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Sändar e amatörer

NY SÄNDNING COMMANDERMOTTAGARE
NU I LAGER.
Passa på tillfället all köpa denna förnämliga DUB 
BELSUPER till det lå ga priset 1.095 : - kr . Den säljes
dessutom på avbetatning _ Din gam la RX tages

i

b yte, om den är fabriksb y ggd .

STYRKRISTALLER i följande värden realiseras:
OBS . 1 PRISET ENDAST KR . 5: 95 nello per styck .
Fj,ekvenser ifrån 3640 ti ll 3835 samt kristaller p å föl
jande frekvenser : 6497, 6547 samt 6522 kc. Samll i ga
kristaller äro inmonterade i hå lla re .
BLIV 2 METERS AMATöRl
Ny sändning mollagare och sändare till SCR 522.
Ovanstående utmärkta 2 met ers sänd a re och mot
tagare nu åter i lager. Denna gång har v i Iyc ka fs
erhålla d e ssa anläggningar i så gall som ny ll
skick.
Mottagarna äro kompletta med undantag för rör
och kristaller. Sändarna äro delvis demonterade .
Priset för såväl sändare som mollagare är så lågt
som 34 : 50 nello per st yc k plus frakl.
För den som ej önskar göra dessa sändare och
mottagare körklara för 2 meter innehåller desamma
m ängder av användbara delar till mångdubbelt
högre värde .
Missa inte chansen denna g6ngen, antalet är be·
gränsat.
Några enstaka exemp l ar av följande mottagare fin
nes för leverans från lager:
COLUNS 75 ·A,
pris 2.950 : - med högtalare
HRO ·5, Senior
,, 10485 : 
HO 129 X
" 1 .385 : 
MKL 940 A
"
750:-,,
"
NATIONAL SW3 . Baflerimollagare för ama·
törbanden. Spolar för 10-20-40-80 meter
medföljer.
Pris 235 :kronor.
TELEGRAFERINGSNYCKLAR
Ett mindre antal engelska telegraferingsnycklar, på
vilka kåporna b livit något vattenskadade. real is e
ras för endast 4:45 netto per styck.
ROSTSKADADE RöR
12AH7 gl.
12C8

av följande typer realiseras:
12H6
12)5 gt
12SG7
Endast l: - krona per styck.
Rören garanteras felfria med undantag av rost
skadorna .

'-

INSTRUMENT BILLIGT
IV . 58 Vr idspoleinstrument med fullt utslag fö r 20
volI, fy rkantigt utförande. Pris nello 9: 95
IV. 59 Vridspo lei nstrument med fullt utslag för 40
volt, fyrkantigt utförande . Pris nello kr. 11 :95
tAT . 78 Termokopplat vridspoleinstrument med fu l lt
utslag för 2 amp. högfrekvens . Pri s netto
kr. 15 : 50 .
lA . 79 Vridspoleinstrument med millnolla , fullt ut.
slag för 50-0-50 amp. Borttages den utvän
diga shunten blir det fullt utslag för 2,5-0
2,5 mA . Fy rkantigt utförande. Pris netto kr.
11 : 95 .
lA 101 Mjukjärnsinstrument med fullt uts lag för .20
amp . 50 per . växel ström . Pris netto kr . 11 : 95.
Endast smärre kvantiteter av ovanstående återstår.
Passa på t illfället , flertalet av ovanstående instru
men kan lätt ändras om för andra värden .

PRAHN PLUG IN· SPOLAR
4- och 5·polig amerikansk fattning .
Pris 4: 75' BRUTTO .

Transformatorer av högklassig svensk
tillverkn ing
MODULA TIONSTRANSFORMATORER
Ty p
U -e ff ekt
Mått
Vikt
Pris
T- 2000
55 Wall
D1
2,7
76:- .· brutto
T-2100
110 Watt
D2
4,4
108 : - brutto
Modu lations t ransforma t orerna
äro
kapslade
samt försedda med uttag , så att anpassning
mellan prakt is kt taget vilket modul a torrör och
vilken högfrekvenslast som helst kan åstadkom
mas . Med varje transformator följer furtständigt
kopp l ingsschema _
MIKROFON· och LAGTRANSFORMATORER
Typ
Omsättn .
Pris
T- 1600
1-40
7:80 brutto
T- 1700
1- 3
8 : 20 brutto
UTGANGSTRANSFORMATORER
Typ
Primärt
Sekundärt
T-1800
10 .000
4
7.000
8
5.000
16 ohm
1.200
500
MATTABELL:
Bredd mm:
Längd mm:
Höj d mm :

UR

INNEUALLE'l1

Pris
9 : 80 brutto

D1
138
118
100

D2
112
138
130

D3
130
158
150

Realiseras
Bakelitplint med 4 51. hylsor för banankontakt
Bakelitplint med anslutningar för två banan 
kontakter _... . ...... . .. . . .. _. .
TYP . 6075 APC . v ridkand . med lång a x e l
Ty p . 92275 oljekond. 2XO,5 mF, 400 volt ......
6 poliga Jones kontakter med något rostska ·
dade kåpor. Han- och honkontakter pris 2:25
nett o per sI.

Referat frå n årsmötet ... . . . .. Sid. 73
Arets UA-tävling

»

82

Antennteori _ . . ... . ..... _. . . . .

»

84

En converter för 2

»

88

»

93
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Sändareamatörer

SSA:s styrelse
Ordf.: SM5ZD, Kapten Per-Anders Kinn
man, Hedvigsdalsvägen 24, Helenelund.
Tel. 353033 (ej 18-19). Tjänste 679520.
V. ordf. SM5WJ, Tj:man Ivar Westeriund,
Mörkövägen 57, Enskede. Tel. 49 58 98.
Sekr. SM5TF, Jur. kand. Per Bergendorff,
Torsvikssvängen 6, Lidingö. Tel. 653158
Bitr. sekr. SM6WB, !ng. Sven Granberg,
VII dkl. SJ, Göteborg.
SM6ID, Ing. KarlO. Friden, Box 152,
Bohus Björkö. Tel. 210.
Tekn. sekr. SM5PL, Ing. Rolf Grytberg,
Vikingagatan 18,
Stockholm.
Tel.
318065.
Bitr. tekn., sekr. SM5VL, Civ.-ing. Bengt
Magnusson, Häradsdomarevägen 13,
Enskede. T el. 49 10 64.
Skattmästare: SM5FA, Civ.-ing. Lennart
Stockman, Boktryckarvägen 24, Stock
holm 32. T el. 45 82 56.
QSL-manager: SM5XH, Civ.-ing. Jan K.
Möller, Sveavägen 135, Stockholm. Tel.
339766.
QTC-redaktör: SM5WL, !ng. Hans Elireson,
Norlindsvägen 19, Bromma. Tel. 373212
Försäljn. chef: SM5-1716, Löjtnant Karl
G. Lundin, Klövervägen 3, Hagalund,
Solna.

FRO:s stY1'else
Ordf.: Ing. G. W. Svenson, SM5--010, Frej
gatan 45/2, Stockholm.
'
S ekr.: Ing. S. Sjölander, SM5XD, Krono
bergsgatan 28, Stockholm.
Kassaförv.: Försäkr.-tj.-m. E . Malmberg,
SM5ZX, Chapmansg. 3/3, Stockholm K.
Utbildningschef, SM5SF, A Lindskog, SI,
Stockholm 61.

M.inneslista
SSA:s kansli, Sturegatan 38, 3 tr., Stock
holm. Exp. 10.30-11.30. Tel. 628181.
Postadr. : Stockholm 8. Postgiro 522 77
Försäljningsrletaljens postgiro: 15 54 48. Be
tala alltid per postgiro.
FRO:s postadress: Box 743, Stockholm 1.
FRO postgiro 18 37 82.
SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80
m. (frekvens c:a 3.51 Mc) och kl. 1000
på 40 m. (frekvens c:a 7.02 Mc).

Distriktschefe1'na
S S A:

ORGAN FÖR FÖRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER

DL 1
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

SMILO, S. Dalström, Mellangatan
22, Visby.
2 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatga
tan 3 C, Boden.
3 SM3LX, C. H. Nordlöw, Klubbgränd
6, Härnösand.
4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box
354 A, Vålberg.
5-Stor-Stockholm, SM5LI, H. Thell
mod, Norr Mälarstrand 96, Stock
holm.'
5-Landsorten, SM5FH, K. Almroth,
Westmangatan 13, Linköping.
Tel. 40901.
6 SM6ID, KarlO. Friden, Box 152,
Bohus-Björkö. Tel. 210.
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.
DC3 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 il kr. 2:50
LOGGBöCKER il kr. 2:50 (omslag blått. rött
eller faner)
JUBILEUMSDUKEN kr. 4:
"AMATöRRADIO" av Jan K. Möller. Häftad
kr. 12 :75, inb. kr. 16:50.
MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL med nålfast·
sättning kr. 2:25, med knapp kr. 2:50.
LOGGBLAD för tester 1 kr. pr 20 sL
Samtliga priser inklusive porto. Vid post·
förskott tillkommer 30 öre.
Sätt in beloppet på postgirokonto

Bidrag skola vara red. tillhanda
senast den 25:e i månaden.

155448 och sänd beställningen till

SSA Försäljningsdelaljen
Sturegatan 38

Stockholm

Red., och <;!,nsv. utg.: Ing. H. ELlA:SON (SM5WL), Norlindsvägeh 19, Bromma

Redaktören har ordet
Vi som voro inblandade i jubileumsbestyren
känner oss vid det här laget rätt urlakade.
Arsmötet tog den sista kraftdroppen. Det är
emellertid roligt konstatera att allt gick i läs.
I detta nummer redogöres rätt utförligt för
festligheterna och årsmötet. Själva utställn'ing
en får ni läsa om i nästa nuummer.
--ZP, som har tagit hand om alla brev och
QSL rörande utställningsstationerna SM5SSA,
meddelar att all korr.e spondens skall besvaras
så fort ske: kan.. SM5SSA-QSL-korten håller
nu på att tryckas och beräknas kunna ut,s än
das omkring den 11 april.

Hälsningsanförande vid SSA: s '
25-årsjubileum
Tal vid festmiddagen av SM5ZD

De 25 år, under vilka SSA funnits till, ha
betytt en tid av enastående ut:veckling för ra
dion. Denna illustreras kanske bäst av vår, ut
ställning på Tekniska Museet. På den histori
ska delen finnas utställda en del amatörstatio
ner från tidpunkten för SSA:s tillblivelse. När
vi nu ser på dem är det kanske med ett stilla
löje, men för alla som voro med på' den tiden
innebär detta löje inget nedsättande. De min
nas säkert med vilken stolthet de då sågo på
dessa skapelsel' och vilka lyckliga stunder des
sa apparater beredde sina ägare. Om vi jäm
föra dessa apparater med de, nuv. amatör
stationerna med sina fulländade mottagare och
stora, ofta automatiserade och invecklade sän
dare blir det genast klart under vilka olikarta
de betingelser amatörradion arbetade då och
nu .

Det har många g'ånger befarats att den
fortskridande utvecklingen skulle göra ama
törverksamheten oB1,öjlig. Så har dock inte bli
vit fallet. Det är visserligen sant att den ama
tör, som i dag vill göra sig gällande på ban
d en måste ha , bc tydligt gedignare kunskaper
än vad ,som förr fordrades. Men är detta nå
gon nackdel? Nej, tvärtom. Det ligger i stället
i amatörradions mening att d<2ss utövare skola
uppträda på banden med ku~skaper , som blivit
befästade och fördjupade' und e r många natt
liga timmars experimenterande med stationen.
De amatorer in spe, som failit bort genom att
de cj iyc kats inhämta de kunskaper om trafik
och t eknik, som fordras för ,a tt komma i luf
ten, tror jag , inte , äro n.igon förlust för rörel
sen. De saknade nog den rätta amatörandan.
När SSA bildades var 'medlemsantalet cirka
60, Nu närm~ vi oss med 'raska steg de två
tusen. Är inte detta bevis nog för att den
sanne amatören icke låter sig hejdas av de ste
nar som ligga strödda på den väg, som leder
fra;n till den' stolta 's tund då hans signaler för
första gången kunna slungas ut i etern.
Vid SSA:s 25-ärsjubileum' kunde det vara
fr'e stan'd e att göra en å t e rblick på vad som
hänt inom föreningen under de förflutna åren,
särskilt som vi i kväll ha m å nga gäster och
, nyare medlemmar, som icke känna till för
eningens tidigare historia. Men SSA har all
tid, så när som på 'desvarta krigsåren, varit
en livaktig förening och en sådan historieteck
ning skulle bli lång. Det 'har dessutom sagts
så mycket om förimihgen under den senare
tiden på vår utställning, i ,' radion och i vår tid
ning QTc' att jag måste ri'sk~~a vissa upprep
ningar. Jag tänker därför nu avstå från 'att
göra någon återblick uta:n tillåter mig att hän
visa de intresserade till 'bl.a. flera artiklar i
QTC:s jubileumsnummer. Där har personer,
som varit med under hela SSA:s 25-åriga till
varo :okiIdrat sina minnen på ett myck et bättre
sätt än jag kan.
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Amatörradion äger ju i högre grad än de
flesta andra hobbies rum inför öppen ridå.
Det är därför självklart att SSA under de år
som gått kommit i kontakt med ett stort antal
personer' bland de myndigheter, som bestämma
över vår existens och bland den allmänhet,
som mer eller mindre frivilligt är vittne till
vår trafik på kortvågen. Vi har som regel mött
mycken förståelse och hjälpsamhet och när vi
i kväll velat samla i vår krets en del represen
tanter för dessa myndigheter och för denna
allmänhet så är det för att få ge uttryck för
den tacksamhet vi känna härför och jag hop
pas att våra gäster genom samvaron med oss
skola få en mera intim inblick i amatörrörel
sen och lära känna oss litet mera personligt
till båtnad för det fortsatta samarbetet.
När telegrafstyreisen efter krigets slut skul
le ge ut nya bestämmelser för amatörverk
samheten gjordes inte detta i form av ett dik
tat. Nej, amatörerna själva fingo vara med vid
bestämmelsernas utformning och stor hänsyn
togs från verkets sida till våra önskemål. Även
i fortsättningen har verket på allt sätt visat
förståelse för vår verksamhet och det är där
för en särskilt stor glädje för oss att chefen
för Telegrafverket generaldirektör Sterky ve
lat personligen hedra vår förening med :;tt
närvara vid jubileet.
Det händer då och då at jag blir uppkallad
till själve radiobyråchefen, övering. Magnus
son, för att diskutera amatörfrågor.
Oftast
rör det sig kanske om amatörer, som brutit
mot gällande bestämmelser på ett eller annat
sätt och första gången väntade jag mig en
obehaglig stund. Men det visade sig att det
inte var så farligt. öi Magnusson var full av
förståelse för våra problem och svårigheter.
Och så har det varit varje gång jag haft an
ledning att hänvända mig till öi Magnusson.
Inte så att amatörerna alltid fått som de velat,
men då det blivit avslag, har det alltid varit
välgrundade skäl bakom, som måst accepteras.
Vi tacka öi Magnusson för att han trots sin
upptagna tid alltid velat intressera sig per
sonligen för oss. Dina ord härom kvällen i ra
dion med löfte om fortsatt hjälp gick direkt
till amatörernas hjärtan.
På undervisningsanstalten har SSA en gam
mal vän, bd Malmgren. Otaliga äro de telegra
feringstävlingar han har hjälpt oss med och
på senare tid har han dessutom medverkat vid
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utgivningen av SSA:s kompendium i elektro
teknik.
På undervisningsanstalten finns även herr
Adolfsson och han har varit den, som närmast
svarat för årets telegraferingstävling. Vi tacka
för allt nedlagt arbete på att få tävlingen rolig
och intressant.
En amatör skall inte bara avlägga prov,
han skall också ha ett tillståndsbevis och en
stationssignal. Eftersom amatörernas antal
snart är uppe i 2000 är all denna registrering
etc. ett stort arbete, som nog heller inte är så
lätt när amatörerna kommer med mycket be
stämda anspråk på utseendet hos sin nya sig
nal. Detta arbete skötes på telegrafstyreisen
av Fbs Hultqvist, och jag hoppas att kvällens
samvaro med oss skall ge honom kontakt med
personerna bakom de signaler han delar ut.
De flesta tror kanske att amatörradio är en
ganska onyttig hobby, men det är grundligt
fel. Jag skall inte här gå in på vad den betytt
och kan komma att betyda för tekniken och
vetenskapen, utan jag vill i stället peka på
vad amatörradion betyder för vårt försvar. Så
väl det militära som det civila försvaret lider
aven stor brist på kunniga radiomän och
-kvinnor, och amatörerna är den enda reserv,
som står till buds. Om vi skola vara ärliga,
måste vi nog erkänna att försvarsintresset är
en kraftigt bidragande faktor när det gäller
amatörrörelsens existens. Det är oss därför en
stor glädje att vid vår jubileumsfest få se två
representanter för försvarsstaben, nämligen
chefen för Signaltjänstavdelningen K. Lind
gren samt K. Hall.

Men en amatör kan inte utan vidare använ
das i försvarets tjänst. Han måste utbildas
härför och sedan måste kunskaperna vidmakt
hållas. För att i någon mån bidraga till upp
fyllandet av dessa önskemål har inom SSA
bildats en underavdelning, Frivilliga Radio
Organisationen (FRO) ansluten till CFB, vil
ket i kväll representeras av sin generalsekre
terare) Ö. Skoog. Ett stort intresse har alltid
visats av Svenska Radiobolaget och som ett
ringa uttryck för vår tacksamhet för all hjälp
med materiel m. m. ha vi som gäster i kväll
direktör Svensson och civiling. Atterberg.

