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]ULBETRA~TELSE. 

Av SM2WB. 

Så här strax före jul, när - WL givit ett halvt 
löfte om ett julnummer, och när snön dalar och 
gör allt för att sänka den effektiva antennhöjden 
för oss som bo norr om polcirkeln, faller man lätt 
för frestelsen att sätta sig och skriva en liten jul
betraktelse. Och stoftet till en sådan får man lät
tast genom att bläddra i de gamla, kära årgångar
na av QTC och i loggboken. 

I de förra avspegla sig SM-hamarnas an
sikten, och i loggens ens eget. Där utby
ter man sina bekymmer delad sorg är 
dubbel sorg - och där delar man med sig av 
sina glädjeämnen. Vilken tragedi anar man inte 
i orden: "QRT p. g. a. malör", och hur del
tager man inte i hamfrändens DX-glädje när han 
skriver: "Antiigen har jag fått min 6-te conti
nent". Här hittar man också bandet på modet för 
några år sedan. Det hederliga tre-och-en-halv där 
otaliga vänskapsband i min radiobarndom knö
tos, och där alla hamarna, liksom för att riktigt 
visa vilken solid samling de voro, klämde ihop 
sig mellan 3500 och 3650 KC /s. Här kunde man 
vilken tid som helst på dygnet f.å SM-förbindel
ser som det förut varit litet si och så med. Jag 
kan ej underlåta citera redaktören av år 1933: 
"Det finns absolut ingenting som heter dåliga 
conds i SM, absolut ingenting! Vidare finns det 
ingenting som heter slöhet inom SM-gänget, men 

. däremot dåliga conds i SM på 20 och 40 mb, och 
slöheten att ej QSY-a till de lägre frekvens ban
den." Här kunde man uppleva allt möjligt. Ring
danser och rundqso. Minns ni OB's vilka härliga 
förbindelser vi hade på den tiden? Minns ni tes
terna som gingo dygnet om, och man ej unnade 
sig att sova utan väntade att några fler skulle 
vakna opp. A boys, vilka nätter vid nyckeln och 
termosflaskan. Det är från den tiden kärleken 
till SM-ragchewing framför DX-jakt sitter i. 
Kanske har inte SM-QSO-na samma värde för 
SM5-7 där amatörtätheten i alla fall är så pass 
stor att man då och då får träffas personligen, 
men för oss här uppe betyda de mycket. 

Och här i QTC se vi SSA's uppsving. Väl 
mista vi några av våra ärorika oldtimers från 
kortvågens barndom, men andra komma i stället. 
Unga entusiaster som kasta sig mellan QSO-na. 
"Spark and spring and pse QSL." Eller trevliga 
"tekniska ragchewers" som uppbygga oss med 

timslånga referat om den senaste modulatorn el
ler underhålla oss med den sista plattschlagern. 
Alla slag och åldrar komma till och numerären 
stiger. En del samla sig under valspråket: Med 
QTC för SSA, och komma flitigt med små ar
tiklar i QTC, men huvudparten äro blygsamt 
förtegna. Hur pratsamma än SM-hamarna äro i 
luften så äro de rasande rädda för publicitet. 
Och redaktören har bett om "minsta bidrag" 
o. s . v., tjatat, hotat men ingenting har hjälpt. 
"Leave it to George"-andan har gått som en röd 
tråd genom vår svenska amatörrörelse. Och sam
tidigt ha kraven på ledningen ökats. Och en del 
ha gått till ytterligheter och verkat för SSA's 
splittring. S.ådana yttringar skola, som vi hop
pas, alltid vara dömda att misslyckas. 

Så småningom fingo vi tryckta, flersidiga 
QTC som andats av den friska fläkt redaktören 
besjälat dem med, och som t. o. m. i en del fall 
smittat av sig på det övriga SM. Det är otaliga 
tImmar - WL lagt ned i ett osjälviskt arbete för 
att ge oss en tidning. Låt oss hoppas att han ej 
förtröttas. Gör han det är det vårt fel. Ska vi gå 
in för att från och med ett nytt år, med dess nya 
och goda föresatser, mer än förut söka hjälpa 
--WL. Det händer så pass mycket inom v,årt 
hobby att man åtminstone bör kunna få till ett 
bidrag pr medlem och år. Med SSA's 350 med
lemmar bör det kunna bli 12 riktigt omfångsrika 
rummer. 

Bläddrar man igenom sin logg möter man ock
så många trevliga saker. Händelser som kanske 
fallit en ur minnet, men vilka man nu återupp
lever med samma tjusning som då. Men, märk 
väl, endast om man fört sin logg ordentligt. Men 
i den saken syndas betänkligt. Hur många hams 
är det inte som för upp sina QSO på lösa lappar 
som sedan slängs ned i skrivbordslådan. En väl 
förd logg har man nöje av. Kanske inte så myc
ket genast som efter ett par år. Då har det blivit 
en liten nätt dagbok med uppgifter inte bara om 
RST och väder och vind. Där kan man utläsa om 
sina resultat med nya sändare, om nedramlade 
antenner, om vänskapsband och duskålar. Ja, 
hela stationens utveckling genom tiderna. Det 
r 'i det vill jag allts.å ge nybörjarna, att redan från 
början lägga sig till med ARRL-Iogg och goda 
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vanor, och inte vara rädda för att skriva ned sina 
intryck i den. 

