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brukar vara T 8/9 på 80 och T 7/8 på 40
sjunker. -ZW med tgf Palm som second ope
och 20 m. Antennen är en 40 ms Hertz matad r~tor är v~nligen QRV endast lör- och sön
på mitten. Den var avsedd att matas i än- dt~gar.
dan men på grund av att jag flyttade staSM6XT har sedan förGg. rapport skrevs
tionen till ett annat hörn av huset under hunnit få fb fräs på sina grejor.
vintern fick nämnda änd.ring vidtagas. En I
Frän Motalas horisont: -TO "bygger".
annan antenn, en 20 ms Sl-VF Hertz använder Vad -WL har för sig det vet alla!
jag som mottagareantenn vid min dagliga
73
BK-sked med 3YF. Har nyligen börjat med
DL6.
fone {galler-likströmsmodulering)och får ,Rapport från SAB.
,
fb rprts med en input av 18 watt. Skall
Den gångna månaden har visat stegrad
modulera enligt något ädlare system så
aktivitet i SAR. Gänget tränar tydligen för
snart j'ag fätt den nya TX 'im klar. -YP lik; I kommande tävlingar. Tråkigt nog ha en del
som -VP skall också bygga om till tritet 'hams sådant jobb. att de ej kunna deltaga
osc. och FD-PA så inom kort ha vi flera
under alla passen. så tro inte, att vi 'gått
fina stationer här uppe i Norrland. -YF
ur" om vi skulle saknas i något pass i kom
har redan sin klar.
mande test. Gonds på 40 och 80 m.-bandet
Min rx är en EG-4 med HF. SGdet och
äro här vy fb. Det sistnämnda är dock nyck
två LF steg. Den bar sig mycket illa åt i fullt för Sli QSO på kvällarna. För oss i
början men går nu fb och jag tycker mycketl SAB är 160 m. inte vidare trevligt för QRM.
bra om den. så den får väl leva. tills jag
-DB är hemkommen från havet och är med
får råd att skaffa en SS-super."
sina vackra tecken igång på 80 m.
Tks OM -~m. De i brevet framförda syn
-XG är fortfarande vy aktiv på 40 och
punkterna ha vidarebefordrats till dem det 80 m. I förra QTC stod ny aktiv. Tryckfel.
vederbör.
-xc är som bekant gammal ham. (Sri -XC! Du
får visst alltid gälla för ny.)
SM3. (per radio via SM6WL)
-ZH är ofta i luften. mest nattetid.
- - Conds här uppe äro fb på 3,5 MC men
tror jag.
tyvärr höras ej så många SMs som vid sam
-~R har fått RX med am. rör klar. Byg
ma tid förra året. Ej heller DE-stationer ger nu för fullt en TX.
na höras så bra som förr. - Låt oss blöc':;"
-m har nu T9 pä käiran. Har haft "QSO
kara de unlic stns som börjat röra på sig med ';'''''VX, som sålunda fått sitt första QSO
igen och som göra luften osäker. (Ett gott med SAB.
förslag som väl redan praktiseras på en
-YM bygger nu på skarpen en MOPA. Han
del håll. -Red.)
har fått en 48 från U.S.A. Apropå 48:or.
-3XJhar startat på nytt efter hela
så äro dessa idealiska för hams som ha låg
tre månaders vila. Har nu kristallstyr
spända DC-nät. -WX, som introducerade dem i
ning på alla band.'Tx'en är för tillfället SAB hade en 48 i en Hartley och 120 volts
en CO-FD-PA med omkring 20 watts input
anodspänning. Han gjorde 5 continents och
till slutsteget. Dx under första delen av c:a 500 QSO på t år. -VX har sedan använt
november ha inskränkt sig till en »18 och dem och fun..,it dem vy fb. Enligt fabrikan
ett par va. Två kristaller med frekvenser tens uppgift skall röret ha 125 volt på
na 1762 och 7135 kcs finnas. 73
anoden, 100 volt på. s kärmgallret , 30 volt
DL3.
glödspänning (strömförbrukning 0,4 A.).
Anodströmmen är då 50 mA. -VX kör dem dock
SM6.
"
I egenskap av Red. fär DL först och
med 240 volt p"t anoden.
främst tacka:
-VX är nu mest på 40 m. och söker få
litet dx på kroken. Hittills ingen resultat.
SM6UJ för de värdefulla bidragen. -UJ H
f:-tt en 89 från U.S.A. Skall anvflnda
är "förste biträdande notisjägare" och en dar t~ll
.
framstående sådan,! Sked med -WL varje mor
en .. :t
osc.:t tritetkoppling i planerad
J1
fb
ny s and are.
5 O Gt.IT. G""r
gon k l • 0.3
•
DA fl't'
l' t H
h
fått
SM6VX f ör fb SAB-rapport här nedan.
- : t :tg S om van :tg. an ar
en
kv,'
rx
från
U.S.A.
märke
"Eagle"
Pris
SM6ZW för en synnerligen utförlig
rapport som tyvärr ej kan återges i sin
tested and ,tired 15 dollars. -UA gillar den
helhet. -ZW är ny på 80 m. Började därmed skarpt. Inte minst för okänsligheten för
en TPTG på 3 w. och inomhusantenn 7 m.
QR.H. Varje detalj i rx:en är ett litet mäs
~ång! Efter många fruktlösa CQ nappade
terverk. -va var också den förste som tog
slutligen -YN och -WM (För att göra pro
hem en "Eagle". Den väntar nu på en svensk
paganda'1 -Red anm.,) Utomhusantenn är nu
importör. Annars skaffa er bekanta på ameri
uppsatt. Tonen är T7 el. T8 beroende på
kabåto.rna, OMs!
bm flygkårens vattenpump är i gång eller
Red. lovade i förra numret att -VX
ej. Vid varje kolvslag belastas nämligen
skulle beskriva sin nya RX. Tyvärr går inte
nätet så starkt att spänningen avsevärt
detta, då Populär Radio köpt konstruktions
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beskrivningen.
N
,
, '
] _p,~l~k,.;.t~.s!.
