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PRYDLIGA TlLLBEHCR. 
Nu ha de kommit. småpinalerna som sälter piff på 
Din Tx: pilrattar. knoppar och större rattar, av 
polerad bakelit i flott utförande. 
Pilratt , typ 8636 pris............ 1: - Längd 47 mm 

" 8639 " . . . . . .. 1: 80" 60" 
Knopp." 8971 " 1: 30 Diam. Z8 mm 8-kant. 

8972 Z: 10 40 " 
" ,,8973 3: 60 60 " 

Ratt. 8974 3: 10 '50 " 
" "8975,, . ... 4: 50" 75" " 

Omkopplare, typ 88Z7, Z-pol. 2-vägs, för panel
rnontage ........ .................. ............ 3: 50 

Strömbrytare, 8405, l ·pol. , för panelrnontage 2: 20 
Strömbrytare, 8502, 2-pol., för panelrnontage 2: 80 
Kopplingsplint, 830, bakelit, 12 anslutningar . 2: 30 

Typ 299. Signallamphållare, panelrnontage, vitt gla, 
" 300. rött " 
" 302. "grönt " 

Pris brutto Kr.: 2: 95 
Typ 698. Säkringshållare, Wickmantyp, för säkr 

5X20 mm. Panelrnontage. Pris brutto kr.: 2:95 
Typ 297. Glimlamphållare för 52 mm. glimlampor. 

Panelm. .................... Brutto Kr.: 3: 5~ 
Typ 297. Glimlamphållare för 28 mm'. glimlampor. 

Panelm.. . . ....... .......... Brutto Kr.: 3: 41 

PILRATTAR MED METALLBUSSNING. 
Typ 701 Längd 35 mm. MÖrkrÖd}
Typ 703 Längd 33 mm . Ljusröd Pris brutto Kr.: O: 90 
Typ 705 Längd 33 mm. Vit 
Typ 335 Längd 33 mm. Svart cPris brutto Kr.: O: 85 
Typ 702 Lä ngd 50 mm. MÖrkrÖd}
Typ 704 Längd 50 mm. Ljusröd Pris brutto Kr.: 1: 25 
Typ 706 Längd 50 mm. Vit 
Typ 336 Längd 50 mm. Svart Pris brutto Kr.: 1: 1S 

POLSKRUVAR MED ISOLERAD BUSSNING. 
Typ 345 Totatt 35 mm . Svart \ 
Typ 346 Totalt 35 mm. Vit f Pris brutto Kr.: 1: SS 
Typ 347 Totalt 35 mm. Röd 
Typ 743 Kontaktstift, med två muttrar, förn. 

mässing .. .. .............. .. Brutto Kr. O: 45 

VRIDKONDENSATORER 
För avstämning av dubblarsteg etc. kunna vi re· 
kommendera en "Wavemasler" , enkelIagrad, på ke· 
ramisk platta, med stabilt och pålitligt utförande. 
Finnes i tre storlekar: 
Katalognummer: WM 25, kap . Z5 pF .... 5: 45 netto 

WM 75, kap. 75 pF .... 6: 50 " 
" WM100, kap. 100 pF .... 7: 75 " 

En dubbei lBgrad lilen sändarkondensator på 150 pF, 
500 V driftsspänning, med keramisk upphängning; 
arvändbar på många platser i en Tx , kostar endast 
8: 75. Netto . Katalognummer: P41150. 

En utmärkt 2-gangskondensator på keramisk bas

platta, 2Xl00 pF. Katalognummer 62100, synnerligen 

lämplig på gallersidan i PA·steg etc., kostar en

dast 12: 75. Brutto. 

APC-Kond., 75 pF, med lång axel, 45 mm, i silver· 

platerat utförande, finnes fortfarande i lager, men 

passa på tillfället! Katalognummer 6075. Pris kr. 

5: 75. Netto. Panel montage. 

7100, 100 pF, skruvrnontage, triminställning . Pris kr. 

4: -. Netto . 

Ett antal ORO kondensatorer, surplus, med värden 

från 27-140 pF och några enstaka med högre vär

den i prislägen från 11: 5~22: - kr. Begär offerll 


HAR DU LÄST CQ:s lANUARINUMMER? 

i så fall har Du väl sett, att "Commander" 

kostar Dollars 261 /-? Vi ha den i lager för 

1095:- kronor. En god mottagare för det prise!. 

Många andra intressanta saker i lager. Skriv 

eller gör oss ett besök! 


TRANSFORMATORER 

Moderna trafos i olika utföranden offereras på be

gäran, däribland även modulationstransformatorer. 

RCA-FYND. Eh enastående HT-trafo för ORO för en

dast 164:- kr. kan belecknas som ett fynd_ Primär

anslutning för 190-21~230 och 250 volt , med sekun

där för .2X1500 och 2X2000 volt, 1000 mA_ Trevligt 

utförande. Vikt c:a 40 kg_ 

Lämplig drossel i anslutning till denna transforma

tor offereras 'på begäran. 

Ett antal in- och utgan.gstransformatorer, med dubb

la .primär och sekundärlindningar, cylindriskt ut

förandei kapsel, med 8 anslutningar, ha just in

kommit.: 

Typ U7435, utgångstransformator, 2X87 varv och 

ZX1500 varv, tråddimension: Primären n:r 25 E, Se

kundären n:r 35 E. Pris kr. 8: 50 netto. 

Typ U7428, ingångstransformator, 2X87 varv och 

2X612 varv, tråddimension: Primären n:r 25 E Se

.k undären n:r 3Z E. Pris kr. 8: 50 netto_ 

LF-drossel i cylindriskt utförande, 6 H, 80 mA. Typ 

U5745-A. Pris kr. 8:50 netto. 

RELÄN 

Nyinkommet 2-pol., 2-vägs relä, typ R90-115, för max. 

115 V växelström, 450 ohm. Bryter upp till 10 Amp. 

Pris Kr. 26: 50 netto. Lämpligt antennrelä. 


Vi föra dessutom ett flertal olika relätyper i la
ger, och tillskriv oss gärna om Edra önskemåt i 
detta avseende. 
MOTSTAND 

50 kohm, 150 W, Pris kr . ........... _ 11 50}

75 75 W. 


8 40 W. .. ... _._ .... 1~ ~g brutto 
5 75 W . .. ........ .. 850 

BANDKABEL 
Band, feeder, 75 ohm, per m Kr. O: 45 

150 " Kr. O: 55 
300 " Kr. O: 65, 

FL 8 FILTER 
Den nyligen inkomna sändningen är snart slut, och 
detta utmärkta filter röner en dagligen stegrad 
efterfrågan. Pris Kr. 22 : 50 netto. 
SKÄRMAD MANGLEDARE 
4·ledare i skärmstrumpa, pr m ...... Kr. 1: 95 netto 

12-ledare i skärmstrumpa, pr m ...... Kr. 2: 25 netto 

Universalinstrument UNIVERSAL 33 

Mätområden: likström: ~500 mV., ~2, 5-10-50-250. 

1000 V. 0-100 mikroamp., 0-1-2-5·10·50-250 mA, ~1 

och 5 Amp. Växelström: 0-2.5·10·50·250-1000 V. ~ 

100 mikroamp. ~1/2, 5-10·50-750 mA. ~1 .och 5 Amp . 

Motståndsrnätning : ~10 kohm och ~1 megohm 

samt 0-100 megohm vid anslutning av 220 volts nät

spänning. 

Kapacitetsmätning : 100 pF IiIIlO uF, saml vid an

vändning av 220 volts nätsp. 10 uF--ll,5 MF . 

Inre motstånd 10.000 ohm per volt. 

Från lager. Pris nello kr. 215:

7l dc 

SM5ZK 
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SSA:s styrelse 
Ordf.: SM5ZD, Kapten Per-Anders Kinn

man, Hedvigsdalsvägen 24, H elenelund. 
Tel. 353033 (ej 18-19). Tjänste 679520. 

V. 	 ordf.: SM5XH, Civ.-ing. Jan K. Möller, 
Sveaväg. 135, Stockholm. Tel. 339766. 

Sekr. och Red. QTC SM5WL. Ing. H. Elire
son, Norlindsvägen 19, Bromma. Tel. 
373212. 

Bitr. sekr. SM3WB/6, Ing. Sven Granberg. 
VII dkl. SJ, Göteborg. 
SM6ID Ing. KarlO. Friden, Box 152, 
Bohus Björkö. Tel. 210 . 

Tekn. 	 sekr.: SM5AOG, Civ.-ing. Gunnar 
Svala, Näshultaväg 5, Alvsje. 
Tel. 473503. 

Bitr. tekn. sekr. SM5VL, civ.-ing. Bengt 
Magnusson, Häradsdomarv. 13, En
skede. 

Skattmästare: SM5WJ, Tj :man 1. Wester
Iund, Mörkövägen 57, Enskede. Tel. 
495898. 

QSL-manager: SM50K, Ing. Åke Alseus, 
Bergsgatan 1, Stockholm. Tel. 51 96 5l. 

Försvarssektionsledare: SM5-010, Ing. 
Gustaf W . Svenson, Frejgatan 45, 
Stockholm. Tel. 33 13 01. 

FRO:s stYl.°else 
Ordf.: Ing. G. W. Svenson, SM5--010, Frej

gatan 45/2, Stockholm. 
Sekr.: Ing. S. Sjölander, SM5XD, Krono

bergsgatan 28, Stockholm. 
Kassaförv.: Föräkr.-tj.-m. Erik Malmberg, 

SM5ZX, Chapmansg. 3/3, Stockholm K. 
Utbildningschef, SM5SF, A Lindskog, Sl, 

Stockholm 61. 

~Iinneslista 
SSA:s kansli, Sturegatan 38, 3 tr ., Stock

holm. Exp. 10.30-11.30. T e l. 62 81 8l. 
Postadr. : Stockholm 8.Postgirö 522 77 

Försäljningsdetaljens postgiro: 155448. Be-
t~.la alltid per· postgiro. . 

FRO :s postadress : Box 743, Stockhohn l. 
FRO postgiro 18 37 82. 
SSA-bulletinen går söndagar kl. OSOO på 80 

m. (frekvens c :a 3.51 Mc) och kl. 1000 
på 40 m. (frekvens c ::a 7.02 Mc). 

Bidrag skola vara red_ tillhanda 

senast den 25:e i månaden_ 

DisttOiktscheferna 
S S 	A: 
DL 1 SM1LO, S. Dalström, Mellangatan 

22, Visby. 
DL 2 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatga

tan 3 C, Boden. ' 
DL 3 SM3LX, C. H. Nordlöw, Klubbgränd 

6, Härnösand. 
DL 4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 

354 A , Vålberg. 
DL 5-Stor-Stockholm, SM5LI, H . Thell 

mod, Norr Mälarstrand 96, Stock
holm. 

DL 5~Landsorten, SM5FH, K. Almroth, 
Westmangatan 13, Linköping. 
Tel. 4090l. 

DL 6 SM6ID, KarlO. Friden, Box 152, 
Bohus-Björkö. Tel. 210. 

DL 7 SM7HZ, Thure-Gabriel Gyllenkrok, 
Björnstorps slott, Björnstorp. 

F R O: 
DC 1 	 SM1FP, Telegrafist A. Albiin, Ar

meradio, Visborgsslätt, tfn Visby 
2600. 

DC 	2 SM2AQQ, E. Mongs, SJ, Kiruna_ 
DC 3 SM3ABG, Rune Book, F4 Radio, 

Frösön 4. 
DC 4 SM4AIN, Serg. Kjell Malmberg, 

Färjestadsvägen 1 , Karlstad. 
DC 5 SM5JN, Ing. R. Klinga, Inteck

ningsv. 85, Stockholm, tfn 456596. 
DC 6 SM6BQ, Olof Lundell, Stuartsgatan 

8, Göteborg. 
DC 7 SM7JP, Serg. E . Carlsson, Kinnaga

tan 23, Eksjö, tfn 1277, 11 77. 

MEDLEMSNALAR a kr. 2:50 

LOGGBöCKER il kr. 2:50 (omslag blått. rött 
eller faner) 

TEKNISKA FRAGOR il 0:50 

"AMATöRRADIO" av Jan K. Möller. Häftad 
kr. 12:75, inb. kr. 16:50. 

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL med nåltast· 
sättning kr. 2:25, med knapp kr. 2:50. 

LOGGBLAD för tester 1 kr. pr 20 II. 

Samtliga priser Inklusive porto. Vid post 
förskott tillkommer 30 öre. 

Sätt In beloppet pil postgirokonto 
155448 och sänd beställningen till 

SSA FÖl'säljaingsdelaljen 
Sturegatan 38 	 Stockholm 

\ 

t 
ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Red. och ansv. utg.: Ing. H. ElIA:SON (SM5WL), Norlindsvägen 19, Bromma 

Några tankar vid ett 2S-års

jubileum 
Tjugofem år ha gått sedan SSA bildades. 

När jag nu blickar tillbaka på dessa år, är 
det många tankar, som uppfylla mitt sinne. 
Vad jag först och främst känner är kanske 
tacksamhet, tacksamhet mot de pionjärer, som 
givit oss vår oförlikneliga hobby och mot de 
ledare och mot de arbetare i det tysta, som 
fört vår verksamhet och vår förening framåt. 
Det är inte möjligt att räkna upp er alla här, 
men vi sändaramatörer å r 1950 vill bringa Er 
vår hyllning och tacka Er för allt osjälviskt 
och uppqffrande arbete Ni lagt ner. 

Alla föreningar ha sina perioder av fram
gångar och bakslag. Så har även varit fallet 
för SSA, men totalt sett ha de förflutna åren 
kännetecknats av framåtskridande. En bidra
gande orsak härtill har säkert varit att med
lemmarna alltid lagt i dagen ett aktivt intres
se för sin förening. Härigenom ha många goda 
ideer förts fram och kunnat komma alla till 
nytta. Detta har ofta s k ett under h eta diskus
sioner, vilka ibland kunnat väcka tillfälliga 
misstämningar, m en ändå oftare berikat för
eningslivet. 

De år, som gått sedan SSA bildades, ha va
rit händelserika år. Det är oundvikligt att det 
stora skeendet kommit att påverka även vår 
verksamhet. Vi minnas väl alla hösten 1939, 
då den stora världskatastrofen, vilkens verk
ningar ännu långt ifrån upphört att göra sig 
gällande, för lång tid tvingade oss att slå igen 
våra stationer och kastade världens nationer 
och med dem deras amatörer i krig med var
andra. Många befarade att detta skulle betyda 
amatörrörelsens slut, men så blev lyckligtvisi 
inte fallet, utan vi fingo glädjen att åter få 
råkas som vänner i luften. 

Ett nytt världskrig kan betyda en katastrof 
för kulturen och därför måste det undvikas. 
Jag tror att vi amatörer ha en viktig uppgift 

att fylla, när det gäller att närma jordens folk 

till varandra över gränserna och oberoende av 
nationalitet, politisk åskådning, ras och reli 
gion. Vid ett jubileum hör det ju till att fram
ställa önskemål för framtiden. Min främsta 
önskan blir då att sändareamatörer skola kun
na i sin ringa mån bidraga till uppfyllandet av 
vår gamla devis: »Amateur radio for inter
national friendship » eller på ett annat språk: 
»Ljobiteljskoje radio dlja m eschdonurodnoj 
droschbi.» SM5ZD 

När SSA föddes 
Vår revisor och hedersledamot Emil 

Barksten (ex- VL), en av SSA: s stifta
re, har ännu i behåll den skrivelse, som 
utsändes til de svenska sändaramatörer
na för att undersöka intresset för bil 
dande aven förening. Dokumentet har 
han skänkt tillSSA:s arkiv, och det 
skall visas på vår utställning i Tekniska 
Museet. Texten lyder : 

S. H. T . 
Iniativtagarna för bildande aven ny för

ening för sändareamatörer i Sverige samman
trädde torsdagen den 28 aug. i Stockholm för 
att med ledning av inkomna svar d den före
gående cirlculärskrivelsen undersöka möjlighe
t enta för föreningens bildande och preliminärt 
utforma riktlinjerna för dess första verksam
het. 

Dd intresset visat sig stort och mdnga an
mälningar inkommit, beslöts att utlysa ett 
sammanträde torsdagen den 10 sept. kl. 7.30 
e. m. å Stockholms Radioklubbs lokal, Hamn
gatan 1 A i Stockholm. 

FÖ?· saken intresserade sändaramatörer om
bedjas att dd infinna sig eller att i brev till 
lnterimsekretariatet Stockholms Radioklubb 
insända eventuella förslag till s ~yrelse eller 
önskemdl beträ!!ande föreningens arbete och 
organisation. 

Enligt ut'talande d mötet den 28 aug. borde 
Im av den blivande föreningens uppgifter bli
va att sö ka få till stånd en kedja av amatörer 

med obligatorisk vaktJLå Ilning viss tid, anting

http:10.30-11.30
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en v a7'j e k v äll eller ett pm' kvällar i veckan.. SSA:s början och bakgrund Hä7'igenom skulle möjlighet en för provningar 
och dylikt betydligt ökas, VäTdet hämv fmm Inför de svensl;:a sändareamatörernas tjugu
gå?' sä,k e7'ligen för va7'je amatÖ7', som försökt femårsjubileum med avseende på deras orga
s ig på sändning och funnit , att ett svar många nisation må det tillåtas en erinran om att sän
gånge?' kosta7' flera timmars fruktlöst arbete, dareamatörer funnits långt tidigare, Själva ut

Kalib7'e?'ingssignaler skulle vidare genom trycket sändareamatör tillkom år 1925 vid den 
fÖ7'en ingens fÖ7'sorg utsändas på t i da, endast rekonstruktion av Scandinavian Radio Relay 
delgiv na m edlemmarna och b07'de sy st ematiska League, SRRL, som då ägde rum. Beteck 
expe7'im ent utfö7'as genom sändning m ed oZiT~a ningen radioamatörer hade beslagtagits av 
våglängder , lcopplinga7' och antenner samt på den må nghövdade skara, som ville bygga ra
s.k i lda t ide7', öve7'tonsändningsp1'oblem et stude diomottagare för tal och musik från Stock
7'as och 7'ön utbytas på de områden, som kunna holms Radioklubbs och Svenska Radioaktie
int7'esse7'a sända1'amatören, bolagets fÖrsöksstationer, från England, ja till 

FÖ7'slagsvis har även nämnts om utgivandet och m ed från Schenectady vid New York. 
av ett ntånadshäfte med hörda signaler och 

SRRL drunknade i det allt överskuggan'de
till v ilket V a?' och en borde insända utdrag w ' 

rundradiointresset med dessa klubbar som
sina loggböck61', 

växte som s vampar landet runt. De gamla
D etta ä7' endast ett pm' av de uppgi fte1' som 

gnistamatörerna, som luktat radio redan i sek
den nya fÖ7'en i:ngen slrulle f å, m en v i ä1'O över

lets begynnelse, bränt sina fingrar både i gnist
tygade om, att fÖ1'eningens bildande är fullt 

sträekor och med tjuvsändningsböter, de som 
motiv e7'M och att ett st07' t ve7' l~samhetsfält 

suttit nätter igenom och knacka på kohärern
finnes tÖ7' densamma, 

för att höra Vaxholms Radio, även de blev till
'Vi hoppas dä7'fö1' kunna på?'äkna Ede1't v. 

större delen rundradiobitna, Att radi6intresset
i nt7'esse fÖ7' saken, v ilken säl~e7' ligen sl~all bli 

var stort i Sve rige r edan bland 00- och 10
t i ll nytta fÖ7' alla Sve7'iges sändammatö7'er. 

taliste r, vittnar det omfångsrika och populärt
Stockholm i september 1925, 

hållna arbetet »Trådlös Telegrafi» av Thor 
Enligt uppdmg: Thörnblad om, vilket utkom 1911. Då hade 

C, A, Hultin A7'vid Cm'lsson mer än tio år förflutit sedan Marconis första 
signaler krossade Atlanten och fem år hade 

I ),Föreningen Sveriges Sändaramatö gått sedan den första radiotelegrafistkonf·e
rers cirkulär n:o l », daterat Stockholm 

rensen hölls i Berlin. Ar 1905 började U, S,den 30 september 1925 lämnas en kort 
redogörelse över sammanträdet den 10 Weather Bureau att så smått taga gnisten i 
september, sin tjänst för väderleksobservationer från far

tyg och prognoser till dessa osv.I enlighet med fÖ7'egående 7'undsk7'ivelse till 
samtliga l i censiemde sända7'eamatö1'e7' i Sveri Ett helt ny tt y rke, wireless operators, före 
g e hölls ett möte i Stockholm den 10 sept , för trädesvis till sjöss hade uppstått. Steget där
q,tt dryfta frågan om en ny fÖ7'en i ng, Då 40 ifrån till förutvarande yrkesmän av det slaget 
a1~mälningar redan inkommit beslöts att bilda var inte stort, ty längtan efter fast mark är en 
föreningen »Sve7'iges Sändareamatö7'er» stark drivfjäder, Det fanns vidare businessmen 
(SSA), och svagströmsteknici, gnistbiten ungdom i 

En styrclse, bestående av fem personer, till läroverken, järnvägs- och militärtelegrafister, 
sattes och lwnstituemde sig denna på ett sty Från dessa kategorier kom i första hand ra
r elsemöte den 23 sept , sålunda: dioamatörerna i USA, i. England, så ock i 

Ordfömnde : Fil, dr Bruno Rolf, Stockholm, Sverige, 

: . .Skattmästare: H eTr C, A, Hultin, Huvudsta. Intresset för amatörsändning fick h elt andra 
. Sekreterare : Ingen i ör Arvi d Carlsson, Stock förutsättningar sedan hemligheten m ed det 

holm, förra världskrigets atombomb (elektronröret) 
V, ordförande och Vaktchef: HerT Emi l frigivits. Som amatör på 20-talet tyckte man 

Barkst en, faktiskt att den uppfinningen innebar ett åter
.' . T ekn, sekreterare: T eknolog T. Elmquist, hämtningsprogram, en ekon. ,misk och psykisk 
S·tockholm, marshallhjälp för att taga en nutida parallell, 

\ 
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Veckotidningen Allers började under 1921 att Inte var det så lätt minsann att låta bli en 
publicera en hel del om amerikansk broad liten tjuvtryckning på nyckeln då och då när 
eastilIg och om konstruktion a v kristallmot ett CQ lockande och pockande trängde fram 
tagare, Den brittiska rundradion kom snart i hörtelefonerna - det kunde ju vara fråga 
igång och svensk dagspress blev uppmärksam, om ett rekord och det hade allmänt iJltresse. 
Snart nog hade de större stockholmstidning Entusiasmen för den nya hobbyn var stor, 
arna en radiospalt med tekniska artiklar, Ra· Natt efter natt satt amatörerna vid sina appa
diofirmor med »mångårig erfarenhet» - i rater, lyssnade, sände, skrev logg, QSLs och 
vissa fall utan överdrift - dök plötsligt upp Calls heard. Mycket snart drog sig amatörer
och erbjöd importerade och svensktillverkade na ner på 80 meter och SMZS, teknolog Tor
radiodelar, Radiospalterna växte ut till sidor, sten Elmquist, den nuvarande radioindustri 
det byggdes apparater, lyssnades och tjöts med chefen, propagerad e samtidigt för 40 och 30 
återkopplingen. meter i ett klubbföredrag, Hur simlle man få 

