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Vi erbjuder här en bärbar UK-sänctare-mottagarc Uic


kande frekvensområdet 55---75 Mc, tillverkad av den 


vä.lkända amerikanska firman Jefferson-Travls. Sta


tionen, som är tillverkad för batteridrift och har en


dast en· avstämd krets kan utan större svårighet änd


fas till annan frekvens. Levereras original förpackad i 


lackerad, haftig trälåda. Stationen är komplett med 


rör, teleskopantenn, beskrivningsbok (36 sidor med 

scheman och illustrationer), axelremsväska och om så 

önskas med handmikrotelefon men exklusive batterier. 


Apparaten inne!1111er tre rör varav tvä äro dubbeltrio


der och samtli 6a utnyttjas både vid sändning och 


mottagning. 


Batterier: 90 V anod, 6 V försp. och 1,5 V glöd . 

Pris netto exkl. batterier och hnndmikrotelefon g7:50 


Handmikrotelefon med anslutningssladd och propp 


(säljes endast i sa mband med transcei ver) , 


Pris netto 26:

... 

UR INNEHALLE'l' 

Arsmötesprotokoll 

En VFO-enhet ...... ; ... . 

Min 3-elementare för 14 Mc 

Nycklingsproblemet vid tele
grafisändare (forts.) 

DX-spalten 

K 

NUMMER 5 M AJ 
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MINIATYRPOTENTIOMETRAR BATTERIKABEL 
1 

Max. diam. 20 mm, axeldlam. 6 mm, axell!1ngd 23 mm Vi lagerför äter denna populära plastisolerade mång


TYll R/1680-Lo :ned logaritmisk molståndskurva la ledarkabel. 


gerföres i fÖljande varden: 5-10'25-50-100-250 och 500 
 Tn' L / BI{-4 4-ledare. Pris brutto/meter -:00 
kiloohm samt l och 5 megohm. TYll L /RK-6 6-ledare. Pris brutto/meter ):30 
TYll R / 1680-LI med linjär motståndskurva lagerföres TYll I./RK-IO lO-ledare. Pris brutto/meter 2:
i följande värden: 1-5-10-50-100 och 500 kiloohm, samt 


l och 5 megohm. 
 KRISTALLDETEKTOR 
Sambiga värden pris brutto 	 ~:·w 

TYJI S/SA Konventionellt plugin-utförande med kul ..... . .. ,. Sid. 100 
ledad kontaktarm och med krista llen Innesluten 1 ett 


glasrör , som skyddar kontaktytorna mot damm.
RINGLEDNINGS » 104Pris brutto 3 :TRANSFORMATOR 
Typ G/KT-t Kapslad miniatyrtranSformator med »..' 109HAR NI ÄNNU EJ FATT 
skruvplintsanslutningar. Total vikt 185 g. Primär: 

VAR KATALOG?200-250 V . 50--60 P/s, sekundilr : 3- 5-8 V, l Amp. 

Skicka in t'n skri1t.lIg rekvIsit10n med t.ydllgt 

angivet namn och adress. Den sändes gratis. 


\ Pris brutto 9:

» 111 

RELÄER 	 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

7l de » 114TYll RE/R-9 	 Koppartrögat relä för 24 V med 

med en växling . . Pris nello ]]: SM5ZK 

TYll REf39915 För 24 V med en växling. Pris 


netto .. ........ 9 : - Torkel Knulssonsgatan 29, Stockholm S. 


'.rYJI RE/R2A För 24 V med en slutning. Pris 
 Telefon 449295 växel 

netto 	 ]"' Representant i Göteborg: 

TYll RE/1207 För 12 V med två. växlingar. OLLE LUNDELL, SM6BQ 


Pris nett.o 17:- Stuartsgatan 8 - Telefon 186613 


\. 
Bröderna Borgströms AB, Motala 1952 

1 ? S 2 

Tidningsbilaga medfölj, 



98 Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

SSA:s styrelse ' 

Ordf.: SM5ZD, Kapten Per-Anders Kinn
man, Hedvigsdalsvägen 24, Sollentuna. 
Tel. 353033 (ej 18-19). Tjänste 679520. 

V. 	 ordf. o. kansliförest. SM5WJ, Tj :man 
Ivar Westeriund, Mörkövägen 57, En
skede. Tel. 49 58 98. 

Sekr. SM5TF, Jur. kand. Per Bergendorff, 
Torsvikssvängen 6, Lidingö. Tel. 653158 

Skattmästare: SM5CR, Ing. Carl-Göran 
Lundqvist, Alströmerg. 23/4, Stockholm 
K. Tel. 539703 (bost.) 272860 (arb.). 

Tekn. sekr. SM5PL, Ing. Rolf Grytberg, 
Vikingagatan 18, Stockholm. Tel. 
318065. 

QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar 
Lönnberg, Rådmansgat. 61, Stockholm. 

QTC-red.: SM5WL, Ing. Hans Elireson, Nor
lindsvägen 19, Bromma. Tel. 37 32 12. 

Av 	styrelsen vald funktionär: 

Testledare : SM6ID, Ing. KarlO. Friden, 
Box 152, Bohus Björkö. Tel. 210. 

ltIinneslista 
SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock

holm, Exp. 10.30-11.30. Postadr. : 
Stockholm 4. Postg. 52277. Tel. 417277. 

Försäljningsrietaljens postgiro: 15 54 48. Be
tala alltid per postgiro. 

SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 
m. (frekvens 3601.5 kc) och kl. 1000 på 
~O m. (frekvens 7016 kc). 

qTe annonser 
Följande annonspriser gälla: 
1/1 sida kr. 125: - 1/4 sida kr. 40:
1/2 sida kr. 75:- 1/8 sida kr. 25:

Annonstext även ham-, sändes till Red., 
Norlindsvägen 19, Bromma (Tel. 373212) 
senast den 1 månaden före inför n.ndet. Alla 
annonser betalas genom insättande av be
loppet på postgirokonto 522 77. 

Bidrag skola vara red. tillhanda 

senast den 1:a i månaden. 

Distriktsledarna 
DL 1 	 SM1AHN, Odd Lindow, Kopparsvik, 

Visby. 

DL 2 	 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatgat. 
3 C, Boden. 

DL 3 SM3LX, C. H. Nordlöw, Klubbgränd 
6, Härnösand. Tel. 23 97. 

DL 4 	 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
354 A, Vålberg. 

DL (j-Stor-Stockholm, SM5QV, Gunnar 
Petterson, Bokbindarvägen 86, Hä
gersten. Tel. Tel. 456177. 

DL 5-Landsorten, SM5RC, M. Bjur~en, 
Ringv. 29 A, Nyköping. Tel. 3785. 

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

DL 7 SM7JP, E. Carlsson, Stenhamra, 
Eksjö. 

l 
r 	 J\ HALL KONTAI{T MED 


DIN DI~ 


MEDLEMSNALAR kr. 2:50 

LOGGBOCKER 
kr. 	3:- (omslag blått, 
faner) 

JUBILEUMSDUKEN kr. 4: 
D:o MÄRKiEN kr. 2:-/100 st. 

..AMATORRADIO" 
populrert forklart av 
Kr. 10:60 häftad. 

UTDRAG UR B:U kr. -:50. 
TELEGRAFVERKETS MATRIKEL 

TEKNISKA FRAGOR kr. -:75 
STORCIRKELKART A kr. 2 :50 

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 

rött eller 

LA8VA. 

kr. 1 :35 

med nålfastsättn. kr. 2 :50, 
med knapp kr. 2 :75. 

LOGGBLAD FOR TESTER 
kr. 1 :50 per 20 st. 

Samtliga priser ink!. porto. Vid postförskott 
tillkommer 30 öre. 

Sätt in beloppet på postgirokonto 15.5448 
och sänd beställningen till 

I~!~. ~~~~~.~"~N!SD!!!~~~ 
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Red. och ansv. utg.: Ing. H. ELlA:SON (SM5WL), Norlindsvägen 19, Bromma 

A ng. telefonanmälan om illegal 

amatörradioverksamhet 

För ernående av ett snabbt ingripande vid 
illegal amatörradioverksamhet, som iakttages 
vid pågående sändning eller kan misstänkas 
försiggå i samband dänned, har Telegrafsty
reisen medgivit, att telefonanmälan om sådan 
verksamhet får göras omedelbart vid sänd
ningstillfället. 

Sker anmälan från telefonapparat inom 
något av radioamatördistrikten 1-5, skall 
samtalet ställas till radiostationen i Enköping 
- t elefon Enköping 304 97 - inom distrikten 
6- 7 till radiostationen i Onsala - t elefon Gö
teborg 104008. Anmälan kan göras vid varje 
tid på dygnet. 

Anmälaren skall för sin egen del lämna upp
gift om namn, adress, anropssignal, numret på 
amatörradiotillståndet samt numret på den te
lefonapparat, från vilken samtalet intelefone
ras. 

Avgift för ovan nämnt samtal kommer att 
upptagas på vederbörande abonnents telefon
räkning och skall betaias i vanlig ordning till 
telegrafverket. Den erlagda avgiften återbeta
las emellertid, om skriftlig framställning här
om göres hos Telegrafstyrelsens radiobyrå, li
censavdelningen, Postfack, Stockholm 7. Sam
talet ' skall därvid verifieras med telegrafver
kets specifikation å samtalet, om sådan med
följt telefonräkning. Har specifikation icke 
medföljt - sådan utskrives ej vid automati
serad rikstrafik - skall dag, då samtalet ex
pedierats, samt tid för sanltalets början och 
slut i stället noga angivas. Om samtalet har 
utväxlats från allmän samtalsapparat å någon 
telegrafverkets station, skall kvitto på sam
talet begäras för att biläggas framställnihgen 
till radiobyrån. Kan kvitto icke erhållas 
exempelvis om samtalet utväxlats från mynt
apparat i kiosk - skola i stället ovannämna 
tidsuppgifter om samtalet lämnas. 

Vi vilja fästa uppmärksamheten på att an
mälan om illegal sändning, varom kännedom 
erhållits på annat sätt än i samband med på
gående trafik - exempelvis genom QSL-kort 
- icke får intelefoneras till ovan angivna ra
diostationer. Sådan anmälan bör göras skrift 
ligen till radiobyrån. 

Dcn nu medgivna anordningen med telefon
anmälan om illegal amatörradioverksamhet 
äger omedelbar tillämpning och gäller tills 
vidare. 

Högaktningsfullt 

Ktmgl. Telegrafstyrelsens Radiobyrd 

Ernst Magnusson 

Chef för Radiobyrån 

Tanger-störningarna 

Med anledning av den kritik, som riktats 
mot de av Dux Radio anordnade sändningarna 
från Radio Tanger har firman begärt att få 
följande skrivelse pu blicerad : 

(Avskrift) 
DUX 	RADIO A KTIEBOLAG 

StockhOlm den 29 mars 1952 . 
Föreningen Sveriges Sändaramatörcr 
c/o Kapten Per- A nders Kinnman 
Hed vigsdalsvägen 24 
SOllentuna 

Rcfererande till E,lert besök fä vi uttrycka v:l.r tlllfreds
sttillelse med a tt detta samman träde kom t i ll stånd och 
att vi därigenom blev I tillfälle konstatera att våra och 
Edra synpunl,tcr beträffande det svenska Inslaget I sänd
ningarna från Radio Africa I Tanger I verkligheten Icke 
äro motstridiga. VI äro ocksä tacksamma för Edert löfte 
att införa Edra och vara synpunl,ter I Eder tidning. 

Innan vi beslutade oss [ör dessa sändningar provlyssna
de vi pä stationen under flera månader och k onstaterade, 
att kollisioner mellan T angersändaren och sll.ndaramatörer 
icke vore särskilt besvärande. Nu första vi att det kanske 
delvis berodde på ntt sänd arnmatörerna anså.g denna {re
I,vens mindre lämplig. VI kunde då inte tänku oss, och 
kan fortfa r a nde Inte förstå. att förhållandet att stationen 
som sedan flera är regelbundet sånder och enligt gällande 
bestämmelser har rätt alt anvä.nda denna frekvens, under 
någon timma per vecka har ett svenskspråkigt Inslag. 
skulle pa något sätt förv:1rra situationen för stindarama
tÖrernu. Tanken att kunna få bort Tanger-stationen frän 
detta band genom att avsiktligt slöra programinslagen på 
svenska, 	 är uppenbart förkastlig. Om dessa svenska pro
gram tvingas upphöra får stutionen, som huvudsakligen 
är avsedd för frangka och spanska lyssnare, naturligtvis 
Inte något speciellt Intresse av att lyssna på önskemål 
från 	Sverige. Om dä.remot stationens intresse för svensl<a 
program kan upprätthållas, ha vi ju ätmlnstone en chans 
att I<unna päverl,a dem det vederbör till en förskjutning 

http:10.30-11.30
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av frekvensen mot ett. ur sändaramatörernas synpunkt, 
lämp)igare frekvensomräde. 

Tangerstationen har sina antenner riktade mot Spanien 
och Frankrike åt ena hållet och Västafrika och Casablanca 
åt det andra. Någon som helst förändring beträffande sta
tionens riktning av sändningen har icke vidtagits. Varje 
sändaramatör har säkert kunnat konstatera, alt den mot
tagna effekten icke ökar under programmet på svenska. 
Om vi hade etablerat en helt n y station, hade förhålla ndet 
varit ett annat och då hade vi haft full förstäel se för 
sändaramalörernas reaktion . 

Vi äro ett gammalt radioföreta g. som för övrigt upp 
byggts aven amatör, och vi ha den allra stö rsta aktning 
för sändaramatörernas verksamhet med dess betydelse för 
radioteknikens utveckling och landets försvar. 

Av vårt k larläggande framgår att vär inställning inte 
har varit i överensstämmelse med vad som skrivits i en 
del tidningar i denna fråga. V ad vi anse vara rimligt be
gära i fräga om sändaramatörernas upptrH.dande är, att 
nägon förändring i aktiviteten på den aktuell a frekvensen 
icke skall ske under den tid Tanger-stationen sänder pa 
svenska j ämfört med motsvarande tid förut. Vi tro. att 
om sändaramatörerna vid nfi.got tillfälle skulle vilja l yssna 
pä våra program, kommer de att finna dem rätt trevliga. 
Kan SSA Pil. något sätt ha nYlta a v Tangerstalionen för 
exempel v is speclella program för sina m edlemmar, ställa 

'	 vi gärna sändningstid till förfogande. VI äro angelägna 
framhälla att samarbete alltid kan ge bättre utbyte än 
strid och det är med största tillfredsställelse vi konstate
rar. att SSA:s styrelse bestämt tar avstånd frän de me
toder en del sändaramatörer tillämpa. att medvetet störa, 
och att sty relsen lovat pätala sådana överträdelser a v 
gällande bestämmelser. Vi veta att det allra största fler
talet av sändaramatörerna äro omdömesgilla oeh korrekta 
men sändarverksamheten är av sådan art a tt nligon eller 
några lätt I obetänksamhet kan förorsaka hela kåren stor 
sl<ada. 

VI hoppas med ovanstäende ha kl a rlagt , att vi inte är, 
och Inte vill vara, några marodörer samt att vi intet hellre 
önska än ett förtroendefullt samarbete med Eder orga
nisation. 

Högaktningsful l t 
DUX RADIO AKTIEBOLAG 

H. Ljungfeld t 

Det är beklagligt att de svenska utsändning
arna kommit att ske över en station belägen 
på 40-metersbandet (7126 kels) och man kan 
endast hoppas att det skall bliva möjligt att 
finna en annan frekvens. 

Beträffande Tanger-stationens rätt att an
vända ifrågavarande frekvens gäller att Ge
neve-konferensen i höstas fattade beslut om 
att, med början omedelbart, efterhand flytta 
bl. a. be-stationerna till de frekvenser, som de 
skola ha enligt Atlantic City-överenskommel
sen, dvs. även i vårt 40-metersband. Att Tan
ger-stationen uppträder på ifrågavarande fre
kvens är sålunda i överensstämmelse med gäl
lande bestämmelser. 

Enligt nu gällande bestämmelsel' för sven
ska amatörer är området 7100-7300 kels upp
låtet för amatörtelefoni. Enligt Geneve-öve!' 
enskommeisen skall en successiv anpassning 
till Atlantic City-överenskommelsen ske, vilket 
för amatörer bland annat innebär att : »i region 
1 har amatörtrafiken rätt att använda bandet 
7100-7150 kels på villkor att den icke menligt 
stör rundradiotrafiken». Detta innebär tyvärr 
att rundradion har prioritet till ifrågavarande 
band och vid en eventuell konflikt riskerar 
amatörerna att få sin dispositionsrätt till ban
det inskränkt. 

