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SPECIAL

1

Slyrkrislaller för 2 meler,
8000-8100 kc/s, pris kronor
15:50 netto.

SPECIAL

2

SPECIAL

300 ohms rund Iwln-Iead,
som motstår väta, pris kronor
1:- per meter brutto.

MOTTAGARE
Följande mottagare finnas nu i tager :
Halllcraflers SX-42, 15 rör, 0.55- 108 Mc/ s,
AM, FM och CW, utan högtalare, pris kr . 1.875:
National HRO-5 Senior, 15 rör, 0.55-30 Mc /s,
komplett med högtalare och kraf t aggregat,
pris kronor.. .. . .. ..... .
. .. ... .. ... . 1.485:
Commander, 10 rör, 1.7-30 Mc/s, pris kr . 1.0~5:National NC-46, 9 rör, 0.55-30 Mc/ s, lör all
785:
strömsdrift, med högtalare, pris kronor ..
BC-348, ombyggd för växelströms drift och
med converter för mellanvåg , O.SS-IS Mc /s,
pris kronor ............. . .. ....... . ...... . .
665:
600:
BC-348 i originalutförande, pris kr . . . .. . .
535:-BC-348, delvis ombyggd, pris kr . . ..... . . .
BC-348, delvis ombyggd, med S·meter, utan
4~5:-låda, pris kronor .... " .... ...... .. ........ .
545:
Ha"lbander (se förra månadens OTC) ..... .
Halllcrafler's Sky-Champion, S rör, 0.55-44
515:
M c/s, med inbyggd högtalare, pris kr. ..
Hallicrafler's S-38, 5 rör, 0.55-32 Mc/s,
med inbyggd högtalare , för allströmsdrift,
345:
pris kronor .. .. .. .. .... .
.. .. .. .......... .
Amatörbyggd superregenerativ mottagare
för UK . 4 rör , för allströmsdrift, pris kronor
56:
BC-120&-CM, 5 rör , 200-400 kc /s, lätt att
5~:ändra till bilradio, pris utan rör kronor ..
BC-454, en 6·rörs super i miniatyrutförande,
med BFO , idealisk för bil- eller portabelt
bruk eller ombyggnad till 10· meters motta·
gare, rören direkt användbara för all·
strömsdrift, frekvensområde i originalutfö·
randet 3-6 MC/S, komplett med rör, pris kr.
69:
BC-455, samma mottagare som ovanståen
de, men utförd för frekvensområdet 6-9
74:
Mc/ s, pris kronor

SÄNDARE
BC-61G-E, ombyggd för lO, 20 och 40 meter,
input 500 watt , komplett med manöverenhet
och alla anslutningsdon, pris fraktfritt kr.
Amalörbyggd sändare med VFO och modu ·
lator (AM) , slutsteg 2 sI. S07 i push'pulI ,
för SO, 40, 20 och 10 m, med en sats spolar,
pris kronor ..... .. ....... ·
.......... ..
WRL Globe Troller, 40 watt CW, 25 watt
foni , med spolar för lO, 20 och 40 meter,
komplett med rör och kristall , pris kronor
Amalörbyggd sändare med VFO och mo·
rulator (AM). slutsteg l st . S07 , utan lik
riktare, pris kronor

5.500:

1.150:
5~D:-

285:

INSTRUMENT
Frekvensmeler, Bendix LM - lO, samma som
BC-221 , med rör , kristall och kalibrerings·
bok , utan kraftaggregat , pris kronor .. . .
Amalörbyggd oscillograf med 2" rör, med
förstärkare och kippaggregat , pris kronor

4~5:-

275:-

POTENTIOMETRAR
Nya typer :
KP-13S
5 kohm
KP-13S-S Do. med strömbr.
KP-136 500 kohm
KP- 136-S Do . med strömbr .
KP-137-S Do . med strömbr .
KP-137
l Mohm
Potentiometrarna äro utförda helt i metall och dia ·
metern är 31 mm . Djupet Irån panelen är 14 mm .
Pris utan strömbrytare kronor 4:50 brutto, med
- strömbrytare kronor 6:50 brutto . Strömbrytaren är
2·polig.

3

G-filler för 14 Mc
har inte kommit ännu, men
FL-S är fortfarande cw-man·
nens bästa verktyg.
Pröva
det, Du ångrar det inte! Pris
kronor 17:~5 netto .

MYMETAllSKÄRMAR
för 3BPl o . dyl. , klara för montering , pris kr. 24:
netto .

HöGTALARE
HP- 4
HP- 5
HP- 6
HP- S
HP-l0
HP-12

4"
S"
6"
S"
lO"
12"

4
•4
4
S
S
S

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm

1.5
1.5
2
3
S
15

watt
watt
watt
watt
watt
watt

8:95
9:85
10 :75
11 :95
28:95
49:50

netto
netto
netto
netto
netto
netto .

HöGTALARELADOR
4"
S"
6"
S"
5",

trälåda, lackerad , pr i s kronori ...
6 50 netto
almiåda, polerad, pris kronor
11 75 netto
almiåda . polerad, pris kronor
13 75 netto
almiåda , polerad , pris kronor
18 75 netto
6" och S" finnas även i mahogny

VIBRATORER
OAK 2·volts synkroniserade vibrator V-M02 , liten
7· polig amerikansk sockel , pris kronor 11 :50 netto .
Mallory 6·volts vibrator, typ 650, pris kronor 11:50
netto .
W & W OE-6, 6 volt , pris kronor 24:-.
W & W OE- 12, 12 volt, pris kronor 24:

NYA RöR
EOS

SIlA

S12H

5516

SIl

6Y6

öVRIGA NYHETER
2X200 pF, 500 V, på mycalexplatta , pris kronor 28:
200 pF, Hammariund MC-200, pris kronor 14: 50.
JL-704-B, tvåpolig hörtelefonjack med två brytande
fjädergrupper, pris kronor 2:85.
Oktalplugg i glimmerbakelit , för sladd, pris 1:45 n.
Signallampa i metall , röd lins , pris kr . 3:95 brutto .
0 :0 med variabel ljusstyrka , pris kr. 3:95 brutto .

UR

INNEuALLEl'r

REALISATION
Oljekondensalor, l mfd , 400 volt , siar lek 33X17
X70 mm , pris kronor 1:- netto.
Hörlelefonsnöre, 4-ledare, vulkaniserat, även lämp
ligt som batteri kabel, pris kr. 0:85 netto.
Ulgångstransformalor, utgångsimpedans 2.1 och 4.2
ohm, omsättning 61 .5/1 och 43 .5/1, 250 watt, pris
kronor 46:-.
Omformare, 220 volt likström till 220 volt växel·
ström, 750 watt , kronor 250:- netto plus frakl.
Nällransformalor, 110/220 till 2X1S00 volt , 500 milli ·
ampere, pr i s kronor 95:- netto plus frakl.
Amerikansk swingdrossel, 6-60 henry, 50---400 milli ·
ampere, iso!erad för 10.000 volt, pns kronor 45:
netto.
.
Engelska hörlelefonpluggar, lika PL- SS, pris kr . 0:75
0 :0 , något felaktiga, pris kronor 0:50.
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Dist."jktschefe."IlR

SSA:s sty."else
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. 495898.
S ekr. SM5TF, Jur. kand. Per Bergendorff,
Torsvikssvängen 6, Lidingö. Tel. 653158
Bitr. sekr. SM6WB, Ing. Sven Granberg,
VII dkl. SJ, Göteborg.
SM6ID, Ing. KarlO. Friden, Box 152,
Bohus Björkö. Tel. 210.
Tekn. s ekr. SM5PL, Ing. Rolf Grytberg,
Vikingagatan 18,
Stockholm.
Tel.
318065.
Bitr. tekn. sekr. SM5VL, € i v. -ing. Bengt
Magnusson, Häradsdomarevligen 13,
Enskede. Te!. 49 10 64.
Skattmästare: SM5FA, Civ.-ing. Lennart
Stockman, Boktryckarvägen 24, Stock
holm 32. Tel. 45 82 56.
Tf QSL-manager: SM5YD, Ing. Arvid Carls·
son, Tallbacksvägen 26/2, Bromma. Tel.
261972.
QTC-redaktör: SM5WL, Ing. Hans Elireson,
Norlindsvägen 19, Bromma. Tel. 373212
Försäljn. chef: SM5-1716, Löjtnant Karl
G. Lundin, Klövervägen 3, Hagalund,
Försvarssektionsledare : S e FRO ordf.

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

Minneslista
SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock
holm, Exp. 10.30-11.30. Postadr. :
Stockholm 4. Postg. 52277. Tel. 417277.
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 3508 k C) och kl. 1000 på
40 m. (frekvens 7016 k c).

S S A:
DL 1
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

SM1LO, S. Dalström, Mellangatan
22, Visby.
2 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatga
tan 3 C, Boden.
3 SM3LX, C. H. Nordlöw, Klubbgränd
6, Härnösand. Tel. 2397.
4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box
354 A, Vålberg.
5- Stor-Stockholm, SM5QV, Gunnar
Petterson, Bokbindarvägen 86, Hä
gerst ~ n. T el. Tel. 456177.
.
5.-Landsortel1, · SM5WI, Harry Åkes
son, V :a Ljusnäs, Box 179, Eskils
tuna. Tel. 34647.
6 SM6ID, KarlO. Friden, Box 152,
Bohus-Björkö. Tel. 210:
7 SM7HZ, Thure-Gabriel Gyllenkrok,
Björnstorps slott, Björnstorp.

F R O:
DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
DC 5
DC 6
DC 7

SM1FP, T elegrafist A Albiin, Stet
tinergränd l , Visby. Tfn Visby 1917.
SM2AQQ , E. Mongs, SJ, Kiruna.
SM3ABG, Rune Book, F4 Radio,
Frösön 4.
SM4AIN, Serg. Kjell Malmberg,
Färjestadsvägen l, Karlstad.
Vakant.. Post sändes till FRO, Box
743, Stockholm 1.
SM6BQ, Olof LundelI, Stuartsgatan
. 8, Göteborg.
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)
JUBILEUM~DUKEN

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 II.

Samtliga priser inklusive porto . Vid post·
förskott tillkommer 30 öre.