Amerikanarnas amatörorganisation, ARRL, högtemperaturröret att svänga på en så hög 

med dess organ, QST, började bli känd i Sve frekvens? 

rige, QST och den engelska Wireless World Tekniska Högskolan hade vid den tiden en 
behandlade amatörsändning på 100 meters hel kull ivriga kortvågsamatörer med egen 
våglängd. Mystiskt, ty vår dittillsvarande un station på vinden. Den första lyckade amerika_ 
dervisning hade förklarat våglängderna redan förbindelsen ägd e rum där en natt, Lågtem
und er 200 meter som skäligen oanvändbara, peraturröret för 0,06 amperes glödström be
Men vi läste om distansrekord, det ena under tydde en väldig lättnad för amatörernas be
barare än det andra. Skulle drömmen från kymmer m ed strömförsö l'jningen jämfört m ed 
fysiktimmarna i femte klassen m ed elektrici halvampererörens glupska konsumtion av a c 
tetslärans svaga doft a v radio om utopiska kumulatorns ström, Bland de amatörer som 
förhoppningar på en egen gniststation kunna gjorde sig mest kända genom sin eteraktivitet 
gå i uppfyllelse ? Skulle man verkligen från minns man vidare SMZZ ing. Fant i Norr
den egna lyan kunna »snacka morse» utan viken, SMZV dr G, A, Nilsson i Lund och 
tråd till någon likasinnad? Alla skäl hade SMYY Hugo Svensson, som var nybliven civ,
talat däremot ännu 1918- 20, da författaren ing, och välkänd radiopublicist i Svenska Dag
till dessa rader gjort morsenyckeln till sitt bladet, Han blev sedermera en framträdande 
yrkesverktyg och på en enda tråd - vilken columbiasvensk. Under 1925 blev många nya 
uppfinning redan det! - kunde utväxla de anrop »klara», och man började tänka på en 
magiska långa och k orta från sin arbetsplats mera effektiv förening, 
i ena änden av landet till en k ollegas i den SSA föddes det året, och ett trettiotal med
andra, lemmar var med om händelsen, Bland dem 

Ja, de odugligförklarade kortvågorna blev märktes först och främst SMVL Emil Bark
det medel, som skapade sändareamatörer i sten, sam alltjämt är en verksam SSA-it, 
stort antal över hela världen. Kamratkretsen SMXR Anders Lindström, SMWB Ejnar Myc 
blev internationell och ett världsspråk skapa kelberg, redan då en stor beundrare av ame
des snabbt och spontant, Som svensk amatör rikanska rör och skicklig fotograf, Aret hann 
tidning framträdde »Radiobladel» 1923-24 väl inte gå förrän nya anrop gjorde sig 
med lifestories, Calls Heard och kortvågstek hörda. Bland dem var SMVH, Anders Djur
nik. De första sändarlicenserna hade äntligen berg, som hade stor händighet att kunna göra 
beviljats av Kungl. Maj:t efter moget över allt i radio- och fotoväg av ingenting, en för
vägande a v diverse myndighet er , »Koncessio måga som han fortfarande tycks besitta. Den 
nen» k ostade 40 kr, och gällde tillsvidare, Det blivande SSA-nestorn SMUA, apotekare John 
blev billigt, ty den kom faktiskt att förbliva Fr, Karlson i Göteborg blev snart en av de 

giltig ända fram till det tragiska året 1939. mest kända amatörerna, Kring honom samla
Pa hösten 1924 hade 55 amatörer erhållit sitt des göteborgsgänget och sedermera hela SSA, 
efterlängtade sändningstillstånd, I vissa fall vars donator av tävlingspriser och sedermera 
erkände man - till och med offentligt - att ordförande han blev, Även SMTC amatörastro
den och den signalen hade använts tidigare. nomen m , m , Nils Tamm i Bro hjälpte det unga 
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SSA som wohltäter på flera sätt. QTC:s andra erinrar man sig den blivande mångårige skatt
vignett, som ännu återfinnes inuti tidskriften mästaren SM5WJ WesterIund, - UR, -TN 
tillkom genom SMTC och, konstnären Evald m. fl. SM5TO Mats Holmgren, civ.-ing. och 
Berggren, sedan den första, "ritad av SMWG, sedermera verksam inom radioindustrien var 
Sven öberg, numera lotsverkets radioexpert, en flitig och uppskattad publicist både i QTC 
ansetts böra moderniseras. och på annat sätt inom kortvågsområdet. 

Vid det första årsmötet åtog sig den i alla Andra som jag genom SSA-arbetet på den 
radiosammanhang redan då kände meteorolo tiden kom i livlig beröring med genom deras 
gen fil. dr Bruno Rolf ordförandeskapet. Själv aktivitet som sändaramatörer voro SM7RV 
ej sändaramatör insåg han deras betydelse för Sture Malmberg, Falkenberg, numera femma 
utforskandet av etern och gynnade på alla och alltjämt i elden samt SM7YG T. V. Mag
sätt deras arbete. Rolf var ledamot av den nusson, nu SM5YG, vars virtuosmässiga han
svenska kommitten för vetenskaplig radio och terande av nyckeln ännu är densamma. 

inriktade amatörerna på deltagande de SM5VU Bertil' Freden tillhör dem som starta

URSI-tester, som den internationella kommit de redan 1923-24 och kunnigt och spekulativt 
deltog i våra kortvågsgrejors förbättrande.ten organiserade. Vid mötet blev författaren 
Aven på senare tid har han då och då stuckitvald till styrelseledamot och inom styrelsen 
upp på ett fördelaktigt sätt. Sl',1f5UE Gustäf 

till sekreterare. 
Tollerud - silent key - hörde även till första 

Tillsammans med den t ekniske sekreteraren tidens ivrigaste hams. Många andra borde na
SMVH, som redan omnämnts (numera turligtvis räknas upp i detta sammanhang om 
SM5GN) lades grunden till QTC. Dess första man har större anspråk på historisk riktighet 

nummer blev i hastigheten odaterat, men att än författarens hågkomster. 

man trodde på framgången synes därav, att En som sysslade med sändare utan att vara 
det åsattes årgång 1. Formatet var kvarto, sändal'amatör var den populäre och skicklige 
tryckningen skedde med stencil på EIA:s kon radioföreläsaren fil. dr G. H . d'Ailly. Aven 
tor, som då var -VH:s arbetsplats. QTC nr 1 om han som matematiker och fysiker gärna 
innehöll ledare med titeln Regeneration syftan späckade svarta tavlan med ekvationer och 
de på den återupplivade föreningsverksamhe formler, underlät han inte att förklara och de
ten. Det fanns också en stationsbeskrivning monstrera sina föredrag så, att alla hade en 

över SMTN:s - Göran Kruse, den blivande god behållning. Ett annat skäl till hans om. 

luftfartsradioexperten - station med en på nämnande i samband med kortvågsamatörer

särskilt papper tryckt kliche, som klistrats in na är hans försök med 2 meters UKV redan 

på första sidan. Mötesreferat, Calls heard, 1925. Den frekvensmätning med tumstock, som 

Hi-Hi m. m. fyllde ut de åtta sidorna. d'Ailly visade, väckte stort intresse. 

Det påföljande numret utkom i december Visserligen brukar vår värderade editor då 

samma år, ordentligt tryckt på fyra sidor med och då grymta om bristande bidrag till QTC, 

petitstil och annonssida! Därefter följde 6 a 8 men i känslan av att redan ha gått ett stycke 

nummer per år fram till och med 1933, då jag för långt åt motsatt håll utan att ha kunnat 

lämnade det aktiva inom rörelsen. Efterträda prestera något av större intresse för nutida 

re blev för en kort tid SM5VK, G. Malm, och avancerade och högt kvalificerade sändar

sedan den än i dag verksamme -WL. amatörer med VFO, mike och vältränad hallå

En annan institution som har samma fina mannastämma får jag lov att sätta fullstop 

tradition som QTC är SSA:s julfest och tele och gratulera vårt SSA på 25-årsdagen, dess 

graferingstävlan. Genom tävlingen erhöll SSA nuvarande och tidigare funktionärer och in

stor publicitet i dagspressen och den ansågs som tresserade medlemmar, som så lyckligt fört 

ett bevis för att SSA:s arbete gick i en sådan fram de svenska amatörerna och deras för

riktning, som både myndigheterna och amatö ening till den betydelse och omfattning den 

rerna fann sig tilltalade av. Många amatörer dag har. 

gjorde sig gällande i dessa tävlingar. Särskilt SM5ST, Osborn Duner 
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rensen bestämmer de nya amatörbanden ochVad hände när? 
erkänner officiellt amatörrörelsen. Distriktsin

25 AR MED AMATORRADION delning föreslås i SM med prefixen SA-SG 
för de olika distrikten. I december fastställas 
gränserna och distrikten omfattar 2 latitud

1924 Tidningen »Radio» meddelar i juni: 

Av SM6WB, SVEN GRANBERG 

grader. NRRL bildas. De utländska stationer
»SMZZ är den första anropssignal som utde na klaga!" över att SM ej sänder QSL. 
lats till någon svensk radioamatör. Det är in 1929 i februari träder det nya systemet med 
genjör Fant, som just i dagarna fått sin sta skarpt begränsade amatörband i kraft. Vid på. 
tion i Norrviken officiellt betecknad med bok pekande att hålla sig inom bandet, svarade en 
stäverna SMZZ. Vi hoppas att denna vår för svensk amatör att "han måste ligga utanför för 
sta amatörradiostation snart skall kunna räk. att få något QSO. »Det är nämligen för trångt " 
na många kamrater. Åtskilliga finnas redan, på bandet! » I september föreskrives prov för 
ehuru de ännu ej fått erkännande genom att amatörlicens och 50-takt erfordras. 
hava blivit tilldelade anropssignal, något som 1930 På förslag av SM7RV, Sture Malm
emellertid är beroende på att man först i da berg, Falkenberg, införes distriktsledarinstitu
garna kommit på det klara med vilka bok tionen. Man diskuterar foniens vara eller icke 
stavsserier som skola användas för Sveriges vara på 7 Mc-bandet. SSA erhöll inbjudan att 
amatörstationer.» Den 18 nov. får G2SZ kon bli medlem i IARU och antogs den 15 sep
takt m ed Z4AA på Nya Zeeland. Detta val' tember. - WL startar i febr. som förste SM 
den första transoceana amatörförbindelsen. på 10 m med Algier-qso. Madridkonferensen 
1925 SMZS, teknolog Torsten Elmquist, får 1932 börjar redan kasta sin skugga framåt 
den 8 januari kontakt med USA. Den 1 februa över amatörbanden. 
ri bildas SRRL, Scandinavian Radio League 1931 föreslår SM7RV att lyssnarna ej till
med SMZV, "dr Albin Nilsson i Lund som pre delas vakant nummer utan ett löpande. 
sident. Den" 14-19 april bildas i Paris Inter 1932 SM6UA fyller 65 år den 17 april och 
national Amateur Radio Union, IARU. Den 23 blir hedersledamot i SSA. Medlemmarna upp
april uppnår SMYA, dir. Joel östlind kontakt manas deltaga i vissa lyssningsprov i sam. 
med 1AB i Porto Rico, Västindien. Den 17 maj band med solförmörl{elsen den 31 augusti. 
får SMYY, civ.-ing. Helge Svensson förbindel Svenska polarårsexpeditionen på. Spetsbergen 
se med 1AB i Rio de Janeiro och den 7 juni har en amatör, SM5WA, Olof Lagercrantx, 
med 4XA i Wellington, Nya Zeeland. Detta som telegrafist. SSA julfest avhålles. Smör
var den längsta distans, som hittills överbryg. gåsbord, varmrätt, kaffe och öl för summa 
gats per radio. Den 30 augusti kontaktar kr. 2: 25!! 
SMZS Australien. Samtliga dessa förbindelser 1933 höjes årsavgiften till 10 kronor. WAC
skedde mellan 80 och 85 meter och sändarna certifikatet ombesörjes hädanefter av de olika 
Hari:i'ey. SRRL för en tynande tillvaro. Den 10 amatörföreningarna i IARU. -WJ blir skatt. 
september bildas SSA, förening för Sveriges mästare. 
Sändare Amatörer. Ordförande är fil. dr Bru 1934 griper tjuvsändandet omkring sig och 
no Rolf. V. ordf. och »vaktchef» hr Emil Bark telegrafstyreIsen varnar oss för att störa rund
sten. Årsavgiften är 5 kr. per år. Medlemsan radion. Sedan 1930 ha följande erövrat WAC: 
talet är omkring 60. -WL och -YF 1930, -XJ 1931, -ZF och 
1926 bildas i Norge NASU, Norsk Amateur --RV 1932, -UA 1933. QTC lider av material-
Sender Union, föregångare till NRRL. brist. I maj avlider SSA ordförande Bruno 
1927 gick SSA:s medlemsantal ner till 35 Rolf. ARRL firar sitt 20-årsjubileum. Folke 
medlemmar. Berg avlider. -WL blir QTC-redaktör. 
1928 utkommer nr 1 av QTC. Medlemmarna 1935 införes RST-rapporteringen. NRAU 
uppmanas att träffas på 46--47 meter på sön bildas efter ett möte Göteborg mellan 
dagarna mellan 15 och 17. Lyssnarna till SM6UA, LA1Y, LA1V, OZlD, OZ2E och 
delas ett mottagningsnummer föregånget av SM5VK (Georg Malm). 
SM (svensk mottagare). SMRT, Th. Sjöstrand, 1936 instiftar SSA sitt medlemsdiplom. Den 
Växjö, komponerar SSA:s medlemsrnärke och 18 februari avlider en av föregångsmännen 
får en krona för besväret. Washingtonkonfe- inom amatörradion, presidenten IARU, 
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W1AW, Hiram Percy Maxim. Def mest popu City-konferensen. Sommarläger på Gottskär 
lära röret genom tiderna, 6L6, uppträder för och Frösön. Nödrop i QTC: »C-amatör i Pers
första gången i hamlitteraturen. En pokal upp torp önskar kontakt med skånska amatörer, 
sattes som pris för bästa nordiska 5-meters som äro intresserade för 2.5 meter.» SSA 
resultat. Den 27 december uppfattas i USA kompendium utkommer. Treställiga signaler 
signaler från England på 5 meter. Telegraf komma. Rävjakterna slå igenom och för öv
styreIsen varnar för BC-QRM från amatörsta rigt sysselsätter man sig med ombyggnad av 
tioner. de amerikanska surplusmottagarna BC312 och 
1937 diskuteras telefonien på 40-metersban BC31-8. 
det. SM6UA fyller 70 år. SSA överlämnar en 1948 Militära amatörstationer med prefixet 
silverpjäs som tillkommit genom en riksinsam SL komma. 2 och 6 mb bli tillåtna, men vi få 
ling på initiativ av SM6UJ. Pokalen blir ett släppa 2.5 och 5 mb. Narrow-band FM blir 
ständigt vandringspris i »UA-testen». tillåtet och det göres propaganda för enkelt 
1938 utlyser SSA en konstruktionstävlan. Ett sidband-modulation för att minska trängseln 
bidrag inflöt. W8JK-antennen gör sitt inträde på banden. URSI kommenterar de svenska 
i landet. Variabla oscillatorer ersätter mer amatörernas goda insatser på 5 meter. Jan
och mer styrkristallerna och telegrafstyreIsen Kunos »Amatörradio» utkommer och »fyller 
varnar oss för sändning utanför amatörban ett länge känt behov». SSA omorganisation 
den. SM6UA får första exemplaret av SSA börjar diskuteras. Clapp-oscillatorn slår ige
jetong. nom. 
1939 Genom beslut vid Kairokonferensen slo 1949 QTC ändrar format. Föreningen inrät
pas 160 mb för de svenska amatörerena. Kri tar ett kansli och får en heltidsanställd kans
get bryter ut. Den 2 september kommer med list. 80-metersbandet kommer i farozonen. En 
delandet från telegrafstyreIsen: »Sedan krig ivrig propaganda föres för 2-metersbandet av 
utbrutit mellan främmande makter och Sve bl. a. SM5VL, SM5IQ och SM5GQ. FRO-verk
rige på grund härav förklarat sig neutralt ...» samheten blomstrar och får militärt erkän
Verksamheten stoppas, amatörerna inkallas, nande. SSA får HQ-station. 
en del tillsammans med sina sändare, en del 1950 ? ? ? 
till att rykta hästar och gräva diken. 
1940 QTC utkommer med ett »restbidrags
nummer». Föreningen anslår 100 kronor till Amatörens hederskodex
neutralitetsvakten. SM6UA avlider. 
1941 Sändare som ej befinna sig i militär En amatör är en gentleman. Han utnytt

jar icke medvetet etern för sitt höga nöjestjänst skola inlämnas till telegraf- eller polis skull, så att han minskar andras. Han un
myndighet för förvaring. derkastar sig de förpliktelser hans förening 
1942 Ni!. åtager sig gentemot allmänheten och sta
1943 Ni!. ten. 

En amatör är laglydig och plikttrogen.1944 Ni!. 
En amatör är framåtsträvande. Han hål

ler sin station a. jour med teknikens senaste 
1945 den 14 april utsändes ett upprop från 
SSA om återupptagande av föreningsverksam

framsteg. Den är välbyggd och effektiv.
heten. Frivilliga Radioorganisationen bildas. Hans sätt att sköta trafiktjänst är rent och 
1946 Den 28 februari lämnar telegrafstyreI regelrätt. 
sen preliminär uppgift om de nya fordringar En amatör är vänlig. Han sänder lång
na för amatörlicens. Den 7 mars utkommer samt och tåligt, när man begär det. Han 

råder och hjälper nybörjare. Han bistårprovisoriska »Villkor och bestämmelser ...» 
och samarbetar gärna med lyssnare. Allt

och den deponerade sändarmaterielen återläm detta kännetecknar den verklige amatören. 
nas. Sändningsförbudet, med undantag för 40 En amatör är behärskad. Radion är hans 
mb, upphäves den 11 mars. Telegraferingslek hobby. Han låter den aldrig interferera med 
tioner börja sändas per radio av militär sta de skyldigheter han har mot sitt hem, sitt 

arbete, sin skola eller sitt land.tion. På hösten avläggas nya prov. Landet får 
En amatör är fosterlandsvän. Hans kunen ny distriktsindelning. 

skaper och hans station stå alltid till fos
1947 »Efterkrigsamatörerna» börja den 1 terlandets tjänst.
januari. Man börjar oroa sig för Atlantic 
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S SA:s ledare 

"Old John" - SM6UA 
Någ7·a minnen nedtecknade av SM5WL 

Då vi nu firar vårt 25-årsjubileum gå mina nyat tack till honom för allt han gav av vän
tankar gärna tillbaka till tiden då SSA var skap och gott föredöme. 
var ung och »Old John», SM6UA levde och I ett nummer av »Radioamatören» år 1925 
verkade i Göteborg, där även jag hade mitt stod en artikel som behandlade en schack
QTH. -UA:s minne strålar ännu med oför_ match mellan ett svensl :t lag och ett lag från 
minskad glans och jag vågar påstå att han Hamburg. Matchen hade »reläats» av ett par 
även för senare tiders amatörer framstår som amatörstationer. Den svenska stationen tillhör
en legendarisk person. Dessa rader är ett för de apotekare John Fr. Karlson, SMUA, i Gö-

Fil. Dr Bruno Rolf 
1925-1934 

Apotekare John Fr. Karlson 

1934-1940 

Prof. Erik Löfgren 
1940-1946 

Doc. Gösta Siljeholm 
1946-1948 

Kapt. Per-Anders Kinnman 
1949
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klara det nyinförda telegraferingsprovet (l jO

talas om -UA men förvisso inte den sista! takt!) 1929? 

Om jag minns rätt fick -UA sin licens 1925 

teborg. Detta var första gången jag hörde 

I -UA:s gästfria hem voro vi amatörer all

och var då redan 58 år gammal. Genom sin tid välkomna och ofta mötte man utländska 

aktivitet blev »Old John» snabbt känd över hams där. 

hela världen och skaffade sig en talrik skara -UA hade i många år daglig sked med 

vänner, med vilka han stod i livlig kontakt G6YL, Barbara Dunn, och ingenting fick då 
störa honom. På. -UA:s inI: judan kom hon enbåde per radio och brev. 
sommar till Sverige och fick då tillfälle träffaVårt första QSO (1928) var mitt första 
många av sina svenska amatörvänner.överhuvud taget. Jag minns än i dag, hur för

Titt och tätt fick man vid QSO vidarebeskräckt jag blev, då han svarade på mitt CQ. 
fordra hälsnmgar till -UA och det var bästI stället för att svara slet jag av mig hörtele
att framföra dem ordentligt, ty i allmänhetfonerna och sprang ut till mamma i köket. 
satt - DA och lyssnade på trafiken!När jag efter några minuter vågade mig fram 

På somrarna slog sig -UA ner på Kåretill mottagaren igen, ropade han mig fortf~ 
hogen på Orust, där han hade en stöLTe gård.rande. Det visade sig sedan att han under 
Här fanns · AC i väggen, i Göteborg var dettiden ropat upp en finsk station och bett ho
DC, och- följaktligen möjli'gheter till QRO,nom QSY för att inte störa vär förbindelse! 
vilka också utnyttjades. Hans många gästerDärmed var en kontakt knuten, som skulle 
där minns säkerligen den stora elektrolytiskabestå i mänga är. 
likriktaren i sin låda och de kraftiga sändar

Bifogade foto visar hur -UA:s station i det 
rö~en, .som imponerade stort på oss QRP-män. 

stora huset vid R edbergsplatsen tog sig ut Bilden av -UA skulle inte vara fullständig,
1929. Hans radiointresserade och telegrafe

om vi förbigick Oskar, hans chaufför och allt 
ringskunniga fru gjorde honom ofta sällskap i allo som skötte om antennerna och alla. de 

smådetaljer som hörde till hus, hem och sta
tion. 

-UA blev vid DL-institutionens införande 
enhälligt vald till DL6. Vid uppnådd pensions
å.lder ·(1934;) flyttade han till Värmland, där' 
han en följd av år haft sitt andra sommar
residens och lämnade då DL-skapet. I stället 
blev han ordförande i SSA efter dr Rolf, 
som det året avlidit. 

De närmast följande åren voro kritiska för 
SSA (minns ni SKVK?) och det behövdes i 
högsta grad -UA:s starka hand för att hålla 
ihop föreningen . Efter den stormen stod emel
lertid SSA starkare än förut . 

Nordiska Amatör Radio Unionen (NRAU)i shacket så gruppen kan ej anses arrangerad. 
konstituerades hemma hos - UA pingstenOvanpå mottagarna se vi den berömda dx
1935.katten, en gåva av Folke Berg, SM5UR, och 

den likaledes välkända »råmande kon», en Nu då. SSA fått en HQ-station är det kanske 
skäl att erinra om att föreningen genom donamycket illusorisk leksak, som -UA brukade 
tion av -UA hade en sådan redan 1935. Staha som »paussignal» vid de få tillfällen han 
tionen sköttes av -RH, den dåvarande bulle
redaktören, och var placerad i en villa i Stuv

använde telefoni. 

