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J föna. QTC beskrevs i korthet "nr
börjarens mottagare" och det utlova
des att 'Yi skulle återkonuna med an
Yisningar för utökande av denna ap
parat med ett stegs högfrel;:vens.
Schemat ovan .\'isar det. schema,
SOUl lättast kan användas. för om
byggnad eller utökning; Högfrekvens
röret är ,direkt.' kopplat till detektorn
utan drosseJ. I den avstämda kretsen
närmast antennen se vi.vidare att en
dast en variabelkondesator finnes
Inställningen' är nämligen ej så kri-,
tisk att det hehöves en större och en
mindre kondensator som vid 'detek
tm'kretsen. Bland de detaljer som
förtjäna att uppmiirksammas är gal-'
lerkondensätorn. Den får absolut ic
lm hava någori läckning. En mycket
liten läckning gör gallret mera posi
tivt än önskvärt och kan dessutom ge
upphov till otrevliga skrapningar.
Spolarna i första kretsen kunna va
ra lika med dem, som användas i and
ra kretsen. Eventuellt kan närmast
större detektot'spole användas varige
Ilont man sparar al'bete med lindning
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av spolat· och även i vi!:\s lIIån vinner
i känslighet men i gengäld får mera
besvii1: med att få mottagaren lugn
och bra vid svängningsgränsen. Att
få apparaten att gå .är ingen svådg
het,men att få den att gå riktigt be
hagligt har sina sidor. I allmänhet
hehövs endast en liten justering av
återkopplingsspolen för att rätta till
saken.·
I
Om monteringen är inte mycKet att
säga. Korta. ledningar, speciellt i
svängningsluetsarna, !iro .här som all
tid a\' stor, betydelse, och en skärm
ning mellan stegen är önskvärd,
ehuru man med förnuftig placering av
delarna och med "god' plats" 'l;:an re
da sig utan skärm, Har man ett icke
metalliserat skärmgallerrör bör detta
monteras genom ett hål i skärmplå
ten. Det är icke värre,snarare lätta
!'(', att få ett högfrel{venssteg att ar
beta lugnt på kortvåg än på långvåg
och därför hör man inte hli nedslageh
om första försöket går knaggligt i böt'
jan. Good luck OB:s.
.
-TO,

Test.
O':-MBO, cc QRH 8i,78 m. gÖl' en se
rie försök under tiden 1 t. o, m, 15 fe
hruari enl~gt följande schema.

3, Exakt QRA. Angiv närmaste
större stad, soin eventuellt kan
finnas pAen belgisk karta!
-J,. Om ingenting hörts, trots förs61,
.under flera dagar, önskar huu
QSL för att fast!'tälla döda zoner.

(
{ från 8,00- 8,10 GMT}
Telegrafi
"14,30-14,40 GMT

test upprepat 5 ggr.
de
"
2"
ON4BO ,"
3"
. 8 10 890
here } på. franska, engt'lska,
\r frun , - ;~ GMT} ON4BO
tyska, spanska och
l
"
14,40-14,50 GMT
holländska,
test

