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RI155 -spekulanter! 
Snyg'ga. exemplar av denna utmärkta mottagare fin"'" nes för omgående leverans. 325:- brutto. 

Bygg GRID· DIP . Illetern, 
ueskriven i deU.a nummer, Delar till samma: IN
DIKAlORINSlRUMENl 14:50. Spole med hällare 1:40. 
Kondensator 2 ggr 60 pF 9:-. 12AT7 14:- (sist 
nämnda brutto). AluminiumlAda anskaffa.s även ))Il 
btgär311. 

I ö"rlgt : Radaroscillo!,!ral m ed 6-tums TV-rilr 120 :-. 
BC455 '" 130:-. BC458-459 lX·chassln 26:-. 3000hm 
lwinlead för 550 watts outl>ut. 1.76fmet er. lUr.B 
~H'St. cnhf'ter 35 :-. S exh.antsnyckel 1 :-. 

Rör. Högsta amatörrabatt il nedan st. urIIttopriser: 
• 6AG7 - det Idealiska oselllator- och frehvens

Ilubularröret - 16:-. 6AC7 18:-, 6Y6, »clampröret» 
nr l! 12:-, 6C4 7:50, 6AQ5 (6V6 I miniatyr) 10:-, 
636 13:-, 6AK5 19:-, 9002 7:-, 12Al7 14:-, 12AX7 
12 :-, 6SN7Gl 11 :-. LU<rIl,tarerör: 5Y3Gl 5:50, 523 
8:50, 866 10:- (Ilet sista netto). Stau.-rör: VR105 
17:-. VR150 17:-. D e s s u t o m : 2 st. 125 wattsrllr 
826 I'r. 15:- och 2 st. 75 wattsrör 1625 ler. 8:-. 

Indikatorin:·strument 60-150 micro· 

ampere Temp. graderade. Lämpliga I absorp-


Uonsmeter, grtd-dIIJ-meter. I kombina

tion mcd germaniumdiod lN48 upptäckes ofelbart alla 

sorters »bus-sväugningar». Koppllnl:sschema medföl

jer! l,nda s t ]{r. 14 :30. 1::-148 , faurl" sn~' , I\r. 7 :-. 


BElS RADIO 
Polhemsplahen 2 Göteborg 


SM6BWE Ragnar von Reis, tel. 155833 

\", säkrast 16.00-17.30 ~ 


sU R P L U S: lOO·tals artiklar 

)rottagare Rl1155A 275:

I::-lSTRUMENT: 
0-500 /lA, 68 mm 
0-5 mA , 57x57 mm 
0-30 m A, 53 mm 
O-50 mA, 57 X 57 mm ...... . 
15--0-15 mA, 70 mm. Specialtyp med 
två. vridspolar på, samma axel 

2G:
11): 

14:
lG:

39:

I'ondensat."r, 0,02 /lF, 5000 V WKG 6:

Var. kond. keram., dubbla kullager: 2x15, 
2 X 25 och 2 X 50 pF resp. 7 :50, 
och 9:-. l x25 och 1X50 pF 

8 :GO 

G:5Q 

- Lagerl1sta sii.ndes mot 0:75 kr. I frlm. 

Nyhet! ~UNIATYROSCILLOGRAF i väska, komp!. 
med alla tillbehör och Instruktionsbok , kr 28u:
(e l. surplus) 

SIGNALJIEKANO 
IHltlk: Vii.strnannagatan 74, tel. 33 26 06 


Stockholm Va 


NYUE'.'ER Från "G E L o s O" 
14-RÖRS AMATÖRMOTTAGARE (DUBBELSUPER). BYGGSATSER: 

TYP G-207. 

Leverans från I.ager fr,o.m. Maj 1953, Pris kompl. med 
rör men excl. högtalare kr. 1.175,:- netto 

Allströmsmottagare. 
Växelströms

mottagare. 
Batteri motta ga re. 
Komb. batteri  & 

nätmottagare. 
Trådspelare. 
F. M. Mottagare. 
Spolcentraler. 
M. F. transformato

rer. 
Mikrofoner. 
Mikrofonkapslar, 
m.m, 

NATIONAL RADIO Målargatan 1, Stockholm C. Tel. 208662. 
- Rekv. vår realisationsprislista vilken utkommer i dagarna '-

Bröderna Borgströms AB , Motala 1953 

UR INNEUALLE'I' 

Årsmötet 1953 . ............. Sid. 67 

Enkel GD-meter . . . . . . . . . . . . » 70 

Likriktarkoppling special » 72 

Rävjakt ....... .. .. . ........ » 73 

Från UKV-banden ..... .. ... » 74 

DX-spalten . ................. » 75 
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SSA:~ styr,else 
Ordf.: SM5ZD, Kapten' Per-Anders Kinn

man, Hedvigsdalsvägen 24, Sollentuna. 
Tel. 353033 (ej 18-19). Tjänste 272540. 

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

Sekr. SM5TF, Jur. kand. Per Bergendorff, 
Herserudsvägen 58, Lidingö. Tel. 653158 

Skattmästare: SM5CR, Ing. Carl-Göran 
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna. 

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

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

QTC-red.: GM5WL, Ing. Hans Eli:oeson, Nor
lindsvägen 19, Bromma. Tel. 37 32 12. 

Distriktsledarna 
DL 1 SM1AZK, K.-G. Weinebrandt, BB 

VII, Fårösund. 
DL 2 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatgat. 

3 C, Boden. 

DL 3 	 SM6WB, Sven Granberg, Arvid 
Lindmansgatan 15 A, Göteborg H. 

DL 4 	 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
354 A, Vålberg. Bost.-tel. Karlstad 
42439. 

DL 0:-Stor-Stockholm, SM5QV, Gunnar 
Pettersson, Söndagsvägen 112, En
skede. Tel. 944377. 

DL B-Landsorten, SM5RC, M. Bjureen, 
Ringv. 29 A, Nyköping. Tel. 3785. 

DL 6 	 SM6ID, KarlO. Friden, Smörbolls
gatan 1 A, Göteborg H. Tel. 234240. 

DL 7 	 S;M7JP, E. Carlsson, Kinnagatan 23, 
Eksjö. 

Av styrelsen valda funktionärer: 

Bulletinredaktör: SM5AQV 
Bulletinexpeditör: SM5AQV 
Rävjaktsel{tionsledare: SM5IQ 

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

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

J;'Örsäljningsd.etaljens postgiro: 15 54 48. Be
tala alltid per postgiro. 

SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 
m. (frekv. c:a 3550 kc) och kl. 1000 på 
40 m. (frekvens 7016 kc). 

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

Annonstext i två exemplar sändes till Red., 
Norlindsvägen 19, Bromma (Tel. 373212) 
senast den 1 månaden före inför andet. Alla 
annonser betalas genom insättande av be
loppet på postgirokonto 522 77. 

Testledare : SM6ID 
Klubbmästare: SM5-010 
NRAU-representant: SM5ZP 

MEDLEMSNALAR kr. 3:

LOGGBöCKER 
kr. 3.:- (omslag grönt, rött, brunt, 
gult eUer faner) 

JUBILEUMSDUKEN kr. 4:

D:o MÄRKiEN kr. 2:-/100 st. 

POPULÄR AMATöRRADIO 
häft. kr. 12:-, inb. kr. 15:

UTDRAG UR B:29 kr. -:50. 

t 

ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 


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


ARSMÖTET 1953 

Beslutsprotokollet : 

Protokoll, fört vid årsmöte med Sveri~ § 6. 
ges Sändaramatörer å hotell Malmen den Revisor Barksten (ex-VL) uppläste reVisionsberättelsen, 
22 februari 1953 kl. 10.00 SNT. som med godl<ännande lades till handlingarna. 

§ 7. 
Närvarande: 63 medlemmar, varjämte 134 medlemmar Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 

vore 	 representerade genom fullmakter. det gängna verksamhetsäret. 

TELEGRAFVERKETS MATRIKEL kr. 1:75 

TEKNISKA, FRAGOR kr. -:75 

STORCIRKELKART A kr. 2 :50 

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 
med nålfastsättn. kr. 3 :-, 
med knapp kr. 3: 25 

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

Samtliga priser inl<;l. porto. Vid postförskott 
tillkommer 45 öre. 

Sätt in beloppet p~ postgirokonto 15 54 48 
och sänd beställningen till 

sSA FÖRSÄLJNINGSDETAlJEN 
Magnus Ladulåsgaian 4 Stockholm 4 

L 
Föreningens ordförande, SM5ZD, hälsade de närvarande 

välkomna och vände sig särskilt till de gästande LA4ZD 
och LA1UD. 

2. 
Till ordförande för årsmötet valdes SM5RO och till 

sekreterare 	SM1ASJ. 
Till justeringsmän utsägos SM5JE och SM7JP. 

3. 
Mötet godkände dagordningen efter det att under § 14 

tillagts en punkt d) övrigt. 

4. 
Kallelsen till ärsmötet förklarades vara stadgeenlig och 

godkändes. 

5. 
Styrelse- och årsberättelserna, vilka före sammanträdet 

utdelats i stencilerad form, godkändes. 
Efter diskussion, som avslutades med votering, beslöts 

med 86 röster mot 76, att årsberättelse i framtiden om 
möjl1gt skall publiceras 1 QTC 1 samband med kallelsen 
till 	ärsmötet. 

Även den föreliggande kassarapporten godkändes. 

§ 8. 
Vallwmmitt~ns ordförande, SM5RO, meddelade, att 

samtliga styrelseledamöter förklarat sig villiga emottaga 
omval, och årsolötet omvalde enhälligt hela den avgåen
de styrelsen: 

Ordförande: SM5ZD Per-Anders Kinnman. 
V. ordförande och kanslIföreständ. : SM5WJ Ivar Wes

terlund. 
Sekreterare: SM5TF Per G. Bergendorff. 
Tekn. sekret.: SM5PL Rolf Grytberg. 
Skattmästare: SM5CR Carl-Göran Lundqvist. 
QTC-redaktör: SM5WL Hans Eliaeson. 
QSL·manager: SM5ARL: Gunnar Lönnberg. 

§ 9. 
Revisor Barksten omvaldes enhälligt och till ny revi

sorsuppleant utsägs SM5FA. 

10. 
Till ny valkommltt~ valdes SM7JP, SM1XL och SM5AFC 

med -5AFC som sammanl{allande. 

1l. 

Det framlagda förslaget till bUdget för det komman
de arbetsäret godkändes och mötet uppdrog ät styrelsen 
att i samarbete med SM5GR m.fl. undersöka, om en 
förbättring av QTC:s ekonomi kan vinnas genom över-

Bidrag skola vara red. tillhanda 
senast den 10:e i månaden 

före resp. nummer 
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flyttning av tryckningen till Stockholm samt genom en 
omläggning nv annosackvisitionen 1 samband därmed . 

§ 12. 
Efter några voteringar bestämdes årsavgiften enbäl

ligt till 24: - kronor. 
§ 13 . 

Efter avslutat NRAU-sammanträde in[unno sIg dele
gaterna vid årsmötet och de utländska gästerna OZ8T, 
LA4L och OHIPS hälsades särskilt välkomna. 

§ 14. 
Kl. 13 .00 ajournerade sig mötet en timme för lunch, 

men som vanligt visade sig lunchen fordra en och en 
halv timme. 

§ 15. 
Efter lunchuppehållet överlämnade SM5WJ SSA:s för

tjänsttecl<en I silver till SM5IQ för det utomordentlig" 
arbete, han nedlagt till »rävjaktens:!> fromma. 

§ 	 16. 
SM5PL och fröken Fabiasson utdelade priser till vin

narna i gärdagens telegraferingstävlan och SMGID för
rättade prisutdelning för jultesten 1952. 

§ 17. 
Kl. 14.50 fortsatte förhandlingarna och den av före

gående ärsmölet antagna stadgeändringen med anledning 
av 	FRO:s upplösning beslöts nu för andra gången. 

§ 	 18. 
Med anledning av motion från SM4XL beslöts, med 

70 röster mot 36 att årsmötesprotokollet skall föras I 
form av beslutprotokoll och att på grund av detta be
slut erforderliga tex tkorrigeringar sl'ml1 göras i stadgarna. 

§ 19. 
l frågan om »rörligt» årsmöte beslöts med 58 röster 

mot 37, att mötet i princip skall hållas vartannat år i 
Slockhol m och vartanna t är i landsorten. 

§ 	 20. 
Eftersom Göteborgs Sändare Amatör (GSA) genom 

SM6ID inbjöd till årsmöte I Göteborg 1954, beslöt mötet 
uppdraga ä t SM6ID att I samarbete med G.S.A. ordna 
årsmötet 1954 I Göteborg. 

§ 21. 
En kommitt~, bestående av SM6BEF, SM5TF och 

81'\'1610, hade behandlat frågan om proceduten vid ev. 
uteslutning av medlem och framlagt ett förslag om änd
ring av stadgarna s § 19. Förslaget godkändes med tlll 
lägg, att den medlem, som kan ifrågakomma för ute
slutning, skall beredas tillfälle att yttra sig, innan frägan 
a vgöres, samt att Ilan skall ha överklaganderätt vid fö
reningens årsmöte. 

Styrelsen fick i uppdrag att n[nnare formulera dessa 
tvii inlägg. 

Den i det antagna förslaget förutsatta »diciplinn[mn· 
den » fick följande sammansättning: SM6BEF, SM3AXM 
och SM4XL med SM3AXM som sammankallande. 

§ 22. 
SM5ZD redogjorde för de under det gångna året med 

Kungl. Telegrafstyreisen förda förhandlingarna angäende 
21 Mc-bandet, bandinskr[nkningarna, C-amatörernas fre
kvenser m. m. 