One of my best wishes for amateur radio
in the future is that it will be possible to keep
international friendship and the fact is that in
spite of all opposition between the nations
amateur radio has been able to avoid falling
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into the general SusplclOn. An amateur is
known by his signal on the air and not by his
political residence. It is therefore a matter of
course that at a jubilee like this there must be
representants for the amateur associations in
other countries and our invitations have been
accepted by G6CL General Secretary Clarri
coats and G2UJ Mr Allen in the Radio Society
of Great Britain. We are very glad that you
have been willing to make that long journey
to the land where the polar bears are supposed
to walk in the streets. We hope that the per
sonal contact with the Swedish amateurs will
be of profit and pleasure to you and we on
our side are very glad to have you among us
to-night.
Frän Danmark har kommit vice ordföranden
i EDR OZST Börge Otzen och från Norge som
representanter för NRRL 8ekreteraren LASB
Einar Granby och LA1P löjtnant Christen Sy
verud. I sista stund fingo vi det glädjande bud
skapet att även SRAL skulle bli represente
rat här i kväll genom OH2TT direktör Anders
Vatanen, OH2NW major Ati Wallinheimo och
OH2QM försäljning8chefen Börje österlund, de
båda förstnämnda med fruar. De ord jag rik
tade till de engelska representanterna gällde
givetvis även Er från de nordiska länderna och
nu hoppas vi att Er samvaro med oss svenska
amatörer skall giva många impulser till vidgat
skandinaviskt samarbete.
Som representant för övriga svenska radio
organisationer hälsa vi viceordföranden i
Stockholms Radioklubb ing. Hullegård, vilken
klubb på sätt och vis har stått fadder för
SSA.
Vårt jubileum har, som ju alla känna till,
firats med en utställning på Tekniska Museet.
För att denna överhuvudtaget har kunnat ord
nas äro vi stor tack skyldiga intendenten Al
thin och utställningskommissarie A ngström.

Från pressen har sändareamatörerna alltid
rönt ett välvilligt intresse och vi äro därför
glada att i kväll bland våra gäster kunna
räkna redaktör La1'sson, StT, och redaktör
Sandstedt, SvD. Till redaktör Larsson ber vi
att få framföra ett alldeles särskilt tack för
all ovärderlig hjälp med vår utställning.
Vad vore SSA utan det gamla gardet, som
fört föreningen fram genom de förflutna åren.
Dessa gamla kämpar representeras i kväll av
två hedersledamöter, SM5ST Osborn Duneer

Sändareamatörer

73

och SM5S1 Gösta Siljeholm, två signaler som
väl inte behöva närmare presentation.
När SSA ska fira sitt 25-årsjubileum är det
naturligt att vi i vår krets gärna vill se våra
XYLS och YLS och det gläder mig mycket,
att så många av er kommit hit. Vi amatörer
hoppas att vi i kväll skola kunna visa oss
från en något bättre sida än den som vi ofta
visa er, när vi bara vill intressera oss för
oscillatorer, pa-steg och beamantenner. Måtte
kvällen bli någon kompensation för det tåla
mod ni i vardagslag måste ha med oss.
Vi ha i kväll hos oss en XYL, som vi vilja
hedra särskilt, nämligen ex-SMTA, fru Millde
Kreuger, Sveriges första kvinnliga sändare
amatör.
I vår krets i kväll finns det många av de
gamla amatörerna med XYLS, så. många att
det inte varit oss möjligt att ge er alla den
förnämliga bordsplacering, som ni äro värda.
Detta förminskar dock inte den aktning alla
de yngre kamraterna känner för er utan des
sa känna sig i stället hedrade av att få ha er
mitt ibland sig. Genom de gamla kamraternas
placering över hela salen blir varje bord det
hedersbord ni själva göra det till och jag hop
pas att alla äldre och yngre amatörer skola
utnyttja tillfället att lära litet bättre känna
varandra och varandras XYLs och YLs.
Jag ber sålunda att få hälsa er alla, gäster,
XYLs, YLs och amatörer hjärtligt välkomna
hit i kväll. Och så ber jag er att förena er med
mig i en skål för SSA, en skål, som innebär
ett tack för allt det som varit och en förhopp
ning om fortsatt framgång för föreningen.

Referat från årsmötet
Årsmötet, som gick av stapeln söndagen
den 26 februari 1950, hade i anledning av jubi
leet samlat ett större antal medlemmar än
vanligt. Det fanns emellertid gott om utrymme
i salen på Tekniska Museet. Bland de närva
rande märktes dessutom representanter för
Danmark, Norge, Finland och England.
Enligt programmet skulle årsmötet börja kl.
11. Årsmötesarrangören hade emellertid kom
mit på villovägar, varför det dröjde till kl.
11.30, innan -ZD kunde öppna årsmötet och
hälsa de närvarande välkomna. Han uttalade
sin glädje över det livliga intresse medlem
marna visar föreningens angelägenheter.
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Så förrättade OH2TT prisutdelning i NRAU
testen, varefter en av stiftarna av SSA, in
genjör Lindström, höll ett kåseri om hur det
var att vara amatör på den tiden och hur
egentligen SSA kom till. -ZD tackade och så
var vi framme vid förhandlingarna.
Till ordf. för mötet valdes -ST, till sekr. för
beslutprotokoll -TF och till referent -FH.
Härefter följde en tidsödande räkning och av
prickning av fullmakterna, vilket drog ut på
tiden, så att vi först kl. 13 kunde fortsätta. Då
valdes justeringsmän. -RA och - XL, att
jämte ordf. justera protokollet och att dess
utom fungera som rösträknare.
Sedan de närvarande konstaterat, att års
mötet blivit stadgeenligt utlyst, genomgicks
styrelse-, års- och revisionsberättelserna, varpå
årsmötet b~viljade den avgående styrelsen full
och tacksam ansvarsfrihet.
Nästa punkt på dagordningen var omorgani
sationen, som vid det här laget varit på tape
ten i nära två år. -ID redogjorde för resul
tatet av OOK-49:s arbete och yrkade bifall
på alla punkter. Rapporten var införd i QTC
nr 12 förra året. En mängd talare anmälde sig
omedelbart. -RO dissekerade förslaget och
ansåg att 14 styrelseledamöter var för mycket.
Han ville ej ha med DL i styrelsen. Det skulle
dra en kostnad av ca 600:- kr. per gång och
vid fyra gånger per år skulle det bli 2.400 :-.
Han påpekade att det var en hobbyförening
och att det inte rörde sig om någon fack_
förening eller partipolitisk förening. I styrel_
sen ville han också ha med redaktören, QSL
managern och kansliföreståndaren. Han kon
staterade även, att styrelsen 'föregått OOK :s
arbete genom att redan ha löst de viktigaste
frågorna. -WB hänvisade till -ID:s och
-ZP:s förslag i 00K-48 och påpekade, att
omorganisationen löstes i och med kansli et och
en fast anställd tjänsteman. De utgångspunk
ter som då fanns är numera ej tillfinnandes.
Han ansåg att det räckte, att DL är med två
gånger per år och erhåller styrelseprotokollen.
Liknande synpunkter framfördes av -FZ och
-HZ.
-BEF kom med ett förslag i stor stil med
riklig landsortsrepresentation i styrelsen, kol
lektivanslutning av medlemmar genom för
eningar på olika platser, en speciell man i sty
relsen för kontakt med landsorten. SSA skulle
även ställa krafter till förfogande för tekniska
föredrag ute i landsorten. -IV anslöt sig till
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-BEF men tog tillbaka sitt påstående 'från ti
digare år och gav ~XH rätt i, att landsorten
inte är nä mnvärt intresserad.
-XH konstaterade att -BEF:s förslag in
nebar, att vi helt skulle lagga om vår verk~
samhet. Vi måste i så fall riva upp föregåen_
de årsmötesbeslut, och årsavgiften skulle gå
löst på 30 a. 40 kr. per år. Han frågade, om vi
skulle lägga om helt eller bibehålla vår nu
varande organisation och genom smärre juste
ringar göra den bättre. Härtill anslöt sig -XL
och ansåg det farligt med överorganisation,
I den fortsatta diskussionen talades om
statsbidrag, vtlket ej vann mötets gillande. Då
borde vi hellre lägga ner vår verksamhet. Som
vanligt framskymtade då och då motsättning
arna Stockholm-Landsorten. -EZ sade, att i
landsorten märker vi endast QTC och QSL.
Han gillade tidningen skarpt och 'förstod, att
-OK haft ett stort arbete med korten. Han
tyckte den nuvarande organisationen var bra
och alldeles tillräcklig och ville inte ha någon
ändring. -RO meddelade, at than bodde i
Sundbyberg och besökte Stockholm en gång i
månaden. Enda fördelen är att det är nära till
-- ZK; i övrigt måste han dela mast med den
och den, vars signaler jämt slår igenom i hans
mottagare. Han önskade sig långt ut på lands
bygden, där han kunde köra och läsa QTC i
lugn och ro!
Efter ytterligare en del resonemang hit och
dit var diskussionen avslutad kl. 14.30, då det
m ed stor majoritet beslöts, att stadgarna icke
skall ändras.
I och med detta var »postvalet» ogiltigt,
:Ich då vi nu skulle skrida till val av styrelse
för nya verksamhetsåret, måste nya kandida
ter i hast skaffas fram. Valkommitten hade
inget alternativt förslag. För resultatet av
valet behöver här ej redogöras; det framgår av
minneslistan på omslagets andra sida. -ZD
ville veta, om vi nu var med eller utan DL.
-XH och -'-XL konstaterade, att DL väljes
av distriktet och fastställes av styrelsen. -QV
mededIade, att i och med beslutet att stadgar
na ej skall ändras, betyder det, att frågan ej
vidrörts. DL väljes på viss tid, och det löper
som förut.
Så var vi framme vid frågan om årsavgif_
ten. -WJ redogjorde för budgeten och med_
delade, att vi i år måste skaffa ny lokal för
kansliet. Det kan bli en del extra kostnad er.
Styrelsens förslag löd på 18:- kr per år. Häri
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fanns emellertid inget upptaget för utlands
repres ~ntation.
Det viktigaste är att vi får
sända, och vi bör därför ha någon represen
tant med vid konferensen i Paris i maj för att
tillvarataga våra intressen. - SI förde följder
na av Atlantic City på tal och sade att vi
måste betala, lägga undan pengar nu och vi
dare för att även kunna deltaga i en interna
tionell konferens i Buenos Aires 1952. -FZ
och -FQ yrlmde på 20:- kr. och trodde att
den största posten dessutom blev lägre, näm
ligen QTC genom annonserna. -WL meddela
de, att han räknade med 3 sidor annonser per
nummer om 24 sidor, men att skattmästaren
ej velat räkna med dessa inkomster, enär
han ännu ansåg dem osäkra. -JN ansåg Bue
nos Aires som vår livsnerv och ville också
ha 20 :-. -IV konstaterade med beklagande
att det inte finns något att göra åt en höj
ning men ville återigen separera sändare och
lyssnare. -JO ville behålla nuvarande avgift
för lyssnarna, men låta oss hams betala det
pris, vi är piskade till. Efter ytterligare en
stunds diskussion om en event. uppdelning
ville - ZP höra, hur det var i Norge och Dan
mark. OZ8T meddelade, att det varit ungefär
samma diskussion tidigare i EDR, men att
resultatet blivit samma avgift för alla. I Nor
ge är det f. n . delat, men enligt förslag skall
det bli lika för alla där också, sade LA8B.
Så höll generalsekreteraren i RSGB ett
föredrag. I Paris möts i maj 70 å. 80 nationer,
och då skall banden diskuteras. Det är bättre
med en kc och en watt på 160 m än inget
alls. Amerikanarna ser om sin zon, och vi
måste själva klara vår. Skandinavien bör stå
som en man och Europa måste samverka in
timt för att driva genom våra krav. I sitt an
förande hyllade han även SSA, dess styrelse
och funktionärer och komplimepterade speci
ellt -WL till hans framgångsrika arbete med
QTC_
Ordföranden tackade, och vi var mogna att
gå till beslut. Det beslöts, att årsavgiften för
1950 skall vara 20:- kr. och lika för alla.
Styrelsen skall därjämte företaga en förutsätt
ningslös utredning om en event. ungdomsor
ganisation i SSA. -WB fick i protokollet an
tecknat sin reservation för 15:- kr. för lyss
narna.
Nästa punkt var en motion från -EQ om
ambulerande årsmöte, olika orter varje år_
~ZD nämnde, att denna fråga var uppe förra
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året men då från annat håll (-850). Styrel
sen måste vara representerad, och det kostar
pengar. Han ville, att styrelsen till nästa års
möte skulle vara klar med förslag och utred
nirtg. -XH ansåg ambulerande årsmöten bli
för dyrbart. Vi måste spara varje slant. Frå
gan har .·dessutom undersökts av OOK- 48. Se
QTC nr 1 förra året. Han önskade bordlägg
ning av frågan för vidare utredning.
Ordf. -ST tackade och överlämnade klub
ban till --ZD, som å den nya styrelsens vägnar
tackade för visat förtroende. På förslag av
-ZD beslöts även tillsättandet aven valkom
mitte bestående av tre personer. Härtill valdes
- BQ, -ZP och - QV med -ZP som samman
kallande.
Årsmötet avslutades kl. 16.30 med att -RO
utbringade ett fyrfaldigt leve för SSA :s sty
relse och funktionärer.
SM5FH

Årsberättelse för arbetsåret 1949
Föreningen Sveriges Sändareamatörers styrelse får härmed

överlämna" berättelse för arbetsåret 1949.
Den av föregående årsmöte valda styrelsen

(jämte

av

styrelsen utsedda funktionärer) var :

Ordf.
V . ordf.
Sekr .
Bitr. sekr .
Tekn . sekr.
Bitr. d: o
Skattmä stare
QSI.-man"ger
Försäljnintschef

SM5ZD
SM5 X H
SM5WL
SM6WB
SM61D
SMSAOG
SMSVL
SM5WJ
SMSOK
SM5SD

P .-A. Kinnman
J . K. Mölle r
H . Eli.eson
S. Granberg och
K. O. Frid~n
G . Svala
B. G . Magnusson
l. W esterIund

SMS-OIO
SMSWL
SMSRA
SM5-010

G. W . Svenson
H . Eliaeson
Emil Barksten
T. Sanden
G . W . Svenson

SMS·- 1776

K. Lundin

A.

Als~u s

G. Andersson

Försvarsse tions

ledare
Red. för QTC
Revisor
Revisorsuppl.
Klubbmästare
Bitr. QSL-manager
sedan 1 dec.

Antalet medlemmar utgjorde vid årsskiftet 1949-S0 1813.
varav

1062 med sänd.lrliccns. Antalet lyssnare var således

7SI . Medlemsantalet har under lret stigit med 363, troto aH
vi i august i ströko 123 medlemmar p.g.a . obetald årsavgift .

- 0
Ordi"arie årsmöte avhöll s den 6 febr. 1949 il rest. Gillet
i Srockholm. Två stora sammanträden med DL ha ägt rum

under aret (i april och september) .
SMSSf utsågs därvid till föreningens hedersledamot.
Distriktsledarna ha i god tid underrättats om tidpunkten
för varje styrelsesammanträde och därigenom beretts tillfälle

ott inkomma med för slag till punkter på dagordningen. De
ha varje månad fått stencilerade uppgifter om nya medlem
mar och om adress förändringar samt
protokollen från sty relsesammanträdena.

erhållit

avdrag

a\'

Föreningens försid kansli öppnades dcn 16 mars i Sture
gatan 38. 3 tr .. Stockholm . med fröken Birgitta Bolin som
heltidsanställd kanslist. Fröken Bolin slutade sin plats den
31 okt. och efterträddes av fröken Sylvia fabian sson. Kansli
föreståndare har under året varit SMSWJ.
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Kanslisten har haft full sysselsättning med registrering av
nya medlemmar, adressförändringar (870 såda na ha rappor
t er,ts!) samt besvarande av 1001 Irågor. Sedan den 12 nov .
är försäljningsdetaljen jämte tillhörande bokfö ring överflyttad
till kan sliet . Ev. ledig tid har använts till QSL-sortering.

