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i en del, oeh vi få väl hoppas, att det koni-'
1933 är ett minne blott, men ett trevJ mande året bl.ir trevligt f'öioss alla. R~d.
ligt såda~t för oss SM:hams. Jämför man re-i lovar att göra sitt, o'ch hoppas me<ilemmarna
sultahn med föregående års, måste man sä- l vilja hjälpa till. . .
.
. ,
'Red~
ga, att det varit ovanligt livligt i SMj
- o - - 
etern. Detta är naturligtvis beroende på
l
aD-m. bandets renässans, och be vi därför jEtt fb uppslag:
få tacka alla. de hams från norr till söder i.
Ham-meetJ.'ngs per k orrespon
.. ' dens.
som med näbbar och klor arbetat på att få j
.
"
över gänget till detta band.
!
Denna form ,av ham~möten är ingen nyhet.
Glädjande nog ha SM,.;.hammarna också
i Har funnits alltsEldan k/v~radions.barndom,
visat sig villiga att följa med i k/V ra- t men mig veterligt föga praktiserad'här i Sm.
dions utveckling. Vi hålla oss i allmänhet ;r.utlandet är det mycket vanligt, och vi ha
med välskötta stris, som väl f örsvara sin
i säkerligen i utländska tidskrifter sett or
pla~~ i etern. Men vi äro också tvungna
l den Ll'ltter Budget. Dess~ letter bu~getsäro
~:t}q~~a med i dansen. ~åra trån~a våg- i i s~älva verket. ham~möten per k6rre'spolldens.
lapJ5d,sbandvordra,attvJ. hålla oss på toP-l J agttror, att ,dJ.stnki;.,en skuge ha:~tor nyt
p~n.l,Detd':1ger ej längre att ligga och
1 ta av att starta .såd~n~breycirkla.r~ Fördesk~~Il:~ri~r~'an~enmed "breda: o~h ,~iJ)piga' tl,en m:,d d~~sa är, f!:~:{i<mannw,d:e,~~~~,~ ··e~{bre·t··
:rf:C:~!'l,7J~:~:J:;:~.~~:1I;:t,Qn~r,,;.?.c1i:~d~a:.~:st~!3Y .:e.t,·er.,j~~••t,;I;.~~.~~=!+e . ~:tt It~.€!:~;,~.~t~El~ i;~~~c~.:lP!:t;a
S 91!\ \~p~,l~ :re: .,B.tlrt f öfden,' äri:lgt':a
e'tan-! J:i~~~~B·:de'!i:',att-'ma.n: &.k~~yelf:~~.t:,e,f~y.~tif.reif'
de 'hammen,;'Sa.ma.i:-betet; inom SSA är ännu inte: hrunf,orandek!v etc!. S.a,nrt·J.d:lgt'man:ka,nske
·de,~.;8;i1~El.~bä~ta •. Mycket kangör,1i~ • Ännu ' f sk~her, tip en@;l!lri~8f4"~t:t';~~'g~f~.Jik'a
fi.ti~s"J~et;h~s ut~i 'd;istrikten,sombe~ llyda,nqe bre,v. Arit~g~.,å~p,·~,~~;i~;:,s;,~H~~
kalctli\'SSk som en fö:.ening för "femmor" och! start,ar letter budget.Låt'oss,.,saga.·~n:om
qsl'::byrå för de övrigadis't'rikten. I "fem- i ett distrikt. Dl' kan vaz;a maritige;'~t"De;~'o{n