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

Sätt in beloppet på postgirokonto
155448 och sänd beställningen till

SSA

Försälj~ingsdelaQen

Magnus Ladulåsgatan 1 4

Stockholm

t

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

Brynolf Linderholm, SM3XX
IN MEMORIAM
Åter har en av det gamla gardet lämnat oss.
- xx var en man, som kanske inte syntes så
mycket utåt. Hans natur var sådan, att han
helst verkade i det tysta. Då och då fattad e
han pennan, och det gällde då alltid något,
som angick var och en av oss; något djup!
djupt mänskligt, som verkligen gick direkt till
hjärtat.
Många ha här velat skriva hans minnes·
runa men vi lämnar ordet å t Ossian (ex-483,
numera -3BOE), en av hans äldsta vänner,
som i rikligt mått fick hans stöd både som
amatör och som god kamrat :
På etervåg fick jag bekräftelse att ryktet
om att gamle vännen Brynolf avlidit var sant.
Det var ett svårt och smärtsamt budskap. Ett
30-årigt kamratskap har brutits.
I min brevsamling har jag m å nga brev av
hans hand. De äro fulla a v råd och löften om
hjälp i fråga om kortvåg. Och här intill står
den RX han byggde på sin tid och hade myc
ken glädje av.
Det var visst 1929 som XX kom i luften och
sedan har han varit hobbyn trogen. Alltid hade
han något bygge i gång och nu står den ofull
bordade antennen kvar och profana händer
skall riva detta som vännen Brynolf väntade
sig så mycket av.
När XX skrev om radio blev det ren lyrik.
Han kunde beskriva ett QSO med en främman
de människa så att det var s vårt att återhålla
tårarna. Han brukade skriva, att det blir inte
fred på jorden förr än alla styrande blir kort
vågsamatörer.
För hans familj är sorgen svår, men må det
vara en tröst, att många, många deltager i
sorgen och saknaden.
Vännen Brynolf tyckte inte om många och
stora ord. Därför blir hans runa kort. Må vi
hans många vänner hålla hans minne i ära.
E x -483

Brynolf avled hastigt den 10 juli. Han hade
just återkommit från Åstö-lägret, där han vis
tats några daga r.
Begravninge n ägde rum den 16 juli. Kistan
bars av sex sändareamatörer.

Kurzwellentagung 1950
Inbjudan till det stora internatione lla kort
vågsmeetinget i Bad Homburg i närhet e n av
Frankfurt a .M.
den 8-10. sept. i år fick vi
.
tyvärr för sent för att den skulle hinna kom
ma med i julinumret.
De som ha tillfälle närvara, kan sätta sig i
förbindelse med arrangörerna under adress:
Kurzwellentagung 1950, Tagungsleitung, Josef
Strasse lO, Emmerich, Frankfurt a.M. 
Hoechst, Tyskland.

Callbook-adresserna
Då det sista tiden talats en hel del om The
Radio Amateur Callbook Magazine vill ' jag
nämna några ord om denna.
Innan SSA hade kommit i gång ordentligt
efter kriget och innan ännu någon ansvarig
medlem upptäCkt Callbook bad mig W9TRD,
red . och ägare av C., att om möjligt sända
honom uppgifter om SM-hamsen. Detta har så
skett i mån av tid (studier m. m . ha inverkat) ,
men då hamsen är synnerligen rörliga av sig
och alla gånger inte ens KTV :s lista varit fel
. fri har det ej kunnat undvikas att en del fel
aMigheter insmugit sig. I de flesta fall har
dock rättelse skett så fort som möjligt. En
bidragande svårighet har även varit att C.
envisats att ordna calls i distriktsordning. Te
legrafverkets lista ligger i huvudsak till grund
för uppgifterna, men privata . önskemål mot
tagas gärna fast det måhär. da tar tid innan
något mäl'ks i Callbook.
SM5GW
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125 W Telegrafi- och telefonisändare
Forts. fr . föreg. nr

med bandswitch och medhörning

Mekanisk uppbyggnad

Frontpanelens utseende framgår av fotot i
föregående nummer. Kontrollerna äro från
vänster räknat:
Nedre raden : Omkopplare COfVFO (Sl),
bandomkopplare för förstegen (S2) och där
emellan jacken för nyck elanslutningen (J2),
nätström brytaren (S8), högspänningsström.
brytaren (S7), omkopplare CW/Stand byi
Phone (S6), antennkopplingsswitch (S5) och
If. volymkontroll R32. Mellan S5 och R32 sit·
ter mikrofonkontakten (J5).
Mellersta raden: Osc. anodavstämning (C6),
frekv. förd. anodavstämning (C13), P A anod
avstämning (C21) och antennkopplini ;, finin
ställning (C27).
övre raden: PA bandomkopplare (S4), kOll

trollinstrument (M1) och omkopplare (S3) för
instrumentet.
På fotot ned1!.n ser vi hur chassiets ovansida
tar sig ut sedd bakifrån. Den skärmade avdel
ningen upptill till höger innehåller oscillator
röret (V1) jämte hållare för kristallerna, oscil
latorns anodavstämningskrets (C6, L1) samt
fr ekvensfördubblarröret (V2, som ej synes på
fotot men ' är placerat mellan C13 och skär
men) med dess anodavstämningskondensator
(C13) . De tillhörande spolarna (L2 och L3
sitta på unde rsidan, Utformningen av chassiets
baksida är tydligt synlig. Fotot talar i övrigt
för sig själv.
Vi vänder så på chassiet. Beteckningar med
hänvisning till principschemat (se föreg. nr).
har utsatts på de större detaljerna och någon

Ohassi ets ovansida sedd bakif7'ån

FÖ7'eningen Sveriges Sändareamatörer

orienteringssvårighet torde ej förefinnas. Vi
ser den kopparskena som går från jordskruven
baktill på chassiet till de fasta antennkopp
lingskondensatorerna (C22- C26) och till ro
torn på den variabla (C27). En gren går även
fram till slutrörets hållare och en till rotorn på
C21.
En coaxialkabel går från VFO-intaget fram
till CO/VFO-omkopplaren (kabeln längst t. v.
på fotot) och en annan för högfrekvensen från
statorn på C27 ned till omkopplaren S5 och
vidare till antennuttaget.
De på fotot visade hållarna för kristallerna:
är vanliga 8 pol. octalhållare, som passa för
små kristaller i hållare FT243. Det är natur
ligtvis ingenting som hindrar att arrange
manget ändras för andra typer av kristallhål
lare.
Ingången på modulatorn måste skärmas
och avkopplas mycket väl för högfrekvens.
Från mikrofonkontakten går en klenare typ
av coaxialkabel fram till närheten av första
rörets (V9) galler, där den övergår i en ma. tallhylsa i vilken filtret R28/C38 och motstån

193

det R27 är inneslutna. R28 och C38 skall an
slutas di7'ekt till rörhållarens gallerkontakt.
Ledningarna till volymkontrollens »varma»
ända och från armen fram till gallret på V10
äro också skärmade. Motståndet R34 ligg er di
rekt på gallel'kontakten. För säkerhets skull
ha även ledningarna från sekundären på tran;;
formatorn T3 till gallren på V11 och V12
skärmats.
För att underlätta omkopplingen mellim oli
ka nätspänningar (110, 127, 220 och 240 V)
har transformatoruttagen förts fram till lätt
åtkomliga plintar: P1 för transformatorn Tl
och P2 för T2.
Forts. nästa nr,

Fö.·säljnillg·sdetaljen
tillhandahåller

fortfarande SSA JUBI
(bör åsättas all SM
korrespondens) a. 2 :- kr per karta om 100
st. märken. Den trevliga JUBILEUMS
DUKEN kostar kr 4 :- .
LEUMSMÄRKEN

Förening e n

En förbättrad ant~nntyp
serie och kunna därför helt enkelt inritas på
ett halvlogaritmisl,t kurvblad i form av raka
linjer, vilket framgår av nedanstående grafi
ska ritning.
Diagrammet visar impedansfördelningen på
en 20.7 m antenn för 7, 14 och 28 Mc-banden
sämt antyder dessutom förhållandena för en
halvvågs 3.5 Mc antenn. Med utgångspunkt
(rån den ena ändan av 7 Mc halvvågsanten
nen kan man lägga in impedanskurvorna för
halvvågsde'lar i 14 och 28 Mc banden. Vi får
två dylika för 14 och fyra för 28 Mc. Delarna
komma dock inte att bliva exakt lika långa
beroende på den s. k. ändeffekten, men som
framgå r längre fram spelar detta ingen roll.
Av figuren framgår att impedanslinjerna skä.
ra varandra i en punkt för 7 och 14 Mc och
en annan för 14 och 28 Mc där den är unge
fär lika stor och något mindre än 300 ohm.
Man skulle all~nna avsluta en oavstämct
300 ohms feeder ' i någQn av dessa punkter '
medm ycket god anpassning för två band, En
dylik b 4 ndfeeder har dessutom den stora för
delen att man kan konstatera förekomsten av
stående vågor medelst ett mycket billigt in
strument, en s. k. twin-lamp indikator,
Jag har sEdan b(irjan av året haft uppe en
sådan antenn och nått goda resultat med , den.
För dem som ha intresse härför kan jag läm
na några konstruktionsdetaljer. Det 'är tyvärr
så, att den teoretiskt funna anslutningspunk
ten icke alltid stämmer i verkligheten beroen
de på inverkan av omkringliggande föremål
och höjd över marken, vilket SM5AR redo-