Den 8 dennes inviterade oss -UA till
månadsmöte i sin radiolya. Som variligt vorb '
PZK' anordnar en andra test under tiden
alla närvarande och stämningen var QSA 5.
den 2' dec. 1934 00.01 GMT till den 16 dec.
Eage1n beundrades. SM6'H132 demonstrerade
1934 24.00 GMT. bet gäller liksom förra
en vä1gj ord 5 m. super. Tekniska frågor
I gången att uppnå störs,ta möjliga antal QSO
diskuterades, lekamlig spis intogs och allt med: polska, sta:ion~r • Endast ett QSO ~ed '
var fb. Tack -UA för en vy trevlig kväll.
varJe statlon ar tlllåtet'. Av polacken er
Vi sluta med 73 till hamsen runt om i lan- hålles en kontrollgrupp (bes-yående aven
det.'
sif fra och fyra bokstäver) 'vilken skall
SM6VX.
felfritt mottagas och antecknas på QSI,
kortet. Korten skola före den 31 maj 1935
vara avsända till !!Polich QSLBureau, PZK,
DL7.,
Den nya DL7, SM7XE. ko~er här med si Lwow, Bie10wskiegs 6. Diplom utdelas till
den bäste deltagaren i vada land. De tre
jungfru-rapport.
Rapporter ha ingått från -ZY, -WX och bästa bland alla deltagarna erhålla sär
skilda diplom.
-VE (ex SM7-079}.
~ZY uttrycker sin glädje över den nya
styrelsens sammansättning men beklagar på
Q R 0,7
samma gång att en splittring inom den sven I
De OMs som ha en hÖgspännirigstrafo med
ska kortvågsrörelsen ägt rum. (Det ha vi oj överflödiga glödströmslindningar kunna få
märkt på något, sätt! hi ..;. Reds anm. )
högre utgångsspänning genOm att koppla en
,-v1X.,som, flytta~ till Ystad, meddelar eller flera av dessa glödströmsl:l.ndningar
att han trivs bra "isödern, vy fb dx-1äge!! mot primärl1ndningen. En ej' oväsentlig ök
Tycker att han kOD t i 7 :de himmeln, sedan ningkan på detta sätt erhåll8,s.Försiktig
han börjat worka i SM7-ctern. (Jag behöver het vid provning av metoden rekommenderas~
väl inte tala om att d'et·fu-enGöteborgs..; , .Är trafon ej tillräckligt kraftigt dimen
vits~ hi) Har fått 440 VDO,och' därmed möj sionerad, kan man bli nödsakad att kara
ligheterfÖr, QRO. H~'P.llar sedan den1!1 'QRP i stället ,J" __ :-. ,;~l_
kört med 3 ,w. input OC11 fått ,no 'QSO med,
,
"
. ".
'.
.
niåI!.~a:.d:X::-r?X'ttetqr, ,:rri~ni,n~~nsYdamer..ikana TBTOC (Three-B~d Tra:rsoceanicClub)
"
re'; ";V:ilftt ~s'~knas"rtfi!~iVKC Y'ifaF b'e'st hIIt ~ '•. , ,,:,~'f:Yem":b'1i"r;Y den 'fo'f"s-te":sve'iflii:{ 'me1I'le1nineif
st ~ p){25 '1Ör'SO\vat'tinptit, och tällker,börj' i.,denna' eikhlsivaklu8o?Fö!' me:dlciinskap
med fone på 80 m.Det kommer nog att låta . fordras att man haftQSO med en bch samma
R15. " ",',
.. "
,,".
....,
.' station 'på andra sidan pölen på ,minst tre
SM7VE '(ex SM7"':079) har äntligen blivit band. Under vintern höra.s W-stns ju rätt
+ic. efter· 14ng och tålig väritan. Kör med
bra på 3, 5 MC varf ör det bÖr lyckas f ör· nå
en Hartley med 'W":bu,bb1:a. och 220 v. DC. An- gon SM att' få QSO. :På 7 och 14 MG är saken
termen 40 m. lårig och vy' hög. Tycker' oclcså sedan 'lätt ,att ordna.
a~'t Ystad ~ or; bra dx -ste.d. S!igeratt .
- - - o
SM7 ~88 flitigt vrider rattarna på sin kv- Hur WAC _ certif ikatet, erhålles.
RX och att hon då och då hör stns,som in- - - - ~ - - - - - - - - - - - 
te haQRA = jorden, de finnas nämligen inte
på före kouunen anledning lämnas ånyo
i prefixlistan, hi !(Befinner sig väl a v e n .de1 upplysningar om sättet att erhålla:
någonänledning i 7:do himmelen hon också! WAC,.;.certifikatet~ Sedan korten med bekräf
-Red
anmär~fng.)
.'.
. ,:..
I te1se på ,dubbelsidiga förbind~lser me~ de,
SM7ZC ar on ny stn J. Malmo, tanker så sex kontJ.nenterna(Europa. ASlon, Afrlka,'
smånirigom bygga TX og' bli medlem' i SSA. Han Nord Amerika, Syd Amerika och Oceanien) er
håller just nu på med att s ätt n, upp TX"':an- hållits insändas de till SSA. Efter det kor
tenn, som är det mest svårlösta problemet.' ten granskats av Siyrelsen(som sedan. retur
SM7YZ är uppe bilde bittid'aogsent
nerar de~ omedelbart) avlåtes, ei;tintyg till
og dx":'ar.
I.A.R.U. varifrån certifikatet sedan kost
SM7YT är vy QRL för tentamina.
nadsfritt s'ändes tillyede;börande •.
SM7YE:s YL lät sin ljuva stämma höras
~tKontinenternas!l gr.änser. voro. förut .
via kortvåg og högtalare på 'meeting hos xi<'. rätt svävande. Nu har ,emellertid en karta,
SM7XF har liksom-XE fått nya Siemons uppgjorts å vilken gr.Msernaäro exakt an~
kondensatoro'r i sitt. 'filter.
. givna. Enligt densamma. räknas,. Grönland till
SM7SP hlir' flyttat sittshack närmare Nord Amerika. ,Till Oceanien höra förutom
antennen. Håller på' att bygga om, vilket
Australien och Nya Zeeland även Sumatra,
alltid. är detsamInasom QRO. .
Java,' Borneo, F~lippinerpa,Nya Guinea,
. ,:-XE är vår senaste WAC' are. Ef ter tre Hawaii samt de små ögrupperna i Stilla Haårs "tålig tt väntan Eirbölls i mitten på. 'okt. vet.
'
QSO med ZL2BZ på 40 m., (Fb OM -Red.)
- - - o - - ;
,"
73 'DL7.
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En remarkabel come back.