te" 'trå: många, att SSA b~a består av de
1 önska läsa budgeten, ålägges, att t.ex·.eri
fem mannar, som bilda styrelsen. Så fort
1 gång per månad, skriva ett brev:medr,pr-t om.
något klickar, är det naturligtvis styrel- i vad som sig tilldragit haver,. Dl' sanuar se
sens fel, men ingen tänker på att det hela l dan breven till en bunt, och efter att ha
bottnar i helt andra orsaker. Vad är egent~ urplockat det bästa till QTC, sänder.han dem
ligen SSA? _ JO, en I ammans lutning av Sve- ! vidare till nästa ham, allt enligt uppgjord
riges sändareaIllatörer. QTC är dess organ
l turlista för brevbunten. Den enda kostnad
som fÖrmedlar rapporter om medlemmarnas ~r~ man ådrager sig, ärqsp':'portokostnadenf,ör
bete, ger tekniska råd samt smått och gott j brevbunten. När sedan letter budgeten pas
från ~/v världen. Om nu något klickar inom 1 serat samtliga medlemmar, återsändes den
SS A, så måste det väl också vara något fel l till Dl, som ex. vis kan arkivera densamma.
hos medlemmarna, eftersom SSA är det samma l Denna budget blir som en liten tidning för
som Sveriges sändareamatörer.
l distriktet. Trevlig omväxling till QTC.
FÖt"senas QTC, så kan detta ej helt be~ Dis~rikt med få medlemmar kan lämpligen in:
ro på styr~lsen, utan också på medlemmarna 1 gå J. ett annat. Det hindrar ju ej heller att
som ju skola förse QTC .med innehåll. Huru 1t.ex. f on i-hams , dx-intresserade, lIantenn
många kunna med handen på hjärtat säga: 1I~a!~estarell, etc. bilda sådana cirklar., Saken
på mig beror det ej. Jag har åtminstone
1 ar enkel att pröva. Kostar intet, och miss
gjort så mycket, att jag till Dl eller SSA 1 lyckas det, så ingen sorg föl" det.
rapporterat att jag lever't.
1
-uR.
- - ? - .~ Först när alla äro punktliga! l 75 mc.
~ot sinf~re?in~, kan man bör~a tvi,:,la på
1,75 mc arbetar upp sig så saJda till
de yalda , J. handelse det klJ.ck ar J. ngt. j ett aktivt band här i 'Sm. Sedan i höstas ha
I SSA:s fall skulle man ku~na s!iga~i något j vi ~oggatfölja.nde stns där: Sm2vp, Sm3yp,
modifJ.er~d f orm: "Sådan drang, sådan herre'.j !:>rn5zz~ SmS~k, Snpur" smSxw, SmSrh, Sm6yc,
Nåval, trots allt har det ju ljusnat l Sm6wl, Sm6ym, Sm6zo, Srrl7yg.
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Sm2vp 'är ,"
Foni och gran
ti115,O' i'l'att.
Under tes
aktiva.'"':~Enge