Antennen är det ständigt återkommande
problemet för de flesta kortvågsamatörer.
Många slänger ut en tråd genom fönstret, lyc
kas belasta den och få kontakter, till och med
DX. Det är en massa faktorer som spela in
vid valet av sändareantenner. Har man till
räckligt med plats och inga restriktioner vad
beträffar anhopning av mer , eller mindre
osköna konstruktioner lönar det sig att lägga
ner större kostnader på antenner ,än sändare.
Det är dock få som äro i den lyckliga situatio
nen, själv vet jag vad det vill säga att lämna
antennfarm och få bostad mitt inne i ett
stadskvarter. Det gällde för mig att plocka
fram protokollen från tidigare experiment med
bl. a. tvåbandsantenner och få fram nya kon
struktioner utan skrymmande feedrar. I början
av 30-talet var single-wiren, hertz- eller
windomantennen, som den även kallas efter sin
uppfinnare, mycket populär och den gick
hyggligt på två band även om verkningsgra
den inte var så stor. Denna antenntyp har
nu åter dykt upp igen som VS1AA-antennen
med enkeltrådsfeedern av annan dimension än
antenn tråden, , vilket något förbättrar anpass
ningen.
Med tillgång ,till de nya bandfeedrarna eller
twinleads förenklas proble met något om man
skärskådar det närmare. Impedansen utefter
en fritt upphängd halvvägsantenn fördelar sig
som bekant med det lägsta värdet i , mitt·
punkten, omkring 70 011 m, och , högsta i de
båda ändpunkterna , eller omkring 3600 ohm.
Värdena däremellan följa en logaritm'sk tal
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gjort för i sin antennartikel (fig. 19). Jag
mätte ut antenniängden och tog dess utom till
ungefär en halv meter lina i båda ändarna.
Dessa ~d-rog jag genöffi1sOlatorerna och fäste
vardera med två små linlås. Jag kunde sedan
rätt enkelt förlänga eller förkorta de olika de
larna på ömse sidor om feederanslutningen
med bibehållen antenniängd och experimentera
(ram bästa stående vågförhållandet för de
båda banden. För feederanslutningen använde
jag två polystyreneskivor cirka 200 X 60 mm
och 5 mm tJocka. Mitt på dessa filade jag upp
Skaror för 300 ohms kabeln, så att denna blev
inklämd mellan skivorna då dessa hopfogad es.
Därefter borrades en rad hål genom båda
slövorna, dels två mitt på ett avstånd från
varandra lika med kabelns bredd, dels fyra
på de båda sidorna härom med ungefär 20 nLm
mellanrum. Sedan skalade jag fram några
centimeter av feederledarna, placerade kabeln
i skårorna och trädde dessa trådar igenom
vardera mitthålet, strök lim mellan skivorna
och lät dem ligga i press några timmar. An
tennIinorna träddes sedan genom hålen i sick
sack från varje ända och löddes fast vid fee
dertrådarna, Genom denna konstruktion vin
ner man att dragbelastningen förd elas och fee
dern blir väl ansluten. Det går inte som väl
många känner till, att bara hänga upp en
mellanisolator och dra ut trådarna i V-form
samt löda dem till antennen. Det dröjer inte
länge förrän trådarna brista av svajningarna
och det värsta av allt - de göra det så små
ningom en liten tråd i taget med svåra stör.
ningar som följd, icke bara i egen mottagare
utan även i BC-mottagare i närheten.
Några ord om twin-lampindikatorn för dem
Gom icke känner till den. Principen framgår
av ivdstående ritning.
I A som lämpar sig bäst för större effekter
äro lamporna placerade i ändarna på en unge
fär 20 cm lång bit 300 ohms kabel och i B
som är känsligare äro lamporna inkopplade
vid mittpunkten på den ena ledaren i kabel
stumpen. De båda ledarna äro i det senare
fallet förbundna med varandra och den ge
mensamma anslutningen på lamporna kopplad
till den ena ledaren i antennfeedern . Indika
torn fästes var som helst utefter antennfee
dern med några bitar isoleringsband. Det är
nödvändigt att lamporna äro exakt lika, man
bör mäta motståndet i dem så noggrant som
möjligt, resultatet kan annars bli helt miss

visande. Lämpliga lampor äro 6V 0.1 A skal
lampor eller vanliga 3.5V 0.2 A punktljuslam
por. Man bör helst använda skallamphållare
så att man lätt kan ersätta sönderbr,!i.nda lampor eller byta ut dem om man får för mycket
eler litet ström genom dem. Annars kan man
göra kab~lbiten längre eller kortare, m e n då
får man löda upp förbindningarna varje gång.
Lampan mot sändaren skall lysa med full
styrka, men den mot antennen så lite som möj
ligt. Man kan dock tolerera upp mot halv
ljusstyrka utan alltför dåligt resultat. Man
bör dock tänka på att göra alla mätningar i
torrt väder, då som bekant impedansen på
en vanlig bandfeeder ändras när den är våt.
Amphenols bruna kabel är något bättre i den
vägen än den genomslönliga och den senaste
konstruktionen med cirkulär genomskärning
lär vara idealisk. Enligt facklitteraturen skall
en Amphenol 300 ohms twin-lead tåla 400 W.
Jag har belas tat min antenn med omkring 20L
Watt (350 Watt input till PA-röret) utan att
märka några olägenheter.
Jag har även prövat denna feedertyp på en
124 m longwire m ed gott resultat på DX-ban.
den, anslutningen gjordes då ungefär 3,5 m
från antennändan. ytterligare en fördel med
denna typ är att man får feedrarna närmare
inpå huset när antennerna göras fast vid en
mast på skorstenen, vilket väl är det vanli
gaste. Lyckas man undslippa stående vågor på
feedrarna blir även BC-störningarna mindre.
Även mottagningen förbättras om man använ
der samma antenn härför.
SM1UT

STRAYS
En liten DX-man är den som vet en hel del
om mycket litet och som fortsätt er med att
veta mer och mer ()m mindre och mindre till
dess han praktiskt taget vet allting om ingen·
ting. En god DX-man däremot är den som
vet mycl,et litet om en hel del och alltjämt
vet mindre och mindre om mer och mer till
dess han på det h ela taget vet ingenting om
allting.
Det är därför som den verklige DX-mannen
börjar m ed att veta praktiskt taget allt om
ingenting men' slutar med att veta ingenting
om någonting, vilket är en följd av hans l?e
kantskap med lids, CQ-svin, dålig tonkvalite
och övermodulering.
(W6TI i Northern California DX'er)
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Neutralisering av 807 m.fl.
Den optimistiske amatören bygger alltid sin
807 utan neutralisering, Och mycket riktigt,
den går alltid i självsväng, Pröva med att ett
kort ögonblick minska gallerförspänningen till
noll volt. Klarar den sig då utan självsväng
så är det OK, annars är goda råd dyra,
Ty naturligtvis har vi ingen split-stator kon
densator, Och mitt-tapp på spolen går inte
att anordna, ty bandswitchen har inte tillräck
ligt många gangal',
Här nedan följer några schema, som inte
gör anspråk på originalitet, men är relativt
okända.
Fig. 1 och 2 är neutraliserade oberoende av
avstämningen, och kan alltså användas litet
varstans. I fig. 3 varierar neutraliseringen
med avstämningen, varför kopplingen bara är
lämplig vid fast avstämda steg eller mellan
frekvenssteg i mottagare.
I alla fallen tillverkar vi en »split-stator
kondensator» med mycket osymmetriska hal_
vor,
Den ena halvan utgöres av den normala av
kopplingskondensatorn. CB. Den andra halvan
utgöres i fig. 1 och 2 av strökapacitansen
mellan anod och jord, Cak, medan den i fig. 3
utgöres av den normala avstämningskonden
satorn Co.
Själva neutraliseringskondensatorn utgöres
i fig. 2 aven liten fast kondensator eller trim
mer CN, som utprovas till lämpligt värde. Det
ligger omkring 10 pF. Märk att denna konden
sator skall tåla spänningar.
I fig. 1 och 3 utgöres neutraliseringskonden
satorn av den inre kapacitansen mellan skärm
galler och styrgaller Cgs.
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Som synes innehåller fig. 1 och 3 bara de
vanliga delarna och hela neutraliseringen
görs med den enda lödningen att skärmgaller
avkopplingens jordände flyttas från jord till
anodavkopplingens varma ände.
Ungefärliga värden finns angivna på sche
mat. Det exakta värdet får provas ut, lämpli
gen försöker man med olika värden på CB,
resp. CN.
Fig. 2 kan användas både till att neutrali
sera »framåt» på 807 och »bakåt» på 6V6. Den
kondensator som i fig. 2 står angiven som Cak
är naturligtvis i själva verket summan av 6V6
anod kapacitans och 807 gallerkapacitans samt
strökapacitanserna.
-HZ

FN

söker telegraFister

Från FN:s högkvarter i Geneve meddelas
att man inom några månader har behov av ett
större antal välkvalificerade expeditörer, vilka
befattningar även kunna sökas av amatörer,
då telegrafistcertifikat icke är obligatoriskt
(men givetvis önskvärt). Nettolönen utgör
2000 dollar per år (sedan skatten avdragits)
plus ett traktamente, som bestämmes för varje
stationsort.
Kontraktet gäller minst 12 månader med
1 månads uppsägningstid därefter, men FN
önskar anställa sitt folk för så lång tid som
möjligt och helst intill pensionsåldern (!).
Tjänstgöringsorten kan på förhand icke upp
ges, ty stationerna skola upprättas »där be
hov föreligger ».
Fordringarna äro följande :
1. Färdighet i telegrafering med handnyckel

och vibroplex upp till en hastighet av 30 ord
per minut (c:a 150-takt).
2. De tekniska kunskaperna skola omfatta
grundlig kännedom om radioutrustningarna
SCR 499, SCR 694 och SCR 619, teletype
installationer samt antenner för portabla
stationer. Då dessa apparaters handhavan
de icke är så allmänt kända, anordnas en
2-månaders utbildningskurs i Lake Success,
där även prov kommer att anordnas, för att
utröna vederbörandes kompetens. Lön och
traktamente utgår under tiden.
3. Goda kunskaper i engelska erfordras. För
den som dessutom kan franska är detta ett
stort plus.
4. De sökande måste besitta en god hälsa.

Ur CQ
Då W0WEH besvarade ett anrop från m/s
Flying Enterprise, ett handelsfartyg, som be
fann sig ost om Norfolk, Virginia, och vars
kapten sökte förbindelse med någon telefoni
amatör, fick han veta att det icke fanns någon
doktor ombord och att ett sexårs barn var all
varligt sjukt. WEH fick en beskrivning av
symptomen, varefter han ringde upp sjukhu
set i Minneapolis och meddelade uppgifterna
till en läkare, som i sin tur ställde en diagnos

och ordinerade att den lille skulle ges doser
av sulfa och penicillin, som fanns ombord,
samt dricka mycket och vila. En timme se
nare kunde Flying Enterprise meddela att bar
net redan kände sig mycket bättre och följan
de dag visste man att en amatörförbindelsc
troligen hade räddat ytterligare ett liv. Bar
nets fader höll per radio ett 5 minuter långt
tacktal på tyska för WEH, vilket varken lä
karen eller WEH kunde förstå men WEH's
fader var närvarande och kunde översätta
tacktalet.

