no$ Pss tri qso. . . 

Ra2port från 6. distriktet_ 
'. :. 

~AB-giinget samla., numera påeafå Pelikan 'en:gå.:ng i'veckan tär-att disk~terå. dagenl 
hem-fragor. Allt som oftast företagas dessutom promenader i ;ötets natursköna omgivning( 
Ett . .allmän,t. ',öJl:;jke:m!l,här ner.e !r atkvara'vännerstockho1marnavore':lit'et lIer:akt'!'V'o.. 
det nu tir', är det nästan omöjligt att få. msgs uivnxlade.:H:hr"-TN,· :'::TO',"':-':RH, .;;" ij,:~"zt !Il, 

-!R och -IC ute.tamil1~rades fran Chalmers i dedo Congrah OB's. 
-ZJ: Har .I'!Jag:Xt\~ig.ner i SAB för pågra månader. Tiilk041:J1en OB. Jobbar på Telegraf' 

tet och trivs bra här nere, siiger hano Deltager flitigt i våra meetings. 
-xc; lör med samma utrustning som' beskrevs i QTC tör de ..' Q 1931. Ingen annan töriin~ 

ring än att sändarrören visa tendeni att tröttna. Dl höras men inga stockholmare. 

http:SM5'UR.�r


-ZBI QRL studier i SAB men besöker då och då Varberg, där den gamla sändaren står redo. 
inkar förbättra stationen i sommar. Deltog i N.T. med tyvärr ännu ej känt resultat. QSO:ar 
7L på 80 m med R9T9 på båda hållen. Har byggt en 56 MC revr enl. QST juli 1931. Går finfint 
jrsökrar han. Ber få återkomma med resultaten efter sommarens slut. 

-WL~ Är f.n. ej så aktiv som förr på grund av studier. Sändaren ombyggdes i september 
1931) till p-p M.O. (TC03/5) P.-P.P.A. (~C04/l0). Input c:a 25 watt~ Deltog i nordiska och 
Janska testen. Resultatet avvaktas med högspänning. Förbindelsen me~ -ZB i Varberg i julas_ 
Lck utmärkt så gott som hela dagen på 80 m. QRB endast 75 km. 

-VR och -RG ha tillsammans en QRr- MOPA. Äro i gång rätt flitigt och få bra rapporter. 
fR börjat QSO::' W med gott resultat. 

Snligt uppdrag, -WL. 

DL7 rorts. 

Intresset för TX & RX har under senaste månaden varit ganska stort inom SM7. Som van
i.gt kommer Sillstryparestan som fin etta, m~d många qso 8: flitiga hams. DL har hört många 
.S.A.stn som ropat SG. "Sparbanken? II lär för övrigt köra med abt 200 watt "burr" (nY,tt namn 
5r ac.) och få fb qrk på dxqso. Pse ob skicka snart kort till WAC. YF har flyttat ut till 
in "sommarvilla" med sin berömda "koffert" och väntar nu på att få DX. Även Europeiska an
ap besvaras. hi. Input 5 watt. -XE i Limhamn lär även finnas igång på 21 mtr., men liksom 
inga andra Ifglömt" skicka rprts. I "Sundets Pärla" får DL sjä.lv ta hand om alla ev. dx. 
SV, aktiv harn (ibland.) är op. på SDIA och har TX og RX med sig, har någon hört honom? DL 
ar aldrig lyckats få qso honom, t axam för rprts om någon hört honom. WS är vy qrl av jobb 
en lovar bli ordentlig kortvågare snart igen. Pse ~älkommen i Hbgsgänget ob Ws. Det behövs 
tökas till 2 hams. hi. SM7-052 har skaffat motorcyk~l, så RX och morseträning får komma i 
lng igen till hösten.? hi Unlic tyx vara flitiga i SM7. - SM7NY har qso* ats" fb qso og NV 
å.r och väntar på sin lic. - VF meddelar, att SM70 finns i Helsingborg, vilket DL gläder sig 
t. Hps p.å utökning i gänget. Pse ob SM70 ring 3667. - Höganäs, Växjö m.fl. städer ha ej av
orts på länge. ~RL? QRT? QRYL? SMX har även hörts och qso"ats, men qra okänd. QTC saknas vy~ 
enaste nummer ha ej erhållits här nere i SM7. Slarv från postverket? hi. 

Nil 	nw OB"s moll hps qso snart. Hps uven fil rprts till nästa DL rprts 
, 73 - SMYG 

SM7RV är numera shipl3 (qrk m/s Nike?) och hal' avsagt sig DL-skapet. Till hans efter
riidare under innevarande period har SM7YG ut sett s. Både -RV och YG ha nu WAC. -WA har ny 
ra någonstans vid.Long-Year Bay, Svaloard, och kör där två kärror å resp. 30 och 75 watt. 
rg c~a 20-200 m. Han lyssnar särskilt efter SM*s4 -ZY öppnade 18/5 med qso OH3JR. Han har 
ll'ppTNT, qrp 6 watts. 

-'NL har ny tx igen (med ::1otorgenerfl.tor) modell MO-FD-PApp som ger absolut tgton. Nyck
inr; i F .D; s anod. Input 24 watt. Beskriv;:ing lär eventuellt komma i~TC. -WL är rasande ny
nen på resultatet av NT (inte alls underligt, ob.) men det dröjer visst, Han kör nu även 
å14 MC och har under tiden 6/6 - 26/6 wcrl,at ett 30-tal dx. Ny sexo. äL' -ZW, Uno Urb..;:r., 
al."islätt, Vi:lkcmmen, ob. 

. -RH byggt portabel qrp-};ö.rra. J,15 watt, '-"kall dxa våldsamt under semestern. Gamla. 
opan n~ två RE604 i fÖrstiirkaren. _l.'lJ i farton som vanligt, kniper dx med sin va.ckre. ton. 
TO hp,rjar med kilowatterna pa Ing.3, dl:ir'-RF :::eh -067 gästspela i kronans kläder. -XU snart 
gång med 600 wattar (stackars qrp-fer::.1or.). -zx 6 watt indoor, specialist på ON4GU. -VH 

ilmur. -02~., -076, -116, -121 och -122 träna. flitigt för lic. -Ubg 

W1AYR svenEk-amerikan och 'itcrsnitsar::) :..ir::lkar QSO med Slit' s. Han talar utmärkt svenska. 
Ett ms,;: från -ZI till SM2RW i Mexiko avsEndGs av -WL den 21/6 via w8EUO och '!f5CK (Texas) 

ch IinHnd'3 på 4 da~ar till aqressaten. 
I pressl;,iggninzsögor.blicket ingår meddelande, att -YG hörts på 28MC av G5FY. -YG sände 

,;~ p':'~ 14}JC. Flera europ. stns äro nu i farten d~ir nere. Serskilt D och HAF höras bra i G. 
:.:sta QSO-tid tyd:s vara 07-08 samt omkr. 21 sv.t. Prova 28MC. 

Var god ir.:Jänd news till nästa QTC, som utkommer inom kort i tryckt 4-sidigt format, 
:dfullstärdig medlemsf:irteckdng mm. 

Med 73 
,~,. I- 'ST WL.H:'l.or" - • 