In 4~ ng att med ett par hundra watt fräsa ge
nom etern som att med endast 1-2 watt få
Dr Om -~J i ÖrGbro har ej varit hörd
ett fb QSO. Nedanstående lilla story kanske
på mycket länge. Första livstecknet av den kan fä en del hams att prova QRP nu när '
till synes avsonmade -YU kom nyligen i form conds börja bli bättre.
aven kortare beskrivning på den nya ultraHelst bör QRP-sändaren vara ccpkontrol
moderna tri-tet kärran lIled 160 watts output lerad i och för att få bästa möjliga resul
i PA il.
tat. I september hade j ag en liten QRPDet var glädjande nyheter och ej utan sändare med på min semester i Oskarshamn
en viss stolthet tror jag vi kunna säga att och med endast 1,5 watts input gav den ufb
-YUs nya station står på toppen av modern resultat. Hade Qsa med LA2B, -XO, -TI~, _~#,
harn-radioteknik. För att p,örja med mottaga- -RE, -TJM under de få timmar jag var i luf
ren torde den vara den ypperiigaste ibland ten. Allt som sagts ovan var på 3640 kcs.
RX som finnes att få. Valet har blivit en
Nu nyligen var jag ute på en liten
HammarIund Comet-Pro som med kristallfilter trip och hälsade på hos -RE (hr Mikefabri
och automatisk volymkontroll verkligen
kören av guds nåde och tillverkaren av de
"works like a dream". Det torde vara en av superba RE-I:1ikarna) som ordnat ett litet
de få mottagare med kristallfilter som fin- harnmeeting med SM6-008 i Vaggeryd och un
nes i SM-hams ägo. Grattis OB till den fina dertecknad. Fb meeting som ej slutade för
utrustningen.
.
. rän framåt småtilllIllarna. Min vän -SS fing(!) .
Vad sändaren beträffar så är d:n g~- lVi QSO med och fonen var ufb som -RE:s bru
vetvis cc-controlled den också. asc~llatorn kar vara.
tri-tet, med buffer och två "type 800" i
Väl anländ till Oskarshamn kopplade
pushpull ger vid 1500 v. 160 watt~ output, jag upp QRP med c:a 150 v. anodspänning på
fone eller telegrafi. Modulatorn ar klass B mitt gamla B406 och ropade -RE. Fick QSO
och har ävenledes en "type 800" i slutste- men svåra ORM (lokala) förstörde mina T9
get. Miken en prima hemgj~rd Reisz...
sigs som e~dast voro R4-5 på grund av ett
Samtliga kontroller aro p~ ett natt
beklagligt förbiseende. Hade glömt att ord
och trevligt sätt framdragna t~ll en konna till antennen som låg på taket samt att
trollpanel som står på skrivbordet o?h.man slå frånåskskyddet. Hi! Likaledes -ss fick
har en god överblick över alla .. fem mahn~. ,jag.QSO.. med m~n.en<fast R;>. Det v!:r som sagt
strumenten. Det ka.nske bö::- omn~as att f
med jo~dad antenn.
.
stegen arbeta på 440 v. l~kstrom som -YU ar~,1
Fann snart felet och nästa gång v~
nog lycklig att ha i .. "vä~ge:" ~ämt:: den:v~~ träffades var allt ok och min R6 rapport
liga 220 v. ,uc. som ar nodvand~g for pr:ma- från -WL och -SS tycker jag var bra.
ren .på högspänningstransformatorn. Det ar
För nybörjaren torde QRP vara det
en nätt pjäs som lämnar 1000, 1500 ;eller
allra billigaste att köra med. och största
2000 v. efter behag och med två "type .66"
kostnaden drar xtallen som nog är nödvän
rör i likriktaren är högspänningsmatn~ngen dig för stabil ton och freq. Kopplingen är
säkrad. Bland annat kan,n~i:s att transden enklast tänkbara. Xtalen sitter i gal
formatorn tidigare tillhört -~s kollegalerkretsen shuntad av ett 12000 ohms motWelin som tidigare hade anropet -111. Den
stånd. Sändarespolen består av ca. 16 varv
stannade tydligen inom tandläkareyrket! Hi! l mm. koppartråd med trippelspacing. En
.
Antennkopplingen är hämtad ur QST
kondensator på 100 cm sköter om avstämning
(samma som var inne i senaste numret aVen och en lika stor sitter som kopplings
QTC). Antennen är en Zepp, 132 fot lång ~ed kondensator till antennen, som i det här
120 fotfeeders och har en höjd på ungefar fallet är 19 meter.
30 meter. FE QM!
Instiillningen är enkeL Med mottagaren
Miken kan med en o~kastare ut?yt~s mot pådragen och sändaren redo trycker man på
nyckeln samtidigt som man lyssnar på matea
en ac driven pickupp. Sang och mus~k ar