Ur "CQ" saxa vi följan'de upplys
ningar som sipprat ut· om resultatet
av Madridkonferensen ur amatörsyn
punkt
1. Vad våglängdsbandenbeträffar,
är fördelningen'. av 1927 i stort sett
oförändrad. Banden 7 000-1 300 resp.
14 000-14 400 kHz äro sålunda reser
verade uteslutande för amatörer och
banden 28 000-30000 resp. 56 000
60 000 kHz delas av amatör- och expe
rimentstationel', De omstridda ban
den 3 500---4 000 och l 715-2 000 kHz
äro. fortfarande till sin hela bredd till
gängliga för amatörer, vilka' emeller
tid som förr måste dela. dessa band
med l'Örlig och fast trafik. Av sist
nämnda band reserveras en deL (1925
-2 000 kHz) för kustfartygs telefoni
trafik. Att märka är dock, att 'varje
särskild förvaltning har fria händer
att ställa dessa band till .landets ama
töt'ers förfogande i sin helhet elJer en
bart delvis.
2. Begl'eppet "amatöl's1ationer" vil
le en europeisk fÖl'valtning ersätta
med begreppet "privata experiment
stationer". Emellertid hal', ikonven
tiollsföl'slaget . uttryckligen fastslagits,
att begreppet "amatörstationer" (jäm
te två' andra kategorier) är en. under
avdelning av "privata experimentsta
tioner'.';Härmed tOrde alltså vara
klart, att de utesl utande .för amatörtra·
fik reserverade 7- och 14-mHz-bandell
i intet fall få användas aV stationer
av de bägge andra kategorierna (för
söksstationer för kommersiella' firmor,
statioller för enskild trafik inom berg
verko. dyl.),
'.
3_ lA:HU fål' hädanefter som själv
ständig organisation deltaga i CCIR's
förhandlingar.
'
Resultatet torde visa, att amatörer
nas sak segrat på konferensen, Se
gern vanns genom alla lARU-sektio
nernas intensiva förberedelser och
samarbete och genom det målmedvet
na och uppoffrande arbete våra repre
sentanter L l\Iadrid (särskilt OM K: B,
Warner som lAHU's sekr, och OM A.
'Watts som vice ordf. i RSGB) utfört,
vilka alla världens amatörer äro tack
skyldiga,

Telegrafapparater billigt.

SSA kan leverera ett begränsat an·
tal skrivapparater av Telegrafverl;:ets'
modell med nyckel till det enormt lå
ga pliset av 20 kr. fritt Stockholm.
ONiBO anhåller om följar,de upp
QSL kunna sändas antingen till Le Apparaterna lIro' begagnade men i
Heseau BeIge, 33 Rue Alph. Renan], synnerligen gott stånd. Detta enastå
lysningar:
l. Exakt tid och datum, när hall B r u x e Il es, eller direkt till J. Co ende tillfälle torde aldrig återkomma,
hördes.
meliau, 11 Rue des Recollets, L o u- men tillgången är som sagt begrän
2, QRI{, QSA, QRI och QSB betr Va i n, Belgien.
sad. varför rekvisition, åtföljd av för
sl;:ottslikvid. hal' företräde.
sigs och fone.
- - - - Telefoni

-
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Neutr~Hsering ,'av

QRK SMX)?

.&MX har nu varit i farten åtskilU
' "
",
ga månader, men' änhu','har ingen
I QTC,har_föru.t influtiten'ochan
svensk amatör fått förbindelse' med nan beskrivning över sty,i~äridare ocli
honOll1 ...:.-' åt.ri1instone har. varken SSA på ryktets' vågor ,har det fr.ån· olika
eller SMHAflitt någon'QSO'rapport. MILsenare kommit tilLvår kännedo lJl
För att i någon mån ',stimulera. intres: 'att man ,haft'svärt att neutralisera de
set har SSA:s styrelse 'beslufat, ,att nybyggda styrsändarna. Kanske kan
den först!! svenske amatör, som får det följande ll).ågonmån hjälpa' till
fÖl'bindele med. SMX före den 1 april att klara upp begreppen.
,\ "
" Vid 'en, MOrA gäller det bl. a; att
1933 k II nId I
tt t tat d' I"
, s'a
l, e as e ,ex
lp om. få, förstärkaren' neutraliserad, d:v. s.
'attfå:styrstegethiMoberoeride av ,vad
Hwsat. o b ' s ? '
som händer på förstärkarens, anodsi
da. ':Återverkan 'till', styrkretsen ge
nom förstärkal'steget beror' huvudsak"
Korlvågsmottagare med skärm· ligen
på rörets (oc~ hållarens) kapa
citet, ochdet är genom neutralisering
gallerrör som detektor.
av.' denna som anodäterverkan upp;
Åtskilliga hams ha på sista tiden häves. '
l princip åstadkommes neutralise
kommit underfund med skärmgaller
, rörets utmärkta, egensl_aper som de ringen genom införande aven kon
tektor och därför bytt ut sitt gamla densator: CN, SOIl1 i, en bryggkoppling
A 415 eller motsvarande' rör mot ett upphäver verkan av rörets anod-gal
A 442.. Nedanstående principschema lerkapacitet. Vi kunna, neutralisera
visar 'en f'b kortvågsmottagare med påtvä "sätt, vilka åskådliggöres av
sg.-det, och ett LF. Enligt detta sche fig. ,l och 2. Principschema för varje
ma har vår lyssnarmedlem SM 5-121 koppling återfinnes vid sidim av resp.
byggt sin rx, vars goda egenskaper tig.
han ej kan prisa tillräckligt.' Under
tecknad har varit i tillfälle att prova
den många gånger och funnit den yp
perlig. Jag anser den vara fullt ut
lika bra. som min 1-v·2, fastän denna
innehåller dubbelt så många rör.
LI

styrsändare .