Skall vi vidare gå in för, eftersom vi i alla fall 
skola skaffa oss goda vanor, att använda anropet 
SM9SA i större utsträckning, och helst inte an
vända CQ för inhemska anrop. (SM9XA är ett 
tämligen onödigt anrop, för det finns ingen an
ledning för den aktive hamen att ej vara med i 
SSA.) 

Och så ha vi nybörjarna och CQ. G å in för att 
aldrig slå mer än tre, säger och skriver tre , CQ 
före anropet. Långa CQ-call är en styggelse för 
både Gud och människor. Var övertygade om 
att ni lika säkert få svar även om ni ej ropar 
12-25 CQ. Är ni ej övertygade, spara på dem 
ändå, i medvetande om att ni åtminstone ej retar 
upp dem som råka lyssna över bandet. Ovriga 
SM-försyndelser har T. Y. M. redan på ett för
tjänstfullt sätt behandlat, och han kan vara för
vissad om min välsignelse. 

Slutligen något om medlemmarna contra di
striktsledarna. Jag vill inte klaga på de distrikt 
jag har nöjet företräda, då ju numerären där är 
s.å liten att man utan svårighet kan upprätthålla 
brevkontakt med dem man ej träffar i luften. 
Men från distrikt med 60-70 medlemmar blir 
det annorlunda. Man får inte leva sig in i den 
tanken att - även om man vet att den DL man 
valt är förträfflig - DL är allvetande och har 
obegränsad fantasi. Litet stoff på baksidan av ett 
QSL en gång i månaden kostar ju den enskilde 
individen så litet tid, men den hjälper till att 
göra QTC till en verklig amatörtidning och till 
ett enande medlemsblad. När man är medlem i 
en förening som företräder en hobby som räknas 
bland de mer exclusiva, då bör man också känna 
förpliktelser. 

Med önskan om en QSO-rik jul och ett lycko
samt 1939. 

Eder -WB. 

FRAN DISTRIKTEN. 

SM 5. 

. Undertecknad har med glädje mottagit några rapporter, 
bidragsgivarna ha varit 5LL, 5NU , 5XH, 5UN och 2WB , 
tnx Obs. Dessa förtälja som följer: 

- 5LL har byggt CO-P A och kör dx på 20. 
- 5NU har i sommar varit i England och besökt flera 

hams. En utförlig artikel över den resan kan när som 
helst inkomma i QTC. I övrigt byggs på något stort. 

- 5XH har tappat sin antenn. Tjänstvilliga BC-central
antenn uppsättare ha godhetsfullt samtidigt nedmonterat 
och bortfraktat vännen - XH's tx-antenn. 

- 5UN saknar U 9 QSL'et för WAC. Bygger på ECO
PA med 807- pp 6L6. 

- 2WB lovar att "pumpa" femmorna på "news" när han 
workar dem . Tnx Ob. 

I övrigt är att meddela att: 
- OK och - NX ha hemkommit från Skåne , där de bl. a. 

besökt flera hams . Mest imponerade ha de blivit av UC : S 

super, som lär vara något enastående i sitt slag. 
- SI kör fb foni på 10 m. med gott resultat . 
- WK har haft sked med SKHN , vilket gick fb till 

Afrika , sedan nil , enär WK's antenn pekar åt annat håll 
än resrouten. 

- RH's femårsplan ej färdig än' 
_·YV's T40-kärra färdig, med fb foni. 
- YT i luften. Välkommen Ob' 
- KK. D:o. Välkommen till "fadershuset '" 
- OP. D:o från YT. 
- VR, -QQ, - OU och - QR: 80 m. fon i. 
- ZL har snart sitt QRO-bygge klart (l kW). 
-OS har börjat med s. k . femårsplan . I övrigt går 6L6-

kärran fint = 150 dx på ungefär en månad. Köpte en hem
bygdstidning där 4: de distriktets mannar beskrevs utförligt 
med en massa fotos samt upplysningar hur det går till att 
bli sändareamatör. Tidningen har noga studerats på mee
tings, och SSA tackar för reklamen. 

Stockholmsgängets meeting avhålles fortfarande varje 
torsdag kl. 19,30 snt. Lokalen är nu restaurang Pagod, 
Södra Kungstornet, 15 tr o (Få sen u om flera femmor hitta 
dit.) 

Ett år har nu snart gått och kommer aldrig åter , bäst att 

studera loggen och se om QSL äro skickade till alla som 
blivit lovade sådana , så att det nya året kan börjas med 
lugnt samvete . I övrigt ska vi också tänka på, om året 
i kortvågshänseende har varit som det skall. Om inte , så 
bättra vi oss nu . Till sist får jag önska alla ett verkligt ufb 
nytt år och hoppas på : 

att samarbetet inom SSA fortfarande skall vara lika gott , 
att rapporter i massor skall inströmma till resp. DL, 
att utbytet på kortvåg skall om möjligt bli ännu mera 

givande , 
att samtliga inbetala avgiften till "Kasse" , 
att QTC i fortsättningen skall vara lika fb som den nu 

är (Hm. - Red.) , 
att alltid få T9x 
att komma igång med 80-meters fon i. 

Vy 73 . 
DL 5. 

Bergslagsrapport. 