-0
QSL-verksamheten
Under 1949 har -OK expedierat 64 st. WAC-certifikat.
varav 51 st. ,",nliga och 13 st. phone. Härtill kommer 4 st.
WAS, varav 2 st. phone och 2 st. DXCC, varav I st.
phone. -OK har från RSGB:s sty rel se lålt personlig auk.
torisation aft examinera och godkänn.a av våra medlemmar
insända QSl och ansö kningar lör WIlE-certilikat. Detta har
und erl ä ttat för medlemma rna så tillvida att QSL ej behöva
sär.d .. till England, ansökningar på engelska behöva ej för·
fattas, engelsk valuta behöver ej anskallas etc . 8 st. WBE·
certifikat ha under året utd elats.
QTC utkom under året med 12 nummer i nytt format och
ny typografisk utstYISe!. Totala sidantalet uppgick till 272.
vilket, trots det minskade formatet betyder en högst väsent
lig ökning av textinnehållet. Denna ökning har möjliggj orts
genom medlemma rna , välvilliga bistånd. Ett särskilt ta ck för
·tjänar -VL , - XH och -XL lör vä rdclulla tekniska bi
drag. Ett tack även till lyssnar redaktören SM5-850, som
skött sin spalt med den äran.'
Kontakt med en annonsackvisitör söktes under hösten mcn
result atet blev dåligt. Detta lörhållande har dock senare
rätt.ats till genom kontrakt med en annan ackvisitör. -AWl
har här nedlagt ett intresserat arbete för att få fram rät man.
Det är styrelsens lörhoppning, att vi under 1950 skall lä
sådan farl' på annonseringen i QTC att budgeten för den·
samma blir gynnsammare.
I

-0

FRO: Medlemsantalet uppgår nu till ca 450.
-0

Försäljningsdetaljen redovisar en omsä ttning av i runt tal
kr . 6.000:-. Det nya försäljningsobjektet, SM-duken, som
· -:WR är pappa till, har visat sig mycket populärt.
· -SD avgick den 12 nov. som lörsäljningschef. Vi tacka
honom för väl utlört arbete.
-0

Under året förrättades nyval av DL2, DL4 och DL7 . Val
da blcvo SH2BC, S;>14KL och SM7HZ . .
Ur distriktsledamas årsrapporter kan meddelas att
SM2 nu har 52 ama törer och 35 lyssnare. De stora avstån
d en gör det tyvärr svårt att anordna distriktsmeetings . FRO
har kommit i gång till stor del tack vare -AQQ, vars starka
intresse smittat av sig på en hel del håll . QSL-servicen skö
tcs numera av Dl..
SM3 har nu dr yg t 100 licenser, vilket betyder en ökning
av ca 30. En radiokurs i Gävle med -AVG som instruktör
är den enda som hållits und e r året. Distriktsmceting höJls j
Härnösand i samband med en välbesökt FRO-övning . Astö.
lägret rö,nte som vanligt livlig anslutning. frösö-amatörerna
tackas för deras utmärkta sätt att sköta distriktels QSL.
byrå.
SM4 hade ett mycket lyckat distriktsmee ting i Kar1sk oga
i oktober, Därvid beslutades bl. a. om en SM4XA-SM7XA·
test i liörjan av 1950. QSL-distributionen har omhänder
hafts av -HJ, som är förtjänt av ett uppriktigt tack lör sitt
goda arbete. SiI14-traliken pågår regelbundet första söndagen
och. tisdagcfl i varje månad.
· . SAf5S h'i r haft 9 stormcetings med tekniska löredrag och en
, auk.tlon: 5 räv jakter, varav en i FRO regi, har avver kats.
". I ' SM6' finnes nu 204 licenserade hams, varav 56 nya. An
talet . lyssnare är 137. Lokalklubbar linns i 10 av distriktets
städer. I tre av dessa har utst ällningar avhållits. QSL
distributionen har skötts av Dl, som d ärv id fönnedlat ca
3~000 kort. Distriktsmeeting med 80 deltagare Irån hela di.
's lHktet hölls i Göteborg. Största evenemanget var nog ut·
'flykten' till Frederiksh av n i OZ-land.
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Verksamheten inom NRAU har varit li vlig. Ett samman·
träde med delegater från LA, OZ och SM ägde rum i Oslo
den 28 - 30 maj . SSA representerades av -ZP. Arets NRAU
test lcddes av OZ som även vann tävlingen med LA på
andra och SM på tredje plats.
Tidshift sbyte sker numera med både LA och OZ.
-0

Följande rent inhemska tester ha under året hållits:
Jultest den 5-6 jan. Vinnare SM7FB resp. SM5LL.
Mars-test på SO m den 6-20 mars. Vinnare SM7JP resp
SM3-I086.
UA-test den l7-IS april. Vinnare SM5RC.
UKV-test den 11-12 juni och 18- 19 juni. Vinnare i båd.
SM5VL.
Foni-test den 17 - 18 sept. Vinnare SM5XP resp. SM4-2030
SM3XA-SM6XA-tcst d en 12-13 nov. Vinnare i lag SM3
Individuell segrare SMJKS .
Ett pris diplom lör testerna har utarbetats av -XH ocr
- WL. Detta diplom är också avsett att utdelas till utlänning·
ar som med QSL kan bekräfta lörbindelser med alla SM
distrikten. Tre ansökningar ha till s dato inkommit, d et först,
Irån WIAKY .
Särskilda loggblad har av - WIl utarbetats att använda,
vid testerna.
En tävling för att lå Iram lämpliga arbetsobjekt lör lyss·
narna anordnades men resultatet blev klent.
Tävlingsledare har und er året varit -\X' B assisterad av
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delade emellertid att det var absolut nödvän
digt att SSA blev representerat med minst
en man vid först och främst IARU-konferen
sen i Paris i maj i år (se QTC nr 2) och helst
även vid världskonferensen i Buenos Aires
1952.
G6CL höll ett anförande om denna allvarliga
sak även inför de vid ärsmötet närvarande.
Mötet gick därvid utan några protester med
pä en höjning av årsavgiften till 20 kr. Ett
villkor var dock att styrelsen tog upp till be
handling det av -ZD m. fl. framförda försla
get om en ungdomsavdelning inom SSA. Vi
hoppas att denna fräga snabbt kan lösas, sä
att vi redan nästa är kan ha en sådan avdel
ning.
-WL

-ID.

Den sedva nliga telegraferingstävlingen Hyttades till den 23
febr. i sa mband med årsmötet och jubileumsfestligheterna.
-0

Förberedelser för iubileumslesten och -utställningen ha på
gått hela hösten med talrika sammanträden.
Till de nu avgående st)'relseledamöterna och lunktionä rer
na Iramlör föreningen ett hjärtligt tack lör deras uppoff
rand e och oegennyttiga a rbete.
Stockholm den 26 leb r . 1950.
För föreningen Sveriges Sändareamatörers styrelse

HaliS Eliaeson
sekr.

Revisionsberättelse
Undcrtecknad. av Föreningen Sveriges Sändareamatörers års
möte utsedd till revisor far härmed avgiva följande berättelse :
Mot räkenskaperna. som förts med största omsorg och
noggrannhet, finnes ingen som helst anmärkning att göra.
Alla utgifter äro vederbörlige n st)'rkta med attesterade veri
fikationer. De upprättade balans~ och vinst- och förlustkontona
äro i full överensstämmelse med bokföringen. Jag har även
genomgått styrelsens protokoll och någon anmärkning mot
styrelsens förvaltning löreligger ej.
.
Det av st)'relsen uppgjorda budge tlörslaget. som kom
mer att föreläggas årsmötet och som jag tagit del av, är
vad utgiftsposterna beträffar sa precist beräknat att någon
kapitalökning, som föreningen väl skulle behöva, ej är möj
lig.
Med stöd av vad som ovan anförts föreslår jag, att för
eningen beviljar styrelsen full och tacksam an sva rsfrihet för
den tid revisionen omfattar .
Stockholm den 17 lebrua ri 1950.

Vinst- o. förlusträkning per d. 31 dec. 1949
lnkomster
Medlemsavgifter
Inkomst av Försäljningsdetaljen

27.730:
4.393 :77
Kronor

Utgifter
QTC ..
QSL-byrå
Löner och arvoden

i~~l~~i:ra . ':''-.~: .:' ...

.. . .. .. .... ......

12 .928 :84
3.332 :90
6.262 :30
1.907 :65
540:96
1.081 :20
4.652 :46
1.414:46

Kronor

32.123:77

.. ..... ... .
.. .. _.. ... .... .. . . .. .... ..

Resor och di striktsbidrag
Diverse omkostnader
Arets vinst . ..

32.123 :77

. .. . . . . . ::::: : ::::::: ..

Balansräkning per den 31 dec. 1949
Tillgångar
Kassa
Bankräkning
Postgirokonto
Diverse personer

37 :78
7.917:46
1.396:85
1.722 :88
Kronor

11.074 :97

Skulder
Medlemsavgifter 1950
Skattekonth ...
Diverse pe rsoner
Kapital

1.805 : 162:
3.505 :65
5.602 :32
Kronor

11 .074 :97

Emil narkste"
revisor.

Något om SSA: s ekonomi

-0

Aktij,ileten' på UK-banden har under året ökat betydligt
(tack. ' vare - VL:s artiklar i QTC. Särskilt är detta lallet be
'·frälfuilde · 2 m-bandet.
s0
-0
~T' ~BY7i~ti;·)sändnil1garna ha fortgått under hela året med -ZP
's'o m "redaktör. Det efterlängtade QRO-steget blev till slut
klart och användes nu vid sändningarna . föreningen tackar
l)är)lJed -XH, -"'OG , -VL och -JN för der.. arbete med
~äDd<}.re n . samt alla dem som skänkte bidrag till densamma.
''jfå' ansökan av SSA får vi fr. o. m. den I jan. 1950 använ
anropssignalen SM5SSA lör bulletinsändningarna.

.'pi

-0

Den höjda årsavgiften
Vid uppgörandet av ärets budget räknade vi
med en ärsavgift av kr. 18:- och ett m ed
lemsantal av 1850. Vi räknade dä ej alls med
nägon utlandsrepresentation.
RSGB's generalsekreterare G6CL, som var
väl' gäst under jubileumsfestligheterna, med-

I anslutning till den pä annan plats i tid
ningen införda kassa berättelsen skall här
lämnas några ytterligare uppgifter om SSA :s
ekonomi. Posterna för tävlingar, resor för DL
till sammanträden i Stockholm och till OOK
samt distriktsbidrag torde väl ej behöva några
närmare kommentarer.
QTC har kostat brutto 13.983 :84 kr., i vilken
summa utöver trycknings- och distributions
kostnader ingår ersättning till redaktören med
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600 kr. Annonsintäkterna äro 1.055:- kr., från
vilken summa man för att få nettoförtjänsten
måste draga kostnaderna för annonsernas
tryckning. Några författararvoden har tyvärr
ej kunnat lämnas. QTC:s upplaga var vid årets
slut 2.400 ex.
QSL-byråns omkostnader fördelar sig på
porton, tryckning av emballagematerial m. m.,
stämplar samt expeditionsmateriel (vari bl. a.
ingår sorteringsskåp för 525:- kr.). Här är
portot den stol'a kostnaden. I utgifterna för
QSL-byrån är även inräknade QSL-managerns
ersättning å 300:- kr. samt vissa mindre be
lopp till bitr. QSL-manager och sorterings
hjälp.
Löner och arvod en utgöras aven ersättning
om 300:- kr. till vardera sekreteraren och
skattmästaren, 100 kr. till tekn. sekreteraren
samt lön och övertidsersättning till kanslisten
och till tillfällig skrivhjälp (i samband med
utgivandet av matrikeln och för kansliets 01'
ganisation) .
Ovannämnda ersättningar till vissa styrelse
funktionärer äro avsedda att åtminstone delvis
täcka deras personliga utgifter för resor, tele
fon m. m. i samband med arbetet för för
eningen.
Lokalhyran fördelas på posterna hyra, lyse,
städning, försäkringar och telefon (inkluderan
de inträdesavgiften). Som exempel kan näm
nas att hyran f. n. utgör 1.200:- kr. per år.
I de diverse omkostnaderna ingår bl. a. an
skaffning av inventarier till kansliet för 1.000
kr. (bl. a. möbler och skrivmaskin), porton för
DL, kansliet och styrelsen (utom QSL-byrån,
redaktör och försäljningsdetalj), representa
tion (c:a 50 kr.),NRAU, annonser, kontors
materiel (papper, kuvert, trycksaker m. m.J.
vissa kostnader för matrikeln (835:- kr. J.
mededIanden till medlemmarna, avgifter för
FRO-medlemmarna till Cfb 1949 och 1950
(69:70 kr.), SSA:s del av IARU-representa
tionen i Geneve samt dessutom en hel rad små
och stora utgifter, som äro ofrånkomliga i en
förening .
Föreningens inkomster komma från med
lemsa vgifterna och försäljningsdetaljen, varvid
vi dock måste observera att inkomsterna från
försäljningsdetaljen delvis utgöra en lagervär
desminskning.
Om det nya årets budget kan sägas att
största sparsamhet är av nöden för att för
eningen trots den höjda avgiften skall kunna
hålla utgifterna inom ramen för de beräknade
inkomst 2rna. Den av årsmötet fastställda höj
ningen av årsavgiften utöver styrelsens för
slag (18:- kr.) kommer att medgiva en viss,
nog så välbehövlig- kapitalbildning samt repre
sentation vid internationella konferenser, där
amatörernas intressen i högsta grad måste till
varatagas. övriga större väntade utgifter un
der året är dels QSL-byråns omorganisation
till, som vi fä hoppas, bättre service för med
lemmarna samt kansliets flyttning, då vi ej fä
stanna kvar i nuvarande lokal längre än över
sommaren.
SM5ZD och SM5WJ
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lubileumsmiddagen

OSL-byråns omorganisation

l ubileumsgratulationer

SSA :s middag på restaurant Gillet i Stock
holm var utan tvekan jubileumsfestligheternas
klimax. Bland de närvarande märktes spetsar
na inom Telegrafstyreisen och Försvarsstabens
signaltjänstavdelning, intendent Althin på
Tekniska Museet ej att förglömma, represen
tanter för RSGB, för våra broderföreningar
EDR, NRRL och SRAL samt vi vanliga hams.
Till de mindre vanliga få vi dock räkna Sve
riges första kvinnliga sändaramatör fru M.
Kreuger (SMTA). Hon hade lic. redan 1925!
Många hade tagit sina XYLs och YLs med
sig och middagen fick därigenom en extra
festlig prägel. Antalet närvarande uppgick till
närmare 230.
Det skulle föra alltför långt att ens i korthet
omnämna allt som försiggick under aftonens
lopp. Vi få därför inskränka oss till huvud
punkterna.
-ZD hälsade välkommen. G6CL och G2UJ
överbringade hälsningar från RSGB och de
engelska amatörerna. Den förre överlämnade
som gåva till SSA en färgglad vimpel, som en
av hans sekreterare, Miss Hazel Lightfoot,
broderat. OZ8T, OH2TT och LA8B hälsade
från resp. EDR, SRAL och NRRL. SM6JO
medförde hälsningar från göteborgsavdelning
en och en adress, vars text var hämtad ur ett
1700-talsdokument behandlande nödvändig
heten av mellanfolkligt samarbete.
Intendent Althin talade schwungfullt om ra
dioutställningar han ordnat och om hur trev
liga han tyckte vi var att ha att göra med.
Gästernas tack framfördes av chefen för Te
legrafverket, generaldirektör Sterkey i ett spi
rituellt anförande.
Vid kaffet utdelade ordföranden föreningens
förtjänstmedaljer i guld till dir. Barksten,
-ST, - WJ och -WL. Silvermedaljer erhöllo
-ZX, - OK, --{)10, -WB, -ID, -XH och
-ZP. Representanterna för RSGB, EDR,
NRRL och SRAL mottogo å sina föreningars
vägnar silvermedaljer.
överingenjör Magnusson, chef för Radioby
rån, överraskade därefter med att till för
eningen överlämna en trådinspelning av det
program »Världen i högtalaren» där SSA's
jubileum behandlades. Han hoppades att den
skulle stå sig till 50-årsjubileet.
Sedan vidtog dansen ...
Vi alla närvarande tacka --010 med med

Då OOK--49 ej bearbetat QSL-frågan, får
QSL-byrån härmed själv för årsmötet fram
lägga ett förslag till byråns omorganisation
på basis av de erfarenheter, som vunnits, samt
en del speciella undersökningar i frågan:
l. Allmänt. För att effektivisera och sam
tidigt centralisera arbetet föreslås att byrån
skötes i anslutning till kansliet av t vå perso
ner, en chef och en halvtidsanställd sorterer
ska. Chefens arbetsuppgifter blir närmast att
förestå byrån samt sköta dess korrespondens
och adresslistor. både till svenska och utländ.
ska mottagare, samt ekonomi. Sortererskan
sköter all sortering, emballering och a vsänd
ning per post. Chefen, som tänkes vara en ar
vodesbefattning, skall ä ven svara för pass
ningen under QSL-byråns kvällsöppethållning.
2. Distributi on till utlandet.
Denna sker
som förut med hjälp av det under 1949 anskaf
fade utiandsskåpet, varvid utsändning sker
minst varannan månad, oftare till länder med
stor QSL-skörd. Utsändningslogg föres.
3. Distributi on till svenskar. Härvid avses
att till byrån i Stockholm centralisera all ut
sändning av kort. Som mottagare skall i första
hand amatörer i befolkningscentra stå, men
ensamstående amatörer får sig kort tillsända
direkt. Utsändning skall ske en gång i måna
den på bestämt datum eller närmast efter
följande vardag, om minst 3 kort föreligger
till adressaten.
För ändamålet måste ett nytt skåp anskaf
fas , där fack finnes för varje medlem i SSA.
Då en investering av detta slag bör utsträc
kas över ett antal år, föreslås, att kostnaden,
c:a 1.200 :- , bestrides av SSA kapital och ej
påföres årets budget.
.
Den i budgeten upptagna posten för QSL
byrån täcker löneutgifterna för ovanstående
förslag jämte porto- och emballagekostnader.
Stockholm den 21 februari 1950.

Vid jubileumsmiddagen läste -XH upp de
telegram och hälsningar föreningen fått mot
taga.
Från den isländska föreningen kom häls
ningar per brev jämte beklagande av att den
ej kunde sända någon representant. OZ8T ta
lade för EDR, LA8B för NRRL och OH2TT
för SRAL och för »Tvåornas klubb» (OH2).
- ST överlämnade som gåva från EDR en
trevlig gästbok, som kom till användning re
dan samma kväll. - 2TT medförde tvenne vac
kert textade adresser, som han själv läste upp .
Telegram hade anlänt från prof. Erik Löf
gren, SSA:s ordförande 1940-1946; vår förste
hedersledamot dir. Emil Barksten; SM4--088
(LA2B) apotekare Birger Larvin, Greaaker;
Askersunds oldtimers SMSS o. SMUJ; SM3IL
och SM3IK; SM3LX; Tredje
distriktet;
SM7ZY; SM4QU; SM6FI; SM5APF med XYL
och seco opr samt från SM8QJ, SM8BDG,
SM8-2133, p A0BB, W2FOD och W30DG ope
rators på United Nations stationer.
Till sist citera vi det piggaste telegrammet:
Sveriges troligen yngsta radioklubb bildad i
förgår gratulerar sin moderförening' vid 25
årsjubileet.
Säffle Radio Amatörer.
SSA framför till all gratulanterna sitt hjärt
liga tack för hågkomsten.

SM50K

SM5 XH

Fröken Fabiansson,
vår energiska kanslist, önskar hyra en omöble
rad lägenhet i Stockholm. Vem kan hjälpa
henne? V. g. ring kansliet Tel. 62 81 81.
hjälpare främst då hovmästare Rahmberg för
en u! omordentligt lyckad afton.

Till medaljörerna
-ZD's tal vid festmiddag en den 25 f ebruari

Det är ju alltid så att en förening står eller
faller med de personer, som stå i dess ledning
eller i tysthet arbeta för densamma. Utan des
sa som äro villiga att offra en stor del av sin
fritid kan en förening överhuvud taget inte
existera. I samband med jubileet vill SSA där
för gärna passa på att uttrycka sin tacksam
het mot några av de medlemmar, som under
de gångna åren genom arbete i styrelsen eller
ute i landet gjort föreningen ovärderliga tjäns
ter.
SM5ST OsboTn Duner samt Emi l Barksten.