En 	 sl<rivelse, daterad den 13 februari 1953, från Te
legrafstyrelsen uppl[stes och av skrivelsen framgIck, att 
för C-amatörerna även upplätlts frekvensområdet 7035
7050 kc under förutsättning, att den använda sändaren 
ä r kristallstyrd med högst 5 watts input. Enda tillåtna 
trafiksätt är här A l-

C-certifikat kan enligt samma skrivelse numera [ven 
erhällas av personer, som under det år. då prov avlägges, 
uppnä minst 50 ärs älder. 

§ 23. 
Mötet beslöt att till styrelsen hänskjuta frågan, om 

telegraferIngs tävlingar skola anordnas 1 samband med 
årsmöte, som avhålles utanför Stockholm. 

§ 	 24. 
Dä SM5WL förltlarat sig villig att kvarstå högst ett 

å r till (det tjugonde) som QTC-redaktör, fick styrelsen 
I uppdrag att biträda valkommitt~n I dess försök att 
finna en lämplig efterträdare till honom. 

Dä intet ytterligare förekom , förklarades årsmötet av· 
slutat kl. 16.55 SNT. 

OLLE HUZELL 

SM5RO 


mötets ordförande 

GöSTA SJöSTRAND 

SM4ASJ 
mötets sekreterare 

Justeras: 
BöRJE GUSTAVSSON ERIC B. CARLSSON 

SM5JE SM7JP 
justeringsman justeringsman 

DL-val utlyses 
Rösta på lämplig ledare för Ditt di

strikt. Röstsedlarna sl,all vara kansliet 
tillhanda senast den 30 apriL 

Använd den röstsedel som medföljer 
detta nummer av QTC. 

Vem betalade 

den 11 mars in årsavgiften på postkontoret 
Stockholm 21? Posten har slarvat bort talong
en och det enda signalementet är nu att redo
visningsnumret är 25798. Innehaval'en av be
talningsbeviset med detta nummer torde med
dela kansliet. 

HÖG TID 

är det nu att betala ål'savgiften, som enligt 
stadgarna skall vara erlagd före mars må
nads utgång. Alla de som redan betalat in 20 
kronor ombedes skicka de resterande 4 kro
norna. Använd det postgirokort, som med
följde förra numret. 

En vecka efter det detta nummer kommit ut 
strykes de som ej betalt och dessa får ej QTC 
nr 5. 

Astölägret 1953 

Tredje veckan i juli är en pålitlig sommar
vecka i Norrland. Även i år får vi, genom väl
villigt tillmötesgående av Lv 5, disponera Ast
ön för årets sommarläger. Lägret börjar mån
dag den 13 och slutar söndag den 19 juli. 

Vad man sysslar med på Astölägren är väl 
känt vid detta laget. Vi söker givetvis även i 
år komma med några trevliga nyheter på lä
gerprogrammet. Som vanligt kan man ta fa
miljen med, och fördelningen av platser i fa
miljeförläggningen sker i tur och ordning efter 
anmälningarna. Priset skall vi söka hålla om
kring 6 kr.-6:50 i vilket ingår logi (inkL 
sänglinne och filtar) samt tre mål mat om 
dagen. 

Reservera alltså en semestervecka för Astön 
och skicka in anmälningar till SM6WB. Adres
sen finns på andra sidan i QTC. 

SM6WB 
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DA-testen 1953 

Det är nu dags att inbjuda till den åttonde 

tävlan om UA-pokalen. 

Tider: 

Lördagen den 25 april kL 0530- 0730 SNT 
kL 2200- 2400 SNT 

Söndagen den 26 april kL 0700-0900 SNT 
kL 1400-1600 SNT 

FTe1cvenser: 3.5 och 7 Mc. Endast CW tillåtes. 
Genomgående dåliga tonrapporter kan med
föra diskvalifikation. 

Anrop : TEST UA DE SM ... Anropet får 
upprepas under högst en minut. 

Tävlingsmeddelande av typen 13579 KARLO 
skall utväxlas. De båda första siffrorna utgöra 
löpande nummer å förbindelserna och de tre 
sista äro RST-rapporten. Som startnummer 
får vilket som helst tvåsiffrigt tal användas. 
Bokstavsgruppen består av fem godtyckligt 
sammansatta bokstäver och ändras för varje 
QSO. 

Poängberä1cning: Under varje tävlingspass 
tillåtes högst en förbindelse per deltagande 
station och band. S.k. korsbands-QSO äro ej 
tillåtna. 

Tävlingslogg, snyggt förd, helst av SSA edi
tion, skall vara insänd till SM6ID, KarlO. Fi'! 
den, Smörbollsgatan 1 A, Göteborg H, senast 
den 28 april 1953. 

Priser: Vinnaren får sitt namn ingraverat på 
UA-pokalen och får dessutom en graverad mi
niatyr av densamma. De tre närmast följande 
erhålla vardera ett SSA-diplom. 

Göteborg den 12 mars 1953. 

SSA Tävlingsledning ! -61D 

2. OZ-CCA-contest 
EDR indbyder herved sine licenserede med

lemmer samt licenserede medlemmer fra de 
evrige IARU tilslutende amater-organisationer 
til deltagelse i den 2. »OZ-CCA»-Contest, der 
afholdes fra: 

21.00 GMT lerdag d. 9 maj 1953 til 
21.00 GMT s0ndag d. 10 maj 1953 

idet perioden fra kL 00.00 til kL 07.00 GMT 
sendag d, 10 maj 1953 er lukket for europreisk 
trafik. Alle officielle amat0rbånd må benyttes. 

Regler i0rigt: 

1. 	Forbindelser i denne test grelder til »OZ
CCA»-diplom. 

2. 	 Både telefoni og telegrafi kan benyttes, men 
forbindelser inellem telefoni- og telegra!i 
station treller ikke. 

3. 	 Opkald skal foretages på felgende måde: 
CQ OZ-CCA de... OZ-stationer skal ved 
opgivelsen af deres call angive deres respek
tive amtsbogstaver, f. eks.... de OZlW/M. 

4. 	 Ved enhver forbindelse udveksles en kon
trolgruppe, der består af RST eller RS efter
fulgt af tre cifre, der angiver QSO-nr., be
gyndende med 001. 

5. 	 Hver forbindelse giver 2 pOints, på 144 Mc/s 
dog 4 points. Videre regnes med en multipli 
kator, der svarer til det samlede antal kon
taktede amter. Total-score er summen af 
QSO-points multipliceret med summen af 
multiplikator-points. Eksempel: 
144 Mc/s 5 QSO = 20 p. med 3 amter 

30 » 10» 20 p. » 5 » 
21 » 15» 30 p. » 6 » 
14» 20 » 40 p. » 10 » 

7 » 12 » 22 p. » 5 » 
3,5 » 25 » = 50 p. » 11 » 

184 X 40 = 7360 p. 

Der regnes kun med forbindelser, hvor ken
dingsbogstavet er rigtigt angivet. 

6. 	 De bedste stationer på cw og fone i hvert 
deltagende land eller call-område tildeles 
EDR's diplom, der kommer til at foreligge 
i nyudf0relse. 

Dette diplom tildeles ligeledes de tre OZ
stationer, der har opnået flest points i kon
takt med udenlandske stationer. 

7. 	Logs indeholdende call og kendingsbogstaver 
for kontaktede stationer, afsendte og mod
tagne rapporter og kontrolgrupper, tid og 
frekvens samt trafikform: cw eller fone, 
sendes til EDR's testudvalg med seneste 
poststemplingsdato 1. juni 1953. Resultater~ 
ne vii senere blive offentliggjorte i »OZ» 
samt tilsendt de deltagende udenlandske sta
tioners organisationer til offentligg0relse i 
de respektive amat0r-tidskrifter. 

8. 	 Samtidig udskrives en test for indregistre
rede danske og skandinaviske Iytterstationer 
for aflytningen af flest mulige forbindelser 
meJJem OZ-stationer på den ene side og sta
tioner fra andre lande på den anden side. 
Logs indeholdende OZ-stationens og den 
kontakted e stations calls samt i0vrigt som 
under § 7. indsendes ligeledes med sidste 
poststemplingsdato: 1. juni 1953. 

9. 	 Bed0mmelsen af de indsendte logs foretages 
of EDR's testudvalg, hvis afg0relse er in
appellabeL 

f. 	 EDR's testudvalg 
B0rge Petersen 

OZ2NU 

Loggarna till ARRL-testen 

skall vara poststämplade senast den 15 april 
1953. Sänd dem till ARRL Communications 
Department, West Hartford, Conn., USA. 
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En"~el GD-'J)'leter SOUl är atl'Jlorlundtf. 
av Sven Granberg, SM6WB 

Med jämna mellanrum brukar jag uppsöka nyttigaste instrument näst det vanliga univer
-BWE's (flitig annonsör i QTC) inte alltför salinstrumentet för ström- och spänningsmät

lättillgängliga surplusshop för att undersöka ningar. Efter en del små justeringar fick sche
mat det utseende som visas i fig. 2. Det är alIt om något nytt och intressant har kommit in . 
så varken mer eller mindre märkvärdigt änBland de senaste nyförvärven fanns en samling 
sina föregångare och det blir inte dyrare att

skönt bemålade Weston-instrument, av tillver
bygga. Finessen består i att instrumentet 

karen avsedda som oljetemperaturkontrollin kopplats i en .brygga, varvid spolens ena lind
strument, förmodligen i flygplan . Det upp ningshalva kopplats till gallerkretsen på GD
täcktes ganska snart att de icke voro funtade oscillatorn och den andra i gallerkretsen på ett 
som vanliga mA-metrar och en kontroll av annat triodsystem som med ett litet konst
instrumenten, kopplade som sådana, visade att grepp få.s att dra gallerström av samma stor

de buro sig mycket märkvärdigt åt. Dämp- leksordning som det första rörsystemet. 

R 

D etaljIIsta:
[Olm, ''2ATl 
Rl=30.000 ohm, 1/ 2 W vw-~+g R q ej~ <o C> R2=2.000 ohm, 1/2 W 

_" ~ :::: c~ ~ '"T" / RJ 
R3=50.000 ohm, l W 
R4 = 50.000 ohm, variabelt 

Cl=2 x 60 pF 

+1«: 13:::1 250V
+ 150-

, " 
. - ~ I:: 

I ~.",_. ...~=J I I 
L _ _ {.! _ : _.J 

I: :i 
C2, C3 = 100 pF, mica 
C4=500 pF, mica 

C=5.000 pF 

Fig. l Fig. 2 Fig 3 

ningen var minst sagt obefintlig och när vi I en GD-meter eftersträvar man ju inte ett 

sarengå.tt över halva skalan, knallade den angivet värde i p,A eller liknande utan man 

gladeligen vidare till ändläget. Följaktligen nöjer sig m ed ett utslag - dipen. Då det såg 

sökte jag lista ut vad det skulle kunna an trevligare (och originellare) ut med ett utslag 

vändas till. En amatör definieras ju av som åt höger kopplades instrumentet så. att det i 

liga såsom en person, som vid åsynen av ett stället för att dipa nedå.t, gör ett positivt ut

föremål, genast tänker sig detta använt på. slag. Uttrycket grid-dipmeter är alltså. oegent

något annat sätt. ligt. 
Vridspolen är uppdelad på två lika stora Som osciIIatorrör kan användas 6SN7, 6SL7, 

hälfter och den saknar den vanliga mekaniska 6J6 eller l2AT7. Eftersom 12AT7 är synner

nollställningsanordningen bestående av små ligen användbart till litet av varje och sväng
spiraler. (Intresserade hänvisas till fig. 86 i er villigt och glatt upp till höga frekvenser, 
»Populär Amatörradio». ) Inre motståndet i rekommenderas detta. Med den använda kopp 
spolarna håller sig omkring 25 ohm per spol lingen ·slipper man uttag på. spolen. Avstäm
halva. I instrumentets tilIedningar finnas in ningskondensatorn är förslagsvis på 2 X 60 pF.
byggda förkopplingsmotstånd. Kopplingen 

Dubbelrörets andra triodsystem användes för 
framgår av fig. 1. 

att balansera ut instrumentet. Till följd avEn uppkoppling i mitt »provchassi» visade 
kondensatorn C4 kommer även denna triodhalatt instrumentet var mycket känsligt. I en 

grid-dipmeter borde det alltså vara använd va att dra gallerström, vilken genom motstån

bart. En GD-meter hör också. till amatörens det R4 kan regleras mellan 0-100 fAA. 
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Spolarna kan man givetvis linda på tillgäng finns en ograderad skalplå.t om man tycker 
liga spolstommar. Med den använda kondensa den är bättre. Gillar man inte instrumentets 
torn och 15 mm Prahnstommar (typ 5014) blå eller gula färg kan denna tas bort med 
bli de aktuella varvtalen enl. nedan. Montering thinner. 
kan ske som fig. 3 visar. 

"OBSER1TERA!Spoltabell 

På förekommen anledning uppmanasBand I varv Iträ~~m' l lInk I Anm.Mc 
._  SM-amatörerna att icke använda bulle

28 15 0 ,4 tinens 80-metersfrekvens (c:a 3550 kc/s) 
21 

3 

2 varv i varje spår22 
I 

0,4 3 söndagar mellan 0900 och 0930 SNT. 

14 
 32 0,4 4 2 » » » » 

73 de -AQV
7 36 0,2 5 3 » » » » I

20 pF kond. över spolen 

3,5 4 varv i varje spär 
40 pF kond. över spolen 

64 0,2 6 

Parallellkondensatorerna, som böra vara k e Vi .,resentel'al' 
l'amiska, monteras inne i spolsockeln. Vill man 
att GD-metern skall kont inuerligt täcka områ EAOll.B 
det mellan 30-3 Mc bör avstämningskonden
satorn ökas till minst 2 X 150 pli' för att man I september förra å ret befann sig SM5GN, An
ej skall få fÖl' många spolar att handskas m ed. ders Djurberg, på semesterresa i Spanien. 