Om, som Dux Radio anser vara fallet, av
siktlig störning av de svenska utsändningarna 
från Tanger ägt rum från vissa amatörers 
sida, är detta ett fullt förståeligt utslag av 

den allmänna irritationen över att vi fått 40
met ers telefonibandet förstört av be-stationer. 
Icke desto mindre måste konstatel'as att av
siktlig störning är en olämplig och även otill 
låten form av demonstration och den kan, om 
den fortsätter, lända oss alla till skada genom 
att myndigheternas tro på vår lojalitet kan 
rubbas. Jag måste därför vädja till alla att i 
:lin trafik uppträda på sådant sätt att inte 
skuggan av misstanke om avsiktliga stör
ningar kan komma fram. -ZD 

Rundradiostationer på amatörbanden 
Styrelsen anhåller att medlemmarna till 

kansliet insänäer uppgifter om förekomsten av 
rundradiostationer på amatörbanden. Därvid 
bör angivas : stationernas identitet , tid och fre
kvens. SSA kommer att göra en samma.nställ 
ning av dessa rapporter och vidarebefordra 
dem till Region I-byrån. 

Anbud å frirnärtsmakulatur 
Styrelsen infordrar härmed anbud å 1952 

års frimärksmakulatur. Anbuden skall vara 
kansliet tillhanda senast den 31 maj och skall 
gälla pris/kg. 

Årsmötets protokoll 
l'ROTOli:OLL, 

fört vid föreningen Sve r iges Sändareamatö
rers a.rsmöte den 17 febr . 1952 pa. restauran t 
Gillet, Stockholm, kl. 10.00-17.15. 

~ 1. 
SSA :s ordförande, SM5ZD, förklarade ärsmötet öppnat 
ceh hälsade de närvarand e väJl<omna. Till mötets ordfU
ran~ e valdes SM5RO. 

§ 2. 
Till mötets . ekretc.arc valdes SM4XL. 

§ 3. 

Till justerlllgsmän valdes SM3LX och S·M5BL. 


§ 4. 
'Meddelades att ~Ie nä rvarande s rösträtt kontrolle:ats 

före mötet och att granskning av fullmakter pågick. Mö
tet godkände de vidtagn a a rrangemangen . 

~ !j. 
D :l.gordningen godkändes ,efter sm ä r r e jus:.cringar. 

* 6. 
Beträffande mötets stadgeenl1~a. utlysnln;:- föreslogs, att 

det i fortsättningen skulle räcka med »k a llelse» pä väl 
5yn lig plats (och m ed iögonenfallande stil) i QTC. Mötet 
godkände detta så att »kalJclse till ä r smöte k a n s!{e 
genom QTC». Nu förevar a nde ärsmöte befanns vara stad
geenligt utlyst. 

§ 7. 
Följande handlin;;ar hade vid mötets öppnande utdelats 

i form av stencilerade häften : 1) styrelsens årsberättelse 
för 1951: 2) styrelsens kassaberättel se för 1951; 3) sty
relsens budgetförslag för 1952; 4 ) avskrifter av skrivelse 
frtin CFB till SSA med (som bilaga) avskrift av skrivelse 
frän arm~staben till CFB samt i anslu tning till dessa 
avskrifler SSA:s styrelses motion om FRO:s framtida 
ställning j 5) SM5PL:s utredning (på. uppdrag av 'styrel
sen) om kommersiell och militär radiotrafIk m. m. pä 
amatörbanden. 

Föreningen Sveriges Sltndareamatörer 

Revisionsberättelte för 1951 upplästes av E. Barksten 
(ex-VL). Inga anmärkningar förekom mo i densamma. 

Mötet godkände llU årsberät.telsen, kassabprlltlelsen och 
revl~lonsbera.t.telsp, 1l och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
fur det gängna arbetsåret. 

§ 8 . 
SM5FZ framställde vissa anmärkningar mot radlotr a 

fl1{en under är 1951 över styrelsens hq-station SM5SSA. 
beträffande dels den tekniska kv a lileten. dels telegrafI 
stilen. dels punktligheten j passningen pä söndagarna. 

SM5ZD redogjorde dä för de svarlgheter, som uppstätt 
\'id utbyte av bullelinredaktör och sändarutruslning. In
ltigg gjordes av bl. a. -FZ, -XL, -ST, - FQ, -BL, 
- BXD, -DO, -PW, - ID. Mötet beslöt , ott salten 
sku lle utredas av styrelsen. 

§ 9. 
Aromötet \'alde följande till SSA:s st.y r.ls. för 1952: 

ordförande SM5ZD 
vice ordförande SM5WJ (även l{ansliehef.) 
sekretera re SM5TF 
I~assör SM5CR 
teknisk sekr. SM5PL 
QSL-chef SM5ARL 
QTC-redakUlr SM5WL 
l<ansli-ehef SM5WJ (ilven v. ordf) 

§ Hl. 
Val av r(>\' l ~o r oeh rp,v lsorsupl'tlpanL Mötet valde Ull re

visor E. Barksten (ex-VL) och till suppleant SM5WU . 

S 11. 
TllIsät.t.nnde av valkommltte. Mötet valde SMoRO, 

SM7HZ och SM7JP med SM5RO som sammankallande. 

§ 12. 
Budget och medlemsavgift.. D et enligt § 7 (ovan) ut~ 

delade förSlaget till bUdget godkändes, varvid även be
slöts att medlemsavgiften för 1952 skall vara ltr. 20:-. 

SM4XL framWrde en begäran från SM5BKC om lyd
ligare specifikation av posten »dl verse omkostnader» 5200 
kronor. SM6lD meddelade då, att det var marginal för 
bl. a. nu oförutsedda omkostnader, vilka ej kunn a speci 
ficeras i förväg. Dagens nuvarande ekonomiska läge gör 
del nÖdvänd igt atl rH..ltna med en avsevärd marginal i ett 
t ·udgetförslag för ett är framät. SM3LX önslmde uppgift 
i QTC om 20-kronorssummans (ärsavgiftens) fördelning 
på o lika ändamål. Härigenom skulle det bil lättare för 
alla medlemmar att tolka budgetförslag OCh kassaberättel 
o.c pä rätt sätt. 

§ 13. 
. )[Ollon av SM7Af;J) om sanktion a v SSA för en speciell 

portable-test-dag med diplom frän SSA till vinnaren. 
Inlägg gjord es av bl.a. -XL, - ID, -IQ, -HZ, -FZ , 

-TF, - AYJ. Mötet beslöt, att ärendet skulle överlämnas 
lIlI styrelsen för vidare ulredning och för verkställande av 
htgH..rder enli gt motior.ens förslag. 

§ 14. 
i\lotloner (2 st.) om rHrllgt ärsm(~t.e 0.\' S;\lo\\' E och 

Si\I.JXL samt GSA l,;'enoll1 s:\rsrn. Motionärerna. under
k ä nde den av SM5\OVI företagna enmansut redningen och 
öns ltade en förnyad , opartisk utredning, företagen aven 
kommitt~ med bl. a. DL :s som medlemmar. 

Inlägg gjordes av bl. a. -XL, - ID, -ZD, -BEF, 
-FZ, -TF, -HT, - 114.0, -ASH, - AKQ. Mötet beslöt, 
atl en kommltt~ skulle lIlIsällas för utredning av ären
det. Kommitt~n skall bestå dels av motionärerna, dels av 
medlemmar med annan åsikt om saken (det sistnämnda 
föreslogs för undvikande av ensidighet). l\'fötel valde 
SM5WE. SM4XL, SM6ID, SM:;FZ. SM5WJ, SM5RO och 
SM6BEF med SM5RO som ordf. och sammanka llande. 

§ 15. 
LAl UJ) oeh LA4ZV, vilka infunnit sig under mötets 

gäng. hälsades vällwmna av ordf. 

§ 16. 
"~,otlon o.v GSA g'pnom S',\161'n om tillsättande av en 

kommitl~ . som skall upprätta kl a ra riktlinjer för v ad 
som kvalificerar medlem till utslutning. 

Inlägg gjordes av bl. a. - ID. - BEF. -XL, - HZ. 
- HT, -FZ. - FQ. - NT, -ST, - PW. Det framfördes, 
a tt stadgeändring önskades I saken. enär nuvarande slad
gar medgävo mer än en tolkning. Mötet beslöt, att en 
särskild nämnd sku lle tillsättas I ärendet. Nämnden skall 
bestä aven styrelseledamot och tva. Icke-styrelseledamöter, 
av vilka tvll. sistnämnda den ena bör vara utbildad jurist. 
Mötet valde SM5TF (styrelseledamot), SM6BEF oeh 
SM6ID. Av de sistnämnda är .-BEF utbildad jurist (v il 
ket f. Ö. även ä r fallet med -TF). 

§ 17. 
~n;tpt. ajournerades kl. 13.30 för lunch. 

§ 18. 
Förhandlingarna UJlptogs kl. 14.25. 

§ 19. 
Molloner (2 sI) om QSL-servlce endast till SSA :5 med

Icmmar (av SM5FQ och SM5FZ) samt om QSL-servicen 
utökad även till icke-medlemmar (av GSA genom 
SM6ID). 

Inlägg gjordes av bl. a. -FQ, -LX, - FZ, -ID, -NT, 
- ARL, -PW, - ASH, -AFC. Mötel beslöt , att QSL
tjänsten simlle utvidgas till a tt mot 4 :- per kvartal om
fatta de icke-medlemmar, som så. önskade. 

Mot bå.da ovannämnda besl ut reserverade sig SM5FZ. 
som önsl~ade QSL-utdelning til l endast SSA-medlemmar. 

* 20. 
Motion av GSA genom Si\f61J) om bestämmelser för 

SSA:s styrelse angående distribution av QSL-kort till m_d · 
lemmar. 

Inlägg gjordes bl. a. av -ID, -Qv, -XL. Dä mötet 
ej ansäg det lämpligt eller behÖVligt att f. n. binda styrel
sen i denna sak genom särski lda bestä mmelser , avslogs 
motion en. 

§ 21. 
)loUon av GSA genom SM61V vari begäres uppdrag ät 

SSA :S styrelse att hos Telegrafstyreisen anhäll a om v Id
gade rättigheter för C-ama törer, bl. a. pti 3,5 Mc-bandet. 

Inlägg gjordes av bl. a. - ID, -AFC, -XL. -BB. 
SM5ZD meddciad", alt saken redan hade dryftals tillsam
mans med telegrafstyreisen under hand. Viss ändring av 
förslaget torde komma att önskas av försva rsstaben . 
SM7JP pa.pekade, alt det önskade frckvenosmrtidet borde 
läggas ovanför 3600 kC!s, för att dx-trafiken pä bandels 
nedre del invid 3500 kels ej sku l le störas. Mötet beslöt, att . 
SSA :S st y relse skulle få i uppdrag att till telegrafst y reisen 
rikla en officiell framställning i saken och i övrigt ordna 
det j överensstämmelse med de synpunkter, som framförts. 

§ 22. 
~(ot.lon al' GSA g~nom Si\IOID om medlemsmst.rlliel för 

SSA} som skul le utgivas I samarbete med telegrafstyreI
sen. 

Inlägg gjordes av bl. a. -WL, - LX. -ID, -WJ, 
-AFC, -BM, -GL, -GR. Mötet beslöt, att styrelsen 
skulle få i uppdrag att taga hand om saken I'a. bästa och 
billigaste sätt med beaktande av framkomna synpunkter. 

§ 23. 
~Iotlon av GSA genom Sl\"f6In om utvidgad medlems

'service med bl. a . inköp av Instruktionsfilmer frAn ARR;L. 
Inlägg gjordes av bl. a. - HZ, -XL, - ID, -NT. 

-HT. Mötet beslöt. all styrelsen skulle få i uppdrag alt 
söka handla 1 motionens anda Ull föreningens bäsla. där
est del visade sig möjligt a tt förverkliga de angivna 
önskemälen. 

§ 24. 
Mot.lon om direktiv mr DL (SM611l). :Y!otlonen fram

höll, alt nuvarande form för DL:s arbete, framför allt dä 
samarbetet SSA styrelse- DL-Iokala medlemsgrupper
enskilda. medlemmar, lider av flera brister för DL:s del, 
\:.1. a. även beträffande anslag av penningmede l , varför 
§ 12 i SSA:S stadgar önskades ändrad . 

Inlägg gjord es av bl. a. - ID, -ZD, ~XL. Möt~t 1)0

slöt. atl styrelsen skulle givas i uppdrag att I en:ighet 
med motionen söka handla till sakens bästa och ,·idl:l.J;n 
lämpliga föresl agna ätgärder. 

! 25. 
När mollonerna om FRO nu skulle behandlas , vilie 

SM5XD göra en bandinspelning av denna del av mötesför
handlingarna. Mötet beslöt dock med stor majorltel alt 
ingen inspelning skulle förekomma. 

§ 26. 
)Iotloner om FRO:s framtida ställning (SM5FH, 

SM5ACH, SSA:s st.)'rel.e). 
1) Nuvarande FRO sku lle upplösas och nedläggas, och 

ett nytt fristående FRO skulle startas. 
2) SSA:s försvars.3ektion, som Udlgare burll FRO .. nam

net, sku ll e alltsä upphöra med sin verksamhet. 
~) . Intet hinder skulle möta, att den nya .organlsaLlonen 

övertoge FRO-namnet. . 
1) I SSA:S stadgar skulle erforderliga ändringar pä 

grund hära v göras: § 8, sjätte stycket: . Arsmötet 
väljer till sin hjälp revJsor, justeringsmän och kom
mitt~ för förbered ande a v nästa årsmötes styrelseval.» 
Resten av satsen utgär. 
§ 11: uppgiften »FRO-representanl» utgår. och styrel 
sens sammansä.ttnlng ändras frän nuvarande uppgift 
till uppgiften »högst 8 ledamöler», 

http:st.yr.ls
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5) 	 Intet hinder skulle möta, att FRO:s tillgånga r vid re
dovisning (enligt FRO:s stadgar § 15) enligt SSA:s 
styrelses närmare bestämmande överlämnades till d·~t. 
nya FRO. 

6) 	 Frägan om ömsesidig representation skulle lösa::; i 
samråd mellan SSA:s styrelse och det nya FRO. 

Inlägg gjordes bl. a . av -ZD, -FR. - AKQ, -XL, 
-NT, -ASR , -BB, -PW, -GQ. -FZ, -OlD. Mötet 
beslöt I enlighet med SSA styrelsemotion (6 punkter) och 
förklarades alltså FRO upplöst. 

§ 27. 
önig.. frågor. Ordföranden lämnade ordct fritt. 
'1) SM5PW yrkade pil revidering av § 7 i SSA:s stad

gar så, att sambandet mellan SSA och la ndsortens IOl<al
avd. uttrycl{tes klara re och tydligare och ej skulle kunna 
tolkas på mer än ett sätt. Motivering hade tidigare under 
mötet framkommit under det Imötesprotokollets § 16 (se 
ovan) behandlade ärendet. Inlägg angående själ va ute
slutnlngsprlnclpen I detta ärende Om medlemsuteslutning 
gjordes av bl. a. -ST, SM5PW anmodades att inkomma 
med motion om saken till nästa årsmöte. 

2) 	 SM5PW gjorde vidare ett par frågor angående 
pressintervjuerna med radioamatörer. Inlägg gjordes av 
bl. a . -FQ och -XL. SM5ZD meddelade, att SSA:s tek
niske sekreterare ansvarar i vissa fall. 

3) 	 SM4XL framförde vissa förfrågningar från SM5BKC 
angäende de 	 lnternatlOIlella radiokonferenserna," Sl\'J5ZD 
hänvisade till vad den vid mötet utdelade ärsberättelsen 
(se § 7 Ovan i mötesprotokollet) hade att förtälja, var
jämte han förtydligade uppgifterna genom att meddela, 
att inga förändringar för amatörernas del beslutats i se
naste Geneve-konferensen och ej heller ifrägasättas förrän 
vid 1955 års omprövning av läget. 

4) SM7BB gjorde ett Par frägor angäende kommersiella 
och militära radiostationer på amatörbanden. Den vid års
mötets början utdelade utredningen av SM5PL (se § 7) 
fastställer, att hel a 3,5 Mc-bandet är internationellt de'Jat 
mellan amatörtrafik, fast trafik och rörlig t".fik och att 
viss del av 7 Mc-bandet är internationellt delad mellan 
amatörtrafIk och rundradiotrafik. Vidare fastställes. att 
Ryssland jämte det s. k. östblocket ej ratificerat nägon 
konvention och därför anse sig ha rätt att lägga rund
radiotrafik och kommersiell trafik pä godtyckliga frekven
ser efter eget val. - Vidare förekommer en hel del mili
tär trafik, mot vilken givetvis intet kan göras, dä militär 
trafik av lätt Insedda skäl ju ej kan ställas under kon
ventioner i samma grad som övrig trafik. - Däremot 
böra åtgärder kunn:J. vidtagas mot de sydeuropeiska ama
törstat1oner, som 1 timtal sända rena rundradioprogram 
(mest 11 Mc-bandet), varav mänga fätt den uppfattningen 
att 	det skulle vara rundradiostationer, som inflyttat på 
amatörbanden. - I anslutning härtill meddelade SM5ZD 
till ytterligare svar på SM7BB:s frägor, att mänga an
mälningar mot olika slags stationer redan äro inkomna till 
vederbörande myndigheter och snart väl komma att be
handlas. 