Intresset för amatörradio är i stadigt stigande här uppe i 
Bergslagen. F. n . finnas fem lic. oprs i Ludvika. Dessutom 
är det två som begärt få avlägga prov. Vidare har A . B. F. 
anordnat en telegrafikurs med c : a 10 deltagare, däribland 
SM5- 156. Här kommer tydligen att så småningom bli 
trångt i luften. En klubb kallad Ludvika Radioklubb har 
även bildats. Den fick vid starten sju medlemmar. För 
övrigt kan meddelas att 

- MI gjort en lyckad debut med 80 m. fone . Input 25 
watt. Lyssnar i en BC-super men funderar skarpt på något 
bättre liksom även på tx-spolar för de övriga banden . 

- MJ har börjat planera ett bygge, som ännu så länge 
endast omfattar rx. 

- QT har köpt en amatörsuper, som skal! göras om till 
något särdeles fint . Har även planer på tx-bygge i sitt 
lockiga huvud (ej permanent ond. l) . 

- QL gillar bäst 7 MC/s fone (1) men kör emellanåt 
CW på 14 MC/s med abt 100 watt. WAC klart men korten 
ha ännu ej kommit. Tx CO-FD- PA. Rx l-V-l. 

-NK trivs bäst på 14 MC/s. Tx CO-FD 60 ·watt. Myc
ket provisoriskt ännu. WAC men kort från Asien och VK 
saknas. 73 fm Ludvika . 

- NK. 



FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATöRER 75 

SM 6. 

- UA har hälsat på i SAB. Talade om, att han workar 
normalt med dx uppe i Algå. 

- LV vy qrl. Men skall sätta fart på stort bygge efter 
julen. 

- MM har intet nytt att meddela. 
- Mi har kört foni men tagit till keyen igen, vilket för-

anleder DL att säga: efterföljansvärt exempel. Har en ny 
Sky Champion. 

-KN har som alla amatörer börjat med en Hartley. Vå
gorna vill dock inte smyga sig ur den dal , i vilken Hus
kvarna ligger. 

-RF kör rund-QSO varje kväll. Har blivit en väldig 
brasspounder m\!d dx åt alla de håll. 

- RE har byggt om rx: en för AC. Kör fortfarande på 
80 mtr. 

-iS i Huskvarna har fått en OW och en TX. Grattis 
OB. Av denna kombination bör det blir FB DX. 

-LT kör mest på 80 mtr. , där han gjort 14 länder. Tyc
ker det är svagt med SM på 80. Det tycker DL med. I 
SAB är det dock svårt QRM, så det är föga nöje att worka 
där. 

-NQ har gjort massor aveuropeer , och i DX både W 
och VE. Har nu beställt RK 20. Hör sällan SAB. DL har 
sig bekant, att det går att få QSO med pojkarna i Tidavad, 
Falköping och Herrljunga. Dock inte bra. Både - QP och 
- XK ligger ofta på 40 och 80. Försök med dem. 

- 380 har klarat provet och väntar på lic. Grattis OB. 
- QP härjar som sagt på alla band och får många QSO. 

Aven på 10 mtr. Beamen blåste sönder en dag, men är 
nu åter i form. 

-PA motionerar varje morgon med en eller två ZL. 
- XK har byggt en Hartley av ett 6L6G. Söker få QSO 

med vännen Sanden, som är telegrafist på det villande ha
vet. 

- OB har nu fått sin stora super klar. Nästa bygge blir 
TX:en. 

- OR håller också på med litet ombyggnadsarbete och 
tänker sedan komma på 10 mtr. 

- VX har den senaste tiden uteslutande varit på 10 mtr. 
Har gjort alla nio distrikten i W och VK. Arbetar där för 

NYA PREFIX. 

För nedanstående amerikanska territorier har i 
dagarna följande förslag till nya prefix offentlig
gjorts: 

K4 
KB4 
K6 
KB6 
KC6 
KD6 
KE6 
KF6 

KG6 
KH6 
K7 

Puerto Rico. 
Virgin Islands. 
Hawaii. 
Guam. 
Wake Islands. 
Midway Islands. 
Johnston Island. 
Baker Island, HowIand Island, Am. 

Phoenix Islands. 
J arvis Island, Palm yra Islands. 
Am. Samoa. 
Alaska (inkl. Pribilof Islands). 

Myndigheterna göra tydligen sitt bästa för att 
underlätta vårt sökande efter nya countries. 

WAC på ten . Ber att få påpeka att NC600 är en ypperlig 
och makalöst billig neutraliseringskondensator för 6L6G. 

Till sist ber DL att få önska alla ett gott slut på det 
gamla och en god början på det nya året. Starta 1939 med 
att sända litet rapporter till DL. Fantasien börjar sina här. 

73 es DX. 
DL6. 

SM 7. 

- UC har mist sin goda arbetsro. Måste pendla mellan 
Stockholm och Malmö för Aerotransports räkning och 
hänger, kan man säga oftast i luften. 

-XT låter fortfarande ej höra av sig. Skulle man ej 
kunna få dig på tråden åtminstone OC? 

- WI rapporterar från Landskrona att staden begåvats 
med en ny amatör, -7KO. Välkommen! C:a 200 dx-QSO 
har - WI avverkat i sommar och WAC certifikatet är kla
rat. Vi gratulera. 

- MZ's namn och anrop gick för en tid sedan genom 
svenska pressen och hedrade amatörskapet. Bra och på
passligt gjort OB. 

