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UKV tillsats för FM rundradiobandet i byggsats 
Tillsatsen arbetar med 9 kretsar och inkopplas till grammofonintaget. Tillsatsen 

har följande rör: från HF steg till kvotdetektor 2 st. EC92, 2 st. EF 80, samt 1 

st. EB 91. I allströms utförande 2 st. UC 92, 2 st. UF 80 samt 1 st. UAA 91. 

Byggsatsen kan erhällas i växel eller allströms utförande samt med eller utan 

nätaggregat. I byggsatsen ingär färdig lindade spolar s amt färdig kopplad av

stämningsenhet och färdigt borrat chassie. Avstämningen sker induktivt och rö

relsen förmedlas via en skalwire. Denna byggsats är mycket enkel att bygga dä 

alla ,motständ och kondensatorer samt ledningsdragning med mera är utritade ä 

placeringsritningen. 

Komplett byggsats exklus ive nätdel .. . .. .......... ... .. . . . .. . . . Kr. 117 :50 

Nätdel för växelström , ........ ...... . . ..... . . .. . . . .... .. .... . Kr. 22:50 

Nätdel för allström .. . . ...... ..... . .......... . .. ..... .. . ... . . Kr. 8:50 

Schema med placeringsritningar Kr. 5: 

Batterimottagare, 
4-rörs super med ferritantenn. En ny ELFA-konstruktion gör att den, som ej 

förut byggt kan utan svärighet utföra detta bygge. Varje byggsats innehäller 

fullständigt schema med placeringsritning, där ledningsdragning, kondensatorer 

och motständ är utritade i förstorad skala. Den nya schlagermottagaren för som

maren 1954. 

Rörbestyckning : DK96, DF96, DAF96 och DL96. Anodbatteri 67,5V. 2 st. Glöd
strömsbatterier l,5V. 
Komplett byggsats med färdiglindad ferritantenn chassi o. batterier Kr. 105 
Komplett byggsats utan chassie och batterier .... ...... .. . ..... . . Kr. 82 50 

Separat schema med placeringsritning .. . . . . . . . .. . ... . . . . . . Kr. 4 50 

Transistormottagare 
med 'ferritantenn. Den nya schlagern i fickmottagare , kan vi nu erbjuda Eder i 
en komplett byggsats, innehällande alla erforderliga delar säsom motständ, kon
densatorer, germaniumdiod, transistor och färdiglindad ferritantenn samt kopp- UR INNEHÅLLETlingsdetaljer, men utan hörtelefon och fodral. Pris endast ..... ... Kr. 45:

Rävsax. 
H ä r är den verkliga FOLKSAXEN I BYGGSATS. Och trots att det blir en pris
billig sak, är den minst lika känslig (dock ej för s tötar) och mera lättskött än 
sina mera avancerade kolleger. En radiopioniär jubilerar ' , .. Sid. 96
Bland dess fördelar kan nämnas: 

Endast tvä rattar, avstämnings- och äterkopplingskontrolL God bandspridning. 
 Behändig miniatyrsä,ndare 98 
Stor känslighet tack vare flera varv i ramen än normalt. Liten, nätt och bekväm, 
samt med separat batteriläda . Sist men inte minst: alla delar finns för direkt Anpassning av coaxialkabel 100 
montering utan massor med spring efter komponenter. 

Tvenne tips 103Som bevis pä dess förträfflighet kan päpekas att: en Folksax vann den krävande 

regnväderspingstdagsjakten, en Folksax trea i Stockholms första poängjakt, och 
 Fä'l'gkoden för kondensa torer 
Folksaxar t våa och trea i den andra d: o (20 deltagare) . 

Med varje byggsats följer en utförlig byggnadsbeskrivning. 
 och motstå nd . .. . ...... . . 104 
Pris för de elektriska komponenterna . ... . .. ....... .. .. .... .... . . Kr. 47:50 Från UKV-banden .. . . ... . . . 105
Pris för chassie inkL ram med fäste . ... .... ........ . . ... . . .... . Kr. 25:

Pris för 1 sats batterier (2 st. 1,5, 1 st. 67,5 V) ..... .. .. . ....... . Kr. 11: DX-spalten 107 

ELFA Radio & Television 
Holländargatan 9 A - Stockholm 

\... Tel. 207814, 207815 - Postgiro 251215 ) 5NUMMER MAJ 1954 
Bröderna Borgströms AB. Motala 1954 
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Tidningsbilaga medföljer 
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" 

Nyhet! Engelsk ny surJ))us, " 
)'\'acJratlsk utanpäliggande fläns, 67 Xt)7 mtn.

Sändarrör General Electric 814. 225 W Input upp till 5, 50 mA, 12:75, 500 mA HF, 11:-, 3 A HF, 12:-,
30 mcj s med endast 1,5 W drive(fe~t. Samma sockel 30 A (6 mA) , 15:-, temperaturgraderad mikroamp.
som 807. I originalförpackning med fullständiga data. meter, 14 ;-. 
Endast ett mindre antal. Pris 35:-, 
Telegrafnyckel, amerikansk modell . Pris endast 14 :- . 

)';ngelsl{ ny sur:.lus,
M.-r.-transformator, 1600 kcjs. PermeabIlItetsavs tämd . 

Dim 89x38x38 m m, 7:25. J{va()ratlsl{ utanpåliggande fläns, 57x57 mm, ny trc\' 

VFO- eller rx-skala, kallbrerad 0-100 grader. 15 cm IIgt utförd skala, ny strunt, kontrollerade. 

dlam, utväXling 200:1, Pris: 10:50. 10. 30, 100, 300 eller 500 mA. Pris: 15:-. 