Bland de många hams han träffade där var 
EA0AB, vars station vi här har tillfälle attLinken användes vid antennmätningar etc., 
visa ett foto av.eller då. man ej kan komma åt mätföremälet 

med instrumentet, t. ex. i mottagare. 

Injusteringen är enkel. Man kontrollerar att 
oscillatorn verkligen svänger. GaIIerströmmen 
hå.ller sig omkring 100-200 fI A . Sedan vrider 
man på R4 så att visaren lättar från ändläget. 
Petar man sedan på oscillatorspolen får man 
ett ökande utslag mot andra ändläget. (Dipar 
den n edåt, skiftar man ytterändarna på. instru
mentanslutningen och justerar om R4 igen.) 
Håller man sedan en avstämningskrets intill 
GD-meterns svängningskrets så får man vid 
resonans ett tydligt utslag vars storlek är be
roende av koppIingsgraden. 

Instrumentet visade sig ge mycket bättre 
och tydligare utslag än en betydligt dyrare EA0AB heter Angel Margallo och hans QTH 
500 fiA-meter kopplad till GD-metern, förmod är Santa Isabel på den lilla ön Fernando Poo 
ligen beroende på att instrumentet har så tillhörande spanska Guinea. Sändaren har en 
ringa mel{anisk dämpning. input av 100 W och med hjälp aven 3-elements 

Inbyggnaden i en låda kan givetvis göras wide spaced beam förmår Angel göra sig hörd 

efter var och ens smak. Grejorna ryms annars över hela världen. Mottagningsförhållandena 

bra i en vanlig smörgåsask. Instrumentet sät där nere är miserabla i det QRN-nivån sällan 

tes då nedtill och kondensatorn upptill för understiger S7 i hans BC-348. 

att få. korta ledningar. Spänningarna, 6,3 eller Angel är angel-ägen (förlåt) om svenska 
21,6 volt och 150-120 volt kan tagas ur mot . kontakter och lyssnar åt norr på 14 Mc på 
tagaren. Under den självlysande »oljeskalan» söndagsmorgnarna. 

http:sareng�.tt
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Likriktarkoppling 

SPECIAL 


Häl- kommer schema och data för den lik
l-iktare vi omnämnt i Ur Ham-pressen nyligen. 
Tack, -ART! Red. 

När det gäller QRO ställer sig ofta nättrans
formatorn ganska dyr för amatören. Många 
har nog råd att köpa eller beställa en ny trafo 
med högre spänning på sekundären, en del 
kanske behöver den högre spänningen bara 
för tillfället, för ev. experiment o. d . Här skall 
visas en intressant koppling, där en sekundär
lindning på 2 X 300 volt användes två gånger, 
vilket ger 600 volt. Förutsättningen är dock, 
att transformatorn skall tilJa den effekt som 
kommer att tagas ut! 

+:JOOV 

VI r 5'(/~~, 5/1~. 
Ve, V~"5y~e; 

Som vi ser, så användes tre likriktarrör, ett 
5U4G eller liknande, samt två 5Y3G eller lik
nande. De båda 5Y3G :ornas anoder jordas och 
glödtrådarna, som skall ha skilda glödtråds
lindningar på transformatorn, anslutas till 
anodspänningslindningens båda halvor. Denna 
lindnings mittuttag blir 300 volt positivt rela
tivt jord. 

Nu inkopplas ett tredje likriktarrör på van
ligt sätt till anodspänningslindningen, och dess 
glödtråd blir således 300 volt positiv relativt 
lindningens mittuttag. Med andra ord: Detta 
sista rörs glödtråd blir 600 volt positiv rela
tivt jord! De efterföljande uppladdningskon
densatorernas driftspänning blir den vanliga, 

och inga speciella oljekondensatorer behöver 
användas. På detta sätt får vi två spänningar: 
En på 300V och en på 600V, utan att en effekt
slukande bleeder behöver inkopplas! Det enda 
extra som behövs är två nya glödströmslind
ningar om vardera 5 volt 2 å. 3 A. 

Nu kan skärmgallermotståndet till 807:an 
slopas. Vad detta motstånd kan ställa till för 
trouble har -XL redan skrivit om i QTC. 
Kanske det även finnes litet effekt kvar till ti
digare rör, varigenom lågspänningslikriktaren 
kan sparas. 73 

G Stig Hjorth, SM5ART 

OY3IGO 
I brev till SM5CO meddelar OY3IGO, att 

hans anropssignal tydligen då och då användes 
aven pirat. Flera SMs har råkat ut för denne 
och går därför och väntar på QSL från Fär
öarna. 

De, som önskar en äkta kontakt med OY
land, kan lyssna efter 3IGO på 3515 eller 3540 
på fredagskvällarna omkring midnatt svensk 
tid. 

En OY-station, som är aktiv på 3.5 och 14 
Mc på såväl CW som foni. är OY2Z. 

I förra numret 
insmög sig en del tryckfel. I BDO:s artikel 
»Mera om tvåelements roterbar beam» (sid. 
57) råkade en rad falia bort vid ombrytningen. 
Fr. o. m. rad 15 nerifrån i första spalten skall 
texten lyda: »- vänder vi formeln: Z0==276 
log b/a där Zo= kvartsvågstransformatorns 
impedans, b=centrumavståndet mellan ledarna 
och a är ledarens radie (i samma enhet som b). 
Alltså: 173 276 log b/a». 

Artikeln »Kristallstyrd 6J6-konverter för 144 
Mc» fordrar ett tillägg: Motståndet R i mitt
uttaget på L2 skall vara på c:a 100 ohm. Dess
utom skall i trimningsföreskriftens par. 3 R4 
ändras till R2, vilket nog framgår av sista me
ningen i samma stycke. 

Det är beklagligt med sådana här fel och det 
är Red. som ej ser upp. Hoppas han i någon 
mån är ursäktad av att han ensam får läsa 
alla korrektur och många gånger har svårt att 
få tiden att räcka till för dylik kontroll. 

ELBUGS-MEI(ANIK 

I nr 12 av QTC klagade - 6SU över det me

kaniska utförandet avelbugen. Jag själv tyc
ker mig ha kommit på en bra lösning genom 
att använda en vanlig bug typ FRO. Först 
sågade jag av »viktpinnen» jäms med stålfjä
dern . Sedan borrades gängorna upp på de två 
stora sidoskruvarna och p å den lilla skruven, 
som förut tjänstgjort som kontaktskruv. De två 
stora skruvarna isolerades med ett pertinaxrör 
och två st. pertinaxbrickor. För att skruvarna 
skulle sitta fast försågos de med en extra mut
ter på utsidan. Dessa två skruvar bli sidokon
takterna. I det lilla hålet sattes fast en skruv 
som också isolerades. Denna tjänstgör som en 
hållare för en spiralfjäder, vars andra ände 
lägges löst med en ögla kring bulten, som hål
ler den gamla fjädern. Istället för pertinaxrör 
kan man använda tjock systoflex. Fjäderspän
ningen regleras med den gamla justerskruven. 
För att kunna reglera slaget på armen åt vän
ster har den stora kontaktskruven, som sitter 
längre ner bibehållits. 

-AVL 

älfjakt

L=~ 

Resultat sen sist 

Vid en IQ- BNJ-2494-jakt på Lovön i ol{
tober vanns motorklassen av - AVC med 
-RH som tvåa, medan - 2016 vann cykelklas
sen , följd av -AXZ. Sammanlagt tjugo lag 
tävlade. 

-BJU, - BK och -2462 arrangerade en 
nattjakt i Judarnskogen 29 okt., varvid - ADI 
vann och - DB kom tvåa. 

En -ADI-BNJ-2212-nattjakt på Kärsön 
resulterade att -AM vann med -IQ på 
andra plats. 

Slutligen arrangerade -BJU och - ABC en 
Lovöjakt den 7/12 som vanns av -IQ med 
-ADI som tvåa. 

Trippeljakten 

norr om Stockholm den 18 januari var något 
alldeles nytt i rävjaktsväg. Iden kom från 
SSA:s gamle vän sedan jubileumsutställning
ens dagar, K. A. Larsson i Stockholms-Tid
ningen. Varje lag bestod aven med tävlings
licens försedd bilförare, en orienterare och en 
rävjägar.e. Vid starten erhöll laget en karta 
med 4 bilkontroller (värda 3-4 poäng var) 
och 3 gångkontroller (4- 6 poäng) inritade, 
sändningsschemat för 2 rävar å. 8 poäng samt 
uppgift om fyra klockslag, då en lägesangivel
se för en »hemlig» fempoängskontroll slwlle 
sändas per radio. Kontrollerna fick tas i valfri 
ordning, liksom det brukas på bilisternas s. k . 
poängorienteringar. KAK :s ungdomsförbund 
ordnade tävlingstilIstånd och allt som rörde 
bildetaljen. 

Mot alla förhandstips blev det ondast om 
tävlingsförare - rävjägare dök det upp mer 
än 30 stycken av. Efter ett pusslande, som var 
hur besvärligt som h elst hade emellertid var 
fått sin och så blev nästan ingen utan, som 
det står i visan. Ett fåtal kände varann förut , 
men de fl esta lagen lottades ihop, och det 
gällde att snabbt komma överens med sina 
nya kamrater om den taktik som skulle ge 
laget den största poängsumman inom den 
knappt utmätta tiden, 3 timmar och 15 minu
ter - varje minut över denna tid gav en h el 
minuspoäng. 

Och så bröt det löst. Sex och sex släpptes 
bilarna ut från Vallentuna skola, och de för
nuftiga bilförarna tyglade sin hunger efter de 
mera gripbara kontrollerna och lät rävjägaren 
ta en pejling var femte minut, så att han 
snabbt kunde grovlokalisera rävarna och bli 
avsatt på den punkt han ville med löfte att 
bli hämtad t. ex. trekvart senare, medan orien
teraren tog en fotkontroII och bilföraren en
sam fann ett par bilkontroller. Ingen borde 
behöva vänta på någon annan lagmedlem! 

Ett par jägare klagade på rävarnas hörbar
het, men flera ändå är de som efteråt har visat 
upp kartor med p e jlingar, riktiga på ett par 
grader när, tagna på 12- 18 km avstånd med 
den nu så populära 1-v-1-saxen. Ett tjugotal 
besök hos rävarna tyder ju också på att deras 
10-12-wattssändare hördes. Hördes gjorde 
även den FRO-station, som på utsatta tider 
kom in och sände »David i Pepparboda» i tret
tiotakt fem gånger i följd. Detta Skulle alltså 
vara läget av den hemliga kontrollen (vid 
bokstaven d i Pepparboda) , men huruvida nå
gon knackade på hos torparen där och fråga
de efter farbror David, det vet vi inte. Sånt 
brukar det aldrig talas om, se! 

En av landets bästa kartläsare, B. Lamby, 
påträffades tillsammans med sin bilförare på 
vägen 600 m från räv - IQ, oroligt väntande 
på rävjägaren, som glömt sig kvar i skogen, 
fastän minuspoängen skulle börja räknas om 
fem minuter och det var femton minuters väg 
till --målet .- . -: Trots detta ansåg han att det 
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här var den verkliga lagsporten, som det måste Så långt -AVC. Prislistans topp fick följan	 Sundsvall 
bli mer av. 

Inte mindre än 15 bilförare kunde glädja 
sig åt att få slå ett så känt motornamn som 
Raymond Sjövist, som gjorde trakten osäker i 
en Citroen 2-CV, en sån där liten sak av korru
gerad plåt med stålrörsstolar i, ni vet. 

Till sist lämnas ordet åt SM5AVC, som hade 
turen att få tävla tillsammans med mångfal
dige segraren i biltävlingar, riksmästaren Ar
thur Wessblad: 

»1 det salta gäng jag hamnade i var åtmin
stone bilföraren och kartläsaren från början 
inställda på att plocka full poäng. Jag fick 
genast veta hur bilkontrollerna låg och för
sökte i min tur så fort som möjligt finna reda 
på rävarnas ungefärliga läge. Pejlingar tog 
jag medan orienteraren jagade röda skärmar i 
terränglådan och den ensamme bilföraren 
KAK-funktionärer på vägarna. 

Vid den tredje pejlingen var räv -IQ så 
stark, att jag gav mig in i skogen för när
striden. Den drog dock ut på tiden och bilföra
ren avpatrullerade en sträcka på någon kilo
meter för att fånga upp mig, där jag kom 
fram ur skogen. Stackars -AY J klagade ef
teråt bittert på en blå Volkswagen, som flög 
fram på vägen och dränkte rävsignalerna med 
sitt tändstiftsknatter! Taktik, hi! 

Den hyggliga placering vi fick berodde na
turligtvis på förarens fantastiska körskicklig
het och en enastående förmåga hos orientera
ren att planera och läsa karta, men får nog 
också skyllas på den 'team-work'-anda, som 
utvecklades i gruppen under tävlingens gång. 

Den nya tävlingsformen gillades högeligen 
och arrangörerna har all heder av upplägg
ningen. Att sedan en gulvit vintersol slösade 
sina strålar över det fagra landskapet ökade 
blott trivseln och förhoppningarna om ett 
snart upprepande av trippeljaktssuccen.» 

de utseende: 

Första platsen delades av lagen 
SM5-1869 - C.-G. Hammarlund-M. Lund

berger, 49 p. 
SM5AVC-Arthur Wessblad- B. Hellberg, 

49 p. 

Därefter följd e 
SM5ATZ, bilf. Margareta von Essen, 41 p., 

SM5CR, bilf. Åke Åhrberg, 37 p., 

SM5YD, bilf. Helmuth Fahlen, 33 p. , 

SM5BAG, bilf. Märta Torell, 30 p. 

och ytterligare 25 lag. 