kretsen genom att antennen vajar)
iortplanta~'genoln häde Cn och 'CN
och ,sedan. till styrkret5en i två punk
ter"somligga på var sin sida om mitt
där ut sig själv. Är ut
uttaget" oCh
taget ej plåcerat mitt på spolen blir
CN något större eller mindre än CR.
Inställningen tillgår' i båda fallen
lämpligen så 'att oscillatorn ,bringas
att svänga hela tiden och förstärkaren
nycklas. Lyssnar man sedan pä "to
ncn'· skall denna vara på exakt sam
ma höjd (sanima frekvens) vid upp
och ~ledtryckt nyckel. Om CN först
sättes på. noll märker man att vågor
na ligga' en god bit från varandra.
När sedan CN ökas krypa de närmare
varandra och vid för kraftig neutmli·
sering gå de åter isär.
Neutralisel'ingskondensatorns stor
lek håller sig i allmänhet på maxi
malt 15 cm storlek och man fär vara
mycket försiktig vid inställningen,
Kondensatorn måste vara stadig och
gå jämnt. Naturligtvis är handka
paciteten ytterst besvärande om man
inte ordnar det förståndigt (t. ex. stä 1

ta

Fig. L

)
"

' - - - ' _ ' - ______ "24

Det praktiska utförandet är, i stort
sett följande:
Apparaten är helt och hållet mon
teraq i alumillium, vilket gör att den
är fullkomligt fri från handkapacitet.
De :ölika delarnas placering är gjord'
med tanke på kortast möjliga .led
ningsföring.
Avstämningskondensa·
torn ären gammal Baltic, på vilken
en del plattortagits,~bort, så att det
nu endast är 5 fasta och 4 rörliga'
kvar. Fininställningskondensatorn är
mycket liten, blott '12-15 cm. och,
består i all' enkelhet av 2 fasta och 1
rörlig platta. Genom att hälla denna
kapacitet så läg får man SO-me
tersbandet utbrett från O till 100 gra
der' ä denna vid lämplig inställning
å den stora kondensatorn. Återkopp
lingen är mycket mjuk och behaglig,
och, allt raspet försvinner genom den'
kondensatorl;lå 1 mfd, som ligger,över
motståndet bil jord, Bästa resultat
erhålles med en gallm'kondensator på
100-300 cm. och en läcka på 2 meg
ohm. Spolarna lindas givetvis på'
rÖl'socklar med varvtal i galler re
spektive anodspole: 20 m. 5/7, 40 m.
12/8, 80 m. 18/9. Med angivna varvtal behöver avstämningskondensatorn
icke varieras nämnvärt vid övergång
frän ett amatörband till ett annat.
Då undertecknad är speciellt in
,tressserad av skärmgallerde1cktorn,
vill jag gärna I_omma i förbindelse
med liI{asinnade för utbyte av erfa
renheter, och hoppas jag, att denna
enkla och verldigt högeffektiva mottagartyp snart får den stora spridning den förtjänar.
Med vy 73, SM 5-122.

, -

Fi g. II.

