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ORGAN FOR SVERIGES SÄNDAREAMATORER
Styrelsens berättelse för. arbets
året 1931-1932.
Föreningen Sveriges Såndareamatörers
styrelse får härmed överlämna berättelse
över föreningens verksamhet under srSt
lidna arbetsår.
Den av förra årsmötet valda styrelsen
har bestått av: Fil. d:r B. Rolf, -001 ord·
förande. civilingenjör G. Kruse, .TN, vice
ordförande. assuranstjånsteman E. Malm
. berg, -ZX. sekreterare, kontorsskrivare H.
HånelI, -XH, skattmästare, och civilin
genjör ~f. Holmgren, -TO, teknisk sekrete
rare. Som redaktör oeh ansvarig utgivare
uv QTC liar assistent O. Duner, -ST, tjänst
gjort.
Antalel medlemmar var vid arbetsårets
slut, den 31 aug., 156, varav 62 sändare
och 5 korresponderande medlemmar. På
de olika distrikten förde!as medlemmarna
såiulldn: D-l 2~ D-2 6, D-3 5, D-4 8, D-5
.78, D-6 25 och D-7 27.
Totnlanntalet medlemmar under de
gångna arbetsåren utgjorde:
Under arbetsåret 1925-1926
24
H126-1927
35
"
1927-1928
105
1928-1929
127
t,
1929-1930
163
158
1930-1931
Under året har röreningen avhållit ett
ordinarb sammanträde, den 5 dec., var·
vid bl. a. förekom utdelning av priser
na frun telegraferingstävlan den 4 dec.
Beträffande tävlan är att nämna, att ama
törmästerskapet för tredje gången erövra
des aV -TN. som därmed fick sin andra
inteckning i "Nyckeln". Första pris i
klass 2 erövwdes aV ,022, i klass 3 uv -104
och i välsändning av -022. Föredrag hölls
·uv civilingenjör Arvid öman om Elektron
rörets utveckling och dess betydelse för
räckvidden. ~
Styrelsen får härmed uttula· föreuinG'
e~s stora tacksamhet till följande perso
ner och firmor, som skänkt priser till
tclegrnferingstävlnn: . Apotekare Jolm Fr.
jKllrl~on, ·tJA. Göteborg. sjökapten N. E.
Swemon; ·\vI, Stockholm, A. V. Holm
A.·B, A. E. G., Grnham Brothe~s och SterIl
.& Stem, Stockholm.
TY"ärr har anslutningen till telegrafe
. ringstiivlan aldrig varit stor, vilket är alt
beklaga med hänsyn till den negativa pro.
paganda en tävling med få deltagare all
lid utgör. För all det \'l1nliga intresset
:.från' Telegrnh'erkets och preSsens sida
skall kunna anses välförtjänt. mäsle del·
tagandet bliva li\·ligare.
Dislriklsledareillstituliollen har under
året visat sig vam till slort gagn för S:lI11
manhålIningen inom· föreningen och to.
de vara u\· stor bel\'delse även för re!uv·
teringen. EmellertiC! lorde del \'llru svn'"
rör en DL utt hålla persanlig kontakt med
alla medlemmar inom tlistdktct, varför
,det kan ifrågasättas. om icke DL i Sill
lur bör tillsätta lokala ledare (gruppleda
re) på platser. där så kall vara lämpligt.
o