flitiga på 1,7
'\ hörs mas,sor
Prova bandet OB:s
"~' ;.

.1 övrigt- kan nämnas" att Smlyf i Kiruna
"{öraupåsig och kQlllI!lit ig~ng nu un
~ der helgen med vyfb pdc, ec-esc. och tvenne
Dx.
'
Mottagningsförhållandena på 40
h
l -lO-rör i push-pull. så nu är -vp ej ensam
,.
. ",
"
m: a r l i Norrb.län any longer. Vy welcome -yf !
På,Hsta hden vant särskl.lt goda. VJ.d 9 -:
B" t
å' 'h"l'
t'll SSA" t
1;iden och etter l e ~m. ha. Vk,' Zl, Om, Ka!
as a ny rs a sm.ngar J.,
.
-VP.
<)ch J, v8.r,itvy regelbundna med qrk:s upp
,
I
Frän 3:dje:
till r7/8~
Försök ha nog gjorts att komma ,;;;;..;..;;;.;;.;;....;;.......,;;;.x._.;..
till tals med dem, men ingen rapport om re-!
3m3:s ,tfc har till största delen sista
sultat. Förmodligen ha dessa dx svåra qrm, 1 tiden varit förlagd till 3,5' mc, som visat
iels lokala och de,ls frän USA, som gör att l sig fb f ör Sm. 7 mc och 14 mc även provade,
de ha rät;tsvårt ätt få ta.g på, Europa. på 1 men inga dx, endast Europa-qso h.
kvå~la:~aha äv:~n fb d:ic loggats: Py, Zs, Zd~
~ har, fastän rätt mycket i luften,
Sm7yg, rapporterar qso med Zd2d i Nige..: varit qrl med ombyggnad av både, rx och h.
ria.F.Ö~ ~det rätt fä SM:s på 40 m. be- ! Den förra nu ombyggd till sg-hf + sg-det +
roe'~de på 3,5 mc,; s, förträfflighet för skan~ l lågt. Likriktaren
, t i l l tx även utökad
di4avisk~ q~o. Även d,är hörs då och då dx, i så inputen kan höjas till cIa 15 watt.
ö~h;~i:g:tl~'där häft ett halvt (!) USA-qse.!
Sm3zo har sista tiden kört qrp, abt
SriOML "
18 watt i ett Ux245 i vanlig Hartleykoppling.
, ,..:.·,:,·~1.mc ,ä.rnog d,et f ör oss pålitligaste \ Under tiden aJ;'betas nitigt att få nya tx
d:xfoa.ticlei;. !)ärskilt då för qso med USA. " 1 ek, som blir MePa med ec-ose.
JAimpligaste t'{den 'torde vara mellan 13 och;
3m3'"':062 har ej insänt någon rapport,
,~l~~~~ni~~:~';~"'tl;:'"
,,~j~r,Qlig~n .hf}r,oE1J~.~ft,.R~,~ v.Y,. 'l!:,!;,,~Y: t,J~llf.t..e.n.,~~.
• :<J~se t~eddela er~ erfarenheter rorande i Eller kanske, dx~hske?
d~;! ·ReH~~.sida ~v k/v~radion intresserar ~
Sm3xj tidvis qr'l av ombyggnad, mim
oS5,ålla'öch är efta orsaken till att old...·' träffas ändeck mest varje dag på 3,S mc. för
t:fiiiefs';'ciii.mmåav grejerna för att uppliva
l Sm-qse. 7mc även prevad, men ej något l'ik
gamfa,iiiiqnen.'
1 tigt dx, endast ett par Tf3. Hade oturen att
", ':'
- - - o i få överslag i ht-lindningen i qro-trartsf 01'
l. matorn; saken emellertid ordnad, ,ech snart
Dhrapportero't"
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l börjat
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Fråri",Dl, l, nil.

~',:,." ok f ör qre.

73:s

Sm3xj.
Rapport;från,Dl2.
Från 4~de distr. nil.
\:~',!Här, som vanligt bara en stn att skrivaJ.
bm; nämligen dl:s .. Under den nu avslutade ID1S rapporterar:
tävlihgenhar stationen legat i för kung 0.1-- De materiella njutningarna vid och ef
fosterland, till ster förargelse far "the : ter julen tyx hos det stera flertalet totalt
t'lW", sem många, gånger morrat över störd
i ha tagit livet av k/V intresset. Hes må.nga
nattro., visslingar ech "hallå., hallå" mitt i femmor måtte dessutom det glädjerus, vari de
i natten. Nu är emellertid allt över, och i försattes, när de togo del av resultatet
man kan börJa göra sina betraktelser. Först; från hösttävlingen, kommit dem att besluta
!näste erkännas, att tävlingen klämt fram en\ sig för att ge de övri&'a distrikten en chall~
hel del hams, sem klinka på 160 m-bandet. 1 vid den nu avslutade jultävlingen~ Förvisso
Första två 'kvällarna vero vi ej mer än tre i mycket ädelmodigt. (Det ovanstående kan även
l'it~ -vp, ;;"ur, -wl. Men sedan måt,te väl de l uttryckas på ett helt annat sätt, nämligen:
andra poängjägarna hört glunkas om de fina i felTIllorna ha: varit rck~rdartat slöa under den
jaktmarkerna däruppe, för sen komme -zk,
l gångna månaden).
-zb, -yp, -ymoch -yh upp och repade anrep l
En del undantag finnas, bl.a. några av
så det kvittrade verkligt vackert däruppe. i nedanstå.ende hammar:
l
Sm5rg har på senare tiden varit nere pli:
Det är verkligen en härlig känsla att få
,ett riktigt 100 %:igt qso utan störningar ! 10 m.~är haft en del qse, deck ej några
~v de på' 80 och 40 m. banden alltmer fräckaJ. sensationellare dx.
c.ornmercials.. Dot förekem visserligen en del!
Skall nu bygga qreo, abt SOO w. med 4
qrm från fartyg, meri inget vidare at,t tala 1 st. -10 rör,
om, Minasigs rapporter~d:soi de flesta
SmSrh, sem när han läser de::~ ~~ :;:~"