5. Ogifta män föredragas men även gifta kun
na vinna anställning om de äro införstådda
med att familjerna icke kunna medfölja un
der det första året.
Ålder: 25 till 40 år.
Intresserade amatörer böra tillskriva Mr.
Russell Cook, United Nations, Geneva, Switzer
land. Genom honom erhålles fullständiga
upplysningar om anställningarna. I mycket
begränsad utsträckning (pga tidsbrist) kunna
frågor även besvaras av
SM5GL
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Ring-QSO'n på 2 meter,
men hur?
Till Stor-Stockholms UKV-hams.
I min stilla vrå i Rönninge har jag ofta fun
derat på ovanstående fråga, när jag förgäves
ropat CQ,'och i många fall hört ett flertal par
l qso, kanske trots frånvända beamar fullt
läsbara här. Det är minsann inte lika lätt att
som på 40 meter vakta på ett gynnsamt till
fälle att lägga på sin bärvåg och be att få
vara med i ringen. Vi ha ju numera kristall·
styrda sändare de flesta av oss. - Måste vi
trots allt skaffa oss en extra VFO, för att
oftare möjliggöra ring-qson och därmed i
många fall höja trevnaden på 2 meter? Skulle
vilja föreslå en så enkel praxis som att alltid
omedelbart överenskomma med motstationen
när så önskas, att vardera efter endast någr a
få minuters qso, sveper över bandet under ca
en halv minut föregånget av vederbörligt till
kännagivande, samt upprepa d etta så ofta som
möjligt under qso-ets gång, om detta drar ut
på tiden. Detta enkla sätt skulle säkert be
främja aktiviteten på 2-metersbandet, vilket
ju alla vi, som nu frekventera det, högeligen
ön::rka. Fler förslag efterlysas.
SM5UU

Juni-rävjakt
Söndagen den 18 jagades det räv, förutom i
Skåne även i Bromma, närmare bestämt i Ju
darnskogen därstädes, vilken bjuder på en syn
nerligen omväxlande terräng med än skog och
täta granrissnår, än en liten sjö, där olyckliga
rävjägare kan gråta ut i lugn och ro.
Trots det vackra vädret med badstränder
och sådant samlades fyra lag för att uppsnoka
de nog så gömda rävarna. -ADI, som satt
uppflugen i en grantopp och fotograferade de
omkringstormande jägarnas huvudbonader,
kunde för allt i världen inte förstå varför man
över huvud taget ifrågasatte hans gamle zoo
logiiärares kompetens. Emellertid lyckades
alla lagen hitta -ADI, medan blott två fann
-JE, väl insprängd i en två nummer för liten
grotta, med spindlar, mygg och en härva 0.4
mm EE som enda sällsap.
Även en femte deltagare, en viss herr Lars
son, lär ha siktats i terränglådan, beväpnad
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med sax och kompass, inen utan karta och
uppgift om rävarnas sändningstider!
De av -ZK skänkta priserna fördelade sig
sålunda:
1. -GQ med skallgångskår (-BAG m. fl.), tid

1 tim. 41 min. Vridspoleinstrument 0-300
volt.
2. -IQ (ensam), tid 1 tim. 41 min. Vridspole
instrument 0-500 mA.

Föreningen Sveriges

Sändareamatörer

3. -AM (en räv), tid 40 min.
4. - 1869 B. Tiste (en räv), tid 1 tim. 20 min.
Samtidigt en liten påminnelse om ntt det blir
en nattjakt inom samma område i slutet av
augusti, till vilken alla, även icke-Stockhol
mare äro välkomna. Meddela gärna ditt del
tagande i förväg, så att vi kan skaffa ett läm·
ligt antal kartor i skala 1 :1000.
SM5ADI, SM5JE

Tänk på att de flesta sändaramatörer har an
nat att göra än att besvara lyssnarrapporter
och att de i varje fall inte gör sig någon bråd
ska med besvarandet. 1 till 2 års väntetid på
ett QSL är inte unikt. Skriv inga tiggarbl'evt
Lycl{a till önskar Dig

l'

!

~,
holm 4, SvyEDEN or direct. Remarks : Con

ditions very good! 73 and all the best de Kalle
Kortvåg (Kalle Kortvåg, opr.).
Några räd vid rapportskrivning : Ange alltid
klockslag i GMT (= svenskt-1 tim. l, ge är
liga rapporter, skriv inte rapport efter ett enda
avlyssnat CQ, låt rapporten avse en längre tid
(minst 1f2 tim.), försök skriva tydligt (helst

REPORT OF RECEPTION FROM THE SWEDISH SHORT WAVE
SM9-9999

LISTENER

Your station .. . ...... .. . heard here on the ... .. ... of . .... . .......... 19 .... at ..... .
GMT to . ......... GMT on .... on the ... . .. Mc band. Your Signals were R . . S .. T ..
QRM QRN QSB ..... What I heard was: at .... .. GMT ...... .. .. .. .... .. .... ... .... .
at ., .... GMT ... . ....... . ....................... My Receiver is a ........ .. ........ ,
my Antenna ... . ... .. .... . .. , my QTH ..... . .... . ..... .. ........... . . . ...... , Sweden.

TYM har ordet
För en tid sedan tillställde red. mig ett brev,
sl{rivet av ett gäng upprörda hams, vilka liv
ligt beklagade sig över undertecknads epistlar,
speciellt den som behandlade en viss test.
A v brevet framgäl' att jag i viss mån miss
förståtts, varför det kan vara på sin plats
med nedanstäende
trots ölmd åtgång på
trycksvärta.

Hur man skriver lyssnarrapporter till sändaramatörer
En lyssnarrapport kan formuleras på många
olika sätt. Om man vill trycka textstommen
på ett kort (s. k. lyssnarkort eller SWL-card)
eller göra rapporten mera personlig i brevform
kan vara en smal{sak. Här nedan följer ett ex
empel på formulering av textstommen till ett
tryckt kort, på vilket man sedan har att fylla
l de avsedda upplysningarna.

Lyssn( 11'red.jQTO
H em'ik K1Ll nlin, SM5-850

:l
I

I

Skribenterna tycks vara renons på all för
ståelse för s. k. ironi. Jag har bl. a. aldrig
trott att någon med vilja preparerat sin tx
för att fä rac och knäppar till en test.
Däremot har jag alltid vid tävlingsqso'n mE,d
dylika stationer givit fullständig rapport och
undantagslöst fått till svar något i stil med
»jag vet om det men hinner inte ordna det
nu». Att lokalhamsen blir lidande på saken
tycks aldrig vålla några bekymmer. Person
ligen är jag av den äsikten att man hellre bör
vara qrt och reparera än att stadigt kö ra qso
på qso då man vet att tx'en ej är juste.

I should be very glad to have your QSL card in exchange. Please send it via SSA, Stock
Nolltoning. Ja, var och en har ju sin smak.
holm 4, SWEDEN, or direct. Remarks: .. ........ .
Metoden är allmänt vedertagen och har såväl
sina för- som nackdelar. »Det går dock mycket
73 and all the best de
väl att även med en enkel mottagare skilja ut
. ... .. ..... .. (Kalle Kortväg, opr.)
stationer~a» , påstås det. Ja, i bästa fall på
platser, där det inte finns alltför många hams
och signalerna kommer frän andra landsändar
Ett kort med ovanstäende stomme ser ut
på maskin), sänd om möjligt rapporten direkt
och i ej allt för stort antal, men vem kan inte
exempelvis så här, sedan det fyllts i och är
till adressaten till i ett QSO uppgiven adress
sätta sig in i hur det skulle vara att t. ex. bo
klart för avsändning:
eller ta reda på adressen i »Radio Amateur
1 en stor stad och blockas av lokalsignalerna
Your station ZZ9XY in Feron, Shangrila,
eall Book» (köpes i bokhandeln). Om Du inte
där?
heard here on the 6th of May 1956 at 1230
kan engelska så lär Dig ätminstone mänader
nas namn och hur datum skrives. Om Du hört
GMT to 1330 GMT on phone on the 28 Mc
nägot verkligt fint DX sä skicka rapporten i
Band. Your Signals were R 5 S 9 T
QRM QRN QSB. What I heard was: at 1230
ett kuvert tillsammans med nägra internatio
GMT you were calling CQ 10, at 1235 you had
nella svarskuponger (köpes pä posten) det
QSO with QQ3PP. Sign off 1330. My Receiver
lönar sig! Skicka aldrig en rapport till en
Is a Hammarshaft Super Plutt, my Antenna
svensk amatör sävida han inte uttryckligen
önskar sådan. Kom ihäg att det i allmänhet
40 Meter Dipole, my QTH Sjövinkel, Sweden.
är de svaga stationerna i avlägsna länder som
I should be very glad to have your QSL card
in exchange. Please send it via SSA, Stock
uppskattar lyssnarrapporter. Tappa inte sugen.

Den som i sista testen gick metodiskt till
väga och jagade nya län kan omöjligt hälla
med dem som säger att man blev glad åt
svar från tio andra stationer, när man ropade
en speciellt åtrådd, i all synnerhet då »det nya
länet», som faktiskt understundom kunde
komma tillbaka och svara, helt dränktes. Hade
man dessutom lagt in »KN » i sitt anrop (epis
telgänget anser att detta med KN - s:a två
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bokstäver - var det enda förnuftiga i arti
k eln) visade de ropande genom sitt tillväga
gångssätt att de ej »använt öronen på rätt
sätt», dvs. ej hört efter vad man sänt eller
kollat att den man ropat ej svarat. Dessutom
visar det att de nonchalerade KN eller ej
kände .till dess innebörd. De s. a. s . chansade
på att det var ett cq före cs.
Undertecknads testpraktik plus div. goda
råd, som gänget blandar in, hoppar vi över.
En diskussion kan ju mycket väl föras på ett
trevligt och opersonligt sätt utan att för den
skull förlora på det!
Underligt att en dd tror jag skär alla över
en kam. D-.et gör jag ingalunda! Hur många
gånger har jag inte sagt att vi i SM har mång:-t
fb ops? Mycket av det jag då och då påtalat
har varit enstalm ehuru ofta återkommand e
företeelser, men det är rent märkligt så många
som tar åt sig eller missuppfattar.
Just för att förekomma ev. missförstånd
skrevs i sammanhang med »sluggermetoder
och rå styrlm» : »därmed intet ont sagt om
pristagarna». Det gäller fortfarande. Såvitt
jag har mig bekant och själv kunde höra va!'
deras trafik ytterst föredömlig! Det har ald
rig fastslagits att den som försöker armbåga
sig fram alltid kommer först.
Vad jag genom mina skriverier vill dra en
lans fÖl' är framför allt »takt och ton » på
banden, ett trevligt uppträdande, gott kamrat
skap, litet sänsynsfullhet och v inlighet etc.,
allt för att var och en sl{all få ut det mesta
möjliga ur vår hobby.
Reagerar man mot det har man sannolikt
ej förstått andemeningen i den här spalten,
kansl{e l{änt sig träffad eller möjligen ansett
att man inte har något mer att lära i gamet
Själv tycker jag man lär sig nägot nytt näs
tan var gång man är i luften.
73 es cu next test, gang!
TYM