Old John var som en omtänksam far för 
oss i S"AB-gänget, som vi göteborgare kallades sta. 

på den tiden. Till detsamma hörde flera ärmu -UA intresserade sig ·också för våra täv

aktiva hams såsom -UT, - VR och - XC. lingar och uppställde en »Gyllene Nyckel» som 

Kommer du ihåg, -UT, när vi alla utom första pris i telegraferingstävlingens klass A. 

gamle -UA, sprack i vårt första försök att Nyckeln skulle erövras tre gånger för att bli 
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vinnarens egendom. Den var mycket eftertrak De första åren
tad och striden stod härd mellan den tidens 
storfräsare, -TN, -UR och -WJ. - UA Radiotekniken stod, då SSA bildades 1925, 
hann med att skänka ett par stycken, av vilka just i början av sin sedan snabba utveckling 
--WJ lade beslag på två. och var då själv ungefär 25 år gammal. Mar

På sin 70-årslag den 17 april 1937 fick -UA coni börj!lde nämligen år 1897 sina försök som 
som ett synbart bevis på vår uppskattning av år 1900 ·kröntes med framgång. 
hans person och ledarskap, mottaga en genom Red. har genom vänligt tillmötesgående från 
insamling bland landets alla amatörer åstad SM5SM fått ta del aven artikel i »Hvar 8 
kommen hedersgåva, -UA-pokalen. Den är Dag» från 1901 behandlande dessa första för
avsedd att vara ett ständigt vandrande he sök och vi saxa några av de mera intressanta 
derspris i den tävlan (UA-testen), som gär partierna med gammalstavning och allt. Vi se 
varje år omkring den 17 april. att vokabulären var en annan då än nu. 

- UA förblev vår ordförande till sin död Den trådlösa telegrafen var 1899 en saga, 
somaren 1940. En för tillfället till tystnad 1900 ett faktum, ,1901 ett allbekant faktum 
tvingad amatörvärld sörjde honom djupt. Han och är en vacker dag förmodligen en alldag
trodde på amatörrörelsen som ett medel att lighet, 
skapa förståelse mellan folken. Må vi amatö Alla som begagna telefonen, kunna någon 
rer i all framtid få arbeta vidare på den upp gång komma att fä höra samtij-l mellan per
giften! soner som begagna andra ledningar. Detta 

sker i många fall till följd af elektrisk induk- ' 
tion, hvilken öfverför talet från den ena led

Folke -UR ningen till den andra. Ju längre den sträcka 
är, på hvilken två ledningar gå parallella med 

Bland de amatörer, som voro verksamma hvarandra, desto starkare blir öfverföringen 
mot slutet av 20-talet och åren närmast där och desto större kunna de afstånd vara, genom
efter, var SM5UR, Folke Berg, en av de mest hvilka verkningarna skola öfverföras.' Afven 
kända. telegrafiska signaler få telefonerande ofta 

- UR var förutom mycket aktiv på banden höra öfverförda på sina ledningar, så t. ex. de 
även flitig medarbetare i QTC, där hans ar regelbundna, smattrande eller prickande lju
tiklar voro i dubbel mening populära. Alltid den av inducerade strömmar från de automa
var han redo att bistå sina kamrater med tiska snabbskrifningstransmittrar, som an
goda råd. vändas vid Wh"eatstones telegraferingssystem. 

När det gällde att propagera för de lågfre Det är en dylik öfverföring af strömmar 
kventa banden 80 och 160 m, vilka av någon utan ledare, eller genom induktion, som utgör 
anledning kommit sä gott som ur bruk ut principen för telegrafering utan tråd. 
rättade han ett förtjänstfullt arbete som så 
småningom bar god frukt. Det är själfklart, att ju starkare den indu

Trots sin vacklande hälsa tvekade - UR ej cerade elektriska kraften är, desto större 
att åtaga sig ett flertal uppdrag inom föl· kunna de afstånd vara, inom hvilka strömmar
eningen och var under någon tid även QTC na skall verka. Starka och hastiga elektriska 
redaktör. strömvariationer erhålla vi t. ex. vid den all

-UR var vida berömd för sin fina sänd bekanta Leydnerflaskans utladdning. De ut
ningsstil, som g10rde det till en njutning för laddningar, som äga rum från detta instru
örat att lyssna på honom. Vid hans död 1934 ment, utgöra dock icke en enkel samman
uppsatte hans mor en pokal (Folke Bergs hängande ström af elektricitet från det inre 
minne) att utgöra ett ständigt vandrande he belägget genom utladdaren till det yttre be
derspris i en SSA-tävling. Det var helt na lägget, utan elektriciteten svänger fram och 
turligt att valet då föll på vår välsändnings åter och gör beläggningen inom ytterligt kort 
tävlan som normalt äger rum i samband med tid (mindre än 1 millio adels sek;und) än nega
SSA:s julfest i december. tivt, än positivt elektrisk, till dess flaskan är 

-WL urladdad. Det beror på det befintliga motstånd, 
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som elektriciteten har att öfvervinna, hur has på ett afstånd af 51 km från hvarandra. Tele
tigt svängningarna kunna försiggå. graferingen gick förträffligt mellan de båda 

stationerna, men hela korrespondensen kundeDessa svängningar vid Leydnerflaskans ut
afläsas å ett vid East Goodwin liggande fyrladdning konstaterades först af amerikanen 
skepp, hvilket förut försedts med MarconiHenry 1842. Han kunde vid utJaddningen af 
apparater för telegrafering med land!en flaska i sitt rum märka induktion där


ifrån på den magnetisering av vissa föremål, Under de engelska flottmanövrerna samma 

som ägde rum i husets källare på ett afständ år gjordes mera fullständiga och kanske be

af 30 fot. tydelsefullare rön. Härvid fastställdes ett i 


tekniskt hänseende betydelsefullt förhållande,Det var äfven han som observerade, att en 
nämligen att jordens kurvatur ej är till hinatmosferisk utladdning på 11,6 mils afständ 
der vid signaleringen. Den höjd masterna vidästadkom sä stark induktion, att synålar mag
detta tillfälle hade var 170 fot och i själfvanetiserades därigenom etc. 
verket hade erfordrats en höjd af 700 'fot, förNästa steg för att få till stånd ett bättre 
att en rak linie skulle kunnat dragas mellan

öfverbringande af verkning arna af de elektris
topparne, utan att beröra jordytan, då farka svängningarna på längre afständ togs af 
tygen befunno sig på 60 sjömils afständ från

H. Hertz. För ändamålet begagnade han sig af 
hvarandra. Detta visar, att de elektriska vå

ett system af tätt upp till hvarandra stående 
gorna antingen hade att gå genom vattenledare, och det lyckades honom att därifrän 
massan, hvilket synes omöjligt, eller ocksåpåvisa induktionen pä ett afständ af ända upp 
öfver den i förhållande till masterna 530 fot'till 10 å. 20 meter. Genom att använda tillräck
höga vattenkupolen.ligt finkänsliga apparater för att göra induk

Någon tid därefter gjordes försök i syftetionens verkningar synliga, hade han säker
att ådagalägga möjligheten äf kommunikaligen funnit att verkningarna i själfva verket 
tion på betydande afstånd äfven öfver land,utbredde sig i det oändliga och med ofantlig 
och därvid ådagalades, att mellanliggandehastighet ät alla sidor. Ett dylikt finkänsligt 
klipphöjder ej i minsta mån störde signaleinstrument (kohärern) har konstruerats af 
ringen.Branley. 

Vi äro därmed framme vid den man Gugliel
mo Marconi som har äran af att hafva på Svårigheterna för en transatlantisk telegraf
allvar fört experimenten med de elektriska förbindelse hafva aldrig afskräckt honom och 
vågornas öfverföring och därigenom med den i dagarna har genom pressen gått en lakonisk 
trådlösa telegrafen ut öfver kåmmarens trös notis, att Marconi lyckats med sin trådlösa 
kel och att hafva fört och fullföljt dem så telegraf sände ett telegram från sin jättesta
långt fram, att uppfinningen nu står på väg tion i Poldhu tvärs öfver Atlanten. Omdömes
att skaffa sig fullt erkännande som praktiskt gilla personer hafva anfört tungt vägande så
duglig och användbar samt så långt att den väl tekniska som praktiska skäl mot en dylik 
samma inom kort synes ämna upptaga kon förbindelse mellan Europa och Amerika, och i 
kurrensen med tidigare telegraferingsmetoder. allmänhet hafva säkerligen dessa personer både 

I maj 1897 ägde det första Dfficiella för med afseende på denna förbindelse och andra, 

söket rum på Bristolkanalen. Marconi var då som åvägabragts genom Marconis system, 

22 år gammal. Det utföll till full belåtenhet haft grund till alla de betänkligheter, de ut

och ett afstånd af 14 km uppnåddes. taladt samt de olägenheter och fel, de tilldeladt 
uppfinningen, särskildt med hänsyn till dess 
opålitlighet. Men man mä likväl betänka, att 

I uppfinningens utvecklingshistoria förtjänar Marconis system icke är en färdig uppfinning 
nämnas de försök, som gjordes i mars 1899, utan en som håller på att göras och sam
då den redan året innan planlagda anord tidigt för sig själf erkänner att, skall den 
ningen för att telegrafera öfver Engelska Ka håJla hvad den under de senaste 4 a 5 åren 
nalen fullbordades. Den engelska stationen be lofvat, densamma förtjänar att inrangeras 
finner sig vid South Forelan,l och den franska som mänsklighetens märkligaste uppfinning 
vid Wimereux, några km norr om Boulogne, under alla tider. 
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Första förbindelsen Sverige-Amerika 
Ur QTC 1935 

I en gammal radiotidning av år 1924 har »Av en. ren. händelse gick jag upp på sta
följande lilla tidsdokument ur svensk amatör tionen de~ 5/12 på kvällen, egentligen för att 
radio funnits, och då detsamma med sannolik hjälpa SMUX med nägra försök med SMZV. 
het har intresse för amatören av år 1950, Vädret var tydligen bra för långdistanstele
äterges artikeln i huvudsak. grafi och på mitt första cq svarade SMZZ och 

Teknolog T . Elmqvist, SMZS berätta.r om danska 7EC. Jag bad SMZZ vänta och lyck
denna märkliga händelse. önskade 7EC till första skandinavisl{-ameri

Amatörradion gär så raskt fra.mät frän dag kanska förbindelsen, som han haft en vecka 
till dag, att de resultat, som pä morgonen äro tidigare. Han lovade även be amerikanarna 
rekordartade, på aftonen höra till vardaglig lyssna efter SMZQ och mig. Föga anade jag 
heterna. då att det ej skulle behövas! 

För ett år sedan skedde det stora underver Kl. 11.20 voro försöken med SMUX slut och 
ket att M. Deloy i Nizza med en sändare på jag lyssnade nere på amerikanska vågor 75~ 
% kW för 100 m väg erhöll förbindelse med 85 m . Där voro flera , som just höllo på. Plöts
Amerika. Förut hade fackmännen med en viss ligt hör jag C1AR, som talade med en ameri
överlägsenhet förklarat, att för långdistans kanare. Kl. 11.25 slår han sluttecken och jag 
telegrafi måste minst 10.000 m våglängd an tänkte att ett anrop på måfå ej kunde skada, 
vändas. Sedan dess har mycket ändrats och innan jag stängde butiken för kvällen. 
amatörer ha nätt förbindelser pä distanser, Jag körde igång maskinen och började ropa 
som storstationerna med 100-tals kilowatt ej lAR CS SMZS qrk? ere qsa. HöJl på i 5 
lyckats överbrygga. Sedan i väras ha även min. och skiftade så om till mottagning. Jag 
genom Telegrafstyrelsens tillmötesgående, fick svar aven mycket stark station. Min 
svenska amatörer kunnat börja deltaga i den första tanke var, att det var en europe som 
världsomspännande amatörsändarrörelsen. I störde så, att jag ej kunde höra kanadensa
somras nådde flera svenska stationer utanför ren. Men vad' är detta? Han kallar sig ju 
Sveriges gränser, men först mot höstsidan tog CIAR och ropar SMZS SC1AR. Förklaringen 
rörelsen fart. Nu synas oss förbindelser med var att han ökat effekt betydligt och nu var 
Finland och Danmark småsaker och först när så stark, at than hördes R8, dvs. med telefo
distanserna nå över 1.000 km är det något be nerna på bordet. Kanske voro mina trumhin
vänt med dem. nor mer än vanligt känsliga. När hall slutat 

Det är emellertid blott ungefär en månad anropet kom det! FB Greetings te 1st Swede 
sedan svenska amatörer började höra ameri to work America = pse qra ? 
kanska i större utsträckning. Mot att det Jag svarade genast: Ere qsa R8 FB och så 
förut varit storartat att kunna höra ett par min adress. Han svarade: Sorry very qrk qsa 
pä en natts lyssning är det nu vanligt att på but qrm qrn USA stn qta. 
en söndagsmorgon ett 20-tal mottages. Ameri Jag upprepade och ökade anodspänningen 
kanarna och canadensarna höras här hela 12 litet. Dä svarade han: OK qsa vy ere msg. 
timmar pä dygnet från kl 10.30 pä kvällen till SMZS = Greetings from ARRL world over. 
kl. 10.30 på morgonen. Jag kvitterade, och som det är brukligt vid 

dylika tillfällen användes ett meddelande med 
gratulationer till resp. radioklubbar. Huruvida 

Sedan följer en beskrivning över stationen detta är tillåtet vet jag ej, men vid dylika 
SMZS-- SMZQ, som var inrymd i Tekniska tillfällen reflekterar man ej så noga över så
Högskolans Radiolaboratorium, dess antenner, dana saker. 
strömkällor m. m., varefter själva förbindelsen Han bad mig sedan hälsa Swedish SMZY 
omtalas. för hans kort och hoppades snart få förbin

delse med flera svenskar. Innan vi kl. 12.15 
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slutade, sade han äter ur sigs qsa vy. »With Deras syn på amatörradion 
that signal will u get eve rywhere.» Detta 

t yckte jag var det bästa av alltsammans. President Roosevelt : 


Frän en engelsman, som hört vä r förbin »The fact is that the future of radio de
delse, fick jag ett kort i dag, men han rap pends to a large ext ent on the amateurs, for 
porterade blott mina signaler som R5 och ka it is their initiative, enthusiasm, and ingennity 
nadensarens som R4- R5, under de t jag hörde that overcomes radi obarriers and leads to 
1AR styrka R8, möjligen var mättet pli. sig new f ront i ers, p läting new problems U1J to 
nalsty rkan mycket subjektivt ä ömse s idor scien ce - - - » 
eller ocksä kunna vägorna ha helt enkelt gätt 

ovanför England! Professor K ennelly, presidenten i Union Ra

Sändaren, som användes vid tillfället var dio Scientifique Internationale, Kennelly

en kopplad Hartleykrets med en Philips Z4, Heavyside skiktets upptäckare : 

dvs. 250-wattlampa, men den fick blott 150 »[t i-s unnecessar1J for m e to mention the 
watt tillförd anodeffekt. Väglängden var om g r eat 	 debt of thanks that the wO?'ld owes to 
kring 85 m och antennströmmen 0.8 ampere. the past work of radio amateurs, in . dis
Att märka är att amperemätaren ej sitter i covering and developing the possibiHties of 
strömbuken utan att antagligen strömstyrkan shor twave communicati on now so much used 
i denna var 1.2- 1.5 ampere. i n indltst rial t elegraphy. » 

Till mottagare hade jag den Reinartzappa
rat, som beskrevs i denna tidning och som till  Tre-elektrodrörets uppfinnare Dr. . Lee de 
hör ZS. » Forest, säkerligen en av de radiomän som bäst 

ZS slutar sin skildring med : känner till sändareamatörrörelsen : 
»När detta kommer i press hoppas jag hela 

»And what th·is nation and all nations owe 
kören SM-stationer ha haft förbind else med 

t h e Radio Amateur for his eager enlistment 
nya världen och att vi svenskar ej s tä nägon 

duri ng the w ar, for his sleepless vigilance in 
station efter beträffande sändningsresultat.» 

t i m e of storm and disaster, his ever-ready ai d 

to explorers, the Mae MUlans, the Byrds, for 
Sedan den tiden ha förhållandena ju blivit his elever ingenuity in developing new hook

helt skilda, andra apparater, andra vågläng n ps, h is cheerful wi lli.ngness, when jorced into 
der m . m ., m en likafullt är samma känsla kvar 'useless' short-w ave bands, t o carry on and 
när man första gängen fär ett dx. thereby demonstrate to older engin eer s in an 

SM2WB aTt already become conser v ativ e and s1ceptical 
- nntil to-day the entire world spins enmeshed 
in a fr iendly w eb of antipodal cq megaeyeles 

Härtill kan lämnas följande ytterligare upp
- these not all the v olnmes of a t1~ousand 

lysningar : 
QST's can ever a dequ ately r ecord!» 

SMZS' framgängar var resultatet av läng 

och trogen tjänst hos »den trådlösa». Han 

började nämligen sina experiment r edan 1917. VärldskonfjTess för amatörer 

Inte förrän 1924 kom emellertid de s tora re


Presidenten för REF har bett oss meddela 
sultaten. Den 18 juli detta är ägde de första 

att en världskongress för amatörer äger rum i 
amatörförbindelserna med Frankrike och Hol

Paris 	den 18-24 maj 1950.
land rum. I decembe r kom så kontakten med 

De , som önska nä rvara vid kongressen, torde 
Kanada. i god tid meddela REF namn, adress, antal er

-ZS 	använde även en station i sitt hem i forderliga rum och hotell-kvalitet sil. att be 
Malmö. D en tillförda effekten var i det fallet stä llning av plats kan ske. 
75 W 	 m ot 150 W i Stockholm. REF's adress är ändrad till 

En del QRP.försök (3-4 W) vid samma tid REF-72, rue Marceau il. Montretd.l S/S Bois 
gav till resultat förbindelser m ed Italien och (Seine) och densamma gäller för all korre
Paris. Helsingfors kontaktades med en input spondens med s tyrelsen, qsl-byrån och tid
av endast 0.5 W. 	 Red. ningen Revue Radio-REF. 

F ö r e n i n g e n S v e r i g e s S ä n d a r e a m a t .ö r e r 

Den framstäende svenske radioexperten fil.Ett stycke rörhistoria 
dr G. 	 M.. d'Ailly skrive r om R-215-A bl. a . : 

Hur snabbt rören utvecklats unde r senaste »- .- - F örutom fördelen av låg glöd
25-ärsperioden framgår av följande annons i strömsförbrukning ävensom läng livslängd, ut
Sydsv. Dagbladet d en 29 jan. 1925 : märker sig dessa lampor, då de givas för olika 

ändarnäi lämplig galler- och anodspänning, för 
WESTERN ELECTRIC en synnerligen hög känslighet, varför denna 

lamptyp i egenskap av säväl förstärkare som 
detektor torde i effektivitet stä snarare över 

LågtempeT(~t 1(.T?·ör 

R-215-A 
än under andra i marknaden tillgängliga ty_ 

D et lilla under ve?'ket per. 
En annan mycket stor fördel hos Westernsom erfordrar 

Electric-Iampan är dess ty sta verkningssätt.1 st. Torrcell 1.5 V il. kr. 2 :50, 
Den är säledes praktiskt taget fri från det 

1 st. Anodbatteri 22 % V a kr. 5 :.- . »sus» och »brus» som vidläder de flesta andra 
lamptype r. Särskilt vid mottagning av myc ket. Röret R-215-A har en livslängd av 2.500 
svaga signaler (långdistansmottagning), ärtim. Därför billigast i längden . 
denna omständighE t av synnerligen gynnsamt

Dess pris är kr. 18:-. 
inflytande.» 

Hällaren kostar kr. 2 :-. 
Till annonsen hörde ett kopplingssch ema ut

Reduktionshällare franskfl iten amerikansk i!isande en enkel l -rörs mottagare utan äte r 
IU. 3 :25. 

koppling! R ---215-A val en tetrod (dubbel
Begär detta rör hos Eder radiohandlande, gallerrör), vilket var någl il mycket nytt pli. 

och Ni blir nöjd med r esultatet. den tiden. 

Radiotekniskt n y t t 
o 	 THE RADIO HANDBOOK 

Nyutkommen 12 :te upplaga 320 s. Inb. . .. .. . .. . . .. .. ... ... .. .. .. 15: 75 
O BRAN', RöR VADEMECUM 1950 

Nyutkommen upplaga med anvisningar äv en på svenska . 508 s. .. .... ..... .. . .. ..... ... 17: 50 
O RADIOTEKNISK ORDLISTA 

Engel sk-norsk och nors k·engelsk , sammanstäl ld av A . Broch . 158 s. Inb . ... .... ....... 5: 05 
O HINTS AND KINKS lor Ihe radio amaleur 

Ny upptaga 1949. 128 s. .... .... ......... ......... . ... .... .. . 7:10 
O A. R. R. L. ANTENNA BOOK 

Ny,betydligt utökad upplaga 1949. 288 s . .. , ......... ................ .. .... . ... 7: 10 
O THE RADIO AMATEUR', HANDBOOK 1950 

Utkommer februari . Häftad . ....... ...... . ..... • .. . . ...... . ... • ...... . . . ... •..• . . . .. . ... . ... 13: 15 
Inbunden c:a .. .... .. .. . .. .... ........ .. .... .. .. .. .... . 11:

O RöRHANDBOK 
Redigerad av G . Bäckström . Data för över 800 europeiska och amerikanska radiorör 1: 95 

O WELT-KARTE1: 31 000 000 
Världskarta i f lerfä rgstryck .. . ..... .. .. ...... .. .... .... . . ............ ..... . 5: 90 

O 	 RADIORöR OCH DERAS ANVÄNDNING 
Deketh/Löfgren . Inledning i elektronrörens fy sikaliska grunde r. tekniska egenskaper och 
användningar i radiomottagare och förstärkare . 474 s. Inb. '" ... .... .... 17: 50 

Nyhet! 
O GRUNDLÄGGANDE RADIOTEKNIK 3 

S. Malmström (AGA :s kompend ium 3) Radiomottagare och lörstärkare,rad iotekniska 
mätinstrument och mätme tOder, radioserv ice. 311 s. Stort format · . . . . ........ .. ..... . .. 7: 50 ' 

KUNG~ 

Kungsgatan 26 - T el. 23 28 15 - Stockholm 3. 

Vad god sänd lörprickade mot postförs kott : 

Namn 

Adress 
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Den tysta zonens fenomen 

Det av varje sändaramatör välkända be
gr~ppet »skip» (long el. short) tog det rätt 
lång tid innan vetenskapen kom underfund 
med. 

I Sydsv. Dagbladet för den 12 februari 1925 
finner vi en notis med ovanstående rubrik. 
Där redogöres för en del undersökningar som 
företagits i USA. Vi saxa: 

»- - - och vid vilka man konstaterat 
att en av viktigaste akustiska lagarna, den 
austinska, även gäller för kortare våglängder 
(än ljudets alltså! - Red:s anm.) - om om
ständigheterna äro gynnsamma, ända upp till 
200 km. Den styrka med vilken signalen upp
fattas är enligt denna lag en funktion av an
tennström och antennhöjd, markens beskaffen
het mellan sändare och mottagare samt fält
styrkan på olika avstånd från sändarestatio
nen. 