Ni var med redan när ham-krutet fanns upp
och Ni har inte sparat er del, när det gäller
SSA:s bästa. Redan 1930-31 blev ni heders
ledamöter i för eningen och som komplement
till den värdigheten tilldelar vi Er härmed vårt
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högsta utmärkelsetecken med tack för Edert
pionärarbete.
SM5WJ Ivar W esterlund.

Vår dx-, telegraferings-, kansli- och skatt
mästare. Det s enare under 17 långa år. Du är
innehayare av tvenne gyllene nycklar och vi
vill nu utöka Din samling med en gyllene me
dalj som tack för alla de år Du hållit Din
fasta hand öve r vår kassa och bistått oss även
i mängder av andra avseenden. När Du nu
drar Dig tillbaka till shacket önskar vi Dig
lycka till och är förvissad e om att Dina sigs
nu ännu mer än tidigare skall fylla världsrym
d en och därigenom göra det svenska amatör
namnet heder. Vi hoppas dock att du inte
glömmer bort Ditt löfte att fortfarande hjälpa
föreningen.
SM5WL Hans EliCf!son.

I varje förening skall det finnas 'en trogen
pudel, som utan att göra mycket väsen av
sig är dess stöttepelare. Jag undrar om Du inte
är SSA :s pudel. I 16 år har Du skött QTC och
drivit fram den från ett stencilerat blad till det
vackert färggranna jubileumsnumret på 44 si
dor. Aldrig ett ögonblick har Du tvekat när d et
gällt att träda in som sekreterare eller i andra
jobb. Jag har svårt att finna någon värdigare
mottagare av vår guldmedalj och jag överläm
nar den med den förhoppningen att vi ännu
under många år skola få räkna på Din hjälp.
SM5XZ Erik Malmberg.

Du hör till det gamla gardet i SSA och har
troget fortsatt genom åren. Du hade nog tänkt
slippa jobbet för en del år sedan, men det gick
inte. FRO slog klorna i Dig och där har Du
nog varit den, som hållit ihop det hela under
skiftande ordförande. Din silvermedalj är m er
välförtjänt och det är med verklig glädje jag
överlämnar den med tack för allt Du gjort
för SSA och FRO.
SM50K Ake Alseus.

Jag minns första gången jag kom hem till
Dig. En sådan möblering har jag aldrig sett
förr. Det var mest QSL-skåp och QSL låg
det på stolar och bord och t. O. m. i den öppna
spisen. Man säger att den, som sysslar mycket
med en sak kommer att ta intryck av den och
bli lik den. Om det är sant bör Du mest av allt
likna ett QSL-kort. Du har under Din tid som
QSL-manager tänkt på, talat om och arbetat

/
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med QSL pli. varje ledig stund och trots många
svärigheter skött QSL-byrån pli. ett föredöm
ligt sätt. Jag är rädd för att många medlem·
mar inte till fullo har klart för sig vilket näs
tan övermänskligt arbete Du presterat. Denna
medalj är endast ett ringa bevis pli. förening
ens uppskattning av Ditt uppoffrande arbete.
SM5-010 Gustav W. Svenson.

Du är en av de fä lyssnare som valit med
frän föreningens första är. Du har dock inte
nöjt Dig med att vara passiv. Ditt namn har
alltid varit förknippat med det som varit nöj
samt inom föreningen; vära större och mindrp
fester och nu sist även utställningen och denna
jubileumsfest, allt genomfört med den stil som
kännetecknar Dig. Ditt ledarskap för FRO ej
heller att förglömma. Mottag detta hederstec
ken som bevis pli. vär tacksamhet.
SM6WB Sven Granberg .

Du är vär DL-veteran, vilket om nägot be
visar vilken resonans och vilket högt Q-värde
Du har inom vä.rt 3:e distrikt, där Du under
större d elen av Din ham-tid verkat. Vi vill
med denna medalj visa vär uppskattning av
Din för föreningen främjande verksamhet.
SM5XH Jan Kuno Möller.

Du är styrelsens eldsjäl och ständigt pli.
spräng för att rätta till de detalje r Du anser no
good. Dä nu ämnar lämna oss och landet, för
en tid ätminstone, är det pli. sin plats att vi
som erkänsla för Ditt effektiva arbete inom
föreningen tilldelar Dig denna medalj.
SM5ZP John Jonson.

Du är vär l~öst utät via bulletinerna och som
NRAU-representant. Vi tacka Dig för vad Du
redan gjort i den vägen och hoppas den me
dalj Du nu fär skall vara Dig en ytterligare
sporre i Din verksamhet.
SM6ID Karl Friden.

Till Dig, bevakaren av landsortens intressen
och samtidigt styrelsens samvet e, ber vi att
få överlämna en medalj som ett tack för allt
energiskt arbete Du lagt ner pli. föreningen i
första hand som alltid arbetsvillig DL och
QSL-ombud för 6:e distriktet och nu senast i
Din egenskap av först medlem och sedan ord
förande i omorganisationskommitten. Tack för
ett gott jobb, -ID!
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De medaljer, som jag nu delat ut är inte
bara avsedda som en personlig gäva till dem
som fått dem. De äro även avsedda att uttryc
ka föreningens tacl, till deras XYLs för att
de med stort tälamod funnit sig i det för för
eningen försakade familjelivet . I vissa fall har
dessa XYLs även själva aktivt deltagit i ar
betet för SSA.
Ett fyrfaldigt leve för medaljörerna och de
ras XYLs.
At last it is a pleasure for us to give a
medail to each of the foreign amateur associa
tions, which are represented here to-night. We
hope that you will bring the medaiJ back to
your country in order to remind you of of th e
days you have spent in Stockholm together
with the Swedish amateurs in the year 1950.
These associations are RSGB, ED R, NRRL
and SRAL. I ask you to come here to get the
medaiJ.

Vem vill hjälpa till?
Förra sommaren hördes under en tid pli.
banden en trafik, som väckte en del förvå
ning i amatörkretsar. De, som lyssnade när
mare, kunde snart konstatera, att det var en
lägersändare i flickscoutlägret vid Stråken .
Dessa utsändningar följde kanske inte helt de
vanliga formerna för amatörtrafik, men de
ägde rum m ed vederbörligt tillstånd och hade
till syfte att intressera flickorna för radioverk
samhet. Intresset befanns vara mycket stort
och nu har Sveriges Flickors Scoutförbund
för avsikt att bland' sina verksamhetsgrenar
även taga upp radioutbiJdning.
Naturligtvis frågar sig genast mänga ama
törer vad detta skall tjäna till. Äro vi inte
redan tillräckligt mänga på banden? På detta
vill jag svara, att visst är det trängt, det vet
vi alla, men radioutbildning av flickor har en
sä stor betydelse för värt land att vi måste
avstå från egoistiska synpunkter och hjälpa
till efter bästa förmåga. Om vi se nyktert på
frågan kommer nog scoututbildningen heller
inte att m edföra något överväldigande antal
nya stationer på banden då de flesta flickorna
äro i åldrar, som ligga under i varje fall B
certifikatet. Meningen är därför att deras
praktiska övningar i luften skall äga rum som
»second operators» på amatörstationer samt, i
den mån det går att ordna, på statliga eller
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privata institutioners stationer. Och de flickor,
som komma i luften med egna signaler, skola
ha en sådan utbildning bakom sig, att de med
heder kunna uppträda pli. banden.
Det är mycket viktigt att fJickscouternas ut
bildning från början ledes in på riktiga spär
och här är det sändareamatörerna - och var
för ej även lyssnarna - skola träda in och
lämna sin hjälp. Detta Skulle förslagsvis lmn
na ske på följande olika sätt:
1 ) Som instruktörer i telegrafe ring och tek
niska ämnen.
2) Hjälp med tillverkning av utbildnings
materiel i första hand för telegraferingen.
3) Demonstration av amatörstationer och
trafik .
4) Lå ta flickscouterna under och efter ut
bildningen som »second operators» vara med
om amatörtrafik.
De amatörer, som ä.taga sig instruktörsar
bete kunna påräkna ersättning härför.
Arbetet med flickscouternas radioverksam
h et befinner sig ännu på planläggningsstadiet
och för att kunna få en uppfattning om vilken
hjälp som kan påräknas från amatörhåll väd
jar jag till varje intresserad att skriftligen
anmäla sig antingen undertecknad, adress
H edvigsdalsvägen 24, Helenelund, eller till
SM6BQ, Olle LundelI, Stuartsgatan 8, Göte_
borg. Uppgiv då också. pli. vilket sätt Du anser
Dig kunna hjälpa till enligt alternativen ovan
eller om Du har några andra förslag.
Sedan vi fä,tt en överblick över intresset
skola vi återkomma med ytterligare uppgifter
i saken.
Per-Anders Kinnman, SM5ZD

Nyval av distriktsledare
Enligt beslut på årsmötet skall nyval av
distriktsledare ske. Detta betyder att det val
som företogs samtidigt med valet av styrelse
för 1950 göres om. Valet had e nämligen ägt
rum enligt de nya stadgarna och då dessa ej
antogs förfoJl det hela.
Varje distrikt väljer sin DL och valsedlar
na bör vara kansliet tillhanda senast den 15
april. Skriv ditt namn på baksidan av ku
vertet, ej på valsedeln. Texten kan lämpligen
formuleras: Till DL .. föreslås SM .. .
-WL
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Telegraferingstävlingen 1950
Resultat
Klass A (mottagning i 80-. 100- och 120-takt ).
I. H . Andersson, Si\15 LL. va ndringspriset -ZK:$ "silver
nycke l" ' och ett rö r PE 1/100 (Philips).
2. E. Kjellgren , SM5t\SH , 2 st. 866 jr (Lagercrantz).
3. E. Modin, SM5NG. 2 st. 6J6 (SER) och I s t. 2[30 (Sv.
Radio AB).
Klass B (mottagning i 60-, 80· och lOO-takt) :
I. K. Hallberg, SM5llHD, presentkort 50 kr. ( - ZK).
2. J. Gunm",. S~1 51\Q\V, 2 st. 1616 likriktarrör (Lager
crantz) .
3. G. Johan sson . SM5TQ, st. 6J6 (SER) och I st. 2E30
(Sv. Radi o AB).
Klass C (mottag ning i 40- , 60- och SO-ta kt)
I . O . Andersso n . SM3AV P , mikroskala (Lagercrantz) och
I st. 6J6 (SER)
2. H . Cronvall , SM5-1797, te legufnyckel (Lagercrantz) och
1 st. 6J6 (SER ).
Yrkestelegrafister (mott,,!:ning i 100-, 125- och 15C-takt).
l. R. Ullander, SiY!, lS. I s t. thyratronrör (Stand"d Radio)
och I st. presentkort 25 kr (-ZK).
I. K . Bagge , SM5JU , I st. thyratronrör (Standard Radio)
och I st. presentkort 25 kr (-ZK).
3. R. Näslund, SM2C~1, I st. 2E30 (Sv. Radio 1\B) och
2 st. 6J6 (SER)
4. P. Ståhl , SM5llM, 2 st. 5S1 (= 807) (Standard Radio).

V älsiindniltgstiivlan
R. Näslund, SM2C~1, vandringspriset "Folke Bergs min
ne" och 2 st . 500 \V spolar för 40 och 80 /Il (Lager

I.

cr.mtz).

2.

K. llagge. SM5JU , I st. rör PE OS/25 ( Philips) och I st.
rör 2E30 (Sv. Radio Ml).
A. Ryd"hl, SM5ZL, 50 m 300 ohm Twinlead (Standard
Radio) .
4. I. Tvnell , Si'17CT, 2 s t . rör 5S1 (Standa rd Radio).
5. K. Franzen, Si'15TK, 2 st. rÖr 5S1 (Standard Radio).
6. G . Joha nsson, Si"15TQ, 2 st. rÖr 5S1 (Standard Radi o).
Samtlig., 1-3 pristaga re erhöllo även SS1\ :s prisdiplom .
Till dc firmo r. vilka vä lvilligt bidragit med priser, fram
föres härmed fö reningens uppriktiga t.lck.

3.

Harry T/Jellmad, SM5LI

SM5ZK: S vandringspris
SM5ZK har till den senaste telegraferings
tävlingen skänkt en förkromad telegraferings
nyckel med namn plåtar av silver på botten
plattan av marmor. Den skall kallas för
»SM5ZK:s Silve rnyckeb> och gå som vand
ringspris i klass A i SSA:s telegraferingstäv
ling. Vinnare blir den '3om erövrar nyckeln
tre gånger.

TELEGRAFILEKTIONER
På prov sändes fr. o. m. den 1 mars 1950
och tills vidare telegrafilektioner varje helg
fri onsdag kl. 11-12 SNT över Motala Radio
(SBG) på 216 kc (1390 m). Vägtyp A2. Fr.o.m.
den 15 mars ändras Motalas frekvens till 191
kc (1575 m).
Samtidigt pågår liknande sändningar varje
helgfri onsdag kl. 11- 13 SNT över Karlsborgs
Radio (SAV) pli. 50 kc (6000 m). Vågtypen är
här Al.
Sune Breclcströrn, SM5XL
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Antal deltagare:
SM
LA
OZ
OH

32 st.
21 st.
H st.
7 sI.
Summa

Danmark
Sverige
Norge
finland

Individuellt:
1.0Z7BO
2.0Z1W
3.0Z7T
4.0Z2LX
S.OZ7EU
6.0H6NZ
7. LASB
8.0Z4FT

360.00
306,72
304,16
291,04
290,24
262,08
253,12
247,20

74 sI.

2.500,02 poäng
1.863,04
1.739,36
780,3S

p.
"
"
"
"
"
"
"
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Stindareamatörer

Paängberäkning:

NRAU testresultat

Resultat:
Lag: I.
2.
3.
4.

Sändareamatörer

9. LA3D
10.0Z7G
11. LMU
12. SM7fB
13. SM5EC
14. SM7JP
IS. LA8R

238,40
238,40
23S ,20
224,64

p.
"
"
"

210,S6 "

209,92 "
207,04 "

Platserna 16-19 belades av resp. SMSDZ, -SABC, -4KL
och -6EY.
fyra deltagare från vardera SM, LA och OH underläto
att insända logg. De svenska voro SM7PN, -700, -ST''>;'
och -SAQW.
SRAL gratulerar segrarna och tackar alla deltagare.
Paavo Kotilainen OH2QZ
Ovanstående ar ett utdrag ur den fullständiga resultatlistan
som Ii",'aras' av SM5ZP - Red.

Arets VA-tävling
För femte gången inbjuda vi till tävlan om'
den förnämliga UA-pokalen. Denna är som be
kant en hedersgåva från Sveriges sändarama
törer och är avsedd, som det heter: »att vara
ett ständigt vandrande pris i en årligen åter
kommande UA-test och skall för all framtid
vittna om vår uppskattning av hans arbete.»
Tider:

Under varje tävlingspass tillåtes högst en
förbindelse per deltagande station och band.
QSO med station på mindre avstånd än 20 km
räknas ej. S. k. korsbandsförbindelser är ej
tillåtna. Varje godkänt meddelande ger en
poäng.

Sändarantatörer!

Tävlingslagg,

snyggt förd, skall vara insänd till SSA:s kans
li, Sturegatan 38, 3 tr., Stockholm, senast den
8 maj 1950.
Priser:

NATI~NAL-mottagare,
olilm typer och prislägen, just inkomna.

Vinnaren får sitt namn ingraverat på UA
pokalen. I övrigt utdelas priser och diplom i
förhållande till deltagarantalet.
Resultatet

tillkännagives i QTC och SSA-bulletinen. Sta
tioner som ej deltaga i testen uppmanas att ej
störa tävlingen alltför mycket.
Stockholm den 13 mars 1950.
SSA:s

AMPHENOL POLYSTYREN
stor sortering av plattor, rör och bult. Se sid. C 4
katalog. Obetydlig prisförhöjning.

vår

tävZingsledning/~WB/-WL

Försäljningsdetaljen meddelar
Försäljningen av jubileumsduken, -märkena
och QTC nr 2 har hittills varit tillfredsställan
de och det är vår förhoppning, att medlem
marna skall göra sitt bästa med att hjälpa oss
bli av med även det, som är kvar. Giv duken
och QTC till edra vänner och sätt märkena på
all avgående korrespondens. Föreningen tackar
på förhand. QTC kostar 1: 50.

Förstklassig radio materiel av kända amerikanska och
engelska fabrikat:
AMPHENOL: rörhållare och kontakter.
BARKER et; WILLIAMSON: luftlindade spolar.
BIRNBACH: isolatorer.
BULGIN: Signallamphållare, telefonpluggar och jackar,

kopplingslister, strömställare m. m.

Då SSA fyllde fem år

Lördagen d. 22 april kL 0530--0730 SNT
kL 2200-2400 SNT

GENERAL RADIO: precisionspotentiometrar.
HAMMARLUND: sändar- och mottagarkondensatorer.
NATIONAL:

Söndagen d. 23 april kL 0600--0800 SNT
kL 1400-1600 SNT

d:o

d:o

RCA: sändar-, mottagar- och likriktarrör.

Frekvenser:

TCC: elektrolytkondensatorer, silvermica, glimmer- och

3.5 och 7 Mc. Endast CW är tillåten. Dålig
ton medför diskvalifikation,

keramiska kondensatorer, vridtrimrar m. m.
för sändare och mottagare.

Anrop:

Test UA de SM .... Anropet får upprepas
högst en minut.
Tävlingsmeddelande

av typen 38579 KARLO skall utväxlas. De
två första siffrorna utgöra ett godtyckligt
valt tal och de tre sista RST-rapporten.
Bokstavsgruppen skall bestå av fem god
tyckligt sammansatta bokstäver och änd
ras för varje QSO.

SSA firade sitt 5-årsjubileum med en enkel
fest på den s. k. Funkisutställningen i Stock
holm i september 1930. -UT, som var med vid
det tillfället, har sänt oss nedanstående foto
från evenemanget. De deltagare vi känner igen
ha vi satt ut anropen på. -VH heter numera
--GN.