hjärtats nyckc;l tycker tydligen -YU.
garen efter cc-signalen, vilken man i förFrekvensen på xtallerna är 3983.o ch
väg bör veta ungef~rr var den skall höras på
7080. Mot slutet av november komma v~ tr?- skalan. Avstämningskondensatorn invrides
ligen få njuta av -YUs fone och tele~raf~. några gånger tills man ser var sändaren slu
Gratulerar Dr Om och välkommen åter ~ eternitar oscillera. Detta ex~eriment bör g?ras
o
så vi snart få fb QSO.
med lösaste antennkoppl~ng. Har man val fatt
Ävenledes kan meddelas att -YU ~b~tarlsandaren att svänga ökas kopplingen och i
med full energi på att taga radiocert1f~kat SarI'J"..8. mån måste avstämningskondensatorn ur
och då bör väl stationsutrustningen vara
vridas. Det hela är enkelt och ger huru
komplett.
otroligt det än låter ypperliga resultat
-UJ
fastän ej ett enda avstämningsins t rumen t
- o - - - f i n n e s . på min QRP finnes ej ens någon högQ R P.
o . . . jfrekvensdrossel utan d~n arbetar fb ändå.
- - -Det skänker' ej pa långt nar samma tJus"Dr OM tri, det lönar s~g.
73_
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F'rån SM5YU ,ha vi mottagi~ följande:
,"speeden'! hör man '~jde,eristaka,1;ecknen
,
- -:- -"Jag, har fått 'de'n fixa 'iden att vi
utan det blir så gott soin hela ord man klo~'talla, s~enska,hanis sk~lle göradet silmrätt rar ned utan tanke på innehållet. ,Alltnog
och, bill~gt ('obs! vits) ~ l nämligen oro.. 6tim. telegrafering per dag fick oss snart,
ganisera en liten inköpscentral i USA och nog att flytta upp i högre "takt" och en, '
helt och hållet övergå ,till amerikanska ' ~ackerdäg' kunde vi tämligen felfritt och
radiog~~jot. Det är rena vanvettet att
utan ansträngrifngta emot 100 tecken och me
hålla'på med dessa eur?peiska kortvågsgre--:ra per m i n u t . ,
'
jor, som för det första kosta fem gånger'
Under återstoden av dagens 2 timmar
så mycketsommotsva~ande av amerikanskt
sysslade vi med taxeringslära,teoretiska
fabrikat, och som qessutom i regel äro
och praktiska prov med 'sändare och möttaga
out of date."
,"
re'. De' av oss som ej tidigare läst engelska
,Vad 'säga 9.e,är,ade m~dlerilmarna härom? fingo roa sig 'med att bevista föreläsningar
Skriv och underr.ä~ta Sekr. eller Red.
i detta ämIie ettpartinimar ,i veckan., Det', "
;.. ;.. - o ;- - - v a r ett visst nöje och en hel del spektakel'
,
under dessa timrIiar när gamla sj öfarande
~l~PE ~r;..':'!2:J ~ ~a[b~k~a~t~c~n:!:.n[a::.
styrmän och kaptener skulle lära sig skolMed glädje har jagQem~kt att en del engelska efter kanske tio 'års rådbråkning
hams H\,stmin'a "dagboksanteckningar" i
av engelska språket på sjömansvis.
förra'numret av vårt föreningsorgan QTC,
I reglements- och taxeringlära ,var nusamt 'ävenleds's bli'vit Jppmanad att fortvarande aktuarien Lehnbergvår läromästare
sätta med historierna.
och en hyggligare person hade vi aldrig
Kanske det kan vara av, intresse för
kunnat få. Hr Lehnberg gav oss många goda
nånga,SM-:-hams~tthöra vade~ f.d.'''ope- råd och vinkar sOm senare visade sig vara ,
ra,t'Qr" fått genomgå för att få ,det s .k.,' oss till stornyita idet praktiska livet.
certifik:~tet~:,'
,
"
Under 'kommissarie Haages chefsk~pfingo
Sommaren 1920 läste jag i en tidning, vi för första gången lyssna till "sprakande
i ' från,SkeppsholInen ochSAF.
att1 KungL
'Teleg:r:-afstyrelsen
anord'nade
gnistsignaler.
.,
"
"..,
,
•
.
radiokurs för R~diotelegraf~ster., Kursen
Det var musik : för,oss'abitudenter.
skulleböfja;',den"lst,eJ1f:L i :- 6ch därf ör",innan
Alltnog';:cvåra framst El g;, i alla, ämr).~!l '
s~~ll~;::aps'ö~hirig:ä~~y,k~;,~~i~~hil~e,s~att::' f or:tskredo,.ocb ~,s11,ltet,:: f).Yl4,~9~P,lb,eFJb!e,! ,a~Il~
&eaerp~r'~1ie~;mrnae~Yä1jäf'q.~~;~es't""t~ii';Ii~l" :-j ag" mOgen' aHa" lag ga te legraferingsJlr.ove,t~ ,
f.ör yr~eJ~'~ag,bef~~I1s,!>e~,ifb'a:,~rfOr~erIi:- Felfritt"skulled€t vara/'sliväl sänt som
ga lnin.s~aper~ophi Sivrigt.trots miri, ung::-, , mottaget och med en stH så f örn äIDli g att .