5) SM3LX med:ielade en del upplysningar angående 
1952 ars kommande radioamatöriäger på Ästön (nordost 
om SundsvaU). 

§ 28. 
Då inga fler frågor voro anmälda tackade ordföranden 

de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet 
avslutat. 

De som voro intresserade av det nya FRO uppmanades 
kvarstanna för att välja en interimstyrelse i denna för
ening. 

StockhOlm den 17 febr. 1952. 

SUNE BlECKSTROM, SM4XL 

mötets sekreterare. 

QSL 
SM5Z0 har sänt red. ett utdrag ur ett brev 

frän GW3ANU, där denne beklagar sig över 
dälig QSL-moral i SM: 

»... although l have wo?-ked all SM's for 
the certificate on OW my return of cards 

is poor. l did send 11 second cards-but 

still l am waiting ... for cards from SM2, 
SM6 and SM7 for my certificate . . . » 

Ja, så.dana fall är inte alls ovanliga. Red. 
har nyligen själv hört berättas om ett, där 
vederbörande, här en välkänd dx-station, lo
vats QSL just för W ASM. På. det första kortet 
som sändes med flyg, kom inget svar. Därefter 
följde efter en tid ett andra QSO med samma 
station, varvid mottagandet av QSL'et bekräf
tades av svensken. Inget QSL kom emellertid, 
varför ett nytt avsändes, nu ätföljt av svars
kuponger. Ännu efter 4 veckor inget svar. 
Häromdagen hade partnern ett tredje QSO, 
varvid svensken hördes fräga (det var kort 
skip ockSå.) om adressen för QSL! Hoppas 
stackars Tom (fingerat namn) fär sitt kort 
till slut. 

Det är mänga i värt game, som säger sig 
inte bry sig om QSL men som docl{ är mycket 
angelägna att få. in kort för DXCC och annat 
i den vägen. Men när det gäller värt eget fak
tiskt mycket populära »certifikat», W ASM
duken, tycker man att vi borde se till att vå.ra 
utländska kamrater ej förgäves få.r vänta på. 
QSL. Avsikten med duken var att göra Sve
rige och SSA kända ute i världen.. Härmed 
avsägs då. väl kända. Behandlas QSL-frå.gan sä 
nonchalant som i de här relaterade fallen, är 
det fara värt, att resultatet blir det rakt mot. 
satta. 

Portabel-test 

Som en angenäm omväxling mot det vanliga 

stugsittandet och nattsuddandet vid vå.ra rigar 
inbjudes härmed till Field Day Test. Förra 
årets portabeltest samlade 28 deltagare. Näs
tan samtliga av dessa ha skriftligen insänt 
sina önskemå.l om att portabeltester må bli en 
fast institution. SSA tävlingsledning har efter 
konsultation och överläggningar med Field
Day-experterna -5IQ och -7AED fastställt 
följande 

Tävlingsregler 

1. 	 Tid : 25 maj (söndag) kl. 0830-1030 SNT. 
2. 	 Alla amatörband tillätna. 
3. 	 Endast SM-QSO godkännas för poängberäk

ning. 
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4. 	 Samma station fär kontaktas mer än en 
gäng för komplettering av ett tidigare ofull 
ständigt genomfört QSO eller om ny kon
takt nås på. ett annat band. 

5. 	 Anrop: Fast stn : »CQ SMP de SM4CDE» 
Port. stn : »CQ SMP de SM5DEF/5» 

6. 	 Poängberäkning: 
a) Portabel station: 

QSO med fast stn i samma distrikt 
(min. avstånd 2 km) ...... . ... 1 p. 

QSO med portabel stn i samma 
distrikt (min. avständ 2 km) " 1.5 p. 

QSO med fast station i annat di
strikt . ............... . ....... 2 p. 

QSO med portabel stn i annat di
strikt ........................ 3 p. 


Multiplier : 
Effel{t högst 2 watt 1.5 

» »10 » 1.2 
» över 10 » 1.0 

b) 	Fast station: 
QSO med portabel station i sam
ma distrikt (min. avstånd 2 km) 1 p. 

QSO med portabel stn i annat di
strikt ........................ 2 p . 


Multiplier: 
Motstns effekt högst 2 watt= 1.5 

» » » 10 » =1.2 
» » över 10 » =1.0 

7. 	 Tävlingsrneddelande av typ 579010 OLRAK 
skola utväxlas. De tre första siffrorna ut
göra RST och de tre övriga använd effekt. 
Bokstäverna består av fem godtyckligt val
da bokstäver och ändras för varje QSO. 

8. 	 Deltagande stn får betjänas av godtyckligt 
antaloperators. 

9. 	 Tävlingslogg insändes senast den 15 juni 
till SM6ID, KarlO. Friden, Box 152, Bohus
Björkö. Angiv i loggen : QTH, input, TX 
(rörbestyclming), RX och antenn. 

D efinition 

Med portabel station menas här stn', som ej 
drives från belysningsnätet utan från acku
mulator- eller torrbatteri , bil-, hand-o, fot- eller 
vindgenerator e . dyl. och ej är ansluten till 
stationär amatörantenn. Portabel stns täv
lings-QTH skall vara minst 2 km från egen 
fast stn. 

OBS.! Adressanmälan till telegrafverket för 
portabel station. 

SSA Tävlinyslwmmitte / SM6ID 

IARU Calendar No 43 

Den 28 februari kom lARU Calendar No 43 

SSA tillhanda. Vi lämnar här en redogörelse 
för det viktigaste av innehället. 

Aterblicl, på 1951 

Antalet länder inom lARU är nu 42. Under 
året har Kina och Tjeckoslovakien fallit ifrå.n 
men Dominikanska Republiken och Franska 
Marocko tillkommit. 

W AC diplom har utdelats till 681 sökande, 
varav 239 gällde foni. Antalet är nägot lägre 
än tidigare. 

För 3,5 Mc-trafik har 28 diplom utdelats. 

Konferensen iGeneve 

lämnade inget besked om när vi får 21 Mc
bandet och förlorar 150 kc på 7 Mc resp. 50 på 
14 Mc, men varje lands organisation kan nu 
förhandla med myndigheterna för att fä nä
gon del av Atlantic City-planen för dessa fre
kvenser genomförd. 

Konferens i Buenos Aires 

blir det inte under 1952. 
WlA's förslag om standardcode vid de inter

nationella testerna godkändes av majoriteten 
(20 röster mot 1). 

Följande föreningar föreslås till medlemskap 
lARU: 
The Radio 	Society of Bermuda 
Guayaquil 	Radio Club, Ecuador 
Deutscher Amateur Radio Club samt 
Amatörföreningen i Nederländska Antillerna 

(V.E.R. O.N.A.) . 

Spanskt diplom 
I den länga raden av diplom kommer nu 

ännu ett, nämligen »ESPA:NA» som utdelas av 
den spanska amatörorganisationen URE. 

Det gäller att fä minst 125 tvåvägs kontak
ter med stationer i de nio distrikten EA1
EA9 (distrikt 9 och 0 räknas som ett, enligt 
vad red. kan förstå), varav minst 3 QSO med 
vart och ett. Endast kontakter fr. o. m. den 1 
jan. 1952 räknas. Äro alla kontakterna för CW 
eller foni göres en anteckning härom pä diplo
met. 

Korten sändas till URE, Apartado de Cor
reos num. 220, Madrid. Diplomet erhå.lles gra
tis. 
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En JlFO-enhet 
Av Mats Bjureen, SM5RC 

Efter »sju sorger och åtta bedrövelser» har 
jag äntligen fått en VFO, som jag är nöjd med. 
Har alltid (för egen räkning) i QTC efterlyst 
en beskrivning på en VFO, som inte har en 
massa finesser. De grejor, som jag använt är 
a v enklaste och billigaste slag och finnes i 
handeln till tämligen skäliga priser. Med den
na beskrivning vänder jag mig främst till dem, 
som inte är så avancerade i gamet. Vill dock 
framhålla, att jag icke vill göra anspråk på 
att denna VFO är fulländad. Ett års körning 
har emellertid givit mycket positiva resultat. 

Konstruktionen, som är av vanligaste sla
get, är utprovad pä flera sätt, innan jag de
finitivt slutbyggde den. Har också haft till 
fälle till mätningar med rörvoltmeter, som 
framgår av texten längre fram. Ett problem 
äterstår dock mer eller mindre - skalan. Jag 
har endast en provisorisk ratt att det är myc
ket svårt att ställa in frekvensen, speciellt på 
20 mb. Eventuellt kan en sådan där »TU-ut
växling» (1:2V2) användas, men då måste man 
ha ganska stort utryrrune mellan frontplattan 
och oscillatoriådan. Utväxlingsförhållandet är 
i mitt tycke också väl lågt. 

VFO'n är uppdelad på två chassier - lik
riktar- och högfrekvensdelen (fig. 2) - vilka 
är elektriskt förbundna genom kontakter. 
Frontplattan häller samman de två enheterna. 
Hela VFO'n är sedan inskjuten i en »TU-Iåda» 
som skärmar mycket bra. Alla anslutningar 
finnas på baksidan. Lå dan är försedd med en 
riklig mängd lufthål - korsdrag är nödvän
digt för värmens skull. Att döma av de rap
porter jag fått, så är tonen utan anmärkning 
- har bl. a. fätt T9+ från VK-Iand. Driften 
på oscillatorn, frän tillslaget räknat, är mycket 
liten och det har hittills inte hänt att motsta
tionen tappat bort mig under ett QSO på grund 
av den orsaken. 

Innan du börjar med bygget, så vill jag 
»trycka» på några detaljer. Var noga med löd
ningen och använda aldrig lödsalva (hur bra 
den än är) utan skaffa Dig hartzfyllt tenn. 
Låt Lödkolven värma upp lödstället ordentligt 
och se till att tennet flyter ikring bra. Kall 
lödning med risk för oxidering är ett ganska 
onödigt fel. Dra ledningarna vettigt. och 

S2 LN ,L;251 Tt r~ 
»klumpa» gärna ihop strömförsörjningsled N 


ningarna och lägg dem utefter chassiekanten. 

Jorda varje krets i en punkt och sammanför 

sedan samtliga jordningspunkter till en ge

mensam punkt på chassiet. HF-Iedningarna 

ska vara så korta som möjligt. Börja aldrig 

bygga med endast ett par detaljer tillgängliga, 

utan skaffa alla delarna först. Provplacera L /KIi'IKTAIi" 

dem exempelvis på ett papp-chassie tills bästa ENIIET 

placering e~hålles. 


Likriktaren 

är enkel i konstruktionen, som fl'amgår a v 
schemat och enheten är uppbyggd på ett alu
miniumchassie . Utrymmet är väl tillvarataget 
(se fig. 2) och de värmealstrande komponen
tema är placerade på chassiets ovansida. Lik
riktarchassiet och även HF-chassiets konstruk 2S0V 
tion framgår av fig 4, och man behöver inte 
göra några svetsningar. Dessutom erhålles 
stöd för frontplattan på köpet. Sök bara kon
takt med närmaste plåtslagare. Han hjälper 
säkert till med bockningen. 

Nättransformatorn är home-made och har 
rätt kraftig kärna för att den inte skall bli 
»toppbelastad». Strömförbrukningen är om
kring 100 mA plus glödströmmen. Lämpligt 
är att ha en trafo för 125 mA (den maximala 
ström som likriktarröret 5Y3GT klarar av) 
och den finns nog som standard. En säkring R2 
skyddar röret och ·anodlindningen. Av prak-

V 1·'0 n".tcri"ill.ta 

Cl 100 pF A PC-trimmer Rl 10 k !} 2 VV 
C2 10 pF, var. R2 47 k il 
C3 1000 pF sil "ergUm. E3 220 !! 
C1 1000 pF sIlverglim . Tl1 27 k f) 
C5 100 pF keram. R5 390 ji W 
ca 100 pF i,eram. R6 7 MS! 
C7 4700 pF glim. R7 270 kf) 
CS 4700 pF g lim . Hi! 50 i<ij' 
C9 7000 ljF glim . Tl9 10 kf} 12 W 
C lO 100 pF g lim . RIO 30 kf] 12 W 
cn 0.02 mF gl im . :Där ej 'l.nn a t a ngivits iir 
C12 0.02 mF g lim. motstånden lh -watts. 
C13 0. 02 mF glim. Dl och D2 se tex t. 
CH 25 pF var. D3 2.5 mH 
C15 8 m F 500 V 04 2.5 mH 
C16 S mF 500 V Tl: Prim efter behov. 
C17 8 mF 500 V Se l<. 5V 2A. 6.3V 3A 
C18 0.02 mF glim. 2x300V 0. 15A 
SI 2 -pol. strömbr . VI OY3GT 
S2 l-pol. strömbr. V 2 VR150 
Jl J a ck, sluten lirets V3 VIU05 
J 2 Jack V1 6F6 Fig. 1. Principscherna 
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låda. Röret är förstå s placerat utanpå. Lådar 
är gjord av 1.5 mm aluminiumplåt och består 
av två U-formade plåtar, som passar in i va,:
andra. P å ena delen monteras alla komponen
t erna och den andra fungerar som lock. Lock et 
är dessutom försett med s. k. ankarmuttrar 
för monteringen på chassiet. Måtten på låddn 
är 10 X 9 X 7 cm och är absolut minimum, m en 
storleken är givetvis beroende på hur stora 
kompon enterna är. Lådan skruvas fast »ståen
de» m ed hjä lp av ett vinkelfäste (se fig. 2) 
och har gummibussningar som mellanlägg.

rorAL l~lI~n • MAX 39& "'''' OSCoÖ' Så till kopplingen (se fig. 1 ). Där användes 
en 6J5, som .har visat sig m est pålitlig. 6C5 
lämnar något mindre HF och svänger inte 
fullt så bra. Har även provat ett miniatyrrör, 
12AU7, och använt ena triodhalvan som ka
todföljare, men det visade inga goda resultat. 
Däremot är 6SN7 betydligt bättre för detta 
ändamål och SL5CO använder denna typ av 
oscillatorkoppling. Outputen från oscillatorn 
blir em ellertid något reducerad. För att över
gå till den gamla hederliga 6J5 igen - anod
spänningen synes låg, 105 V, men jag anser, 
att det är bättre låta röret få en låg anod

F'ig. 2. VF'O'n framifr ån 7t tan panel och 
ström och därmed mindre uppvärmning. HFbakifrån 
spänningen är ganska låg, ca 3 V men inget 

tiska skäl jordas ena polen på 6.3 V-lindning hindrar användandet aven pentod och då före

en. Drosslarna är vad jag hade i »junkboxen» trädesvis 6AC7, som ger plenty av HF-spän

och därför så låg induktans. Brumspänningen ning. Det behövs då endast en avkopplings

håller sig i alla fall betydligt under maximi kondensator för skärmgallret och en spänning 

värdet p. g. a . dubbellänken i filtret. Kondensa på 105 V på detta. Anodspänningen ökas till 

tore rna var frå n början försedda med papp 150 V. Ämnar prova den saken och åte rkom

hylsa och lödändar. Jag tog emellertid bort mer då med några rader i QTC om resultatet. 

papphy lsan och minus-lödändan samt formade Komponenterna i oscillatorkretsen är av hög 
plus-lödändan till ett lödöra. Av aluminium Iwalitet och ingen möda är ospard för att få 
gjorde jag hållare (klammer) . Vidare finns två stabil placer ing. C3 och C4 exempelvis är av 

stabilisatorrör - VR105 och VR150 - som den typen som har hål och är följaktligen fast

förser oscillatorn och skärmgallren med sta skruvade på chassiet. Spolen har en diam. av 

biliserade spänningar. 25 mm och är av keramiskt material och tät 

Slutligen är alla spänningar sammanförda lindad med 0.3 EE. Börja m ed 90 v. och juste 

till en 8-polig rörhållare, placerad på gaveln ra bandgränsen med hjälp av C1. Ev. minska 

mot HF-chassiet. Gaveln tjänar samtidigt sam varvtalet. C1 är en APC-trimmer och C2 

skärm och är därför lika hög som trafon (fig. en dubbellagrad, stabil vridkondensator (-ZK 

3). Motstå nden för YR-rören sitter också på E /C2S-4150). Jag har dessutom tagit bort någ

samma gavel och värdena på dessa är inte ra plattor och kapacitansen är ca 35 pF, vilket 

kriti ska. Huvudsaken är att rörens max.-värde ger en spridning på 3500 till 3840 kc. Alla ut

ej överskrides (30 mA) och att de förbli tän gående anslutningar är sammanförda till en 

da även vid nedtryckt nyck el. 6-polig kopplingslist med lödöron, som är lätt 
åtkomliga utifrån (key, HF-output, anodsp., 

Oscillatorn 6.3 V, jord samt en i reserv). 
utgöres aven Clapp, som svänger på 1.75 Mc Chassiet, som oscillatorIådan sitter på, är 
och den är helt inbyggd i en myck et stabil uppbyggt på samma sätt som likriktarens och 

F'örenin r; e n Sveriges Sändareamatörer 

Fig. 3. Enheterna isärtagna. 

måtten framgår av fig. 3. Gaveln mot likrik ning på 6AC7 skärmgaller gav 108 V HF-sp. 
taren är försedd med en chassiekontakt (han-) En RFC2 på högre induktans provades ock
som passar mot likriktarens »rörhållare». Kon så, m en det blev 'ingen skillnad i outputen. 
takten har »spelrum» så att det inte blir nå Som framgå r av de anförda exemplen är det 
gon mekanisk spänning vid monteringen på viktigt att man använder rätta värden på de 
frontplattan . På insidan gaveln fins en kopp aktuella motstånden. Då skillnaden i första 
Iingsplint, där alla spänningar finnas och även fallet är så liten, kompromissade jag och satte 
så R1 . dit ett motstånd på 47 kohm på styrgallret. 