Till DL's framför styrelsen sin erkänsla
för deras nitiska och förtjänstfulla arbe
te, varigenom styrelsens \'erksamhet i hög
grad underlättats.
Till tekniske sekreteraren ha under
året ett trettiotal förfrågningar inkommit,
vilka huvudsakligen avsett likri k tare och
styrsändare. I jämförelse med föregåen
de år synes intresset för god tonkvalitet
och stabil frekvens vara i stigande. Ett
antal av våra mera kända amatörer ha\'u
sålunda under året övergått till kristall
styrning, och det ringa antal, som fortfa
rande använder rå växelström, nedgiir sta
digt.
Föreningens QST, byrd, som föreståtts
av d:r Rolf, har flitigt utnyttjats. För
medlingens omfattning torde uppgå till
e:a 400 kort i månaden.
Q7'C har under. arbetsåret blivi t offi
ciell publikation, och hinde:slöshetsbevis
har uttagits för ,ST att utgivu densamma.
Härigenom ha portokostnaderna kunnat
nedbringas till c:a 15 % av tidigare. Un
der arbetsåret hava 6 ordinarie och 4
extra nummer utgivits.
Samarbetet med tidskriften "RGdio ae/I
Grammofon" uppsades a\· styrehen att
upphöra med år 1931. Det bolag, som
senast ägt tidskriften, trädde under fjol
året i likvidation, och \'arken den nye äga.
ren eller styrelsen ans/lg sig kunna för
nya avtalet på förutvarande ,·iIlkor. Dt!
medel, som beräknades bliva disponibla
genom avtalets utgång. avsågs !lm'ändas
till QTC. som därigenom skulle kunna ut·
givas oftare.
I "Nordiska testclI·', som (l\' EDR i
samråd med SSA, NRRL och SRAL an
ordnades
i jrll1uari, dcltogo endast !)
medlemmar, därav 3 utom tävlan. Samt
liga dessa \'o~o sändare. Resultatet före
ligger tV"ärr ännu ej fullt klarl.
}Ied
resen'ation meddelas härme:1 den nu",,·
rande ställningen: 1. S}[(;WL 35 p.. 2.
LA2H 30 p., 3. OH:~NA. 4. OZ7T. ,j.
Si\I5TN, 6, OHINF, i. OZ1I. 8. SM6ZB
och LA2U, 10. LA2B. 9 norrmlin, 10
danskar och 14 rinliindarc de:t:go. S:J1n
ell positivt resultat av testen frahlgår eme!'
lertid 80-metcrsballdets förträfflighet för
iulcrnordbk trafik.
Det internationella s(:marbelet har va
rit gott. lARV har genom cirkulär m. m .
satt föreningen i lillfälle att uttala sig i
aktuella amat5rfri'tgor. och tids~ififter ha
ulviixlats
med
ut!ändslm mnatörför
eningar.
Office National .HclCoroloyi'jlle i Pa

station har emellertid Stem &: Stern ö\'er
lämnat en god kortvågsmollagare, för vil·
ken gåva styrelsen härmed uttalar för
eningens tacksamhet.
För arbetsårets ekonomiska resultat
hänvisas till revisorernas berättelse.
Styrelsen får slutligen framföra sin
varma erkänsla till di5triktsledare och
medlemmar för gott samarbete och ulla
lar sin förhoppning, alt föreningen under
nästkommande arbetsår i alla avseenden
måtte gå framåt.
Stockholm den 8 september 1932.
Bruno Rolf,
ordförande.
Göran Kruse,
Erik Mulmbery,
v. ordf.
sekr.
HI/go Håne//,
Mals Holmgren,
skattm.
tekn. sekr,

Revisionsberättelse.
Undertecknade. vid ordinarie årssanl
manträde i S. S. A. utsedda revisorer, fu
efter verkställt uppdrag aygim följande
berättelse:
De i styrelseberätIeI serua angivna Im·
lans· cch vinst- och förlusträkningarna
överensstämma med .räkenskaperna, Rä·
kenskaperna äro förda med ordning och
noggrannhet samt försedda med nödig,l
verifikationer. På grund härav få vi till
styrka full och tacksam ansvarsfrihet för
styrelsen.
Stockholm den 8 sept. H132.
Emil Barkslen.
Jo/mn LayercNlnl=.

Nya me"dlemmar.
S;\WZN, Herr Georg Holmhll1d.
Friggagatan 13 B /:1, G ii t c b o \' g.
S.}l ;1,02;>, Vol. 2;1/F 4

Folke~IYI'in.

Radiokul'sen, Exercisskolan, SI,epp;;
holmen, S t o c k h o I m.
S~I n-Og4,
Kaptl'll
TiilllH'S
yon
Zwpigllergk, A 7, V i s Il y.