FIRMA JOHAN LAGERCRANTZ
Värtavägen 57

Stockholm

Tel. 613308) 6171 B8) 610891
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Antennteori
AV SM5AR

(Forts. från föreg. nr)
Matni ngssystem

Det finns en olycklig tendens inom amatör
kretsar att beskriva antennsystem efter mat
ningsmetoderna. En sådan beskrivning ger
upphov till tvetydigheter och ingiver lätt upp
fattningen att antennens utförande är beroen
de på det använda matningssystemet. Detta är
dock felaktigt. Matarledningens uppgift är
nämligen att transportera effekten från sän
daren till antennen med ett minimum av för
luster. Det skulle vara onödigt med matnings
system om det inte vore därför, att föremål i
närheten aven antenn nedsätter deras effekti
vitet, och det är därför nödvändigt att placera
antennen så fritt som möjligt från hus, trådar,
metall rör och större träd.
Matnings- och transmissionslinjer äro av två
typer, avstämda och oavstämda. Varje linje
bar en karakteristisk impedans, vilken beror
på ledarnas dimension samt avståndet mellan
tedarna. Om linjen har en viss bestämd längd
och en resistans ekvivalent till den karakteris
tiska impedansen anslutes till ena ändan av
linjen, skola vi finna, att om en våg startar
i andra ändan erhålles ej någon reflektion,
emedan ingenting blivit ändrat i linjens ka
rakteristik. En transmissionslinje avslutad
med sin karakteristiska impedans, och således
I,Itan stående vågor, kallas oavstämd linje eller
som man ofta ser, det amerikanska uttrycket
»flat line».
Det måste ihågkommas, att linjen måste
I).vslutas med en resistans, ty en reaktiv kom
ponent åstadkommer vid avstämningen ståen
de vågor, även om belastningsimpedansen är
ekvivalent till linjens karakteristiska impe
?ans. För den skull måste varje reaktiv kom
ponent i belastningen stämmas bort eller upp
hävas innan en perfekt sammanpassning
(matchning) kan erhållas.
Om impedansen i linjens ände är högre än
karakteristiska impedansen, kommer det att
bli ett spänningsmaximum i linjens ände och
ävenså på varje halv våglängds avstånd längs
linjen in mot inmatningspunkten. Om impe
dansen vid linjens ände är lägre än karakte
ristiska impedansen
hos linjen, uppträder

Sändareamatörer
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strömmaximum i linjens ände och på varje
halv våglängds avstånd längs linjen in mot
inmatningspunkten. Ju större skillnaden är
mellan linjeimpedansen och belastningsimpe
dansen, desto större säges missmatchningen
vara och desto större blir amplituderna av de
stående vågorna av ström och spänning.

.~

Den stående vågen kan förstås ' inte existera
utan att linjen är av sådan längd att den är
i resonans med frekvensen hos den påförda
energin. FÖr den skull måste alla linjer som
arbeta med stående vågor avstämmas på något
sätt, ty annars kan inte effekt införas på lin
jen.
Avstämningen är normalt utförd med
hjälp aven spole och en kondensator vid
sändarsidan av matarledningen. Spolen använ
des också för att erhålla koppling till sända
ren.

Stående-vågjörhållande

Om man på en linje med stående vågor mä
ter strömmen i maximi_ och minimipunkterna
längs linjen skall man finna, att förhållandet
mellan strömmarna blir detsamma som för
hållandet mellan linjens karakteristiska impe
dans och den till linjens ena ända anslutna be
lastningsimpedansen. Detta kallas stående
vågförhållandet. Vi skola belysa det med ett
exempel. Om en 600 ohms linje anslutes till
en belastningsimpedans av 72 ohm blir miss
matchningen och stående-vågförhållandet 8,3.
Samma förhållande erhålles även om nämnda
linje anslutes till en belastningsimpedans av
5000 ohm. Märk väl vad som förut sagts
att belastningsimpedansen måste vara rent re
sistiv.
Stående-vågförhållandet ger en direkt indi
kerjng av graden av missmatchning längs en
linje.
En linje som användes för att mata en an
tenn har inga stående vågor om den anslutes
till en punkt på antennen där belastningsimpe
dansen är rent resistivoch har samma nume
riska värde som linjens karakteristiska impe
dans.

Linjer med stående vågor kallas resonans
eller avstämda linjer.
Med stående vågor på linjen blir ström- och
spänningsmatningen såsom visas i fig. 20. Det
bör kanske påpekas, att spänningsmaximum
och strömminimum alltid uppträda i samma
punkt, och naturligtvis då även strömmax och
spänningsminima.

I~

c~
hg. 20
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Härovan omnämndes att strömmen (och
spänningen) når maximum »ungefärligen» med
en halv våglängds mellanrum.
Med en halv vaglängd menades då en halv
våglängd i luft. Då emellertid hastigheten hos
vågen är mindre längs tråden än i luft blir
en våglängd längs en tråd något mindre än en
våglängd i luft.

A vstämda linjer

~
J

Förutom i några speciella fall är användan
det av avstämd linje den enda möjligheten för
att kunna använda samma antenn och mat
ningslinje på flera frekvensband.
Avstämda linjer äro vanligen anslutna till
antennsystemet i en ände eller på mitten. Till
antenner, som äro flera halva våglängder lån
ga bör matarledningen anslutas till någon
ström- eller spänningsbuk. Om linjen är an
sluten till änden aven antenn (eller någon
annan spänningsbuk) , är linjen avslutad med
cn hög impedans och spänningsbuk uppträder
i änden av linjen och i varje punkt på ung.
en halv våglängds avstånd längs linjen.
Om linjen är ansluten till mittpunkten av
en halvvågsantenn (eller en strömbuk på en
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antenn flera halvvågor lång) är linjen avslutad
med en låg impedans, och en ström bruk upp.
träder i linjens ände och i varje punkt längs
linjen med ung. en halv våglängds avstånd.
Det är på detta sätt lätt att fastställa huru
vida en spännings- eller ström buk uppträder
på den del av linjen, som är kopplad till en
sändare. Om en spänningsbuk uppträder på
»sändarsidan» av linjen erfordras en parallell
avstämningskrets för att bringa systemet i
resonans. En serieavstämningskrets är erfor
derlig om en strömbuk uppträder vid »sändar
sidan» av linjen. Linjen behöver naturligtvis
inte ha någon exakt längd, ty den avstämda
l{retsen kompenserar en stor del, men det är
bäst att ha den nära någon multipel aven
kvarts våglängd. Detta emedan det finnes vis
sa kritiska längder, där varken serie- eller
parallellavstämning ger resonans. I sådana
fall hjälper det att lägga några varv i serie
med varje matarledning (feeder) .
Fördelaktiga feederlängder och lämpliga av.
stämningstyper kommer att behandlas i nästa
kapitel för halvvågsantenner.
Sändarens koppling till avstämd

linj~

Storleken av den induktans och kapacitans
som användes i antennkopplingssystemet beror
på sändningsfrekvensen, men värdena är inte
särdeles kritiska. Om vi först behandla serie
avstämning, kan spolen bestå av några varv
av samma utförande som i sändarens slutsteg.
Ett gott medelvärde utgör två eller tre varv
på 28 Mc och kanske 10 eller 12 varv på 3,5
Mc. Spolen kan med fördel vara sådan, att
induktansen kan varieras, om det är nödvän
digt. Detta kan ordnas genom att koppla ur
varv i ena änden av spolen medelst en flyttbar
anslutning. Seriekondensatorn bör ha ett maxi
mivärde av 250 eller 350 pF vid de lägre fre
kvenserna. Samma värde är användbart även
för 28 Mc. Dock torde 100 pF vara tillräck
ligt. Emedan serieavstämning användes i en
punkt av matningssystemet, där spänningen
är låg, behöver platt-avståndet i kondensato
rerna ej vara särdeles stort. Vanliga mottagar
kondensatorer äro tillräckliga för anodspän
ningar up ptill 1000 volt, medan de mindre
sändarkondensatorerna äro tillräckliga för
högre spänningar. Beaktas bör dock, att om
sändaren är avsedd för telefoni och dessutom
har vår maximalt tillåtna effekt måste platt.
avståndet vara ungefärligen 3 å. 4 mm.
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I parallellavstämda kretsar skall antenn
spole och kondensator vara ungefärligen de
samma som i sändarens slutsteg. Om emeller
tid linjen ej har sådan längd att en spännings
buk uppträder exakt i antennavstämningsen
heten, skall man finna att antennavstämnings
kretsen inte kan kopplas tillräckligt hårt till
slutsteget för att dra ut den önskade effekten.
Om detta är fallet, bör en ökning göras i för
hå llandet mellan C och L i antennavstäm
ningsenhet en, t. ex. genom att minska induk
tansen. (Kortslut eller tag bort några varv. )

SOW TX för 144 Mc

QTe annOnSel'
Följande annonspriser gälla:
1/1 sida kr. 125:
1/2 sida kr.

75: 

1/4 sida kr.

40 : 

Grundad 1878

1/8 sida kr.

25:

IIB

STOCKHOLMS
PDTENTBYRD

Annonstext sändes till hr Bertil Dahl, Skjul
vägen 6, Johannes hov. Tel. 214400 (kon
torstid), därefter 49 23 11.

LänT~-koppling

o

Detta system, som är mycket använt av

Zacco & Bruhn

amatörer, tilläter att antennavstänmingskret
sen monteras på väggen, där matarledningen
lwmmer in i sändarrummet. Länken, eller lin
ken som den ofta kallas, kan utföras av flätad
mjuk kabel med läg impedans eller av 2 mm

Vi vis a här en närbild av gallersidan på slut
steg et i den 50 W-sändare för 144 M c, vilT~en
beskrevs i föreg. nr. Observera utförandet av
spolarna L5 och L6.

emaljerad koppartråd, där i det senare fallet
trådarna hållas isär av keramiska spridare.
Den tätt slutna öppna linjen är bättre än den
flätade på 28 Mc och högre frekvenser. Några
typiska kopplingar visas i fig . 21, där A och
B äro för obalanserade slutsteg, där linken

Tidskriftutbytet inom NRA U

Patent· Varumärken

Sändaramaföl'el' !
Undertecknad tillverkar på beställning:
chassier och frontpaneler av aluminium,
borrade eller oborrade, krymplackerade
eller blästrade, till billiga priser. Feeder
spridare av ple x iglas.

H. Onn, l . Stäck, E. Holmqvist
N. Larfeldt

SM6ADV AKE HELLESKOG, Vårgårda.

Kungsgatan 36 - Tel. 23°97°

das under 1950 enligt följande fördelning:

.

Styrelsens

medlemmar

och distriktsledare .

VILKA

IS

VILKEN

samt -AU, -BJ, - DQ, -GL, -JY, -LT,

Vilka data har rör DL 72?
Vilken sockelko ppling har rör 12A.X7?

Variabel linkspole kan användas antingen

-WC, -ZG, --ZX, - AFC, -ASH, -ABK,

Vilken är den civila beteckningen för rör

sändarens slutsteg eller i antennspolen. Den
förstnämnda linkspolen kan best å av tvä eller

- AMM, -A VM, - AXO, -ARQ, -":--BR,
-AOV, -BKA , -BQB, -BDE , - BOE, -981,

Vilka motståndsvärden passa för rör EF 40?

tr e varv lindade omkring och isolerade frän

·-1456. Ett tiotal av dessa signaler represen

Vilken fasvändarkoppling skall jag använda?

anodspolen samt placerade där hf-spänningen

t e ra

Dessa och många flera frågor besvaras i in
genjör Gösta Bäckströms nya rörhandbok .
Handboken innehåller data tabeller, sockel
kopplingar och storleksuppgifter på över 800
olika amerikanska och europeiska radiorör,
jämförelsetabeller för olika rörtyper, för teck
ning över amerikanska rör med VT-beteck
ning och deras civila motsva righeter, kopp
lingsschemat<l över olika mottagare o. för 
stärkare, motståndstabeller m. m . D essutom
artiklar om aku stisk återkoppling och hög
talaranpassning. Handboken har 96 sidor i
format 150 X 210 mm och den kostar enrast

ha linkens spole

kopplad till mitten av slutstegets spole.

. är låg. Linken skall lindas eller fastsättas pä
antennspolen sy mmetriskt i förhålland e till
spolens mittpunl{t, där hf-spänningen är minst.
Genom a tt på detta sätt reducera den kapa
citiva kopplingen är det små risker för trans

lol~alavdelningar

Från och

i landsorten.

med ärsskiftet utkommer den

fins]{a tidningen »Radioamatööri» som organ
för enbart SRAL. Utväxling av ett mindre an 
t a l exemplar planeras komma i gång med det
s naraste.

form e ring av energi som inte har d en önskade
frekvensen . Man minskar m . a . o. utstrålning

Inom NRAU undersökes f. n. möjligheten att

en av övertoner. Spolen och kondensatorn i

på prenumerationsbasos erbjuda anslutna län

antennavstämningskretsen dimensioneras un

ders amatörer att erhälla tidningar.

gerfärligen som vid den förut beskrivna an

möjlighet härför, avses systemet träda i kraft

tennkopplingen.

fr . o. m. 1951.
Forts. i nästa nr

CENTRUM, STOCKHOLM

De i notis i decembernumret omnämnda 50

-NE, -OK, -PV, -QY, -TQ, -UG, - VP,

kretsarna C och D skall

Medlemmar av Sven ska
Paz ent ombu d s föreningen

danska och norsl{a amatörtidningarna försän

placerats nära en kall punkt på slutstegets
spole. Spänningen är där låg. D e balanserade
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Finnes

VI 56?

VILKET

;:,

HUR?

flO GÖS'fA Oi\CI{S'fRÖ~1
Ehrensvärdsgatan 1-3. Stockholm .

Kronor 1: 95
SM6ZP

IS

+

porto .

Tel. växel 540390.

Rekvirera boken genom kup. härnedanl

Till AB GCSTA BÄCKSTRöM
E!uo"",ärdsgatan 1-5 - ' Stockholm.
go::! sänd Eder rörhandbok till

Adress:
Postadress:
Kr. · 1 :95 + 15 öre till porto bifogas. Sänd den mot
postförskott.
(Det ej önskade överstrykes.)
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En converter för 2 M DX
Vid konstruerandet av nedanstående conver
ter för 144 till 146 Mc har ingen som helst
hänsyn tagits till kostnader och komplika
tionsgrad. Två villkor äro uppfyllda, den är så
brusfattig som det går att få den med rör
som kunna köpas i Sverige samt så stabil, att
en inställd frekvens kan avläsas på 1 kc när,
om den efterföljande mottagaren tillåter detta.
A v dessa skäl kan den endast rekommenderas
till den som vill ha det mesta ut av sin 2 m
converter och som redan förut har någon er
farenhet av VKV-bygge.
Som ingångssteg användes en s. k. Wall
mann-cascode med en neutraliserad, triodkopp
lad, katodjordad 6AK5 som går in på en gal
lerjordad 6J4. En ljz6J6 kan eventuellt an
vändas i stället för det senare röret med en

Föreningen Sveriges
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aning sämre resultat. 6J4:an" är l7Iedelst ett
7r-filter kopplat till gallret på en annan 6AK5
som går som pentod. Dennas anod är kapaci
tivt kopplad till gallret på en ljz6J6 som går
som blandare. Oscillatorspänningen kopplas
via en link in på spolen iblandarekretsen.
Blandarens anodkrets, som gjorts så lågkapa
citiv som möjJt för att ej inskränka på. band
bredden är kopplad till annan ljz 6J6 som fun
gerar som katodkopplare för att anpassa till
koaxialkabeln och huvudmottagaren . Mellan
frekvensens bandbredd hos convertern är till
räckligt stor för att släppa igenom 4- 6 Mc.
Deta område har valts f ~r att slippa kraf
tiga be-stationer direkt på MF: en. M ed denna
converter och en modern trafikmottagare med
gang och spolsystem skärmade är det sy nne r-

ligen svårt att på.visa någon direkt signal in
på MF:en.
Osc illatordelen börjar med en 6AV6, kristalI
Clapp med en av de i schemat föreslagna kri
stallfrekvenserna. 6AV6 :an triplar eller kvad
ruplar beroende på. kristallen till nästa rör som
är en 6AG5. Detta rör multiplicerar vi dare till
144 M c i anodkretsen, vilken via en link är
induktivt kopplad till blandarekretsen.
Strömförbrukningen är 6.3 V, 2.25 A och
150 V, 40 mA.
Trimningen tillgår på. följande sätt. Med
alla rör urtagna utom 6A U6 kontrolle ras att
oscillatorn svänger på. rätt sätt och på rätt
frekvens på. huvudmottagaren. Därefte r sättes
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6AG5 in och mottagaren inställes på. samma
frekvens sorr den be räknade frekvensen i
GAV6 anod t . ex. 20 Mc. Järnkärnan trimrr.as
till maximal styrka på S-metern eller maxi
malt utslag på ett i serie med R18 inlagt in
strument (obs. vid jordsidan) och bör ge c :a
0.1-0.2 mA gallerström. Härefter insättes de
båda 6J6:orna och 6AK5 nr 2, det senare med
anod- och skärmgallerspänning tillfälligt bort
kopplade. En i närheten uppställd sändare med
känd frekvens påslages och man bör nu kun
na få in den på hm udmottagaren högst ett tio
tal kc från
den beräknade inställningen.
flAG5:s anod krets, MF-och blandarkretsarna.
injusteras till maximal signalstyrka i nämnd
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Stycklista

=
=
=
=
=

=
=
=
=

=
=

=

R 1
R3
100 fl
R 2 = 470 kQ
R 4
R5
R8
4700 fl
R 6
R10
R12
100 kQ
R 7 =--= 330 .Q
R 9
R14
R16
R20
470 fl
311
5- 50 kQ, just.eras till max. signal
R13 = 200Q-10 kQ, justerad till lämplig
mf-signaInivå
R15
R18
220 koQ
R17
47 k Q
C5
C6
C8
C9
C 1 = C3 = C4
C10
C17
C22
C23
500 pF
mi ca, ev. 1000 pF
C 2 = C7 = C11 = 47 pF, mica eJ. keram.
C12 = C18 = 15 pF, mica el. kel'.
C14
C16
C20
0.01 {tF, papper
C13
eller mica
C15 =- C21 = 100 pF, mica
C19
30 pF, mica el. ker., ev. 25 pF.