Nu undrar säkert många varför jag inte an
Buffertsteget vänder 6AC7, ja, jag hade helt enkelt fått låna 

En bit lwaxialkabel överför HF från oscilla det under proven, m en ska inköpa ett dylikt 

torn till buffertröret, som är en 6SJ7. Steget så fort sl{atten sjunker! 

tarvar egentligen i.nga utförligare kommenta Vid inkoppling av dubblarröret sjönk givet

r er, men jag vill dock nämna ett par saker vis HF-sp., men är fullt tillräcklig för att klara 

som kan intressera den oinvigde. Med hjälp av av dubblingen. Röret kan givetvis köras med 

en Philips rörvoltmet er fi ck jag fram en del högre anod- och skärmgallerspänning och då 

jämförelsevärden vid olika galler- och katod erhålles hög re HF-sp. 

motstånd samt rör. De rörtyper jag jämförde 
Dubbla rsteget. var 6SK7, 6SJ7 och 6AC7. 6SK7 visade sig 

dåligt som buffertrör, varför jag koncentrera är inte heller märkvärdigt, vilket framgår av 
de mig på de två sistnämnda. Genom att mäta fig. 1. Gjorde några prov här också, men de 
HF-spänningen på anoden kunde jag se vilka olika rören visade inga större skiljaktigheter. 
värden på galler- och katod motstånd som var 6F6 lämnade samma driveffekt som 6AG7, 
bäst. N edan ett par exempel: fast jag tror dock att det sistnämnda röret 

är mera effektivt om det ges en fast negativ 
GSJ1 : 

förspänning (jfr - XL artikel om dubblarR3 220 ohm , R2 221<ohm gav H F -sp. = 27 V } 

R3220 » a2 50 » = 20 V Liten 
 steg ).
R3 500 » R2 300 » =23 V sl<illnad 

Dubblarkretsen är bredbandig och spolen, 
6AC7: 
R3 220 » R2 50 = 58 V } Större som har en diam eter av 25 mm, är tätlindad 
a 3 750 » R2 100 :;...;;.. 4G V skillnad med 65 varv, 0.2 mm EE. Philipstrimmern gör 

bandet något förskjutet» åt den lågfrekventa 
Anodspänningen var i båda fallen 270 V och delen, dvs. outputen blir något större i den 

skärmgallerspänningen uttogs via ett motstånd ändan av bandet. Från en link på 3 varv 
på 100 kohm. Om motståndet minskades till överföres styrningen via en koaxialkabel till 
50 kohm erhölls 35 V HF-sp. på 6SJ7 och katoden på ett gallerjordat steg i själva sän
80 V på 6AC7. Ett PI"OV med 180 V fast spän- daren. 
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De värden på. avkopplingskondensatorer, 
som jag använt, är vad som fanns i »junk
boxen». Värden på. 5000 a 10000 pF passar an
nars bra. 

De bå.da chassierna skruvas fast vid front
plattan, som är försedd med »TU-enhe
tens» handtag och hå.l fÖl' två. strömbrytal'e, 
oscillatorns kondensatoraxel och omkopplaren. 
Då. jag inte lyckats få. tag på. nå.gon bra skala 
ännu, så. kan jag tyvärr inte visa min VFO i 
»helbild», men om red. tillå.ter, så å.terkommer 
jag längre fram med bild. 

Föreningen Sveriges Så?ldareamatörer 

MIN 3-ELEMENTARE FÖR 14 Mc 


..--.. 

-jl 
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Beam-provarlaget: Stående från vänster 
-GW, -AFB och -PA. På ställningen -WL 

med 2:nd ops. 

Efter ett mödosamt och tå.lmodigt arbete 
sitter äntligen min 3-elements beam på plats. 
En beskrivning hoppas jag kunna lämna litet 
längre fram på året när injusteringen är klar. 
Vi hann inte med den innan vintern var över 
oss. Här följer emellertid en kort redogörelse 
för dess uppbyggnad. 

Elementen ' är alltså tre, varav två drivna 
och en parasitisk reflektor. Den är byggd för 
20 m med % l spacing mellan de drivna ele
menten och 0.12 J. mellan mittelementet och 
reflektorn. A v de båda drivna matas det mel
lersta direkt med 95 ohms twin-ax (det är en 
folded dipole) och från denna matningspunkt 
går en % l fasningslinje på. 200 ohm till di
rektorn, som också är en folded dipole. Ele
menten utgöres av 25 mm duralrör och åter
ledningen av 2 mm lackerad tråd. 

Elementen är monterade på en 50 mm stål
rörsbom (krom-molybden-rör) och masten 
som uppbär det hela är av samma material. 

På telefonstolpen som är 10V2 m ovan jord 
sitter en U-balk fastklamrad och på. dess rygg
sida, som är vänd utåt, har svetsats två 
bryggor av samma U-balk med hål för masten. 

översta lagret är bara ett stödlager. Det 
undre är försett med klamring och kullager, 
varför hela beamen går lätt att vrida. Masten 
går ända ner till 1V2 m ovan jord, där vrid
mekanismen sitter. Matarledningen, som i sig 

B emnen på plats. D en har redan klarat en 80 
sekUndmeters storm. 

själv är skärmad, gå.r inne i masten och är 
alltså ytterligare skärmad. 

Resultaten är goda men skall väl bli ännu 
bättre i vår när arbetet hinner avslutas. Pas
sar här på att ännu en gäng tacka -PA, 
-GW och -ABF för god hjälp under ett par 
arbetsamma men roliga söndagar i höstas. 

Den här artikeln har'*stå.tt över i tre måna
der nu. Under tiden har jag hunnit skaffa mig 
ytterligare erfarenhet om hur beamen verkar. 
Vid prov med G3EOG i Southampton rappor
terade denne en front-to-back=35 a 40 dB och 
det är ju inte illa. Sidorna ger mycket skarpa 
minima och med noggrann inställning kan 
även stockholmare, om de ej bor alltför nära, 
elimineras. Denna egenskap förklaras av att 
bå.de feeder- och fasningslinjerna äro helt 
symmetriska och skärmade. Det är bara ele
menten som kan picka upp signalerna. 

Under vintern har, trots att condx ej varit 
över sig, en mångfald foni dx-QSO kunnat av
verkas jämte en hel del nya länder. Rapporter
na ligger i de flesta fall på. S8--9. Bland de nya 
prefixen märkes ZS2MI på Marion Island, 
ZD6JL i Nyassaland, ZS7C i Swaziland, 
AJ4AB i Sudan, VQ8AL på. Mauritius och en 
del udda saker så.som HZ, ZS4, VQ2- 5, C08, 
Mr3, ZE och Yl från vilka QSL saknades från 
tiden efter kriget. 

Det enda besvär jag haft med beamen berod
de på att jag optimistiskt använde vanlig kop
partrå.d i å.terledningen till dipolerna och den
na tråd töjde sig litet mer äri önskvärt under 
vinterns stormar. Den detaljen är den första, 
som skall rättas till nu i vå.r. 
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I, 

- - - bockas uppat (sif!ronta anger ord
ningsföljden vid bockningen). Använd 1 mm 
a;uminium fÖT chassier undeT 30 X 20 cm, 1.5 
mm under 50 X 30 cm o. 2 mm över 50 X 80 cm 

Nycklingen 

har jag löst på. följande sätt: det finns två 
alternativa nycklingsmöjligheter, en i oscilla
torn och en i dubblarsteget. Jacken, som är 

Press-stopp I 
DL-valet är nu klart och resultatet 

fastställdes vid ett styrelsesammanträde 
omedelbart efter respittidens utgå ng. Vi 
hälsar de ny- och omvalda välkomna 
och önskar dem lycka till. Deras namn 
och adresser finns på. omslagets andra 
sida. 

av »ciosed-circuittyp», sitter på bakkanten av 
HF-chassiet och alla ledningarna - till och 
frän omkopplaren - är skärmade. Omkopp
laren har tre lägen och i neutralläget är nyc
kelkretsen bruten. Behöver givetvis inte vara 
den omkopplartyp jag har, uta n det går lika 
bra med en yaxleyomkopplare, 3-pol., 3-vägs. 

För att komma ifrån BC-knäppar på ban
det, så har jag kopplat upp ett provisoriskt 
nycklingssteg (se fig. 1). Meningen är att 
montera in det i VFO på. HF-chassiet jämte 
rör för negativ spänning (typ IV) . Nyckeln 
är givetvis försedd med vederbörligen utprovat 
filter och skärmade kablar går från nyckeln 
till nycklingsröret och VFO. 

När jag använder nycklingssteget »stoppar» 
jag nyckelproppen i detta stegs jack och från 
denna till VFO dubblarsteg (oscillatornyck
ling går ej att använda i detta fall). Om jag 
sedan vill nyckla VFO direkt så. »stoppar» jag 
nyckelproppen i nå.got av de två jackarna på 
VFO, men det blir betydligt »knäppigare» vid 
det senare alternativet och i synnerhet vid 
oscillatornyckling. 

Så. hoppas jag att läsarna har överseende 
med mig, om jag skulle ha glömt något som 
borde beskrivits. Det är första gången jag 
framträder inför en kritisk (?) publik. Tyck 
inte att bygget verkar invecklat, för det är det 
inte. Sätt igå.ng och inventera »junkboxen»! 
Din egen fantasi får naturligtvis lov att .spela 
med också - detta är bara m eningen som en 
ledtråd. Om jag kan, så svarar jag gärna på 
brev, om det är någon som vill ha komplette
rande upplysningar. Det återstår att säga good 
luck! 

Tack - RG! D etta var just, vad vi behövde. 
Hoppas Du har lerafte?' kvar för ytterligare 
fina saker. Red. 

Hälsningar från -FA 

överlämnar härmed -WJ, som fick brev ny
ligen och förmodlig en är den ende, som haft 
radiokontakt m ed honom (från W4). - FA är 
nu i Californien och reser i slutet av april öster 
ut. Han väntas hem någon gång i höst. Nå.gon 
reseberättelse hinner han ej med nu m en vi 
hoppas det blir av efter hemkomsten. 
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den 6. All-European DX Contest. 

OZ-CCA diplom 
OZ-Cross Country Award 

Med anledning av EDR jubileumsår har 
EDR beslutat att med ett diplom bekräfta och 
lyckliggöra varje amatör som kontaktat alla 
eller ett visst antal av de danska amten. 
1) Alla QSO efte r den 1 aug. 1947 räknas för 

OZ-CCA. 
2) 	 Diplomet utfärdas både för CW och foni. 

Cross-band och kontakter mellan CW och 
Foni äro ej tillåtna. Diplomet utgives efter 
trenne olika betingelser. 

3) 	Varje kontaktat Amt på följande band : 
3,5- 7- 14-28 Mc ger 1 poäng. 144 Mc 
QSO g e 2 poäng. 

4) 	Den, som anhåller om OZ-CCA diplom, 
skall med QSL, logg eller annan skriftlig 
bekräftelse visa att han haft kontakt med 
minst 15 Amt och därvid uppnått minst 
50 poäng, därvid erhålles OZ-CCA klass 
II!. 

5) 	Innehavare av OZ- CCA III har rättighet 
söka OZ- CCA I! när han har bekräfte lse 
från 20 Amt och minst 60 poäng. 

6) 	OZ- CCA First Class Award kan sökas 
när bekräftelse vunnits från alla 25 Amten 
och en poängsumma av 70 uppnåtts. 

7) 	De danska amtens namn och indexbokstä
ver uppräknades i samband med notisen 

Press-stopp II 
I USA och Canada öppnades 21 Mc

badet för ham-tfc den 1 maj. Tills vi
dare är endast CW tillåten där. Från 
den 1 april indrogs i dessa länder de 50 
kc på 14 Mc-bandet som vi enligt Atlan
tic City får avstå ifrån. WfVE-stns fin
ner vi således i fortsättningen endast 
m ellan 14 och 14.35 Mc. 

EDR's jubileum 
EDR's 25-årsjubileum celebreras den 23 au

gusti 1952 med stora festligheter i gamla råd
huset, Dronningens Tvrergade 2, Köpenhamn. 

På hösten står sedan EDR som arrangör för 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

om EDR jubileumstävling. (Se QTC nr 4 
1952. ) 

8) 	EDR kommer varje å r att anordna en 
speciell t est åt dem som önska komma i 
kontakt med så många danska amt som 
möjligt. Loggarna för dessa tester gälla 
som bekräftelser för OZ-CCA. 

9) Ansökan om OZ-CCA ställes till 

1 
~\ OZ2NU, Börge Petersen. Himmerlands

gade 3, Aalborg, Danmark. Förutom be
kräftelserna över de QSO man gjort skall 
ansökan innehålla en lista över samtliga 
QSO, call, datum, frekvensband, CW eller 
foni. 

10) Kostnaderna för OZ-CCA diplom äro : 
För OZ- CCA III 5 st. intern. svarskup. 

» » I! 2 st. » » 
» » I 10 st. » » 

SSA Tävlingskommitte I SM6lD 

Nycklingsproblemet vid 
telegrafisändare 

Modern lösning 1952 

For t s. från föreg. nr 

\, 

R4 avpassas sedan så, att lämplig skärm
gallerspänning och skärmgallerström i det 
nycklade steget erhålles. Då det samtidigt ut
gör stopprnotstånd för högfrekvens, bör det 
dock ej få vara mindre än 100 ohm. Beträf
fand e V3 och V4 framgår det ju av samman
hanget, hur de bör väljas. Emellertid kan till 
läggas, att besvärligheter med intrimningen 
av R3 och R2 ofta undvikas g enom att V3 ej 
får vara lika hög som V4. P å grund av ca
thode-followerns karakteristik kan dock det 
nycklade stegets skärmgallerspänning aldrig 
bli högre än värdet V3. V4 får vara litet högre 

~ i så fall för motverkande av spänningsfallet i 
rörnycklingsanordningen ; dock påpekas att 
nämnda spänningsfall blir mycket mindre be
svärande i denna koppling än med rörnyck
ling i katod el. dyL - Givetvis kan eventuellt 
V3 uttagas från V4 genom lämpliga anord
ningar. 

Beträffande R5 och C4 har ju redan nämnts ~ 

att tidskonstanten skall vara hög och att dess.l 
utom R5 skall vara högohmig. Sedan man ut
provat och fastställt e tt lämpligt R5-värde, 
kan C4 utprovas till att ge lämplig tidsför

dröjning. Man kan även göra C4 skiftbar g e 
nom en omkopplare för olika kapacitansvär
den, om man har särskild anledning därtilL 

Reläet B kan nog väljas enligt principen 
»man tager vad man haver». En både lämplig 
och billig typ kan erhållas från t . ex. firma 
t> Svenskl;l elektromagneten>, postadress A mål. 
Deras typbeteckning är S-1256/var. 10. Av de 
reläer, som kan erhållas från den firman 
lämplig storlek för detta ändamål, passar bäst 
detta; förf. har själv undersökt finnans upp
gifter, data, ritningar m . m . och kommit till 
den slutsatsen. Det är nyssnämnda typ, som 
är angiven i schemats »exempel på dimensio
nering». Vännen SM7JM skall ha hjärtligt 
tack för tipset med firman i Amål! Det var 
utmärkt, ty alla andra reläer, som jag sökt få 
tag i, ha visat sig antingen. för dyra eller för 
stora eller ha olämpliga värden på motstånd, 
ström och spänning. Amåls relä kostade en
dast något över 10 kronor, och det är billigt 
för ett så snabbgående relä! 