Keram omkopplare l-pol, 5-vägs, 3·gang, längd c:a 

21 cm. Pris: 6 :50. 
 Rotoren het, 
Hörtelefonbygel med stora öronkuddar passande van
Ilga hörtelefoner. Pris: 10 :-. reversibel motor med inbyggd växel, 625:1. Beskriv
Dlv delar frän TU [ör BC-375 säsom skalor, vrid kon ning sändes på. begäran. Ett verldlgt fynd för endast. 
densatorer, omkopplare m m till lAgt pris. 50:-. 

Nylackerade lådorEngelska su'rplusapparater: 
med lock (hammarlackl. Från demonterade surplus·

Converter, typ 24, med 3 st. rör VR65 (bredbands apparater. 277X155X130 mm, löstagbar botten o. lock,
pentod). 20-30 mcjs Mf=7,5 mcjs. Lagerskadad. 9 :25, 302 X222X165 mm, 50 mm högt gångjärns försett
Pris 20:-. Icck pI kortsidan, 12 :-. 

D:o typ 27 med 3 st. rör VR91 (EF50) eller VR136. 

65-85 mcjs. Mf=7,5 mcjs. Utan skalratt. Lagerska Materiel frän demonterade apparater

dad. Elektriskt felfri. Pris 30 :-. 


Preclslol1ssl<ala, National typ N, med nonIe 12 :-, 

Anodmoduleringstransformator, am. tillverkning, kaps


Amerikanska surplusapparater: lad, 50 W LF, 30: - , 15 W LF, 15:-, drlvtrafo, pp 

anod·pp galler, 12 :-. Slid rosslar 20 ohm, 400 mA ,


lYIottagl.lre R57jARN-5, utan rör, lämpl. för ombygg 15:-, 20 ohm, 200 mA, 10:-, 45 ohm, 200 mA ,
nad till 432 mcjs. Pris endast 50:- eller 40:- bero 11:-. 200 ohm, 60 m A, 5: - . Samtliga av am. tillv. ,
ende pä kondl tion. 

kapslade. Slgnallamphllllare: röd kupig lins, 3 st. 3 :50. 

D :0, BC-733·D, utan rör, lämplig för demontering. Am potentiometrnr, skruvmejseJinst. eller kort axel, 10 

Innehåller bl. a. 9 st. tiimspolar med steatitkropp för st. 7:50. Rörhållare, 10 st. 1 :50, d:o steatit, 3:-. Rör

VHF, 3 st. Mf-trafos, 6,9 mc/s , 1nstrumentlikriklare, hållareställning för försänkt montage med octal stea

6 st. kristallomkcpplarereläer, 3 st. dubbla kristall  titrörhllllare, 1:50, utan rörhållare, 1 :15. Trimkon

hållare, sildrosslar , utgångstransformator m. m . densator av Philipstyp, 15 pF, mont. på stand-off, 

Pris 25 :- . 0:50. Oljekondensatorer: 600 V Wkg: 0,1 uF, 1: 25, 


2 X O, l uF, 1:75, 3 x O,1 uF, 2:50, 0:25 uF, 1:40, 

2 X O,25 uF 1:90, 0 ,5 uF, 2:-, 1 uF, 3:-, 2X1 uF,
Vridkondensatorer : 
3:90, 2 uF, 3:75, 1000 V Wkg: 0,1 uF, 1:50, 0,25· uF, 
2:-, 1 uFo 3:75, 1500 V Wkg: 0,06- 0,1 uF, 2:10, 1små dimensioner, kUllager, 25 pF, 4 :75, 75 pF, 5:25, 
uF, 4 :-, 2000 V WI,g: 0,5 uF, 4:- , 8000 V Wkg: 2x 

cisionskondensalor, 15 pF, lång axel, passande! 1 
2X15 pF, 6:-, 2x25 pF, 7:25, 2X75 pF, 8:-. Ppe

0,15 uF, 14 :-, 16000 V WI<g: 0,05 uF, 25:-. RadIo
rör 3B24, 15 :-, VR65, 3:-, VR91 (EF50), 4:-,kopplingar för VHF, 7 :- . APC-typ, 100 pF, skrilv
VR136, 4 :-. lIlotständ, ny surplus, 40 kOhm, 100mejsellnställning, 3 :75. Sändarekondensator, c:a 150 


pF, med skala o. planetväxel, i orIginalförpackning, 
 kohm, 200 W, 5:90, 20000 ohm, 200 W, 5:90, 25000 
ohm, 100 W med monteringsklämmor, 6:25, reostat,7:-. 
100 ohm, 100 W, 14:-. Proppar o. utta.g. JK-34-A, 5 
st. 2:50, PL-55, 3:75 (ny), PL-259, 2:-, SO-239, 2:-,

Axelkopplingar: SO-264, 3 :- , 12-pol. miniatyrkontakter, Jones-typ, 
5:25 pr man. UG·98/U, 4:25. Pye-koaxlalpropp för '/,",

För 1j4" axel, 36 mm diam., 2:75, för 6 mm axel, 72 %", 1f2" kabel, 2:-, Chassieuttag: för d:o 2:-. T
mm fyrkant, mycale xlsolatlon , 4 :75. stycke: 3 :75. Rörprovare . »Phillps Cartomatlc» i god 

kondition, med Kort, 150 :-. 

Tavelinstrument, vridspoletyp. 
Spara annonsen. Lage"lista slut. 

Ameril<ansk Sllrl)lus: Ring elle,' skriv till oss om Ni ej kan be

500 uA, 68 mm, utanpåliggande fläns, 23 :- . söka oss. Det löna,' sig! 