För allt vänligt deltagande vid min
älskade makes, vår käre faders
BRYNOLF LINDERHOLM
bortgäng framföra vi härmed vårt var
ma tack.
Bojan Lindel'holm
Barnen
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Resultatet av UA-testen 1950
SM5RC placerade sig även i år som störste
poängplockare, därmed visande sin klass sora
ufb trafiktekniker. Han följes, som synes i re
sultatlistan, närmast av -7FB och -4KL,
vilka båda ofta återfinnas i toppen på våra
tä vIingsprotokoll.
Det kunde i år ej noteras vare sig deltagare
eller poängrekord. Tävlingen var emellertid av
högsta l<lass och av de med loggarna insända
kommentarerna tycks samtliga ha uppskattat
lmmpen.
Resultatet ser ut som följer:
SM5RC
SM7FB
SM4KL
SM4AYJ
SMCAQV
SM7QY
SM4ALB
SM5JJ
SM4APZ
SM7XV
SM7UT
SM4ALK
SM7DQ
SM5AP
SM3ATL
SM7BJ

SM4AEE
SM3FT
SL3AF
SM5NG
SM5FJ
SM5AFZ
SM6AFK
SM7BHC
SM7VH
SM6UQ
SM5AYC
SM5ANW
SL3BR
SMFAFU
SM4ASJ

250 p.
248 »
246 »
240 »
228 »
222 »
220 »
216 »
212 »
208 »
206 »
205 »
199 »
198 »
192 »
187 »

158 p.
152 »
150 »
144 »
140»
101 »
82 »
61 »
44 »
42 »
23 ,>
16 »
12 »
8 »
2 »

SSA med tävlingsledning gratulerar till goda
placeringar och tackar deltagarna för visat in
tresse.
Väl mött nästa år och 73
SSA:s tävlingsledning
I SM6lD, K arlO. Friden

!(LIPPT

och

SI(URET

Av SVEN GRANBERG, SM6WB
(Forts. från nr 6)
Så kommer då den 12 mars. Jubeldagen för
alla nedtystade svenska amatörer. A v en
ödets nyck, konstaterar S.-T., råkar -SI få ett
ärende upp till telegrafstyreisen och får häm
ta sitt tillstånd litet före de andra tappra 500,
HZ2YY i Hedjaz blir den första kontakten.
Naturligtvis uppmärksammar »Henrik» hän
delsen på vanlig plats i DN och han kväder
under signaturen »Ali ben Hik».

Sändareamatörer

Fören i ng e n

EN MAN I MEKKA
Mitt namn är HP 44 J .
l haTern väntar mig min älsklingsfTu.
FTån rninareten ropar mig M1tezzin.
Do c1, var k en se?' jag eller hör jag nu.
[{ring st en en öve?' Kaba gå?' en pilgrimsflock.
Det är ett ÖV6?' måttan heligt block.
Att möta d?' Si ljeholm i Ängby
långt mem angeläget tycks mig dock.
l Tomantikens fjärran underland
med våg längdsratten i sin högra hand
och IW'en i. den vänstra sitter denne
och ropar ljwlligt över öknens sand.
Ja , f?'ån det f.järran land, vars språk är: skål,
han lcallar mig på engelskt tungomål,
och h ela kvällen e?'faT jag hans tankaT
bland åsneskri och vildkamelers vrål.
Ut från palatsets höga rnm av stuck
det kommer val' je timme en eunuck
och säg er : D et ä?' sängdags, höge herre.
Jag svarar: Strax . Då går han med en suck.
Må andra njnta vattenpipans /Jolm
och sedan sova på madrassens volm.
J ag sitter vaken h ellre här och språlwr
i österns natt m ed dr Siljeholm.
A l i b e n H i l,.

Nästan dagligen omnämnas amatörerna.
»Skruvens» glada nuna går genom pressen
via en bildbyrå. En bokbindare i Hägersten
åtalas för att ha sänt grammofonmusik och
Iwnkurrerat med Radiotjänst. En neger i
Bl'Omsten blev radiomottagare, berättar byrå
direktör Lemoine och talar även om störningar
förorsakade av amatörsändare. Aftonbladet
har en artikel om det första sommarlägret.
~> Sveriges första meeting för hams hölls i sjö
bod.» Greta -IL intervjuas som Sveriges enda
kvinnliga amatör. Kon-Tiki-expeditionen om
talas för första gången, varvid nämnes att
den norske amatören och frihetskämpen Knut
Haugland skall deltaga som telegrafist.
I april 1947 kom första blänkaren om Frösö
lägret, där »amatörsändare från hela världen
samlas i östersund». »All världens amatörer
ha lockats med 'The famous Monster of th e
Great Lake'» och just i samma veva behagade
det famösa odjuret visa sig i Storsjön. Stock
holms-Tidningen sänder upp »Viking» och på
helsida i lördagens löpsedel förtäljes för sven
ska folket att »5.000 etermän samlas på Frös
ön i tre tält». Vackra bilder med sköna pin
uppor och blåbärsplockande hams cirkulera i

S veriges

Sändareamatörer
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tidningarna. »Svensk-amerikan färgklick i fa
miljärt
amatörläger»,
skriver man om
W1AKY.

trafiken», som f y ller många sidor i klipp
boken.
Härefter börjar allsköns veckopress att in
Med jämna mellanrum ser man rubrikerna : tressera sig för amatörerna. Husmodern,
»Sändaramatörernas skara ökar stadigt. » Vecko-Revyn, Se, Såningsmannen, Veckojour
Stundom äro intervjuerna rena rövarhistorier. nal en, Obs!, Idun m. fl. bidrager till att tala
om f~-r sin speciella läsekrets vad amatör
Kontakten med hela världen och 88 är älsk
radion är och förmår uträtta. Man kan nästan
lingstemat, särskilt bland de kvinnliga penn
säga, att varje tidning som vill vara up to
skaften. Betecknande är, att intervjuoffret all
date, måste ha en artikel om amatörsändning.
tid är »en av Sveriges förnämsta amatörer».

Västernorrlands Allehanda gör ett besök vid
Härnösands-hamsens Kanaludden och berättar
med oförfalskad ångermanländsk glädje att
»Surströmmingsburk sprängde radio klubb i
Amerika». Välfödde SM4ALB fyller utan svå
righet upp tre spalter i Nya Värmlands Tid
ning. Det första Åstölägret haussas upp av
en förstående press och en »vidsynt» lägerled
ning. Aftonbladets kvinnliga utsända skriver
under rubriken: »Sändaramatör får 88 av sin
XYL på Åstölägret»: »- - - Annars trivs
nog fruarna också på lägret. I radiohuset hit
tar man dem visserligen inte bland ultrakort
vågssändare, rhombicantenner och rävsaxar,
men väl i vattnet utanför Åstön och i matsalen
där dansen går på kvällarna. Radioläger och
husmoderssemester, vilken strålande kombina
tion. Och ännu bättre. Man har också barn
lwloni. Framtidens radioamatörer, de radio
bitna pappornas små 'second operators' skut
tar omluing i adamskostym i Åstöterrängen.»
Under rubriken »Inför rätten» förmäles, att
vid Västra domsagan av Tuna-Stöde-tinget ha
två Tuna-bor, som sysslat med kortvågssänd
ning utan tillstånd, dömts till vardera 25 dags
böter a 1 :50 resp. 2:- kronor. I Hudiksvalls
Tidning refereras också rättegången mot tre
Gnarpsbor som idkat samma »sport», och som
till sitt försvar anförde, att »proven voro så
svåra, att man måste praktisera först ». Rätten
hade annan uppfattning och taxerade verk
samheten till 15 resp. 10 dagsböter a 2-3 kro
nor. Sic transit, SMAG, SMBH, SMLR m . fl.
Så följer en 7-spaltig rubrik: »Radioamatör
meddelade kronprinsen», där det berättas om
hur SM5BM mottog dödsbudet från Jerusa
lem. »Calling Stockholm for urgent message,
any amateur who has telephone. » P elle Ståls
prestation att under sämsta möjliga mottag
nings- och sändningsförhållanden ta emot des
sa första telegram, glömdes emellertid om
sorgsfullt bort i den efterföljande »Palestina

I januari 1949 råkar Pontus Henri-lues i
EXpl"eSSen lyssna på Stockholmsamatörernas
»lokalsnack» på 20 meter och det ger eko i
stockholmsavdelningens meeting samma kväll,
med päföljd att »Gala-Peter» följande dag äg
na.r amatörerna sitt intresse under »Hela
Stockholm ». Sil. åkte den grammofonspelande
tjuvsändaren, som en längre tid »förnöjt » oss
m ed »1 rosenrött jag drömmer», fast. Afton
bladets utsände imponerades högeligen och
han uppfattade oskicket som att de legala
amatörerna voro de enda som tagit illa vid
sig över hans sändningar, Däremot sades ej ett
ord om det omfattande och dyrbara spanings
arbete som han förorsakat myndigheterna.
.Nöjet kostade grammofonentusiasten 125 kro
nor i böter, men skivorna och grammofonen
fick han behålla.
I många spaltmeter sysselsätter sig sedan
dagstidningarna med det juridiska problemet,
om en amatör som okvädar en annan amatör
i etern kan ställas till ansvar för ärekränk
ning.
(Forts, och slut i nästa nr)

Material för WI RE. RE( ORDER
1.

Komplett verk. bestående av motor (asynkron .
för växe lström). dri va nordningar. bromsar . fram·
och backslag . skivtallrik (78 v i m), hållare lör
ljudhuv ud ink!. trådföringsanordning . Allt fär ·
digmonterat på gjutel lällmelallchassi .
Pris komplett. .. .. . .. .. . .... ... ... . . ..
255 :
. . .. .. . ... .. .. .
56 :
2. ljudhu v ud
3. Oscillalorspole ...............
16 :-
4. Ritningssats lillo va nslående Wire Recor
der. bestaende av: 1. Slor " sprängteck
ni ng " över aggregalei med varje detalj
numrerad . 2. Kopplingsschema till förstär
karen. 3 Placeringsrilning för förstärkar·
delarna.
4.
Arbestbeskrivning lör för ·
stärkaren. Pris per sats '"
6:n
5. Kristallmikrofon. special för W.R. Sugfol
69:
6. Tråd på spole:
...........
30:
Spole med 60 min. tråd
18:
Spole med 30 min. Iråd
... . ..
12:
Spole med 15 min. tråd
Broschyr med alla uppgifter sändes på begäran
mol porto.