:lom, (endå~t:~6 '~'ga.~a~ rt~llI:äckligt u.t;"en, modärn inas kintelegraf,skulle avundas en ~
\Tecklad i'hjärnkontoret:>å jag blevanta-:-' Tack vare alltför'hjälpsamma'kamrater;var
~,~',~, oChh~innad,e"på,:k1.lrsen so~ b'örjade m~p. jag, halft snurrig, när,jag en kväll knal~a":"
H,k~. iI1ski:ivn~ng och ~r~äggn~ng av de st i- de upp' för att, pröva. Mottagningen gick,' fin
p~teI:ade'. 200 kr. som ,lru~sen kostade. '
, fint, titan en miss "men: näh det' s'ed,an blev .
"
Blariii ossutv?lda pefu~no; sig bl~a.' fråga om sändning, liksom knöt sig; mina' ny
~tK par styrmän, flera tidigare 'Vid S.J ~
por, och, nyckeln ville ej 'lyda på några,
ari'S,täHda och e'n och annan skeppare.
villkor. Än slog jag ett streckli stället "
, . ',I d'e~ hälsning~tal sOlJlby:råche~en'
för en prick eller, tvfu.t om. Jag,.förstod,
:!olmströin höll till oss, :blev det med, ens att det' skulle gå åt skogen 'o.ch~det gjorde
inp~äntat Ly;årahj1i.rnor att det galide , det också.c'Har ej i var.dagslagdeminsta :
att hänga, med, från' fö:r:sta stund eller a,tt, anlag för nervositet men', just det.här pro'~",
bli i vä'gskickad. Det var ord och inga vi 7 vet hade länge lurat, på mig och, så, kom reak
sar'. TUr för oss var det att den hÖge che':' Honen. Ja det var bara att ,vänta i 14:da;..,
fe~'kom attia sig,en'rup~r~kares,a undet; " gar· samt försöka' ta det' kallblodigare .då'.
tiden annars hade' nog friden och endräkte Jag minns Hera av' mina kamrater som gått ,"
9J'vara(~å ~ärgEl,'"
" " ,>"
upp i telegraferihgsprove.t me~, eHe'r',mindre
,,' , ,Live~ p~:~nra!lio.~rs" är i början
bel:'tisade just' för att de: voronervösa QCh
bäinligen'enfcirinigt~ Det var '~kortaoch
,det'kanskehjälpte.Vad visste'jag,9.å .vid'
lång~,",i,fj or.tPn 'lagars, 'tid under telegra 16 år o
ferings,tiu.unarnaoch, våhi, hygg,liga l ä r a r E ( ' Fjorton ,dagar senare gj or,de' jag',om f.ör
(assist. Berg~ten oCh,Ma.lmgren),s6kte med, söket och nu gick det.fb·. 'Skönt,riär', det var
nit och, pkick1~gl:iet bibri,nga oss nog: kun-:- över. De teoretiska provenklarade,sm~d
skaper för de första tafatta försöken att glans' och de praktiska ävenledes myc)l:et
ta em~t 20'::'takt. .",
,
,"
,
smärtfritt. 'Med en viss ·stolthet· kan jag
."2Q~akt~' ,kanske, någon' säger med ett nämna att jag aldrig före avHLggandet, av
nedliQ.sa,mt sm,ålElende, det kan väl ej,Va.r.a provet i apparatskötsel, vare sig startat
såsvart at1;'taga emot. I, s j älva verket . eller avstämt en sändare av något slag.
är '''2U't):irå',mycket värre för'hjärnah'ått
Hi! Hi! Men det gick fb. Gör om det idess,a
tå'g~>~ra$t'~"n'isb':'t~,~t 1i~ ty' vid dep. senare dagar dr OM. 'Nu torde ,det ej lyckas.
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Med hj ärtat svällande av stolthet och ma v-ar vi voro. Följ ande morgon vaknade jag
med det värdefulla papperet i min ficka
vid kajen i Blyth. Första resan var till
reste jag hem. Nu skulle det bli färder
ända och jag minst en erfarenhet rikare.'
och äventyr av. Men annorlunda stod det
Med 400 järnvägsvagnar kol ombord sat
skrivet i stjärnorna. Redan samma vinter
te vi sedan kurs mot Gävle. Ropade kust
utbröt strejk bland telegrafisterna och
stationerna allt efter de kommo inom räck
först på våren 1922 kom jag att som "obe- håll, ivrigt spanande efter MSG·och WX rap
faren" mönstra ombord på den goda Astur
porter. Komna på höjden av ölands södr:a ud
(SLV på den tiden). Jag minns när jag res- de hörde jag SAF ropa mig med telefoni och
te till Göteborg och mönstrade på efter
kände igen chefen ~å Vaxholm (kommissarie
att i vederbörlig ordning ha blivit vacci- Haage) som tidigare varit min lärare på. ra
nerad och läkarundersökt. Det var den 22
diokursen. Fick Msg, det första jag tagit
april 1922. S/S Astur låg i docka och det emot till sjöss, Började känna mig hemma
kom att dröja några dagar innan den var
ombord bland rattar, spakar och startmot
klar att avgå till England i ballast. Jag stånd.
brann av spänning att få kOlllIlla iväg och
Fortsatte resan till Gävle i t j ocka