=

=

=

=

=

=

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=
=

=

" LUGG

Alla spolstommar 3/8 " k eramiska med järnpul
v ertrimm er.
L 1 = 3 v. push-back, antennlink vid jordän
dan av L2
L 2 = 4 v . 1.5 mm försilvrad Cu-tråd, lind
ningslängd 12 mm
9 v . 0.65 EE, längd 10 mm
L 3
3 v. 1.0 EE, längd 10 mm
L 4
6 v. 1.0 EE, längd 12 mm m. mittuttag
L 5
3 v . 1.0 EE, längd 12 mm
L 6
L 7 = 2 v. push-back, link vid jordändan av
L6
L 8
100 v. 0.30 EE , tätJindat
L 9 = 28 v. 0.50 EE, tätJindat
L10
5 v . 1.0 EE, längd = 12 mm
L11 = 2 v. push-back, vid jordändan av L10
RFC
bifJärchoke, 2 ggr 45 cm 0.50
EE tätJindat med parallella parter på
3/8" stomme.
Xl = 6666,6 kc, motsvarar 3 ggr 7 ggr
X2 = 7000.0 kc, motsvarar 4 ggr 5 ggr
X3 = 7777.7 kc, motsvarar 3 ggr 6 ggr

=
=
=
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kan även vara nödvändig. Har man tillgång
till brusdiod blir operationen ganska enkel och
man kan även få en uppgift på den s. k. brus
faktorn. Denna anger hur många gånger mer
den verkliga mottagaren brusar än den ide
ella utan brus, och eftersom detta blir ett ef
fektförhållande brukar brusfaktorn anges i
dB. Hos denna mottagare inklusive en 15 m
lång 300-ohms feeder blev brusfaktorn 5 dB
med reservation för eventuella fel i mätningen.

Närbild av HF-stegen

ordning, varvid man bör söka ordna så att
sändaren kommer in så svagt som möjligt
exempelvis genom avsiktlig snedstämning av
sändarens kretsar eller successiv urkoppling
av dubblarsteg allteftersom känsligheten hos
convertern ökas. Det är ju nämligen betydligt
lättare att trimma max om signalstyrkan är
låg. Härefter inkopplas 6AK5 nr 2 igen och
6AK5 nr 1 och 6J4 isättes i sina hållare. Con
vertern bör nu vara så, känslig att man med
antenn inkopplad hör de starkaste lokalstatio
nerna.
Oscillatorlinken vid L6 samt L6 järnkärna
topptrimmas successivt några gånger. Där
efter trimmas L5, L4 och L2 i nämnd ordning,
varvid kan påpekas att L4 blir ofantligt bred,
medan L5 blir mest kritisk.
Vi skall nu neutralisera ingångsröret, var
för anodmotståndet R4 bortkopplas i en ända
För detta ändamål bör man ha tillgång till åt
minstone en S9-signal. L3 trimmas nu för
minimal signalstyrka, en ganska skarp dip om
en 7 fl. 8 S-enheter. L2 justeras för maximum
och L3 ånyo för minimum. Detta utföres suc
cessivt några gånger, varefter anodspänningen
till röret åter inkopplas.
Den svåraste justeringen återstår nu, näm
ligen optimering av antennkopplingen. Denna
måste utföras på en svag signal c:a S2 eller
S3 och man får med hjälp av örat försöka av
väga kopplingen så att signalen blir så stark
som möjligt i förhållande till bruset, vilket
inte nödvändigtvis innebär att S-metern visar
maximalt utslag. En viss efterjustering av L2

Sändareamatörer

SÅ·SONGENS RADIOFYNDJ
c.

I samband med sändning brytes anodspän
ningen tili samtliga rör utom 6AU6 och
6AG5, detta för att inte onödigtvis införa en
frekvensdriftsmöjlighet. Om nämligen hela
converterns anodspänning brytes driver osc
c:a 30 p/s på 144 Mc, vilket onekligen märks,
om man kör Al och har kristallfilter eller lik
nande inne.
Det säger sig självt att resultaten med den
na converter i trafik med DX-stns på 2 m varit
utomordentliga, speciellt detta att vid sheds
endast ställa in på motstationens loggade in
ställning och veta att om condx tillåta, så
kommer han in just där och inte på något
annat ställe kanske 100 kc därifrån, är en
borgen för 100 % QSO:n. DX-jägaren på 10
och 20 mb SM5WJ har byggt en i det när
maste exakt kopia av originalet, med tillgång
till de publicerade fotona samt kopplings
schema. 6J4 utbyttes mot 1/z6J6 och 6AG5 mot
6AK5. Båda convertrarna provades med avse
ende på signal/brus-förhållande och förstärk
ning och gåvo samma utmärkta resultat. Då
detta var -WJ:s första UKV-bygge vågar jag
påstå att de flesta som ta itu med convertern
bör få samma resultat.
SM5VL

A_ SPOLSYSTEM kontinuerligt täckande området 8.8-550 meter,
uppdelat på 4 områden med god överlappning enligt följande:
Band
Band
Band
Band

B.
C.

l
2
3
4

8,8- 30
28- 75
70-210
190-550

ffi.
ffi.
ffi.
ffi.

Varje exemplar av dessa spolsystem är
laboratorietrimmat.
GLASSKALA, med grad. i såväl Mc som meter.
VRIDKONDENSATOR 2 g., pass. ovanstående.

D. LINHJUL avs. att anbringas direkt å kondensatoraxeln.
E. KOPPLINGSSCHEMA för byggande aven 4+ 1 rörs växel
strömssuper plus »magiskt öga», medf. Ovanstående materiel är
fabrikationsöverskott, garanterat nytt och i prima skick.
Vi nämna detta som säsongens radiofynd ej enbart på grund av det
enormt låga priset, utan även med tanke på hur konvågsamatörerna
längtat efter denna konstruktion där även 70-200 m. området
finnes med.
_ ··t·
Priset för ovanstående material A-D jämte kopplingsschema är
endast kr. 38:75 plus frakt- och postförskottskostnad kr. 1 :40.

Allt mellan antenn och jord

INGENJORSFIRMA ELFA
HolländcHegatan 9 A

Stockholm

Tel.: 207814, 207815
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DX-fö."u tsägelser
April 1950
I New York

1

San Fran
cisco

Sidney

Kapstaden

GMT MUF! OWFI MUF! OWFI MUFI OWFI MUF!

Första och sista länken ...

DM 2·10 .

00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22

14.9
13.0
11.0
11.8
11.1
16.2
18.9
20.0
21.4
21.3
20.5
17.3

11.9
11.0
9.3
10.4
9.4
13.8
16.0
17.0
18.2
18.1
17.4
14.7

17.4
17.0
16.1
15.7
13.9
12.0
11.7
16.5
18.8
20.0
20.0
19.1

14.8
14.4
13.7
13.3
11.8
10.2
9.9
14.0
16.0
17.0
17.0
16.2

12.4
15.6
20.8
25.6
28.5
30.0
25.0
27.8
21.5
15.6
14.0
14.3

10.5
13.2
17.7
21.8
24.2
25.5
21.2
23.6
18.2
13.2
11.9
12.1

RADIOLAVOX
högklassig högtalare!
Bra kvalitet, hög känslighet och lågt pris ut
märker Radiolavox högtalare, som tillverkas i
fem storlekar frän 10 cm till 30 cm. De kan
erhållas med eller utan utgiingstransformator.

Begär specialbroschyr -

§r~A

ring eller skriv till •
Alströmergatan 12

' Iii j) ,
.

::

'

SVENSKA

Stockholm . Tel. 223140

Filialer i Malmö, Göteborg, Sundsvall, Örebro,
Norrköping.

RADIOAKTIEBOLAGET

Rio de Ja
neiro

OWF ~ MUF! OWFI MUFI OWF 1
14.5
13.1
13.8
21.3
24.1
25.6
26.6
26.5
26.4
22.4
18.7
15.6

14.3
16.3
22.6
26.3
28.9
30.8
30.9
30.2
24.8
22.2
18.0
17.0

12.1
13.8
19.2
22.3
24.5
26.2
26.2
25.6
21.0
18.8
15.3
14.4

18.1
17.1
14.6
19.4
16.0
27.9
29.3
29.8
29.6
29.7
26.2
22.0

15.4
14.5
12.4
16.5
13.6
23.7
24.9
25.3
25.1
25.2
22.21
18.7

SM4SD

idealmiken tör sändaramatörer !
Denna dynamiska mikrofon kännetecknas av
små dimensioner, jämn frekvenskurva , hög
känslighet (-52 dB) och låg impedans (l8
ohm). Lång ledning kan användas, varvid
mikrofontransformatorn placeras vid förstär
karen. Mikrofonens robusta konstruktion gör
att den tål ovarsam behandling - en egen·
skap som gjort den uppskattad både av krigs·
makten och Radiotjänsts reporters. Till mikro·
fonen finns handtag med eller utan omkopp
lare, upphängningsanordning ('.:; v.

17.1
15.4
16.2
25.1
28.4
30.2
31.3
31.2
31.1
26.4
22.0
18.4

Calcutta

DX-spalten
Februaricondsen h<lr inte varit över sig goda
på de högre dx-banden och rapporter saknas
nästan helt från 3,5 och 7 Mc, men tydligt är
att det i alla fall går ' att komma utanför
Europa då andan faller på.
Rapportörer från andra orter än Stockholm
är också välkomna i spalten. Ju fler bidrag,
desto intressantare blir det att se vad för rari
teter man ev. gått miste om ...
3.5 Mc. -JP kör Sked två ggr i veckan
med W1QHH och säger att input på W-sidan
är 35 W!
'"I Mc .

Nil riktiga dx rapporterade, men
-OL skriver att YU3FME (7045) och
YU3FMF (7055) uppgivit samma uppgivit
samma qsl-adress. Vet någon om dessa är
»legit»?

14 Mc. Här finns som vanligt en hel del
att göra hur dåliga condsen än är, tycks det.
--YG rapporterar ett par kilo W0- 9, VEl-8,
VOl, 6, ZS2, 6 samt CE3DZ (14040), SV5UN
(14130), UM8KAA (14050), VS1BX ( 14120),
VS6BL (140110) såsom varande de bättre
nappen i mappen.
-OL anser att 0730-0830 är rätta tiden för
VK, ZL, VE8 och nämne r även KL7BD

(14120), PM (14085), YI3DYN (14050, efter
middagarna), CR6AQ (14055), VA0SJ (14085,
TJ), EA6AM (14005) samt GD3FBS (14085).
-HH lyckliggjorde JA4AE (14060, 1500
SNT) med ett qso för ett tag sen och kör
VK-ZL vid morgonkaffet.
- ZG sporadiskt qrv, men har loggat
PZ1AL (14015), TA3FAS (141000, 915 SNT),
VS2CH (14015, 2150 SNT) plus div. LU, 4X4
och W. 5UH, givetvis qrljqrt samtidigt som
han blev dx-red , har dock stulit sig till bl. a .
SV0wH (14092, 1920 SNT) och VS2CH
(14015, 2140 SNT).
- WL workade mitt i jubileumsbrådskan
HP1LO på 14 Mc kl. 03.30 SNT.
Galls Md

14 Mc. SM3-1675 har som hittills ende lyss
nare sänt in en imponerande lista över 14 Mc
dx phone, ur vilken vi plockar: AR8BC (1400
SNT), CR5UP (2300), CR9AG (1500), KR6BO,
KR6CI, KR6CZ (1400-1500), VP5AR (2300),
VS4KS (1500), PK1GO (1600), DU1AL (1600),
XZ2SY (1700), ZE3JF (1900). Gläder sig åt
45 qsl-ade länder och 23 zoner.
28 Mc. - p A råkade vrida över på fonidelen
av bandet och hörde då CR5UP, AR8AB,
SV5UN, FA8IH m. fl. , varför bandet tydligen
bebos även av andra än W-stnr.
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QSLs : EA6AM: Box 324, Palma. (Obs.! Två
svarskuponger e rfordras!)
YI3DYN: Via RSGB.
YU-qsls: Box 48, Belgrad.
Angående rapporter till spalten: se f e bruari
numret!
73 es how's dx?
-UH

FEB RUARIBU LLETIN ERNA
SSA-bulletin nr 142 den 29/1 1950
QTC h ar tydligen blivit månad ens so rgebarn. Tryckeriet
h ar meddelat att d et n ya färgomslaget måste omarbetas, va r
för ytterligare en vecka s försening upps tått. Den sis ta denna
månad skickas d ock bladet från Mo tala . Obs.: numret var
korrekturläst oc h kl ar t den 12 dennes. Redaktören bekla·
ga r!
Te legraferingstäv lan äge r rum fr ed agen d en 24/2 me d bör·
jan kl. 17. alltså dagen före jubileumsfes tligheten. Deltagare
från landsorten h a mö jlighet att deltaga även lö rdagen, då
tävlingen börjar kl 13. f ör hand sanmälninga r erfordras, vi lka
s tällas t ill DLSS senas t den 20/2.
SSA-utställ ni ngen på teknis ka mllseet öp pnas lördagen den
18/2 kl IS IS, varvid invigni ng en förrättas av grevinnan Estelie
I3emad otte. Kvällen in nan anordnas pressvisning .
festmiddagen den 2S/2 börjar kl 19 på r es tau:ra nt G illet.
Anmälan för del ta e and e skall meddelas till fes tkomm itten
senast den 11 /2. för närmare detalje r hän visas till QTC
nr I.
Arsmötet söndagen den 26/2 är fö rl agt till tekniska museet
och tager si n början kl. Il.
Styrelsen h ar låtit beställa 300 st jubileumsdukar sa mt
200 000 brevmärken fö r påsä tt ni n g av QSL-kort under jubi
leumsåret.
Det ä r möjligt att SSA komm er att a rran gera å rels All
European DX Contest.
Antal inkomn] röstsedlar, avseen de årets sty relseval, upp
går till 332 st.
W AC h ar erövrats av SM3UO. SM4HJ. SMSWZ för fone
och SM7PN . V idare ha SMSDZ , SMSSM och SM3ANG er
lUllit WIlE-ce rtifik at.
Scm QS L-man i dis trikt 7 tj äns tgö r till s vid are SM7ASQ.
Från sen.Js te solfläcksobservJ.tionerna är inget s;i rskilt att
rapportera ,

. Hermods Korrespo ndensinstit uts nya kur s "Rad iosä ndar c"
om 5 brev rc kommend cras.
S ty rel semöte hålles den 6/2.
f RO an ordn a·r v inte rku rs i Rätt vi k den 13/3-26/3. Anm äl
ningarn a till kursen ska ll va ra FRO-förbundet tillhanda se
nast den 3/2.

SSA-bulletin nr 143 den 5/2 1950
Data för ARR L-testen : CW-del en den 10 -12 februa ri och
10-12 mars. Pho ne d elen den 17- 19 februari och 17 - 19
mars . Samtli g" pass kl 0000- 2400 gmt.
S ilen t ke y: SM5WT den 21/ 1.
Jubileumsnumret av Q T C på 34 sidor är ko rrektur liist och
vän tar n u på tryckning. Försälj es un d er uts tä llnings veckan
lö r I kr ona 70 Öre .
Danma rk kommcr att represe nteras av ordföranden i EDR
OZ2R Reitz samt vice ordfö ran d en OZ8T tillika NRAU·
rep rese nt an t .
Stockholmstidningcn ko mmer en av dc nä rmaste dagarna
med en amatö ra rt ikel. skriven av rcdaktör Larsson .
Jubileumsmärken försäljes från och med den 17 dennes.
En karta om 100 n,ärken kostar 2 krono r . Jubileumsduken,
sto rlek so ggr S0 är prissatt till 3 :SO.
Ci rka ett 2S-tal gäster ha inbjudits till jubile ums midda·
gen. 800-1000 inbjudningskort till utstä llninge ns ö ppnande
k om mer att utskickas.
SMSQV fl yttade v id månad ss ki ftet ti ll Göteborg .
Intresse t för dc no rdiska tidskrifterna är sy nn erligen stor
här i SM . Efterfrågan går Ungt utöver de dispon ibla 50 ex.
av OZ- re sp. LA-blade n . QTC nr 3 kommer med fö rdcl 
ningsspeciHkation .

För eni ng en Sveriges Sändar e amatör er

SSA-bulletin nr 144 den 12/2 1950
St yre lsen sammanträder d en 16 dennes .
I går börjad e jubileumstesten , som pågår till och med
torsdag.
Några distriktsrapporter fo r gångna året sak n as ännu .
Sekretcr aren h ar und erlaget a nn ars klart for årsberättelsen,
va r fö r fel an d c rapporter måste insä ndas omgående för at t
få omnämnandc.
I tisdage ns bc-progra mpunkt ''Vä rld en i högta laren" tal ad e
o rdföra nden.
På solfläcks fronten intet särs kilt att ra ppo rtera.
En fullstän dig prefixlista publi ce ras i QTC nr 2.
Ju bi leu msmiddagens biljetter k os ta dels 12 kron or 2S öre.
va rvid erh å lles sandwiches, bo uche , va rmrätt och dessert med
vin , d els 14 kronor 75 öre för d etsa mma men med vi n även
till varmrätt. l båda prise rna inkl ude ra s servisavgiften. Det
ä r ännu ej för sen t att an mäla sig till middagen . Gö r dctta
sk riftl igen med det slla ras te eller gä rn a efter bullen vid tfc
med I-lq-s tn .
För närv arande arbetas febrilt med utställningen. Stations
call under utställnin gsvec kan är SMSSSA fö r de tre statio
ner. som avses vara i drat. Trafik en igångsättes kommande
lö rdag och pågår a ll a gå nger 1Inder m usee ts ö ppnin gs tider .