R6 avpassas så, att reläet får lämpliga ar
betsdata. När potentiometern på 1 megohm är 
vriden till noll, ligger r eläet ständigt till, och 
strömmen g enom lindningen får då ej bli för 
hög. När potentiometern är vriden till fullt , 
styres reläet av T2 ensam. Man kan räkna 
med att reläet slår till för 70 % av sin nor
mala arbetsström och slår ifrån för 40 % av 
arbetsströmmen, så att till- och frånslag kan 
utmärkas på potentiometerns skala. 

R7 avpassas så, att oscillatorn blir blockerad 
av den tillgängliga minusspänningen. Det bör 
ej bli för lågt, enär då ledningen kan råka 
göra kapacitiv koppling till omgivningen ge
nom att föra ut oscillatorns högfrekvens. Det 
har visat sig lämpligt att använda 2-watts
motstånd till R7, så att det ej undergår nämn
värd temperaturförändring. 

Se vidare schemats »exempel på dimensio
nering», varav värdenas storleksordningar 
framgå. 

Om oscillatorn är clapp-kopplad pentod, bör 
utgången till följand e steg i detta fall tagas 
från anoden, ej från katoden . Man får alltså 
ändr<.t oscillatorkopplingen dithän i detta fall. 
De övriga ändringarna, som äro att göra, blir 
vidare, att det f. d . gallerblockerade steget 
omkopplas till vanlig galleriäcka el. dyl., förd 
till minus elle r jord och att samma steg er
håller eventuellt behövligt katodmotstånd + 
katodkondensator. 
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Om oscillatorn är clapp-kopplad triod, är det 
ingen vinst med att ändra utgången. Men änd
ringarna det f. d. gallerblockerade steget 
böra avpassas med tanke på god buffertverkan 
i detta fall! 

det nycklade steget göres den ändringen, 
att skärmgallermatningen omlägges, så att 
den går genom nycklingsröret i st. f. direkt 
över motstånd. 

Kom till sist ihåg, att modulatorblockerings
grenen inte får innehålla några alltför stora 
kapacitanser mellan blockeringsledning och 
jord, enär i så fall dessa kapacitanser i för
ening med R2 och T1 alltför mycket störa 
nycklingsrörets arbete och framföl~ allt då gör 
riktig intrimning av R3- R2- C3 så gott som 
omöjlig! Det räcker med vanliga små högfre
kvensavkopplande kondensatorer i denna del 
av modulatorn, och så små kapacitanser störa 
ej nycklingsanordningens funktion. 

Sune Bceckström, SM4XL 

P. S. På förekommen anledning påpekas att 
reläet (B) e j slår i takt med nycklingen. Nå
got »slamrande oljud» blir det därför inte alls 
vilket också framgår av texten. 

D.S. 

älfjakt 
lVä.·.~tt-ideJf, vill rävjakte.' 

I min artikel »Rävjaktstaktik» i QTC nr 11, 
1951, beskrev jag två närstridsmetoder. Metod 
A gick ut på att man »sprang på minimum» 
så länge räven sände, stannade under pausen 
och vid nästa pass fortsatte på samma »spår», 
som ju måste sluta vid räven. Vid metod B 
däremot var tillvägagångssättet det, att man 
tog en pejling, flyttade sig t. ex. 50 m i 'sidled 
och tog en pejling till samt med ledning av de 
erhallna baringarna kunde få fram även av
ståndet till räven. 

I artikeln står vidare att läsa, att det elek

tromagnetiska fältet i närheten av sändaran
tennen kan se ganska oregelbundet ut, bero
ende på antennens utformning, varför rätt 
stora fel kan uppstå med metod B. Använder 
man metod A har man länkats in på ett spår, 
som leder fram, även om det p. g. a. fältets 
oregelbundenheter kan vara krokigt. 

~ s./-"H ~ ~ II .. J , 111,1 .. "III • 1I "M Mi "~}I 

_ 1/ ......... ./ ."""
j $ , ...- /'.', -.,/ ...... 
// " , , ~---

_". 2. ./ " 

För att belysa dessa saker gjorde jag i 
vintras följande experiment: En enwatts kri
stalloscillator anslöts till en godtycklig punkt 
på en antenn, som f. Ö. bestod av ett bortåt 
80 m långt taggtrådsstängsel. På bilden mar
keras taggtråden med en linje med kryss på 
och sändaren med bokstaven S. Därefter 
»kartlades» det angränsande gärdet genom att 
man i 16 punkter undersökte i vilken riktning 
minimum erhölls. På 14 platser erhölls tydliga 
minima, vilkas riktning visas av de korta 
strecken i figuren (obs. att .dessa sällan pekar 
mot sändaren!). På de skuggade platserna 
märktes ingen skillnad i styrka, hur än ramen 
vreds runt. 

Har en rävjägare beslutat sig för att an
vända metod B kanske han pejlar från de med 
1 och 2 markerade platserna. Han kommer 
då att av resultatet ledas bort från sändaren 
i stället för närmare densamma! - Den strec
kade linjen däremot visar vilken väg jag kom 
att följa, då jag använde metod A, d. v. s. gick 
i minimiriktningen. Inkommen i det skuggade 
området fick jag gå några meter på måfå, 
innan jag ånyo hittade spåret. 

Metod A är tydligen ur säkerhetssynpunkt 
att föredra, då man liksom i detta exempel be
finner sig mindre än hundra meter från sän
daren, dvs. inom det område där räven genom 
listiga antennarrangemang kan ställa till tras
sel. 

Och hur man ska veta att man är så nära 
räven, det överlåter jag åt läsaren att själv 
räkna ut! 

Alf LindgTen, SM5IQ 
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Rättelser Dl. ,n. 
Storsuperns detalj lista i nr 4 blev felaktig 

betro S-meterinstrumentet som skall vara på 
0-500 mikroamp. ej mA. 

Det var -AXM som skrev den trevliga 
skildringen av hamlivet i Sollefteå. Signaturen 
råkade falla bort vid ombrytningen, sri. 

Rätt b,"ev till rätt lJeJ"SO'''' 

Red. får ofta mott<'.ga brev avsedda för 
I{ansliet eller för DX-red. Vanligen konstaterar 
man intc detta förrän kuvcrtet är brutet, var
för brevet måste läggas i ett nytt kuvert och 
frankeras. Förutom att detta innebär en onö
dig utgift för föreningen blir behandlingen 
också. försenad. Tänk på det nästa gång Du 
skriver. Tack! 

-XL hör också till dem som får mottag,,
»onödiga» brev. Han sysslar med amatörradio 
,endast som privatperson och brev i frågor 
som Telegrafstyrelsens Radiobyrå kan lämna 
besked om bör därför adresseras dit. Ej heller 
åtar sig ~XL att besvara frågor rörande 
andra än sina egna teknisl{a artiklar. Rätt 
forum är författaren eller tekniske sekretera
ren, vars adress alltid är angiven på omslagets 
<"ndra sida. 

-----~ 
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PL OCll ZP i Pil 

Under ett besök i PA-Iand fick -PL och 
-ZP genom förmedling av PA0CBP tillfälle 
<'.tt träffa ordf. och sekr. i VERON. Därvid 
lämnadc dessa följande intressant.a upplys
ningar om föreningen och dess verksamhet: 

VERON som tillkom efter kriget består av 
ett antal sammanslagna amatörföreningar re
pl'esenterande olika sidor av amatörrörelsen. 
Anledningen till samman3lagningen var att de 
holländska myndigheterna för underlättande 
av samarbctet endast önskade en enda sam
manslutning i landet. 

VERON har för närvarande 3.986 m cdlE'in
mar uppdelade 'på 41 avdelningar. Ant8.lct lic. 
medlemmar är 843. De övriga utgöras av lys<i
naramatörcr och televisionsintresserad0. 

Föreningens ordförande är den som för m:.-n
digheternas räkning prövar kvalifikati,)nerna 

.hos de licenssökande. 
Vid detta meeting överlämnade -ZP med

havd present (WASM-duken) från SSA och 
erhöll i gengäld VERON:s föreningsvimpel , 
som nu pryder väggen på kansliet. 

-PL 

ltlaj 

1952 

-

San Fran 1<io dc Ja-
New York Sidney CalcuttaKapstadencisco neiroI GMT 

MUF!OWF MUF! OWF MUFIOWF MUF! OWF MUF!OWF MUF!OWF 

12.214.4 15.700 13.3 14.4 12.2 13.2 14.0 11.9 15.315.5 18.0 
12.7 10.8 15.802 13.4 16.9 14.3 16.1 13.7 12.813.0 11.0 15.1 
11.2 9.504 18,614.0 11.9 19.2 16.3 15.810.8 9.2 14.1 12.0 
10.0 8.5 16,906 12.8 10.9 20.0 17.0 19.8 19.9 15,816.8 13.4 

08 10.8 9.2 22.0 18.710.9 9.3 18.7 21.0 22.017.8 11.914.0 
10 11.9 10.0 8.5 21.0 17.814.0 22.0 22.0 18.7 17.518.7 20.6 
12 15.1 12.8 11.4 15.99.7 14.3 23.2 22.119.7 18.8 18.221.4 
14 15.1 15.9 14.0 14.211.9 12.1 24.3 18.820.6 22.0 18.7 22.2 
16 15.3 14.016.8 15.0 13.6 11.9 26.0 22.6 17.7 20.8 23.6 20.0 
18 17.6 16.3 13.8 13.1 11.115.4 26.6 15.221.8 17.9 22.126.0 
20 13,4 10,7 18.1 15.8 15.4 9.1 21.3 18.1 17.4 14.8 26.0 22.1 I 

14,9 22 17.0 14.4 12.7 14.0 11.9 12,1 17,418.0 15.3 14.3 20.5 

SM4SD 

http:mott<'.ga
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ARSA"TGIFTEN 
är det fortfarande många som inte har 
betalt. Kansliet vidtager redan förbere
delser för stoppandet av QSL och QTC 
varför de, som verkligen tänker vara 
med, omgående bör inbetala avgiften 
(kr. 20:-, postgiro 52277). 

DX-SPRLTEN 


Då den ordinarie DX-redax fått förhinder 
finner sig »den vanlige» hastigt men inte vi
dare lustigt ställd inför uppgiften att koka 
ihop månadens rätt. Bidrag finns, så någon 
spiksoppa behöver det inte bli, men den 
-UH'ska spiri.tualiteten får ni vara utan den
na gång. 

Först skall jag passa på tillfället att näm
na en sak som länge legat och grott i öronen. 
Naturligtvis gäller det fonin, som f. n. är. det 
enda red. pysslar med - på banden. Vid an
rop, eller annars också för den delen, är det 
rätta uttrycket »Calling CQ on 20 meters» 
(med s) eller »Calling CQ 20 meter (utan s) 
fone». Man talar om »The 20 meter band» etc. 

Regeln är att singularformen användes om det 
följer någon ytterligare bestämning efter. 

. En annan sak: Det förefaller som om många 
inte känner till tekniken vid anrop och svar 
till USA. Här gäller i de flesta fall att de W
ztns som ligger mellan 14200 och 14250 l{c 
väntar svar mellan 14100 och 14200 och de som 

'ligger l-:1.ellan 14250 och 14300 lyssnar mellan 
14300 och 14400. Svara aldrig på ,V-stationer
nas frel{vens eller inom deras foniband över
huvud taget om de ej särskilt önskar detta. 

Så lwstar vi 033 raskt över till något mera 
matnyttigt. 

00 mb 
duger ännu för dx trots den annalkande våren. 
-QY har fiskat SU1FX och EA9AP omkr. kl. 
23 SNT samt hört VP6CDI och OQ5RA. 
SM8TK, ombord m/s Dalhem, passar SM på 
3.5 Mc kl. 23 och på 14 Mc kl. 18. Går mellan 
Europa och Sydamerilm. 

40 mb ...~""~ 
har förutom en uppsjö av BC-stns hyst ett och 
annat i dx-väg. Sålunda har -QY kontaktat 
bMe VK3CP (kl. 21.30) och VE1GU (0030). 
Via SM6PF ber 'V1MD om sked med någon 
SM1 och SM3 förmodligen för W ASM. Adres
sen är Sylvester J . Connolly, 65 Pleasant St., 
HinglIam, Mass. 

20 mb 
som faktiskt är riktigt livligt på eftermidda
garna (se tabellen). Bäst går det utan tvekan 
söder ut. Skulle vi tagit med alla uppgifterna 
vi fått om sådana QSO skulle det blivit bra 
nära e,l spaltlängd mellan kl. 1600 och 2000! 

FKS8AA 

förbryllar många. Han är emellertid OK och 
befinner sig i franska zonen i österrike. Kör 
även på 3.5 Mc, berättar -6PF som fått QSL. 

Asien AfrlkB 
Tid 

N & s. Ameril;:s, Oceanlen

I I Call I QSO I Call I QSO I Call I QSO I Cau I QSO 

OO  O{ 

04-08 JA2KW ,,- OU FF8AE AOU KL1P[ AOU F08AB' KP 
KH61J" WL KC60A" KP 

-
08-12 FI8YB BP MCIGC AOU FK3AL EP 

ZK2AA * KP, - 
12-16 JA80T I AOU FB8BB EP I KR6lA EP 

CR9HE EP FB8ZZ EP VK9DP' WL 
DU1MB QY FR7Z.'.. QY VK1WO EP 
VU2US' WL 

16-20 VS6'or AOU KTIUX XL KG6ABE QY 
FI8YB AOU ZD9AA QY 
MP4BBD AOU ZD2HAH QY 

VQ3CH' WL 
- -  --- 

20-21 QY TI2AG AOU 
C08GM * WL 

-

F' ö r e n i n g e n S veT i g e s S ä n'd a T e a m a t Ö T e T 115 

DX-förutsägelserna 

fick vi vara utan under det -SD dx'ade i DL
land. Nu är han tillbaka igen och därmed även 
siandet. En kort vägledning i tydandet skall 
komma snart. 

En glad päsk 

blev det för ett flertal stockholmare som på 
annandagen körde ZK2AA på foni. Han låg på 
14190 kc och hörd es finfint i 1V2 timma! 

21 Mc-bandet 

tycks vara i faggorna och det skadar inte att 
göra vissa förberedelser. En folded dipole på 
det bandet skall vara 22' 1" lång om den görs 
av 300-ohmskabel. 

Ryska stationer 

- n . b. amatör- - är det smått om att kon
takta på banden. Enligt den australiska »Ama
teur Radio» är det bara UA3PA i Moskva, 
UP5A t Kaunas och UM8KAA i Kirghiz, som 
har tillstånd att QSO hams utanför USSR. 

FP8AE 

är en godbit att lyssna efter i sommar. Bakom 
den döljer sig VE7AKO som fått lic. för kör
ning från S:t Pierre. 

Bulgariska stationer 
hör man då och då men endast följande är 
»legala»: LZ1AA, 1KDP, 1KEP, 1KSR, 1KAB 
och 1TPI. 

Adresser 

har vi fiitt från flera håll, tack särskilt till 
4- 2124, och tar här in några exklusiva: 
FD8AB P. Dubourdieu, P.O. Box 185, Lome, 

Togoland, F. W . A. 
FL8BC Gilbert Besset, c/o Station Cotier, Dji


bouti , Fr. Somaliland, AF. 

4UAJ Radio Officer, Ted H. Gull, United 


Nations, Jammu, Kashmir. 

ZE3JO Malcolm Geddes, Box 1976, Native 


Admin. Dept., Salisbury, Southern 
Rhodesia, AF. 

Till sist 

hoppas vi DX-red. dyker upp nästa nummer 
igen. 73 

-WL 

NRAU-testen 1952 
Här följer resultatlistan på originalspråket. 