l
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llIånade~nåej hörts~~åofi;a. ~ bygger i.se-

)

Sm5:or! lett förege QTC stod att läsa
dan någon tid tillba.ka:Jlå'.p~n nya.sänd ar
en fh artikelolllsignalen Sm9xa.
och.är jliäventekn,setcr .. ,vilket a.llt
i.. Art.ikeln har gjort stor ~ytt~, men
medför, att han är vy 9.rL
i fortta.rande f,innasen del stns, som svar~
Sm5ur har under hela testen legat på 1 på ett cq från en Sm, och även slå cq, nar
160 m,;' där skörden blev god. .
l de vilja ha ett Sm:qso~ När vi ha. en så fb
SmSvk är numera qrv för qso på 160 m.i Signal som Sm9xa och Sm9sa, så är det ju all
sedan~förut haft en del besvärligheterj anledning åttanvända den, .när vi. vilja ha
med tx og antenn.
1 qso med en Sm, resp en SSA-medl. Vi veta ju
Sm5xr såg sig redan i början av tes- ! själva hur det är att sitta och ropa på en
ten nödsakad att bygga om tx:en, då den
\ avlägsen stn (dOCk ej så avlågsen,. att den
vägrade att göra tjänst. -XI' kör även med 1 är en dx-stn, då ju ett svarpä ett vanligt
Heissing foni. Rören äro 604:or.
~ cq från en dylik är skäligen meningslö?t !)
smSxw Skriver, att konds på 80 m..
och denna stn tar en stn, som kanske b"gger
börjabllva 11tet ostabila. Sm:qso il gå
: i nästa hus! Då är det bara att slå näven i
bäst på eftermiddagarna. Sm7yg, Sm6yc..
i bordet och säga: "0, så förarg1i~tl'! ~r,
Sm5ur och Sm3xj, som nu efter testen äro i -Xw, -Zk, - Zl, -Zx m.fl. komma 1cke att tade mest aktiva komma alla in r7/9 fb.
; ga notis om ett svar från en Sm på ett eget
-Xw har haft många fb foni-qso, bl.a. dag-~ cq, lika litet att svara sjä~va på ett cq
ligen med -YC i Fågelfors, rpt ra/9 ufb, i från en Sm. Hpe femmor"" ! Ok.
och -Xj och -Vp med fb rprts. Alla dessa!
Ja, nu var det qru för den här gången.
qs o med "Ultuna"-f örstärkare av -Ur -Xw
l Pse rprts !
73.
modell samt agronomantenn. Alltså allt
';
-Zl.
synnerligen jordiskt. ~Wl;s foni hörs här~
- - - o - - 
uppe rB/9 fb. Om -Xw skulle ligga illa
l 6:te distr.:
till beträffande qrm, så pse meddela det- 1
Ej mindre än sju nya medlemmar.ha se
ta, så ändring kan vidtagas, så att bul- 1 dan l jan. sökt inträde i SSA via Dl, vil
len går framqrm::ritt.,
l ket visar att k/v-intresset är i stad~~t
,Slll5fs har hOJt anodspänn1ng~n från
! stigande inom .distriktet~ Rapporter ha den
200 v,.,.b1l400, dock ut~n att mär~a ngn i na gång inkommit från Sm6yc ocht:~~;n?~a,
s'tillnad,. H~ppa~ n';I på. be.~tr~ng,när -s.tyr-j vars rprt. kom f.örsent för att 'komma.med-i
sändaren b11r f~rd1g. -Ys bästa qso under f6regående nummer.