)
CN==CR

j

serie med Co, men Co stOl' mot CN,

I Hg. 1 är den avstämda spolen i
f!>rstärkal'eJls anodkretspåbyggd med
hka många varv (ej nödvändigt av
samma grovlek) som avstämningsspo
lens. I ändan på denna tillsatsspole
bildas växelspänningar av motsatt
fas mot de som uppstå åt anodsidan.
Spänningarna överföras via neutrali
seringskondensatorn CN till gallret och
om CN göres exakt lika stor som rörets
k~pacitet blir de åtcrgåendespänmngarna från C:-; och rörets kapaci
tet lika och motriktacle, d. v. s de ta
ut varnndra. Är varvtalet' något
mindre på extravarven än på den av
stämda delen av spolen blir CN större
än Cn vid rilttig neutralisering.
I tig. 2 är spolen i styrkretsen an
vänd för att åstadkomma en "bakvänd" anodåterverkan. En störning
på förstärkarens anodsida (t. ex. änd
_ring av avstänmingcn på förstärkar

- 8.

Alltså CN= Cn (apl'l'Ox.).

ler in med en lång spak eller isoleran
de pinne). Avstämningen pö'\'erlms
något vid första grovjusteringen men
är sedan praktiskt taget oförändrad.
Naturligtvis finnas en hel del and
ra s~tt att ställa in neutraliseringen,
varVid man använder instrument i
antennen eIJer förstärkarkretsen o. s
v. men det omtalade sättet torde vara
det enklaste. Man kan ju neutralise
ra med släckt förstärkarrör sö: att
minsta möjliga effekt går ut i anten
nen men en justering är alltid nödviin
dig efteråt när röret tänts. Kontroll
sker alltid på tonen.
Till tråkigheterna hör att nian
knappast kan göra spolar m, m. så
exal,ta att neutraliseringen kan IJille
hållas vid spoJbyte. 'Det enda bote
medlet torde vara att spole och eN
byggas ihop och bytas samtidigt.
-TO.

)

Nyckelknäpparna
är ett av våra värsta· Ill'oblenl. .Det
är nog inte många som varit förskona-.
de från mer eller 11lindre: vredgade
. ' •.•.
'.,
.'
BCL-are.
Det finns många sättattförsijka
klara sal,en, och QTC har fåtten'lel
förslag, som inte äro sä allmänt kän·
da. ·VP bidrager med följaiide:

SSA.. Sålunda. upptagna frekvense~'
skola ppbliceras i QTC och. meddelas
ifrågavarimde firma, så att tillräcklig
frekvensskillnad '. skall. kunna åstad~
IWlnmas . mell.~n stationel;na.
'
-ZX.

med. hela. världens amatörer, öppnar
på 14 mc-bandet den 8 januari och sö
ker "få förbindelse med amatörer. An:
ropet ål\LMZ j frekvensen i den låg·
frekyentadelen. aV bandet, och QTU
Vllrjesöhdag07~SOOoch 1000--2000
GMT. ,Säildaren har 80 watts input.
. Expeditionen befinner, sig på c:a
30°' nordlig bredd den första söndagen
på dess> färd: söderut. Det antarktiska
arbetet startar. vid den södra polaris·
regionen påc:a_600 östlig län'gdj d. v.
s. . södero~.Madagaskar, från vilket
orriråde'xl1ycketUtet om ens något är
känt om radio'conds. Rpts mottagas
tacksamt av NRRL,likasä varje upp,
lysning, mottagen från LMZ.

De nya QSL-korten.

J

Fig. 1 visar en metod där ett ror
tjänstgör som nyckel i anodspänning"
en. Kondensatorn 0,5-1 p,F. Värdet.
pä motståndet kan .bestämmas genom
att nyckeln länmas öppen, varefter
motståndet justeras tills ingen ström
går genom röret. Ett par tusen ohm
tippas. I stället för ett rör kan man
använda flera i parallell, beroende på
den anodström som oscillatorn drager.
Fig. 2 åskådliggör principen för ett
bra sätt att nyckla en styrsändare.
Denna metod användes f. n. av -VP.
Vid X insättes ett relä; Ett tillräck
ligt gallerbatteri är dock nödvändigt
vid denna nycklingsnletod för att hål
la anodströmmen inom rimliga grän
ser, när nyckeln lyftes, då ju härmed
förstärkaren kommer ur oscillatorns
frekvens. Gallerspänningen kan av
passas så, .att likriktaren' går mera
jämnt belastad, än när hela anod·
strömmen brytes bort. e, är på 100
cm, vill,et nr' tillräcIcligt att helt
hringa förstärkaren Ur svängning.
Fastän sändaren köres med 00 watts
input' ha inga som helst knäppar el
ler störningar för.n1ärkt i en Be-mot
ta~are i samma' rum som sändaren.
Mänga äro defula ord som sagts av
näd}oende Be-lyssnare över nyckel
knäppar från den närbelägna sända
ren. Eftersom' nu aktiviteten på 80
m-bandet synes vara i stadigt stigan
dehland SM·hams och lIetta bands
Msta 'conds-tider sammanfalla med
Be-tiderna, kanske dessa förslag kun~
na hjälpa någon som har QRM med
grannarna.
-VP.
Hello cc-OM'sl
Antalet cc-S~l's nr i stadigt stigan
de och torde bliva ännu större, sedan
en stockholmsfirma börjat föra kristal
ler av förstklassigt fabrikat För att
minska QR!y!' och för att underlätta
kalibl'ering ombedjas samtliga cc-stus
'snarast insända uppgift på QRH till