3,5 MC,
D('t hörjal' \'erkligen att ljusna
häl' i SM då det gälle]' allvånclall(let
av det gamla, hederliga och stabila
SO lHetel's bantl"t, lllen ånn u tycks llet
finnas de som tveka att förlägga tru
fiken dit. Om dessa tvekande lys::;·
mule litet på bundet slHllle de nO.1!
snart lltiirlm \'il\m förtriiffliga till
Hil\p!1 till skan(liJHl\'i;;ka QSO dc fiil'
summa. Att cnvist ligga fastklistrad
vid 7 & B IlIC horde cnligt 5\'C11SI, lao;r
vara förhjudet. 7 IlIC hal' nu en (last
QSL odl Qm; QSO att \ljuda IHI.
Visserligen finnas miijlighetl'l' att

ris allh511 om föreningens medverkan vid
lesten undel' so!förmiil'kl'lsen den 31 aug.
FOl'mul1ir sälldes denna gång liII förening
ens samtliga medll'lIll1l:u. Av ett tiotal
me:l!emmar ha protokoll imänls, vilka
stvrc\sell tacksamt vidarcJefordral.
, På stvrclsen~ rekommendation har
SM5WA 'Inställts !;[)m rndiote~egrafist vid
den svenska polc:rtlrscxpn/iliollcn :1 Nor
dcnskjöhls berg, Spetsbc~gen (S,·alb;inl). nypa ctt och tUlllut lix. 11\('(1 VI\ <'\-;
Föreningens lokal/räva 51' tyvärr fort, KA men eljl'~,t gi\ iir ;I('t bara ((I'm,
fa:unde olöst, Till förellill:~ells blimndc pse QSL, hl' QIH~, som IllaIl ftll'
-