SSA-bulletin nr 145 den 19/2 1950
Dagens bulleti n sä ndes från radi o buss uppställd vid tek·
niska museet i Stockholm .
.
Jubileumsu tstä ll ni ngen in vigdes i går i muse cts hörsa l . C:a
500 närvaran d e. Tal av museets intendent A lthin oc h vå r ord 
förande samt g revi nn an EsteIle lle rn adotte, so m slutade sitt
anförande geno m att på telegrafe rin gs n yck eln s lå teck nen
S/I15SSA. Därefter besågs utställnin gssalarna . IO-meterstra fike n
blev verkliga dragpl ås t re t. Fb QSO e rhölls bland annat med
W IAK Y, va r vi d grevinnan Bernadotte fram fö rde 73 till
th ereove r . Pressvisningen ägde rum i fr edags.
S tock h olms-Tidn ingens kontor vid Stureplan sa mt Kungs
bokh andeln vid Kungsga tan rek lamera för utstä llningen med
utstä llda amatörsändare .
Utställningens 40-m cterss tation är QRV för SM-tfc alla da·
sa r frln kl. II till a bt kl 14.
"Vädden i h ögtal.nen" nu om tisdag bör cj fö rsummas.
Passa tillfället och skaffa biljette r till ju bile ums middagen
vi d utställni nge ns infor mationsa vdelnin g . SMSS-QSL-kort ut·
delas även h är från oc h med i morgon.
l1tst ä llnin~ens öppningstider: a ll a daga r kl . 11 -16 och
19-21 . Se t. ö . musee ts annons i d ags tidnin ga rna .

SSA-bulletin nr 146 den 26/2 1950
Bullen sändes nu från radi obuss.
Rapporter från utställningsveckan to rde ej behöva nämnas
här. e när 40-mctcrstrafiken frå n tekniska museet dagligen
sä nt referat från utst:1l1ningsplatsen .
Till iubileums mid dagen i går på G illet had e 219 medl em
mar och gäs ter mö tt upp. f ö rutom t id igare meddelade lång
väga resenä rer had e fyra O H2-h ams mött u pp.
f o rtl öpande refer at från festen sa mt dagens årsmötesför
handlin ga r kommer att lämnas under da gens fone-QSO från
l;tst;i lln ingens 4Q..meterss tatio n .
Utställningen a vs lutas i dag efter en i allt l yckad jubi
leumsvecka .

-zp

Nya medlemmar
SMSAKE
SM2AfY
SM6A IY
SMSBCB
SL5Il H
SL5IlJ
SLSCB
SM4-2124
SM '!-212S
SMS-2 126
SM2-2 127
SM3-2128
S M4- 2129
SMS - 2130
SMS-2 131

Pa den 5 janu~ ri 1950
Nordh , Klas, Klubbaeken 6S, Mälarhöjden.
Lundk vis t , Magnus, Röbäcksby.
Persson, Roy, s/s Rudolf, Red. AB Bifrost, Gö te
borg.
Strand , Karl-Erik. Risnestigen 3, Duvbo.
flygvapnets Signa lskola . Västerås.
Flygvapnets T ekniska sko la, V ästerås.
Kungl. S ign al rege men tet. Stockh o lm 6 1.
Eriksson-Hane, Sven Lennart, Box 60 1, Malung.
Peterzon, Bo, Rude, Askersund.
Karlsson, Lennart, Knäppingsborgsgatan 30 , Norr
köp ing .
Carlsson, A llan. Box 833, S trömnäs, P iteå .
Pettersson, Sven, f.luvägen 2, H ofors.
·Nyström. Olof. Trotsgatan 8 . Falun .
FRA-bi blio teket. Stoc kholm 12.
Braathen, Hans, A llhelgon aga tan l, Stockholm .

SM3-2132
SM8-2133

Schönnings, Thure , Ostra Rote berg, Norr-Edsby n.
Hagerbrant, Olof, U nited Nations, Box 490, Je
ru sa lem. lsr.lel :
S M4- 2134 Sund cl l. Sven, Ilox 1633, Lindes berg.
SMS - 2136 Gus tavsson , Sten Erik . Timmermansgatan 41 /3,
Stockho lm .
SM8-2137 Ilerglond, A rnold, 367 Elm Str eet. Wes t H emp
ste.d , 1. . L , New York, USA.

Följ./ide nI"dlemmar utgå:
SM6LW
H olmberg , Bengt Axel, Kusttorget S, Göteborg.
SMS- S21 Ström , H ja lmar . S lipgatan 12, Stockholm .
SMS-1313 Nyström. H ans-Gö ra n , Odengat. 71 /S , Stockholm.
SMSEX
SMSfE
SM6JZ
SMSQJ
S MSZE
SMS Z G
SM7AC L
SM4AAO
SMSATT
SMSAEV
SMSASV
SM3AjW
SMSA13X
SM2AJY
SI>12AL y
SMSADZ
SI>1IAMZ
SM6BLA
S M7BOA
SMSBPA
SM6IlXA
SM2BFB
SMSBNB
SMSIlQC
SMSIlUC
SM I BfD
SMSBGD
SL5BO
SL6CC
SM3- 820
SM4-2 138
SM3-2139
SM7-2 14<l
SMS - 2141
SM7-2142
SM3-2143
SM4-2IH
5M5-2 14S
SM4 - 2 146
SM2- 2147
SI>16--21 48
S1>17-2149
SM3-21S0
SM S-2IS I
SMS - 2 IS2
S M4 -2 1S3
SMS-2IS4
SM7-2ISS
SM6-2 1S6
SM5-2 1S7
S1>17- 21S8
SM2- 21S9
SMS-2160
SMS-2 161
SMS-2162
SMS-2163
SMS -2 164
SM5-216S
S MS-21 66
SMS-2167
SM3- 2 168
SM7-2169

SMS-2IiO
SM6-2171
SM7-2172
SM3-2173

Per den 7 febr. 1950
Möllers. Olof. Lå ng halsvägen 24/2, Stockholm .
Weids tam. Eskil , Bordsvägen 68, Enskede.
We tte rq vist, Stig, Klintvägen l, Trollhättan.
Lejdström, Ca rl , Långhalsvägen 24/2 , c/o Mö llers,
Stockh o lm .
Schröder , J ohn , H avs fru vägen IS. Ilromma.
Gillberg, G ill is, Midsommarvägen S, Bromsten .
Andersson, llengt. Ranzowgatan 12 A, Malmö.
A lbertsson, Sven, N yttor p, Gy ttorp .
Ohrling, Iva r , Avd. fD, FSS, Väs terås.
Jonsson, C. G. S., fe/ f SS , Väste rås.
Andersson, Nils, Ilox l , Nalmslätt.
K.l ris, Gö ran , l\1ajorsgatan 29 , S undsvall .
Berg , Olle , Boktryckarvägen 2S , Stoc kholm 39 .
Persson . Rune , Stoc ksjö.
Pettersson. Karl-E rik. Box 11 7S B, T eg.
Schr öde r, Olle, Klocka r Ma lms väg 8 , Danderyd.
Pette rsson. .~ke. Lövenbergsvägen . Fårösund .
Persson, Sigva rd, Ilox 20S, Karl sbo rg.
von frie sen, Sten, Linnegatan 10 D, Lund.
Jansson, Sten, N. Parkvägen 2 , Norby, Uppsala.
Knifström, Er ik . Fu rirmässen ,
Såtenäs.
O hrling , Erik , Lv 7, Luleå .
Sundström. Valter. Konvalj stigen 3, Stocksund.
Bäckiund, Sven-Erik, Norrängsgata n 2 C. Motala.
Billströ m , Lennart , Klensmedsvägen 4S, S thlm 32 .
fOrSberg, Ove, Box 34, fårösund .
Ge rtm a n, A llan, Uni ted Nations H Q. Jerusalem.
Israel.
A rmens Signa lskola, Stockholm 12 .
Kungl. Ska raborgs flygflottilj, Såtenäs.
Nordstr öm , Olov, Ilox 2010, Igges und.
Jacobsson, Dag, Herrhagsgatan l, Karlstad.
Söderström, Carl. Idbyn.
Bondesson, Bertil , LantmaIulag. 46 D, Malmö.
Dahlen. Folke B., Tuna backar 13, Uppsala .
H ed in , Trygve, Moheda.
Lindgren, Axel, Bergsgatan 9 1, Sundsvall .
flodqvist. Ilö rj e, Ilox 801. Malung .
\'(Iitt, Carl , Ro se nIundsgatan 18 , S tockh ol m .
Persson, Erik, fack 36, Hjulsjö .
Engström, Lars-I nge , Trädgå rd sga tan 8, c/o Ja
cobsson , Luleå.
Hall , Arne, Box 3405, Borås.
Albert sson , G unn a r , Kullagata n 88, Höganäs .
N ylen, Lars-Eric, Box 67S, T orsåke r .
Andersson, Ilo N ils, folkungag. SS/4, Stockh olm .
Leijcn hufvud , Axel , St. Al mb y gård, Brunna.
PearSon, Ilertil. Box 83, Morgårdshammar.
Kindstrand, Björn, O . Storga tan 6, N yköping .
Sandberg , G unn . r , Jun gfruga tan 9, Eksjö.
Sjökvis t, Ake , Myntgatan 9 , Skara .
Eriksson, Lars, Pon tonjä rgatan 32/2. Stockholm .
Schrewelius , Ilertil. Storgatan 12S, Angelholm .
O l und , Thore, Hj . Lund b ohmsväg. 43, Kiruna C.
Mellq vis t , Lennart, Rörstrandsgatan 26/2, Sthlm .
Palmblad, Ei vo r , Tyresövägen 311 , Enskede .
Palmblad, S igne , Torkel Knutssonsgatan 2 C,
Stoc kh olm.
N ilsson , C urt-Erik . Sk rivarväge n 4. Enskede.
Johansson , Siv, Roseniundsgatan 30 B, Stockh olm.
Karlsson. Gunn, Råggatan 19/ 1, c/o Ca rlberg,
Stoc kh olm .
Persson, Bertil , Väs tgötagatan 9 B/3, Stockh olm.
Gö ransson, Sven, Vibo rgska vägen SO, Enskede.
Hansson, Ragnar , Pos tlåd a 1640, Strömsund .
Sandblom, Ingvar, S ko lgata n 9, Sk illinga ry d .
A rntsso n , Lennart, S kare stastugan. Bettna .
frid olfsson, Tage , 4 div., f 6, Karlsborg .
Lund b lad, Lars, Kullagatan l, Värnarno.
Ohlsson, Sven Ake. Kristineberg, Box 411 , Söder
hamn .

n,

SM4-2114
SMS-217S
S,\11-2176
SM6-2177
SJI1 I-21 78
SMS-2179
SM6-2IBO
S"\4-2181
S;'\S-2182
SM7-2 183
SM7-2184
SMS-218S
SMS-2186
SMS -21 87
SM7-2 188
SM7-2189
SM4-219O
SM7-2191
SMS-2192
SMS-2193
SM3-2 194
SMS-219S
SM6-2196
SMS-2197
Sf.\6 -21 98
SMS-2199
SM3- 2200
SM7-2201
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Andersson, Pontus , Postfack 11 2, S unne .
Eriksson, Gösta, Sättersta gård, Tyst berga .
Johansson, Jan, Södervägen 13 , Visby.
i\dolfsson, Kn ut O lo f, Box 13, Missionshuset,
F.1gcrsanna.
I-I alle nbri ng, Pe r , Furillen, Rute , Gotland .
W'cgeman, Helmer , Vad, Fjärdhundra.
Joh nsso n , Erland, fastorp, H ol m .
Lindstr öm , Sven-Arne, Almo, Box 437. Siljans·
näs.
Nilsson. Lennart, Trädgårdsgata n II, S undbybe rg .
llorgman, Gunnar , Pa rkgat an 8. N ässjö.
Nilsson. Bengt, Sva nh allsgatan 6, H öga näs.
Almgren, Hans, Ringvägen 189/3 , Stockholm .
Joh ansso n , Acke, Orottningholmsvägen 342,
Stockh o lm .
Södergr en , l wan, So t Paulsgatan 3S B, Stockholm .
Johnsson. Kjell, Snicka regatan 2. Tranås.
Nilsson, Bengt, O. första d sga tan 3 , O rja. Lands·
krona.
Sjöström, Per, Stigbergsg. 2S , Tranås.
Gnistring, Axel. f ridafors .
Friberg. Lennart , Långholmsg . 42/S, Stoc kh ol m .
Ritz~n. T o rd. P räs tgården, Kårsta.
Rehnlund, Sören, Ilox 12S, frånö.
Kåverud, Stig. Pepparvägen H, Enskede 6 .
Iljörkman, Göte, Magnusvägen 23, Säveda ien .
O lsson, Ilörje, Joh an Skyttesväg 2SI, Alvsjö.
D"hlgrell, Inge, Skolgatan 20, Lysekil.
Rågfeldt, G unnar, Sma lbäcksgatan 2 A, c/o
Lindkvist , Väs terås .
Lindberg , Per, T ierpsga tan 2 , Gäv le .
Karlsson . Ingvar, Sto rgatan 18, Oskarshamn.

Adress- och signalförändringar
Per den 5 januari 1950
\'l iveson. Lennart , Box 1071, Ekestånga, H almstad
Swall , Ingem ar, Mariefrid, Arstaäng, Sthlm 9 .
Lew.3nder . Lars-E rik, Näckrosvägen 5, Solna .
J onssOIl , Albn , Stadsh otellet, Filipstad.
Bergström. An ton, Box 26, N o ra Stad .
Christiansen, T o re, Flommingg . 6S/3, Stockholm .
I3 rusberg, Karl , P residcntgatan l , Jönköp ing.
Ilergma n. A rne, Ivar V id famnes g. 29 , A spudden .
Kjellsträm, Lars . Frestavägen 75, Soll entuna.
H em lin , Ilengt , Drottningholmsv. 18 nb, Sthlm .
Ilroberg, Nils-Arne (ex-133O), Landbrogatan Il,
Ka rl sk.!·o na .
SM5ARC I. indva ll. fritz, Norrtullsgatan 26, c/o Halvars
son, S tockholm .
SM6ASE
Geid nert, Iva n , Uoffmässen, F 7, Såtenäs.
SMSAKf Hederström, H ans, Vinggatan 3 D/2, Västerås.
SM7AGl
Kristiansso n, Uno, Box 5, Vittsjö .
SMSAAJ
Wahltnan, !. G ., Std lga tan S, Lilla Essingen.
SM3APM Rungne, S. R., Björkba cka vägen 8 B, Osters und .
SMSAEO
Eriksson , Sven, H eimdalsvägen 7/4 , c/o B. Ka rls
son, Nynäshamn.
SM3AVO Bäck . St ig, Norra Järnvägsgatan 18, Sundsvall.
SMSAPS
Pe rsson, Jo hn (ex- 1689) , Ringv. S2 A, N yköping
SM IANZ Eriksson, Gunnar (ex- I02S), Box 20, Fårösund.
SMSBSB
Eckerstrand, S une (ex- 1814), Bergslagsvägen 19,
Brom ma .
SMSBED
Ilengtsson , fredrik (ex- I 726) , Kornhamnstorg 2/2,
Stockholm 2 .
SM6- 996 Aming. S ten, Orangerigatan 7, Göteborg .
SMS-1 327 Ritzen, Erik, Vasagatan 29 B, Arboga.
SMS-I543 Rigvald, Yngve, Allevägen I l A, Västanfors .
SM8-1834 Wes terb erg , Holge r , M /S Vasa ho lm, Sv. Ame ri 
kalinj en, Göteborg.
S,'12- 18S I Eriksson. Bengt , Pa ppersbruket, Hörnefors.
SM6·- 203S Edetun, Harr y, Box 643, Karl sborg.
SM7-2064 Svahn. Göte, Centra lga ta n 29 A/I, Nässjö.
SMS-2 11 1 Tjus, Lars, Russinvägen 12/6, Enskede .
S.M6EQ
SMSGS
SMSJV
5M4LF
SM4NS
SMSOP
SM7QL
SMSSH
SMSUG
SMSXQ
SM7ANB

SL6B F
SM4DN
SM6DU
SM6G U

Per den 7 febr . 1950
Rönniund, Er ic, Rad ios tati on en OC 3 , St. Tuna.
Strömsg.tan 4, Göteborg.
Wannerskog, Ca rl- Axel, fänrik sga tan 4, Gö te
bo rg.
GBG:s S ignalbcfälsförening , c/o H . Olofsson,
Olofsson , H ans (ex- 17S6), St römsgatan 4, Gö te
~~ .

S MSGZ
SM71G
SMS IR

.

Unnergård Erik, c/o Magnusso n , Levertinsg atan
3, S toc kholm .
Holmq vist, Stig, Elektromekano, Hälsingborg .
Månsson. Knut, Solrosga tan 2 B, Linköping .
I
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SMSJN
SMSNH
SM70D
SM3QZ
SMSfS
SMSTR
SM2UY
SM7WR
SM6XM
SMSAYB
SMSAfC
SM4AMC
SM4A\XIC
SMSAJD
SMSAOE

Klinga, Rune . Jntcckningsvägen 85. Häg ersten.
Borgevik. Berndt (ox-Il00), Gralikvägen 20 , En·
skede .
Säwström Enar. errgårdsvägen 36, Karlskrona.
Åsberg, Bertil. Baggargatan IS, Söderhamn.
Lindskog, A., rädgårdsgatan 13, Sundbyberg.
Lindgren. Arne, S ikreno vägen t8, Stocksund,
Ekman, Osten, Nygatan 22, Haparanda .
Törner , Said, Ehrensvärdsgatan 3, Malmö .
Tenemar, Walter (namnändr.), t . I. adr. Bergs·
~atan 1 A/4, c/o Lindström, Göteborg.
Nilsson. Göran, Slättglrdsvägen S6, Mälarhöjden.
Svanholm , Johan , Terrängväg . 69/3, Hägersten l.
Christians. Ingvar (ex-1318), Box 4028, Björktorp,
falun .
Eriksson, Esk il (ex·1292), Box 240, Söderbärke.
Engvall , Rune. FTS, FCS, Västerås.
Gustavsson, Sigvard (ex-1761), Snövitsvägen 9,
I

Bromma.

SM8ALF

Händ, Arthur, s/s Ester Thorden, Thorden-rede
rierna

I

Uddevalla .

SM6AGH
SMSAZJ
SMSADK

Svedling, Lars, Rundeln 4 A, Borås.
Bjurman , aHns, Hantverkargatan II B, Stockholm
Nilsson, Bengt (ex-1294), Tallkroksvägon 92, En
skede 4.

SMSAYK

Sundström, David , c/o Lavsso n, Kämpavägen 46.

SMIAQN

Lidingö.
Vpl. S9S-10-49 Halling, 3 komp., KA 3, fårö
sund .