1
i
Sm6ua: Gästas f .n. av D4BIF" Wal~~r
månaden har vant med D4BlF, som visade
si.g tala svenska. Vy fb att qso:a. -Ya ha:l Baumgarten. och stora ting äro llu ,i g~r:
varit mkt qrl, men lovar, att snart vara 1~ ningen. Undertecknad har emellertid fått 111
luften igen..
.".."
l va, att ej säga någonting, förrän allt. är
SroSzk har nu lyckl1gen upptackt 1601 klart! Sri! Bland -BlF:smedfördautr:u:s,t
m., där han hade mni fb qso med-Vp,. :-Wl, i ning märkes världens finaste x..;.tallhållare
-Ym ~ch -Zb. Alla ..med fb q~k. -Zk ~.röJd~ ~ (absolut enastående!). Den levereras med x~
sig även åt att hora så mn1 Sm:s dar. Sn i tal och kalibrerings kort med.vars hjälp man
blot~ att ..alla ej äro ~eld i SSA. Men vad [kan qsy:a till en viss f;ekyens inom ett
man 1nte ar kan man b11 .
l rätt stort frekvensområde endast genom in
~ropar förgäves med, Si? cc. Har l ställning aven ratt. .
inte haft qs o sedan ngn gång 1 hostas..
~
Sm6vr: Har nu kommit upp på 160 m. och
Sri! -Zx frågar ännu en gång, om det J.nte! haft f'I'ärä G-qSO med qrk upp till r6. önskar
gives någon i Sthlm, som vill testa 5 m. i att flera Sm:s komma dit, då bandet är det
Om så är fallet, ringe de~e till <-Zx !
l enda, där Sm-qso går att få efter kl. 23.00.
~ har under den s1sta månaden va- 1
Sm6zb: Är rätt flitigt igång, både pA_
rit vy aktiv. Han har f~nnit 80. m. :b om l BO och 160 m. på det förra bandet fone-sked
dagen, medan det mot kvällen b11r samre. j med -Wl varje dag sedan i julas. Har ännu
p~ kvällen var i stället :60 vy fb. ,De.
! ej klickat. Hade besök av -Wl under l3-d~gen
s1sta dagarna av testen horde han eJ m1n- ! och den följande söndagen.(Ett par härrl1ga
dre än 8 ~m: s där. alla med r5/a. .
. l dagar ! -Wl)
Så tJ.l1 slut SmSd. Har den S1St~ h-i
Sm6xz : Deltog i testen med gott l'osul
den varit ganska aktiv, dock utan påv1s- l tate Käililu qro:a upp till 40 watt. Bor bara
bart resultat i testen, beroende på att
1 ett par hundra meter från Nya Varvets kv
endast 80 m. begagnats och på att mesta
j station som sänder på c:a 70m. med l kw.
tiden begagnats till att j~stera tx:en.
! input. Qrmm!
Kö: nu med Ec-:a-Pa: NYCk11~g sker:
j
Sm6yc: Har insänt en lång fb rprt. ~i
skarmgallret t11l farsta Pa.n, som ar en ~ tks Om! En MoPa har nu sett dagens ljus ].
-24. Sista,rör är ett RsS. Input abt 20
Fågelfors .. och användes flitigt. Hela Europa
wa~t, ~v V11ka wattar eh v~l stor del
i workas på BO m. Övriga band ännu ej testade.
~:1:.~~;.:_:kall emellert1d bygga om tx: ! -Yc hade häromdagen qso med en D4 utan at~