-PY har skaffat det nya fyrsiffriga Philipsröret och ar
betar värre med att få fason på fonien. 

- PP har måst lämna "Lort-Skåne" för obestämd tid 
framåt. Hamnade i Karlstad som lektor i matematik och 
fysik vid seminariet där. Har nu CO- FD-PP PA med 
6L6 överallt. Zepp 25 m. hög. Ny rx : Super Champion. 
Provar alla band även med foni. Tks ltr. - PP. 

- 433 skriver från X-stad en epistel, som vidarebeford
rats till - PD. Tag väl hand om den och -433 . 

- YE avlade härom natten på förekommen anledning 
en blixtvisit hos -MF och - MU. "Alla tajders" anten
ner: W8JK, Rhombic och nu senast en dipol med director 
på en 30 m. hög, egenhändigt tillverkad antennmast. An
tennen blir roterbar med hjälp av motor . Ny mottagare 
HRO på väg från Staterna. Signal Shifter och TZ40 i PP. 
Massor av dx. 

Avundsjuk? Ja! 
Annars lugnt i Schipka-passet. 

73 oc:. Glad jul. 
DL7. 

BETR. SIGNAL SHIFTER. 

U ndertecknad kan ge läsekretsen några tips 
angående den i föregående nummer beskrivna 
Signal Shifter'n. 

6KTs katod bör ej kopplas in på gallerspolen, 
utan denna förses på jordsidan med en extra 
lindning, som avpassas så, att röret nätt och 
jämnt svänger. Därjämte varnas för att använ
da annat än den allra bästa sortens kondensatorer 
i denna krets. Calit- eller calankondensatorer äro 
en lönande kapitalplacering. 

Gallerläckan bör vara av 2-watts typen. Fre
kvenskrypning på grund av midget gallerläckor 
äro vanliga företeelser i elektronkopplade oscilla
torer. 

Kopplingskondensatorn C 6 kan lämpligen gö
ras mindre och i varje fall så liten som möjligt 
med bibehållen utstyrning på 6J7. 

Likriktaren bör helst vara spänningsreglerad. 
En sådan beskrives å annan plats i detta nummer. 

-60M. 
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I detta sammanhang vill Red. påpeka fördelen 
av att använda just metallrör i självsvängande 
oscillatorer. Dessa rör antaga fortare konstant 
temperatur under drift och då det till största de
len är temperaturförändringarna som förorsaka 
frekvensdriften kan man alltså få bättre resultat 
med metallrör än med de vanliga glasrören. 

SVARTSÄNDARE I FARTEN. 

SM60M meddelar att hans gamla signal 
SM50M f. n. användes aven unlic. -60M har 
ej varit aktiv på flera månader och det torde ännu 
dröja ett par veckor innan han kan komma i luf
ten igen. Hams som haft förbindelse med den 
oäkta -OM eller höra honom bedjas rapportera 
sina iakttagelser till SSA. 

PHILlPSPENTODEN 4654. 

Philips har nyligen i marknaden släppt ut en 
pentod, som torde vara av ett visst intresse även 
för sändareamatörer. Röret, som bär beteckning
en 4654 är en 18-watts pentod med stor branthet 
(max. 8,5 mA/V). Anoduttaget är i toppen, och 
suppressorgallret är anslutet till ett av sockel
stiften. 

D a t a : 
Anodspänning max. . ...... . . 
Anodförlust max. . .. . ...... . 
Skärmgallerspänning max. . .. 
Skärmgallerbelastning max. .. 
Glödspänning ..... . ...... . 
Glödström ............... . 
Användningsmöjligheterna 

äro följande: 

600 V. 
18 W. 

325 V. 
5 W. 
6,3 V. 
1,35 A. 

amatörsändare 

I. som modulator i Class A, AB eller B. 
II . som elektronkopplad styrsändare varvid 

suppressorgallret förbindes med skärm
gallret. 

III. som h.f.-förstärkare eller dubblare (Cl. C). 
VI. som ändförstärkare (Class C) i telegrafi

sändare och 
V. som ändförstärkare i telefonisändare (Class 

C) genom användandet av kombinerad 
skärmgaller- och anodmodulation. Suppres
sormodulation kan ej användas. 

Till slut ett par uppgifter beträffande utgångs
effekten: Vid prov i en tx (EC-PP PA) med 
tre stycken 4654 erhölls vid 440 volts anodspän
ning en output på 43 watt (input 76 watt). Som 
jämförelse kan nämnas att 6L6-rören ge något 
mer. I tritet-koppling lär dock 4654 vara över
lägset 6L6 särskilt beträffande dubblingsför
mågan. 

Priset är kr. 15: - netto till amatörer. 