HOBBY-FORLAGET Avd. " Borås
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Föreningen Sveriges Sändarea1natörer
För e ningen Sveriges

STRAYS
L edaren aven expedition i sydliga trakter
skriver:
Efter mina erfarenheter från min
sista upptäcktsresa, så kommer jag härnäst
att taga m ed mig vem det vara må som radio
telegrafist, utom någon kortvågsamatör. Jag
tog med mig två professionella telegrafister,
m en de vo ro så uppe i kortvågsförbindelser,
att vi voro utan reguljära kontakter en stor
del a v tid en. Det säger ju en del om radio
amatörerna.

Julibulletinerna
SSA-bullelin nr 162 den 25/6 1950
Styrelsemötet i onsdags .lVhölls
kallsliets nya lobl,
adress M ag nu s Laduläsgatan 4.
Postadressen för SSA h a r ä ndrats frå n Stoc kho lm 8 till
Stockh ol m 4. Medd elande häro m ha r utgå tt till bland allIlat
samtl iga officiellt kända QSL-byråer i vä rlden.
Hös tens stora s tyrelsem öt e med distriktsledare nä r va rande
ska II h ållas den 24 september.
N ästa sönd ag startar SM3XA-Iägret på As tö n .
från och med juli mån ad upph ö r QS L- och Q T C-försJ nd
ningen till medlem mar med resterande årsav gift .
A nbllds info rdran komme r a tt med del as i QTC nr 7 å för
enin gens fr i märks m.1kulatuc för detta ~ re t.
Två mete r dubbels idig fö rbi ndelse erhölls d en 6 denne'\,
mellan SM6ZW i Göteborg och OZ9ROS i Virum, di stan s
ci rk a 25 mil.

SS A-bulletin nr 164 den 9/7 1950
Rapport frå n SM3XA·lägret: Astö-Iägre! sluta do i går Del
tagarantalet översteg 120 perso ner föruto m cirka 40 barn .
Vä dret relativt gott. Samtidig trafik har upprätth å llits p.1
20, 40 och 80 m. 2-metersfö rs ök har pågått hol a veckan.
Over 55 prefix och 24 zon er avverkade.
Radiotjänst har gjort lägerrepor ta ge, v ilket utsä nd es kom
man d e lördag den 14 kl 1400--1 435. H ams frå n de nord is ,~a
ländern a ha doltagit. O lika a nt enn tes ter h a r utförts. T äv
lingen i nödstationsbygget va nn s av lag SM5GQ. SM5 DIi !
XYL b lev vinnare i rä vjakten fö r damer. Varje kväll har
intressa nta föred rag hälli ts med efterföljande d is kussio ner.
S~15F J va n n As tö-kanna n .
SSA-sty relsen fra mfö r h ä rmed sitt er kä nn ande fö r d et utom
o rdentliga arbete, so m nedl ag ts av arrangö rerna för Astö
läg ret att gö ra det till ett attraktivt semes t er mål fö r landets
oc h g rann lä nders hams.
NRRL sty relsemedl em mar på besö k i Stock ho lm: Se kret era
ren LA8 R b efi nner sig nu i S thl m. Red akt ören LA IT13 kom
mer t ill Sthlm d irekt fr ån Ast ö lägre t och N RA U-represon
tanten LA7DA avse r tillbringa förs ta veckan av a ugusti i
Sthlm .
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SSA-bullelin nr 165 den 16/7 1950
FM8AD,
-7WF, FP8AC, FY7YA, - YB,
S ilen t key : SM3XX 13 ryno lf Linde rh ol m avled h astig t d en
10 dennes.
HH2RP, HC8GRC, MS4FM, OA8A, PJ5CW,
I går premi ä rda g fö r NRAU VliF-testen. Se Q TC nr 6.
- FN, TI2PZ, VR1C, ZB3AA
(Linosa) ,
Pa förekommen anledning kan meddel as att 20-metersban·
ZD4AD, ZE3JO, ZS3Q.
dets fon idel i USA ej k om mer a tt utvidg as fö rrä n det ut
'Iova de 15-m etersba ndet erh å ll es.
-7AKG :s senaste upptar AP4L, -N,
2 mete r foni-QSO har erhållits mellan Västtysk la nd och
EA8BE, -9BB, -9AT, MI3IM, MD7XP,
England; di sta ns 57 mil es rprts i båda riktning a rna 5 7 .
Red aktö ren befinner sig und er senare delen av denna m å
OX3BR, SU1UU, SV5UN, TA3GJJ, UP7NM,
nad i Lo nd on och So uthampto n , varifrån h an söker SM-QSO .

SSA-bullelin nr 166 den 23/7 1950
På grund av semes tertid h ålles kansliet stä ngt fr . o. m .
morgon och två vecko r fr amåt.
D a nska somma rl äg rcf på fanö vi d Es bjerg bö rjar näs ta
lördag för a tt pågå i 14 dagar.
Abt G-han"ens besök onli gt se nas te QTC s id 180 avses oj
inkvarter ing genom SM-koJl egers förso rg . I ntrcsse rad e som
ö nska få perso nlig' kontakt med gästerna, torde vä nd a sig
till . Sl\15EO för nä rm a re upplysningar och informationer .
Sthlm s-avdcl ning en planerar tea-pa rt y i stu gan fö r dc eng elsk.l
besökarna den 9 a ug usti.
Det sto ra sco utl äg re! vid Ava är QRV fer h a m-tfe på sa mt·
liga b a nd .
Större Sl\1-a ktivitet på 80-metersbandet ä r ö nsk vä rd.
Tider för åre ts VK / ZL-test: CW den 22 -24 se ptem ber och
6 - 8 oktob er samt pllone den 29 sop t.-I o kt. och 13- 15 okt.

SSA-bullelin nr 167 den 30/7 1950
DL ) har a nm oda t Sollcfteå-hamsen att a rrang e ra näs ta å rs
SM3XA-Iäge r pl As tön .
Ring SM5EO 340580 ( tfn till arbetet) och meddela att Du
avser a tt öve rva ra d et tea- part y . som komm er a tt an ord na s i
S thl ms-st uga n den 9 aug us ti kl 19.30 för d c gästande engelska
amat örerna.
Glö m ej b o rt a tt pr yda QS L-ko rt och öv rig korres pondens
med SSA jllbilculllsmär ken.
Den norska handbok en "Am.törradio" av LA8VA ha r bli
v it syn nerlige n populär. Kan rekvireras frå n försäljn ingsdetal .
jen . Pris 9 kronor 60 ö re.

SfI15ZP.

SSA-bullelin nr 163 den 2/7 1950
D enna bulletin sändes från SM3XA-Iäg ret på Astön.
Fran som marl ägret: Redan i går, da gen fö re premiärdagen.
hade ctt 40-tal ha ms med a nfö rvanter samla ts här. Den stora
in vasio nen beräknas sätta in i dag, Samtli ga no rd is k a län
der bli representerade. Lägcrstationcr finna s för resp . 80 , 40,
20 och 2 meter.
Resultat från UA- tcsten 1950. 31 logga r inski ckat'es. D c Sex
bästa, SM5 RC, SM7FB, SM4KL, SM4A YJ, SM5AQV,
SM7QY .
RekIJ ml a ppar fö r " the fourth A ll- European D X-Con t es t"· .
av sedda att påklistras QSL-kort och öv ri g ko rrespon d ons er
hålles gratis frå n kan sliet.
Solfläck, inten siteten är f. n . obe t ydlig.

Sitndareamatörer

DX-spalten
DX-jakten har sina behag även sommartid
- f inns det något härligare än anblicken av
en klar himmel och en strålande sol över ett
blånande hav när man sitter inkrupen i hör
telefone rna och skördar det ena nya landet
efter det andra medan pipan snarkar i mun·
gipan!
40 mb är inte omöjligt trots årstiden.
- 6BTC rapporterar W AC och hos UHf1 hörs
PY, LU, CM, KP4 m. fl. långväga gäster. Men
därifrån till QSO _..
-5ADS har under juni på cw avverkat
LU9AX, KP4QZ, C08FH, ZL1GH, PY4FI och
tre W2-stns_ Samtliga mellan 0000 och 0400
GMT. Input 80-110 W.
20 mb har varit litet ojämnt m en är tidvis
så belastat med DX att man inte vet vilka man
skall ropa först.
-7MS hör till dem som inte bränner sina
cw-wattar förgäves. Vi plockar: AC4KB
(NG ? ), CM9AA, CP1AP, CR7RF, EQ3FM,

SM-QSL

XE20K. Under juni kördes 40 nya stater - 
hade 4 förut!
-5GGf7 hann under s em estern m ed W AC
trots underliga conds och qrp. Bland skalperna
märks MD7XP, UJ8AF och OX3UE, d en sist
nämnd e världens nordligaste ham på Peary
Land.
- 5UH/7 är ute efter »50-countries-certifi
cate» från SM7 och har funnit att det börjar
gå trögt när man kommit en bit över 40-strec
ket och är qrp. CM2WD är det roligaste hit
tills och LX4FS svor på att han var OK, men
hur många LX har inte gjort d et? LU2HH
kördes med 13 watt och en dipol , av vilket sy
nes att man aldrig skall ge upp hoppet.
Calls heard

SMl- 2022 är trogen rapportör -

ga, OB!

för SM-duken efte rlyses nu allt oftare, särskilt
av W-hamsen. »Wish u were ptble in SM2»
har två W klagat för -UH inom loppet av
en vecka. SM-hunters never qsl - wud like
the S1'1 cloth, but it seams tt I never get th e
qsls --'- pse qsl fr SM cert ja, som sag':
var ...
1'/ID1
har skaffat sig en ny qsl-byrå berättar
-,-AKG. MD7XP är manager, vilket garante
rar fb service och här lwmmer adressen : Box
451 , Nicosia, Cyprus.
Samme -AKG förtäljer att SU1UU är ende
lic. SU sedan separeringen med Br. Empire.
(Där rök alltså åte r ett land.)
ZA1A (ex ZA3C) påstår sig vara enda le
gala i ZA_ Har någon fått qsl?
Sista skriket på 20 är FP8AC, vars mottag
ningsfq oftast är fylld till bristningsgränsen
(något för TYM att gnälla över), men frågan
är om denna godbit är k var i luften då detta
läses .
Adresse1'

40, Al, upptar UA9, W1, W5KCR, W7JYZ.