Priser kom i form av plaketter från KAK 
och ST samt· dessutom till rävjägarna från 
Radio AB Ferrofon, som vännen -ZK kallar 
sig nu, och så ett litet ett från »rävdetaljens» 
arrangör, 

SM5IQ 

Rävjakt i snöslask 
Stockholmstrakten hade haft ett strålanae 

vinterväder hela veckan, men så infann sig 
söndagen den 1 febr. 1953 med slask och blask 
och 4-5 plusgrader. Det lilla snötäcke som 
fanns förvandlades av det myckna regnandet 
snabbt till vatten och is (ovanligt hal is f. ö.). 

Men rävjägarna gjorde, bortsett från en 
ohygglig mängd vurpor, ett gott arbete. -YD 
kom först till sin andra och sista räv tätt 
följd av -IQ. 

Fast de flesta rävjägarna var rätt mörbul
tade (p.g.a. isen) mötte de, vid jaktens slut, 
mangrant upp vid Fiskartorphopptornets re
staurang, där varma drycker tinade upp frus
na jägarsjälar och diverse priser delades .ut. 

Resultat: -YD 57 min., -IQ 58 min., -DB 
1 t. 00 min., -AVC, -AXZ, B. Andersson. 

-2494 

Göteborg-England på 144! 

-QP rapporterar om stora händelser: 1 
mars körde han och -ANR både G5YV och 
G3MY/P. Göteborgarna fick RST 569 och gav 
589. Bandet var vidöppet för dx även följande 
kväll, och -7BE i Lund kunde då köra inte 
mindre än 21 (1) engelska, holländska och bel
giska stns. Dessutom höll han på att få ett p~r 
fransmän! 

Oslo körs så gott som dagligen, berättar 
-QP vidare. -ANR och -QP har xtalstyrda 
konvertrar och tx:ar och den sistnämnde har 
nu också motordriven beam. Man har tagit 
hem xtals från USA så att 6 stns i staden nu 
kan köra på samma qrg, 144,45 Mc. -QP:s 
frekvens är 144,18 Mc. Sked med Stockholm 
önskas. 

SM3ASD berättar i ett brev till -YL lite om 
UK-livet i Sundsvall, och vi tar oss friheten att 
till läsarna förmedla sådana informationer i 
episteln, som kan vara av allmänt intresse. 

i 
Sundsvallsgänget på 145 tycks bestå av 

-AQD, -AGD och -AST, som har stort ut
byte av sin lokaltfc med självsvängande osc. 
Efter en tids lyssnande på en s.k. blåslampa 
brukar emellertid hos såväloperatorn som 

I hans närmaste omgivning de första symptomen 
på vissa miljöskador uppträda. Det botemedel, 
som i dylika fall använts och hittills hundra
procentigt lett till patientens snara tillfrisk
nande, har bestått i anskaffandet aven kon
verter. Så tycks nu även fallet vara med 
-AQD, som börjat planlägga för konverter 
och xtalstyrd tx. -3JC i Sundsvall bygger 
kristallstyrt på både tx- och rx-sidan. 

Enligt -AQD kan man räkna med 5-6 kör
klara sundsvallsstns på 144 till våren. Själv 
har han satt som närmaste mål kontakt med 
-3FT i Hovid och -3LX i Härnösand. 

" 

Eskilstuna 

Småningom kommer nog 144-sigs från Es
kilstuna också. -BCL bygger för bandet och 
lär bli en eftersökt signal för UK-folket i 
Stockholm, Västerås, Uppsala och östergöt
land, då han väl kommit i luften. En lyssnar
amatör i staden, SM5-1997, planerar en xtal
konverter för 144 till sin Commander. 

Västerås 

-EY har fått upp en 12-elements beam för 
144 och lär gå ut fb enligt rapporter. 

En försmak 

av sommarens dx-arbete på 144 ute i världen
tl 	 får vi vid underrättelsen att The VHF Society 

of Ireland - tidigare presenterad i denna 
spalt - kommer att köra sked med jänkarna. 
Irländarna skall ha en 144 Mc-stn i gång på" Mayo på Irlands västkust under senare delen 
av juli och början av augusti. Distansen är 
ungefär 4025 km. 

Eftersom vi fortfarande, efter ansökan, kan 
få köra 50 Mc, noterar vi, att OQ5LL i Leo
poldville, Belgisl<a Kongo, är qrv på 50,01 Mc 
med en 500 W tx i vår och sommar. För upp
görande av 50 Mc-sked träffas han på 14.110 
- 14.120 Mc. 

Undertecknad 

är qrt tiden 20/3-30/4 på grund av inkallelse. 
Spalten kommer dock i vanlig ordning - hop
pas jag. 

-MN 

DX-SPRLTEN 


Studier och sjukdom har tyvärr inverkat 
menligt på det redaktionella dx-arbetet å sisto
ne. Dock, här är vi igen. Hoppas ingen har 
saknat spalten, hade vi sånär sagt. 

80 mb 
7AKG, som för en tid sen avverkade sitt 

W AC på detta band, inkommer med t. ex. VE· 
(0230-0500), 4X4, TA, FA, PY och ZL (0845). 

7JP och 4GL avlade personligt besök under 
vår konvalescenstid och berättade spännande 
saker om VK, som kan qso'as vid 9-tiden eller 
så omkring. Den som förser sina öron med 
HF-steg han höre. 

4XL har loggat VE9UQ/1 (2100). 
6ACO lurade in VP8AP, TI2PZ samt VE1GU 

med hjälp aven 7 Mc dipol. 

40 mb 
Tabellen från 3BHT med stationer från olika 

band markerade med olika färger, gladde oss 
verkligen. Skörden på 40 är inte illa: CX1DZ 
(08-10). ZC4RS, OD5AD, SU1GY (alla 18
20). ST2AR, ZC4DW, W (20-22), VK5MR 
(22-24). 

4XL har som vanligt specialiserat sig på 
»dx-europeer» och brevkortet upptar, förutom 
OH7NY, även IT1AGA (0030). 

6AJN, med rx av gammalt gott märke 
(1-V-2), gjorde en raid för ett tag sen: FA, 
TA, EA9, 4X, ZC4, FC, CN, 9S4, LZ, TF5TP 
(1900), PX1YR (2230) samt Trieste räknades 
in i fållan . 

6ACO har liksom det övriga gänget noterat 
att conds växlar starkt från dag till dag. Ur 
den ril,a skörden plockar vi: VK6DG, CT3AB. 
PY, FF8AG, SU1RS, ZL i parti och minut 
samt LU5FAV. Samtliga ZL på söndagsmorg
narna vid 08-tiden. övriga stns 19- 24. 

20 mb 
6ACO visar upp SU1FX, FF8AG,FQ8AP, 

ZD2FFB, OD5LC, VS6CM förutom Wl-0, VE, 
ZL, LU etc. Tid 14-18. 

3BHT ger oss : 08- 10: FQ8, FF8, YI2AM. 
10-12: VS6CG, KA2GD. 12-14: SU1GG, 
-lPP, TA3AA, AP2R. 16-18: ZE5JA, 
FI8AJ. 18-20: CT3AB, CR7AF. 

5KV med 9 W på plåten luftar sitt åk icke 
utan framgång: EA9BD, YI2AM, CN2AN och 
MF2AG. Tack för rapporten, OB. Måtte dx'en 
alltid sitta likt svalor på din antenn! 
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4XL presenterar en pålitlig uppsättning W, 
VE, SP och TF samt toppar det hela med en 
KL7. Allt tyder på att rig'en fortfarande 
svänger. Det gör den även hos 

6AOU kan vi förstå: 08-12: JA6AD, TI2, 
ET3AM, JY1RT, TA2AD samt CX1BZ. 12-16: 
DU1NL, -1MB, CR9AH, C07AH, FP8AP. 16 
-18: ZS3Q, VS7XG, FI8AD. Resten av dygnet 
har gått åt till FG7XA, VP6VP, VP900, 
FY7YB, YV5BJ, CE4AD samt VE80K: 

6RS har kommit riktigt i gång med dx'an
det, nu även på foni. Har på nämnda trafik
sätt kört både VU, ZS, ET3Q och DU1VVS. 

5WL har givit sig tid att köra VKlHM, 
VK9RC, FI8AA och ZS6ZUjMarion Island på 
foni. 

2-2535 plockar A3-stationer och berättar 
om W, VE, VO samt KH6 vid 21-tiden. HZ 
kommer in fb på förmiddagen. 

Enda skriftliga rapporten från 

14 mb 

kommer från 6ACO. Säger sig ofta ha hört 
5CO igång där och har även hört W, VE, ZS6, 
FF8AG, VU2CQ, VQ3BM samt F A. Samtliga 
qso'ade söndagar mellan 15-17 utom VU som 
kördes kl. 13. 

5-2591 med sina utförliga rapporter har 
givit oss god hjälp med kapitlet 

Splatter 
Han qsp'ar från »The Voice of America»: 
ZC4DT planerar en tripp till VQ9. - En 

TI9 torde vid det här laget ha lyckliggjort 
världen från Cocosön. - VK1RF (Heard Is
land) är qrv på 14340 kc kl. 1030. 

Enligt 6AOU skulle CE0AA vara qrv mitten 
av mars. - LZ1KAB har tillfälligt blivit kort 
på kort (ha, ha, så roligt det ser ut) men lovar 
att kort kommer så snart kort kommer. 

Ur brevet från 5-2535 lyfter vi att F8YO 
ropar CQ SMl-2-3 på 14 Mc kl. 1700 för 
WASM. 

Adresser 
TI2TG Gabbert, Apartado 1649, San Jose, 

Costa Rica. 
ZB1CG c/o Royal Airforce Officers' Mess, 

Luga, Malta. 

Till sist 
hände det sig forliden höst att en hallåman 
startade dagens utsändning med: Sveriges ra
dio. God morgon. I dag är det den 6 november 
1632 ... 
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MUF I OWF MUF I OWF MUF I OWF MUFIOWF MUFIOWF MUFIOWF 

6.0 5.1 10.0 8.5 9.0 8.0 6.8 10.5 8.900 7.7 111.0 9.4 
6.5 14.25.5 9.0 7.7 11.0 6.8 11.202 7.7 9.4 8.0 9.5 
7.5 6.4 8.0 6.8 8.9 11.5 7.2 11.704 7.6 9.8 8.5 9.9 
7.0 6.0 8.5 7.2 12.1 11.006 9.0 14.0 11.9 19.4 16.5 9.4 

6.008 7.0 8.9 17.3 24.2 20.6 27.5 23.4 15.0 12.77.6 I 20.4 
8.110 9.5 8.7 7.4 21.0 26.4 17.8 25.5 21.717.8 22.4 21.0 
9.411.0 8.7 7.4 19.0 22.812 16.1 24.5 20.8 17.4 14.8 26.8 

14 19.7 16.7 8.1 6.9 10.3 21.08.8 19.8 16.8 11.3 9.6 24.8 
18.720.0 17.0 12.0 7.4 6.3 12.8 10.2 8.7 22.016 10.2 10.9 

10.0 6.0 10.1 11.08.5 11.4 9.7 7.0 8.6 9.0 7.7 13.018 
8.07.5 6.4 9.4 8.0 6.4 5.4 8.0 6.8 7.720 9.0 9.4 

22 6.5 5.5 9.0 8.1 7.67.7 6.9 9.4 8.0 8.5 7.2 8.9 

SM4SD 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Ur HAM-pressen 

RSGB-Bulletin, febr. 1953 

Mixed Master Oscillators, Part II. Behandlar 
rörval, mekanisk uppbyggnad och ger förslag 
till frekvensområden på VFO-delen vid olika 
kristallfrekvenser. Se även föreg. nr av QTC. 

Versatile Grossed Folded Dipole. Arrange
manget utgöres av två i 90° vinkel horisontalt 
upphängda vikta dipoler av 300 ohms kabel. 
För enkelhetens skull visar vi här hopkopp
lingen med en figur. 

4:'(,"K)~ ()()() OHW~) 

.....-. TO RECEIVER 

Dipollängden är 2 X 8' 3", vilket i svenskt 
mått blir 2 X 2.52 m. Kvartsvågstransforma
torn (matching stub) som användes för att få 
anpassning till 300 ohms feeder är 4' 6" d.v.s. 
1.37 m och är kortsluten i änden. Den är till 
verkad av Telcon K25 kabel och bör gå vinkel
rätt mot huvudfeedern. 

Enligt författaren-konstruktören ger denna 
antenn goda mottagningsförhållanden på alla 
band mellan 1.8 och 144 Mc och plockar upp 
signaler från alla riktningar. 

QST, febr. 1953 

The »Ultimatic» - The Key with a Memory. 
En e~ ·bug som rättar till felaktigheter i tecken
mer anrummen! Innehåller tre 12AU7 och sju 
reLer (1 pol. växling) med 8000 ohm spolar. 

The Glapp Oscillator - and How! Clapp
o';cillatorns teori jämte praktiska anvisningar. 

MATCHING STue 

rEU>(R 

Mechanical Bandpass Filters for I.F. Ranges. 
Beskriver Collins nyligen utsläppta mekaniska 
MF-filter som ger nästan lodräta sidor på MF
kurvan. Om bandbredden vid 6 dB är 1 kc är 
den ej stort mer än 2 kc 60 dB ner! Priset på 
ctt dylikt filter lär vara 75 dollar. 

A Self~Gontained VFO Rig. Sändare för 3.5, 
7 och 14 Mc med 50 W uteffekt. Består av 
Clapp osc. (6AK5), buffer (6AG7), bufferl 
dubblare (6AG7) och PA (807) med clamprörs
skydd. 