l
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ant~nnen var kopplad till sändaren. Mr harlstyrelsen o~lltt yissa amatö~stationer vid
tydligen alltför stor kapacitet i switeheni·utsändning av "test" förorsakat allvarliga
Qrk är,nälllligen r5-:-6.!
.. '
i störningar för rundradiolyssnare; Vid sänd
Sm6za: Sände uteslutandepå 7 mc tilld, ningarna ha stationerna underlåtit att giva
helt nyligen, då han qsy:ade till 3,5 mc. 1 föreskriven anropSSignal, varigenom det va~
"Är bra ledsen, att jag
använt bandet i ritanöjligt att identifiera vederbörande och
förr", säger han. Antenn en 20 m. Hertz
; direkt tillskriva dem.
direkt kopplad till, sändaren". Skall nu
~
Med anledning av vad sålunda förekommit,
f örsöka en 40 m:s f ör bättre resultat på l få vi härigenom anmoda Eder 1;illhålla Edra
de lägre frekvenserna.
l medlemmar att noga iakttaga lämnade före
Sm6xi: TNT sändaren blev ej långliva~ skrifter angående annonsering av anropssig
ombygges nu till en CoPa med pentod-ose. lnalen vid sändning.
Dessutom skall rJC:en ombyggas till en 1- 1
Samtidigt få vi meddela, att ett gene
v-l.
i re lIt förbud mot sändning från de svenska
Sm6wl: Fonen nu ok. Input 24 w. 100 %1 amatörstationerna kommer att utfärdas, dä
modulera:de. Deltog på lediga stunder i
~ rest vederbörande även i fortsättningen skul
testen, mest på 160 m. Se f.ö. under
lIe bryta mot nyssnämnda föreskrifter •.
Sm6zb.
l stockholm den 3 januari 1934.
Med 73
!
Kungl, Telegrafstyreisen
D16.
os:t~ ~jUngqVist.
- - - O - - 

ej

i

Från D17 nil.

!

I fråga om tydlighet ock skärpa lämnar
; detta meddelande intet övrigt.att önska.
Från Om -Xe har följande brev ingått:
[Vilja vi behålla våra fri- och rättigheter,
"Rapport från Malmö-gänget.
1skola vi följa gällande förordningar, och
Kan glädja SSA med att kv-intresset lett sådant krav är icke mer än rätt.
tyx vara i stigande här. Malmö har nu 5
i
De bestämmelser som närma$t äro åktuel
aktfvaham;s, .och flera komma sedan~
ila återfinnas i Kungl. Maj:ts resolution och
: ", ,O~'dt~lI!er Sm6'sp ~ar f lyttat. till Malmöl i· det brev,' varmed Radiobyrån meddelar i vil
('i
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kf·~h;.f~:7C:'~~·~~i:;k=ii\~iil~~~iiiI;e ··t~~!t~=~~e:~:~!;~~~~ä~~~~~~!~~:~~t:~f~:

og'varmare ttakter, hi. Kör sinSpetsbergstras.
kärra på 80 m., då den' inte är i trafik
1
l. Anläggningens anropssignal skall Ull
med SMA på 54 m.
.
l der pågående sändning från stationen uppre
Sm7yr är flygtelegrafist på Bulltofta! pas minst var tionde minut tre gånger i
Sm7ye är tämligen ny i luften, vilketl följd och i övrigt på sådant sätt, att tyd
emellertid inte hindrar, att han redan
1ligt framgår, att densamma är den sändande
fått många fb qso med sin 15 watts Hartle~stationens anropssignal.
Sm7-079 (ex SMZ) har övergett Ljung-l
2. Sändaramatör skall, utan anspråk på
byhet. Kommer med det snaraste med både
i gottgörelse, ställa sig till efterrättelse
lic och tx.
l de f öre skrifter angående maximietfekt, ti11
~ kör mest med fone på 80 m., då 1 låtna våglängder, tid för experiments uttö
be tillåter det, hi.
!rande som till förekommande av störningar
, I Lund ha vi Sm7yz och
i kunna komma att utfärdas av Telegrafstyrel
Sm7yt, som pluggar zoologi för fulla [sen.
muggar, vilket emellertid ej hindrar, att i
3. Rundradiorörelse från amatörradio
hari då och då tar sig en siesta vid sin
i anläggning må icke bedrivas i annan mån än
fb bug.
!Telegrafstyrelsen sådant medgiver.
Dessutom lär det finnas några lyssna~
Det här anförda torde vara nog. Den
re där, som starkt fundera på att träna
i amatör som följer dessa regler, kan endast
50-takt Morse, f ör att sedan återkomma
j med svårighet komma i kollision med myndig
med lic og tJC.
lheterna och bidrager på så sätt till att höOm det blir tillräckligt stor intres-l ja aktningen för amatören.
se f Ör meetings, koll'llmi. sådana att anord- l
I detta sammanhang måste även frågan
nas växelvis i Lund och Malmö".
j om smygsändares vara eller icke vara beröMed best 73:s.
l ras. En hel del störsändare ha enl. uppgift
-Xe.
) använt icke utdelade anrop och sålunda icke
j kunnat identifieras. Att anonyma herrar
- - - o
j
åsamka lojala amatörer obehag och svårighe
S!~SA.de Telegrafstyreisen.
jter, kan icke annat än fördömas. Att vi
Till Föreningen Sveriges Sändareama- i svenska amatörer äro synnerligen lyckligt
törer, Stockholm 8.
flottade, framgår nämligen aven hastig under
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sandårlicensen, sändnings! 6rbud under bc~ i Qse kan det väl kna.ppast h.lla~,när~ndåst
tid, beskärning av !rekvensbanden, effekt- ~ den ena parten "isste 'emdet., -Xe tittade i
begrä;nsning,60-takt~teknisktprov m.m~
lloggen, egfann, att han närimda dag hört SMX
Vår tacksamhet mot Tel~g:rafstyrelsen, som i ropa cq, og även ,svarat på detta, me~ hörde
besparat ess sådana vedermödor, bör därf ör l sedan inte sM:< kemrila tillbaka. SMX hade emel
på något sätt manifesteras, ech det göra. vi~ lertid svarat men på grund av dåliga antenn
saIntligagenem att noggrant ställa ess för-l förhållandensanit svårigheter att hålla
ordningar:o.a till efterrättelse. Gällande
janedspä;nningen kenstanthade SMX:s våg änd
föreskrifter skela. respekteras !
~ rats, vilket förklarar, att -X,e inte 'hört
-ZX.
någet svar på sitt anrep. Vy sri ":;Wa! If
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iKring aktivitetstävlingen.
-Xj skriver:
1.Rprt Sm6zk.
"Det tyx, som om unlic-antalet inom
' , "
.
Sm under senaste tiden börjat öka i ero-:
S~~zk, ~om under Jul~n v1stats 1 Sm~,
.. kand'e grad ; på 80 m. f'1nns d e t mns
. t ett,ech
fölJakthgen
vac
:
. ' . . . kallat S1g Sm6zk,
.. 'd har
. 'd'v1d tt
10 t 1
d
'd
ö kv" d f'
: ett svagt hllf alle lovat den ara e re , a
-a av essam1nre ns ar a 19urer. '''t t II 'h
o
d " ; tl" där
Vad 8em gör saken mera beklaglig är, ~ ~ a 1 op nagra ra er om sJ.n, VJ.S, e se