GOD JUL 

och 

GOTT NYTT AR 
Red j-WL 

T. Y. M. HAR ORDET. 

Hej igen! 
Den 11 dec. var det relativt goda middags

conds på 7 MC/s, åtminstone i mitt QTH. G och 
El QSO'ades såväl som SM och andra skandi
naviska stns. Många och goda voro de ragchews, 
som gingo av stapeln. Aven tillfällighet trillade 
jag rätt in i ett QSO mellan två SM's, en på N 
och en på P. SM-N hade satt sprätt på sin nya 
ECO-PA och var fullt på det klara med att bär
vågen var en smula modulerad av brum . Nåja, i 
det här sammanhanget spelade en sådan sak 
ingen större roll, ty tonen var absolut stabil och 
frekvensen smal och bra. Op-tekniken förstklas
sig. Alltnog, han andades något om att det var 
bäst att passa sig, annars kanske T. Y. M. i QTC 
fick något att skriva om. Hi. Motparten, som ha
de en ännu kraftigare modulerad våg visade 
pliktskyldigast sin sympati och lät sin vackra 
wabbler filosofera något om "snusförnuft och liv
lig fantasi " . Det förstnämnda ordet tycktes vara 
svårt att slå , varför jag sklle vilja tillråda litet 
träning, ev. uppmjukning av handleden genom 
att slå "Mississippi" ett lämpligt antal gånger. 
Kritiken tål jag men insinuationen om att obs er
vatonerna äro produkter aven livlig fantasi ber 
ja gatt absolut få tillbakavisa. Några fantasifoster 
ha vi ingen användning för i det här bladet och 
var så säker på att samtliga iakttagelser äro rena 
fakta . Skulle ovannämnda operators känna igen 
sig, kunna de ju tillskriva undertecknad. Adres
sen är c/o Red. 

Så här mot juletid och årsskiftet börjar de 
vanliga välgångsönskningarna att trummas från 
våra nycklar. Faktiskt verkar det nästan rag
chew. Man känner sig riktigt varm om hjärtat 
när en dx-op trots brådskan ger sig tid att slå 
"merry xmas es happy new year" . Och själv 
klappar man ett hjärtligt "the same to u". 

Det är ju allmänt känt att ett dx-qso så gott 
som uteslutande består av RST och Pse QSL. 
Att på så sätt avverka t. ex. sex \XT'S på en halv 
timme, när conds äro goda, är ej så svårt , men 
vad är det för kvickt att köra massor av samma 
dx, när man vet att signalen går fram.. Nej, fram 
för enkla och naturliga samtal. Hälsa motparten 
med hans namn (det finns ju Call-Book) och var 
litet trevlig. Träffas ni igen minnes ni säkert bå
da föregående QSO och därmed är isen bruten. 

Ja, OB's, nu återstår mig endast att tacka för 
uppmärksamheten och hoppas vi få många fb 
QSO med varandra i jul. - Jean, sätt in jul
remsan i transmittern. Det blir säkert tjockt i 
luften. T. Y . M. 

MEDLEMMAR! 

Kom ihåg att det är på er själva det beror 

hur SSA's f ramtid kommer att gestal ta sig. 
Stöd föreningen och are på allt sätt. Det 

v inner ni på i det långa loppet. 
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STORCIRKELKART A. 

Skala: 5 mm. = 111 mil. 
Yttre cirkeln vår antipod. 

Som bekant går det ej utan vidare att å vanliga 
kartor ta ut riktningen och uppmäta avstånd . 
Härför erfordras s. k . storcirkelkartor, vilka är 
centrerade, som det heter, å den ort varifrån mät
ningarna skola ske. 

Red. veterligt finnas sådana kartor ej uppgjor
da för Sverige. Det är därför med en viss stolt-

SM XTAL FREKVENSER. 

Uppgifter till den i föregående nummer om
nämnda frekvenslistan inströmma alltjämt. För 
att giva dem som ev. få xtaller i julklapp tillfälle 

het, vi här kunna visa en sådan karta ritad för 
SSA av -50Q i samarbete med -5RH. 
Kartan gäller med tillräcklig noggrannhet för 
hela Sverige. 

De utsända vågorna följa å denna karta räta 
linjer. Man kan alltså lätt rita ut t. ex. strålnings
området för en beamantenn. 

att vara med låta vi listan stå över även detta 
nummer. Så mycket kan dock sägas som att för
delningen av frekvenserna förefaller vara täm
ligen god. Annu finnes emellertid ett par luckor 
exempelvis mellan 7040 och 7048, 7060 och 7070, 
7128 och 7135 samt 7140 och 7150 Kels. 
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SPÄNNINGSREGLERAD LIKRIKTARE. 

En likriktare , som lämnar en av belastningen 
och rimliga nätspänningsvariationer oberoende 
utgångsspänning, har man många gånger stor an
vändning för. Ett sådant fall är t . ex. då man 
skall mata en självsvängande oscillator i en signal 
shifter. Varierande anod- och skärmgallerspän
ningar medföra ju att det blir svårt att hålla kali
breringen konstant. I QST har beskrivits en typ 
av spänningsreglerad likriktare , vilken visat sig 
utomordentligt god. Schemat återfinnes här 
nedan. 

AD! 