Det akustiska fenomen - den tysta zonens 
fenomen - som så ofta iakttogs under (det 
första) världskriget, nämligen att en explosion 
höres endast bortåt 50 km och att ljudvågor
na därefter passera en tyst zon och först åter 
kunna uppfattas, då avståndet blivit c :a 200 
km -- detta fenomen skulle alltså i princip 
även gälla radiovågorna. Den normala räck
vidden för en rundradiostation är ung. 90 km, 
men varje station har en yttre zon med ab
norm hörbarhet, som börjar på 500 km och 
fortsätter till ett par tusen. Det är därför ej 
så underligt att t. ex. Oslo hör Stockholm ut
märkt, men däremot platser som ligga när
mare Stockholm ej kunna uppfatta något från 
dess rundradiostation.» 

Radions filateli 

Egentligen finns det mycket liten kontroll 
på dem som uppgiva sig ha hört den eller 
den avlägsna stationen, och å andra sidan ha 
dessa ofta mycket svårt att övertyga andra 
härom. 

I USA har man funnit på s. k. mottagare
kort, varpå lyssnaren antecknar tid och ka
raktär av den hörda stationens sändning, och 
visar det sig riktigt, erhålles ett »frimärke» 
med stationens anropssignal åsatt. Dessa mär
ken fästes i en bok av samma utseende som 

ett frimärksalbum, och det är givetvis lång
distanslyssnarens stora stolthet att visa fram 
en så stor kollektion märken som möjligt. 

Tester förr och nu 

Av SM6WB, SVEN GRANBERG 

Ordet »test» betyder som bekant prov eller 
försök och användes bland amatörerna som be
nämning för deras systematiska sändningar. 
När ordet för första gången förekom i svensk 
amatörradio är obekant, men i styrelseberät
teIsen för år i930 förekommer väl uttrycket i 
sin ursprungsform. Sedan några år tillbaka 
hade nämligen URSI, internationella unionen 
för vetenskaplig radio, anordnat s.k. URSI-tes
ter. Här var fråga om rent vetenskapliga för
sök och Sverige ansågs ha en förmånlig ställ
ning med hänsyn till landets utsträckta läge, 
till en del inom »den magnetiskt aktiva zonen:». 
De som flitigast deltogo i de första URSI-tes
terna voro -UA, -RL och -XP. ;Ledaren för 
de franska försöken år 1930 uttalade sig också 
synnerligen erkännsamt om dessa amatörers 
insatser. 

I »stiftelseurkunden» för SSA stod även i 
dess första paragraf, att sändaramatörerna 
genom systematiska sändnings- och lyssnings
försök skulle bidraga till de korta vågornas 
utforskning. 

Ar 1931 utlystes den första nordiska ama
törtävlingen (en föregångare till NRAU-tes. 
ten), och styrelsen skriver: »Här blir ett till
fälle att visa att vi, amatörerna, duga någon
ting till! Det är inte förbehållet stockholmar
na att med lätthet deltaga i dessa såsom i 
våra telegraferingstävlingar, vid vilka av na
turliga skäl landsorten är sparsamt represen
terad, utan alla, både sändare och lyssnare 
kunna deltaga utan kostnader eller andra olä
genheter. Det är också av intresse att få fast
slaget, hur framkomstmöjligheterna på dessa 
relativt små avstånd äro för amatörsändarna». 
Nio svenska amatörer deltogo och SM6WL 
blev nordisk mästare. Det positiva resultatet 
av testen var att man konstaterade 80-meters
bandets förträfflighet för internordisk trafik. 
En nära nog allmän uppflyttning till 80-me
tersbandet skedde även därefter. BC-QRM-en 
voro dock oftast svåra att få bukt med, och 
även om man inte direkt rekommenderade 
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»baktonssändning», så påpekades, att man 
kunde ju använda sig av det, bara man gick 
in för en anständig nyckling på tider då BC 
ej pågick. 

Ungefär samtidigt började svenska signaler 
att göra sig hörda vid de internationella tes
tarna, av vilka, då som nu, ARRL-testen var 
den största. 

Bland de mer regelbundet återkommande 
tävlingarna märkas »Jultesten» och »Påsktes
ten», vilka nog mer än en gång menligt in
verkat pä amatörernas familjeliv under dessa 
helger. Som arrangörer för tävlingarna stod 
under en lång följd av år SM5RH och SM5ZX. 
Även 160-metersbandet populariserades tack 
vare dessa tävlingar, och ibland gick det må. 
nadslånga aktivtetstester speciellt för detta 
band. Intresset för testerna föreföll också att 
vara förhållandevis större då än nu. Av lan
dets 70 aktiva amatörer kunde 25-30 deltaga. 

I början avsågs alltså mest att ge deltagar
na ett visst radiotekniskt utbyte, men allt 
eftersom man började veta mer och m er om 
radiovågornas utbredning blev testernas veten
skapliga värde allt mindre. Så småningom de
klarerades ocksä, att de vanliga banden nu 
voro kartlagda och att de systematiska sänd
nings- och lyssningsförsöken kunde förläggas 
till högre frekvenser. De gamla hederliga täv
lingarna, snabb-QSO-testerna, ha dock bibe
hållits och omfattas alltjämt av ett stort in
tresse, då i första hand av ett gammalt pålit
ligt tävlingsklientel. Huvudvikten lägges nu på 
att hålla en hög trafikteknik och tävlings
rutin förutom det rena självändamålet: att 
skapa en stunds spänning. Och en test har 
fullt upp lika många nervpirrande moment 
som någon som helst annan tävling. Svårig
heterna ha ökat i och med trängseln på ban
den, och vinnarna äro kända för att tillhöra 
eliten som kan ta ut det mesta möjliga ur 
mottagaren. Den som inte lärt sig konsten att 
lyssna, eller som låter det gå för långsamt i 
vändningarna har oftast små chanser i det 
allmänna QRM-et. Den som deltager i många 
tester blir också en skickligare ham. Sällan 
eller aldrig hör man t. ex. den tävlingsvane slå 
långa CQ i sin vanliga trafik. 

Bland testernas vedersakare finns det så_ 
dana som säga sig inte ha något utbyte av de 
QSO'n som en test ger. Givetvis är det sä, 
men har då en sexdagarscyklist eller skid

löpare tid att titta på den vackra naturen un
der en tävling? 

Testerna i dess nuvarande form torde alltså 
komma att bibehållas, trots att deltagaranta
let inte är så överväldigande och fast de nu 
kanske ge mest underhållning för den tävlande 
än direkt nytta för rörelsen. Kanhända få vi 
göra som i Danmark, skära ned antalet tester 
till två a tre per år för att få en större an
slutning. Dessutom fä vi se till att de ej råka 
ut för någon slags inavel utan bli pånyttfödda 
till ideer och utformning, och detta sker bäst 
genom studiet av de brev som åtföljer täv
lingsloggarna. 

Kontakt med SSA-utställningen 

Under utställningstiden (1~26 febr.) kom
mer tre stationer att vara i gång de tider mu
seet är öppet (se programmet å annan plats 
i tidningen). 

Stationerna arbeta på 40/80, 20/10 resp. 2 
m . Ett speciellt QSL-kort kommer att veri
fiera förbindelserna. 

i_l.~ ... 

;;~ ~ r{.~-- ,.-e ,_ . 

TELEGRAFNYCKLAR 

Modell M . Lyxulförande. Nyckeln för yrkestele· 

grafister och sändaramatörer. Ställbar och med 

finsi lverkontakter Kr. 21: 50. Kortvågskondensatorer 

15 pF 6: 90, 25 pF 7: 40, 50 pF 8:20, 75 pF 8: 90. HF· 

drosslar 1 mH 250 mA; 2,5 mH 125 mA Kr. 3: 75. Stor 

sortering av kortvågsmaterial. Lista sändes på be. 

gäran mol SO öre i frimärken , eller gratis vid 

order. 

Malmö Radio & Foto 
Davidshallstorg 3 - Malmö 

Tel. 11009, 25900 
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50 	watt-sändare för 144 Mc 
B ehovet aven konstruktionsbeskrivning på 

en relativt billig och enkel 2 m-motsvarighet 
till den populära kristallstyrda 807-sändaren, 
som flertalet hams brukar på långvågsban
den har blivit alltmer påtag lig. Författaren· 
har därför konstruerat en sändare som inte 
kan sägas vara m ycket svärare att bygga än 

en 10 m-TX för samma effekt och med 3,5 
Mc xtal. Förvisso kan man göra en TX för 
2 m m ed färre rör men om man även tager 
hänsyn till svärigheterna vid injusteringen, 
överskådlighet m. m. tror jag att den följande 
TX:en utgör en lämplig kompromiss. 

Som UKV-bandens 807 kan man utan vidare 
utnämna 815 icke minst om man tänker på 
»watts per dollar». Har man turen att få tag 
i det surplus håller sig priset mellan 15 och 
20 kr., medan listpriset torde vara c:a 35 kr. 
netto. 

Det allmänna omdömet om sändaren blir: 
En med 8 Mc xtal styrd 144 Mc-TX med 50 

W input, c:a 25 W output för NBFM med c :a 
10 kc sving' eller Al, m ed yttre modulator 
även A3. 

Sammanlagda materialkostnaden torde röra 
sig om c:a 150 kr. och bygg- samt justerings
tid tillsammans 15-30 timmar, så sätt i gång 
OM:s. 

Schema och uppbyggnad 

Först av allt vill jag påpeka att varje steg 
är jordat för sig i enlighet med jordningssym
bolerna på schemat till någon lämplig punkt, 
t. ex. fästskruven för rörhållaren ifrå.ga. 

Styroscillatorn är en Tri-tet med xtal m el

lan 8000- 8111 kc och 6AQ5:1 som oscillator 
och triplare till 24 Mc. Svängningarna i 24 
Mc-kretsen L2-C5 fasmoduleras med hjälp av 
reaktansröret 6AT6, som är ekvivalent med 
en kapacitet varierande i takt med den till 
gallret via R5-C4 påförda lägfrekvensspän
ningen. Det sistnämnda nätet gör om modula
tionen till frekvensmodulering. Utspänningen 
frå n kolkornsmikrofonen (50 ohm) och dess 
transformator (oms. 1:50 il. 100) ger en maxi
mal frekvens~väng om c:a 1,5 k c, vilket så
ledes på 2 m ger c:a 10 kc, som är fullt till 
räckligt för de flesta mottagare för lokala 
QSO:n. önskas större sving torde ett 6C4 vara 
lämpligare, föregänget av ett 6AU6 om kri
stallmikrofon användes. Emellertid kommer 
man nog att tära mera på drivningen till 
GAQ5 :2, vilket dock inte är allvarligt, dä åt 
minstone pä modellapparaten denna var mer 
än tillräcklig. 

24-Mc-svängningama päföras 6AQ5 :2 som 
triplar till 72 Mc i kretsen L3-C10. Dess 
katodström flyter via avkopplingen C8 alldeles 
invid katodstiftet och den mera godtyckligt 
placerade C19 genom mikrofontransformatorns 
primär och mikrofonen som på detta enkla sätt 
får s in strömmatning. Från ett uttag på L3 
styres 6AQ5:3 som dubblar till 144 Mc i w
kre tsen, bestå ende av rörets utgångskapaci tet 

L5-C15. Likspänningen påföres via dros

seln L4 till ett mittuttag på L5. w-kretsen är 
dikterad av olika skäl. Jag nöjer mig med att 
påpeka att om kretsen skulle parallellavstäm
mas induktansen blir så liten att det är svårt 
att få gott Q på densamma samtidigt som rö
rets belastningsimpedans blir avsevärt mindre 
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R 1 
R 2 
R 4 
R 6 
R 7 

R 8 

RIO 

RH 

R16 

R19 

R20 

R21 

R22 

C 1 

C 2 


C 5 
C 7 
C15 
C16 
C18 

I<).., 

Stycklista 

= R5 = 220 k..Q 

= R3 = 47 kQ 

= 1500 fl 

= 100 Q 

= R9 = Rll = R13 R18 470 fl 
= R12 = 100 kQ, 1 W 
= R15 = 27 kQ, 1 W 
= 330 .Q , 1 W 
= R17 = 15 kQ 
= 10 kQ, Vitrohm H 
= 10 kQ, d:o HA, inst. på 7 k..Q 
== Instrumentshunt (150- 200 mA) 
= 0.47 MQ log. pot. 
= 100 pF APC (-ZK typ P7100) 
= C3 = C4 =C6 =C8 = C9 = Cll 

C13 = CH = 1000 pF mica 
= C10 = 25 pF APC (-ZK typ P7025) 
= C12 = 100 pF mica 
= 20 pF APC (-ZK typ P 7020) 
= C17 = 270 pF mica 
= 	 2 ggr 25 pF butterfly (-ZK 0225) el

ler 2 ggr 12 pF split-stator (-ZK 
1212) 

130 

'O 
"Il. 

"";11 ; mm 
M(J;~"/(1 /" ,(0l'par 

Svänglinje (L'"/ J och kopplingslink (L8J 

C19 = 25 IA F, 25 V ellyt 
Cga = Galler-anodkapacitet hos 6AT6 (+ 3 

pF ev.) 
CN = Neutraliseringskond., se t ext. 
T = Mikrofontransformator, 1 :50 il. 100 för 50: 

Q-kapsel. 
Relä = Antennrelä, 2-pol. 2-vägs med god iso

lation, 24 V, 0.1 A manöverström. 
Ll = 22 v. 1.0 EE tätlindat på % -tum troli 

tuirör 
L2 = 12 v. 1.0 EE tätlindat på % -tum troli 

tuirör 
L3 = 	 5 v. 1.5 EE diam. = längd = % tum, 

fribärande med uttag 1 v. från anod
sidan 

L4 	 L9 = HFD, 50 cm 0.25 EE på motstånd 
större än 50 k..Q 

L5 = 4 v. 1.5 EE diam. = längd = 10 mm, 
fri bärande m. mittuttag 

L6 = 2 ggr 1 v. 2.0 blanktråd, diam. = 20 
mm, avstå nd mellan varven = 25 mm. 

L5 i mellanrummet mellan varven. Obs.! 
Vänd varven rätt. 

L7 = Svänglinje, se skiss. 

L8 = Kopplingslink, se skiss. 


än den optimala. För Al nycklas 6AQ5:3 i 

katoden. 


144-Mc-svängningarna transformeras över 
till L6 som ligger med ett varv på var sin 
sida om L5, vilket för övrigt framgår av de
taljfotot. L6 är liks trömsmässigt delad i mitten 
för att dels utjämna osymmetrien på .driv, 
ningen dels ge möjlighet att kontrollera den
samma. Neutralis eringen av slutsteget har 
åstadkommits genom att låta två stycken 1,5 
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mm EE trådar löpa parallellt med var sin ras att den svänger juste. Cl bör då vara 
anod utanför glaskolven. Trådarna äro fast~ lill hälften invriden. C5 inställes till maxi
lödda i ett par bananstift som passa i två ke mum gallerström i a-a c:a 1,5 il 2 mA. Med 
ramiskt isolerade banankontakthylsor i chas en vågmeter eller liknande kontrolleras att 
siet. Dessa utgöra stöd för L6 och äro korsvis L2-C5 resonerar pä 3:e övertonen, dvs. c:a 
kopplade till var sitt galler pä undersidan av 24 Mc. Vid lyssning på denna frekvens skall 
chassiet. man kunna märka frekvensmodulationen om 

815 är på anodsidan avstämd med sväng man talar i mikrofonen. 
linjeI' och en butterfly-kondensator, vilket Härefter isättes 6AQ5:3 och RIO inkopplas 
framgår av foto. Anodkontakterna äro medelst igen. ClO inställes på maximal gallerström 
korta l<opparfolieband anslutna till svänglin i b-b, c:a 1 il 1,5 mA (frekvensen kontrolle

jen. Det finns inget som hindrar att tankkon. 
 ras till 72 Mc). 815 sättes i men får till en 
densatorn utbytes mot en split-stator-typ men början gå utan anod- och skärmgallerspän
under alla omständigheter skall rotorn vara ningar. Med L6 kopplad till Lf som framgår 
isolerad hf-mässigt, då neutralisering annars av fotot ställes C15 så att maximal galler
omöjliggöres. Från en variabel link kopplas ström i c-c, c:a 3-5 mA, erhålles. Får man 
hf:en ut via ett antennrelä. Genom detta reläs mindre än 3 mA, justeras kopplingen mellan 
iindning flyter katod-strömmen från de 3 L5 och L6 åtföljd av avstämning med C15. Är 
6AQ5 :orna orsakande ett i förhällande till jord drivningen fortfarande för liten justeras åter
negativt spänningsfall om c:a 25 V, som utgör kopplingen på CO:n med Cl, så att rätt ström 
en del av negativa gallerförspänningen till slut erhålles. Balansen i drivningen kontrolleras 
röret. Resterande spänning erhålles över R16 genom att mäta gallerströmmarna vid R16 
och R17, då gallerström flyter. Under »key resp. R17 kalla ände. De bör vara lika på 5 å. 
up» gör denna halvautomatiska negativa för 10 % när Om inte, inkopplas en låg kapacitet 
spänning i förening med spänningsdelaren för (0-5 pF) mellan det hårdast utstyrda gallret 
sJ;:ärmgallret R19-R20 att slutrörets skärm
och anodförlust ej överskrides. 

De olika strömrnätningspunkterna a-:l. 
b-b, c-c och d-d äro framdragna till en 
plint. Ett instrument om 5 mA kan kopplas in 
vid trimning men torde normalt kunna läggas 
i läge d-d, då detta läge är det enda som är -Observera! 

I 

av intresse, sedan TX :en fungerar som den 
skall. Le Magnetone, Astra Sonic, Concord, Air·King, 

Webster m. fl. WIRE·RECORDERS.Två likriktare användes, den ena för ex
Generalagent även för PENTRON-ASTRA-SONIC
concernen, Chicago, som nu presenterar sina nya 

citern om 325 V, 110 mA, den andra för 
PA:t om 400 V, 150 mA. Den första likrikta

TAPE·RECORDERS (bandinspelningsapparater). OBSI 
ren måste ha i förhållande till jord isolerad 60-8000 cps 6 dB. 

minuspol. Dessutom behövs för glödström 6.3 
 INSPELNINGSTRAD fr. 3 :-, TOMSPOLE pressgjuten, 
V och 3,2 A. Om man nöjer sig med en egen tillverkning, passande alla' wire-recorders, nu 

även polerad 3:-. 10 sI. för kr. 20:-.något lägre effekt kan likriktarna slås ihop till 
INSPELNINGSBAND för tape-recorders inom korl.en om 300 V och c :a 250 mA. Inputen torde 
BILRADIO med kortvåg, förstärkaranläggningar av 
alla slag, även uthyrning av inspelningsapparatur 

då röra sig om c:a 30 watt. Man blir emel
lertid kanske tvungen att lösa Al-problemet 

m. m. 
på ett något annorlunda sätt då. 

RADIOROR - RADIOMATERIEL - AMATORRABATTER 
Begär nu vår nya lagerförteckning - DET LONAR 
SIG . Sändes mot 20 öre i porto.Justering och t1'imning 

Kristalloscillatorn provas först med 6AQ5 :l, 

6AT6 och 6AQ5:2 isatta, det senare röret 
 f{-Komponiet 
dock med RlO :s ena ände tillfälligt bortkopp Stockholm: Tel. 67 3630, 31 31 89, 324873, Värtav. 57 

lad. I en mottagare inställd på kristallfrekven
 Göteborg: Tel. 240880, Jordhyttegatan 25 C. 


sen eller en av dess lägre multipler kontrolle-
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och jord. Denna kapacitet kan lämpligen vara 
några cm 75 ohms twinlead, som justeras ge

Nu utkommen!nom att klippa av någon mm ät gången, tills 
symmetrin i gallerström är tillfredsställande. 
Som ledning l{an nämnas att kapaciteten blir Från radioteknikens 
c:a 0.7 pF/cm hos 75 ohms twinlead. , grän~områden : 

Nu vidtager grovneutralisering utan anod
spänning på 815 genom att variera avståndet Vågor, Strålar,mellan neutraliseringstrådarna och glaskolven. 
A vstånden bör hållas ungefär lika på båda Vibrationersidor, och man justerar ända tills rycket 
i gallerström blir omärkligt när anodtanken I N N EHALLSFÖRTEC KN ING: 

till 815 stämmes i resonans med C18. Där l. V ad är materia och elektricitet? 
II. Elektroner i arbete.efter finjusteras neutraliseringstrådarna med Il I. Maskiner so m se. 

IV. Elektronmikroskopet.anod- och skärmgallerspänning tillslagen och 
V. Moderna atomsprängningsmaskiner . 

VI. Strålar som genomtränga materien . utan hf-belastning, genom att söka få anod
\! Il. Ögon fö r oändligheten.strömsdipen att sammanfalla med en svag V III . l de infraröda strålarnas regio ner . 
IX. Radi on i medicinens tjän st.gallerströmsökning vid vridning av C18. För 
X. Radioakustiska mysterier . 

detta behövs tydligen två instrument. X I. Konserverad mu sik . 
XII. H os ljudfilmens häxmästare. 


När finneutraliseringen är utförd är sända
 X III.. Elektrisk musik - framtidens musik. 
X IV. Kriget som kommer. ren tydligen klar för drift. P A: t bör inte be

312 sidor, 166 illustrationerlastas vid FM och Al med mer än 400 V, 150 
Pris, inbunden i elegant klotband, Kr. 19 : 50mA anodström, således c:a 60 W input. Skall 

man köra A3 får man minska inputen till c:a Mellersfedfs Förlag 
45 W genom att gå ner med anodspännigen Norrlandsgat.1 n 22, Stockholm. Tel.: /I 84 62, 10 8084 

till 350 V. Anodströmsdipen bör utan hf-be eller i bokhandeln. BEGÄR PROSPEKT I 

lastning gå ner till 50 il 60 m t\ och galler
strömmen bör hälla sig mellan 2.5 till 5_0 mA. 