att de
f'
mh Id
del l'
,stades. Då denna på grund av dJ.verse elyck
ssa 19urer o u as aven
J.C: l' t
k d
t" d' h t
åk d .
Sm:s i stället för att helt tagas avstånd l J.g s~mver an e oms an 19 e er r ~: J.n
ifrån. Sålunda kan man dagligen höra hur
lf~lla Just under den så ka1 ade a~t1kJ.t~!Slic anropa och anr~pas av unlio samt qso:a itavlan, kommer dessa rader 1 huvu sa a
i bästa samförstånd tr ts att det berde
ihandla om denna.
,
,o
"
F" t t t'
vara klart för var och en. att omhuldandet l
or~ s,a 1enen:
l
av unlic ej kan föra något gott med sig,
,Enh~~ mk?,mna rapporter, och enligt
och troligen kommer att inom kort ställa
l vad Jag SJälv h ort , ..så. kan man knappast t,a
till en del besvärligheter. Därför Ob:s,
ila om Zk utan,att,t~k~ på qro,. och kanske
bör enligt-Xj:s mening ett qso med en un \ det-:aemedan Jag J. borJan av förra .testen
,lic undvikas, och blir man anropad aven
j anva~de en 50-75 w~ttar. Dessa togO dOCk,
,,'
'
'
,
..
,
:hashf;t slut, (enhgt Zl brunno de upp) h1,
,
d'If l J.k .. .,b.öl'!J svare;t~endas:t.ha.,f.olJ~nde,J:ydel-i ~"+:1"''- .:..... :;:""~d"'" 0.1...", Ö ....... ""...t....... ~, ..'ti'å
se:.,,~'Om Ni är unlic R.se qrt tills licensen~var or Jag se all ess e gagna ~n.qrp P"
ck. II
'
..
; abt 4 - 5 watt.
Det var denna qrp, som fJ.ck
Om vederbörande kan ta 25-takt ok, kan! K?r a tjänst i Sm6. Det ~ar ~n ,enkål.Ha..:-tley ,
man ju tillägga, att de mera skada amatör- lv~lk~n på gr';1nd av en.,eJ a1 tför kraf~1~
.~ 1 "
d
' t t .. d
t
i lJ.krJ.ktare hck ovannamnda 1npu1;,men som
rore sen an gagna en genom a
san a u an : . k 'b 'än'då D tt k '.
d~'"
t " '..
tillstånd"
j gJ.C
ra
• e" a an Jag aremo eJ saga
Därfö; Ob:s, front met unlic-eländet!,,\om min rx, O-~g:-pent. på ac, ty de~n~ y~sade
Sm3x' •
l genast den bh V1 t uppmonterad petydhga svagJ
lheter i fråga om qrk. på ac-brummet kunde
- - - o
jjag ej klaga, t y dess 50 "perajoder" kunde
Ja, Ob, det var ett ord i rättan tid. imkt väl uppfattas. Till att börja med fick
Vi ha sedan länge plågats av alla de unlic, ljag således ej ngn vidare qrk. Aven händel
som på alla sätt misskreditera oss, och somlse kom jag att byta ut pent. mot ett B409.
t.o.m. kunna sätta amatörrörelsen i fara. lQrk steg till bortåt r6/8 och lIknarren"
Att köra med urusel ton, kippiga ech skval-jsjönk till ett minimum: alltså lIvissen" pen
piga sigs, outband, etc. är illa nog, men itod.
'
när 'unlic-eländet börjar antaga den omfatt-l
Själva tävlingen var trevlig, men gick
ning, det nu har fått, måste åtgärder vid linte upp mot denna förra~
tagas för att stävja ofoget.
l
Nu först upptäckte jag på allvar 160 m.
Första steget i den riktningen är den lbandets utmärkta egenskaper för qso både
§ i SSA:s stadgar, som säger, att olovligt linom ech utem landet. Alla Sm:s, som orkat
handhavande av olicensierad sändare medför ;dit utom -Sur och -3yp qso:ades med rätt så
uteslutande ur S S A . ,
190d qrk. England gick också ufb med r7/8 samt
Hjälper icke detta, måste kraftigare lstor förvåning över den låga inptn och geda
åtgärder vidtagas.
!qrk:n.
Red.
j
Läget idealiskt för qso med wtta land
fsamt
en 40 m. lång tråd en massa meter över
- - - o 
jmarken.
SMX.
.
Sm7xe skriver:
l
En upptäckt av det mindre angenäma sla
"Har nyligen haft besök av -7wa, _7yt,lget gjordes, och.. det var det i hög grad.ut
7-079, -7ye. Xe fick till sin förvåning av jbredda baktonselandet, samt baktonens läge
-7wa höra, att han haft qso med SMX på 40 mjpå bandet....
'.
,.
nAn ?~.R.~?
"11+,,,& C:U'V' i'X... ,,+., "'"n """A <:!~ t
Nu, nar Jag åter bef1nner m1g 1 Sthlm.
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