SMSATO
SMSAMU
SM3AZV
SM2AUX

Nilsson, K . AIgot, Sparbanksvägen 62/1, Stock
holm 32 .
Eriksson , Ca rl-Å ke (ex· 1768), Atl as muren 2/4,
Stockholm.
Näslund, Torsten (ex-I032). Utnäs, Undrom.
Burström, Yngve (ex-1380), Hagmarksvägen 3,
Umeå.

SMIBSA
SMSBQB
SM6BNC
SMSBSC
SMSBAD
SMSBBD

Svensson, Arne (ex-2021) , Mejeriet, Gothem .
Ostermann, Allan (ex-2029), Harö , Stockholm l.
Bjuggner , Sven-Anders (ex·16S2), IOS, InI. SS,
Rosersberg 2.
folkesson, Sture (ex-1871), Robyväg. 31, Lidingö .
Avebjer , Tore (ex-1636), Hägerstensvägen 106/2,
Aspudden.
Andersson , Gösta (ex·IOS9) , c/o D. von Tell,
Färjestadsvägcn 24 . Bromma .

SMSBHD
SMSBRD
SMSBDE

Hallberg , Karl-Axel (ex-1692), furu sundsgatan
10/1 , Stuckholm .
Erikers, Ingmar (ex-14I1). Badstrandsvägen 16,
St. Essingen .
Dahlberg , Bertil (ex-204S), Södergården , Eksko·
gen.

SM3SMSSMSSM S-

483
61S

738
822

SMS-I042
SM3-14S6
SMS-IS02
SM8 -IS31
SMS-ISS6
SM4-1612
SM3-1627
SMS-I748
SMS-1817
SMS-2016
SM6-2082

Friberg, Ossian , Lasarettsvägen 39. Bollnäs.
Daelander, S. S: t Eriksgatan 106, Stockholm.
Dahlin , Bengt, Smedbacksgatan l, Stockholm.
Johansson, Gunnar, Ahlbergers väg 6/2, Nykö'
ping.
Svanström, Georg, Nora Torg 11, Danderyd.
Lindström, Harry , Box S16 C , Södra Valbo.
Ernstson , Arthur, KarllselJvägen 10/3, c/o Sund
ström , Stockholm 32.
Lareen , Homer (ej Larc~n ) , 4618 W. Palterson
Av"., Chicago 41, m., USA .
Klang, Karin (namnändr.), Södervägen 4 B/2 ,
Viggbyholm .
Lorent"on, Stig, Engelbrektsgatan 2 B, filip.
stad .
fröIander, Bengt, c/o Sjöström, Riksbygge S,
Sollefteå.
Lyle, J. W. (ej Larc"n), Taylors ville Road, Je!
lersontown. Kentucky , USA.
Nilsson, Ake, kv. Ordföranden 2, Huddinge.
Stengård, Bertil, Solbacka, Stjämhov.
Wackerberg, Tord, Långedragsvägen S2, c/o
Olsson, Göteborg .

F.·ån dist.·ikten
SMl
För närvarande finnes i SM1 ett tjugotal
sändareamatörer och glädjande nog icke en
dast i Visby. Sålunda har Fårösund nu 5 st.
hams. övriga platser med amatörer äro Slite,

Gothem, Källunge, Ljugarn samt Gotska Sand
ön.
Gotlands Radioamatörklubb som räknar ett
30-tal medlemmar disponerar ett utmärkt
klubbhus på de s. k. »Hällarna» söder om Vis
by. Det har ett utmärkt radioläge högt och
fritt med utsikt över havet. Meeting hålles för
sta söndagen i var månad och kurser i tele
grafi, teknik och engelska flera kvällar i vec
kan.
Det kanske viktigaste, som skett under för
ra året är, att -lQX börjat på 2 m bandet.
. Sändaren är, byggd enligt QTC april, och an
tennen 10 el beam enligt QTC sept. Vid ett
flertal tillfällen har -QX hörts i stockholms
trakten, bl. a . av - 5VL. Någon tvåvägskon
takt på 2 m har dock ännu icke åstadkom
mits, men detta beror på att QX 's aknat lämp
lig mottagare. Det är emellertid endast en
tidsfråga när den saken blir ordnad. Verksam
heten på 2 m är för övrigt obetydlig här i
SM1.
-lFP har gripits av elbugs-raseri, och om
det hörs något rassel på bandet, så vet ni
varifrån det kommer nu.
-lLO har ej varit så aktiv senaste halv
året. Förtog sig nog i ARRL-testen förra vå
ren, där han kom tvåa. Bedriver för närva
rande försök med NBFM.
-IDS har fått XYL, Grattis OM! Skall
snart flytta till SM5.
..-lAVR hörs ibland på 40 m, håller på
med ombyggnad av rx.
-lAUI funderar på QRO till 200 watt.
- lMM i Slite är välkänd med sin fb rig
på 20 och 40 m foni 150 watt, 2 el beam på
20 m, 40 m zepp, SX 28 A . Har fått en sec op.
Grattis!
- lBSA i Gothem är synnerligen aktiv på
40 och 80 m. Sändaren är Clapp-bf-fd-pa, ca
30 watt (samt 500 watt under bordet som fot
värme). Rx BC-348 och S-41. Antenn 40
m zepp. BSA får stora packar QSL och har
sedan okt. 1949 haft över 1000-talet QSO.
Funderar nu på QRO.
Nedanstående hams hör till Fårösunds
gänget, som bildat en egen klubb med bl. a . te
legraferingslektioner på programmet.
- lAMZ har byggt en 13 rörs dubbelsuper.
Sändaren är Clapp-bf-bf-pa, 807 ca 25 watt.
Antenn 20 m Hertz. Har även byggt handie
talky för 2 m .

Föreningen Sveriges

-lANZ kör med Clapp-bf-bf-pa, 6L6 ca 20
watt. Antenn 40 m Hertz. Rx är hemsnickrad
7 rör super.
-lKY, QTH Gotska Sandön, är säkerligen
eftersökt eftersom han är den första ham som
varit bosatt på on. Tidigare har Gotska Sand
ön varit QTH för en sändaramatör vid en till
fällig expedition som -lRK företog 1948.

SM2
Boden

Radioklubben i Boden har startat en tävling
mellan klubbmedlemmarna med lic. om mesta
möjliga W-qso och stater och med qsl som
giltiga verif. Samtidigt pågår kurser i såväl
telegrafi som teknik. I övrigt har
- OS kommit igång med sin 3 el. rotary
beam elose spaced, som enligt egen utsago och
vår tjuvlyssning går ufb. Den bör ligga myc
ket nära fulländningen . Han saknar bara N e
braska för WAS. 10 å. 12 fina dx per kväll är
ingen märkvärdighet, så nu går vi andra och
hoppas på billigare aluminiumrör. Han kör
med 90 W in och har god hjälp aven Evox
110. Vem vinner W-tävlingen tro?
-AUK har stannat för skärmgallennod.
(hur länge?) av sitt nya 4D32 och fonar av
hjärtans lust. Kör sked med G5BS nästan dag
ligen på 10 m. Han väntar på qsl från PY och
Africa för W AC.
- ABH har oxo ett 4D32 i pa på sin nya tx.
Rx-frågan är fortfarande olöst, så han lånar
än så länge. Dx-ar på nätterna rätt så flitigt.
Han har fått sitt WAC-diplom.
- BC kör med W8JK på 20 m och lyckas
faktiskt få något dx (mest KL7). Funderar
fortfarande på ett nytt rx-bygge och en möbel
att stoppa in riggen i. Han väntar på W ACdiplomet.
FOTts.

Stockholmarna erinras om årssammanträdet
fredagen den 31 mars kl. 7.30 i Medborgarhu
sets stora hörsal. Vid aprilmeetinget fred. 28
håller SM5MU, Bergsten, föredrag med Ijus
och ljudillustrationer. Ryktesvis har försports
att han även kommer att demonstrera en sen
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sationell uppfinning: djupfryst ljud. - De som
ännu ej erlagt årsavgift kr. 2:- uppmanas att
snarast inbetala densamma å SSA:s Sthlms
a vd: s postgirokonto nr 35 55 86.
I SSA:s festligheter vid 25-årsjubileet del
togo fyra medlemmar av styrelsen för SRAL:s
största 'lokalförening, »2 :ornas klubb» omfat
tande huvudsakligen Stor-Helsingfors, nämli
gen ordföranden OH2TT Vatanen, OH2NW
Wallinheimo, OH20B Eloranta samt OH2QM
österlund Johnny. Vid ett improviserat meet
ing med de finska delegaterna, SM5FQ och
SM5BL framförde helsingforsarna hälsningar
från sin klubb och uttalade sin önskan om när
mare kontakt och samarbete med broderklub
ben i Stockholm. En remmare av trä i Kale
valastil överlämnades till Sthlms-avd. Olika
direktiv och förslag för det framtida samarbe
tet diskuterades. - Vi tacka våra vänner i
Helsingfors för den vackra gåvan och hoppas,
att det initiativ de tagit skall lända de bägge
broderklubbarna till stor glädje och nytta un
der kommande år.
-FQ

Vade-mecum rörhandbok 1950
P. H. BTan's Vade-Mecum 1950. »The
WOTld's Raclio Tubes ». Inte1'nati,onal
Edi.tion. 8:e upplagan. P1'is kr. 17:50.
Svensk Tepresentant: Ing! :a T el eanalys,
Stockholm .

I dagarna har 8:e upplagan av denna världs
berömda rörhandbok utkommit. Denna upp
laga är i förhållande till de föregående helt
omarbetad och alla data äro nu samlade i en
enda del på ej mindre än 508 sidor (format
290X200 mm).
Boken innehåller alla väsentliga uppgifter
om samtliga i hela världen ' hittills tillverkade
rör inklusive de modernaste såsom nonoder,
fasotroner, transduktorrör, planartrioder samt
accelerometerrör. Även kristalldioder och
-trioder ha medtagits liksom också rör för te
levisionsändamål.
Utförliga anvisningar om hur boken skall
användas underlättar sökandet. Handboken ger
snabbt besked om alla data för ett visst rör
eller ev. ersättningsrör och man kan även lätt
leta reda på någon för ett visst ändamål lämp
lig rörtyp. En utmärkt uppslagsbok alltså be
träffande allt som rör rör.
-WL
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Dam-annonser
HALLICRAFTERS S 40 för 127 V växelström .
Obet. beg. Säljes till högstbjudande. Svar
ti II "B. H.", d. 1. k.
RX. 28-30 Mc tysk, 11 rör.
Denco DCR 19. Trafikmottagare. Hallicraf
ters S38, ny. 1 st. omformare Janette 110 dc
till 110 AC, 250 W., ny, fullständigt avstörd
å alla band. 1 st. Am. vibratoromformare
110 V, 150 W. 1 s1. Bensinmotordrivet elverk
fabr. DKV, 1200 V, 300 mA samt 12,6 V, 6 A,
dc. SM7BE, Tullgatan 5 a, tel. 11455, LUND.
öNSKAS KÖPA: HYGGLIG RX (BC348 eller
något i samma stil) s<;lmt en avstämnings
enhet TUS-B. SM5AMJ, OLLE LARSSON,
Krokgatan 3, LINKÖPING.

En National FININSTÄLLNINGSSKALA typ
NPW-O önskas köpa omgående . .svar med
prisuppgift till SM5-1702, M. Lundqvist,
Storgatan 5, Södertälje.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

. Några exempel på vårt
amerikanska rörlager
OA3NR 75 '
OB3j\TR 90
OC3/VR 150
'lN48
2X2A
3A4
3EP1
3E29/8298
6AC7
6AG5
6AG7
6AK5
6AK6
6AQ5
6AQ6

6AT6
.6AU6
6BA6
6BE6
6BG6G
6BH6
6BJ6
6J6
6TS
6X4 '
10Y
12AU7
12AX7
19BG6G
50X6

E,F 50
117Z3
805
807
814

815
832
955
957
991
2050
9002
9003
9004
9006

Feederledning (bandkabel)

300 ohm, 150 ohm, 75 ohm.

AB CHAMPION RADIO,
OMFORMARE 220 V=--220 V - 1500 watt
med påd rag och avstörningsdon samt 1 st.
d:o 220 V=-155 V- c:a 150 watt utan till
behör. Anbud, dock lägst 150 · resp. 50 kr.
till R. GYLLENSTEN, Muraregatan 1, HALM 
STAD.
ELBUG, allström, inkl. vanlig bug (Speed
X) 95:-. BO THUNMAN, Stockholm. Telefon
602403 .
öNSKAS KöPA:
Hållare till SCR-274-N
mottagare, omform. och kontrollbox till
BC-645-A, mott. BC-923, 683, 603, BC-224,
AN/APN-4, radar APS-13. SM6--1509; S.
KORCH, Tallbacksstigen 8, Skövde.
SÄNDARE för 120 V Ii kströmönskas köpa.
SM6ATR, O. LORENTZON, Kungsportsave·
nyen 29, Göteborg . Tel. 186496.

3 st. nya, obeg. carbonkapslar il 2 kr. st.
1/2 W UKV transceiver, 5 mtr, med reserv
rör. Fullt körklar, lätt att bygga om. Kr.
30:-.
1 xtal Bliley 14025 kc, obe!. beg. 12 :-.
1 xtal Valpey 7171 beg . 7 :-.
1 miketrafo 1:40 i vy gott skick 7 :-.
1 carbonmike monterad gummiuph . i för
nickl. ring med sva rvad och pol. träfot
10:-.
SM4Kl, K. ÖSTERBERG, Box 354 A, Vålberg.

Rörstrandsvagen

37.

Stocklwlm

T e l. Vax el 227820

Radioamatörer

ANTENNER

Genom förmånliga inköp och låga omkost
nader äro vi i tillfälle erbjuda Eder radio
materiaI till mycket låga priser t. ex.:

och

ANTEN NMATERIEL
till lägsta dagspriser

•

RADIOKRAFT
Kommendörsgatan 27 -

99

Stockholm

Högtalare PM 5" Svenskt fabrikat kr . 12 :
" 6 Vz" , 3Vz W . Amerikanskt
fabrikat. Kr . 13: 50
" 8" 5 W . Svenskt fabr. 15: 
samtliga 4-6 ohm . talspole .
Mikrofoner, amerikanska kolkorn, trevlig mo
dell kr. 14:-,- .
Strupmikrofoner, högkänsliga, tyskt fabr. kr.
10:-.
Hörtelefoner, tyskt fabr., kraftig modell
kr. 15:-.
Elektrolyter 8 ,uF och 8+16 .uF fr. kr. 0:50
Potentiometrar från kr. 1 : -.
Aldre rörtyper från kr. 1: - .
Stor sortering radiorör , europeiska och ameri
kanska , med hög rabatt. Begär vår prislista
som sändes gratis .

INETRA

Tel. 61 84 65, 61 56 19

Regeringsgatan 86

Stockholm C

.Tyska Radiolurar
Enkla 2X27 ohm, pris pr sI. 6:- k'r:
Dubbla ZX1.000 ohm , pr st. . 12:- kr.
Strupmikrofoner, s.om med en enkel anordning kan
användas · till talmikrofoner till radio, pr st. 10:- kr.
"8Iil1", 3·delad anlenn av aluminium, ihopfällbar ,
marknadens' fömämsta (vikt ilA kg.), pr st. 19:80 kr .
Antenn, med 5 spröt , varje spröt 1 mtr 'långt, ut·
fällbar, pr st. 22 :- kr.
Koaxialkabel , med koppar. ·och gummi isolering,
diam .' 12 'mm ' (förut kr .· 32 :- pr metr), 70 ohms im
pedans, .pris kr. 2:90 pr mtr .·
.
Sändes m<;:>t efterskolt eller eflerkrav.

HOFfMAN &. LINDOW AB
Vanadisvägen 41

-

Tel. 3335 54

-

Stockholm

Eli parti av de så populära och värdefulla
AMERI K ANSK A Be 375 AVSTÄMNINGSENHET ERNA
FO R SÄNDA RE inkomna. T yperna TU5B och TU 8 fin
n a~. De levere ras med 4 st. sända rrör "1625 " (Samm a
so m " 807-an" men har 12 volts glödspänning) . Pris pe r
enhet med 4 st . 1625 i W estern Electrics förpackning
Kr. 60: - .
Sändarrör :
Re A 826 U H F Triod i Re A originalförpa ckning K r
10:- . M ed Keramisk hl ll are K r . 15:-. " 1625" ( 807-a n
med n volts glödspänning) K r. 6 : ~O.
Koaxialkabel:
I X O.24 mm'. 100 ohm, Kr. I :75/metel
IX O.4 1 mm' , 70 ohm, kr. 2:oo/metel

RE] S RADIO
. Ragnar v . Reis
SM6BWE

Polhemsplal sen 2
Göt e borg

150 wall sändarspolar "Labgear" typ DSL
med variabel , utbytbar link . Lagerföres
för 10, 15, 20, 4() och 80 meters band e n.
10 m t yp DSL/2 8 .. .... ......
15 m " DSL/21 ... .... ...... ...
20 m " DSL/14 ....... .. .. .. ...
40 m "DSL/7
...........
80 m " DSL/4
Hållare med variabel utbyltbar
for spoityp DSL
...

Kr. 18:
" 19:
" 21 :
,, 27:
" 25:
link
Kr . 19:

150 wall spolsystem "Labgear" typ T 20 A,
band med spolar för 10, 15, 20, 40 och 80 meters banden .
Keramisk omkopplare och stabil konstrukt i on. Användbar för
anodspänningar upp till 1500 voll. Lämpliga rör äro 807, 813,
814 , 4D32 etc . Finnes med cenler- eller endlink .
Pris komplett med spolar Kr . 130:
Av Labgears övriga produkler kunna vi nämna H. F.-drossliH,
olika Iyper av " plug-in " spolar, spolstommar av glimmer
bakelit , neutraliseringskondensalorer, bredbandsspolar. V.F.O .,
"clapp" -oscillator etc. Begär specialprospekl!

Stor sortering av alla' slags radiomateriel, radiorör och korlvågsde l ar finnes alllid för leverans från vårt
laget. Ifall Ni ej erhållit vår katalog No. 50, så tillskriv oss , och vi sända densamma gratis och franko .

NATIONAL
Målarga t an 1

STOCKHOLM

R A

D 10
Telefon 208662