av
HäI'iniden
min anläggning:
Sändaren. är en vanlig TNT. Som
sändarr.ör användes ett Philips Te
03/5. IGlödströmmen tages från ac·
kumulator, anodströmmen från. he,
lysningsnätet. ,Effekten varierar mel·
lan c:a 5-10 watt input. Sändaran
tennen är en. vanlig hertzantennmed
enkeltrådig :feeder '20,3 ro. lång.
Mottagaren består av ett avstämt
högfrekvenssteg, . skärmgallerdetektor,
och ett motståndskopplat lågfrekvens
steg (pentod). På grund av stora va
riationer . i belysningsnätets spänning
tages all ström till mottagaren ur bat
terier. Mottagaren är utförd med
band-spreading och kan manövreras
med en ratt. Spolarna äro lindade
på 30 mm. bakelitrör som äro instuck
na i hållare till gamla Val vo-rör. Mot
tagaren fyller alla rimliga krav lJå
känslighet och selektivitet.
Anläggningens praktiska utförande
framgår av bifogade foto. Sl\.vål sän·
dare som mottagare äro monterade i
ett trästativ. Överst i stativet är sän
daren monterad och under denna mot·
tagaren; . Nederst finnes motstånds·
lampor, anslutningar till ackumulato·
rerna m. m. Till anläggningen hör
även en' monitor.
. Beträffande de uppnådda resultaten
kan jag nänma att så gott som hela
Europa qso-ats samt att jag hört alua·
törstationer i alla världsdelar.
På grund av att jag under de senaste
månaderna varit strängt upptagen,
har jag ej kunnat ägna så mycken tid
åt stationen. men hoppas att jag snart
skall få tillfälle därtill.
Med bästa hälsningar!
Ernst Brodin.

Som förut i korthet hänmts har sty
relsen.· fastställt nya' forn1Ulär till
standal'dkort. Provexemplar bilades
n:r 5. Det blev SM5UR:s förslag, som
godkändes, varför ·UR alltså tiller
kändes de tio riksdalerna. J{orten la
gerföras av SSA, som även gärna ord
nar önskat påtryck av QRA och an
rop.
Följande priser gälla pr 100 st. kort.
S ä n d a r k o rt, form. 7, enligt pro\'
kr. 1: 75, d:o med QRA och anrop på
tryckta med svart' färg (Vilket gör
sigbästl) kr. 4: 25, d:o med QRA och
anrop i färg .1.1'. 5: 25. iL Ys s n a 1'
k o r t, form. 8, enligt prov kr. 1: 75,
d:o med QRA och anrop (endast. i
färg) kr. 5: 25. Vid. större beställ
ningar rabatt.
.
Angiv vid beställning formulärnulll
mer, text till påtryck och önsl,ad färg
å detta!
Ing. Wallsten, SM2RW, som nu va·
rit i Mexiko c:a 1 år,. skriver i brev
att han "nu disponerar ÖVel" en kristall
styrd karrapä ~ lnv. QRH 20 och 40
ro. Tider och anrop tills vidare' ej
bestämda, men han kommer 'att trots
strängt upptagen tid göra allt för att
få QSO med 8M's. Vintern och vå
ren troligtvis den lämpligaste tiden.
- Han har lyssnat i somras men eu
dast hört W och sydamerikallslm stris.
F. Ö. finns det 14 Be stus i staden
Mexico! FB fl' xtal rcvrs!? Hi. - Ja
OM's. vem blir nästa SM som QSO:ar
Mexiko? Högst få ha gjort det än
nu. - ·RW's adr. nr Apartado 13HG,
Mexico D. F., Mexico.