Invid nyckeln bör sitta ett hf-störskydd då Kortdistanstelegrafering med ramantenn 
den nycklade strömmen är c:a 40 mA samt Då i våra dagar mycket göres för att in
ett teckenavrundningsfilter, allt enligt »The tressera scouterna för vår hobby, kan det vara 
Radio Amateurs . _ .» 1949, sid. 248. intressant att veta att demonstration av 

kortvågsutrustning förekom redan vid det in
ternationella scoutlägret på Beatelund utanför 

NBFM contra AS SaltsjÖbaden 1927! 
Att köra NBFM för lokal-QSO:n och Al Enligt ett referat i »Radio-Amatören» det 

för DX är en relativt enkel och billig utväg året hade Stockholms Radioklubb byggt 
men man kan tyvärr inte räkna med att nå »kombinerade sändare-mottagare för raman
dem som ha breda mottagare. Ehuru de flesta tenn» avsedda för portabelt bruk. »Apparater
åtminstone i stockholmstrakten har smala na, som utgöras av små lätta lådor i mahogny, 
mottagare innebär A3 givetvis en effektivare till vilka var sin ramantenn om 0_75 m 2 yta 
utväg för lokaltrafik såväl som vid goda DX fastskruvas, demonstrerades den 13 september 
öppningar_ I så fall bör om anodmodulering inför klubbmedlemmar av ing_ Anders Djur
väljes en modulator om c:a 20-25 W använ berg (ex-SMVH numera SM5GN!), som även 
das, för vilket ändamål två 6L6G i push-pull redogjorde för de räckviddsförsök som utförts 
AB1 synas som klippta och skurna. En triod med desamma. Sändningseffekten är mycket 
kopplad 6V6G räcker som drivrör om kol ringa; samma rör ,användes som oscillator vid 
kornsmikrofon användes (se f. Ö. QTC nr 4, sändning och som detektor vid mottagning, 
1949). Med A3 ökas emellertid som på lång endast med högre anodspänning i förra fallet. 
vågsbanden risken för BC-QRM väsentl igt Våglängden är c:a 60 m med ganska liten va
jämfört med FM och NBFM. riationsmöjlighet och räckvidden några få 

SM5VL kilometer. » 
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Anntennteori 
Av SM5AR 

(Forts. från föreg. nr) 

Det sätt på vilken reflektionsfaktorn (ba
serat pä absolut ledande jord) varierar med 
antennhöjden visas i figurerna 8 till 17. Fig. 
8 till 13 härstammar frän den horisontala an
tennen av valfri längd, samt vertikala anten
ner med en längd som motsvarar jämna halv

vågor. ,,_.. ~,,: 

r r~~ 

z/o 1,# o ~~ 2,D 2,D f," o "" 2,Q 
,c;G. 8 AIYTEIYIYH07~·fO. F/G. '!J AIYTEffffH01.D=!o/ il. 
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FIMP AIYTEIYIYH07.D=~il. ,c;G.l1 AIYTEttIYH07C=%A 

".",•.70' .50'30' 

(O· 10' I p. . 10' 

~o {,O o "o 2/0 2/0 1,0 o 1,0 2,0 

r/If.12 AIYTE/Y/YH07,P# lA hoj AIYTEIYIYHÖ7,D=lffA 

Fig. 14 till 17 hänvisa till vertikala antenner 
med en längd, som motsvarar udda antal 
halvvågor. 

En jämförelse mellan diagrammen visar aLt 
lägena för noll och maximum är helt omkas
tade vid de båda typerna. 

Det måste ihågkommas, att dessa figurer 
ej anger antennens vertikala strålningsdiagram 
utan representerar enkla multiplikationsfakto
rer för erhållande av den resulterande strål
ningen från markytan. Med den skillnad mel
lan vertikala och horisontala antenner som vi 
redan behandlat, gäller figurerna lika väl för 
andra antenner. Det bör än en gång påminnas 
att användandet endast gäller för vertikala 
vinklar. 

Fig. 18 visar vinklar vid vilka noll och 
maximum uppträda .såsom funktion av antenn
höjden. 

Del heldragna linjerna äro maxima, och de 
streckade linjerna minima för horisontala an
tenner eller vertikala dylika, med en längd som 
motsvarar en jämn multipel aven halv våg
längd. För vertikala antenner med längden 
svarande mot ett udda antal halvvågor äro 
de streckade linjerna maximum och de hel
dragna noll. Om vi exempelvis önska maximum 
markreflexion av den direkta strälen i en 
strålningsvinkel av 20 grader, skall antenn
höjden vara 0.75 våglängder. Samma höjd ger 
oss ett minimum vid 42 grader, och ett andra 
maximum vid 90 grader. Denna tabell ger en 
grov uppfattning om mönstret av mark
reflektionen för antennhöjder, liggande mellan 
de som visas i föreg. figurer och ävenså under
lättar att erhålla den rätta höjden för varje 
önskad strålningsvinkel. 

M arkreflexion och strålningsresistans 

Vågor, som från antennen utstrålas rakt ned 
mot markytan, reflekteras åter i vertikal led 
och introducerar en ström i antennen på sin 
väg uppåt. Storleken och fasen hos denna in
ducerade ström beror på antennens höjd över 
den reflekterande ytan. 

Den totala strömmen i antennen utgöres så
ledes av två komponenter, den ena orsakad 
av effekten från sändaren, den andra orsakad 
av absorberad energi från den reflekterade vå
gen. Den sista komponenten är naturligtvis 
mindre än den första, men vid vissa höjder 

kunna de två komponenterna vara mer eller 
mindre i fas och följaktligen giva en högre 
total ström än vad som skulle erhållits med 
samma tillförd effekt till en antenn, som var 
fritt upphängd. Vid vissa höjder kunna de två 
komponenterna även vara helt ur fas. 
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Småvarmt 
Ur äldre QTC-årgångar 

Ett rekord-QSO ägde söndagen den 18 au
gusti 1935 rum mellan VS1AJ, G5BD, W6GRX 
och W8CRA. Alla fyra stationerna hade kon
takt med varandra och förbindelsen uppehölls 
i hela två timmar tills W6GRX skulle äta fru
kost, W8CRA lunch, G5BD middag och VS1AJ 
skulle gå till sängs! 

-x· 

QST omtalar en figur i Los Angeles, som 
fick sin licens indragen, och det aven massa 
orsaker. Han hade sänt ut »profanb> språk, 
stört polisradio, uraktlåtit att föra logg, an-

Strömmens förändring med höjden vid kon
stant tillförd effekt, är ekvivalent med för
ändringen i antennens strålningsresistans. En 
horisontal halvvägsantenn exempelvis, visar en 
ansenlig förändring i strålningsresistans vid 
varierande höjder, och endast vid vissa höjder 
blir n:sistansen ekvivalent till vad som är nor
malt för fritt upphängd antenn, nämligen 73 
ohm. Detta synes, som ovan nämnts, i fig. 19. 

Markskärmning 

Effekten aven perfekt ledande jord i an
tennens närhet kan erhållas på konstgjord 
väg, genom att installera en metallskärm eller 
ett metallnät pä eller under markytan under 
antennen. En dylik skärm förbättrar ofta an
tennen genom reduktion av markförlusterna 
nära antennen, vilka pä grund aV: den höga 
intensiteten hos strå,lningen, äro ganska be
tydande. Skärmen är mycket effektiv vid höga 
frekvenser och bör sträcka sig minst en halv 
våglängd i varje riktning från antennen, även 
om goda resultat erhållits med skärmar, vars 
dimensioner varit reduceradE med 25 0/o. 

Förutom förlustminskning, åstadkommer 
skärmen en ganska effektiv stabilisering av 
antennhöjden sä till vida, att strålningsresi
stansen blir lätt bestämbar. Emedan reflek
tionen frän en skärm av lämplig storlek en
dast gör sig gällande för höga vinklar, kom
mer emellertid närv1 mn av sllärmen icke att 
förändra effekten av den befintliga jorden 
vid låga vinklar, emedan vågor med låg vin
kel reflekteras på avsevärt avstånd från an
tennen. (Forts. 

vänt icke tilläten våglängd och låtit en olicen
serad amatör begagna stationen. Finns det 
såna djur på närmare håll? 

o}:. 

Härförleden körde G2PL 1.5 watt med 
W6CUH, som rapporterade QSA5, 2PL mins
kade då till 22,5 volt och 10 mA input och 
var då QSA3. Man skulle nästan kunna tala 
om »underwattensförbindelse»! 

·x-

Vad sägs om detta: A. J. Gironda W2JE fick 
ett QSL frän en nybörjare. Kortet var adres
serat till »Mr. H. R. Okinbook, W2EJ». Ni 
gissar väl sammanhanget? 

eX· 
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GBPO-beamen 

På ett hotell i New York blev jag en dag 
uppringd av W2CAA, som hade ett msg från 
SM60B. Vi pratade radio en stund, varvid han 
berömde en enkel beamantenn typ G8PO, som 
lät intressant. I ett brev fick jag närmare 
data, som senare utprovades av SM5QO med 
gott resultat på 20 m . Så här låter beskriv
ningen: 

10.01", :JODn lUNSA
I
L 

leOlm JODn :UMSA 

3,6~m 
~AC/lYti 

~'6m 
150.12 
REMSA 

A~-st 2,HmI;U",SA, Pif/DEN ~ VAiffl 
Arm. IStJ.a 

~ -
5E 

A"l 
~16m 
ISOJl. 
ifEM5A 

Punkterna »A » och »B » äro matningspunk
t erna för den egentliga 72-ohms feederledning
en. Anslutes feedern i »A» blir strålningsrikt
ningen enligt pilen intill denna bokstav, an
slutes feed ern i »B» blir strålningsmaximum 
180 0 från det föregående. Ett tvåpoligt, två
vägs relä användes av W2CAA att skifta 
riktningen. Förhållandet mellan fram- och 
backriktningen är 20 db, vilket är avsevärt 
bättre än för en tvåelements Yagi. 

FOUJi"J) J)IPOl[ 

2,1iltm 
15M 

3,96m 
150fL 

]J. P.J).T ULAY 

';"'" 
ISOn. 

;'()i.~lJ) ~/'POU 

Obs.! 	Mittremsan skall korsas 
enl. första figuren . 

Observera att radiatorerna bestå av 300 
ohms ' Twinlead, stubarna av 150 ohms dito 
samt feedern av 72 ohms dito. Den sistnämn
da kan ha godtycklig längd. 

A.v bifogad skiss framgår hur relät är 
inkopplat i praktiken. Notera att antennele
menten äro matade i fas, oberoende av mat
ningspunkten, samt att 150 ohm-remsans mitt
del är vriden ett halvt varv mellan de två 
matningspunkterna. Om antennen av misstag 
inkopplas i fel fas erhålles ingen skillnad mel_ 
lan fram- och bac'kstrålningen, och man har 
svårt att få antennen att »suga» samt får för 
hög strålningsvinkel mot horisonten med föga 
dx som resultat. 

W2CAA skriver, att han monterat relät på 
en stolpe rätt under mitten av antennen och 
därvid låter centerstycket av 150 ohms rem
san hänga ned fritt i en bukt på ena sidan 
av stolpen. I vårt bistra klimat är det kanske 
bättre att fästa buktens nederände vid en 
standoff, så att den ej ligger mot stolpen i fuk
tigt väder. 

Vid ett qso med W2CAA under vinterns mi
serabla conds gav signalstyrkan sannerligen 
belägg för att antennen fungerade fb. 'De stå
ende vågorna på anordningen äro mycket små 
och W2CAA säger sig köra med upp till 500 
watt input på beamen. SM5XH 

FRO-nytt 
SM5VK Bengt Petersson, Emausgatan 29 

D/2, Västerås, har åtagit sig att hjälpa DC5 
med arbetet i 5L. Medlemmarna inom lands
ortsdelen av 5:e distriktet böra därför i första 
hand hänvända sig till SM5VK. 

I Stockholm har bildats en »FRO aktivitets
kommitte», där SM5AFB fungerar som ord

förande. FRO De5, SM5JN. 

ZS5FG önskar SM-aSa 
ZS5FG, Syd-Afrika, vill gärna har QSO 

med SM-hams på 28 Mc foni (80 W). För dem, 
som brevledes vill komma i kontakt med ho
nom kan nämnas att hans fru kan svenska. 
Själv kan han endast engelska. Adress: Mr 
Rusty Beatson, 3 Montealm Road, Morning
side, Durban, South Africa. 

Torsten Svensson, SM5AEZ 

SÄNDARRÖR I HELGLASUTFÖRANDE 

:Typuetecknin g ! RörtYJl I v /V) II ~A) 

PE OS/25 Pentod 12,6 0,7 
__o - -

PE 1/100 Pentod 12,6 1,05 

-- --

QB 3/300 Tetrod 5,0 6,8 

----

QB 3,5/750 Tetrod 5,0 15 

--

QQC 04/15 
Dubbel 6,3 tetrod 0,68 

--
Dubbel· 12,6 0,95 

QQE 06/40 te trod (6,3) 0 ,9) 

-- - -

TB 2,5/300 Triod 6,3 5,4 

-- --

TB 3/750 Triod 5,0 15 

-- --

TB 4/1250 Triod 10,0 9,7 

8 

500 I350 

--
1000 
800 
600 

- -

3000 
2500 
1850 
--

4000 
2000 
2500 

400 
250 

600 
600 
400 

2500 
2000 
1700 

3000 
1500 
2000 

- -
4000 
2500 
4000 
2500 

kloss C·tgf 

30 (1 00 Mp/s) 
12.5 (1 50 M/ps) 

100 (60 Mp/s 
85 (60 Mili s 
70 (60 Mpls 

375 000 Mp/s 
360 050 Mp/s 
240 (200 Mpls 

1000 (75 N!P!S 
490 (75 Mp s 
435 020 Mp/s 

19,5086 Mp/s 
12 (186 Mp/s 

86 (60 Mp/s 
80 050 Mp/s 
40 (300 MIl[s 

365 (60 Mp/s 
265 000 Milis 
205 050 Mp s 

820 (30 Mp/s 
370 (30 Mp/s 
520 (120 Mp /s 

1750 (2 Mp/s 
985 (2 MPls 

1450 (1 00 Mp s) 
880 (100 Mp/s) 

Mo tsva righet 

RCA 4-125A/4D2J 
E IMAC 4-125A 

RCA 4- 250A/5D22 
EJMAC 4-250A 

RCA 829B 

Philips nya sändai:l'ör äm utförda 
som helglasrör med botten av sin
trat glas. De större typerna ha 
zirkoniumbelagd kolanod samt 
dubbelspiraliserad och torierad 
volfram katod. Genom att kolven 
är utförd av hårdglas kan anod
temperaturen för dessa uppgå till 
800-850° C. Rören äro, trots de 
små dimensionerna, mycket sta
bilt byggda, ha haftiga molyb
denstift och hög överbelastnings
förm åga. De fordra små styref
fekter och lämna god uteffekt 
även vid reducerad anodspjnning, 
ha funnit vidsträckt användning 
för fartygs- och marks3ndare 
samt för industriella, medicinska 
och andra ändamål. För amatörer 
äro de mindre t yperna idealiska. 
Begär utförliga data från Philips 
Sändarröravdelning, Stockholm 6 
telefon lokal 340580, riks 340680. 

PHILIPS 
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6J6-converter för 144 Mc 
Med föregående något knapphändiga be

skrivningar på convertrar för 2 m-bandet i 

salig åminnelse skall undertecknad försöka att 
utförligare beskriva en något förbättrad d:o 
speciellt vad beträffar känsligheten och i viss 
mån även frekvensstabiliteten mot antenn
variationer framkallade av fladdrande feedrar 
m. 	m. 

Det finns ingen anledning att frångå 6J6 
som katodjordad Clapposcillator och triod
blandare. Tre olika sorters hf-steg provades 
och jämfördes ifråga om brusegenskaper, sta
bilitet och isolation mellan antenn och blan
darekretsarna. Dessa voro a) 6AK5 som nor_ 
mal hf-pentod, b) 6J6 med första halvan som 
katodföljare och andra som grounded-grid. 
steg samt c) 1/26J6 som grounded-grid-steg. 
Varianten b) var omöjlig att med enkla me, 
del få stabil, varför den uteslöts. Däremot voro 
a) och c) mera jämspelta. Brusegenskaperna 
voro bättre hos c) än hos a), dock ej så myc
ket som väntat, medan isolationen var bättre 
hos a) än hos c). Emellertid var den senare 
egenskapen tillräckligt god hos c) och om 
dessutom enhetlighets- och kostnadssynpunk-

Frontvy och undersida , 

ter lägges på bygget, så blir lh6J6 i grounded
grid svaret. Här är alltså gallret jordat och 
signalen införes mellan katoden och jord och 
uttages mellan anoden och jord. 

Användes convertern i samband med en or
dinär trafikmottagare med hf-steg är dess 

'If 
L 7 

~!;~~~'rrd 

m;	 
A~'d' 

'2., 

~ Ir"" vN/OS lC7 

L6 

. i-{" oSV 

, 

1f<1/~d 61ri'd 

Stycklista 

R 1 = 100 SJ 
R 2 = 470 SJ 
R 3 = 470kQ 
R 4 = 27kQ 
R, 5 = 20kQ 
C 1 = C2 = C3 = C 7 = 470 pF, mica 
C 4 = 25 a. 50 pF, mica 
C 5 = trimrner 3-30 pF (Philips). 
C 6 = 5000 pF 
C 8 = C9 = 20 pF, mica el. ker., svag temp

koeff. 
C10 = 2X12 pF (-ZK typ 1212). 
C11 = trimmel' 20 pF (-ZK typ 7020). 
L1 = 3 v. push-back vid L2 :s jordända. 
L2 = L3 = 3 v. 1.5 EE, diam. = 10, längd = 

7 mm. 
L4 = 0.25 EE tätlindat på diam. = 10, längd 

= 30 mm. 
L5 = 5 v. push-back vid L5:s jordända. 
L6 = 50 cm 0.25 EE tätlindat på diam. 

5 a 8 mm. 
L7 = 4.5 v. 1.5 EE, diam. = längd = 10 mm. 

mf-Qutput fullt tillräcklig. En del bc-mottaga
re ha emellertid så dålig känslighet att det 
är den som blir helt utslagsgivande för resul
taten på 144 Mc. Ett mf-steg med en 6AU6:a 
inbyggd i convertern enligt tilläggsschemat 
bör emellertid hjälpa upp situationen. Under 
alla omständigheter skall en tydlig brusök
ning märkas i huvudmottagaren när conver
tern kopplas in, annars är huvud-RX:en för 
svag. 

Schema och uppbyggnad 

Lokaloscillatorn är .som nämnts en Clapp 
och dess frekvens ligger under signalfrekven-

F ö r 'e n i n g e n S v e r i g e s S ä n d a r e a m a t ö l' e r 

sen. Genom att jorda katoden fås en ren och 
stabil ton som i bästa fall kan bli T9, men 
till skillnad från den vanliga varianten av 
Clappen fordras här en split-stator kondensa
tor C10 för bandspridningen. Denna är emel
lertid den enda som behöver varieras för att 
stämma av inom 144-146 Mc, då alla signal
kretsarna äro så breda att de kunna justeras 
en gång för alla mitt på bandet. Anodspän
ningen för oscillatorn bör absolut inte vara 
större än 105 V, emedan den annars lätt vild
svänger och bör vidare vara reglerad aven 
VR75, 95 eller 105 ur frekvensdriftsynpunkt. 
Via kapacitiv koppling i röret föres oscillator
spänningen över till blandargallret, där bland
ning sker med signalspänningen över L3. Mel
lanfrekvensen uttages i anodkretsen L4-C5, 
som genom trimning av C5 kan väljas var 
som helst mellan 6-11 Mc. Linken L5 kopp
lar induktivt ut signalen till en vanlig mikro
fonanslutning, varifrån en 75-ohms koaxial
kabel sedan löper till RX:ens antennintag. För 
att undvika självsväningar är C5 fastlödd på 
den till katoden och jord anslutna mittpinnen 
och anodstiftet, direkt på rörhållaren. På det
ta sätt blir blandardelens anodsida effektivt 
jordad ur UKV-synpunkt. 

Grounded-grid-steget företer inga märklig
heter och vilka elektroder som använts fram
går av skissen över rörhållaren. L2 och L3 
äro orienterade så att deras axlar äro vinkel
räta mot varandra, detta för att minska den 
induktiva kopplingen dem emellan. 

F. ö. tala fotografierna för sig själva, stu
dera dem noga och bygg så nära likt dem som 
möjligt, för det är smådetaljerna som gör det 
på UKV. 

Varje steg är jordat för sig till fästskru
varna på respektive rörhållare. Under varje 
skruv ligger fjäderbrickor och båda skruvar
na ha utnyttjats, Allt som för oscillatorspän
ning är fast förankrat i chassiet, kopplings
stod och dylikt för att öka stabiliteten. L1, 
L2 o,ch L3 äro, fribärande o,ch fastlödda i sina 
tilledningar på någon lämplig punkt. 

En planetväxel på 1: 5 användes för inställ 
ning av C10. 

Trimning 

Antag att 8 Mc mf väljes. Med C10 mitt på 
skalan trimmas C11 så att oscillato,rn hamnar 
pågå 137 Mc eller 2.19 m våglängd, vilket kon

trolleras med Lecher-trådar (se ARRL's hand
bok 1949, sid. 466-467), vågmeter eller en 
kalibrerad RX. Genom att mata in en svag 
mf-signal direkt på blandarrÖrets galler av
stämmes C5 till maximal styrka på 8 Mc
RX:en. En i närheten uppställd jämn super
regenEirerande »blåslampa» är utmärkt so,m 
signalgenerator. Den inställes mitt på 2 m
bandet och L3 samt antennkopplingen justeras 
till maximalt brus, härrörande från »blåslam~ 
pan». Detta arrangemang är lämpligt att vid
taga, då rätt stor dragning av oscillato,rkret
sen med signalkretsen L3 förefinnes. 

Vid trimning på en 2 m-station får man 
finna sig i att utföra en serie successiva ap. 
proximatio,ner. 

Följes konstruktionsbeskrivningen noga be
höver endast kopplingen L1-L2 och induk
tansen hos L3 justeras i hf-delen. I o,riginalet 
erhölls ur brussynpunkt optimal koppling mel

'0 L4[j 

L1 

+IOSV 

MF-steg till convertern 

lan convertern och en 300-ohms antenn o,m ett 
varv av L1 stacks in mellan de två närmast 
jord belägna varven på L2. 

Convertern visade sig vid prov vara c:a 
2/3 S-enhet (4 dB) sämre än en optimalt juste
rad »Wallman-cascode»-converter, som ju är 
den bästa hf-delen vid dessa frekvenser. 

SM5VL 

Rättelse 
I artikeln om preselecto,rn (Se QTC nr 11/49) 

har en rad om spolarnas data bo,rtfallit. Här 
följer den riktiga lydelsen: »Området 13-27 
meter täckes med L1 = 2 varv o,ch L4 = 4 
varv med en tråddiameters mellanrum mellan 
varven. Avståndet mellan Ll o,ch L2 är 6 mm. 
För 25-50 meter är L1 = 2 varv 'o,ch L2 = 
14 varv ,tätlindade. Avståndet mellan Ll o,ch 
L2 är 6 mm, » -	 850 
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eller motordito. Dessa obehag försvinna. dockTYM 
snabbt vid 50-takt. »Nw nil QRM, OK FB.» 

Det var en gång en ung man, som Red. Känns det igen? Ibland är naturligtvis »QRM» 
ofta brevväxlade med och som därvid fram	 befogat, men alltför ofta är ursäkten genom
förde både intressanta och roande synpunkter 	 skinlig som glas. Träna upp förmågan att läsa 
på sådant som rörde oss amatörer och vårt 	 igenom störningar. Då går t. o. m. »bullem) att 
uppträdande på banden. För att skilja honom 	 ta. Hi. Den som klagar över omöjliga QRM 
från »The Old Man» som brukade skriva i 	 där, har nog inte vuxit ifrån tränings-sum
QST döptes han till TYM (The Young Man). 	 mern ännu. 
Vi ha under årens lopp haft mycken glädje »Lids» bland foneham'arna förbigår jag un
av hans artiklar och det låg därför nära till 	 der tystnad. Lyssna på dem och döm själva. 
hans att be honom skriva några rader för Det finns' naturligtvis även goda amatörer. 
detta nummer, vilket han på rak arm lovade. 	 Ham'en med BK eller duplex, vacker; koncis ' 

För att vi skall få ett historiskt perspektiv slagning, stabil och ren ton och som aldrig 
på denne mystiske man, vars identitet ännu behöver säga QRM, när han menar QRS ha vi 
efter 15 år ej är avslöjad, börja vi med han:) som väl är även ett par exempel utav. Givakt 
allra första epistel införd i QTC 1938 och av på er egen teknik och jämför den med »stor
sluta det hela med hans senaste. TYM har fräsarnas». Det är värt besväret! 
ordet: ... och här följer den senaste. 