LX4FS via LXlJW
PJ5CW via W8CED
PJ5FN via W8FNA
PK6LN, Box 76, Macassar, Celebes.
QRU es 73!

YI3DYN och KP4ES, vilka plockats mellan
0300 och 0400 SNT.
20, Al, har helt naturligt givit ett par fb
napp ss PK1RI, VP6MO (2100), VP9HH och
OA4J vid 0200-tiden.

-UHf1

DX- fÖI'U ts ägelsel'
SEPTEMBER 1950

GMT

New York

San Francisco

Sidney

Kapstaden

Rio de Ja
neiro

Calcutta

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

12.0
10.1
9.0
9.0
9.0
14.0
18.5
20.0
20.9
20.8
19.8
15.4

10.2
8.6
7.7
7.7
7.7
11.9
15.7
17.0
17.8
17.7
16.8
13.1

16.0
14.5
13.5
12.0
10.0
9,2
9 _0
15.1
18.1
19.9

13.6
12.3
11.5
10.2
8.5
7.8
7.7
12.8
15.4
16.9
18.5 115.7
17.0 14.4

12.0
13.9
19.5
22.6
24.9
25 .0
25.2
24.1
21.9
16.4
14.0
12.0

10.2
11.8
16.6
19.2
21.2
21.3 _
21.4
20.5
18.6
13.9
11.9
10.2

15.0
12.1
15.0
24.1
28.0
29.2
29.9
30.3
30.0
24.1
18.7
16.4

12.7
10.3
12.7
20 .5
23.8
24.8
25.4
25 .7
25.5
20 .5
15.9
13.9

12.1
14.0
20.8
25.1
26.3
26.6
26.8
26.0
22 .1
18.8
16.0
13.8
-

10.3
11 .9
17.7
21 .3
22.3
22.6
22.8
22.1
18.8
16.0
13.6
11.7

15.5
14.3
12.9
17.4
17.2
26.8
28.0
28.1
28.6
28.0
23.4
17.9

-

SM4SD

13.2
12.2
11.0
14.8
14.6
22.8
23.8
23.9
24.3
23.8
19.91
15.2

204

FÖ1'eningen Sveriges Sända?'eamatörer

G-DL QSO på 2 m.
Den 9 juni lyckades G3DIV{A (Eastbourne)
och DL4XS/DL3KE (Wiesbaden) få kontakt
med varandra på 2 m. foni. Dist~ nsen är 365
miles, dvs. c:a 60 svenska mil!

F ö

gen hade vi en världskarta uppklistrad och
runt om densamma var samtliga länders qsl
kort uppsatta, SSA:s jubileumsduk m. m. Ja,
det var i korta ordalag vad vi utställde och
som sagt, rönte vi stor uppmärksamhet bland
Expo Norrs besökare.»

Arets VK-ZL-test

Antenn: »Vertical stack of 5 pairs of half
wave elements.»

Enligt »CQ» går årets VK{ZL-test på fiH
jande tider:

Expo Norr
Här nedan berättar -AAM om den nyligen
avslutade hobbyutställningen »Expo Norr» i
östersund, där även SM3'orna medverkade:
»Vi lät trycka 600 ex. 8-sidiga program där
vi talade något om SSA och FRO samt gav
en historik över östersunds Kortvågsklubb
jämte medlemsförteckning. Programmet delade
vi gratis ut till de besökande och hade vi haft
dubbelt så många program, så hade även de
gått åt. Uppskattningsvis hade vi snarare över
än under 1000 besökande sista dagen och även
de andra dagarna hade besökarantalet varit
gott.
Det enda, som gjOl'de det svårt att hålla låd1,
hela tiden vi hade öppet, var de urusla kondi
tionerna på 40 och 80 m, ty på hela veckan
hade vi ej mer än 40 QSO:n och det blir ej
många per dag. I stället fick vi hålla små före
drag om det vi ställde ut. I ett föredrag berät
tade vi om SSA och i ett annat om Åstö-läg
ren.
Ni är kanske intresserade att höra vad vi
visade på Expo Norr? Det var förra året"
mycket omtalade nödsändare från Åstölägret
samt tillhörande fotomontage, en norsk sän
dare och mottagare som användes av mot
ståndsrörelsen under kriget, -ZF:s första an
läggning byggd år 1927, och som motvikt till
denna -ARE:s senaste tx-bygge. Dessutom
visades en fabril<sbyggd tx och rx, radiorör
från förr och nu samt radiolitteratur. På väg

en i n g e n
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CQ: s 3rd W-W D X Contest
har förlagts till följande dagar
Fonidelen 27-29 okt.,
CW-delen 3-5 nov.
Vi återkommer när fler detaljer blir kända .

De båda tyska amatörerna ha i 18 månader
arbetat på att få ihop en bra station. De stan
nade till slut för följande utrustning:

RX: Triodkopplad 6AK5 följd aven 6J4
(Wallman Cascode circuit) och en triodkopp
lad 6AK5 mixer samt 9002 oscillator och 6AK5
mf-förstärkare.
TX: BC625 med en 832 som dreven 829B.
Input 80 W CW och foni.
-WL

l'

CW-d elen: 22-24 sept. Dch 6-8 okt.
Fonidelen: 29 sept.-1 okt. och 13- 15 okt.
Tävlingen börjar kl. 1201 GMT första dagen
och slutar kl. 1159 GMT sista dagen i varje
pass.
Codegruppen som skall utväxlas består av
sex siffror, av vilka de tre första är ett av den
tävlande själv valt nummer som bibehålles un
der hela tävlingen. De tre sista är vid första
förbindelsen 000 men utbytes sedan mot den
siffergrupp som erhålles av motstationen vid
närmast föregående QSO.
När loggarna skall vara inne är oss ej be
kant, men vi skal återkomma till den saken.

CQ:s 2nd W-W DX Contest
I julinumret av »CQ» redogöres för resulta
tet av tidningens senaste test, som gick i' okt.
och nov. 1949. Tävlingen var uppdelad i ett
nertal avdelningar. Vi nö;'er oss här med att
omnämna de bästa resultaten för LA, OZ och
SM. Ingen OH deltog.
All band, single op. , elV

LA6U
OZ7EU
SM6ID

71171 p.
42000 p.
28221 p.

All band, single op., Fone

LA7Y
127684 p.
SM4KP
25192 p.
Single band, single op., elV

LA6PB
LA6U
LA6PB
OZlW
DZ7EU
OZ7EU
SM5IZ

7
14
28
7

Mc
Mc
Mc
Mc
1<1 Mc
28 Mc
14 Mc

2128
35032
3720
1554
15192
2620
35760

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

ARRL:s 16:e DX test

Detta är utan tvekan den hittills bästa sven
ska prestationen i någon ARRL-test. Vi gra
tulerar å det hjärtligaste!
- WL

SM4XA-SM7XA-testen 1950
Resultatet av den l:a tävlingen mellan 4 :e
och 7:e distrikten föreligger nu klart och som
synes delas första platsen av tvenne, nämligen
SM4BHA och SM4ALK på samma poäng
summa. Lagsegern gick även till 4:e distrik
tet. Deltagarantalet blev inte så stort, som man
skulle önskat. Detta kanske till stor del be
rodde på att tävlingen gick för sent på säsong
en, men sådant kan ju ändras till ett komman
de år.

44 p.
41 );
40
39
38
37
36

»

»
»

»
»

34 »
32 »

13. SM4AOK,
SM7HZ
15. SM7AML
SM7ACO
17. SM7AED,
18. SM7BJ
19. SM4FF
20. SM4ANM
21. SM7XV
22. SM7BB
23. SM4ASJ
24. SM4BDB

Reduceringskoeffi cient, beroende på antalet
deltagare har använts för beräkning av po
ängtalet. Logg saknas från två 7:01'. De sju
första komma att tilld elas priser. För ända
målet har insamlats kr. 71 :50 inom distrikten.
Dessutom har priser skänkts av firma Trans
ing, Insjön, Ahlbergs Radio AB, Kristinehamn,
SM4HJ m. fl.
Kristinehamn den 30 juni 1950.
Tävlingsledning en { SM ~PG

I juninumret av QST meddelas några preli
minära bästa fon e-resultat. Bland de uppräk
nade anropssignalerna finner vi SM5UM, som
nått den fantastiska poängsumman av 107040!
Enligt vad vi kan se ger det honom tredje
platsen i Europa efter G2PU och F8SK med
149760 resp. 111264 poäng. Det är kanske till
räckligt att ange att bästa XE-stationen ej
nådde högre än 120393 poäng. Även i totala an
talet kontakter ligger - UM bra till. Han hade
892 (åttahundranittiotvå) QSO. Här toppade
G2PU med 1040 och F8SK med 976 QSO.

1. SM4BHA,
SM4ALK
3. SM4ALB
4. SM7DQ,
SM4.APZ
6. SM7ZY
7. SM7UT
8. SM4AYJ
9. SM4AEE
10. SM7FB,
SM7VH
12. SM7EJ
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31 p.
28 »
26 );
25
22
16
14
12
8
5

»
»

»
»
»
»

);

Från distrikten
SM"7
Eksjö (7 lic. hams och 5 lyssnare) .