7:l

ira där. 14, mc är ju, dx·bllnd~t mel~
Jag har ,in~resserat ,en . <l,~lJl:tnllla- att vetenskapliga uppgifter, äro så få,
n. tyckas conds vara mindre, gynn" pojkarför,1~!lrtvåg,Oc,h_ fiimas'nug...,:.: de äro' dock av största, intresse.
mma för qenna. spo:rf häri SM~:..Så 4s1; som tänka sätta igång med mor~
cK för, förtroende och gott
da lösningen är 3,5 ,mC. Där ,kunnase~räning, och ,om d(ln~a )eder,till re~ sainar " ,Önskar jag härmed styrel
åstadkOllIi,ma, aen~~nationella, samZ ~ultat; skaffasändare.. \~.
",
sen C . "SSA'ett lyckosamt och givan
Ig" som är beIlövligJöratt ej;yåJ,SConds, äro,int/il värst goda här på deårslnöte.,.
"
.bla hobby skall dö ut. En god kon~ grimd,ay störningar från h"
"Härnösano:den 6 september 1932.
kt inom SM är enda,hjälpmedlet,att ningsnät och norrsken, me,n ti
,. ," " > ,
,,',
," ,
,ra kortvågen populär.' För atfnu Hgt goda för ett ,oc.hannat dx. Mlln
Gustav Hofring,
l god kontakt inom SM. skall kunna är emellertid så ,isoleraghär tippe, att
' DU, 4RL.
dnas fordras att varje rättänliandE) intresset för kortvåg' under normala
lm begagnar sig a.v 3;5 Mc..:Däl' förhållariden,sktillehä,godautsikter
lllna vi prata fritt utan atthehöva att kunna slå Igenom.,
"
, -l
~z, och där kunna vi QSQ QRQ··utll.ll
'Kiruna den 5 september 193tc.
Årsberättelse
av
DL5.
t varje ögonblick vara rädda för
Gunnar Engström,
iB som karaltteriserar 7MC-han
Under arbetsåret 1931-32 har ama
&MIYF, DL1.
ts SM·QSO. För de som ej Mn
törradioverksamheten inom 5-te di
. bandet närmare kan omtalas att
striktet utmärkts av ett lindrigast sagt
ndet är utmärkt hela dagen till
sällsamt \ ugn. ' Endast ett par må
am mot siutiden på kvällen. Ef,
naders tid vid årsskiftet kunde en mer
r denna tid gör sig skip påmint men
Årsrapport från DL3.
allmän aktivitet märkas, medan, un
r QSO inom distriktet och QSO på
t1gre håll (1 000 km. og över) är
Intresset för kortvåg inom3:de der' året i övrigt verksamheten ofta
t stabilt även efter denna tid. För distriktet tycks
åtminstoneefte~ in: varit nästan fullständigt ,avstannad.
irvarande har SM5UR ett schedule komna 'rapporter att döma - vara mi De amatörer, som låtit höra av sig
ed SM6UA 1930 svensk tid, Går ut nimalt. Sålunda har endast en SM 3 äro först ooh främst, ZX mest regel
bunden" därniist mer sporadiskt TN,
ärkt. SM5UR-SM7YG workar även låtit höra av silg, nämligen -039.
~ schedule, tiderna olika. Men de
Av denna anledning förefaller, det ST, XH, WJ, VK, UR, RH samt kan
mna höras kl. 14, 17 och 20' svensk DL svårt att få till, en årsrappo.x:t, blir ske ytterligare några. dessa i så fall
I. Observa Id. 1411 ,QSO melhin i så fall endast att tala om sig sj'älv så sällan' att de ej observerats av DL.
;Medlemsantalet inom distriktet är
ilsingborg-Stockholm går redan, då i stor utsträckning.
a. Det går bra även tidigare.
SM 3-039 är visst den ende aktiva i stort sett oförändrat. ,Nytillkomna
.
,15UR-G5WQ workar sked varje sön lyssnaren .inom distriktet, han torde aktiva sändare ZZ och ZX.
StockholmsgäIlJget~
har
bedrivit
,g kväll 21,46' gmt. Ypperligt. 'För snart vara ,klar för provet och får vi
rigt kan nämnas att bandet bjuder kanske vänta honom i luften någon "amatörverksamhet" huvudsakligen i
L 7 aktiva iSM 7; 2 i SM'6; 1? i SM5; gång i början av 1933! DL gläder sig form av meetings, vilka under tiden
i SM 2? ,~len det räcker ej. Hela redan i andanom. har varit ensam sept.-maj hållits å K. T; H. gamla kå
ren, under sommarmånaderna å Ca1e
.nget borde samlas där. Det är ej herre på täppan länge nog.
"
klvändigt att vara igång jämt men
SM3XJ lika aktiv nu som förut har CosmopoIite, i regel varannan, torsdag.
l gång i veckan, borde det, vara, N a
hållit till både på 7 och 14 MC, DX Försök ha gjorts att vid dessa möten
mell ,Samling på 3,5 mc. för, direkta mycket dåligt! 'Endast vid jultiden anordna föredrag i aktuella ämnen.
m og Q&P trafik av service msgs några FM8, ett par Yl" en LU samt Brist på föredragshållare inträdde
dock synnerligen .snart!
el
Be behöver ej hindra att man Peking" elj est endast Europaq&on.
Kallelse till, meetings har i år skett
~ i gång ett slag på kvällen bara man
SM har även varit tunnsådda!, En