SIGNALMEKANO 

Butik: Västmannagatan 74, tel. 332606, Stockholm Va. 

ORGAN FOR FORENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

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

Upp till ,Tal! STÖRNINGARNA 
Nu är tiden inne för val av distriktsledare PÅ AMATÖRBANDEN 

för är 1954-55. Medlemmarna röstar pä lämp
lig man, var och en i sitt distrikt. Den val Förhandlingar beträffande störningar föror

sedel, som medföljer detta nummer, bör där sakade av svenska stationer pä 80 mb har av 
SSA förts med vederbörande myndigheter. Vivid användas och för att godkännas skall den 
kan räkna med att på eftersommaren de värstavara poststämplad senast den 25 maj. 
störningskällorna skall flyttas till andra fre
l{venser. 

Vi använde samma slags röstsedel förra året, 
men det var endast ett fåtal, som förstod hur 
den skulle vikas. Avsikten är att talongen med Det är önskvärt att rapporter om fortsatta 

avsändarens namn skall kunna avskiljas utan störningar insändas, men det är därvid nöd

att valsedelns text i övrigt blir synlig. Kans vändigt att såväl stationssignaler som frekven

liet granskar nämligen alla inkomna röstsedlar ser, tider och sändningarnas art nämnas. Vi 

för att kontrollera att vederbörande är med mäi":e dock observera att 80 m är ett delat 

lem i SSA. Därefter avrives talongen och den band och amatörerna får endast använda det

na och själva sedeln läggas i var sitt fack . På samma i den män de ej stör annan trafik. 

sä sätt bevaras rösthemligheten. -2ZD 

Rösta alltså på en DL för ditt distrikt och 
posta röstsedeln senast den 25 maj. Fär vi be 
om mycket livligare valdeltagande än förr PORTABEL-TESTEN ]954 
om åren. -WL 

SSA tävlingsledning inbjuder härmed till 
årets portabel-test. Enligt almanackan har vi 
hunnit in i den ljuva försommarens vackrasteÅRSMÖTE I VÄSTERÅS 
skede. Vem vill inte dä rusa ut i naturen och 

Pä årsmötet i Göteborg föreslogs att nästa bland ängens fagraste blomster montera upp 
en medhavd rigg. De som redan deltagit i fieldårsmöte skulle hållas i Västerås. Styrelsen har 
day-tester, vet redan hur skönt det är - glömi dagarna tacksamt mottagit en skrivelse från 
de gånger det regnat - att ute i fria naturen 
fjärran frän QRN, QRM och XYL avverka det 

västeråsarna med bekräftelse på att de ätager 
sig uppdraget. 

ena QSO :et efter det andra. Vid genomläsan
det av sista meningen förstår jag att flera 
blivande deltagare komma att protestera mot,

DETTA NUMMER att jag skrivit »fjärran från XYL-en». Ja, ja, 
är det sista Du fär om Du ej betalt reglerna nedan innehåller ju ingenting, som 
medlemsavgiften senast den 15 maj. En direkt förbjuder sädan persons närvaro under 
ligt stadgarna är den 30 april sista »nor testen, och sä är det ju en hel del som behöver 
mala» dagen. bäras fram till test-QTH'et. Är stationen dess

Tänker Du fortfarande vara med i för utom försedd med handgenerator, sä finns det 
eningen, var dä hygglig och betala in ju ytterligare förmildrandE omständighet för 
beloppet (kr. 24 :-, postgiro 52277) i nämnda »störnings» medtagande. 

tid ty därigenom besparas -AYL en hel 
 Innan tävlandet tager sin början, bör följan
del extra arbete. Tack! de »reglor» studeras. 

Fo,'ts. på sid 109. 



96 Föreningen S v e rige s Sändareamatörer 

EN RADIOPIONIÄoR JUBILERAR: 

EX-SM4XG 70 AR 

- KL och jag hade länge pratat om att be

söka ex-SM4XG Gustaf Holm. Till slut blev 
det av och det var ett besök, vi inte behövde 
ångra. -KL kände ju Gustaf sedan många år, 
men för mig var det en ny bekantskap och 
en verkligt trevlig sådan. 

Gustaf fyller strax 70 år, men besitter en 
psykisk vitalitet, som många unga kan avun
das honom. 

Vi hade inte mer än kommit in och hälsat 
på Gustaf och hans rara fru , förrän Gustaf sa: 
»Du KL, nu har jag skaffat mig en ny hob
by.» Så småningom fick vi höra allt om denna 
nya hobby, som består i att söka efter en, 
för ett 50-tal år sedan förlist passagerarbåt. 
Under årens lopp har många försök gjorts att 

Gustaf H olm - eU ny taget foto. 

hitta båten, men hittills har resultatet varit 
negativt. »Horn-Pär har tage' båten», säger 
de gamla. 

Gustaf har provat olika sätt att hitta rätt 
på båten. Till hjälp vid sökandet har han kon
struerat en del apparatur och där har han god 
användning för sitt tekniska kunnande. Att 
han är en god tekniker, visade den rika sam
ling fotografier han innehade, av apparater 
han själv tillverkat. Mest var det förstås radio 
och portabla grejor i synnerhet. 

Han började med radio redan några år efter 
sekelskiftet. Körde en hel del med gnist och 
var den förste som lät Karlstadsborna höra 
radio från den egna· staden. Han var då både 
hallåman och tekniker. Det var en hel del pro
gram som avverkades, bl. a. en t eaterföreställ 
ning, utan att teaterdirektören hade en aning 
om det. Gustaf var god vän med teaterns vakt
mästare och tillsammans hade de ordnat 
mikrofoninstallationen. Ovän med teaterdirek
tören hade han lätt kunnat bli. Troligen vet 
dock denne, lyckligt nog, ännu inte något om 
Gustafs tilltag. 