Rapport för nov. från DL6.

Allt flera 0:01' dra sig Ull upp till
80 m.-bandet som nu hlil' bättre och
bättre dag föl' dag för QSO inom S\'e
rige. Bland dem som regelhundet sän
da där märlms -DA, -lJB, -ZB, -VR,
;RE och -WL, Lördagar och söndagar
dominera faktiskt numera 81\1:s på
bandet.
.
-WE: Har insänt en statiolls.J)eskriv,
ning som torde inflyta i något av de
närmast :följande numren av QTC.
(Se denna sid. - Red.) Har varit myc
ket QRL de senaste mänadel"llll men
hoppas fil. flera tillfällen till sänd
n il1g i fortsättningen. !{Olll då upp
Norwegian noles, december 1932.
på 80 m. om!
Den norska Riisel'-Larsel1ska Ant
-ZB: Skeds med ·WL på 80 m. Hans
arl,tiska Expeditionen startar från Heisillg-moduleralle fjTstegs
xmtr
Norge nyårsafton, önskar samarbete hörs fb i SAR
(

-
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SM 5-122 Rpt.
·VR: Satt upp ny 40 m.lång Hertz
som bör ge god QRK på SO m.
,
Coml;; Ila på sista tiden varit, fh
-WL: Har nu helt gått över till 80
m. Testar fone med:-ZB: Tacksam för pil,3,5 MC, vilket varit ett utpräglat
rapporter från övriga SM:s 'angående S.\1rband; särskilt lördagar; och sön
dagar. , Sålunda ha. så gott som alla
modulation och QRK.
svenska hams - hörts har i Stockholm
med' utomordentliga'ljudstyrkor (Ro
og' över); , .
,
Deri flitige DLZ har till och med ya,
Julrapport från DLG.
rit R9. här,ibhind; Hans. QSO'n äro
Det går trögt med insamlandet av verkligt intressanta och trevliga att
bidrag till rapporterna. Man ska väl höra på_ "RL; DL4,har åter etter en
för thusan ej behöva skriva varje gång tids.vila plockat ner grejorna från'hyl
och underdånigst be om ett litet lii lan och är i gång med en god Tb\ hans
drag. (Detsamma gäller QTC!
Red.) QBK n~R7 hr,.' Från,XJ. ni!, . Why'l
Här nedan följer emellertid litet. som
Femmorna h~llOg hört till de mti·
jag skrapat ihop på egen hand.
gal'e. Bäst har:'URyarit;men nu har
SM6UA,UB: Tillbragte helgen i han kopplat. bort nyckeln (den, gylle
Värmland.
Deltogo. flitigt i ·testen ne? ) för cirka 2 månaaers tid; han
med fb· QSQ. QRQ.QSOI
skall, resa till treornas och fyrornas
SM6ZB: Henmla i . Varlierg undel' land för att bland annat hälsa på -XJ
jullovet. Hans. {one hördes rätt. bra I)g :RL Ol;h har givit ett halvt löfte
trots dåliga conds. Deltog mera spar att ,låta böra av sig från, dessa någon
samt i testen; . QRYL 'l
lördag eller söndag. Till och med
SId6VR:Har, im cc, vadan IlUmel'n DL5 har varit i luften med en fin 'r9
tre av SAB-gängets medlemmar äro och :JO watt i en MOPA, som han efter
'·kristallstyrda". QRL undel' testen. Z ii l' S ,"träget" al'bete lags sista han
Vill ha dylika tävlingar endast. på den vid i dagal'lla. Hans tonrappor
lör" o~h söndagar under t ex. en mA· ter äro behagligt lU'itiska, och säger
nads tid. Vad tyx OM's?
.
han någon gäng T8, så kan man ge
SM6WL: Har experimenterat med sig' sjutton på att det lir riktig cc.
fone; som efter många om och men -VKär igång ibland ochlIa,n liksom
äntligen' tycks vara OK Haft fone -RH. vill gärna testa HiO·nietersbandet,
QSOmed PA, D och G på 80 mb med \'i!lwt troligen konnl1el' att bli ett fint
QSA5, R6' rpts. Tack för gott samar band föl' S~[,QSO, om man har någor
bete under testen OM's!
lunda effekt. -ZX har nu kommit i
-WL.
gång på 80 III och ökat effekten från
;) till 15 watt, men tonen sjönk från
T9 till T7 ·8. ,De sista 14 dagarna hal'
DL2-rapport per radio via -UR.
den dock åter I,rupit upp till T8,gans·