G J-watts glimlampa utan R! = 5,000 Q 

förk opplingsmotstånd . R, = J 0,000 Q 

L drossel 2- 5 H . R; = 20,000 Q 

C
1
= C

2 
8 ,.,F R

4
= JO,000 Q 

V I = ej reglerad spänning, V 2 = reglerad d: o . 

watt 
watt 
watt 
watt 

Verkningssättet är följande: Glimlampan G 
håller katoden å 5Tan (6C6 eller 6J7 även an
vändbara) vid konstant potential. D å spänningen 
V 2 tenderar att sjunka, ökas gallerförspänningen 
och minskas skärmgallerspänningen till samma 
rör . Härvid minskar anodströmmen och följakt
ligen även spänningsfallet över R5. Detta spän
ningsfall utgör samtidigt negativ gallerförspän
ning å röret AD 1. Den minskade gallerförspän
ningen medför att inre motståndet i AD 1 sjun
ker, och röret släpper fram mera ström, vilken 
vill minska gallerförspänningen och öka skärm
spänningen å 5Tan etc. Viloläget väljes med 
hjälp av potentiometern R2 • 

På grund av det ofrånkomliga spänningsfallet 
i AD 1 måste själva likriktaren lämna c: a 100 
volt högre spänning än den man önskar uttaga. 
Likriktarröret kan vara 83-V eller 83. Båda dessa 
ge lägre spänningsfall än t . ex. 80. Vid en sekun
därspänning på 2 X 350 volt fås ungefär 250 volts 
output maximalt. I QST rekommenderades 2A3 
i stället för AD 1. Det senare är emellertid över
lägset och släpper igenom upp till 75 mA. 
Önskas högre strömstyrka parallellkopplas tv,å 
eller flera rör. 

U tgångsspänningen regleras som sagt med R2 • 

Inställes potentiometern för en viss spänning 
utan belastning sjunker denna vid full output 
med knappa tre volt. 

Filtreringen blir mycket god även med .en re
lativt liten drossel. 

Motståndsvärdena i spänningsdelaren måste 
utexperimenteras tillsammans med den använda 
glimlampan. De äro emellertid ej kritiska. Man 
behöver endast se till att spänningen mellan för
eningspunkten mellan R2 och R3 och jord ej blir 
högre än den över glimlampan. Observera. att 
glimlampan måste vara tänd för att reglering 
av spänningen skall äga rum. 

-60M. 

DX-SPALTEN. 

Det har sina sidor att skriva om DX conds. 
Förra gången voro de finfina då rapporten 
skrevs, men blevo sedan urusla för att så förbliva 
i ungefär en månads tid . 28 MC/s stod längst 
rycken och dog faktiskt ej helt och hållet som 
14 MC/s gjorde. . 

- VX som f. n. uteslutande håller till på "ten" 
har haft ett 30-tal USA QSO plus ett par VK's. 

-NK meddelar att han den 19 oktober hade 
QSO med VP4 TO och undrar nu om detta var 
den första SM-VP4 Iörbindelsen. Hans DX
lista omfattar en ansenlig mängd countries med 
K5, VK, ZL, Yl , HH och VP4 som de bästa. 

-OS har uppvaktat med en QSO-lista som är 
verkligt imponerande. Bland de finare sakerna 
märkas Fl, HC, OQ, VP2, ZC och ZE. 

- WL begagnade pausen mellan QTC-numren 
till att bygga nya likriktare, den största på 500 
watt (kontinuerligt 1). Enda nya country är CR6, 
men ytterligare tre kort ha anlänt från svårarbe
tade DX-stns. 

N u förefaller det som om condx förbättrats 
litet på 14 MC/s. Detta gäller för den 13 och 14 
dec.! F år se om de stå sig en tid framåt nu så att 
ej den julglädjen blir grumlad. 

Meddela oss edra finare DX QSO'n och de 
mera sällsynta calls ni höra, helst med angivande 
av frekvensen (del av 14 MC/s-bandet åtminsto
ne när det gäller detta). 

-WL. 

TILL FLYDDA TIDER ATERGAR . . . 

Jo, redaktörn, då ja vet att je önske högaktuel
la tekniska artiklar angående amatörernas liv och 
leverne, så tänkte ja ta å berätta hur de geck till, 
då jag vart sändareamatör och om mina upp
levelser sen dess. 

Nån gång nådens år 24 byggde pappa och jag 
en liten O-Y-O, som till slut geck väldigt f. b. 
Visst va de lite besvärligt med å bygga den , ja 
minns bl. a. när vi skulle ha stanioi till blockkon
densatorerna så hade vi ju inge töcke hemma, 
utan jag skulle gå och köpe. Jag geck då te to
baksaffärn å sa att jag skulle ha 3 paket tobak; la 
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när dom frågade va de skulle vara för sort, sa ja 
att de va de samma, huvudsaken va att de va 
stanioi omkring dom. - Pappa fe ck plåges i en 
helen månad han. 

Ja, när så kondensatorerna och apparaten va 
färdig, skulle vi ju kören. Me röre (hette visst nå 
p,å RE54) följde en bruksanvisning där de stog 
att de skulle lyse körsbärsrött, så vi vre på lite 
- lite försiktigt - men int hörde vi nå, näärå. 
Men så en kväll begav de sä, ja kom hem kl. 11 
å satt igång apparaten, å ja drog på glödström
men så röre lyste alldeles vitt, å då, kan je tänke , 
ja hörde musik. Ja rusa upp å väckte pappa och 
mamma å skrek: "Ja hör. Ja hörl " A då sa pap
pa: "De ä väl inge å gasta om, för du ha ju al
drig varit döv". - "Ja men ja hör i radion", 
sa jag å rusa ner. Pappa och mamma kom allde
les ätte, ja sen så stanna vi salsklocka (den 
QRM-ade) å int fick ja höre nå mer den natta, 
sen skaffe vi flere lurer å byggde ut en till 
O-V-l, å så satt vi uppe varje natt i åtminstone 
ett års tid. Ja ätte månge olike apparater byggde 
vi till slut en 9-rörs ultraheteroskräp som vi had
de länge. 