Practical Adjustment of the Gamma Match. 
3-elements 14 Mc beam matad med 52 ohms 
coax där ytterledaren går direkt till stålbom
men och innerledaren via en variabel konden
sator (120 pF) till en punkt på det drivna ele
mentet 35" från mitten. 

Notes on VHF Gonerter Design. Praktiska 
anvisningar för att förbättre HF-förstärkning
en, blandningen och oscillatorn. 

CQ, febr. 1953. 

The Gertificate Seekers Directory. Förteck
ning över de flesta DX-certifikaten för hams. 

SM4XA - SM7XA-TESTEN 1953 
Resultatet av årets tävling mellan 4:e och 

7: e distrikten föreligger nu klart och för andra 
året i följd har SM4APZ placerat sig som etta. 
Lagsegern erövrades dock av 7:e distriktet. 

l. SM4APZ 9. SM7BDC 17. SM7BPP 

2. SM7BVO 10. SM7ACR 18. SM4BTF 
3. SM4AEE 11. SM7QW 19. SM4AWG 
4. SM7AML 12. SM4BHM 20. SM7AKG 
5. SM7DQ 13. SM4AZD 21. SM7VH 
6. SM4XL 14. SM4ANS 22. SM7BLF 
7. SL7BX 15. SM7BBW 23. SM4YL 
8. 	 SM7QY 16. SM7VX 

Logg saknas från en 7:a. Priser komma att 
utdelas till de fem första. 

Tävlingsledningen tackar för intresset och 
hoppas på återseende nästa år. 

Kristinehamn den 15 mars 1953. 

Tävlingsledningenl-4PG 

NRA U- TESTEN 1953 
Här följer de sista uppgifterna i resultatlis

tan, som tyvärr ej fick plats i sin helhet i förra 
numret: 
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173. 	 SM5BHA 
OH1RD 

175. 	OZlBY 
OZlSM 
OH3NU 

178. 	 LA3JA 
OH2VZ 

9, 5 180. OZ2AB 5,5 
9,5 181. LA3V 5,0 
9,0 182. OZ3AD 4,5 
9,0 183. SM7CKA 3,0 
9,0 184. SM7TW 2,0 
8,0 185. OZ2Q 2,0 
8,0 186. LA6Z 0,0 

SM7AML, Tore Hammarström i Växjö, har 
en längre tid haft en femma liggande hos Red., 
med den avsikten att den skulle utdelas i pris 
i någon test. Så skall nu ske. Hänned göres 
veterligt att SM7BHC, som kom näst intill 
landslaget, kan emotse ett paket med radio
delar ur SSA:s surpluslager. Vi gratulerar, 
OM, och tackar -AML! 

I februarinumret av »OZ» ser vi att nr 121 

i resultatlistan skall vara SM5Z0, ej SM5XO, 

samt att fem svenska loggar med poststämp

lingsdatum 21-24 januari inkommit. 


Fifth All-European DX Contest 
1951 


är nu äntligen klar. Resultatlistan finner vi i 

marsnumret av RSGB Bulletin. Deltagaranta

let var inte särskilt stort förefaller det, men 

SM var vät representerat med hela 10 insända 

tävlingsloggar plus 3 »checklogs» (SM5HH, 

SM6RS och SM7YO) . 


Resultatet för SM's del blev: 

*SM5LL . . . . .. 8610 SM7BHF 297 

*SM5AQV .... 5940 SM7AAZ 
 224 

*SM7ACO .... 3016 SM7TQ 189
SM6ID ...... 1953 


SM5AQW 1860 

SM2RF 414 
 Phon e 
SM5RC 297 *SM3LX 189 


De 	med " angivna får diplom. 

JULTESTEN 1952 

Resultat 

Station 	 Poäng Effekt 
1. SM5AQW .•.. . .•. • •. 329 400 watt 

2. SM5AQV ... • • . . .. . 318 450 

3. SM7BVO . . ........ . .... . 309 
 100 	 " 
1. SM4AYJ ...... • ...... 255 90 » 

5. SM4AOK .• . ...•. . •...... 251 60 

6. SM6ID ......•..•....• • .... 250 100 » 

7. SL3AF ....• .•. .. 243 

8. SM7BHC .. ....... . . . ... . 242 70 » 

9. SM6DA .........•... 231 100 ~ 


10. 	 SM7QY .. .. ... .. •....• • .... 230 100 

11. 	 SM6JY ....•........•...... 223 125 » 

12. 	 SM7BY ..... . . . •..... . . .... 215 50 » 

13. 	 SM5BFI .. .. ... . .... . .... . 214 100 » 

14. 	 SM4AWC .. • ....•.... 205 
 50 " 
15. 	 SM7ACR .. . .••. . . . • . •• .. 200 7:5 » 
16. 	 SM4AIJ ....•..•...... 196 80 » 

17. 	 SM5UU ........ . •... . ...... 190 220 » 

18. 	 SM6ACO . .. . .... . . ....... . 188 100 » 

19. 	 SM4AEE . . .... • .•... 186 50 

20. 	 SM5BJH 184 200 » 

21. 	 SM7BB ... . .•....• • . 183 65 » 

22. 	 SM4XL .....• . . . . . ... .. . ... 182 125 » 

23. 	 SM3BNL 176 140 » 

24. 	 SM6AWI ... . . • ....•.. 173 30 

25. 	 SM6BQL ........•..•. 172 10 » 

26. 	 SM7ADG ...• . • . . .. .•. • . ... 170 100 » 


27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
12. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
19. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
6I. 
62. 
63. 
64 . 

65. 
66. 
67. 
68. 

SM5ARL ... ............... 163 

SM7VX .... . ... ... ....... 160 

SM7HW ........ ... ....... 159 

SM5SC . .... .......... ..... 155 

SM6AZB ..... ..... . ....... 142 

SM3ATL .. . ...... ......... 141 

SM5BLH . ........... . ..... 140 

SM6ADV .................. 137 

SM5ADI ......... . ... .. ... 136 

SM3VT ....... . .... . ..... 128 

SM3AZV .... . .. ..... ...... 126 

SM4AAO ..... . . .. .. ... . ... 118 

SM50Q ..... .. .... 114 

SM5AVV/6 ................ 112 

SM7DQ . . . . . . . . .. . . 109 

SM4BTF · . . . . . .. . . . 108 

SM6ASE ............... 105 

SM5FJ . .... .. .......... .. . 104 

SM3AXK .................. 104 

SM3BPV · . . . . . . . ... . . . . . . . 102 

SM2AJY ..... . ... . ........ 98 

SMIANZ . ... ........... . .. 88 

SM7SP . ................ , .. 84 

SM7BDK .. .•....•..• . ..... 80 

SM5AOH . .............. ... 76 

SM5BVF . .......... .. .... 76 

SM7ZY .................... 54 

SM4BHM ....... . ..... 52 

SM5BHA .................. 50 

SM2ALU .......... . .. ..... 48 

SM6AEH ....... • ..... . •• .. 46 

SM50I ......... ......... 23
, , 

SM2BZI ... ... . . .. . ....... 19 

SM5BL ...... . .. • ....•.. • .. 18 

SM5GR .... . ..... .... .... 17 

SM5AMJ ... .. .. . .......... 9 

SM3FY .... ... .. . .. . .. ... 8 

SM6BRU · . . . . . ... . , 8 

SM4APZ · . . . . . . .. . . 7 

SM3AF .... . . .. ..........•. 6 

SM3BWU ........ . .. 6 

SM5BPJ .................. 2 


300 

40 

40 


125 » 

50 

60 

40 
 , 
50 » 

120 » 

20 

45 

• 
» 


25 » 

25 » 

60 » 


100 	 » 
100 » 

15 » 

40 ~ 


50 » 

20 » 

25 

60 


25 ~ 

10 » 
5 » 

100 » 
15 » 

50 » 

20 » 
125 » 

4 

5 
 • 

50 » 
50 » 
30 » 
35 » 

Lyssnareamatörer• 

SM4-1252 276 godkända logade test-QSO 
SM2- 1728 69 » » » 

Segraren -5AQW erhåller en pokal som 

pris och de fyra nästföljande få vardera ett 

diplom. Ett hedersdiplom har tillerkänts 

SM4-1252 för utomordentligt gott arbete i 

lys,snarklassen. 


Bohus-Björkö den 26 febr. 1953, 

SSA testlcornrnitte f. - 6ID, KarlO. FTiden 

ilf~'~ 

!~S" _n __ ·... 

SSA-blllletln den 4 januari 1953 


21 Me·bandet invigdes i Stockholm redan kl. 0000. Sedan 
dess har stationer från 4 Itontinenler qso-als. Meddela dx
redaktören edra erfarenheter av det nya bandet. 

Styrelsesammanträde hålles den 12 januari. 
QTC är tryckt och beräknas utkomma strax efter tret

tondagen . 
NRAU-testen pågår. Ett pass återstår nu. 
Fr.o.m. den 15/11 1952 gäller OD5 samt JA för DXCC. 

Fortfarande räknas inte PK (utom Nederländska Guinea), 
FI, EP, EQ, HS och OE (utom OCkupationstrupperna). 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

SSA-bulletln den 11 januari 1953 

Enligt deeembernumret av QST har 35 SM-hams DXCC 
fone/ew och 3 fone enbart. 

Hams i Ruanda-Urindi, Belgiska Kongo, använder nu
mera prefix OQ0 och kan I.omma att räkn as separat. QRV 
är -CZ och DZ. 

4X4BX väntas komma till Stockholm denna veclta. 
Glöm inte att skicka in loggen för julteslen innan tors

dag denna vecka. 
Med största tacksam het mottages meddelanden om eve

nemang (meetings, rä vjakter etc.) ute i landsorten och 
som lämpligen k an utannonseras i bulletinen. Adress en
ligt listan. 

SSA-bulletln den 18 jalluarl 1953 

Valkommitt~n föreSI:).r omval på samtliga poster. Samt


liga ho. förklarat sig villiga till omval. Dock har -WL 

uttryckt en önskan att avgå 1954. 

Kommitt~n för utrednIng av rörligt årsmöte anser, a tt 


SSA bör kunna förlägga sina årsmöten till andra plat

ser än Stocl'holm. För 1954 föreslås ort Inom SM6 eller 

SM7. 


ReSUlta tet av SM4-SM7XA-testen 1951 är nu klart. 

Segrare SM4APZ, 2 S1I17 ARV. 3 SM7ACO. 4 SM4GL, 4 

SM4ALK, 7 SM7BHA, 8 SM4 A IJ, 9 SM7PQ. Lagsegern 

hemfördes av SM4 . 


Region I-mötet 1953 hålles I L a usanne, Schweiz, om
kring mitten av maj. ' 


De , som viII ha qso ZD9AA, kan lyssna efter honom på 
21 Mc foni vid 16-tiden. 

Senast utdelat eall är nu SM-CBB. 

SSA-bulletln den 25 januari 1953 


K a llelse till ärsmötet kommer i nästa nummer av QTC, 
som berl:ll<nas utkomma vid må.nadsskiftet. Separat kal
lelse kommer ej att utsändas. För att hinna fä ut tid· 
ningen t.ar red, varit tvungen a tt avsluta. redaktfonsarbe· 
tet nägot tidigare än vanligt. Tidningen komm er ocksä att 
innehålla redogörelser frän kommitt~n för utredning om 
rörligt ärsmöte och frän valkommitt~n . 

TelegraCeringstävllngen kommer att hällas lördagen före 
årsmötet klockan 1600 pä Telegrafverkets undervisn ings
anstalt och prisutdelningen blir vid lunchen under års
mötet. 

För ärsmötesdeltagarna påpekas, att de. som medför 
fullmakter. skall infInna sig på restaurant Malmen senast 
l timme före ärsmötets början . 

Tävlingsledaren meddelar. att 67 loggar för jultesCen 

)lade inkommit i laga tid. Preliminärt resultat enligt orät

tade loggar: 1 SM5AQW 168 qso, 2 SM5AQV 165, 3 

SM7BVO 158. 4 SM4AyJ 130 och 5 SM7BHC 123 oSo. Pä

pekas, att detta endast är prellminara resultat och om

kastningar kan inträffa vid loggrättningen. 


SSA:s styrelse har beslutat Instifta ett nytt diplom, 
som kan erhälla.s av dem, som kan uppvisa qsl för 2 qso 
pä olika band med samtliga 25 län I Sverige efter den 
l januari 1953. För att underlätta möjligheterna att er
hälla detta diplom Införes samtidigt en ny ärlig nationell 
test, WASM-testen. Den första kommer att gå av stapeln 
någon gång i vår. Till demI som i dessa tester uppnår 
t vä-bands-qso med samtliga län, utdelas SSA:s nylnstif 
t ade W ASM-plakett. 

SSA-bulletin den l februari 1953 


Resultatet av NRAU-testen föreligger redan. Segrande 

land blev I är 'Norge med medelpoängen 91 ,4. Tväa blev 

Sverige . 86, 7, trea Danmark, 80,5. och f yra Finland med 

75.4 poäng. 186 loggar hade Insänts av totalt 240 delta 

gare. De individuellt 10 bästa: 1 OZ7BG 353,5 poäng, 2 

OZ7BO 341,0, 3 OZ2PA 292,5. 4 OZlW 262.0. 5 SM5AQV 

255.5. 6 OZ2T 254.0, 7 OZ3FL 216,0, 8 OH6NZ 210.5. 9 

LA8J "09,5 och 10 SM4GL 195,5. Pä plats nr 12 kom 

SM5".C med 185,0 poäng, pä 15 SM7BVO 172,5, 20 

SM.,AQW 156.0, 21 SM7DQ 155,0, 22 SM7QY 153,0, 23 

S~:7BFL 144,5, 25 SM6ACO 142,0 och pä nr 27 SM5ARL 

1I.ed 133,0 poäng. 