Karlstads Radioklubb övertog senare BC

( 
j 

\,. 
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körandet, men det var fortfarande Gustaf, som 
mest stod för programledning och stationsbe
tjäning. 

Att han var lic. amatör var ju klart. Han 
hade sin licens kvar till 1946. Då indrogs den, 
därför att han inte kunde avlägga nytt prov på 
grund av sjukdom. Läkare liI~!dde honom att 
utsätta sig för den press, som provet skulle 
utgöra. Med stöd av läkarintyget och intyg 
om sin radiokunnighet, försökte han få behålla 
sin amatörlicens men . utan resultat. Själv an~" 

ser han, att detta var den största besvikelsen 
i hans liv. 

Trots att KL och jag inte hållit på med radio 
så länge som Gu~taf, förstod vhhonqp1 så. vä~. 
Vi har hunnit skaffa oss många radiovänner, 
som vi ofta pratar med. Hur många måste då 

inte GIl8~af \a, h~ft. ~tt sedan helt b~! ~~stä~gd 
från rM]lighet att få kontakta dem måste vara 
svårt. 

Han skaffade sig i alla fall en ersättning 
för s_kär~ .r~rJjar och bÖrja' reparera 
kameror. Han har även på detta område blivit 
något av en expert och har anlitats -av flera 
större fotofirmor. 

Sökandet efter den förlista bäten tar väl 
också · tid och kräver sitt intresse, men nog 
märker man, att det lyser lite extra i ögonen, 
när amatörtiden kommer på tal. 

Vi gratulerar vännen Gustaf på hans hög
• tidsdag. 	 SM4BOI 

Red:s egna minnen från ex-XG's aktiva år 
förskriver sig till början av 30-talet. Vi träf
fades första gången vid en landstormsmanöver 

Dalsland, varvid -UA, - XC och -WL 
medförande två kompletta transportabla sta
tioner tillhörde »fiendesidan». Försvaret och 
-XG klarade a voss fint, som väl var. 

-XG's talrika, lyckade experiment med 
sändning från båtar och bilar omnämndes ofta 
i radiotidskrifterna och pressen på den tiden. 
Han var, om vi minnes rätt, den ende som 
allvarligt sysslade med dessa problem. 

SSA:s styrelse har beslutat att på hans hög

tidsdag kalla honom till föreningens femte he

dersledamot, som tack för hans pioniärarbete 

och för hans mångåriga medlemskap i för

eningen. Bevisen på hans nya värdighet kom


1 mer av -KL att överlämnas på födelsedagen 

den 27 maj. Den dagen kan Du, ~af' räkna 

med att få mottaga även mång dra bevis 

på att de gamla radiovänneI'I).a glömt Dig. 


-WL 

... • 

»När man bara hade 2 rum och kök blev de t 
lite trångt ibland . . . » 

t. I • ••, :a •• 

\ 


SSA 	 TELEGRAFERINGS· \ , 
TAVLAN 1954 

Resultatet av den i samband med årsmötet 
\, anordnade t elegraferingstävlingen ha vi tidi

gare redogjort för. Här kommer nu den full \
ständiga listan jämte prisförteckningen. 

- Red. 

ResultatUst.. 

)(lass l 

1. 	 SM6BUD. W . L. Sjöström. SSA diplom. 1 st. QQE03J20 
(Philips) . 7 s t. mlniatyrrör för komplett su per. (Stan
dard R a dIofabrik). 

2. 	 SM6ARV, H. V. Andersson. SSA dIplom. 5 s t. miniatyr
rör. (SER). 

3 . 	 SM6AZY. E. Hjertkwisl. SSA diplom. 1 st. Dubil!er 
kond . 5000 pF. 1 sI. 2 pY 600 V, 1 st. 3xO.1 /LF. SRF. 
(Aftonpostens hederspris) . 

4. 	 SM6AUZ. H. H a glund. 5 st. ratta r . (-5ZK). 
5. 	 SM6BVE. R. N ygren. 1 st. rö r 832 + rörh. (Ra dio

materIe!) . 
6~M6BGJ, B . J. Hansson. 1 st. RF-Instrument. (Reis 
l ;:adio).

7. SM6BSM. G. Hällström. (Aftonpostens hederspris). 

RI.... II 

1. 	 SM6 ARV . H. V. Ande rsson. SSA dIplom. 1 st. 10 /LF 
1000 V. (-5ZK). - ZK's vandringsprIs. 

2. 	 SM6BSM. G. Hällström. SSA diplom. 5 st. min.-rö r . 
(SER). 

3. 	 SM6CWE. K. R. C . Wollin. SSA dIplom. 1 st. Dubi
lier 5000 pF 2500 V. 1 sI. 2 /LF. 1 st. 3xO.1 /LF . (SRF). 

4. SM6AMR, L. Edebrink. 5 sI. ra ttar. (-5ZK) . 
5. 	 SM5BQU, K. A. Wessman . 1 st. El. lödkOlv 220 V. 

(AB RadIoma terie!) . 
6. 	 SM6DA. R. Sundgren. 1 st. GAG7. (Reis RadIo). 
7. 	 SM6AEP, K . E. Warenius . 1 st. Mikroska la. (Videopro

dukter) . 
8. 	 SM6BDS, L. Forsberg. 
9. 	 SM6CRA, R. Andersson. 