Ja, åsså kortvågen, första mottagaren byggdes 
27 tro ja de va. De va en schnell, å de m.å ja säge 
att den va snäll , för den geck fb. Ätte dä far ja 
te en skole, där jag bl. a. under en månads tid 
dele rum med SM2-028 numera SM2WB (Kab
beljo bi heter de visst på fåni) å vi syssla ju mäst 
me kortvåg förstås. Ja, åsså for ja in i "lumpen" 
31 , å blev radiotelegrafist vid flyget. Där uppe 
körde ja SMO, å hadde fina QSO bl. a. me 
SM7-020, han heter YC nu . Ja körde också med 
en station som hette Jon, ja trodde de va nån 
fin japan, men nu heter den station - 5ZP. Ja 
åsså blev ja till slut säker på c: a 100 takt å skulle 
avlägge prove, de va på sommaren 31 , ja prove 
geck ju bra , å hadde bara slagningen vare lite 
bättre, å de int vare så mycke fel i mottagning
en, så hadde ja säkert klara mej. Sen hadde ja 
inge me kortvåg att göra, med undantag för att 
telegrafverket årligen besökte mej ,å ville se sän
darn - men int hadde ja nån töcken int - näärå. 

Våren 1937 geck ja å en kompis som hette 
Gustav (nu SM4-377) in i SSA å lite senare 
avla jag prov igen, å den gången klara ja mä, å 
i å me dä föddes SM40S och de verkliga livet 
började. - Efter diverse skriverier med WB 
som ingående beskrev en EC-PA så byggde ja 
en Hartley som skulle gå på 80 meter, men de 
gjorde den tamebaje inte. Men så en dag på 
höstkanten så skulle vi göre den klar, för den 
skull tog Gusta min super å skulle cykla hem till 
sej för å lyssne ätte mej. När han kom till kurva 
där va kooperativa, je vet, då körde han omkull, 
å min fina super åkte under .bakhjule på Olssons 
lastbil, som just for förbi, å då förstå je hur 
de geck va apparaten. Då tog han å byggde en 
1-V-1 å den attan geck bara på 25 meter samma 
va han hadde för varv på spolarna, om de va 5 
eller 15 varv, så ge ck apparaten bara på 25 meter 
i alla fall. - Ja, åsså blev de en super igen, å den 
geck skapligt, å till slut kom hartleyn ig,ång på 
80 meter. - En kväll tog vi ett väldigt stiligt 
kort av oss också, där vi sitter framför sändarn , 

skada bara att jag glömde öppna bländarn på 
kameran innan jag tände blixten, eljest skulle je 
ha fått sett korte. - Hartleyn gick strålande, ja 
d. v. s . de mesta stråla in i grannarnas be-appara
ter å jag hadde fb T5. En kväll gav en SP mej 
579x, å då sa jag Men på ren och oförfalskad 
svenska "Vet hut gubbtjuv, va du lög" , han kom 
tebaks å sa "R ok solid ufb. Sure QSL ab". A dä 
må jag säje att de ä sällan man träffar en polack 
som kan svenska , men som je se, så kan de in
träffa ibland. 

En kväll hörde jag en tysk slog CQT (QTC
DJCC-testen. Red.) på 80-meter, va han skulle 
dit va T å göra vet ja inte, ja tog i alla fall ,å sva
ran, han kom tebaks å frågte om ja hade QTC, 
jaa sa ja , de ha ja, för ja hadde fem nummer tå 
tidninga, ås så frågte ja vilket nummer han ville 
låne. Han kom tebaks å frågte igen om ja hadde 
QTC, ja blev rasandes å sa att de hadde ja, å 
frågte igen vilket nummer han ville ha, å så kom 
han tebaks, kan je gisse va han sa , jo, "Gb Ob"l 
De va en otacksam en, eller hur, ja tänkte ju lå
nen tidninga som ja va så rädd om, de va den 
där sommarn je mins , när han kom ut va bara ett 
nummer på 4 månar, så je va ju rädd om de få 
nummer ja hadde allra helst som ja inte visste 
när jag skulle få nåt nytt . De kunde ju dröja 
länge dä. 