prova mina åpparater.
och dis. Livbåtarna voro utsvängda och hängpå den tiden härskade ännu det uråld- de klara i däverterna för ännu voro farvatt
riga systemet att Kungl. Telegrafverket
nen ej alldeles minfria. En och annan av de
var enSRm härskare i etern, och hade ensam- behornade tingestarna var allt emellanåt om
rätt ätt utnyttja möjligheterna till radi~1 nämnd i WX rapporterna,. så. allt kunde hända.
kommunikation. Visst fanns det en och ann Sirenerna blåsa var annan minut sitt långa
mera försigkommen telegrafist som redan då bölande. Just i tjocka och dis kommer radion
hade sin egen lilla station med mottagare till sin fulla rätt. Ivled en känsla av trygg
och sändare, men ve den stackaren om det jhet kunde man krypa till kojs efter att
blev känt.
dagspressen kopierats och utlämnats till beMin tjänstgöring började med tagning ISkädande.
.
(F t
... t
. )
..
) som det
or s. ~ nas a n.r.
av t~dss~gnalen
fr å n. Nauen (
POZ,
- - - o
l~~kladeds
atttPdlOCtk~ll~'nbmedd
och kortvåg,_
Ja pme e ~logsom
s o o
u s. QdRKeenkla
mera 2 Fallskärmshopp
_____________
än R9. Hi!
"
Eiiästerrik:l.sk fallskär~shoppare
Vi lämnade SAB en eftermiddag och
Simandl företog nyligen ett uthopp från en
styrde ut mot väster. Havet var lugnt och flygmaskin på 1800 meters höjd. Han medför
min första natt till sjöss klarades utan
de en liten kortvågssändare för att under
några störande intermezzon i form av sjö- fallet skildra sina intryck. Då Simandl be
sjuka. Radion fungerade och jag ropade min fann sig omkring 20 meter över marken, när
första kuststation, full av andakt och
made sig fallskärmen plötsligt en högspän
vördnad för ögonblickets allvar och njut- ningsledning. Hopparens alla ansträngningar
ningen av att åter' höra gnistorna fräsa
att fä fallskärmen att ändra riktning miss
sin ystra melodi mellan gniststräckans sil- lyckades, och hela tiden berättade han, hur
verplattor. Vilket stolt ögonblick var det han drev mot faran. Den tio meter långa an
ej när jag sände min första TR (uppgift om tennen till sändaren kom i beröring med
destinationsort och QRA. Sändes ungefär sa ledningen, och Simandl blev svart bränd.
här: TR -"'- hr ss Astur bnd Blyth fm SAB Han räddades emellertid till livet. Ett par
QTC (eller QRU?), samt evt. avstånd från
dagar efter olyckshändelsen fortsatte han
kuststationen) till OXB (Blåvand Radio).
från sjukhuset sin berättelse om färden!
Nog var det en smula ovant och jag är för-/
___ o __ _
vissad om att jag mera än en gilng syndade
mot radioreglementet och internationella '~m!t! ~c~ [o!t~
radiofördrag. Men aller anfang ist schwer.
Vår värderade medlem G6YL. miss Barbara
Vädret försämrades emellertid och den Dunn har nu Worked All Continents. Our heart y
congratulations, YL!
gode "sjöberg" började titta in över relingen enligt gammal god vana på Nordsjön_,
__ _
Kulingen ökade till frisk och det knäckte
Ett rör för ultrahöga frekvenser (upp
mitt ännu ej stadgade sjömannaskap och jag, till 600 MC) utsläpptes nyligen i marknaden
fick offra till Neptunus för första och
I i USA. Det är ej större än ett ekollon.
enda gången i mitt liv. Men det oaktat
i
__ _
skulle jag sköta mitt arbete och i f u l l !
ON4AU är den förste europe, som upp
storm, sjösjuksom jag var, taga rad.iObä_J nått telefoniförbindelse med Hawaii. • K6COG
ring från ett par el1gelska kuststationer. rapporterade honom R7.
Det gick emellortid efter ett par miss__ _
lyckade försuk och jag fick något så när
LAlD anger en ny förklaring på "OK"
rätt pejling så att skepparen kunde bestä ... som han anser mera sannolik än den vanliga:
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på laDa-talet var det en känd sak bland
sjöfarande, att de bästa rummen i väilden
,funnas ,att'hyr8.'istaden Aux.CaYes på HaJ:t,'
Såsmaningom blev' allt, s'om' var riktigt ,fi
odh bra, be t'e'c kn'at med "Aux Cayes" d.v.s.
"OKII'påehgelska.
.
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Mikrof ontran:> f ormatorer
Box