I Säffle hålles mellan den 15/2 kl. 1400 SNT och 21/2 
1<1. 2100 SNT en hobbyutställning. Där kommer en ham
station att vara verksam, qrv på 80- och 40-metersban
den, fon i. Call och chief operator blir SM4ASJ med 
-4ATM, -4AVJ och -4BTJ som seco ops. 

QTC nr 2 innehällande kallelse till ärsmötet postades I 

Motala den 30 januari och <eparat kallelse kommer ej att 

utsändes. 


SM1 AHN har pä grund av flyttning till annat distrikt 
avgå.tt sam distriktsledare. Som efterträdare fungerar 
t. v. - AZK. Distriktsledarna ombedes Insända ärsrapport 
llll sekreteraren senast fredag denna vecka. 

På 21 Mc är bästa tiderna för dx-qso mellan 1200 och 
1600 SNT. Nägra dx som hörts dä: PY2CK, TI2TG, 
CE1CZ och KP4KD. Pä 14210 k cls är, enligt CQ. KJ6AW 
qrv och på 3501 kcl s fin"s VP8AP Orv. Bästa tiden för 
qso med Sydamerika pä 80 meter är nu ca 0300 SNT, dä, 
enligt PY7WS, en bel del europ~er är hörbara där nere, 
samtidigt s.om många PY och LU är qrv. 

Extra SSA-bulletin den 3 februari 1953. 

Pä grund av pägäende bolländsk nödtrafik mellan 3700 


och 3800 kcls ombedes de svenska amatörerna välja 

andra frekvenser för sIn trafik t. v. 


De amatörer, som uppfatta detta meddelande, uppma

nas sprida det vidare till övriga hams. 


SSA-bulleUn den 8 februari 1953. 

Styrelsesammanträde hälles den 13 dennes. 
NRAU-sammanträde hålles lördagen den 21 dennes i 

Stockholm. 
Order på materia len , som säljes av försi:Ujningsdelal

jen, inströmmar I riklig mängd. VIII Ni vara med, sä 
passa på. 

Som tidigare meddelats i extra bulletin använder h ol 
ländska amatörema frekvenserna 3600-3750 kcls för 
nöd trafik . För undvIkande av qrm. ombedes a ndra ama
törer så. litet som möjligt använda dessa frekvenser för 
sin trafik . 

SM5TF har stämt möte med -8VC pä 21 mc kl 1500 
SNT J dag. Är det nå gra a ndra, som vill vara med , så 
gär det bra. 

SSA-bulletln den 15 f ebruari 1953. 

SM7YC har avlidit. 


I samband med ärsmötet hälles NRAU-konferens I 

StockhOlm med början pä lördag. EDR representeras av 
OZ8T. frän NRRL kommer LA4L och frän SRAL OH1PC. 
SM5ZP tillvaratager SSA:s intressen. 

Lyssna denna vecka e(ter Sä.ffle-amatörernas utställ 
ningsstation, call SM4ASJ. De är tacksamma för fone
qso. 

Som vanligt blir bulletinen årsmötesdagen framflyt
ta.d till senare klockslag. Sälunda kommer den nästa 
sönd ag att sändas klockan 1800 SNT och dä endast 
pä SO-melersfrekvensen. 

SSA-bulleUn den 22 februari 1953. 

Dagens ärsmöte bevistades tv 63 medlemmar. Antalet 
godkända fullmakter var 134 stycken. Till ordförande 
valdes SM5RO och till sekreterare SM4ASJ. 

A vgäende styrelse beviljades full ansvarsfrihet. Ingen 
erinran mot revJsionsberätteJsen. StyreJsens förslag till 
budget godkändes med reservation för QTC. Där upp
drogs ät styrelsen a tt undersöka möjligheterna till för
flyttning av tryckningen till StockhOlm (ör att minska 
utgifterna. 

Arsavgiften för 1953 fastställdes till 24 kronor. 

Valkommltt~ns förslag till styrese godkändes. Till re
visor utsägs Barkst~n och till suppleant SM5FA. 

Nya valkommitt~n: SM4XL, SM7JP och SM5AFC. 

Stadgeändringarna med anledning av FRO:s upplös
ning och SM4XL:s motion godkändes. Rapporter frän de 
föregäende är tillsatta kommitt~erna lämnades. Betr. 
ambulerande ärsmötet godkändes l<ommltt~ns förSlag och 
beslöts a tt nästa ärsmöte skulle hällas I Göteborg. I frä
gan om medlems uteslutning ur SSA tillsa ttes, i en
lighet med kommitt~ns förslag en bedömningsnämnd, 
(bestäende av SM4XL, SM3AXM och SM6BEF) och god
kändes stadgeändringsCörslag. 

Under lunchpausen utdelades priser till de bästa i te
legraferlngstävlingen och 1952 ärs jultest. (Resultatlis
tor I nästa bulle). Dessutom erhöll SM5IQ SSA:s sil 
verpl akett för sitt arbete för rävjaktens fromma. 

Till sist lämnade SM5ZD en redogörelse för styrelsens 

underhand lingar med Telegrafverket angående 21 Mc-ban

det m.m. Han meddelade bl. a. att C-certifikat numera 

kan erhällas av personer fyllda 50 är, samt att C-ama

törerna få tillständ att använda vissa frekvenser pä 7 

Mc-bandet. 
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QSL 
får hämtas på kansliet fredagar 

kl. 18.30- 20.30. 

CQ CQ SMSXA!L 
Maj närmar sig och därmed meeting-tiden. 

Saken är nu avgjord och vi träffas i Motala 
den 17 maj, så tidigt som möjligt på morgonen. 
Anmälan skall vara - WE eller -RC tillhanda 
senast den 7 maj. Detta för att vi skall hinna 
ordna med lokal och kaffekoppar. 

Ur programmet kan nämnas: besök på SBG 
= BC-stn i Motala och rävjakt. Alla rävjägare 
man ur huse! Ordna med gruppresa (10 man 
= 25 proc. rabatt på T. o. R. enligt SJ)! Tänk 
över saken och bestäm Dig i god tid. Låt detta 
meeting bli ett rekordmeeting vad beträffar 
deltagarantalet. ytterligare detaljer kommer i 
majnumret av QTC och dessutom sändes pro
gram till samtliga, som anmäler sig. 

Väl mött i Motala! 73 de 
-WE es - RCj DL5L 

SRA:s vårauktion hålles i Medborgarhusets 
lilla sal onsdagen den 29 april kl. 19.30. Säl
jarna torde vara vänliga iakttaga följande: 

1. 	Nummerlapp på varje grej eller post avsedd 
gå i ett utrop. . 

2. 	 Tvenne listor, den ena upptagande varans 
nummer, benämning ev. tekni ska data etc. 
samt plats för köparens namn. 

3. 	 Listorna förses med namn ev. anropssignal 
och postadress. 

4. 	 Varorna inlämnas i god tid auktionsdagen 
till Medborgarhusets expo kl. 9.00-17.00 och 
efter kl. 18.00 direkt i lilla hörsalen. 10 pro
cent tillfaller SRA. Hoppas på livligt delta
gande a v såväl säljare som köpare. 

-2400, Manne 

Rapporter från DL 
SM1 

Under det gängna äret Ilar I landets första distrikt inte 
timat nägra större händelser pä radioamatörfronten. Man 
kan däremot säga a tt intresset för hobbyn h ar h aft en 
tendens, om än liten att avtaga. Man får hoppas att det 
är av tillfällig natur. 

Vid en titt I »Förteckning över svenska amatörradlotill 
stånd» fär man summan licensierade amatörer I SM1 till 
15. Siffran är naturligtvis just nu missvisande, då under 
äret tillkommi t nägon licens samtidigt som en del amat ö 
rer har avflyttat frän ön. De avflyttade äro -KY pä 
Gotska Sandön som nu har sina bopälar pä Nidingens fyr, 
-BEG I Färösund som fätt ny kondition pä Rlndön Intill 
Vaxholm och -AHN i Visby som likaledes fätt nytt jobb 
i Halmstad(?). 

Aktiviteten I SM1 är det som nämnts lite s i och sä 
med pä sina häll. I Visby finns det enligt 	 tillgängliga 
uppgifter 3 riggar som Inte dammat ner. Färösund har 
det bättre st äll t med 3'h rlg i aktion pä 	 3 licenser. 
(Den '/, riggen stär undertecknad för och 2 	 r iggar be
stär -AMZ sig med). 

Under äret har Gotlands radioamatörklubb I Visby 
deltagit I en h obbyutställ n ing därstädes. 

Rävjakt har bedrivits I relativt stor omfattning I di 
st riktet med en dej täv l ingar under d en gångna som
m a ren och hösten, F,n. kastar Fårösundsamatörerna si 
na bIlekar på saxarna, da.. en »sHpnlng» av desamma 
är a ktuell inför en eventuell större r ävjakt som har pla
nerats men inte kan komma till ständ, förrän hjälp med 
en del materiel kan utlovas frän militärt häli. VI hoppas! 

Föreningsaktiviteten i SM1 är ganska stor. De bäda 
klubbarna, Gotlands r ad ioamatörklubb I Visby och Färö
sund s amatörrad ioklubb, har haft tämligen god anslut
ning Ilä sina meeting. Medlemmarna bestär till större de
len av icke licensierade amatörer. För a tt hälla deras 
intresse för hobbyn vid liv har anordnats kurser I tel e
grafi och radioteknik . Pä de yngre medlemmarna ha räv
jakt v isat sig vara ett mycket gott dragplästel'. 

Det lilla antalet aktiva amatörer I SM1 h ar gjort (pä 
grund av införandet av WASM och ä.ndrade bestämmelser 
för W AE) att ibland en formlig klappjakt pä SM1 :or har 
för ekommit. Ett lO-tal anrop efter ett CQ är inget 
ovanligt och QSO-na fär tas pä löpande band med den 
nackdelen att den personliga kontakten kommer I bak
grunden. 

Detta var i stort sett vad som kan förtäljas frän SMl. 
Det blev nägot för k ort tid för att kunna samla ihop 
närmare uppgifter frän alla amatörer inom distriktet och 
dessa fär därför ha överseende med att r apporten in te 
är så det aljrik som den kunde varit. Till nästa gäng skall 
jag I god tid underrätta mig om varje SM1-amatörs gö
rande och lätande för sin hobby. 

73 	 och pä äterhörande ! 
-AZK 

SM6 
Framför härmed mitt tack för det förtroende som vi

sades mig. genom att ni tillsände mig fullmakter för 
SSA ärsmöte. Trots, att jag var ensam SM6:a pä ärs
mötet. blev ju värt distrikt starkt representerat genom 
dessa fullmakter. Vad kan dä sägas, att vi vunno ge
nom denna representation? Här skall blott nämnas. att 
SSA nästa ärsmöte skall hällas I 6 :te distriktet och det 
är första gängen. ett SSA ärsmöte gär av stapeln utan
för Stockholm. Vi här nere I Västsverige fär nu ett kär
Iwmmet tillfälle lära k änna vära styrelseleda möter. För 
att nä detta resultat på årsmötet var varje fullmakts
röst , som jag r epresenterade. nödvändig. Endast fem av 
ärsmötets öV'flga röster tIllföllo oss vid voteringen Stock
holm contra SM6. I sanningens namn mä tilläggas, att 
många av de närvarande nedlade sIna röster i detta val. 

I övrigt fingo vi pä ärsmötet en mycket god Inblick I 
QTC's omkostnader . Mängen har i l!khet med mig und
rat över de dryga kostnaderna för väl' medlemstidning. 
Det gjordes pä svart a tavlan upp tabläer, över hur kost
naderna fördel ar sig och dä förstod vi lite till mans, vart 
alla pengarna ta' vägen. Näväl, ett mycket gott tips 
fick den omvalda styrelsen att iakttga vid framtida 
planeringar för QTC. En av de närvarande befanns näm
ligen vara fullfjädrad fackman pä tIdningsgebi t et och 
av hans inlägg att döma, finns det en chans, att QTC
kostnadern a I framtiden kan reduceras. 

Jag hade ju i uppdrag av de flesta fullmaktsgivarna 
att a rbeta för drsavgiftens bibehällande vid 20:- kr. 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Det visade sig emellertid vid noggrann granskning av 
budgeten, att skall SSA kunna garantera sina medlem
mar en service av samma klass som hittills ID ä s t e 
ärsavgiften höjas till minst 24:- kr per är. Sä beslöts 
ju ocksä. 

Som ett apropå till SSA medlemsservice kan nämnas, 
att SSA ordf., pä särskild fräga, lovade hälla uppsikt 
över att QSL-förmedlingen fungerade normalt. Denna frä
ga föranleddes av att vi till SSA föregäende ärsmöte mo
tionerat om , att beslut mätte fattas, att QSL skulle ut
sändas en gäng per mänad till landsortsmedlemmarna . 
Det beslöts vid det tillfället. att SSA styrelse skulle över
vaka QSL-servicen och tII II se, att densamma sköttes I 
en1. med sagda motion. 

SM6:or! Av de pä distriktmötet I Trollhättan närva
rande boräsarna inbjöds vi till ett distriktsmöte i Boräs. 
Datum och program är ännu ej fastställda. Närmare 
härom kommer i QTC. Hoppas att sä mänga som möj
lig t tillvaratager denna chans till ett gemytligt samman
träffande. 

A vslutar denna lilla pratstund med att päpeka a tt Gö 
teborgshamsen kör flitigt pä 3,5 och 7 Mc frän ki. 0800 
SNT andra söndagen varje mänad. Detta för att under
lätta fUr er att göra WGSA. Under dessa, vad vi här i 
Göteborgs kallar »get together», har Du själv alltid möj 
lighet t räffa DL6, som nu för denna gäng säger QRT. 

bcnu on the air es 73 
Karl O. Frid~n, DL6 

Göteborgs Sändare Amatörer 
valde den 15 febr. föl jande styrelse: 

Ordf. SM:6BLE, v. ord. SM6BRU, sekret. SM6ID, kas
sör SM6BZM, klubbm . SM6CB, sektionsled . SM6BRE. 