SM-etern blir livligare för varje dag som Härom kvällen satt jag vid rx'en och ·ratta

går. Nya anrop höras och old-timers sticka de för att finna ett lämpligt offer att. prata 

upp huvudet och visa, att · de leva. Men ibland bort en stund med. Bandet det'v:anliga,var 

blir man ledsen, när man lyssnar på banden. 7 Mc, och sigsen som hördes de v3.1!:!iga, de 

Varifrån ha en del hams fått sin uppfattning också. Där fanns elbuggar och epalinjaler, 

om op-teknik? Många kä: ma ej till de van vibropiex och raka nycklar, vfb vfo's och mot

ligaste Q-förkortningarna och ha för övrigt satsen, starka sigs och svaga 3igs - kort sagt, 

ej minsta omdöme vid sitt uppträdande i etern. 	 bandet lät som ett band skall låta. Man satt 
faktiskt och blev nyckelsugen, när man hördePå 7 Mcjs finner man utmärkt material för 

" .med vilken iver pojkarna avhandlade det gamstudier av såväl vy fb ops som hårresande 
la men evigt nya temat: antenner, tx, rx,»lids». Glädjande nog är det mycket sällan en 
sked, dx och allt annat som gör livet värt attSM höres ha en ton under T8. Det stora fler
leva för den sanne radioten.talet har gått in för ECO eller Xtal. Stabili 

Mitt i allt snacket svepte över bandet heltteten är det ju ibland si och så med, men i 
plötsligt en fläkt av spänning och äventyr, enallmänhet är den tillfredsställande. 
fläkt av det där odefinierbara något som ger

Stilen. Ja, att stilar kunna vara så olika en ett intryck av att allt kan hända. Band
som de äro, har man faktiskt svårt för att tro. atmosfären, som en lång stund varit enbart 
Där finns en SM5- som för,ltom fult släp på 

familjär och andats frihet, jämlikhet och bi'o
punkterna utmärker sig genom att förvandla derskap, blev laddad, förtätad, nästan bister. 
CQ till NNZ. Bredvid honom kör SM6- med .Ett DX flöt upp, you see. 
den mest perfekta slagning - ren njutningen 

Det stack upp näsan, vädrade i luften ett 
att höra - och när han slår med bug låter 

slag och slog sedan cq, lugnt och sansat, väl
denna spotta med 100 % OSA5. En SM7 slår 

medvetet om det uppseende cq-signalen väckte.
7 som EB, en annan sjua SM7 som. 37. En 

När call-sign givits första gången börjad~ _det
tredje SM7 skiljer sig från alla andra genom 

bubbla, pipa, tjuta och hatta ± 10 kc om...fre
sin militäriskt avhuggna och precisa stil, och 

kvensen för att sedan så småningom åter bli 
en fjärde behandlar nyckeln på en aning ore

bli lugnt. Bandets cq-ekvilibrister voro tysta.
gelbundet men icke desto mindre hyperelegant 

En G och en SM plus ett par till me~ qrg
sätt. 

några kc ifrån dx'et fortsatte sitt prat t~yck
Trafiktekniken är också skiftande. Anmärk lig okunnighet om vad som skedde så att säga

ningsvärt är, att ham'arna synes vara så ohå inpå deras knutar. 
gade att träna upp sin QRQ-Iäsning. Vid 70 Dx'et slog K. 
- rena promenadåkningen - blir det QRM (Forts. å sid. 54) 
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Nu har Vl
• flyttat 

hit! 

För att bättre kunna betjäna våra Stock

holmskunder har vi flyttat vår rörelse till 

centrum av staden, där vi även öppnat vår 

butik för försäljning av radiomateriel. Affärs
s tiden där blir liksom tidigare 9-18, fredagar 

Vi bedja även alla våra 9-20 samt lÖrdagar 9-17. 
landsortskunder notera 
vår nya adress och Vi kommer även i fortsättningen att föra 

våra ändrade telefon såväl spec.-materiel för amatörer som stan
nummer. 

dardmateriel för radioreparationsfirmor. 

s 
All/ mellan an/enn och ford 

INGENJORSFIRMA ELFA 

~,..,=- Holländaregatan 9 A Stockholm Tel.: 207814, 207815 



54 55 Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Du milde. Större delen av Europas amatö W1AKY gratulerarrer med SM starkt representerat lade sig på 
nyckeln som en man och släppte lös så många 
wattar sammanlagt att det var ett rent under 
att dx 'et överlevde chocken. 

Lumptuggarna voro omkullsprungna inom 
loppet av två sekunder och »the struggle for 
DXCC» var i full gång. Man skrek, lyssnade 
ett slag, hörde inget utom att ett otal andra 
ropade samma som man själv, greps av panik 
och startade på nytt, lyssnade ett slag, hörde 
inget utom - - 

Vart hade broderskapet tagit vägen? Arm
bågarna hade vässats och jag inbillade mig att 
jägarna satt med bistra ansikten och betrak
tade kollegerna på frekvensskalorna i det de 
mumlade fula ord om varandra. 

Jämlikheten fanns fortfarande - en ann 
är ju så god som en ann! Ett par SM låg 
nolltonade på varandra (och på dx'et) och ro
pade i skift - när den ene släppte nyckeln 
började omgående den andre osv. Ingen tyck
tes få det eftertraktade bytet. 

Jo, en! Ty friheten var också representerad: 
En liten bit från platsen för dramat låg en 
SM och qso'ade dx'et i lugn och ro, fri från 
qrm och glad som en spelman. Vackert! I Vår gamle vän Ed, WlAKY har med anled
sanning ett strålande exempel på smartness. ning av jubileet sänt oss sina hjärtliga gratu
Den lycklige hade förutsett kala baliken, lagt lationer jämte hälsningar till alla sina svenska 
sig litet avsides och i anropet bett om »qmf» vänner. Funnes det någon »Förening för 
(gå till win frekvens) . Saken var klar. svenskhetens bevarande i hamlandet» skulle 

Sällsynt och makalöst roligt att bevittna! Ed säkert vara hedersmedlem i den! 

Barnkivet på den ursprungliga dx_frekven När -AKY hade klarat av ifyllandet av alla 
sen fortsatte en stund men ebbade så. små sina qsl till SM, satte han upp de han erhå.llit 
ningom ut. härifrån och tog bifogade foto. Det är en god 

skörd, minsann. Han skriver: »Tummen somVi har många goda ops inom våra led, 
hänger ner från taket är inte Frankensteinsmen det skulle nog inte skada med ännu fler. 
eller något sådant. D et är en gummitumme,Hams med »god ton» och verklig amatöranda 
som sitter på ett 10 kW-rör (prydnads-!) imed allt vad det innebär. Hams man med be
taket. Erkänner att det ser lite mystiskt utundran talar om på meetings och i luften. Det 
på fotot .finns sådana - lyssna själva får ni höra! 

Condx på 10 m-bandet är fb. På 20 m kör 
73 j"ag inte förrän i vår igen. Kommer nog att ha 

Eder TYM. en station i sommarstugan på Cape Cod och 
då blir det kanske både CW och foni-qso med 
SM-stationer.» 

Ett tjog nya !Lams -WL 

blir det till våren som resultat av två kurser 
amatörradioteknik, som anordnats på. S L 

Gynna våra annonsörerKurserna ingår i regementets frivilliga fritids
undervisning, omfattar vardera 36 timmar och Säg att Du såg det aTe 
ledas av SM5IQ och SM5APV resp. 

För e ningen S 'v erig e s Sändareamatör e T 

Break-in Amatörradio - på norska 

Under en längre tid har jag då och då kopp Amatorradio. Populrert forklart av 
lat om mitt breaksystem men aldrig fått det LA8VA, Arne Westerlid. H. Asche
riktigt acceptabelt förrän SM5GQ gav mig ett houg & Co., Oslo 1949. Pris sv. kr. 
uppslag. Jag provade det genast på min ~: 60. 
BC-348--R - och si, det gick fint. 

Litteratur för dem som på egen hand vill 
I princip kopplas ett par extra motstånd på 

tillägna sig de kunskaper som fordras för att 
0.1 megohm till de båda första hf-rörens gal klara proven för amatörlicens är det ont om. 
ler. Motståndens andra ändar hopkopplas och På skandinaviskt språk finns det väl ingen 
avkopplas med c:a 2000 pF till jord. I hop

alls. Det är därför med tillfredsställelse vi kon
kopplingspunkten tillföres en minusspänning 

statera att denna lucka nu är fylld.
på 30 a. 50 volt, som erhålles »någonstans» när 

LA8VA har nämligen samlat de föreläsning
nyckeln är nedtryckt. I mitt fall erhålles mi

ar han hållit vid kurser i radioteori till en 
nusspänningen via en extra kontakt på el

trevlig bok på 227 sidor. Han klargör där på
buggen. Minusspänningen fås från en bleeder 

ett lättfattligt sätt alla de företeelser vi stöta 
som lagts över elbuggens likriktare. Ett ut

på när det gäller radio. 
tag på bleedern föres till jord och »neränden» 

Kapitelrubriker saknas, ty boken är skriven 
ger då minusspänningen. Elbuggens reläkon

i form aven fortlöpande »handling», som bör
takt har justerats så at~ den går in ett ögon

jar med atomkärnorna, fortsätter med de elek
blick innan sändarens nycklingskontakt sätter 

triska storheterna svängningskretsar, rörteori,
in . 

enkla förstärkare och återkopplingen fram till 
Vid automatisk gallerförspänning på P A de olika mottagartyperna. Därefter lämnas en 

steget torde den minusspänning som erhålles redogörelse för de viktigaste oscillatorkopp
över gallerläckan vid sändning kunna använ lingarna och sändartyperna, nyckelfilter, enk
das. Man måste dock se upp med hf_avkopp la antenner och deras matning samt kraft
lingen så att inte högfrekvens införes sam aggregat . De i boken använda formlerna äro 
tidigt i mottagaren. enkla och illustreras med talrika räkneexem

På BC-348-mottagarna anslutes motstån pel. Till yttermera visso finnes en avdelning 
den lättast på baksidan av »högfrekvensbur där enlda matematiska begrepp förklaras. 
karna», där gallermotstånden (48-1) och Ett intressant kapitel redogör för uppgif
(48-2) äro monterade. Umpligt är även att terna vid ett (norskt) teoriprov och ger även 
inkoppla ett motstånd på c:a 0.1 megohm i lösningarna till dem. Ett annat behandlar 
AVC-ledningen mellan ledningen från AVC olika typer av mätinstrument och deras an
OFF-MVC-omkopplaren och gallerläckan vändning. Som avslutning följer så ett kapitel 
(50-3) till andra mf-röret (se schemat till om morseträning. 
BC-348). Bland bilagorna märkes en förteckning över 

I min installation erhålles vid sändning svag de vanligaste amatörförkortningarna och Q-

medhörning då omkopplaren står i MVC-läge dito samt en prefixlista. -WL 

medan mottagaren är helt tyst i AVC-lage, 
även då den är inställd på den egna frekven
sen. 

Principen bör även gå att tillämpa på andra 
modeller av mottagare. 

SM5JN, Rune Klinga 

Radions Filateli 

Artikeln med . ovanstående rubrik (sidan 40) 
är hämtad ur Sydsv. Dagbl. för den 29 jan. 
1925! Hi. 

i 
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Prefixlista för amatörradiostationer 
Sammanställd av SM5XL> Sune Breekström 

Den här nedan publicerade prefixlistan tor
de vara den mest utförliga som någonsin sam_ 
manställts över amatörradiostationer. Vi äro 
- XL stor tack skyldiga för allt det arbete han 
nedlagt på att få listan så fullständig och kor

EP,EQ 
ET 
F 
FA 
rB8 
Fe 
FDS 
FE8 

21 
37 
14 
33 
39 
15 
35 
36 

AS 
AF 
EU 
AF 
AF 
EU 
A F 
AF 

Persien 
Etiopien , Abessinien 
Frankrike 
Algeriet 
Madagaskar 
Korsika 
Franska Togoland 
Franska Kamerun 

rekt som möjligt. 
Listan är uppgjord enligt följande system: 

Kolumn 1 : Prefix 

FFfi 
FG8 
Fl8 
FK8 
FL8 
FM8 
FNI 

35 
8 

26 
32 
37 
8 

22, 

A F 
NA 
AS 
OC 
AF 
N A 
AS 

Franska Västafrika 
Guadeloupe 
Franska Indokina 
Nya Kaledonien 
Franska Somaliland 
Martinique 
Franska Indien 

» 2: DX-zon för W AZ F08 32 OC franska Oceanien, Tahiti, Säll

» 3: Kontinentområde en!. lARU (för fP8 
FQ8 

5 
36 

NA 
AF 

skapsöarna 
Miquclon och S:t Pierre-öarna 
Franska Ekvatorialafrika 

WAC) NA = Nordamerika, SA 
= Sydamerika, EU = Europa, 
AS = Asien, AF = Afrika, OC 
= Oceanien. 

FR8 
FU8 , YJI 
FY8 
G 
GC 
GO 
Gl 
GM 

39 
32 
9 

14 
14 
14 
14 
14 

AF 
OC 
SA 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 

Reunion-ön 
Nya Hebriderna 
Franska Guyana, lnini 
England 
Kanalöarna 
[sIe of Man 
Nord-Irland (ej Eire) 
Skottland 

AC3 
_'\C4 
AG 
AP 
ARI, YK 
AR8 
C, XU 

CE 
CM,CO 

CN8 
CO, CM 
CP 
CR4 
CR5 
CR6 
CR7 
CR8 
CR9 
CRIO 
CT! 
CT2 
cn 
CX 
CZ 
DA,DK,DL 

DU 
EA 

22 
23 
15 
22 
20 
20 
23,24 

12 
8 

33 
8 

10 
35 
35 
36 
37 
22 
24 
2S 
14 
14 
33 
13 
14 
14 

II 
M,D 

AS 
AS 
EU 
AS 
AS 
AS 
AS 

SA 
NA 

AF 
NA 
SA 
AF 
AF 
A F 
AF 
AS 
AS 
OC 
EU 
EU 
AF 
SA 
EU 
EU 

OC 
EU, 

Sikkim 
Tibet 
Trieste 
Pakistan (Delvis även VU) 
Syrien 
Libanon 
Kina 

C3 24 Taiwan 
C9 24 MX Mandsjuriet, Man

chukuo 
Chile 
Cuba (ej Guantanamo-området) 

CM för telegrafi 
CO för telegrafi 

CMI, COl Pinar del Rio 
CM2, C02 Habana 
C M5, C05 Matan.as 
CM6, C06 Las Villas 
CMS, COS "Oriente" 

Franska Marocko 
Se CM 
Bolivia 
Kap Verde-öarna 
Portugisiska Guinea 
Portugisiska Västafrika , Angola 
Portugi siska Ostafrika, Mosambique 
Portug. Indien, Goa, Diu, Damao. 
Macao 
Portugisiska Timor 
Portugal 
Azorerna 
Madeira-öarna 
Uruguay 
Monaco 
T yskland 

DL! T)'ska medborgare 
DL2 Britt. wnen, ockup.-trupper 
DU Tyska medborgare 
DL4 Am. zonen, ockup.-trupper 
DL5 Franska zonen, ockup.-tr. 
DK7 OKS Ryska zonen, tyska 

medborgare 
DK9 Fr. zonen, tyska medb. 

Filippinerna (prov.) 
AF Spanien 

GW 
HA 
HB 

HC 
HEl 
HH 
HI 
HI. HK
HU 
HP 
HR 
HS 
HVl 
HZ 
l 
IS 
JA 

K, W 

14 
15 
14 

10 
14 
8 
8 
9 

25 
7 
7 

26 
15 
21 
15.37 
15 

24,25,31 

3,4,5 

EU Wales 
EU Ungern 
EU Schweiz 

HBI portabla, 
HB7-HB9 stationära 

SA Ecuador 
EU Lichten stein 
NA Haiti-republiken (ej hela ön H.) 
NA Dominikanska republiken 
SA Colombia 
AS Korea (prov.) 
NA Panama 
NA Honduras 
AS Thailand , Siam 
EU Vatikanstaten 
AS Salldi-Arabien, Nedjd, Hedjaz 
EU, AF Italien 
El: Sardinien 
AS Japan 

JA2-JA4, JA6 25 Hondo, Honshu 
JA5 25 Kyushu 
JA7 25 Hokkaido, Kuri

JA8, tl L1 
JA9 

lcrna 
25 Korea 
24 Ruykyu, Okina

wa, Banin, Vol
cano, lwo-Jima 

31 Marshall-ö ona 
(äv. KX6) 

24 Taiwan (Formo
sa) (även Cl) 

NA Amerikas Förenta Stater, USA 
Kl , Wl 5 Connecticut, Main'e, 

Massachusetts. New 
Hampshire, Rhode Is
land, Vermont 

K2, W2 5 New Jersey, New York 
K3, W3 5 Delaware, District of 

Columbia, Maryland, 
Pennsylvania 

K4, W4 4 Alabama, 5 North 
Carolina, 5 South Ca
rolina, 5 Florida, 5 
Georgia , 4 Kentucky, 
4 Tennessee, 5 Virgi
nia 

El 

EKl 
EL 

14 

33 
35 

EU 

AF 
AF 

EA6 14 EU Balcarerna 
EA8 33 AF Kanarieöarna 
EA9 33 A F Spanska Marocko 

Eire, Irländska fristaten (ej Nord
Irland) 

Tanger 
Liberia 

K5, W5 4 Arkansas , Louisiana, 
Mississ ippi, New Mexi
co, Oklahoma, Texas 

K6, W6 3 California, delar av 
Hawaii- och Pacificom
rådena ; delvis Arizona 
(enstaka) 
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K7, W7 3Arizona (äv.K6,W6). MOl 34 AF Cyrenaica 
3 Idaho , 4 Montana, 3 MD2 34 AF Tripolitanien 
Nevada, 3 Oregon, 3 MD3, MI3 37 AF Eritrea 
State of Washington, 3 MD4 37 AF F. d. Italienska Somaliland 
Utah, 4 Wyoming, 3 MD5 , SU 34 AF Eg-,.pten , Suezkanalzonen 
delar av Alaska MD6, Yl 21 AS Irak 

K8, W8 4 Michigan , Ohio, West MD7, ZC4 20 AS Cypern 
Virginia MF2 15 EU Trieste 

K9, W9 4 Illinois , Indiana, Wis MI3 Se MD3 
consin MP4 < 21 AS Oman 

K0, W0 4 Colorado, North Da :-.1S4, VQ6 37 AF Brittiska Somaliland 
kota, South Dakota, MX, C9 24 AS Mandsjurie!, Manchukuo 
lowa, Kansas, f.1inne NY4 8 NA Guantanamo-områdct (på Cuba) 
sota. Missouri. N e OA 10 SA Peru 
braska OE, MB9 15 EU Osterrike 

KB6 31 OC 
Enstaka KO, W0, Alla stater 

Baker-, Canton (delvis). Ender
bur)'-, Howland-öarna, Ameri
kanska Phoenix-öarna 

OH 15 EU Finland. OH1-0H9 geografisk di
striktsindelning, men i varje di
strikt utdelas alla signaler AA 
·-ZZ. 

KC4 
KC6 

!3 
31 

AF, 
OC 

SA, OC Antaretica , Little America 
Canton-ön (delvis; även KB6) 

OK 15 EU Tjeckoslovakien 
OKI Böhmen 

KG6 27 OC Marianerna, Guam, Saipan, Tinian OK2 Mähren, Silesien 
KH6 31 OC Hawaii-öarna OK3 Slovakien 
KJ6 
KL7 
KM6 
KP4 
KP6 
KS4 
KS6 
KV4 
KW6 
KX6 
KZ5 
LA 

LB 

LF 

LG 

31 
l 

31 
8 

31 
S 

32 
S 

31 
31 

7 
14,40 

14,40 

14,40 

14,40 

OC 
NA 
OC 
NA 
OC 
NA 
OC 
NA 
OC 
OC 
NA 
EU 

El) 

EU 

EU 

Johnstone-ön 
Alaska (delvis) 
Midway-ön 
Puerto Rico (delvis) 
Jarvis-ön. Palm yra-öarna 
Swan-ön 
Amerikanska Samoa 
Virgin-öarna (delvis) 
\'V'ake-öarna 
Marshall-öarna 
Panamakanalz.onen 
14 Norj1e med Spetsbergen (40 Sval

bard), stationära. amatörer 
14 Norj1e med Spetsbergen (40 Sval

bard), portabla, amatörer 
14 Norj1e med Spetsbergen (40 Sval· 

bard), stationära stationer för 
firmor, företag m. fl. 

14 NorJie med Spetsbergen (40 Sval
bard]. portabla stationer för fir
mor , företag m. fl. 

ON 
OQ5 
OX 
OY 
OZ 
PA0,PA2} 
PI 
PJ 
PK1-PK3 
PK4 
PK5 
PK6 
PK7 
PX 
PY 

14 
36 
40 
14 
14 
14 

9 
28 
28 
28 
28 
28 
14 
11 

EU 
A F 
N A 
EU 
EU 

EU 

SA 
OC 
OC 
OC 
OC 
OC 
EU 
SA 

Belgien 
Belgiska Congo 
Grönland 
Färöarna 
[)anmark 

Nederländerna, Holland 

Nederländska Västindien 
Java 
Sumatra 
Nederländska Borneo 
Cclebes, Moluekerna 
Nederländska Nya Guinea 
Andorra 
Brasilien 

PYl A-L Capital Federal 
PYI M-T Estado do Rio 

Janeiro 
PYl. U  Z Espirito Santo 
PY2 A- T Sao Paolo 
PY2 U-Z Goias 

de 

LH 14,40 EU 14 NorJie ined Spetsbergen (40 Sval PY3 Rio Grande do Sul 
bard) . stationära stationer för PY4 Minas Gerais 

LI 14,40 EU 
vetenskapliga institutioner 

14 Norl1e med Spetsbergen (40 Sval
PY5 A-P Parana 
PY5 Q-Z Santa Catarina 

bard]. portabla stationer för ve PY6 A-P Bahia 

LJ 14,40 EU 
tenskapliga institutioner 

14 Norge med Spetsbergen (40 Sval
PY6 Q-Z Sergipe 
PY7 A-D Pernambuco 

LM 14,40 EU 

bard]. stationära stationer för 
skolor och undervisningsanstalter 

14 Norj1e med Spetsbergen (40 Sval

PY7 G 
PY7 L 
PY7 Q 

Alagoas 
Paraibo 
Rio Grande do Morte 

bard), portabla stationer för sko PY7 V - Z Ceara 
lor och undervisningsanstalter PY8 A Para 

tU 13 SA Argentina. Distrikten anges ej med PY8 GAmazonas 
si ffrorna utan med bokstaven PY8 M Maranhao 
närmast efter siffran: PY8 R Piaui 
A-C Staden Buenos Aires P Y8 W Territoro de Acre 
D-E Provinsen Buenos Aires, PY9 Mata Grosso 

f-G 
H 
J 
K 
L 

utom staden 
Santa H 
Cordoba 
Entre Rios 
Tucumen 
Corrientes, Chaco, Misia-

PZ 
SL 
SM 

9 
14 
14 

SA 
EU 
EU 

Nederländska Guyana, Surinam 
Sverige , militära stationer 
Sverige, amatörer 

SLI, SM I Gotlands län 
SL2, SM2 Västerbottens o. Norr

bottens län 

M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Z 

nes 
Mendoza 
Santiago del Estero 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Catamaroa 
La Rioja 
Jujuy 
La Pampa 
Neuquen, Rio Negre 
Chubut 
Santa Cruz 
Islas Oreadas, Södra Ork
ney-öarna (delvis; ävel' 
VP8) . 