Sedan tmdel'teclumdhlev utnämnd ka fb ibland till och med. Han vill
till dl för2:a distr. har så pass litet gärna prova 5. metEll', vilket band nog
av hamintresse inträffat. här, . så att kan vara JU'a, när det gäller små di
en dl-rapport är svår att få ihop, stahs()I', Illen för DX-QSO'n lir det inget
-VP tycksVam den ellda som fing· att ha.. (Varför skall' det just "vara
rar på nyckeln• .och det hal' han gjort J)X. OB'l ....:. ned. aum.) . -WJ är i
ganska.' flitigt. Ett schackparti har gång med fOlle allt emellanåt 'och det
spelats med OK1A'W och det' gick bra. låter inte illa alls. Han lär föl' öv,
Detta' hände på 80 meter i juli och I'igt ha en fin modulator. En heskriv·
partiet varade i precis 2 timmar, och ning på det i QTC vore inte så dumt,
resultatet svensk seger. Turnering eller vad säger wa TC hördes ett
mellan sehackspelande skandinaviska slag ganska ofta med en. rac, vilken
det nog ej skulle skada att bättra pä
hams efterlys;es!
,
. 80 .m·bandet synes, vara det pålit med större filter, men nu har han
'ligaste för inhemsk trafik och' tiden tystnat och warum? Håller Mr på att
är hm hela dagen. -VP skall under bygga en ny TX'?
Sm'sexorna Im låtit hÖt'a av sig
vintern testa pä HjO meter och resul
gansim friskt och WL's fone är finfin
tatet meddelas i sinom tid.
här i Sthlm, Nu tyx han fått stänga
DLZ.
på H dugar: Skall det bli tentamina?
-UA med QRA Värmland, är fin här
og
stationen UB i "SAB" likaså. -YR
eaUs Heard.
med sin,a 4 watt brukar vara R4-R;'
Som ett litet hevis på vad som kan häl' och tonen är nästan. pde. -RE i
höras på 7 MC-bandet insänder här Vaggel'~'d har också börjat röra i "pry
SM 5'122 .en liten lyssBaFrapport. lama", och fortsätte!' det på detta vi
Lyssningen ägde rum den 19 jan. mel set, kan nog S1\IG snart upptaga kam
lan kL 19,30-20,15 gmt.. det vill säga pen med SM5 i fråga om aktivitet.
under 45 minuters tid. Denna kväll
Aktiviteten hl and sjuoma har' va
voro dock conds ej så övervägande go· rit stOl' särsldlt hlanll "lyssnul'lla",
da, 'men 'en del fina dx stn's avlyss men även pappa DL7 lIar låtit höra
nades dock med god QRK, vilket fram· av sig. Fin är äv'en Zy, SM hal'
gål' av nedanstående.
!lyen varit i gång. men .tonen kan
, AU7DI R8; AUlDE R6; CTIGU bättras på åtskilligt. QRK annal's bra
Ru; CTlBV R7; .CT1BG R6;EAR 185 häl', RG till R7,
R6; EAR 25. R6; EAR 93 R6; EA!R227
och med TO \'ar i gång ett slag
RG; EARl1ARR6; FM8IH R6--8; på Till
SO 111 i julas med Ronnehy som
FH8EV R6; FSYL R5j YI6BZ R6.
QHA. Vi, som trodde. att han skro
tat kärran där!
7 MC har nu blivit det verldiga DX
S. S. A. kan anskaffa ett tiotal Phi handet. Där. kan man om kvällarna
lips lågfrekvenstransformatorer till få höra :;ö.dana fina saker som ZL,
det billiga priset av la'. 5: - (fem) ZT, VK, X, Y16, SUl, AU8 og CT3
per styck. Passa på tillfället! Trans 1\ladeim, Hi! Även andra DN. stn's
formatorerna expedieras mot POStfÖI' \', fh, ihen SM's såsom ·YG och
skott.
·llA höras där ibland.
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På 20 fil iiI' det nil, men om man
lyssnar tläl' mellan kl. 13,00-14,00
GMT, slikanske llIarl kan få höra någ
raW stn's. De äro dock i allmän
het iuycket svaga. Det blir nog bätt·
re fram på vårkanten, och då hoppas
jag att min lic. är klar. Det skall bli
QSO'n. i massor håde på 20, 40, 80 og
ev. 160 meter och kanske rent aven
del fÖrsök. på 5 meterl
Ja, hpe QSO OB's!
l\le(~ 73, Bo Palmblad.,