Nägra data ur styrelsens verksamhetsberättelse: 

Medlemsantalet kan numer räknas I hundratal. Pä alla 
meetings förekommer kaffeservering, tekniska föredrag 
och stundom filmförevisning. Studieresor såväl inom· SOm 
utomlands. Föreningen GSA inköper från Eng1and mot
tagare och försäljer dem per avbetalning till nettopris 
till medlemmarna. Prenumeration av the eaU Book samt 
förhyrande av postbox till medlemmarnas tjänst. Anord
nar tävlingar med förnäma priser. Medlemmarnas QSL
kort förmedlas gratis till SSA. F öreningen har under 
äret lätlt Instifta ett diplom, benämnt WGSA, vilket 
har till ändarnäi : 

1. 	 Sprida kännedom om GSA. 

2. 	 Oka medlemmarnas aktivitet. 

3. Göra GSA medlemmarna eftersökta för QSO. 

Föreningens medlemstjänst omfattar utlåning av tra
fikmottagal'e, griddipmeter och andra dyrbara instrument, 
specialverkt yg i cke att förglömma. GSA bibliotek omfat
tar det mesta av den moderna r adiolitteraturen. Det un
der äret ökade medlemsantalet, föreningens utvidgade ser 
vice, de gemensamma problemens lösande, ger styrelsen 
anledning tro på GSA betydelse OCh nytta, som en sam
manhA.lIande länk till medlemmarnas f romma 

KARL O. FRIDll:N 
-GID/sker. GSA 

Föreningen Skaraborgs Radioamatörer 
hal' valt styrelse för 1953 eni. följ. 

Ordf. SM6AQR , Skövde, v . ordf. Fransson . Skövde, 
"ekr. SM6AXJ. Madängsholm, v. sekr. SM6ATP, Skövde, 
kassör A lm, Tibro. 

Några gJimtar ur medlemmarnas aktivitet: 

SKöVDE. -ASB är »vild rävjägare» med nil livak
tighet under vin terhalvå.ret. 

-6PCS rävsar med omsorg 7 mc bandet. 

- 6AEH är f. n. blott en skugga av sig själv dä han 
misslyckats med den i QTC beskrivna » matdoseconvertern~ 
H an och and ra kom pisar ha samma erfarenhet och efter
l yser nu nägon som byggt resp. fätt nämnda converter 
att fungera OK. 

-6ATP och -6ASP köra sporadiskt. Den sistnämnde 
ofta pä foni. 

- 6AQR och -6AXJ som ha sin dagliga gärning (läs 
ogärning) pä signalregementets kompani i Skövde före
komma Ibland on the air. 

-NQ gängets »old timer» är som alla vet vy flitig 
på 3.5 Mc. 

-6AK, 6- PF och - 6BEZ, alla med QTH Skara, göra 
de lågfrekventa banden osäkra med sina f. b. sigs. 

- 6PI i Lidköping, tidigare flitig fonloperator, vär
mer numera sällan luften med sin röst. 

Tibro-gänget -6AWM/Karl-Erik, -6NI/David och 
-6ND Gunnar bygga, DX-a och rävjaga om vartannat. 

En telegraCikurs på,gar f.n. i Skövde sä ett till skott av 
ham s väntas inom den närm aste tiden . 

DL6/SM6ID 

rer den 15 januari 1953 

SM5ATH Zander, Curt, Räsundavägen 30 B, Hagalund. 
SfiIlBJW GyllIn, Kurt, Augustenborgsgat. 9 C , Malmö. 
SM7CNA Tröjer, Yngve, Kvarngatan 14, Ljungby. 
SL7BV Kungl. Blekinge flygflottilj , 3 div. F 17, Kal

linge 17. 
SM2-261G Friberg, J an, I 19 A, Boden 19. 

r er den 16 fcuruRri 1953 

SM5EG Lundberg, Arthur, Huddingevägen 	415, u ppg. 
B, örby. 

SM5JA Klint, Gösta, Västerled 6, Sporrong, Bromma. 
SM5RE Fredriksson, Ove, Idungatan 10/2 ög, Stock

holm. 
SM5WX Wessel, Nils, Byggmästarvägen 24, Bromma. 
SM7YW Schörllng, Erik, Bruksgatan 20. Ängelholm. 
SM3ZV Engström, Henry, Box 2576, Hofors II. 
SM5AGA ivIerlenius, Eric. Aspvägen 16. Fagersta. 
SM5AYG Lindgren, Karl E. , Box 84 , Mjölby. 
SM5AQI Kördel , Lennart, Södra Kyrkogatan 31, Norr

köping. 
SM3AlL Hansson, I(arl-Gustav, Box 479, Längsele. 
SM4ANM Olsson. Gunnar, Knappstadsvägen 12 B, Karl 

stad 2. 
SM3ADN Sjödin, L ars, Skogsstigen 8, Gävle 2. 
SM6AEP \Varenius, Kurt, LilIhem Tuve, Göteborg 8. 
SM5AHS ECk. Carl 010(, K ringelvägen 5, Södertälje . 
SM5APT Elofsson, Rune, Björltsundssllngan 63, Enskede 
SM5ADX Ehrenblad, Bo, Sköntorpsväg. 3/1, Johannesnov 
SM3ATX Agr en, Tore , Fagervallsgränd 17, östersund. 
SM5BWA Gabrielsson, Sven, Katarinaväg. 5. A tvidaberg . 
SM5BBF Fager, Bertil, Stövelvägen 17/1, c/o Ahrl!ng. 

Hägersten. 
SM5BAG af Geijerstam, Barbro, Döbelnsgatan 48/5, 

Stockholm. 
SM5BBI< Karlsson, Henry, Al mby, Glllberga. 
SM3B A L Ohlsson, Roland, Barkarevägen 6, Gävle 3. 
SM5BTQ Lindell, Börje, Avd. 7, F 13, Norrköping 4. 
SM2BOO \Vessman , Bror, Genvägen 4, Luleå 2. 
SM5BDN PartelI, Stig, Edsviksvägen 89, Danderyd. 
SM3BHU lvIagnusson, Ingvar, Utmarksvägen 9, Umeå.. 
SM6BHW Lindström, Bo, Box 1315, Sandarne. 
SM2BLT Dahlgren , Uno, Eklandagatan 43. Göteborg S. 
SM5BZV Malmqvlst, Karl. Russinväg. 33 n.b. , Enskede. 
SM5BLX Olsson, Anna-Maja , Skaldevägen 19, Bromma. 
SM7BQX Olsson, Karl. 2 dlv. F 17, Kallinge 17. 
SM6BUY Nilsson, Gunnar, Eldaregat. 18 D , Göteborg C. 
SM5BJZ Ande r sson , Rune, Lagergrensgatan 11 , Norr

köping. 
SM7BLZ Dahl, Harald, Stallmästaregatan 22 C, Malmö. 
SM7BYZ SChyllert, Sven, Blekingegatan 7. Malmö. 
SM2CAA Persson, Hans, VästerA, Tavelsjö. 
SM5CFA Wängberg, Hans, Staffansvägen 21, Stuvsta. 
SM3CLA Elmsjö, Karl-Olov, S. Stapeltorgsgatan 11 C, 

Gävle. 

http:9.00-17.00
http:18.30-20.30
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SM5CIB Grönblad, Jan A., Grev Turegatan 8 A/5, 
Stockholm. 

SL6BU Kungl. Karlsborgs Luftvärnsregemente, Lv 1, 
I{arlsborg. 

SM5--1327 Rltzen, Eric, Re<lskapsgatan 12, Arboga. 
SM3-2617 Lindström, Gunnar, Box 725, Byberg, Näs

viken. 
SM3-2618 Norin, Karl, öevrås, HlIdiksvall. 

SM6-2619 GlIvIng, Hugo, Donsögatan 13 D, Göteborg. 

SM5--2620 Sjöberg, Frick, Villa Bergsjö, Trångsund. 

SM7-2621 Peterson, Kennth, Stockholmsväg. 7 A, Eksjö. 

SM5-2622 SÖderberg, Stig Ingvar, östergatan 10, Es

kilstuna. 
SM4-2623 Ström, Lars, LB 20 A, Hagfors. 
SM5-2624 öjelind, Lennart, Centralvägen 8 A, Upplands 

Väsby. 
SM2-2625 Wallin, Carl ErIc, Ringgatan 16, Box 461, 

Luleå 2. 
Slvl5-2626 Hainer, Göran, Djursholmsägen 35, Stocksund. 
SM5-2627 Borg, Bo, Hagvägen 10. Upplands Väsby. 
SM5--2628 Larsson, Sture, Albert Tengersväg 39 B, 

Västervilc. 
SM2-2629 Jansson, Per-Åke, Lärargatan 2, Luleå 2. 
Slvl&-2630 Karlsson, Gerth Olof, Rosstigen 5 n.b., Solna. 
SM6-2631 Carlsson, Rune, Bäckaskogen 11 B, Mariefreel. 

Slvl3SY 
SM7ABO 
Slvl5AlvlS 
Slvl5BAM 
SM1BLS 
SM5BVX 
SM4CMA 
SL5CN 

Slvl4--471 
SM5--2632 
SM3- 2633 
SM7-2634 

SM6-2635 
SM5--2636 
SM7-2637 
SM3-2638 
SM5-2639 
SMS-2640 

ADRF.SS

Slvl2AL 
SM51T 

SM5PS 
SM5RI 

SM6TS 

SM5X'VV 

SM7ZN 

SM5ZU 
SM1AMF 

SM5ARQ 

SM5ATT 
Slvl5ACZ 

SM5BHA 
Slvl5BSD 
SM5BVF 

SM5BZF 

SM5BDG 

SM5BJH 
SM6BJP 

SM5BUQ 

SM5BNU 
SM6CRA 

Per eJen 16 mars 195~ 

Andr~n, Yngve, Box 45, Bergby 
Svensson, Enar, Gasverksgatan 17, Ängelholm 
Keskitalo, Lauri, 2 komp. S l, Stockholm 61 
Johansson, Stig, Box 2, Upplands Väsby 
Sand in, Bengt, Almvägen 8, Visby 
Gustafsson, Stig, Vinggatan 3 C, Västerås 
Lindquist, Göte. Norra Hyttbo, Sikfors 
Kungl. östgöta Luftvärnsregemente, Lv 2 Lin
köping 
Am~n, Harald, Amnerud 
Jacobsson, Rune, Radhusallen 33, Bromma 
DUfva, Kurt Åke, Box 5354, Sundsvall 
Källman, Jan-Erik, L:a Engelbrektsgatan 21, 
Ystad 
Törnberg, Eric, Hjovägen 25, Skövde 
Adolfsson, Bengt, Vallgatan 6, Nynäshamn 
Borg. Rune, Ö. HOlmgatan 27, Jönköping 
Thoren, Tord, Box 531, örnsköldsvik 
Hagbjörk, Folke, Spångavägen 37, Bromma 
Kindstedt, Stig, Plantskolevägen 20, Enskecie 

OCH SIGNALFöRÄNDRINGAR 

Per den 15 januarI 1953 

LÖfroth, Helge, Fällfol's. 

Borg, Nils-Gunnar (ex-2342), Sandhamnsgatan 

5/4, Stockholm. 

Karlsson, John S. L, 3 div. F 1, Västeräs. 

Johansson, Paul, Bredablicksvtigen 13 B, Li 

dingö. 

Swedberg, Ture (ex-2501), Box 2063, Göte

borg 2. 

Eriksson, Göran Cex-1192), Svedjevägen 14 B, 

Fagersta. 

Pettersson. Ingvar (ex-2384), Västhorja, Vär

namo. 
LundqUist, NIsse, Ostdalsgatan 54 B, Motala. 
Larsson, Torsten, Lagmansvägen 6, c/o An
dersson, Karlskoga. 
Rehn, Göran, Linnegatan 89 I n.b., StOCk

holm ö. 

öhrling, Ivar. Vasagatan 26 A. Arboga. 

Andren, Åke, M/S Lao, Red. AB Nordstjernan, 

Stockholm. 

Gustrin, Kjell, Tylögränd 14, Johanneshov. 

Andersson. Gösta, Selängersgrä.nd 6, Spånga. 
Bervenmark, Henry (n.ä.), Erik Segersällsväg 
3/3, Aspudden. 

Jörgensen, Carl Erik, Kungsholmsstrand 159, 

StockhOlm K. 

Rydvall, Hugo, Bondegatan 41 C, c/o Da

nielsson, StockhOlm S. 
Eklander, Kurt. Buskhyttan, Nyköping. 
Tobiasson, Edgar, N:a Gubberogatan 5, c/o 
Beuhne, Göteborg Ö. 

Andersson, Lars, Rindögatan 23/3, c/o Nilsson, 

Stocl<holm Ö. 

Josephson, Gustav, Motalagatan 14, Vadstena. 
Andersson, Rolf (ex-2338), Västra Skansgatan 
14, Göteborg. 