SL3, SM3 Gävleborgs, Jämtlands 
och Västcrnorrlands 
län samt Alvkarleby, 
Lövsta och Tierps 
landsfjskalsdistrikt 

SL4, SM4 Orebro, Värmlands o. 
Kopparbergs län 

S1.5, SM5 Stockholms stad och 
län, Ostergötlands, 
Södermanlands och 
Västmanlands 1. , Väs
terviks stad, Ukna, 
Gamleby och Hjorteds 
landsfiskalsdistr. ,U pp

sala län uto m Alv
karleby, Lövsta och 

LX 
LZ 

14 
20 

EU 
EU 

Luxemburg 
Bulgarien 

Tierps landsf.·distr. 
SL6, SM6 Hallands, Alvsborgs, 

MI 
MB9,OE 

15 
15 

EU 
EU 

San Marino 
Osterrike 

Skaraborgs, Göteborgs 
och Bohus län 
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SL7, SM7 Malmöhus, Kristian VK9 28 30, 32 
stads, Blekinge, Kro N ya Guinea-territoriet. 
nobergs och Jönkö Papua-territoriet (delvis) 
pings län, Kalmar län 12 Norfolk-ön 

SP 
ST 
SU, MD5 
SV, SX 

15 
~ 
~ 
20 

El! 
Af 
Af 
EU 

I'olen 

utom Västerviks stad 
och Ukna, Gamleby, 
Hjorteds landsfiskals
distrikt 

5MB stationer utomlands el
ler på fart yg eller luft
fartyg 

Angla-egyptiska Sudan 
Egypten. S uezk.lnalzonen 
Grekland 

SYS $poradern a. Dodccanesien. 
Rhodos 

SV6 Kreta 

VOI-V05 
V06 
VP I 
VP2 

VP} 
VI'4 
VP5 

VP6 
VP7 
VPS 

5 
2 
7 
8 

9 
9 
8 

8 
8 

13 

NA
NA 
NA 
NA 

SA 
SA 
N A 

NA 
NA 
SA 

New Foundland} T'llh " C d
Lab r..1. do r I or ana a 
Brittiska H ond uras 
Leward och Windwa rd-öarna (An

tigua. Dominica. G renada . S:t 
Lucia, So t Kitts, Sot Vincent) 

Brittiska G uayana 
Trinidad, Tobago 
Jamaica. Cayman-, Turks-, Caicos-

Öarna 
Barbados 
Bahama-öarna 
Fa lkiandsöarna , Syd-Georgien, Söd

ra O rkney-öa rna , Södra Sand-
TA 20 AS Turkiet wich-öarna , Södra Shetlandsäarna 
Tf 
TG 
TI 
U 

40 Eli 
7 NA 
7 NA 

15, 16, 17 EU, 
18 ,1 9,21.40 UA l 

Is land 
Guatema la 
Costa Ric. 
AS Sovjetun ionen, Ryss lan d 
UA3 UA4 UA6 

16 EU Europeiska de le n 
UAIK 40 EU Frans Josephs land 
UA9 17 

18 
19 UA0 AS Asia tiska delel 

V I'9 
VQ I 
VQ2 
VQ, 
VQ4 
VQ5 
VQ6, MS4 
VQ8 
VQ9 
VRI 

5 
37 
36 
37 
37 
37 
37 
.19 
39 
31 

NA 
AF 
A f 
A F 
Af 
AF 
A f 
AF 
Af 
OC 

Bermudas 
Zansibar 
No rd·Rhodes ia 
T anganjika-tcrritorict 
Kenya 
Uganda 
Britt iska Somali land 
Mauritius, Chagos -öa rna 
Seychell erna 
G ilbert· , ElIice-, Ocean-öarn a 

U B5 16 EU Ukraina V1<2 32 OC Fiji-öarna 
UC 16 ElI Vitryssland VR3 .11 oe Fanni ngön (i Polynesiska Sporader
UD616 na) 

21 EU Asserbeidjan 
UF6 16 

21 EU Geo rgien 
UG616 

21 EU Annenien 

VR4 
VR5 
VR6 
VSI 

28 
32 
32 
28 

OC 
oe 
OC 
AS, 

Brittiska Solomo n·öa rna 
To nga-öa rna. Vänskapsöarna 
Pitca irn -öarna' 
OC Singapore, Shonan, Stra it SeH

lemen ts, Malaya (delv is) 
UH8 17 AS Turkmeniell VS2 28 AS, OC Malaya-unionen, Maladiverna 
U I8 17 AS Uzbek (de lvis) 
UJ8 17 AS Tadsjikistan VS3 28 AS, OC Malaya (delvis; ej Malaya
UL7 17 EU Kazakstan unione n) 

VE 1.2,3,4,5 N A 

UM8 17 AS Kirgisien 
UN I 16 EU F. d. Finska Ka relen 
U05 16 EU Maldavien 
UP2 15 EU Litauen (f. d. LY) 
UQ2 15 EU Lettland (f. d. YL) 
U R2 15 EU Estland (f. d. ES) 
Siffrorna ange geografiska läget; 
de lägre s iffro rna äro i eller när
mast Europa, de högre siffrorna 
i dler n:i rmas t Asien. Följes siff 
ran aven 3-stä llig gru pp med 
bokstaven K + ytterligare 2 bok
stäver. är stationen en gruppsta
tion. 

Ca n.lda 
VE t 5.Maritime pro .... inces (New 

llrunnsw ick . N ova Scotia , 
Prince Edward Is land) 

VE2 25 Q uebec 
V E} 4 O ntari o 
VE4 4 Mani toba 
VE5 4 Saskatchewan 
VE6 4 Albe rta 

VS4 

VS5 

VS6 
VS7 
VS8, VU7 
VS9 

VU 

W, K 
XI:: 

28 

28 

OC 

oe 
24 AS 
22 AS 
21 AS 
21.22,37 AS 

2t'.22,26 AS 

3,4,5 NA 
6 NA 

Brittiska Nord-Borneo, Brittiska 
Lab uan, Sarawak (delvis) 

Brun ei, Labu . n (delvis), Sa rawak 
(delvis) 

H ongkong 
Ceylon 
Bahf(~ in-öarna • 
21 Aden, 21 l'erim, 37 Sokotra (Tru

cial ). 21 O man, 22 Camarin , 22 
Maldiverna (delvis) 

Indien 
VU2. VU5 26 Nicobar. och An

damanöarna (del 
v is) 

VU4 22 Laccadiv erna 
VU 5, VU2 26 A.Ildaman-öa rn . 

(delvis) 
VU7, VS8 21 Bahrein·öa rna 

Se K 
Mexico XE I Centrala Mexico 

XE2 Norra Mexico 
X EJ Söd ra Mexico 

VE7 3 British Columbia XU,C 23,24 AS Kina 
VE8 l A-L Yukon -terr itoriet XZ2 26 AS Burma 
VE8 I M-Z Nordväst-territo· 

riet 
YA 
Yl. MD6 

21 
21 

AS 
AS 

t~tanistan 

VK 28,29,300C 

VE9 - Övriga, enstaka, ej 
hänförliga till VEI  8. 

Australien 
VKI - Ett fåtal vetenskapliga 

expeditioner 

YJI, FU8 
YK 
YN 
YO 
YS 
YT, YU 

32 
20 

7 
20 

7 
15 

OC 
AS 
NA 
EU 
NA 
EU 

Nya Hebriderna 
Syricn 
Nicaragua 
Rumänien 
Salvador 
Jugos.lavien 

VK2 30 Nya Syd-Wales YV 9 SA Venezuela 
VK3 30 Victoria ZA 15 EU Albanien 
VK428 ZB I 15 EU Malta 

30 Papua-territoriet (deivis) ZB2 14 EU Gibraltar 
Queensland ZCI 20 AS T ransjordanien 

VK5 30 Syd-Australien, Nordter ZC2 29 OC Cacas-öarna 
fitoriet (delvis; även ZC 3 29 oe Julön ( utanför Java) 
VK8) ZC4, MD7 20 AS Cypern 

VK6 29 Väst-Australien 
VK7 30 Tasmanien 

ZC6 20 AS Palestina, utom arabiska 
staten Is rael ) 

delen (ej 

VK8 29 Nordterritoriet (delvis; ZC8 20 AS A rabiska delen av Palestina (ej sta 
även VK5) ten Israel) 
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ZDl 
ZD2 
ZD3 
ZD4 
ZD6 
ZD7 
ZDS 
ZD9 
ZEl, ZE2 
ZKl 
ZK2 
ZL 

35 
35 
35 
35 
37 
36 
36 
38 
38 
32 
32 
32 

AF Sierra Leone ZM6 32 OC Västra (Brittiska) Sa moa 
A F Nigeria, Brittiska Kame run ZP II SA Paraguay 
A F Gambi a ZS 38 Af Sydafrikans ka unio nen 
AF G uldkusten , Brittiska T ogoland ZS I \ Cape pro\'inceA f Nyassaland ZS2/ 
Af So t Helena ZS3 Sydvästafrika 
AF Ascension ZS4 O range-fristaten , Basuto-
AF T ristan da C unha-öa rna, Go ugh-ön land (delvis; även ZS8) 
Af Syd-R hodes ia ZS5 Natal 
OC Cook-öa rna ZS6 Transvaa l 
OC Niue-ö n ZS7 Swaziland 
oe Nya Zeeland ZS8 Basutoland (delvis; även 

ZU 
ZL2 
ZU 
ZL4 

New York 
GMT 

MUFIOWF 

Norra öns norra del ZS4) 
Norra öns södra d el ZS9 Bechuanaland 
Södra öns norra del 3V8 33 Af T unis.ien 
Södra Öns södra del 4X4 20 AS Staten Israel 

DX-förutsägelser 
MARS 1950 

San Fran
cisco 

MUFIOWF 

14.5 
14.0 
14.0 
13.7 
14.4 
12.0 
11.1 
16.0 
21.4 
21.8 
19.8 
16.8 

12.3 
11.9 
11.9 
11.6 
12.2 
10.2 

9.4 
13.6 
18.2 
18.5 
16.8 
14.3 

REFCONTEST 1950 


Sidney 


MUFIOWF 


11.0 9.4 
11.0 9.4 
20.0 17.0 
28.3 24.0 
32.5 27.6 
32.0 27.2 
27.4 23.3 
26.3 22.3 
23.1 19.6 
16.0 13.6 
14.0 11.9 
12.3 11.4 

Kapstaden 


MUFIOWF 


14.5 
14.0 
13.7 
25.8 
32.5 

36.1 
35.4 
34.0 
26.8 
18.8 
15.8 

12.3 
11.9 
11.6 
21.9 
27.5 
29.7" 
30.7 
30.1 
28.9 
22.8 
16.0 
13.4 

Rio de Ja-
Calcutta neiro 

MUFIOWF MUFIOWF 

12.1 10.3 15 .7 13.3 
11.0 9.4 14.3 12.3 
23.2 19.7 14.0 . 11.9 
32 ,0 27.2 14.9 12.7 
36.5 31.0 15.0 12.7 
37.1 31.5 32.3 27.4 
35.2 29.9 34.3 29.1, 
30.8 26.2 34.2 29.0 
21.9 18.6 33.8 28.7 
18.9 16.0 31.7 26.9 
15.4 13.1 24.0 20.4 
13.9 11.8 18~1 15.4 

SM4SD 

00 
02 
04 
06 
08 
10 
12 
14 
16 

18 
20 
22 

11.7 
11.0 
10.7 
10.1 
11.0 
14.6 
22.0 
24.0 
25.2 
25.4 
22.0 
15.9 

9.9 
9.4 
9.1 
8.6 
9.4 

12.4 
18.7 
20.4 
21.4 
21.6 
18.7 
13.5 

De »utländska» stationerna anropa de fran
ska (i ovan sagda bemärkelse) med CQ REF 

För att celebrera grundandet av REF och 
IARU i Paris 1925 har REF:s å rliga test 
»Coup du REF» i ' år gjorts internationell. 
Amatörer i Belgien, Luxemburg och Schweiz 
deltaga därvid som vanligt på franska sidan. 

REGLERTid: 

CW lördagen den 25 febr. 1200 GMT-sönda
g en d. 26 febr. 2400 GMT. 

Foni lördagen d. 4 mars 1200 GMT-söndagen 
d. 5 mars 2400 GMT. 

För att underlätta dx-trafiken är intereuro
peiska förbindelser endast tillåtna mellan 
0600 och 2200 GMT. 

de ... el. Appell general REF de ... 

Poäng beräkning : 

Tre poäng erhålles för varje korrekt förbin
delse. 

Summan av poängen för de korrekta för
bindelserna på samtliga band multiplice ras 
m ed totala antalet REF-sektioner, schweiziska 
kantoner och olika F-prefix med vilka kon
takt uppnåtts på varje band. 

En logg för CW- och en för foni-kontakterna 
skall föras. Den skall upptaga anropssignal, 
namn, qth, input och rörtyp i slutsteget, an
t enntyp. Kolumnerna skall angiva datum, tid 
i GMT, motstationens anropssignal, sektion, 
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kanton el. land (F-prefix), sänd rapport, mot Canterbury Centenniai OX Contesttagen rapport och antalet poäng. 

För varje band skall en tabell upprättas an Med anledning av provinsen Canterbury's 
givande antalet QSO, antalet sektioner, kanto 100-årsjubileum anordnar NZART, amatörför
ner el. länder (F-prefix), jämte total poäng eningen på Nya Zeeland, en test som börjar 
summa och slutliga poängantalet. fredagen den 17 mars kl. 1300 svensk tid och 

slutar söndagen den 18 mars kl. 1259 sv. t.Loggen skall undertecknas av testdeltaga
ren samt insändas tilI REF. Kuvertet adresse Foni och/eller CW får användas. Kontakt 

skai! uppnås med stationer på Nya Zeeland 
(ZL) och Rarotonga [Cooköarna (ZK1) och 

ras »Coupe de REF 72 rue Marceau, 
Montreuil S/S Bois (Seine). 

Niue-ön (ZK2)]. Endast ett qso per station, 
band och trafiksätt är tillåtet. Inga skeds äro 
tillåtna!Sommarglimtar från SMS - S 

Följande bänd få användas : 3.5, 7, 14 och 
28 Mc. 

En kod-grupp pä sex siffror skall utväxlas 
vid CW-qso (fem vid foni) . De tre (två) första 
utgör rapporten och de tre sista qso-numret, 
vilket för första kontakten är 001, för den 
andra 002 osv. 

En poäng per qso erhälles. Poängsumman 
multipliceras med summan av antalet qso-ade 
distrikt (ZL1, 2, 3, 4 + ZK1, 2). 

Certifikat utdelas till vinnarna i varje land 
enl. följande : 

7 Mc CW, 14 Mc CW, Foni and kombinerat 
trafiksätt, 28 Mc d :o d:o, All-band operation 
och till den bäste i h, lla världen.

-CS, -1941 och -HF det gröna 
En kommitte är tillsatt för att övervaka tra

fiken och kan, om den ej skötes enligt god
Från en trevlig sommardag ute vid stock amatörpraxis, diskvalificera vederbörande syn

holmsavdelningens stuga lämnar -1985 följan dare. 
de redogörelse: Loggarna skola sändas till ZL3LL, 4 Mary 

Street, Papanui, Christchurch, N. Z., och skall»Det var ett strälande väder denna söndag, 
vara honom tillhanda senast den 19 juni 1950. sä vi stuggäster buro ut hela stationen i den 

Anrop under testen är CQ ZL/ZK test.härliga naturen. Sä ockuperade -CS miken 
ZL/ZK-stationerna ropa CQ test.med -1941 som seco op., -HF ses tänkande i 

Loggen kan lämpligen uppställas enl. nedan:bakgrunden, -CS tuggar just trasor med 
- LF. Senare uppenbarade sig -NT och tog 

Call ........... .hand om spakarna. 

Sändaren var en. ECO-PA med två 807 i pa Band : . .. .. . Op. name: ... .. . . . . . ... .... . 
rallell, byggd av -NT. Mottagaren en 12-rörs 

Contacts clairned: ... .. ... Multiplier cJaimed:super med två hf- och mf-steg, BFO, noise 
lim., S-meter, fyra band 550 kc-20 Mc. Käns Total points cJaimed ..... . 
ligheten 2 mikrovolt vid 50 milliwatt output 
och hygglig brusnivä. Det enda som saknades 
var X-talfilter och bandspread, men det blir 
pä nästa 5-årsplan, som ligger nästan färdig 
på papperet hemma hos undertecknad. En 
kortare beskrivning över rx'en kommer ev. 
ett senare QTC.» 

Välkommen med den beskrivningen, OB! 

Date Time Called 
Answ. Serial Time 

I 

by 
In IOut 

off 

... ... .. .. ...... .. .. ... ... _. .. _-_ .. 
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MD7XP, Box 258, Nicosia, Cyprus.DX-spalten ST2TC, Box 25, Malakal. 
VU2RX, Box 5588, Bombay.

På det allmänna an1'Opet i fön'a num?'et SVik 3V8AJ, Box 155, Tunis. 
rade omgående SM5UH, Ake Palmblad. Han 

Fär vi be om litet hjälp att håJla dx-spalten
kommer hä?' med sin törsta epistel och Red. igång! Det finns så mänga SM som dx'ar re
hoppas att alla våTa DX-jägare ge?' honom sitt gelbunde~ att det säkert finns goda förutsätt 
stöd i fortsättningen. Lycka till, OC! ningar för att den här spalten skall kunna bli 

innehällsrik. Rapporter från vära lyssnarama
Ett par pålitliga dx-hajar har för att spal törer är givetvis också välkomna, det är själv

ten skulle kunna leva upp villigt släppt till klart! 73 
material för nedanstående rader. -UH 

- ·PA rapporterar VP6CDI (14010, 23- 24 
SNT), EA6AF (14090, 07-D8 SNT) och pä 
28035 YK1BH kl. pä 7 JAN UA RIBULLETINE RNA10-11. DX Mc finns 
ocksä att hämta: ZL2LL (7025, 09- 10), 
UA3CT/YA3UT (7010, qrp 5 watt) och MD7DC SSA-bulletin nr 139 den 8/1 1950 
(7040 24-01) för att inte tala om en massa SSA Hq-stn med nya eallet SM5SSA önskar
W och VE. 

samtliga ett gott nytt är!-YG :s välkända cJean-cut cw och 65 watt 
har renderat honom ett otal W och VE av vil Vid ärsskiftet voro cirka följande antal SM
ka W5AFU (N. Mexico) 5MET (Arkansas) signaler utdelade, 2-ställiga 650 st., 3-stäJJiga
och 5ZD (MisSissippi)' givit honom ett par pä bokstav A 650 st., 3-ställiga på bokstav Bsällsynta stater. Dessutom får man nog säga 

70. st. Summa 1.370 st. SL-signaler uppgickatt AR8UN (14055), KL7ABE, - S Z, - NT, 

--YT, VU2RX (14020), 4X4BX (14070), vid samma tid till ett 50-tal. 

4X4CR (14040), AP2N (14130), OX3SF 
 Före jul utdelades WAC till SM3ARE,(14100), VK3JE (14015), VK3EK (14120), 

SM5YD för phone, SM2ABH och SM5EC.VK5MY (14045), VK6JK (14095), VS9AL 
(14075), CN8AQ (14025), KH6ES (14060), Verifierade CW-QSO med 108 länder har 
MD7WE (14120), ZS2EN (14100), ZS2A renderat SM5PA tm medlemskap i DXCC 
(14030), ZS6EV (14085), EA6AF (14035), (DX Century Club).ST2TC (14015), ZS3R (14045) och VQ3SS 
(14045) pryder sin plats i vilken logg som De som avse inkomma med bidrag till ju
helst. bileumsnumret bör göra detta med det snara

--'--BX rapporterar per radio att W nappar ste! Till dato har QTC-redaktören fått endast 
bra på 7 Mc och det torde finnas fler i riket två manus, varför det hela verkar föga uppsom kan skriva under pä den saken. 


-UH har buggat med VK3JE (14030), 
 muntrande. 
VK3XD (14065), MD7XP (14045), 4X4BM Aktiviteten i pågäende NRAU-testen hörs 
(14075), UA0AA (14075), 3V8AG (14020), vara rekordartad. Finland beräknar kunna fö
3V8AJ (14023 ), ZSlHX (14040) och även kört relägga testresultatet vid SSA ärsmöte.ett par mindre vanliga europeer : GD3GBG 

(14050) (Isle of Man) och F9QV (Corsica; RSBG kommer vid jubileet att represente

14002). 
 ras av G2UJ AJlen och G6CL Claricoats. 

- -WL vilar sig frän fonin och kör CW pä Resultat av SM3XA-SM6XA-testen. De 
14 och 28 Mc. Deltog i VK/ZL-testen och hade fem bästa jämte poäng: SM3KS 77, SM3ATLsammanlagt 70 QSO. Skall intressera sig mer 

för DX när jubileet är över. Dä kommer bi
 62, SM6EY 61, EM6AKC 56, SM6PI 56. 
drag till varje nummer! Protokollet frän styrelsemötet den 15/12 har 

Pä 7 Mc har även hörts MD7HV, HZ1CK, blivit försenat. Utsändes dock endera dagen.
UA9KCC, UF6PA och SV0WJ m . m., varför Festkommitten sammanträder kommandedet alldeles tydligt inte bara är 14 och 28 Mc 

torsdag.som har något att ge! 
Hörda på 14 Mc är bl. a . FE8AB, FF8MH, Använd SSA testloggblad för NRAU och 

CT2AA, ST2RD, TG2AK, ZD2LMF och övriga tester. Bladen rekvireras från kansliet. 
KH6HY. 

EDR har »Nytärsstrevne» i Odense den 14Till bätnad för SWL's och för dem som inte 
-15 dennes.har call-books har vi t. o. m. ett par adresser. 

EA6AF, Box 135, Palma de Mallorca, Balearic Inget anmärkningsvärt att rapportera be
Islands. träffande solfläcksobservationer. 