Ja så byggde ja en ec-pa för 40 meter å den 
kan ja inte klaga på för den geck bra. Tonen 
blev nå på T6-T8, bara ibland T3 å de va ju 
fint. Ja försökte även köre foni å hadde QSO 
va 501 han sa , att han tyckte ja sa nånting på 25 
watt, men de hadde jag aldrig sagt så ja sluta me 
fonin. - Ibland så for jag på söndagarna in till 
stan (Härnösand) å hälsa på ZI och RL, å vi 
hadde mycke trevligt tillsammans (Tack för sist 
boys). Jo, en gång hadde ja QSO va en SM5-a, 
å då tala ja om vilka svårigheter ja hade me min 
kärra, då sa han att jag gärne feck skrive till 
honom, han skulle säkert svara. Jag rita ihop ett 
"pek" å sände dä å ett qsl men jag feck aldrig nå 
svar, förståss. Men då blev ja ond å tänkte att ja 
f.å väl fara te Stockholm själv då å lär e mej lite 
kortvåg, varför jag sökte och erhöll jobb här, å 
då blev de SM50S tå mäg. - Te slut kom ja 
igång här också, ja byggde en liten kärra oppe 
hos Kurre , je vet, å en natt transporterade jag 
hem den till mitt växelströmsrum som jag hyrde 
aven "tant". Ja körde lite på inomhusantenn 
där, å de ge ck skapligt. Tanten visste inte att ja 
hadde sändare, de tordes ja inte tala om, för då 
ha nog hyran bliv e större. En kväll hörde jag 
att SM50N, "Skruven", je vet, körde foni, å då 
tänkte ja att ja skulle svara n på foni också, så ja 
rigga iordning till s. k. jordbrukarfoni i en hast, 
åsså börja ja, kl. %2 på natten å ropa "Hallå 
Skruven" så fönsterrutorna skallra, ja Skruven 
hörde inge, men tanten, hon kom in i bara pya
masen å frågte om hon skulle hjälpe me å lete 
rätt på skruven. Hon trodde ja tappe en skruv 
bortur huve. Då måste ja förklara för'na att de 
va en sändare ja hadde o. s. v., hyran öka med 
5: - kronor per mån. Te slut fe ck ja upp antenn 
å så vidare, å körde mest på 20 meter. Där hände 
en trevlig sak också, ja hadde qso med en G-
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stn, å mens han höll på ,å snacke va mej, ge ck ja 
å drack lite vatten, å i övrigt inte hörde na alls 
på va han sa. När han sluta så sa jag, "sri ob I 
dont understand english" . Han kom tebaks me 
c: a 20 takt på svenska, å sa att han aldrig hade 
slaget nå engelska, för de va en W3-as yl vi? 
nyckeln, hon va från Göteborg, å hadde slagIt 
svenska. Pinsamt! 

I oktober tog ja å gifte mej , å flytta ut till 
Hagalund för att få lite närmare till jobbet, ja 
jobbar nämligen vid Kungl. Signalregementet 
där jag är pling ( = planeringsingeniör) . Där ute 
i Hagalund börja jag me å höre dx den 1: sta 
november å körde under den månan nära 150 
st. ,å 24 oli'ka prefix å c : a S-dubbelt W AC. Så nu 
börja de å gå bra . - Nu väntar ja bara på att 
SM4-337 och -365 ska skaffa licens, så jag kan få 
snacka lite med dom på min hembygds vilda 
språk. Ni kommer väl snart, eller hur? 

- 50S. 

FRITT UR HJÄRTA T. 

Betr. 7 MC/s fone-eländet: 
Om man nu till äventyrs ej kan låta bli att pro

va sin ev. goda telefoni även på 7 MC/s, så må vi 
komma överens om en sak, nämligen att det bör 
vara snabba, lättflytande QSO'n med korrekta 
tekniska uppgifter och uttalanden. o ' 

I dag den 7 dec . omkring kl. 16,30 rakade Jag 
höra på en förbindelse mellan -7LA (som CW 
partner) och en annan 7 : a med fC?ni. Sotacka~s 
-7LA! Det var det värsta dravel Jag nagonsm 
hört presteras i svensk amatörtelefoni . . 

Jag kan mycket väl förstå hur en rundradIO
lyssnare kan få en skev inställning till amatör
rörelsen, om han får höra sådant föga uppbyg
gande prat om sändare- och moduleringsan~)fd
ningar med delvis felaktiga tekniska uppgIfter 
samt upprepningar i det oändliga. 

Dessutom skall vi ej glömma vilka svåra QRM 
sådana långrandiga predikningar förorsaka å d.~t 
redan förut hårt belastade bandet. Fram alltså for 
snabba, korrekta och kortfattade foni-QSO 'n på 
alla band inte minst på 7 MC/s. 

-7YE. 

Efterlysning. 

Undertecknad blev på ett av Stockholms
gängets meetings i höstas av med en reservoir
penna. Rättsinnige "upphittaren" torde godhets
fullt återlämna densamma till SM50Q. 
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S. S. A. TILLHANDAHALLER: 

Kortb öl g e Rad io 5. upp!. . ... . .. . Kr. 4: --
ARRL-I ogg ......... . . ...... . .. . Kr. 2: -
Q-li sta . . . . . . . ... . .... . .. . ..... . Kr. 0: 90 
Medlemsmärke . .. . ...... . .... . Kr. 2:-
Grammofon skiv a fö r mo rse trä-

ning .. . .. . . ...... . ..... . Kr. 2: 25 

På fö rekommen anledning medde las att 
SSA ej för Ca ll Book e ller värl d skarta utan 
endast ovanstå ende a rtiklar. 

S. S. A. Försäljningsdetaljen, 
Box 110, Kvarnholmen 
Postgirokonto 155448 

TILL SALU. 

NC 101X, amatörsuper, 1939 å rs modell , obe-
gagnad, säljes inc!. spea ker t i ll sta rkt redu-
ce rat p ri s. Endast kon tantattä r. Svar ti ll 

SM501, N. Ringvägen 10, Västerås. 

Komplett, körklar, kristallstyrd amatörsända-
re (COPA) i låda för växe lst rö m med spo lar 
fö r 80, 40 och 20 mb. WAC p å 40 och 20 m. 
Pr is k r. 150 : - . 

SM5Vl Y. Rimbert, Kinnekullevägen 25, 
Traneberg. 

Motala 1938. Bröderna Borgströms A .-B. 