- 7SZ, SM7 :s QSL-manager, kör med en
vfo-pa 6L6 20 W på 3,5 och 7 Mc-banden mel
lan QSL-sorteringen. RX är en Sky-chief .
- 7AHI: vfo-bf-bf-fd-pa 807. BC 312 och en
longwire kompletterar stationen.
- 7AUQ vistas till hösten i SM1.
-7YX köper och bygger. Planerar vfo-bf-fd
pa 807.
-7BZB pumpar och kör med vfo-bf-bf-fd ·pa
807. Har hört 80-m DX på sin HQ-129-x' An
tennen är en longwire.
-7JP DC7, king of 80, säger att det är då
liga DX-conds på 3,5 Mc just nu. Kör m ed
separat TX för varje band. Alla med 807 i slu
tet. Bygger en ny portabel TX med RK4D32.
Bland RX:ar gillar han bäst sin gamla HRO.
Antenner longwires i diverse olika längder och
höjder. Provar just nu en 40 m folded dipole.
Lyssnarna tränar telegrafi varje torsdag
under -JP:s ledning.
Nässjö

hal' 5 lic. hams och 7 lyssnare.
-- 7DQ co{vfo-ba-fd-ppa 807's 100 w A1-A3
skärmgallermod. med xtalmike-6J7-6J5-6V6 2
st. 40 m zepp (V -beam på 14 Mc) . Hörs ngn
e nstaka gång' på 3,5-7-14 Mc. Försöker in
tressera de övriga för rävjakt.
-7ANO clapp-fd-pa 807 c :a 40 w, ant. 40 111
VS1AA. Hörs litet oftare på 3.5 och 7 Mc cw
band. Rx : Conver'ter + BC-apparat.
-7AOO bygger på bandswitch-TX vfo-fd-pa
807. Provkör ibland på 7 Mc cw. Ant. 40 m L.
RX: S40.
- 7APO , spollindare och QSL-tryckare, kör
med bandswitch TX, vfo-ba-fd-pa, en 807 för
varje band. Ant. 40 m L och 10 m di:pol. RX:ar
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S40 och ·hembyggd dtibbelsuber: Bygger för 2
meter och planerar lO-el. beam för 2 m-DX.
-7AQQ bor tills vidare i Göteborg som 6:a.
-7BGG ny medlem. Har hängt upp en 40 m
L-ant. Trimmar sin home made RX och väljer
bland handbookens TX-beskrivningar.
7-2240 har gjort provet och väntar på pap
peren. Studerar The Handbook under tiden.
7-2274 b'änar morsetelegrafering för fulla
muggar.
Tranås

Till Tranås Radioklubbs ord. möte i slutet av
maj, hade undertecknad inbjudits. Släpande på.
min rävsax ramlade jag in i Tranåsgängets
lilla trevliga klubblokal och satte genast i
gång med rävjaktspropagandan. Demonstra
tion av saxen, p ejling på klubbsändaren m. m.
Efter mötet bjöd klubben på kaffe. Tack,
grabbar.
Naturligtvis passade jag på att göra en liten
intervju:
-7AKD, klubbordf., kör på kvällarna, m est
på 80 mb., med co-pa (long-feller) och en 20
m dipol. Lyssnar på en BC-348.
-7BRC, sekreteraren, är flitig på k eyen.
Kör mest 80 m ., vilket resulterat i bl. a. \Al
och VE (obs: på 3,5 Mc). D et är han inte siL
lite mallig över. Har workat16 länder i 3
zoner. TX är en long-feller, ant. 40 m Hertz
och RX en modifierad Centrum.
-7AWY kör när andan faller på med co
pa 20 w. Har QRO-grejor på lager.
-7AWK är QRT för närvarande, men har
ibland hörts använda sin clapp-pa 807 med
49,9 watt inpt.
-5AFZ hör oxo till klubben fast han är 5 :a.
Bor ett par kilometer utanför stan. Vaknade en
morgon för en tid sedan och trodde åskan gick,
men det visade sig vara antennfarmen (2 X 10,
m, 2 X 20 m och en long-wire), som ramlat ne r
på taket, hi.
7-1809 och 7-2221 är klara för provet nu.
7-2188 tränar CW och
7-2190 lyssnar efter DX på en hembyggd
super i sitt idealiska QTH högt över staden.
-7DQ
Kalmar

r förra numret av QTC redovisade - YO och
-ACO sina dx-resultat.
-ArK och - ACO experimenterar med 2/3
m och gör försök med mångelementbeamar
hemma på gårdsplanen. Det gället' att snuva

F ö r e' n i n g e n

Sändareamatörer

stockholmarna på rekordet de knyckte i som
ras efter det distansen Kalmar-ölands södra
udde under 6 dagar varit svenskt rekord på
420 Mc. Detaljerna betro de kommande försö
ken är hemligstämplade.
-ZY grejar med 144 Mc och gör allt för
att dela med sig av sin entusiasm. Prylarna
han använder är än så länge av typen module
rad osc./superreg. rx, men vi har ännu inte
fått känning' av problemet »trängseln i etern»
på det här bandet.
-ACO har under semestern låtit höra sig
med en splitter ny semesterrigg.
För övrigt noppas vi få se en massa gamla
bekanta på genomresa till Köpingsvik.
FRO-gänget firade säsongslutet med en li
ten supe på Hotell Witt den 12 juni.
Klart slut från Kalmar.

Sv er i ges

VEM
kan skatta VK3WH ell möblerat rum i Stockholm
tör en tid av 6 månader. Tel. 41 72 77.

2X~50 volt,
mA. Pris 45:-. SMl BSA , A. Svensson, GOTHEM.

" si. NÄTTRAFO, prim. 220 volt, sek.

Malmö.QSL

NATIONAL TX 51
MODERN BYGGSATS FöR AMATöRSÄNDARE

-

•• •
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-

-,
"

uynd
~OC

RX HALLICR. S-20 Sky Champion m. S-mel. o. FL-8
t i lt, RX-en absolut telf.ri . Säljes till den högstbju·
dande. SM4-2135 Ernst Andersson, Box 1633, liN·
DESBERG .

• :~" - _:,:

~:~

o

100-125 Watt input
AM·toni eller CW
Anslutningsbar tör VFO
Omkopplingsbar 1102~0

.::<:..
S

TILL SALU: TX: VFO-3 sI. dubbl.-PA m. bandomk. i
alla steg. Modulator m. x talmike. Input 35 W fone ,
BO W cw på 20, 40 och 80 m. I allt 17 rör. TX ' en
är inb. i grönlackerad rack m. ljusgrå paneler ocn
svarta rattar och handtag. Detaljerade upplysningar
saml foto mot porto lämnar SM6EO , L. Wivesson,
Eketånga 1071, HALMSTAD.

utmärkl

original kartong. Omformaren som är försedd med
kuggväxel för tre hastigheter, kan köras som serie
motor från 220 volt lik/växelström , och blir då en
kuggvä x el motor

för ' hobbyändamål,

till

drift av slipskiva, symaskin eller dyl.

INETRA

220 V. Sek . 2X300, 75 mA.
Rör 829 med hållare 35:
Vridspoleinslr. mA 35 :-.
8:- . SM5BDE, EKSKOGEN .

BC 348-R, inbyggt nätaggr., 220 V AC. Fjädrande
ställ. I mycket goll skick. Säljes för 525 kr. Nils
Berlin, SM2BWI , Köpmang. 7, LULEA . Tel. 3206.
NYA OSCILLOGRAFRöR: 1 st 913 kr. 20:-, 1 st 902-Pl
kr 22:-, 1 st 3BPl inkl. hållare kr 32:-. Kond. block
8+8+4 uF 1000 V wkg TCC "800" kr 25:-. Säljas
av SMSWl.

INSTRUMENREPARATlONER
av alla slag utföras under garanti. Vänd
Er med förtroende till SMSBDE, Ekskogen

qTe annonsel'
Följande annonspriser gälla:
1/1 sida kr. 125:
75 : 

Amalörnelto Kr. 69S:

40:

Komplett byggnadsbeskrivning i OTC Nr 7, 8 och 9.

1/8 sida kr.

25:

Stockholm

anordning för denna.

Regeringsgalan 86
TRANSFORMATOR, Prim.
2X500, 300 mA. 35:- kr.
kr. BC 1033A 15:- kr.
Var, kond. Millen 50 pF

1/4 sida kr.

Tel. 208662

m. m. Byggd å dubbel chassi.

OBS.! Dessa apparater äro nya och förpackade i

1/2 sida kr.

Målargatan 1

kondensatorer

Modlf. BC-312 M m. inb. nätaggr. 110-240 V och
sep. högtal. säljes för 600:- kr .. Dessutom kompi.
TX, ECO-PA, 40 och 80 mb m, 6V6-807 . likriktar..
700 V. Säljes för 250:- kr , Svar tilt SM~ALK, SKATT
KÄRR,

Provrnodellen kan beses i vår utställningslokal.
NATIONAL TX-51 , komplett byggsats (excl. rör,
kristaller, mikroton och nyckel)

NATIONAL RADIO

lar,

omformare för batteridrift samt fullsl. avstörnings ·

V~

Itall Ni är intresserad tör inköp
av byggsats eller detaljer tör
TX-51 tillskriv eller gör oss ell
besök.

ring och måste byggas om för amalörbruk . Inne
håller 8 rör saml mängder med delar såsom spo

öNSKAS: TX cirka 25-50 W till måttligt pris. Svar
till SM5BCG , Thorson, Artillerigatan 12 E, UPPSALA.

• fl

Band: 10-14·20-40·80 m.
Medhörn ingsoscillator
Pi·tilter utgång
Tre kompletta likriktare

U .K. V. Sändare/Mottagare avsedd för radionavige

varav det ena består av "nätdelen" med rolerande

_-"::rr· ·
- '.:

00000'et "
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SURPLUS

Ram-annonser

SM7EJ

Korten från SSA via -BJ utlämnas hos
SM7IA (affären). Kort utlämnas också
varje meeting, som hålles an,lra tisdagen
i månaden.
-7BJ

I

Sä n dar eam a t ör er

Annonstext sändes till hr Bertil Dahl, Skjul
vägen 6, Johanneshov. Tel. 21 44 00 (kon
torstid), däre fter 492311.
Hamannonserna kosta 1 kr. raden, dock
lägst 3 kr. Texten insändes direkt till Red.

STOCKHOLM

Transformatorer I
Från lager kunna vi omgående leve rera
bl. a. följande transformatorer :
1. Nättransf. sek. 2 X 400 V 200 mA; 6.3 V
3 A . Pris netto 28 :- .
2. Nättransf. sek. 2 X 750-600-500 V 300
mA. Pris netto 58:80.
3. Glödtransf. f. ex. 866 2 X 2,5 V 5 A .
Pris netto 16 :90,
4. Universal modulationstransf. 55 W If. ~ff.
Pris netto 53 :20.
5. Universal modulationstransf. 110 W If.
eff. Pris netto 73 :20.
Standard primärsp. för nättransf. är 110
127-220 V 50 p/s,
Angivna
anodströmsvärden gälla vid
»chokeinput».
Prislista över våra lager- och standard
transformatorer sändes på begäran.
Vi l'i nda om och l'eparera även tranSforma
t01'er. Har Du
ellcr spörsmål
skriv ellcr ring
33007 kl. 8Id, 17.

i öV1'igt några funderingar
betro tranSformatorer, sd
till oss., tel. Häradsbygden
17 eller Insjön 40080 efter

TRANSINC
Bergman &. Bortas
SM4RR
SM4KF
INSJON