F9QV, Bonifacio, Corsica. 
 Hq-stn är QRV för tfc efter bulletinen på 80GD3GBG, The Cot, Spring Valley, Braddan, 
m till kl. 0945 och pä 40 m till kl. 11.Isle of Man. 
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SSA-bulletin nr 140 den 15/1 1950 Nya rävjakts metoder 
Det är i dag sista dagen för valsedelns in

sändande. --GQ och IQ m . fl. har ju en längre tid pro
Varje DL bör snarast insända kortfattad pagerat för rävjakt , lämpliga metoder att 

rapport .rörande förra årets aktivitet inom fånga villebrådet samt även anordnat s. k. 
sitt distrikt. Rapporten är avsedd att inflyta i tävlingar i den ädla sporten. Ingen är emel
årsberättelsen. lertid fullkomlig och gossarna Rune och Affe 

Beträffande solfläcksaktiviteten för de när äro tydligen tämligen efter sin tid när det 
maste dagarna är inget särskilt att notera. kommer till kritan. Hör här bara vad Göte

Bidrag till jubileumsnumret mottagas ej ef borgs Handels- och Sjöfartstidning skriver i 
ter den 25 dennes. QTC måste nämligen gå i en notis om rävjakt och rävjaktsmetoder. 
tryck senast den 1 februari. 

Observera att NRAU-testloggarna skola. in
sändas till SRAL före a en 20 dennes. Sömnmedel föreslås ersätta rävsaxen 

Kallelse till styrels~möte den ' 22 dennes har En helt ny rävjaktsmetod föreslås av 
distriktsveterinär T. Dahlström · i Bjurutgått. Bland annat skall den nya budgeten då 
holm, som vill att man skall ge rävarna .diskuteras. De som ha några lämpliga punkter sömnmedel. Dosen skall inte vara star

för dagordningen bör snarast insända dem .till kare än att räven överlever den, men 
kansliet; obs. ej till ordföranden som tills vi den skall vara så stark att han sover 

några timmar och kan fångas.dare är bortrest. 
Denna jaktform skulle ersätta de förPå grund av svårigheter med att få fram bjudna saxarna och rävgiftet. 

den nya klichen till årets första QTC-num
mer blir tidningen tyvärr något försenad. 

Påminner än en gång att denna dag är den Att rävsaxarna skulle vara förbjudna är väl 
sista för insändandet av valsedeln. en nyhet som kanske inte är särdeles uppbyg

gande (obs. ! -WL, inga m er konstruktions
SSA-bulletin nr 141 den 22/1 1950 beskrivningar i QTC), men att rävgiftet (Rio 

I morgon eller på tisdag kommer QTC i och HK:s kompensationsbrus som det kallas 
brevlådan. i Götet) skulle menligt inverka på räva:rna 

Styrelsen sammanträder i eftermiddag. ha vi inte hört. 
Utställningen den 18--26 f ebruari anordnas Det är mycket man får h öra innan öronen 

av SSA i samband med Tekn. Museet och trillar av!!! 
Stockholms-Tidningen. - BQ 

Aktiviteten på 2 mete r i Stockholm är i 
stadigt stigande. 

W AC-certifikat, utdelade den 31/12: SM4KP StorcirkeIkartaför dels CW dels phone, SM6AKC och SM7EJ. 
Nuvarande solfläckar äro alltför obetydliga En storcirkelkarta av det slag som efter 

för att åstadkomma nämnvärda störningar. lysts av - 60E i decembernumret av QTC har 
Jubileumsnumret av QTC på minst 40 si  just beräknats och ritats av - 5NU och kom

dor kommer att försäljas under utställnings mer inom kort att bli tillgänglig för några 
dagarna. kronor. Kartan är centrerad på Stockholm 

Den franska föreningen REF anordnar och visar konturerna av samtliga kontinenter 
IARU 25-årsjubileum i Paris den 18-21 maj. och större ögrupper. Kartans skala är så vald 

-Zp att 1 cm motsvarar 1000 km. Med ett vanligt 
måttband fäst i centrum är det därför lätt 
att direkt mäta avståndet till varje punkt på 
jordklotet liksom också vinkeln, som erhållesUpplysningar om SSA 
på den i 360 0 indelade periferin. Kartan, vars 
diameter är 40 cm, torde kunna placeras på 
väggen framför op för att utan besvär vara 

erhålles på föreningens kansli 

Sturegat. 38, 3 tr., Stockholm. Tel. 628181 
till hjälp under pågående trafik. 
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Försäljning av jubelnumret 

PROGRAM QTC nr 2 har med anledning av jubileet 
givits en så dan utformning att det bör intresvid SSA:s 25-årsjubileum 
sera en större läsekrets än dcn vanliga. Vi ha 

Fredagen d. 11 febr. Utställningen på Tek nämligen tänkt att genom försäljning av num_ 
niska Museet visas för pressens repre ret fä ·åtminstone en del av kostnaderna för 
sentanter. jubileet täckta.

Lördagen d. 18 f ebr. Tel. 15.15 Grevinnan Es

telle Bernadotte öppnar utställningen. 
 Priskontrollnämnden har godkänt ett försälj 
Buss frå n Nybroplan kl. 15.00. Museet ningspris av kr. 1 : 70 och det är nu styrelsens 
är öppet vardagar kl. 12~16, söndagar förhoppning att medlemmarna skall vara oss 
kl. 13- ·16 samt under utställningen behjälpliga att sprida upplagan över landet.även kl. 19-21 . 

På det viset får SSA lite extra reklam. Be Olika dagar olika evenemang. Se noti~ 


ser i dagspressen. 
 ställ Edra exemplar genom försäljningsdetal
FTedagen d. 24 f ebr. kl. 17.00 Telegrafe jen eller köp dem direkt på kansliet. 

ringstävling på Telegrafverkets Under

visningsanstalt, Malmskillnadsgatan 23. 


Lördagen d. 25 febr. kl. 13.00 D:o d :0. Obs.! 

Förhandsanmälan erfordras. 
 }ubileumskommitten 
Kl. 19.00 Festmiddag på rest. Gillet 

med div. attraktioner. 
 Den av styrelsen i höstas tillsatta kommit

Söndagen den 26 f ebr. kl. 11.00 Årsmöte p å ~en för ordnande av alla detaljer i samband 
T ekniska museet. Samling kl. 10.45. med jubileet har haft följande sammansätt 

I 
 Kl. 21.00 Utställningen stänges. 
 ning : 

Samordnande : - 010.
l ubileumsbrevmärken Övriga: -SI, -WJ, - XH, -WB, -WL, 

-ID, - ZP, - LI, - FQ och -VKMed anledning av jubileet har SSA lå tit 
trycka ett trevligt brev rnärke, som vi hoppas Huvudbördan av arbetet har vilat på stock

att medlemmarna under året använder på sina holma rna. Ett särskilt tack förtjänar FRO, 

qsl-kort och sin korrespondens. där -IQ, -GQ, - XD och -MU varit yf:terst 

Märket har formatet 25 X 29 mm, är tryckt i aktiva. - AOG, - VL och - WB ha medar

gult och blå tt samt gummerat. Priset är kr. betat i det program, som iordningställts för 

2:- per karta om 100 märken . själva utställningen. 

Vi ha tryckt 200.000 märken och de bör gå En utförlig redogörelse för arbetets gång 
åt. Beställ dem genom försäljningsavdelning kommer att lämnas i ett följande nummer . 
en eller köp dem på utställningen. För att spa
ra porto föreslås att de som bo på samma ort 
slår sig ihop om en order. Bifoga gärna fri  Ett hjärtligt tack 
märken för porto. 

vill vi härmed framföra till medarbetarna 
Giv j7tbileet ett ekonomiskt stöd! 

detta nummer: Hedersledamoten och -knyffeln
Köp SSA brevmäTken! 

--ST sviker inte traditionen från föregående 
jubileer. - WZ, - QC och -SM tackar vi sär

Vår annonsackvisitör skilt för alla gamla tidningsurklipp de bidragit 
har nu trätt i verksamhet och resultatet av med för att belysa vår historia. -WB, som 
hans ansträngningar framgår tydligt av detta man alltid kan lita på, har plöjt igenom de 
nummer. Hans namn är Bertil Dahl och adres gamla skrifterna och hittat en hel del smått 
sen Skjulvägen 6, Johanneshov. Vi hälsa ho och gott som bidrager til att göra detta num
nom härmed hjärtligt välkommen och hoppas, mer läsvärt. 
att han skall väl fylla sin plats. Ett manus från vå r vördade revisor och he 

Herr Dahl har ensamrätt på annonser för dersledamot ex-VL möjliggjorde skildringen av 
QTC (undantag dock för ham-annonserna a SSA: s allra första tid. Som ni ser ha vi verk
1 kr. raden, vilka bör insändas direkt till Red.) lig nytta av vå ra hedersledamöter. Utan alla 

Medlemmar, som kan ge oss anvisning på dessa bidrag hade förmodligen endast stäm
nya annonsobjekt, är välkomna med sina tips. ningen blivit tryckt! 
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35,85 Mc) förorsakade av övertoner från 7Enkelt '~men effektivt 
Mc-bandet, har i dagarna inkommit. 

De hams, som känna sig berörda av ovan-
'/ 

stående, bör i eget intresse skyndsamt vidtaga 
lämpliga åtgärder. -AOG rekommenderade, 
som vi minns 

A. 	 Sänkning av L/C-förhållandet i slutstegets 
anodkrets. 

B. 	 Elektrostatisk skärm mellan tankspole 
och link samt 

C. 	 Inkoppling av något slags antennfilter. 

Årssammanträde m.m. SM5·S 
Vi visa här ett foto över en enkel men effek

Februarisammanträdet blir onsdagen den 22.tiv station tillhörande SM5PU, Ivar Gille, Ren
SSA :s stockholmsavdelnings medlemmar~tiernasgatan 30, Stockholm. 

Imllas härmed till årssammanträde fredagenSändaren är en VFO-FD-PA med 15 W. 
den 31 mars kl. 19.30 å Medborgarhusets lillatiiiförd effekt på telegrafi och 7 W på foni. 
hörsal.Samtliga rör är av typen UBL21. En liten mo

V.årens stora meeting infalla på följandedulator för skärmgallermodulering av slutste
data : 28 april och 26 maj, samtliga fredagar.get består av ett 12SJ7 och ett 50L6. -PU har 

Slutligen erinras om årsavgiftens inbetalanlikström i väggen och måste därför köra med 
de: kr. 2:- å postgiro 355586, SSA:s stocks. k. allströmsrör. 
holmsavd., Stockholm. Inbetalningskort ha re
dan sänts ut till alla som vi hoppas räkna sig 

ARRL 	 DX CONTEST 19S0 ~om medlemmar. Men ett kort kan l{amma 
bort eller glömmas; i så fall posta genast den

Arets ARRL-test går på följande tider: 
na blygsamma summa. Även om Du själv inte 

CW: Fred. d. 10 febr. 2400 GMT-Sönd. d. 12 har så mycket tid över för meeting så stöd 
febr. 2400 GMT. ändå föreningen med ett litet bidrag! 

Fred. d . 10 mars 2400 GMT- Sönd. d. 12 - Hli' 

mars 2400 GMT. 

Foni: Fred. d. 17 febr. 2400 GMT-Sönd. 	d. 19 Öbacka splatter 
febr. 2400 GMT. 

Det är torsdags-meting hos härnösandsama
Fred. d. 17 mars 2400 GMT-Sönd. d. 19 

törerna en kall kväll i januari. Husqvarna
mars 2400 GMT. 

kaminen har gjort sitt, så temperaturen i lo
Sök kontakt med så många W/VE-stationer kalen närmar sig de 25plusgrauerna och sam
så m å nga distrikt (W0-9, VEI-8) som ma värme finner man i kvällens samtalston, 

möjligt. Kodgruppen som skall utväxlas består som kan rubriceras »frän » men hjärtlig. Grab- ' 
av RS (T) -rapporten följd av ett tresiffrigt barna börja droppa in vid 7-tiden och snacket 
godtyckligt valt tal som bibehålles under hela sätter genast igång. »Jag hörde dej S6 på 
tävlingen , Good Luck, OBs! 40 Mc i går kväll, men där har vi ju inget 

band!!? » - Nej, replikerade den andre, jag 
var igång på 3.5 med 4 st. 807 i parallell.Se 	upp med övertonerna (Tablå.) 

manade vår tekniske sekreterare i november Väckaruret på rx_en närmar sej 8-slaget 
numret. Det gällde särskilt stockholmarna. Re och den punkt, som alltid står på programmet, 
sultatet har emellertid visat sig föga tillfreds »Organiserat snack». I dag är det BCI som är 
ställande. Nya klagomål över störningar i FM på tapeten. Drosslar, vågfällor, avlänkningar, 
anläggningen på Hammarbyhöjden (frekv. faradayskärmar, balanserade antenner rör sej 
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snacket om. Som slutomdöme konstaterades, -AKP anländer sent omsider, lagom för att 
att fick man en BCI-anmälan aven lyssnare, få vara med om en påtår ur vår stora panna. 
så skulle man hänvisa till Telegrafverket, då Han »kör bio» vissa kvällar, men jobbar där
de visat mycket stor förståelse för problemet emellan med sin tx, som nu närmar sej sin 
amatörerna-de raka mottagarna. De senare fullbordan med 2 st. 807 i parallell och band
avstöras bäst genom ordet »kass», men bör ju switch 80-40. Hörs sporadiskt 80- 40 cw. 
detta lämpligen meddelas genom ovannämnda -ATF' och - 1512 ha fikat färdigt och fun
myndighet. Detta är erfarenheten från denna derar på, hur det skall gå till att få sprutt på
del av vårt avlånga land. Walles converter. Annars ligger -ATF:s stn 

Nu började Wille (med borrmaskin) !lli litet mer eller mindre på hyllan. Vårt senaste till 
orolig. Man håller på med likriktardelen till en skott i stan ar SL3AU som minsann inte lig
20 m stn för Astölägret, och det gäller ta ger på latsidan, så länge östen och Lasse stå 
vara på tiden under meeting-kvällarna. som op., det fattas bara VK för WAC på 40. 

Pelle -1820, som väntat sedan i maj 1949 Grattis! 

på att få avlägga prov för lic, sätter igång 


-MW »Dubbel-Nisse», som svarar för 	att
med kaffekokningen. l den vevan skall jag 

lokalen är uppvärmd och städad, börjar nu
be att få ge ett gott råd vid kaffekolming i 

bli litet orolig, men ett par grabbar tar städ
detta kaffebristens tidevarv. Ta inte för 	myc

jobbet och sen är det OK. l övrigt är Nisse
ket 	vatten! Tnx! 

den flitigaste FRO tfk:aren och kör dessutom
-JG sitter och bläddrar i en Radio News, 

lite 	40 meter fone på söndagarna. 
annars kör han numera bara sin stn (300 W) 

Kaminen börjar nu slockna och det är tidpå 20 m och har dagliga sked med G3Z1:s 
för uppbrott efter en trevlig amatörkväll. DuXYL Dorothy, som förresten med OM påstås 
är hjärtligt välkommen till oss.ska gästa -JG till sommaren. -LX 

-IK kommer just genom dörren. Han har 
varit på en lotsning, men vill i alla fall ta 
vara på vad som finns kvar av meetingkväl Fl.·ån distl.·ikten 
len. 	Ligger annars på alla band + dagliga 

SM6sked med sin broder - VK. 
Borås- IL, ja, det är inte så ofta hon visar sej 

på vårt QTH, men undra på det, när hon har -CJ har på sista tiden blivit lite flitigare i 

3 see. ops att sköta plus ett lärarinnejobb i luften, mest på 80 meter med en TPTG på 10 
stenografi. Hon har i alla fall lovat komma W input. RX är l - V-1 och antennen är en 
igång på banden frampå vårkanten. 40 m L-ant. Har stora ombyggnadsplaner både 

-LX börjar ropa SM3XA + WB på 80 m, beträffande TX och RX. 
där det varje torsdagkväll kl. 9 är »Astöträff» 

-AGH är QRT och har utbytt 6 :an mot en
och 	i regel blir det en ring med -WB, -KS 

8 :a . Den första resan till Medelhavet är unoch -AKM. I övrigt börjar -LX bygge när
danstökad och avverkas just nu resa nd 2ma sig sin fullbordan och ägaren förefaller 
som radioop. Lyssnar på 40 meter för att sökanöjd. Kör mest 80 och 10 meter, det senare 


bandet med en vertikal folded, med den lägre utröna hur långt SM-hams hörs. När -AGH 


ändan 1/4 våglängd över markytan, vilket före blir lite varm i kläderna som 8:a får han sä

faller ge en mycket låg strålningsvinkel. kert en liten TX som hyttkamrat. 


Kaffet är nu klart och alla bänka sig 	för - JT är också bliven radioop. till sjöss och 
att få njuta moccan. - 10 bjuder på bakelser 

har gjort en del resor på DX-länderna i Asien
dagen till ära, trots att hans folded för 20 

och 	 Stilla oceanen.. Just i dagarna lämnademeter inte vill dra riktigt, vad det nu beror 
-JT SM för en trip till W-land. -JT skullepå. I övrigt hörs han ibland på 40 och 20 m 

med en 814 i pa-steget. omedelbart vid framkomsten kontakta första 

-RL, vår old-timer med sina 60 år på nac surplus-radishop för att komplettera sin. TX, 
ken är inte så ofta synlig, vare sej på vårt så att han under sina resor skall kunna hålla 
QTH eller på banden, men gläds mycket åt kontakt med SM. 
den kraftiga utvecklingen av ham-radio. (Forts.) 	 - ID 
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SM7 
Malmö 

H ärmed ett litet livsteck en från Malmö
gänget. 

Aktiviteten i Malmö ä r inte att klaga på 
varken beträffande ~ SO-andet eller förenings
arbetet. Amatörcertifikatkursen som pågått i 
tre månader gör goda framsteg, dock icke 
ifråga om antalet deltagare som sjunkit till 
tio. För fem av dessa hyses gott hopp. Erfa
renheten visar att ett visst inträdesprov kan 
vara lämpligt mest m ed tanke på de frivilliga 
lä rarnas t ålamod. Kursen betingar ingen sär
skild kursavgift utan medlemskap i SSRA ger 
tillträde. Lärobok saknas men denna detalj 
ordnas provisoriskt tills SSA får sitt nya 
kompendium klart. 

P å vårkanten anordnar föreningen studiebe
sök m. m., m en m era härom i QSO och senare 
QTC. Sparbössorna ha kommit fram hos några 
amatörer med tanke på r esa till utställningen 
och årsmötet. Meetings anordnas andra tisda
gen i varje månad och förfrågan därom göres 
hos undertecknad (tel. 26531) . Alla intressera
de äro välkomna. Sekr. -7BJ 

Vi tillverka 

chassier 

huvar 

lådor 

till radio etc. 

Enstaka och i parti till låga 

priser. Ring oss för offert. 

A.·B. Georg Sandin 

Polhemsgatan 6 Stockholm 


Tel. 531049, 527203 


Sändareamatörer 

15 WATTS CW/FONI-SÄNDARE och MOT

lAGARE, surplus. Push-to-talk, dynamisk 

mike. RX : 8 rörs super. Täcker 80 och 40 m. 

Komplett med rör men utan power pack. 

1 st. SCR 522, 1 st. BC 645 samt en om· 

byggd BC 348. 

Ovanstående säljes, var för sig, till högst

bjudande. Svar till SM7FB, Pappersbruket, 

KLIPPAN. 


X-TALS för 20. 40 och 80 metersbanden (fo

ni och cw) köpes genast. Tacksam för an· 

bud från innehavare av överloppsx-tals . 

2 st. vridcond. på ca 500 pF önskas även

ledes. Svar med prisuppgifter till SM5HI, 

Vårfrugatan.7 A, ENKÖPING. 


NORMAMETER typ 185 GW. Mätområden 

0-600 V = (6 om r.), 0-600 V _ (5 omr.), 

0-6 A (6 omr.), 0-6 A (5 omr.). Garanterad 

mätnoggrannhet ±1 0f0. Katalogpris 340 :
kr. Säljes för 150:- kr. SM5ZP. 


SÄNDARE 250 W inpt (osc: nedmonterad) 

samt en del andra tx-delar. Anbud till 

SM5WT, Skomakaregatan 5, STOCKHOLM. 


öNSKAS KöPA: Fjärravstämningsenhet och 

kontrollbox för ARB-mottagare (U. S. Navy). 

Om möjligt m. böjlig axel och pluggar. 

SM6-1509 S. KORCH, Tallbacksstigen 8,

SKÖVDE. 


All slags Radiomateriel 

köper Ni förmånligast hos oss . 

Vår stora katalog (64 sid.) 
erhålles mot insändande av 
kr. 1 :20 i frimärken . 

Medl. erhålla rabatt . (Abe
ropa medl.-nr samt denna 
ti dsk rift.) 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 (vid Odenplan) 
Stockholm. Tel. växel 310025, 313114, 322060 
VI HA 20 ARS ERFARENHET I BRANSCHEN 
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AllthJllfJ/au~~.J__ -'-N~~' ~ 

INSTRUMENTS AND COMf>tUNICAnON EQUIP;\tENT 

tt-RöRS DUBBELSUPER CAMBRIDGE 
MODELL "750" 

Pris Kr. 895 :
En förnämlig trafikmottagare för den kräsne 

"radioamatören. Eildystone "750" är en modern 
dubhelsuper med frekvensområden 32 Mc/s-1.7 
Mc/s och 1465 kc/s---480 kels. 

Försedd med mekanisk bandspridning. "Stor be
lyst glasskala med mikroinställning 200-1. Ut
förd med variabel selektivitet sa mt störningsdäm
pare. Första mellanfrekvens är 1600 kc/s "och 
därigenom utmärkt signal till spegelfrekvensför
hållande, andra lägre mellanfrekvensen är 85 kcls 
och resulterar i hög selektivitet. ' 

Antennkretsim är matchad för imp. från 75
400. Separata volymkontroller för H. F., M. F. 
samt L. F. Moderna miniatyrrör. 

Mottagaren visas på S. S. A:s 25·årsutställning 
Stockholm och leverans kan ske i mars månad. 

SPOLSTOMMAR 
med kammar av silver-glimmer-ba

150 watt sändarspolar "Labgear" typ DSLkelit {ör 4, 5 och 6 stift, amerikan· 
med variabel utbytbar link . Lagerföres för 10, 15,ska socklar samt kerami ska spol· 
20, 40 och 80 meters banden. stommar. 

Av Labgears övriga produkter kunna vi nämna 
"WA YEMASTER" H. F.-drosslar, olika typer av "plug-in" spolar, 
kortvågskondensatorer för m~ttaga · spolstommar av glimmer·bakeli t, neutraliserings· 
re och sändare. Kap. 15, 20, 75, 100 kondensatorer, bredbandsspolar, V. F. O., "clapp" 
och 150 cm. oscillator etc. Begär specialprospekt ! 

Stor sortering av all slags radiomateriel, radiorör och kort

vågsdelar finnes alltid för leverans från vårt lager. 

Ifall Ni ej erhållit vår katalog No. 50, så tillskriv oss, och vi 

sända densamma gratis och franko . 


NATIONAL RADIO 
MALARGATAN l " STOCKHOLM TELEFON 2086' 62 

150 watt spolsystem "Labgear" typ T 20 A 
för band med spolar för 10, 15, 20, 40 och 80 
meters banden. Keramisk omkopplare och stabil 
konstruktion . 