kttager nödvändiga, försiktighets: dast SM7YG har hörts rätt regelbun pr post, varvid för ändamålet tryckta
ått för att förhindraQRM ihcrs det och med ,vilken ett 60-tal qson av kallelsekort 'kommit till ,användning,
-ar. 80 meter är hra förQRP, så ge~ verkats under året, Några LA dyker För varje ,sammanträde ha 35 kort ut
Im att köra med endast några få även upp då och då men de förut taF sänts; antal närvarande r medeltal 12
,
att och använda'odet 'av den i förra rika OH är det en sällsynthet att få st. (I} N 32 %)
rc omnämnda nycklingsmetoden, höra.
Samarbetet mellan DL och sekre
,höveI' man knappast riskera att bc , XJ fick för en tid sedan meddelande tariat~t har avsevärt förbättrats ge
il' lidande,
J värsta fall kan ju från England att hans gigs. :hörts på nom anskaffandet av adressplåtar för ,
'aktonseländet", tillgripas men bör 28 MC! QRG var vid tillfället 14 MC. alla medlemmar, vari'genom DL dels
an ej glömma hort att ha "anständig
Vy 73 och hoppas att årsmötet .blir snabbt underrättas om nytillträdande
rckling~' under de tider ej bc pågår. talrikt' besökt.
medlemmar eller ändrade a:dresser,
!il' i SM få vi först och främst tänka , österalnäs den 6 septembet' 1932.
dels möjliggöres adresstryckningsat·
l att få litet rorelse i luften, även
bete för DL:s räkning.
Abr. Persson, SM3XJ.
n detta ruånste ske med hjälp av
För snabbt spridande av kännedOlID
iIlåtna medel. D. v, s "haktonselän
om aktuella tests, har vid två tHlfäl
!t", 3,5 mc är ju inte överbefolkat,
len, spanska testen och Piccardtesten,
Itt om plats är det, 'så en bakton är
DL vidarebefordratsekr:s msg.
så far.1ig sOlID många tro. När det
Till styrelsen för S. S. A.
De i stadgarna omnämnda "månat
dan, sker under tid då trafiken är
liga"
ha ej lämnats mer
STOCKHOLM 8. än vidrapporterna
Im'minst på bandet bör det vara för
ett par tillfällen av den orsaken
tligt. - nils, re,komnnenderas att sins
att i regel intet som helst hänt inom
Härmed årsredogörelse:
nellari rådgöra om' ,möjligheten att
distriktet. som varit värt meddelas
4:
distriktet
har
f.
n.
2
sändare
och
en "svensk afton" i veckan på 35
Som förut nämndes har verksåm
8
lyssnaremedlemmar.
alltså
4-RL
&
~. Låt 3,5 mc bli vinterns "hemtrev
4-VN
samt
017,
021,
072,
032,
005, 000, heten tidvis varit rätt svag, detta dock
sa vrå" i etern, där vi i l ugn och ro 09..ii och 000. Av dessa äro 4-RL & ej beträffande en del lyssnare. "Lyss
mna 'chew the rag' utan att behöva
har på vissa håUbedrivits
bosatta i Härnösand. DU har nandet"
skera att QSB och QRM förstöra vå- 005
synnerligen energiskt och det är att
kunnat
konstatera
ett
gott
intresse
L QSO!
'
förmoda, att under nästa säsong, de
inom distriktet, men avstånden mel aktiva
licensierade sändarnas antal
-UR.
lan medlemmarna omÖjliggöra ett in ökas,med
4 il. 6 stycken.
tressebeiordrande "gängsystem". Från
som av vissa omständigheter
SSA under arbetsåret inkomna med är DL,
förhindrad att närvara vidårsmö
delan'den ha i kopia vidarebefordrats tet,tackar
Årsrapport från 1 distriktet.
härmed SSA:s styrelse och
till intresserade medlemmar. Utgif
distri:ktets medlemmar 1ör ett gott
Aktiviteten inom' 1 distriktet har ter i porto, telefon etc. har DL bekos: 5:te
och sänder närvarande
adel' det gångna året varit synner tat, vilket belopp gottskrivits SSA. samarbete
sin hälsning.
gen obetydlig; Den enda sändare DL', ber om henäget överseende med amatörer'
)m varit i bruk, har vadt underteck denna magra årsredogörelse, men hop Radiohytten, Vedettbåt 73, någonstans
ads och även den har mest lidit av pas att distriktet till nästa årsmöte i Sthlms skärgård den 6 sept. 193'2.
Bertil Arvidson,·
:umhet.
'
kan inkomma med resultat av ett nätt
iDen kommande säsongen hoppas re arhetsår. 4-RL har utfört vad som
SM5RH, DL5.
t:g emellertid få mera tid över för göras kunde för studiet av radiovågor
lin hobby och kommer nu att sända nas egenheter under årets solförmör
led minst 100 watt samt är tacksam kelse. och kunde den franska testen
,r QSO med S~1 :s.
Ed\'ard Rydnhls Boklryekerl. Stockholm 11;12,
i full utsträckning nedskrivas, skada
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