Individuell plasering 
Nr Call Popng Nr Call Poen~ 

1 OZ7BO 348 9 SM5AQW 199 
OZ7BG 324 10 OH6NZ 192 

3 OZ4FT 260 11 SM7AJD 131 
4 SM5AQV 241 12 LA4U 116 
5 OZ1T 230 B LASJ 169 
6 OZlW 224 14 SM5AHK 168 
1 OZ2LX 223 15 LA8M 167 
S SM7QY .. 206 16 LA5B 157 

Nr Call Poeng Nr CaU )'ceng 
11 OH2RY 152 37 OH50E 104 
18 LA3ZA 149 3R OH3NB 102 
19 SM4APZ 1~6 39 OZ3J 101 
20 OZ4,\H )·;ö 40 SM5YD 101 
21 OH3NY 141 41 OH5NR 100 
22 OH2MC ;"1 42 LA IS 100 
2:3 OZ2E 1 .~'. 43 LA1RD g9 
21 LA8UB J.:J4 44 OZ8JB '18 
25 SM5AMJ 133 45 OH6PQ 91 
26 LA3VA 132 46 SM5ARL 93 
21 LA8RB 130 41 SM4AEE 93 
28 OH2RU 128 48 LA6F ... 93 
29 OH60B 11S 49 SM3AXM 92 
:JO OH2RB 116 50 OZ7G 92 
31 LA8Q 114 51 LA6U 92 
32 LA6PB 111 52 LA1KC 92 
33 SM3BNL 113 53 SM61!) 91 
34 SM4BZN IOS 54 LA2MB 90 
35 SM6AZB 105 55 OZ5PA 89 
36 SM7BFL 105 56 OZ5MJ 89 

NRA U-pokalen 
som tilldelas segrande landslag och är ständigt 

vand?'ande 

Nr CaU l·I)~n~· Nr Call Popog 
51 LA6RC 89 16 LA4NA 62 
58 OH6NR 88 11 OZSBN 60 
59 OZ1HM S8 18 OZ2N ... 60 
60 OH3RA 1'.1 19 SM7AUH 59 
61 SM5PV S4 80 LA6DA 56 
62 OZ1SB 81 II I SM7BLF 55 
63 OZ1HW SO 82 OZ3G ... 55 
64 SM1VX 11'. 83 OH2XI 54 
65 LA7X .. 18 84 OH2SD 53 
66 LA4R 11 85 LA6ZA 52 
61 SM2BQE 61 86 SM6AMF 48 
68 SM7BVO 61 87 LA2MA 45 
69 LA6Z 66 88 OH6PT .. 43 . 
70 SM5SC 64 89 LA6YC 42 
11 SM5ARR 63 90 LA5lD ... 40 
12 OH2NW 63 91 LA50A 39 
73 LA5DB 63 92 LA8JC 31 
14 OZ5II 62 93 LAGUB 31 
75 SM6JY 62 94 OZ9A 33 
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Nr CaU Poen2' Nr Call rocng 
95 SM6ASE 33 114 OH1Nl 16 
96 SM4KL 32 115 OH60T 16 
97 SM4BTF 32 116 SM7BDK 16 
9R LA9T ... . ..... . 31 117 SM5AFU J6 
99 LASTA 31 118 OZ7BR 15 

100 LA4PC 29 119 LA8TB 15 
101 LAITC 28 120 OH6QS H 
102 OH2YV 27 121 OZ4PM 13 
103 LA5EC 27 122 LA6l 13 
104 SL3AF 26 123 OH4NF 12 
105 OZ4lM. 26 124 LA3V .. 10 
10a OZ4SD 25 125 OH2VZ 8 
107 LA9HC 25 126 OZ7MA oS 
108 OZ8N J . 24 127 LA6LC 6 
109 OZ7MW 23 128 SM6AFK 5 
110 OZ2NU 22 129 OH8NU 4 
111 OZ4AS 22 130 OZ4HF 3 
112 LA3DB 20 131 SM3BZD 
113 LA70C 18 

Til underretning for alle dem som ser sine 
beregnete poeng endel forminsket opplyses om 
at det er brukt fQlgende fremgangsmåte under 
kryssning av loggene : 

Feil i mottatt gruppe: minus 1 poeng. 
Manglende logg for motstn: minus 1 poeng 

under forutsetning av at sign. også forekom
mer hos flere. Ellers O poeng for QSO. 

Feil i signaturen for den stn man har hatt 
forbinnelse med: O poeng. 

Ellers er det tatt lempeligt på tidsfristen for 
innsendelse av loggene da vi gjerne ville ha så 
godt bilde av den samlete deltakelse i lands
kampen som mulig. 

Idet vi tar forbehold for feil fra postgang 
eller liknende som kan vrere årsaken ser det ut 
til at fölgende lagger mangler: 

LA3TD. LA 3C. LA~DD. LA6CA. LA9FB. 
OH20P. OH2TW. OH30S. OH8NV. 
OZ3FL. OZ7JT. OZ9MG. OZ90D. OZ90. 
SM5WM. SM7BHC. SM7ACO. SM7AED. 

Disse stns har fra 3 til 59 QSO's så det er 
synd de ikke foreligger. 

Lagtävlan 
SammensUllln,c: LA OH oz S~l 
Anlall lisenserte medlemmer 

I resp. forening 31/12 
4 % av medlemstalhH 

830 
33 

720 
29 

125a 
50 

1280 
:;1 

Antall dellakere som har 
sendt inn logg 43 21 31 34 

Prosent deJtal{eJese 5.2 3.3 2.5 2.6 
Land slagets poengsum 2845 1879 3062 2984 
Mlddelpoeng 86.2 64 .8 61.2 58.5 
Plasserlng 1 2 3 4 

Seirende forening og vinner a v vandringspokalen: NRRL 
De tre bes t e I h vert land: 

1. L A4 U 1. OH6NZ 1. OZ7BO 1. SM5AQV 
2. LA8J 2. OH2 RY 2. OZ7BG 2. SM7QY 
3. LA8M :J. OH3NY 3. OZ4FT 3. SM5AQW 

NRRL/NRAU LA7DA 

Ur HalD.pI~essen 
QST, mars 1952 


Twenty Watts Mobile for All Bands. En en

kel bandswitchsändare för 10- 80 m med 

Clapposcillator (6C4), CO osc/förstärkare/ 


dubblare (5618), dubblare/kvadruplare (5618) 
och P A (5516). Modulatorn består av ett 5618 
transformatorkopplat till p-p 2E30. 

The Twin-Loop Antenna. Antennen liknar 
närmast en på kant liggande åtta med kvadra
tiska sidor av vilka var och en är ~ 2. Sidor
na på mitten är korsade. Matningen sker mitt 
på ena vertikala sidan medelst en 500 ohms 
öppen feeder. Ger lägre vertikal strålning än 
en flat-top beam. Effektvinsten är 1.6 dB. 

Getting Ready f 01' 21 Mc. Behandlar mot
tagare, sändare och antenner för detta band. 
Vi skall försöka få en översättning i ett kom
mande nummer av QTC. 

50 Watts 01.ttput on Ten and Six. CO (5736) 
på 6.7 el. 8 Mc, multiplier (5763) och PA 
(6146). 

Notes on Speech Clipping and Filtering. Syn
punkter på dimensionering av låg- och hög
nivå clipping. 

CQ, mars 1952 

Safety Methods jOl' Erection of B eam Poles. 
Visar hur man beräknar hållfastheten, hur hå
let kring stolpfoten skall fyllas och hur stolpen 
skall bestrykas. Alltför att ev. säkerhets- och 
skönhetsråd inte skall kunna anmärka på ar
rangemangen. 

The Very Electronic Key. Ena halvan i ett 
6SN7 går som oscillator med sågtandsform. 
Ett annat 6SN7 omvandlar denna vågform till 
fyrkantsvåg. Genom blockering av oscillatorn 
manövreras reläet (3 mA-typ) . Den andra hal
van i 6SN7 användes som likriktarrör för 
anodsp. 

Men Of Radio II. Behandlar Maxwell 's och 
Hertz' försök. 

RSGB-Bulletin, mars 1952 

L et 's Loolc at DX Conditions. En intressant 
översikt över dx-conds'en under 25 år. 

Clapp v. Colpitts. Sammandrag över en un
der vintern i tidskriftens spalter förd diskus
sion. Varje typ har sina ivriga förespråkare. 

DL-QTC, mars 1952 

Bau und Abgleich eines 12-Element-Dreh

richtstrahlers fur das :2 m-Band. Utförliga 
anvisningar för byggandet aven 12 el. beam 
för 2 m. Ger en vinst av 21h S-enheter över en 
4-elements Yagi. 
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Antennen fiir 1H MHz. Beskrivning över en 
8-el. Yagi (4 över 4) och en 12-el. »grupp
antenn». 

Galvani8ch verbundener Cascode-V el·stärker. 
Cascode med 6BQ7 en!. - XH's artikel i QTC. 

UKW-Amateursuper SH1:2. Förslag till änd
ringar. 

Schweizisk DX-test 
Swiss Shortwave Service anordnar en ama

törtest över en 24-timmarsperiod den 6- 7 maj. 
Priser och souvenirer utdelas till alla delta
gare. 

Tidpunkten framgår av nedanstående tablå 
och tävlingen består i avlyssnandet av sänd
ningarna »The Swiss Shortwave Service DX 
Programme». 

Sibdnlng 1111 Tid Cnll l.'rel<\,(·l1s 
Storbritt. & Irland 6 maj 19.05 GMT HEU 3 9.665 ke 

HER 2 6.055 ke 
Nordamerika I 7 mai 01. 50 GMT HER 3 6.165 ke 
Nordamerika Il 7 maj 03.35 GMT HEl 3 7.210 ke 

HER 4 9.5351<e 
HEU 3 9.665 kc 
HER 5 11 .865 kc 

ö. A.ustr. & N . Zealand 7 maj 07.3:; GMT HER 5 11. 865 ke 
V. 	 Austr. & Fj. östern 7 mai U9.20 GMT HER 6 15.305 ke 

HER 7 17.784 kc 
Sydöstr. Asien & Japan 7 maj 13.U5 GMT HER 6 15.305 kc 

HER:; 11.865 kc 
HER 7 17.781 kc 

Indien 	 & Japan 7 maj 1:;.05 GMT HER 5 11.865 kc 
HER 7 17.784 ke 

Sydafrika 7 maj ]G.05 GMT HER 6 lG.30G Ite 
Mellersta östcrn 7 maj 17.0:; GMT 	HER 5 11 .865 I,c 

HED 7 15.120 kc 

Tre lyssnarposter för 14 Mc-bandet upprät
tas i Schweiz. Deras anropssignaler och exakta 
frekvenser är hemliga. Strax efter det varje 
sändning börjat gi ves en startsignal sedan när
mare förklaringar lämnats via sändaren i 
Schwarzenburg. 

Deltagarna skall därefter så snabbt som 
möjligt kontakta en av lyssnarposterna. Den 
amatör, som först kontaktar en av posterna, 
är vinnare av den sändningen. Den, som vinner 
en sändning, får ej deltaga i de följande. En 
svensk amatör får deltaga under vilken sänd
ning som helst. 

Ett särskilt pris utdelas till den som insän
der den bästa rapporten med avseende på ~ev
ligt utförande, exakthet och lättförståelighet. 
Den skall vara Swiss Shortwave Service, 
Neuengasse 23, Bern, tillhanda senast den 31 
maj och resultaten meddelas under sändning
arna i juni. 

(Insänt av SM5CQ) 

SSA-bulletln den 16 mar~ . Operator SM5AQV . 

Julteslc!l samlade c irka 75 deltagare. 10 loggar ej in
sända. Pristagare: etta SM5AQV 302 poäng. tväa SM7JP 
282. vidare SM4 A y J 258. SM7VX 256. SM5MX 252 och 
SM.4i\LK 212 poäng. 

Vid finska amatörernas ärsmöte den 24 februar i valdes 
OlI20H till SRAL ordförande. 

OH-ettorna planera weekend läger l millen på juli vid 
Pyhäjärvi I sydöstra Finland. 

UH den nya SSA-matrlkeln bli up to date genom att 
meddela kansliet ad ressförändring och Din nya signal. 

Hello SM2! ZS6BW ropar alltjämt varje eftermiddag 
efter sitt sista dlstriltt för WASM. 

SSA-bulletln d en 23 mars 1952. Operator ·SM5AQV. 
Fröken Fabiansson ä r tyvärr fortfarande SjUk . varför 

ltansliet råkat i stora svärlgheter. Många nytillträdande. 
som sänt in ärsavgl rten. har ännu ej fått QTC. Styrelsen 
bel,lagar detta och hoppas pil. förstäe lse från medlemmar 
nas sida. 

Swiss Shortwave Service anordnar amatörtest av ovan
ligt slag den 6 och 7 maj, Närmare detaljer j majnumret 
av QTC. 

Telegrafstyreisen meddelar på förfrägan med anledning 
Atlantic City-konferensen skall 40-meters amatörbandet 
a.v Rlörningarna av rundradiostationen i Tanger: Enligt 
(Europa. Afrika sam t ryska Asien respektive A.slen utom 
uppdelas sä . att 7300-7150 kc/s Inom regionerna 1-3 
ryska delen) tillfall.Jr rundradio exclusivt medan 150
7100 kels i regionerna l och 3 delas mellan amatörer och 
rundradio. där amatörerna inom region 1 ej tillåta.s störa 
rundradiostalionerna. Inom region 2 tilldelas 7300- 7100 
I<e/s amatörer excluslvl. 7100--7000 kels tilldelas inom 
alla regionerna amatörradio exclusivl. Dessa bestämmelser 
ltommer att Införas under en övergångsperiod fram t m 
oml.;ring- 195;'), Ett flertal rundradiostationer ha redan tagit 
bandet i besittning. När telegrafverket fått alla h andlingar 
från Geneve-konferensen i sitt slutgiltiga skick kommer 
telegrafstyrclsen att återkomma med eventuella ändringar 
av vHlkor och bestämmelser för amatörradio. 

Enligt en varning frän The National Bureau ot Stan
dards oeh andra källor kommer jonosfäriska störningar a tt 
inträffa dels under tiden 22/3-28/3. dels mellan 31/3
7/4. Den senare lwmmer förmOdligen mest att in verka på 
QSO med USA över polarzonen. Condx för Sydeuropa och 
Afrilta bli i stort sett oförändrade. 

SSA-bulletln d en 30 Illars 1952. Operator SM5i\QV. 
Telegrafstyreisen avser att tillställa samtliga licensiera

de amatörer uppgift om tillvagagängssättet för rapporte
ring av unlics, 

Pä förekommen o,nlednJng erinras om att a v s i k t 
1 l g t o r g a n i s e r a d e störsändningar av BC-pro
gram inom tillå.tna frekvensområden på. amatörbanden en
ligt Atlantic City-bestämmelserna på intet sätt stödjas av 
styrelsen. Närmare redogörclse kommer i QTC med an led
ning av aktuellt fall. 

SSA har föreslagit Region I-byrån (RSGB) utbyte av 
adresser på olika amatörläger med uppgifter om tider, 
platser etc. 

Fdrsäljningsdetaljen kommer med bÖrj.:\n den 12 maj 
att till försäljning utbjuda svensk marinsurplus. Närmare 
uppl ysnin gar i QTC nr 5. 

EDR anordnar d>3n 3----1 maj internationell test »QZ 
Cross Country Award » med anledning av 25-årsjublleet. 

http:tillfall.Jr


118 119 F'öreningen Sveriges 

SM5PL och Sl."f5ZP med [ör frän sammanträffande i 
Haag Holland med ordföranden och sekreteraren best re
gards tin SSA frän VERON (Vereniging vaOT Experimen
leet Rad" Onderzoel< in Nederland). 

SSA-uulletln den 6 april 1952. Operator S~I5AQV. 
I nästa QTC-nummer ater finnes den försenade men i 

bengäld utförliga rapporten från årsmötesförhandlingar
na. 

Söndagen den 25 maj går den beslutade portable-lest(,,!1. 
I lclegrafverkels nya mcdlemsmalrikeJ utmärkes SSA

medlemmar med stjärna. Underhandlingar pågår Ln. om 
ansl<affning av tillräcklig upplaga avsedd tör lyssnarmed
lemmar . 

Distriklsmecling "näiles i Göteborg den 1 juni. 

Pä sid. 52 I QTC stär att läsa om UA-testen. Tidpunkt 


19-20 dennes. 

SS/\. amatörbr:k utkommer I september. 

SM7-orna anordnar rävjakt den 24-25 maj j örl{cl 


ljunga-trakten. 
Bullctinsändningcn inställes nästa söndag. 

Glad På.sk önskar bulleredaktör och -operator. 


-z[, 

ASTO-LÄ'GRET 
Var med och rita lägrets QSL och vimpel. 
Varje år har vi som du vet ett speciellt QSL

kort och en vimpel. För att få dessa två saker 
så trevliga som möjligt utlyser vi en tävling 
om bästa förslag. Två värdefulla priser kom
ma att utdelas för de bästa ideerna. 

Om du ej redan insänt din anmälan om del
tagande i lägret gör det med det snaraste. 

Kostnaden per deltagare och dag har vi ty
vän ej kunnat fixera, men det kommer nog att 
röra sig om 4- 5 kr. Vi hoppas även i år kun
na låta din seco op. vara där utan kostnad. 

Du är välkommen och tag gärna några av 
dina »radiobekanta» med! 73 

SM3LX 

SM4-meeting i Gränges 
Är du QRV söndagen den 18 maj för ett 

SM4-meeting? Om du är det, så är du välkom
men till Grängesberg då. Samlingsplats är 
järnvägsstationen och tid kl. 11.30. Vi vore 
tacksamma om du kunde passa denna tid, men 
om du ej kan det, så skall du här få litet väg
ledning, så att du kommer rätt bland alla an
tenner och gruvhål. 