IOBSS nI 

1. 	 SM6BSM. G. Hällström. SSA dIplom. 1 st. 100 /LA 
instr. (Elfa) . 7 st. min.-rör (SRFl. 

2. 	 SM6AEP. K. E. Warenius. SSA diplom. 5 st. min.-rör. 
(SER). 

3. 	 SM6BQU. K. A. Wessman. SSA diplom. 1 st. 5000 pF. 
1 sI. 3xO.1 /LF. (SRF) . 

4. 	 SM6NY. G. Nyström. 1 s I. 28 V relll.. (-5ZK) . 

Klass lV 

1. 	 SM6- 2229, Andersson. SSA dIplom. 2 st. 807. 3 s t. 
Bud-spolar (Lagercrantz). 1 st. presentkort il. 25 :
(AB Radiomatertel l. 

Välsändnlngstä,\')an 
.'-- , ..) , 

1. 	SM6AUZ. H. Haglund. SSA diplom. 1 ~ . mikrofon 

(SRA). Pokalen F. Bergs MInne + minia tyr. 


2. 	 SM6ARV, H. V. Andersson. SSA dIplom. 5 st. mln.
rör (SER). . • 


3. 	 SM6BSM, G. Hälliliröm. ·SSA ·"1IIP.I~.",l , ii. pJ.tbll~r 

5000 pV. 1 st. 2 /LF. 1 st. 3xO.1 (SRFl. . 


4 . SM6A!lr.li', K . E. W a renlus. 1 s t. MiI!en-ratt. 
5. 	 SM6BIJ:b. w. L . Sjöström. 1 s t . MIkroskala (VIdeo

produkter) . 

6. 	 SM6BQU. K .. ;t~essman. 1 ·st. 2 I'F ,kond . (SRF). 
8 . SM6BGJ. B. "_ anason. 1 <111... 6J6 röt. b SIDl. 
7. SM6AEN. L. Bjureblad. 2 st.'"tör 82S· ..Radiol. 
9. 	 SM6CWE. K. R. C. WolI!n . 1 st. mikroInställnIng : 


(AB RadiomaterIe!) . 

10. 	SM6AMR. L. Edebrlnk. 1 st. vrldkond . 2x34 pF (AB 

RadIoma teriel). 
11. 	SM6DA. R. Sundgren. 
12. 	 SM6CRA. R. Andersson. 
13. 	SM6NY. G. Nyström. 
14. SM6AZY. E. Hjärtqvist. 

SSA I SM6ID. KARL O. FRIDJl:N 

http:SM6A!lr.li
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BEHÄNDIG MINIA TYRSÄNDARE .. 
FOR FYRA '-BAND ' 

Ur norska Amatörradio, aug. 1953. Originalet ur QST 

Översatt av P. Rasmussen" 8M4l.3677 · 

':' 

Nedan beskrivna 13 watt-sändare är så en
kel i sin uppbyggnad och ändå så allsidig och 
effektiv, att både nybörjare och oldtimers bör 
ha glädje av att prova den. 

senare år ha åtskilliga miniatyrsän
dare för semesterbruk, field days etc. beskri

men praktiskt taget alla har varit av
sedda för endast ett elle!' två band. Emeller
·tid har W6RET W. W. Deane konstrueLat en 
liten kompal..:t sändare, som går på fyra band 
utan spolbyten och som detta till trots, är både 
lättbyggd, lättskött och billig. Sändaren är 
egentligen avsedd för både CW och foni, men 
modulatorn uteslutes i denna beskrivning (se 
dock QTC nr 8j53, som kan erhållas via kans
liet. Pris 1 kr. portofritt). 

Rörbestyckningen består av två 6A,Q50r, 
varav den ena går som xtal-osc, och den andra 

slutrör, försett med pi-filterutgång. En 
keramisk omkopplare tjänstgör som band

(2-pol. 4-vägs). Nycklingen sker, som 
av schemat, i den gemensamma ll;a

todledningcn. 
Hela sändaren ryms i en låda med måtten 

15 x 15 X 10 cm. Djupe1:. iflå~te dock ökas till 15 
cm om modulatorn skall inbyggas. Placeringen 
av de större komponenterna framgår av fig. 1, 
~o~i~~~}· MY-tfront:tJanelen sedd bak

. 
Rören monteras bakom C13 Qch Cl~. Oscilla

torspolarna och trimrarna C6 och C7 monteras 
under chassiet, mellan rörhåUarna. 

L.3 iaa~s öve~mk'op1>lmns två yttersta 
}ödöron (se fig. 1) medan L4 monteras lodrätt 
mellan J6 (output-jack) och ett av omkoppla

Detaljl1st.a.~1 sändaren 

C1 - 20 . keramisk. 
C2, C5 ~ 1- pF glimmer. 
C3, C4, CR, Cg, C10, C12 
- 1000 pF keramisk. 

e6, C7 - 30 pF trimmer. 
C13, Ci6 . 140 pF varIa

beL 
C11, - 100 pF glimmer. 

oOOG _ glimmer . (se-
text) . 

~ R1 - 47 kollm ,/, w. 
v R2 - 56 kohm 2 W. 
V R.3 - 22 kohm % W. 
\/'R1 - 10 l(ohm 1 W. 

R5 - 100 ohm. 

L l - ~1 2 JlH 9R ·varv 0,25 mm tr.:\.d Oacl\l solerad) tätlin
dat , ~.J If spolform. Tapp 3 varv frå n j p.ffl ti.nd ;m. 

L2 - 2,2 .uH - 16 varv 0,25 mm, ~4 " spolform, Hnrl
ningslängd ~ 2'" 

L3 - 32 tiR - 54 varv 0,8 mm. Fribä rande spole med 
diameter J", längd 1%". Tapp vId 30 och 44 varv. 
Lindningen stödjes med pälimmade remsor av plexiglas 
eller dylikt. 