SM5CAB 

SL5CO 

SM5-1797 
SM5--1997 
SM5-2464 

SM7-2498 

SM6CB 
SM5CR 

SM6CU 

SM5DB 
SM5DG 

SM4DY 

SM3FT 
SM5GK 

SM5MC 
SM50L 
SM2UY 
SM5WS 
SM6XM 
SM6YH 

SM6AHN 

SM5AQN 
SM7AJQ 

SM5AER 
SM4AOR 

SM6APR 

SM3AST 

SM4AEV 

SM2AUX 
SM7AAZ 
SM5BNF 
SM5BOK 

SM5BGO 
SM5BSO 

SM5BPQ 
SM5BIW 

SM3CBB 
SM6-1728 
SM5-2100 

SM2-2314 
SM3-2470 
SM3-2512 
SM3-2528 

SM3CH 
SM7LD 
SM5VL 

SM5XH 

S1I5ACD 

SM5AWD 
SM5ATH 
SM5AYI 
SM4AVK 

SM7ACL 

SM5AFL 
SM5ADU 

Befälselev 1393 Månsson, Nils-Arvid (ex-1620), 
4 komp. S l, Stockholm 61. 
Kungl. Södermanlands flygflottilj, Avd. VII, 
F 11, Nyköping. 
Cronvall, Hans, Jämtlandsgalan 144. Bromma. 
Micbalsen, Torulf, Kungsgatan 16, Eskilstuna. 
Berninge, Birger, KrIstallvägen 37, Häger
sten 5. 
555-9-52 Svantesson, Lennart, 11 komp. KA 4, 
Karlskrona. 

Per den 16 februari 1953 


Peterszon, Nils E., Dalavägen 15, Göteborg V. 

Lundqvist, Carl-Göran, Näckrosvägen 35/6, 

Solna. 

Westerberg, Jack E., Södra Järnvägsgatan 31, 

Vänersborg. 
Säll, Gösta, Gudmundrågatan 19/2, Bromma. 

Gunners, Nils-ErIk, Längsjövägen 60, c/o Jans

son, ÄlVSjö. 

Enstam, Olle, Gruvfogdevägen 14, Gränges

berg ? 

Mejenby, Gunnar, Myran, Härnösand. 
Stockengren, Sven G. (n. ä. Svensson), Sver
kersgatan 6/6, Hägersten. 
Cedheim, Bengt, Spetsvägen 13, Bromma. 
Lundgren, Börje, Ibsengatan 41-43, Bromma. 
Ekman, östen, Storgatan 44. Haparanda. 
Cedermark, Rune, Porthansvägen 5, Bromma. 
Tenemar, Walter, Riksdalergat 17, Göteborg V 
Dittmer. Gösta (ex-1473), Sot Olovsgatan 39, 
Falköping. 
Lindow, Odd, Skandinaviska Jutespinnerief., 
Oskarström. 
Halling. Arne, Strängnäsgatan 8, Västerås. 
Malmborg, Bengt Olof, Kalmar Stadshotell. 
Kalmar. 
Runander, Stig, Flottörgatan l, Västeräs. 
Christensson, Jerker, Köpmannagatan 35, c/o 
Carlsson, örebro. 
Jonsson, Ulf, Dr Liborius Gata 20 A, Göte

borg C. 

Lindgren. Axel (ex-2143), Vapelvägen 18, 

Skönsmon. 
Löfstrand, Gunnar (ex·2320), Ekebol, Värm

skog. 

Burström, Yngve, Svampvägen 8, Umeå. 

Leonardzon, Hans. Duvgatan 6 C, Jönköping. 

Reistedt. Kjell, Barnvägen 4, Stocksund. 

'Vahlberg, Gösta, Timmermansgatan 40, Stock
holm SÖ. 

Franzen, Yngve, Frötunagatan 12, Norrtälje. 

Rosenthal. Kurt, Radiostationen SMHK, Frid

hemsgatan 9/6. Stockholm K. 

Bjurö, Thorald, Sturegatan 23 C/1, Uppsala. 

Skärdin, Bo (n. ä. Jonsson), Nathorstvägen 11, 

Johanneshov. 
Hillström, Olof (ex-2472), Box 575. Tierp. 
Forsberg. Lars; Nobelgatan 59, Möndal. 
Lenneheim, Helge, Tulegatan 43/3, Stockholm 
Va. 
Annelin, Henry, Ansmark, Umeå. 
Eriksson, EvaId, BOdå.sgruvan, Hästbo. 
Hedell, Hilkan, TIvolivägen 14, Sundsvall. 
Aström, Lars-Axel, Sandhamnsgatan 3 n.b., 
Stockholm. 

Per den 16 mars 1953 

Seveby, Hugo (ex-2302), Laxev. 12 Gävle :; 
Atterling, Lennart, Duvgatan 9 G, Jönköping 
Magnusson, Bengt, BOktryckarvägen 29, Hä
gersten 
Möller, Jan Kuno, Standard Radiofabrik, Jo· 
hannesfredsvägen 9, Bromma 
Holmberg, Lennart, Valhallavägen 108/2 c/o 
Dyberg, Stockholm ö 
ThiselI, B., Ehrenstrahlsvägen 21, Bromma 
Zander, Curt, Räsundavägen 39 B, Hagalund 
Thuve.sson. Kurt, Alvägen 2, Spånga 
Ragfeldt, Gunnar, Mariebergs sjukhus, Kristi 
nehamn 
Pohlman, Birger (ex-2411), Bangårdsgatan 25, 
Nässjö 
Bram, Göran, Vå.rdsätravägen 7, Uppsala 10 
Fritz, Sten Åke (ex-2520), Södermalmsgatan 
20, Katrlneholm 

Föreningen Sveriges 

SM4AWW 
SM5BSA 
SM7BVA 
SM5BDG 

SM4BPK 
SM5BAQ 

SM3BCQ 
SM5BFR 
SM6BXR 
SM7BFU 
SM5BTX 

SM7BLY 

SM6BOZ 

SM5CDA 

SM5CGB 

SM7CJB 

SM5CUB 

SM6-2i98 

SM7-2459 

SM5--2512 

SM 2-2581 
SM3-2617 

Nykvist, John, (ex-2597) ISalungen, Mangskog 
Svensson. Arne, Frlgga 7, Stuvsta 
Fa!;er, Malte. ölanc1sgatan 16 B, Nybro 
Rydvall, Hugo, Bondegatan 4/4, c/o Daniels
SOn, StockhOlm 
Löfdahl, Bengt, Hummelgatan 9, Borlänge 
Andersson. Sven. Slevringevägen 8, c/o Berg. 
Atvldaberg 
Hel!;eson. Hilding, Forsavägen 13 B, Ig!;esuncl 
Svärd, Carlerik, 7 komp. I 5 östersund 
Raystähl, Roland, Villa Nybo, Oskarström 
Tonestam, Sven, Duvgatan 9 E, Jönköping 
Eugel1lus, Urban, Svärdsliljegatan lO B, Väs
terås 
Ignell, Bertil (ex-2377), Nils Krummesgata 17, 
Tranås 

Hansson, Einar (ex-2263), Handskmakarega

tan 9, Göteborg N 

Axeling, Gunnar (ex-2585) Björkvägen 42, 

Enskede 

Wlgertz, Ove (ex-1915), Tungården, Ensta

berga 
Cedergren, Allan cex.2555), Risingsvägen 42, 
Växjö 
Robinsson, William (ex-2562), Rådjursvägcn 
18, StOCksund 

Dahlgren, Inge, Kobbarnas Väg 70 F/3. Gö

teborg 

358-3-52 Jan-Erik Dahlberg, Sjömansskolan, 

Karlskrona 
Karlsson, Nils, Angermannagatan 110 n. b., 
Bromma 
Granberg, Bertil, Tekniska Gymna.siet, Luleå 
Lindström, Gunnar, Box 1635, Iggesund 

OBSERVERA 
att endast den som har tillståndsbevis 
äger rätt att -inneha och nyttja sändare. 

H .c"-:U· annonseI' 
Annonspris 1 tu. Jlpr rad. doch: lägst 3 I,r. Betalas 
förslwtt pt>r postgiro 522 77. Text sändes till I{ansllet. 

MODULATOR, komplett med UTC VM2 modul a
tionstransformator för olika impedanser. Rörbe

styckning : 6K7, 6N7, 6N7 2 st 6L6G i push-pull, 
liI<r. 5Z3 med stabilisator Philips 13201 A. Kraftig 
nättrafo. Pris kompl. 235:

3-RöRSI'"öRSTÄRKARE, tagen ur surplus, små dim. 
42 X 165 mm. utan power-pack men med rör 2 st. 
12SJ7 l st 12SH7 lämplig till NBFM el. supprcs
sorgallermodulering. Med rör kr. 30:

DYNAMOTOR Input: 27 v. 1,6 amp. Output: 285 v. 
75 mA kr. 25:

BUG, förnicklad och grå krymplack, grepp av plexi
glas lu. 40:

TRAFO primär 127 v. sekundär 2 X 1000 v. c:a 100 
mA kr. 40:-

RöR: HY 69 beg. Surplu.s: 2 st 12SJ7. 2 st 12SH7. 
2 st 12H6. Acorn: 4 st 955, 4 st 9004 samtliga rör 
kr. 5:- pr st. Hå.llare till acorn: kr. 4:- pr st 

KRISTALLER: 3555, 3589, 3627 och 3886 kc. kr. 
17:- pr st 

~Iii.TINSTR{;MENT: 15 mA Diam. 2V," ler. 7:- 25 
mA 2%" kr. 7:- 250 Volt AC kr. 7:-

RACIi.. (·borrad. med ytterrnätt Bredd 500 X Djup 
3!)5 x Hjöd 1505 mm samtliga frontpaneler i grå 
l(rymplack med förnicklade hand tag och lister mel
lan varje enhet. 6 enheter med chassis. Gummikläd
da hjul. Pris och närmare beskrivning vid förfrågah. 

~fODULAT[()NSTRANSFORMATOR, fabriksny, ame
rIkansk. Märke: Merit. A 3113 för 175 Watt audlo. 
Primär: 15000 Ohm C.T. samt 6900 Ohm C.T. Se
kundär: 3000 - 4000 - 5000 - 6000 Ohm. 

Sl\f60E, Sven EsJdlson, Ljungbergsgatan 9, Halm
stad. Tel. 481, efter kl. 18 teJ. M81 Halmstad. 

Sändareamatörer 

M OTTAGARE R-1155, obet. beg., i originallåda, 
säljes till högstbjud. dock lägst kr. 235 :-, m. 

högtal. , utg. trans f. och likriktare lägst kr 270 :-. 
S)[5AYG, Box 84, )[jölby. 

TILL SALU: TX, 100 W, best. av vfo, exc. es 807 
push pull, 3.5, 7, 11, 28 Mc, -I- likr. TX-en kan 

I<öras med 50 W då högsp.-lrafo är omk.-bar. Allt till 
självkostnad. SM4BGT, I. JOhansson, Engelbrektsga
tan 30 D, Borläng-e. 

ILL SÄ.LU: TRAFII{MOTTAGARE, Eddystone 740, 
T ny. Högstbjudande. SM5ADU, Sörmlandsg. 20, 
I{atrlneholm. 

SILVER )llOA kond. vax im pr. 350V: 9, 27, 45, 65. 
82, 160, 177, 206, 230, 310, 330 pF 0:38; 600 

pF 0:55; 750V: 10, 15, 20, 40, 50 pF 0:45; 6.000 
pF 0:84; MICA bakelitingj. 350V: 200 pF 0:30; 2.000 
pF 0:60; 750V 5.000 pF 1:15. BredbandskoPI,I., sur
plus. skärmburk, sllvermicakond. 3,5, 7, 14, 21, 28 
MC per st. 6 :50. S~17UT Telegrafen Viirnamo. 

CW-I{URSEN sil.ld till l:e man på plan. Sri övr. 
26 OM:s. 

SLU)[PAS: Summer m.key 13:-. Högt.låda 6,5" 
10:-. FL8-filt. 19:-. Se QTC nr 1. S~[7-2445, Espla
naden 9, Ronneb;y. 

ILL SALU: TX CO-PA 20 W, m. 3 st 6V6, instr. 
T 100 mA samt HF 0,5 A. Kompl. m. likr. 120 
mA p<l särskilt chassi. SM3QF, Solbaeka, Högbo. 

TILL SALU: Portabel stn 3 \V input. Tx, vfo, db, 
pa. Anod sk. mod. Kolkronsmik. Vibrafonomfor

mare 6 volt (12). 
Rx, 8 rörs super med hfsteg, tvä steg mf. Samtliga 
cnhctcr monterade i gemensam aluminium låda med 
dim. 15 X 20 X 30 cm. 

SM5AYI{ D. Sundström, F,iäIlvi-igen 8, Tulllng-e. 
n80722. 

VEM VILL Sälja SIN TX, 3 W. UK-stn. M/39-III, 
meddela snarast. Si\14BDX, Svcn Holm, Hldlngen, 

Llndt'sbt':rg- . 

TATION för 144 Mc: TX 6J6 P.P. inp. 10-15 
S Watt med AM-modulator. RX BC-454 med kri 
stallconverter. Inkl. rör o. kristaller pris tillsammans 
Kronor 350 :-. S)f5BRU Gilsla Eklund. Tel. 277436 
..rter kl. 18. 

TILL SALU: Tx. VFO: 6J6-6V6-6V6-6L6-1625 + 6L6 
Clamp. Band turret i PA. Pwr pack, tx och ant. 

tuncr i snygg rack. Dessutom medföljer 4 st 1625 
och 2 st 2 X lO m d ipoler m. 300 Q kabel. Till högst
bjudande. 

SM7BI,F, Alf Persson, 3. Illv., ]{a!llnge n. 


SÄL.JES: Ny am. port. rx-tx, frq 6-9 Mc foni-cw. 
Tx 4 rör, 1000 kc xtal. Rx 6 rörs super, Div. 

tillbehör såsom handgen.. , nyckel, mike, hörtelefoner. 
10 reS.-rör m.m. Ev. byte mot 16 mm projektor. 
S~f6A)[A, B. Ekblom, Tel. 1162, Allngsås. 

Rör och utensilier 

för kortvågssändare och mottagare. 

Upplysningar lämnas av 

Jur. kand. 


GÖSTA ALLMER 


Storgatan 15, Kalmar. Tel. 10373 

http:Sel�ngersgr�.nd