Möteslokalen är i Cassel. Från järnvägssta
tionen tar du lämpligen en lokalbuss på vilken 
det skall stå »Gruvkontoret». Du stiger av vid 
Stjälkenstorp, och där ser du på andra sidan 
aven f. d. fotbollsplan en stor, vit byggnad. 
Det är Cassel, och vi håller till på andra vå
ningen. 

Programmet för meetinget skiljer sig från 
de tidigare genom att industribesöl{et är slo
pat. Vi tycker oss ha märkt en viss trötthet 
på sådana och i stället en önskan om mera tid 
till »radioprat». Vi har tänkt visa några kort
filmer om television, radar och litet annat. Vi
dare kommer ett amatörtekniskt föredrag att 
hållas med ty åtföljande diskussion. Under
handlingar pågår med lämplig talare. 

Sändareamatöre1' 

För att du ej skall behöva svälta konllner 
du att få äta för en billig penning. För matens 
skull vore vi tacksamma, om vi kunde få in 
förhands anmälningar ang. deltagande i meet
inget. Dessa kunna sändas under adress: 
SM4NK Gunnar Karlsson, Skivbrytarvägen 
28 D, Grängesberg. Anmälningarna helst före 
den 15 maj. 

Ja nu QRU, så DL och Grängesbergsgänget 
önsl{ar dig välkomna till meetinget! 73 

SM11NK SMJ,KL SjlIl1AYJ 

Hallå SMS - Landsorten! 
Hur skulle det vara med ett vårmeeting 

OM? Det var 'visst ett tag sedan och efter vad 
jag sport, så finns det intresse här och var. 
Tänkte vi skulle frångå vanorna och anordna 
meetinget på två andra platser - samtidigt 
eller på tvä olika tidpunkter. Om jag inte 
missminner mig alldeles, så skulle orterna (?) 
Uppsala och Atvidaberg ej ha varit värdar ti 
digare. Vad säger ni OMs, är ni villiga åtaga 
Er värdskapet någon gång i maj, förslagsvis 
den 18 eller 25? Naturligtvis bör det väl vara 
någon miniatyrrävjakt - tänk på räv-SM 
och om möjligt nägot studiebesök. Fatta pen
nan och rita några rader till undertecknad och 
delge mig din syn på saken - men, det ska 
vara mig tillhanda i god tid. Värdorterna lwn
taktar jag per brev. 

73 es väl mött de 

SM5RC, DL5L, Matz Bj1LTeen, 
Ringvägen 29 A, Nyköping. 

Så var det då dags för värauktionen. Den 
blir som meddelades i förra numret tisdagen 
den 6 maj Id. 19 i Medborgarhusets lilla sal. 
Samma regler tillämpas som tidigare. Lämna 
in 2 listor väl märkta, innehållande saklistor, 
minimipris och kolumner för köpare och för
säljningspris. Alla prylar skall även vara num
rerade och försedda med säljarens signal. In
lämning kan ske hela dagen till Medborgar
husets expo och efter kl. 18 till Lilla salen. 

Än en gång vill vi meddela, att auktionen 
hålles av och för stockholmsavdelningens med

lemmar. 
Väl mött och god jakt på prylar. 

-CR/Charlie 

F'ö?'eningen Sveriges Sändareamatöre1' 

GSA ARSMÖTE 


Ett 50-tal medlemmar samlades på Restau
rant »Gambla Dörra» för att under ärsmötes
former dissekera och väga GSA styrelses ät 
gärder under det tilländalupna äret. Till ärs
mötesordf. valdes GSA hedersmedlem SM7QL. 
Efter det den avgäende styrelsen fätt »full och 
tacksam ansvarsfrihet» för redan begängna 
synder valdes följande ledning för GSA: ordf. 
SM6BLE, v. ordf. SM6GU, sekr. SM6ID, kas
sör SM6BZM, bitr. sekr. SM6AEN, sektions
led. SM6BRE, klubbmäst. SM6-1420. Till 
suppleanter valdes SM6BRU, SM6AIO, 
SM6BSM och SM6AMR. Åt SM6DA uppdrogs 
distributionen av QSL för Mölndal och Göte
borg. Beslöts att ingä till SSA med anhållan 
om rätt att få arrangera SM i rävjakt under 
1952 för en max. kostnad av kr. 2.000:- . Års
mötet beslöt inköpa surplus-prylar frän Eng
land för en summa av kr. 1.675:-. Valdes 
OZ2NU till GSA hedersmedlem och beslöts 
fortsätta det samarbete med Aalborgsavdel
ningen som planerats. 

Vid den därpå följande supen höll OZ2NU i 
kåserande form ett trevligt anförande om ama
törrörelsen i OZ-land. Fram pä småtimmarna 
ätskildes medlemmarna QSY:ande var och en 
till sitt QTH stärkta i tron på den nya styrel
sf'n.~· duglighet. 

KarlO. F'Tiden 

SMALANDS-MEETING 


blir det i Växjö den 18 maj. Även hams från 
andra distrikt är välkomna. Det blir bl. a. 
l'ävjakt i de smäländska urskogarna »där ingen 
mänsklig hand ännu satt sin fot». Anmälning
ar mottagas av -7MK (QTH OK i listan). 
Helst bör Du meddela oss omgäende. 

-1XY 

WEEKEND-MEETING 


I likhet med i fjol kommer rävjakt m. m. 
att anordnas i örkelljungatrakten den 24 och 
25 maj. NärmaJ;e besked lämnas var och en, 
som anmält sin ankomst före den 15 maj till 

SM1AED, Örkelljunga. 

0730-0S00 
0800-0830 
0830-0900 
0900-0930 
0930-1000 
1000-1030 
1030-1100 

Tid 

1900-1930 
1930-2000 
2000-2030 
2030-2100 
2100  ·2130 
2130-2200 
2200-2215 

I 

4030 

100-125-takt 
60-takt e) 

80-takt 

a) 
b) 
el 
d) 

e ) 

klartext 
klartext 
klartext 
alla morsetecken, 
trafik. 
slirskild text 

som förel{omma vid 

Uppehåll i sil.ndnlngarna äger rum tiden 21 
1952. 

Telegraferingslektioner 
ProS'rnm fUr tIden 1 allrH-30 sept. 1952 

För utsilndningarna under ovan angiven tid gäller ne
danstAende plan: 

Stalionssignal: SHQ. 

Frekvenser: V1lglängder: V1lgtyper: 
4030 ke 74.4 m Al 
6300 ke 47.6 m A2 
6452,5 ke 46.5 m 1\2 

I Måndagar-Fredagar 
Tid 4030 ke O. 6300 kC! __6452.5 ~e__ 

1/1- 20/6 1/·1- 20/6 I 

0730-0800 40-takt 60-takt b) 
0800-0830 40-takt 60-takt 
0830-0900 60-takt b) 80-tal<t 
0900-0930 SO-takt 80-takt a) 
0930-1000 BO-takt SO-takt 
1000-1030 100-takt b) 
1030-1100 

SO-takt a) 
80-takt 100-125-takt 

2 1/7-30}10 21}7-30/10I 
40-takt 60-takt b) 
40-takt 60-takt 
40-takt SO-tal<t 
40-takt a) 60-tal<t 
60-takt SO-takt 
tjO-takt b) SO-takt b) 
60-takt SO-takt 

Månd. , Tlsd .. Torsd., Fred. 
, 

ke och 6452.5 6300 kc 
I 

40-takt 20-takt e) 
40-takt a) 20-tal<l e) 
60-takt d) 30-takt e ) 
60-takt a) 30-takt e) 
SO-takt .60-takt 

I 

internationell 

juni-lO juli 

Per den 20 mars 1952 

SM7HG Eriksson, Hans, Storgatan 16, Nybro. 

SM3MD Hansso~, Nils, Box 3017, Gävle ~: 


SM5PS Karlsson, John, Avd. FD, FSS/FCS, Västcrå .-; . 

SM3AEC N y man, Ronny, Box 391. Matfors. . 

SM5AVQ Cederholm, Curt. Ugglevligen 13 A·, Ektorp. 

SM5AQX Torelm. Ingmar. Tuna Backar 7 . Uppsala 16. 

SM5BFC Jönsson, Rune, Lotlerivtlgen 31. Hä.gersten. 

SM7BUN Svensson, Hans·GÖran, Längebrogatan 39 A, 


L1Ingebro. . 
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BAlll·annonser 
AnnonsprIs: 1 kr. per rad , dock lägst 3 I<r. V. g. 
betala per I)()stgiro 522 77 eFter införandet. 

SÄLJES: Ha~~crafters S-40 i prima SkiCk: 110-250 
V AC. 0.~5---43 Mc. Pns kr. 500:-. SM3-2040. 

Curt \Vestllng. Box 51, Arnäsvall. Tel. Ornsköldsvik 
45063, mellan 17.30 och 21.00. 

TILL SALU: ~Iottagar. 10-20--40-80 In med rö
ren ECH-41, 7H7, 6K7. 61(7, 6Q7, 6V6 och AZ-1 

utan högtalare 175:-. Rör 808 10:-. Högtalare 
perm., dyn. 12" Fehodux 12 watt 40 :  . SI)olsystem 
, 'forotor» 13-30, 30-50, 175-580. Gr. 690-2000 m. med 
vridkond. ([abril<snytt) 50 : . BR-relä lO V DC 10 :-. 
){rlstallmlltrofon m. bordstativ KM-8 70 :-. 
S)158X, L. K Nilsson, L1ndbl:>dsvii!;. 5 B, SI<änninge. 

TILL SALU: Obe!;. IIkrll,tare (surplus, till C43 
trans.). Består av 3 kompletta 11krik. Rör: 4 st. 

866 (salmas) 2 st 6A3, 5Z3, 6SJ7 , VR150. IV. Vikt 
180 kg. Input: 110 V 1.7 kVA. Output: 2100 V 375 
mA, 500 V 400 mA, 415 V-20 V neg. Anbud till 
Sl\l5Pi-', N. O. Theve, Box 8..\fiirst.a. 

TILL SALU: 6AG7 14:  , 6N7 12:-, 6AC7 12:-, 
803 25:- m. fl. nya o. beg. rör. Thordarson drlv

trafo 72D01 (pp plates-pp grids) 20:-. Vridkonden
satorer ur TU-enheter 15-20 :.-. Modulatorenhet BC
456 35:  , div. motständ (färgcode) och kondensato
rer om ca 25 st. 5:- samt div. annan radiomateriel. 
SM5ANY. G. LC'nning, Obscfvatorlrgatan 2 A, Sthhn. 

829-B och 832 med lieram. hållare önskas byta mot 
univcrsalinstr. cl. likn. ev. mot me"lIansl{illnad. 

S~I4E8, SälJtnge. 

ÖNSliAS 8\·T!\.: GolvstatJv för mikrofon mot bord
stativ och en LME-telegraf.-nycJ<eJ mot förslag. 

S.'15AOF'. l)ul(vägen 16, nrolnma. 

T ILL SALU: Command,·r. dubbelsuper 1.6-30 Mc, 
. med kal. bandspridning f. alla amatörband. Pris 

1.050 kr. ~i\l5-702, A. Johansson, Puckgriind 19, 
Hä.gcrstcn. 

TILL SALU: Hadlostat.lon SUIt 274A i s){ick som ny 
med full uppsättnIng tillbehör o. ret:ervrör. Rx: 

Rl1::>::> med likril<t., slutsteg och högtalare i d:o läda 
375 :-. Tx: Tl151 200-500 kc, 3-10 Mc i original
låda 200 :-, Ovanstå.end e apparater fabriksnya. Ny 
trådsprla:"C' \\,"pbstcr, modell 178 ink\. fodral m. 10 
spolar, miluofon m . stativ, extra avmagnetiserare 
1.050 :-, S~16AA8, Göran PacJiendorff. BorAs, tf"l. 
13546 efter kl_ la. 

T 
ILl, SALU: ](om"lett hamstallon. Tx o:n abt 100 

watl. Prydligt byggd i [ros llackerade rack. Home 
made av fackman. R x BC-312-N med nätaggr. Kunna 
även säljas var för sig. Närmare upplysningar av 
SM7ACW. K. GrönvaJt, )>' 17, I{alllngc. 

TILL SAl_U: Amorll<ansl< TX/RX telefoni-MCW-CW. 
AVC. beatoSCillator, S-meter. 10-80-160 meters 

bandm. + 235 Mc. 18 rör. Ny, för hyggligt pris. Är 
du spekulant. skrIv då till Si\lG-1004, R. 1\rlstensson. 
LInnegatan 5ö. Göt t>bo.g. 

TILL SALU : Trafll,moltagare (ej hclt färdigbyggd), 
9 rör . MF 1600 I<c, Prahns SPOISysl. Baed 10-20 

--40-80 m. Pris 300: kr. SM5-2520, S. A. FrU., 
S(.rmlandsgntan 20. Kntrincholm. 

SM3BCQ 
SM5BMQ 
SM6BWQ 
SM3BUS 
SM2BZS 
SM3BBT 
SM2BDT 
SM4BET 
SM5BRT 
SM5BEU 
SL3AJ 
SM4-2517 
SM5-2518 
SM7-2519 
SM5-2520 

SM5-252t 

SM4-2522 
SM8-~523 

S,18-2524 

Helgesson. Hilding, Brukskontoret, Iggesund. 
öhlund, Roll, Tessingatan 12, Västerås. 
Berntsson, Gösta, Spel vägen 3 , :\lin~~ :!.9 . 
Rooth, Jan, Akargatan 57 B, Gävle . 
Dackfeil, Åke, Bureusvägen 21 , Bromma. 
Oppman, Gunnar, Albion 29/2, Gävle . 

Bäcl<ström, Per-Olov, Röbäcksby . 

Gandie, Bertil, Fältvägen 26. Kris tinehamn. 

noth, Bertil, Bergsgatan 16, Enköping. 

Rydh, Gunnar, Bergvik, Bromma. 
Kungl. ;\/orrl. Trängrcgemente, T 3, Sollefteå. 
Joos, Arnold, Norema, Malung. 
Holmgren , Lars-Olof, Idun 16, Stuvsta. 

Edlund , Göthe, PI. 20, Sm,i1ands Taberg. 

Fritz, Sten Åke, Sörmlandsgat. 20 , Kalrine

holm. 

Torssell , Staffan, Jägarstigen 12, Salts jö-Du f

näs. 

Broman, Ake , Box 1016, Falun . 

Santiago, Antonio de Alenear, Box 29R, Foata

leza, Ceara, Brazil. 

Stendahl, Gunnar, Kyrkoesplan:lde!1 21, Vasa, 

Finland. 

Fmj:l:lc!C" medlemnla.r ha begärt. sItt utt riLrk ur SSA: 

SM4AHD 
SM5AQI 
SM5BGC 
S;\15BQF 
SM7-2061 

ADRESS

SM7AW 
SM5BQ 
SM5BU 
SM4DG 
SM5FV 

SM5GH 

SM71B 

SM6LZ 

SM5MS 

SM6NI 
SM70C 
SM5QD 
SM5TK 

SM5UE 

SM5UH 
SM5WF 

SM4XG 
SM4XL 

SM4ZF 
SM3AGC 
SM2ALC 

SM3AGD 
SM5AMD 
SM5AUF 

SM5AWF 

SM5ATG 

SM6AZG 

SM5AAH 
SM5AAJ 
SM7ATJ 
SM4AVJ 

SM6A A K 
SM7AMK 

SM5AVK 

Slv!7AFL 

Ejewall, Lennart, Storgatan 11. örebro. 
Lenander, Kurt. Ritarvägen 4. Bromma. 
Löfblad, Thore, 7 Komp. I 13, Falun. 
Ehnberg. Stig, Sysslomansgata n 11 n. b., Sthlm 
Svahn, Göte, Central gatan 29 /\fl, Nässjö. 

OCH SlGNALFIIRXNDRlNGAR 

Per don 20 mars I9~2 


Westgärds, Axel , Valhallaväg. 13, Karlskrona. 

Lundeli, Olof, Medevigatan 16, Motala. 

Herder, Hans, Akarhagsgat. 2 C, Västerås. 

Gunners, Nils-Erik (e,,-2466) Färnäs. 

~ahlberg. Bror H. A ., Grundtvigsgatan 51, 
Bromma 3. 

Weyde, Bertil, Linn~gat. 85/2 c/o v. Brömsen, 

Stockholm. 

Forsmark, Lennart, Nils Krummesgata 3, 

Tranås. 

Carlsson, Bengt, AdOlf Andersohnsgatan 14 Af 

Vänersborg, 

Rasmuss'Jn, Rune, K . Utrikesdep., Jakcbsgatan 

30, SlocI,holm . 
Johansson. David . Fredsgalan 10. Tlbro. 
Eh\;'ard , Harry , Valje, Box 10. Söl ves borg. 
Zillman, R., Elias Lönrolhsväg. 8/2, Bromma. 
Franz~n. Kurt, M/S Dalhem , Red. AB Volo. 
Sturegatan 6. Stockholm. 
FrostelI, Sven-Torsten, Brantingsgatan 40, 
Stockholm. 