15
8=50

Ing. H. Nilsson;

Tillskriv SM6-133

24,

Borås.

äger'rum fredagen den 7. december å
elecrafverkets unde'rvisningsanstalt. '
almSkillnadsgatan 23 i Stockholm. Tävlingsledare äf 'so~ vanligt Telegrafassisent Eric Malmgren.
. d l '
.
l • Kl ass~n e n~ng.
K1ass:III: Medlemmar som ej' avlagt
godkänt 'prov rör erhållande av sändareli
C9 21 5;40';; 60 takt.
,"
Klass II: Medlemmar med godkänt
elegraferingspr,ov,.sam.tidigare tagit
rl.s i delmakl~s:60- 80 takt.

,

I

~t~m~u::'02e~s~a_C~I~s }f~.a::.d.:.

f

Det vore önskvärt att vi i denna f orm
Si
t aga den forr
U lSä
l bru'kl'~ga avkunde ,derupp
delningen "CalIs Heard" i vår,torgan. Den
stora hjälp en sådaT). skulle vara förelf'
allvarligt intresserad ham, inse.s helt sä-:
ke~t avenvar.."
. ' .' ,
Här föreligger tydligen. en betydelse
full uppgift för våra lyssnaremedle!llIllai-.

er

Vi emo~se a'lltså r appoit
f {jr pub
licering, 'nien fik ait"dessa skola fLverk~.'
ligt..:.v:är:de, böra da ,även innehålla uppgir'-t"
om' den" de l.:av. .dygriet
deavs
e." ,
'0'-; ".'.'
.,' (,

Klass,I:
Pristagare från klass
och d6issutoin alla Illedierririar , som anse
sig kUnna tävla i' denna klåss i 100"':150
akt.
. .

:t

",',

~-l

Färdigal:"betade niaJ:'morblock

'-,

"

.',;, ,>'

'/':

---o';'" _:
""'v

:.l':,,·c··~:.~:;'-;,:';:;."-;;~,,;',:';,'i.~~»~:".i.""_;" ,',: __,_ ,_

."

J'"

_

. ":Klass.;;:III. .:,.;~~~1;;,18 !OQ(syep,sk" tid!J.
':i'/'·;~!i;i';(;i';~~':.. 'l:,::;"",~'·rr"\, ;'

S(~

I~~. .;: "~: :~~

<"",.

=:::"

.

j

•

'.- . . ' . .
Ny!: l!!e~l~II1~"

."

,

SM6-i59"~~~'~:t~~~;'HäldahOlm,
:-,}

·3. Kostnader:
,
"

"

Deltagfl,ravgift,. kr. 1:-, erlägges
s~~ttmäs;tiare,n ..i samband med tävlingen.