L4 - 0.6 uH - 5 varv 1 mm träd, diameter l". längd 
%". Frlbärande spOle. 

Jl -  nycklingsjack (closed circuit). 
J2, J3, J4 och J5 - vanliga ban a nlwntltl<thylsor. 
J6 - antellnjack. 
RFCl, RFC2 - 1 mH HF-drossel. 
Sl - 2-pol. omkopplare, ' 4- eller B-vägs (keramisk) . 

Justering och trimning 

Insätt lämplig xtal (3,5 Mc för 3,5 och 7 
Mc-banden samt 7 Mc för 7, 14 och 28 Mc) . 
Sedan inregleras trirnrarna i oscillator-anod
kretsen till max driv,". Detta kan lättast kon
trolleras genom att lossa förbindelsen mellan 
R3 och jord och sedan sätta in ett mA-instru
ment här. Även spänn:ngsfallet över R3 kan 
på detta sätt kontrolleras. I bägge fallen bör 
en HF-drossel på 2,5 mH kopplas i serie med 
instrumentets negativa pol. Med 3- 4 mA gal
lerström bör den negativa förspänningen vara 
65-90 V. 

ytte~sta lödöron. Observera att hela L3 
Il.r kortsluten på 10 m. Förbindelsen mellan 
oscil1atorspolarna och omkopplaren sker ge
nom två %"-hål försedda med chassigenomfö
ringar. (i fig. 1 har endast en sådan inritats). 

PA-steget avstämmes lätt med hjälp av C13, 
och läm~ antennkoppling inställes med C16. 
En l5-wAlampa kan med fördel användas 

vid avstämningen. Anodström
astI'I'ing utgör ca 20 mA och med 

antenn ca 45 mA. Denna avstäm

lO 
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FÖ?'eningen Sve?'iges 

Fig. 1. Sänaaren I>eaa bakifrån. De två rören 
sittm' mitt för C13 resp. C16. 

ning kan kontrolleras genom att över R5 in
koppla ett 100 mA-instrument. Detta insättes 
i de därför avsedda jackarna (J2 och J3) på 
frontpanelen. 

Vin körning på 80 m kan CI6s kapacitans 
visa sig vara otillräcklig för att erhålla kor
rekt belastning, varför två jackar (J4 och J5), 
som tillåter inkoppling aven extra kapacitans 
bör insättas. Man får här pröva sig fram med 
värden mellan 100 och 1000 pF. Som framgår 
av fig. 1 har d;;Ss"a kondensatorjackar monte
rats under C16. 

Nätaggregatet har' icke medtagits här, enär 
ett vilket som helst sådant, _ rerande 300V 
50mA och 6,3V lA kan använcra:s. 

LODPROBLEMLOSNING 
Många gånger under antennexperiment har 

man haft stora svårigheter med att få alla löd. 
ningar utförda utan att behöva släpa ner all 
tråden i shacket. Detta har ofta fört med sig 
att man kanske inskränkt sig till att löda det 
allra nödvändigaste, såsom t. ex. fästena för 
feedern. 

Dessa lödproblem kan man dock lösa ganska 
lätt genom att använda en tändsticka eller ci
garrettändare i stället för lödkolv. Detta ford
rar dock ett speciellt lödtenn och en speciell 
teknik. Tennet skall vara i form av ett mycket 
tunt band, som man lätt kan tillverka genom 
att hamra ut vanligt runt, hartsfyllt lödtenn. 
Enligt annonser i fackpressen finns numera 
sådant lödtenn att köpa färdigvalsat, men det 

Sända?·eam.atörer 99 

ställer sig nog en hel del dyrare än hemtill
verkat. 

När man nu skall löda ihop t. ex. två trådar 
i en antenn, så tvinnar man ihop dessa och 
lindar om skarven med det tunna tennbandet. 
Därefter värmes det hela över en låga tills 
tennet f,lyter ut ordentligt. Lödningen är sedan 
klar och om man så vill kan man torka av 
sotet, som bildats, så ser det hela genast litet 
trevligare ut. SM5CR 

Ur HAM-pressen 
QST, mars 1954 

Delay-Line Phase Shift. Användning ay HF 
fördröjningslinjer i SSB-sändare. 

Selectivity and Phone Reception. Hur mot
tagning av fonisignaler skall ske för att mot
tagarens selektivitet skall utnyttjas helt. 

A Simple 2-Element Beam for 20. Består av 
en dipol 33' 4" lång med director 32' 1". Ele
menten utgöres av aluminiumrör .och är sam" 
mansatta av delar med dimensionerna 1" och 
Vs". Anvisningar för konstruktionen a v bom
men och masten jämte drivmekanismen. 

D?'essing up the Antenna Ooupler. Allround 
antenn kopplingsenhet omfattande lågpassfil
ter, anslutningsmöjlighet till 72 ohms coax och 
till balanserad feeder samt s')nd-receive-relä. 

A Chrystal Controlled Converter for 21 Mc. 
Består av 6CB6 neutraliseratHF-steg, %12AT7 
blandare och %12AT7 osc som går med 3.5 
Mc xtal på 5:te övertonen (17.5 Mc). Ordinarie 
mottagaren skall således avstämmas mellan 
3.5 och 3.95 Mc. 

Break-In with One Antenna. Komplett an
ordning för BK-körning på CW på en antenn 
utan reläer och manuella omkopplingar. 

CQ, mars 1954 

The VEl Story. Intressant redogörelse över 
amatörverksamheten på de arktiska öarna. 