Palmblad, Ake, Hoibergsgatan 107/1, Bromma. 

Larsson, Foll{e (ex -2505), Villa Ferlov, 

Ljungsbro. 

Gyllenbel'g. Karl-J., Ö. Vintergat. 56. örebro. 

Breekström, Sune. Brevl. 3800, Saresgatnn, 

Borläng~. 

Svensscn , K a rl. Box 544, Insjön. 

Persson , Oskar (ex-2347), Grönviken , Bräcke. 

Ström, Bengt, Geofys. Ob!lerv. Chalmers Tekn. 
Högskola, Kiruna. 
Sjölund , Arild (ex-2426). Box 3405, Johannedai 
lngemansson. Stig, Sverkersgat. l. Hägersten. 

Traw~n . Martin Olof, Kvarnbacksvägen 102;3, 

Bromm a.. 

Bergholtz-Widell, Arne , Rindögatan 12, Stock

holm Ö. 

Gustafsson, Åke, Kungstensgatan 26 B/3, 

Stockholm. 

Nelin, Bert. Teatergatan 19, c/o Lundgren, Gö

teborg. 

Norström, Göran, Bondegat. 4, Nara stad. 
Wahlman , I. G .. Reuterholmsväg. 13/1, Älvsjö. 

Ekdahl. Bror, S:a Grängesbergsg. 12 a , Malmö 

Bäckiund. Hugo (ex-2372), ROlfserud 32 C , 

Sätfle. 

Joha nsson. Olle (ex-1633) Bomma/:at. 7, Skara 

Rydström. Lennart, FSLL, Radioskolan , Karls

krona . 
"'pI. 26-10-51 G. Rägfeldt (ex-2199) , 4 komp. 
S l, Slockholm 61. 
uram . Göran, Box 11, Läckeby . 

SM:;AKL 
SM5ABM 
SM4ATM 
SM6ACN 
SM6AEN 

SM5AYN 

SM3AEO 
SM7AKO 
SM.3AEP 

SM5AGP 
SM5AJP 
SM5AKP 
SM5AHQ 
SM5AES 
SM5 A FS 
SM5ART 
SM1AUT 

SM2ALU 

S,-l6AEW 

SM6ACV 
SM6ARV 

SM4AMX 
SM5AJZ 

SM5A T Z 
SM7BKA 
SM5BCB 
SM4BDB 
SM5BUB 

SM5BSC 
S,17BTC 
SM5BUC 
SM6BCG 

SM5BKH 
SM4BPH 
SM5BBJ 

SMfiBPJ 

SM5BTL 
Sj\·{7BDM 
SM5BDN 

SM6BON 
SM3BUO 
SM5BEP 
S:W4BGT 

SM4BTT 
SM7BDU 

SM5BLU 

S,'l 3BPU 

SM7BSU 

SM3BWU 
SM5BAV 
SM5BDV 
SM3BPV 

SM2-1667 
SM5--1776 
SM5- 1S[;3 

SM5-22l1 
SM5-2405 
S:017-2448 

B ygren, N. G .. Ripvägen 30, Barkarby. 

RickhollZ. Tage, Odin 2, Stuvsta. 

Persson, Börje (ex-2364) , Kungsgat. 18, Säffle. 

Andersson, Tage, Glbraltargat. 5 H. Göteborg 
Bjureblad. Lennart (nä Berntson) , Knektedals

gatan 7, Göteborg. 

Stendahl. Gösta, M/S Diana, Red. AB Diana, 

Norrlandsgalan 2. Stockholm. 

Eriksson, Sven, Hästhagen, Bergvik. 
Sjövall, Torsten, Baldersvägen, Karlshamn. 
Norsledt, Bertil (ex-2080), Centralvägen 17. 

Gävle. 

Perrault, Lars, Lugnet 185, Hällebybrunn. 

Rehnv n ll , Erik, Gästgivarvägen 14, Västerås. 

Wiberg, Sven, Biblioteksgatan 30/2, Stlllm Ö. 

'i'ranhammar, Börje, Katarinavägen 18, Sthlm. 

F;ns~ö. Gunnar, Herdevägen 11, Spänga, 

.Hellström. Bengt. Linn~vägen 5 B, N y köping. 

Hjorth , Stig, Roslagsgat. 21 , Stocl<holm. 

Carlsson. Sten-Birger, Ängsgal. 19, c/o ErJl<s

son . örebro. 
Engström, Lars-Inge (ex-2147) , Träd/:årdsgat. 
8 , c/o Jakobsson, Luleå. 
Johansson. Yngve, M/S Sameiand , Sv. Orient
linjen. Göteborg. 
Eriksson, Erland, Traneredsvägen 84. Göteborg 
Andersson, Veine, Chalmersgatan 11, c/o Elan
der, Göteborg. 
Persson, Tage, Ransby. Lysvilt. 
Bäck, Gunnar, Bol<bindarvägen 86/1, c/o WiI<, 
Hägerste~. 

Granell, Lars, Bryggeriv. 7, Uppl a nds Väsby. 

Olsson , Sven, PL 250 , Huhultsslätt. 

Strand, Karl-Erik, Almsväg 23, Sundbyberg. 

Törner, Carl-Axel. Strömnäsbruk , 

Möller, Gunnar, Västmannagat. 44 , c/o \Vass

man, Stockholm. 

Folkesson , Sture, Ekholmsväg. 311, Linköping. 
Eklund. Curt, Stallmästargat. 17, Malmö. 
BJllström, Lennart, Rubinväg. 18/1, Hägersten. 
'l'hors~on, Bengt, Barnavd. Lasarettet, Väners
borg. 

Wilander, Bengt, Långbroddsvägen 28, ÄI\'sjö. 

Arpman, Ebbe, Box 147, Grums. 
Emanuelsson. Ingvald, Terrängvägen 48/2, 
c/o Holmiund. Hägersten. 

Bricsson, Sune, Tandl.-Högskolan, Holländarg. 

17, Stockholm. 

Nordström. Vilhelm, Sicklingeväg. 16, Enskede. 

Nilsson, Bernt R., Ellenborgsväg. 97, Malmö. 

Lindell. Börje, Värtavtlg. 84, c/o Spjuth. Vigg

byholm. 

Zelander. Sten, Birl<agatan 10 C, Göteborg. 

Bacl<:nan, Åke, Semlnariegatan 6. Härnösand. 
Malm. Lars, 4 komp.. AUS, Uppsala . 

Johanoson, Ingmar (ex -2398 ) , Box 692, Bor

länge. 

Berg. Lo,nart, V. Vlntergat. 186/2. örebro. 

Persson, Enock (ex-H60). Gölngetorget l, Ty

ringe. 

Grundberg, Ragne (ex- 2060), Lfi.nghalsväg. 21 

clo A ndersson, Johanneshov. 

Lundgren, Drill:: (ex-1232), Blomstervägen 16, 

Sollefteå. 
Jansson, Birger (ex-1809). Hagadalsgatan 28. 
Tranås. 
Wigersand, Gösta (ex-2303). Hertsjö. Boll näs. 
\Vjd~n, Åke (e x -22r>2). Solvägen 17, Näsbyparl< 
Ryd~n, Lars (cx-2336) , Barrv. 11, Sollentuna. 
Ohlsson , Sven Åke. Kristineberg, Box 411. Sö

derhamn. 

Johansson, Folke, Råstrand. Sappetsele. 

Lundin , Karl-Gösta , Asvägen 4. Solna 1. 

Nehlin , S\"en , K a rlbergsvägen 40, c/o HOffman, 

Stockholm. . 
Fabiansson, Sylvia, Pepparvägen 3/7, Enskede. 
Hedborn, Eric, Essingestråket 9/2, Stockholm. 
EI<elund, Bertil. 1081-11-51, Arm~ns Signalsko
la. Box 12025, Stockholm 12. 

OBSERVERA 

att endast den som har tIllständsbevis äger rätt 

att Inneha och nyttja sändare. 

FÖTeningen Sveriges SändarearnatöTer 

Svensk Surplus 

SSA:s Försäljningsdetalj har från Mari
nen skaf1at en del surplus-materiel, vil 
ken härmed annonseras till salu: 

.. 
\, 

,. a. ,,"~.: 

-11",,· -.~-f-'~ 

" 
10 W Tt;Lt;FONISÄNUARE Typ STS-10K m. vilxelströmo

tillsats. Typ TV-10-39 för 75-220 V 50 P/s. Frekv.

område 1.4-4.2 Mc. ECOjCO-PA och p-p modulator 

m. totalt 4 st. 6L6G. HF-amp.-meter 0-1.5 A Weston 

mod. 507 ingclr. Sändaren är inbyggd i en siluminläda 

med dimensionerna 455 (bredd)X535 (höjd) X330 

(djup) mm. Handmikrotel. Ingär. Pris kr. 50:

3 W UI{-STATION M/39-IJI (se kliCM ) bestående av sän

dare ECO-PA (6E6G + 6V6G) med modulator p-p 6V6G 

OCh motlagare 7-rörs super (6K7 HF, 6L7 blandare, 

6C" HF-osc.. 6/{7 MF (2 st.). 6B8 2. del. o. 1. LF 

samt 6G6G som slutrör]. Sändaren och mottagaren är 

avsedda för 5 fasta frekv enser inom omr, 50--60 Mc. 

In.str. 0-200 mA Weston mod. 506 ingår. Stationen är 

inbyggd i en låda av plåt m, framsvängbar panel och 

är avsedd att anslutas till 110 V 50 p/s. Handmikrotel. 
ingår ej i priset. Pris lu. 50:

TELEGRAFN\'CI{~;L PrIs. kr. 5: 

i\Iaterielen kan beses å. j(ansliet fr. o. m. de.-t 12 maj. 

Till tjänst för Inndsortsmedlemmarna tir 2/'J 0.\' lagret 

reser\"ernt för df"ssa . doch. f>ndast fram tlU den 20 maj. 

All mat.erlel säljes ' 1 belJnUhct sklch. Jo;mballagc, I)ack. 

nlllgslwstnadcr och fr31<t d~lJlteras extra. 

SSA FöRSÄLJNINGSDETALJ 


STOCKHOLM 4 


Postgirokonto 155448 


TILL SALU: Heramiska rörhållare [ör am. 7-pol. 
miniatyrrör, Röret helt skärmat m. aluminium· 

sl<ärm. 2-hals mont. platta. Kompl. 2 :90/st. Itadlorör 
surpluz, stabilisatorrör VR90. 90 V-30 mA 11 :-, 
LK199. 150 V-65 mA 11 :-, Te50 80 V-50 mA 8:-, 
HF-pentod 6AG5 9:50. 

ING. Jo:. WALLIN, NMSSJö. 
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R 1155 TRAFII'MOTTAGARE. Gynna 
Några eXtanl,lar finnas ännu. sklcl< som nya. 

oi{r. 325:- brut.to vara 

Nyhet! annonsörer! 
Command TX chassi. ;v:;.ti6~~~r~:~ ;~~ 
1\Ied fullst,ändlg ombyggnndsbeskrlvnlng för 80- och Säg att Du såg det i QTC!40 m-banden ...................... J';ndast J{r. 28:

B-db d I justerade för 80 och 40 mre an spe ar, banden. En av vardera bör 

rekvireras för ovanstående sändarbygge. 


Pris per st. Kr. 3 :50 
 ,- "\ 
Modulator för skärmg.-mod. med 3 rör. \"!lra~ 1 

. st. 1625 I slutst.eget ...... Kr. 40.- OJJIFORlllARE 
för 3.5-5 meter. - Skii 
RF 27 Kc·nverter ningar! Pröva RF 21 på 
 Vid behov av omformare, UCjAC, lwntakta ex

tyska och danska UI{V-staUoner! 1\Ied 3 rör Kr. 40:
AFA! Har ett antal bIlliga maskiner 1 lager lämp

Itga tör a.matörstatloncr och t.rM!jpf'lan~.TUSB, ~~~:~I:~ ~~r:~~~~!~r~~'Q~o~:-. I övrigt se 
Ä.ven avstörning av om!ornlare utföres. 

BElS KADI'O HANS GOLDSCHMIDT 
Polhemsplalsen 2 GöTEBORG OllENGATAN :18, STOC}{HOLlIl 

Tel. 32 05 38, siiluast l1-1D 
säkrast 16.00-11.30 

SlIf6BWE Ragnar von Rels, tel. 1558 33 

\.. ..J 

Il ilD I O JUilT E IlIEL 
MOTTAGARE R1155 .... , .................................... . 319:50 

OLJEKONDENSATORER,4 f.lF, 750 V ........................... . 7:20 

RF·INSTRUMENT, 3 A, termokors, 2" ......................... . 11 :50 

USTlNSTRUMENT .................... , ............ , . , ....... . 16:50 

KER· KONDENSATORER, vrid·, 50 pF ......................... . 3:50 

PRECISIONSSKALOR ........................................ . 3:50 

RöRET E1148 (likn. 2e22) ............................... . 5:
WS·38 WALKIE·TALKIE . . . . . . . . . .. . . . .. , .................... . 135:
TUNING UNITS TU7B, TU8B .................................. . 24:
TR3558 ..... , ............................................... . 65:
KATODSTRALERÖR 5CP1 , ............................. , ..... . 28:
OSCILLOGRAF ANjAPA·1, obs. ej "delvis demonterad" ....... . 145:
DYNAMISKA HöRTELEFONER .............. , ................ . 16:50 


Begär prislistor. Ytterligare en större kvantitet materiel 
kommer att realiseras i maj - vi skickar gärna realisations

listor. 

VI D lE O lP RO D U EYlE R 
Box 25066 - Göteborg 25 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

, ~ 
r ,* SPECIALRöR * * FEEDERLEDNING * NU I LAGER 


Typ PriS Kr. 
 :100 ohm 

:'\'lJ [ LAGER 

6AB4 ........... 8: 
5R4GV .............. 22:

Pris pe: meter Kr. 0:90 
GAG1 ...... .. . . .. . .............. . ... 15:
6AHG . . ..... ... . ........ ... 24: STJCKKONTAKT 2-1'01.. miniatyr tlll ovan
6V6G ............... . . 12: stående. :1 mm försvllvrade stift. Stlfta"stiind 
902 .................... 86: 8 nun. Hylsan tUlverkad av svart plast och 
954 ................ . .......... . .... 12: sA lwnstrut'rad att den eftf>r anslutning av 
95SA ............................ 12: I{abeln kan tryckas IhoJ).
959 .... ......... . . ........ . ...... . .. 12:

Pris J{r. 1:10llCSO ............... 25:
S:12A .................. . .. . ......... 40: HONKO.'1'l'AK'l' fiir ovanstående Pris Kr. 1:55 
QQE04j20 ............ ' ... .. .... ... . .. 55: Il CHASSJE]{O:>TAKT för ovanst. PrIs ]{r. -:45 Jl i;;~2~.E.AGO.::::::: : ::::::::: .... 1~~= J 

HANDIE T ALKIE 
Komplett byggsats till 2-rörs Transceiver för 2-metersbandet 

Pris Kr. 95:-
HöRTELEFONER 
Nedanstående hörtelefoner av det tyska kvalitetsmärket »OMEGA» 

äro samtliga högohmiga (2000 ohm) och ha en 1 meter lång anslut

ningssladd 


Dosor av brun bakelit med dubbla ställbara hjässbyglar över
klädda med läderimitation .......... , ............... Pris Kr. 16:

Samma som ovanstående men med enkel brun krymplackerad 
bygel .. " .................................... Pris Kr. 12:-

MINIATYRHöGTALARE "STENTORIAN" 2112 tum 
Mått med fästplatta 63X63 mm. Djup 33 mm. 

Imp. 3 ohm ...................................... " Pris Kr. 22:

NYCKELSUMMER 
En synnerligen lämplig telegrafiapparat för amatörer, klubbar och 
för alla dem som önskar sig en verkligt användbar träningsapparat. 
Apparaten drives med 4,5 V batteri. Pris komplett med batteri Kr. ~2:-

BUG TYP 140 Sv. Radio AB 
Utförsäljes till ett pris av ................................ Kr. 38:

THE RADIO AMATEUR's HAND BOOK 1952 Pris Kr. 22:40 

För övrigt finnes ett stort urval av schemor och 
byggsatser i vår nya katalog 

Rekvirera den och vi sänder den omgående till Eder 

I Allt mellan antenn och jord I 

ELFA RADIO & 
TELE VI SION 

Holländaregatan 9 A STOCKHOLM Tel. 207814, 207815 

~ ~ 

http:16.00-11.30
http:325:-brut.to