0:
SSA s
äger ruin lördagen den 8. december
kl. '19.00 (s'vens'k. tid)'! Hestaurant Tte
ReIl1llJare~fElstvåning.,Regeringsgat~n·47 i
Sto'cknolm~ .
'
. -.
.
,..
Förectrag av Civ.ing. G. Krusa över
amnet:

~J,.~,

'

SMS-160· Gill~~cS~hlberg, 'Bokhandeln,
. '., "
,Ki-::{l,.oo r
~

SM5-:161

',Gö,~t~'.JonSSol1, Box,17,
NYkr'oppa~ ,

SM'7-:l62 ' Axel Nordgrenj' Villa Tuna,
Åkarp.
.sM4~163

J .Th. Östh~ Stene, Box l,

SM5-l64

Sven Fagerling, N. Mälar
strand 24~Sthlm~

SM5TZ

J~sö~

Kapten T. v~n Zweigb.ergh,
A 7, Visby~

'''Störningsfri mottagning".

a

Su'pe
kr. 5:- (8mörgåsbord~ varmrätt,
jPilsner ~ kaff e och drix).

i

SM5ZB

Ing. Åke. Barre, c/o Hall,
Syeavägen76, stockholm.

SM6-133

Ing. Harry 'Nilsson, Box 24,
Borås.

SM7YZ;

E.G~ Per~son, Mårtenstorget

Prisutdelning.

r

Anmälriingom deltagande i supen torde
Itillställas klubbmästaren vid SSA.· A:nvänd
ärna QSL.

I·

~d::.e!!.s!ö::'ä~d::.i~g!:!.:.

_ o __ _

__...... __ . " "... _ ._._ .. ____, __.___.,

9~
,-.";'-0";'-
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QSL

SA

-

lista.

Argentinei ~adlo Club .d~l Arge~tin', Rividavia 2170,
Buenos Aires.
,Australial W.I.A. Box 284d, G.P.O., Adelaide, ,S.A.
Austria: ·O.V.S.V., WillrBlaschek, Babnga~s~ 2~,

l tycker ni om dessa rörcl.ata?

Kloste.rneuberg.

:5

Be.lgiumIRes~~uBelge', 33rueAlphon~eRenard

anodsp. 400, anodförlust 25 w. (!lll
så input gladeligen 50 w) förstärkn.

v.,

Canada I·. ~.'R .R,l., We; t ,Ha rtfb~d;' Cci~'n., .1i.S.A.
Chllel Luis :M.O~s·~arl~, Gas'illa'7GI,' Sant'iago de Chi le.
Ch'ina :I.A.R.A..C. BoxG85, Sh~'~gha'i.
..

2,0 A.

det ideala 5 m.

rör~t,'

svänger fb

Cubal Pedro M"di~do, calle 'San·*.åRb';;a, Buen Retlro,

ned till 2,5 m. Anodsp. 150 V.glöd.

~I!r ian~o.,

2 V., O,2 A. Förstätkn. faktor 15,

I

'batterirörmed låg strömfcrbrukning.l
s~ för övrigt .bifogad rörlista

Habana.

..

Czecho;;lov~klaIC.A.V., Post Box b~, Praha II.

branthet 3,85.
HL2 för den portabla RX mikrofonfria

~.r~~sels.

British West. Indles lIan C;·Morgan,'IS~uth(arldSn, .\\'a.rwick
'.' . (~~~, Be~~~d,a: "

faktor 9,5, branthet 8! Glöd endast
4

XL,

Brezl I: L.A;B.R;E.;R~il Annita 'Garib~idIi; ~7!;:;bci,cai.x~
..
Posh~ 2~,' S~O Paulo.
...'
..

Denmarkl E.D.R" Postbox 79,Copenhagen K~
DominJcan Republlcl Bull Insulerllne, San Domingo City.
D\ltchE~stlndiesl N.I.V.I.R.A" J.M.van Heusden Jr.,
B~rg'~'co~psweg28;' Bandoeng.
Englandl R.S~G,B., 53 Victor.la. St.', London, Sil'. I.
Estoni~1 V. Sulgusaar; Hobe.t •.4, Pernau.
Finl~ndIS·.R .. A.L~ POhjola, Box 42., Helsinki •
Fran,ee: R.E.F;~, ','hRUeMaye,t,.:pa\rI~,·6~.
Ge~manYI D.A.S;O;,Blument·h~.r~:tr:as·se' 19; Berlin W. 57.

,GuamlFos t~ro~ Brunton"

'B6x~:~~,'Aga:,ri~~

... '

'kil·ai,•. Si'gnal '. Go.~:I·~ tBr,i'g'a:d~.'li:'s~:Ma~inei~rps, el o

t:~~~g\~t~:~1~~(~~;;~;~t~~i"~;~l~.f:~}t~l~~.~~'·~)fi~l·r~'u~.~~.i :e: . . .
n

Hungåry i M,R p;;;E.';,;r·l i~~en.;J.ank~;.Uti:al4/B"BlJdapest •

. Jndli.,iR .~ •• F~~, ;::{~·~J.~'./;t!\FLy~~~(J·~.c!i;) Uc~, .
II. British
r .. Indian
.... S't.*
. .CalcuHa;
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