RB's QSlrbyrå har flyttat. Den, nya
adressen är:' Reseau BeIge, 33 Rue Al,
phonse Renare!, B r u x e II e s.

Medlemsförteckningen.
Nya medlemmar.
SM 1-0::11, Hert' G. Moosberg, Lasa
I'ettsgatan 8, G ä IIi v a- r e.
Sl\I3ZP, nudiomatros 655 Jon Jons
son, 4, lIIK, Skeppsholmen. S t o c k
b o Im 16.
S:\[ 5-021, Herr P. E. Olsson, Box
1G2, Ludvika.
S1\l 5-0-23, Herr Olle LundelI. HOI'llS·
gatan 76, S t o c k 11 o I m.
S'jI ::-..0,15, Aspirant Erik Hedborg,
Ing 1, Stockholm.
SM 5-016, Aspirant Per-Anders I{inn·
man,
Ynglingagatan 19, S t o c k
Il 01 m.
SjI ij-ijUO, Herr Ake Larsen. Odenga
tall 35, S t o c k h o I m.
SM 5-09.i, Ingenjör N, G, Holmquist,
{{arlavägen . 30, Duvbo, S u n d b y
Il e r g
•
'
.'. (
SM' 6-0!H, Herr Elloch Andersson;
Fack H, H ä r a d s h ,a. m m a r.
Ändringar.
SM .i-OOO vakant.
Sl\1,,\V1Z flyttat till KUllgsholmsga
tan 10/2, S t o c k il o I m.
SM 5-009, ny adress Lundagatan 50,
S t o c kho I m.
SM 5-0-27 flyttat till Odengatan
38/.i, Stockholm,
. S"'f fl·030 flyttat till Beckbrännar·
haclwn 7/2. St,ockholm
SM .5-048 flyttat till Östermalms
gatan 12, S t o c k h o l ffi.
SM 5-065 ändrat QRA: tillfälligt
till s/s Faxell. anrop SHUA.
S:VI 5-067 flyttat till Sibyllegatan
20/2, S t o e k h o I m.
SjI 5-101 flyttat till Sal'a Moreas
,'äg 143, E n s k e d e.
Sl\15-12.1. Herr S. Stjema,' Hagavä
gen 7, II a g a l u n d.
SM6Vn ändrat QRA: c/o Billman
& CO., ,A/B, Parti Il'!!.
. SM6XC, Ingenjör Nils Sjöberg, Villa
Torpet, Berga, N y a Var vet. (Sd
uppgiften fallit bort i föregående num
mer! . -ZX.)
SM Ct-012, Byrdassistent :Ii. Lilja,
N ii s s j Ö.
SM7TO flyttat till Kungsholms·
strand 169/6, S t o c k h o lm.
SM. 7-026, V. lwrp. 25/F 4 Folll:e
Myrin. F 5.L i u n g b yh e d.
S:\'l 7-050 flyttat till D e g e b e r g a.
SM 7-089, nu Fil. l\lag.

Edvard l1ydahl. BoktrYCkeri, Stockholn.
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