Low-Pass Filter for CW Reception. Filter för 
CW-mottagning. Börjar skära vid 600 p/s och 
ligger vid 1500 p/s 55 dB ner. Uppbyggt av 
två 2.5 H lf.-drosslar och en på 5 H. 

Test Equipment in the Ham Shack: Oscillo
scopes. 



100 101 Föreningen Sveriges 

att 
öppna 

bil 

ANPASSNING AV 

TILL ÖPPEN OSY 


Av Sune 

Under de sista åren har det i radioamatör
kretsar blivit ett allt vanligare problem 
anpassa en coaxialkabel till sädana 
osymmetriska antenner som exempelvis 
ground-plane (markplans-antenn), vissa typer 
av long-wire, ett litet lodrät spröt på en 
m . m. Något anpassningsnät mellan kabeln och 
antennen fordras i regel.' 

Kabelns karakteristiska impedans är oftast 
känd, men att uppskatta antennimpedansen är 
ofta svårt. När den väl blivit känd, uppstår 
frägan om hur anpassningsnätet skall beräk
nas. 

Frägan om antennimpedansens fastställande 
skall ej närmare beröras här, då det skulle 
föra för långt vid sidan om ämnet. Men näm
nas kan, att ett litet lodrätt spröt utan till
satsanordningar får ett mycket lågt strål 
ningsmostånd (vid matning i nedre änden. 
alltsä); är höjden mindre än 1110 våglängd, 

(höjden)2 
erhålles ungefär 1578 . ohm. 

(väglängden)2 
Omkring 1 ohm kan det bli vid t. ex. 3,5 Mc/s! 
Radiotidskrifter m. m. beskriver lämpliga till 
satsinduktanser och tillsatsskapacitanser för 
dylika antenner. Dessa tillsatser underlättar 
avstämning och anpassning ; impedanserna får 
mer praktiska värden; förbättrad verknings

grad erhålles. 

Ett anpassningsnät för coaxialkabelns anpass

ning till hit hörande antenntyper bör allmänt 
ha den i fig 1 visade uppbyggnaden. Tre reak
tanser, Xl, X2 och X3 finns. Vilka av dem skall 
vara spolar, och vilka skall vara kondensato
rer? Ja. uppenbarligen bör coaxialkabeln möta 
en punkt som helt »saknar» reaktanser; och 
något liknande kan man säga om en antenn, 
vars reaktans önskas »bortslämd». Alltsä 
skall Xl och X3 vara av motsatta slag. så att 
de l,an bilda serieresonans vid avstämning. 
Antager vi, att antennens reaktans kan bort
stämmas på nägot sätt, förstär vi, att även 
X2 och X3 'bör vara av motsatta slag. Slutsat.

ser: Xl och X2 av samma slag, X3 av motsatt 
slag mot Xl och X2; resonans skall vara möj
lig över Xl + Xa och över X2 + X3. 

l! ~I ~z . 

C FIG.q~I -
Coaxialkabelns impedans = Z ohm 

Nä, denna slutsats kan ju tillfredsställas på 
två sätt, ty antingen kan Xl och X2 vara spo
lar och X3 en kondensator, eller också kan Xl 
och X z vara kondensatorer och X3 en spole. 
Vilket skall väljas? Ja, principiellt har skill 
naden ej nägon större betydelse; men tar vi 
med andra synpunkter, kan vi snart bestäm
ma oss. 

För det första är det viktigt att undertrycka 
övertonerna. Detta talar för att X3 bör vara 
kondensator och att Xl och X2 bör vara spo
lar, ty nu känner läsaren igen ett lägpassfil 
ter! Se fig. 2. övertonerna har 'högre frekvens 
än arbetsfrekvensen, varför de får svårare att 
passera Ll och Lz men lättare kortslutas av C. 

För det andra är väl antennens typ ofta 
sådan, att förlängningspole är önskvärd. I fig. 
2 kommer L2 att bli elektrisk antennförläng
ning. Nu är det ju vanligt, att Lz i själva ver
ket sitter längre ut i antennen i stället för vid 
dess nedre ände, men i princip blir resone
manget likartat. Dock påpekas, att t. ex. en 
ground-plane ofta kan dimensioneras sä, att 
L 2 blir obehövlig, i det att den blir liksom 
»gömd» inom antennens egenskaper. Anpass
ningsledet blir då endast L:! och C. 

Flera skäl för fig. 2 kan framdragas ; men 
vad som nu framkommit. är tillräckligt. Vi 
bestämmer oss för fig. 2. 

Förening e n Sv e riges Sändar e amatör e r 

Då blir nästa fråga: vilket värde på C? I 
fig. 2 har »coaxens» karakteristik kallats Z 
och antennens strälningsmotstånd "R. Om L I 

och L2 antagas så 'avpassade. att alla r eak
tanser är bortstämda, blir C tydligen en kopp.· 
lingskondensato1i, vars reaktans. som vi här 
ovan kallat X3, avgör kopplingen från coax 
till antenn. Matematiskt kan nu bevisas, att 
för rätt impedansanpassning fordras: 

Z X a 

X 3 R 

Ar Z och R kända, kan X3 ~eräknas härur. 
Men det var C vi sökte, och med frekvensen 

1 
= f erhålles det vanliga: = X3 

2·1T'·f·C 

Har X3 beräknats och f är känd. kan alltsä C 
beräknas. Uppgiften om X3 förefaller alltsä 
vara en »språngbräda» på vägen mot att fin
na C. Men varför har just X3 betraktats nu 
sist? Jo, det är av intresse att veta, av vilken 
storleksordning reaktansen ungefär är i den 
punkt, där Ll och L2 och C mötas. ty hela nä
tet L:! + L2 + C måste ju monteras vid den 
punkt, där coaxen går in på antennen, vilket 
ju innebär mekaniska problem (en »box» kan
ske skall anordnas el. dyL). 

Det är emellertid svårt för en genomsnitts
amatör att beräkna X3 och C ur sä invecklade 
lagar, och därför har denna uppsats försetts 
med ett s. k. nomogram, där beräkningen 
snabbt kan utföras av vem som helst. Se fig 
3. Beteckningarna i fig. 3 är desamma som 
ovan. Skalorna är logaritmiska, och sorterna 
är ohm, Mc/s och pF. (Vissa skalor har gjorts 
längre. än vad som normalt fordras, sä att 
den intresserade kan se, vart vissa värden 
»bär hän». ) - Bruksanvisning: Uppsök först 
värdena på Z och R på resp. skalor. Förbind 
dessa medels linjal el. dyl. (eller rita en rät 
linje mellan dem, men rita tunt och försik
tigt). Dä erhålles en skärningspunkt på X3 

skalan, där X3 direkt kan avläsas. Uppsök nu 
värdet pä f pä dess skala. Förbind f-värdet 
med det nyss funna Xa-värdet, och fortsätt i 
rät linje i samma riktning (använd linjal), 
tills C-skalan päträffas. Där kan C direkt av
läsas. 

Exempel: Syftlinjer, säsom ovannämnda 
tänkta »förbindningar» brukar kallas, har in
ritats »prickade» i fig. 3 för ett typiskt fall. 

Coaxen antages ha karakteristiken 50 ohm, 
och antennmotståndet antages 100 ohm. Syft
linjen mellan dessa värden skär X3-skalan 
strax över 70 ohm (obs! det blir icke medel
värdet 75 ohm; en siffermässig beräkning ger 
70,7). Vi antager vidare frekvensen 7,0 Mc/s. 
En syftlinje från 7,0 Mc/s till förut funnen 
punkt pä X3-skalan befinnes råka C-skalan 
för ett värde. något öve1' 300 pF (siffermässig 
beräkning g er 321.2) . Går man nägot över 7,0 
Mc/s, alltsä in på bandet, kommer man tydli 
gen nägot under det funna C-värdet. d. v. s. 
man kan anse sig hamna på exakt 300 pF. 

Sedan vi fastställt storleken på C, återstår 
det att intrimma L I och L2 pä resonans. En 
grid-dip-meter är härvidlag utmärkt; men 
man kan även r eda sig utan sädan, fastän det 
blir besvärligare. Förfarandet blir följande. 

Bryt först bort Lz:s anslutning. så att 
coaxen slutar med endast Ll och C. Tillse, att 
andra änden av coaxen (vid sändaren) har 
sin normala rätta anpassning där! Trimma nu 
L I till serieresonans på önskad frekvens . Om 
grid-dip-meter saknas, kan man mata pä litet 
effekt från .sändaren , mycket försikti gt, och 
trimma L I sä, att antingen strömmen genom 
Ll + C blir maximum, eller, vilket blir det
samma, spänningen över Ll + C blir mini
mum. 

Koppla nu ihop anpassningsnätet igen, och 
bryt sedan bort Ll:s anslutning. så att det en
dast äterstå r antenn+C+eventuell Lz. Jus
tera antennen och (eller) eventuellt befintlig 
L 2, så. att resonans på önskad frekvens finnes 
även här. Blir justeringen av den art, att man 
misstänker, att R därigenom ändrar sig, bör 
man utgå från detta nya R-värde och göra om 
nomogram-operationen, så att nytt C-värde 
erhålles, som ej fordrar så genomgripande för
ändringar. - Trimmas endast L2, blir R oför
ändrat! 

Koppla nu ihop anpassningsnätet igen. Det 
skall nu inte behöva göras andra efterjuste
ringar än för N:trökapacitanser» o. dyl. En 
fintrimning kan ske på följande sätt. Inkoppla 
hf-amperemetrar på ömse sidor om C pä det 
sätt, som fig. 4 visar. Finjustering skall nu 

12 
göras så , att förhällandet (kvoten) blir 

Il 

så stort som möjligt. Man kan skriva upp 
värdena för flera olika inställningar och se
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." 	 men i antennen i· den punkt, där R är känt, övertonsoscillator.f ,Mc 	 . 
i 

' 
vilken vi här nu kallar lA, uppfyller följande Många 2m-män har säkerligen haft besvär 

Xl ..n RA villkor: Z ' (IF)2 = R . (lA)2. Detta är med att placera återkopplingensuttaget påCjf egentligen självklart, ty till vänster om lik spolen i övertonsoscillatorn på rätt ställe. HärI,r 1000010000 hetstecknet står ju den i feedern inmatade ef visas i nedre fig. en koppling utan uttag på
10 	 fekten, och till höger om likhetstecknet stårsooo spolen ?ch utan återkopplingslindning, där~OO() 

~OO() effekten i antennen. Det är alltså helt enkelt, återkopplingen enkelt regleras genom att än3 3000 

2 	

J::: ~ 

att den effekt, som inmatas i coaxen, är lika2.000 dra värdet på en kondensator. Förhållandet2000~ 	 ~Zl4 	 Jo 

~204' med den effekt, som skall ut i antennen.5 mellan C1 och C2 bestämmer återkopplings
taoo1000 1000 

-Hoi) 	

Här har nu alla tänkbara fall dragits fram graden. »Normala» värden är C1 = 500 pF

i
30 

för skärskådande. Förf. hoppas, att uppsatsen, 	 och C2 = 50 pF. ökas C2 minskas åter kopp.500..... t."o lO"'t QO /too ~()tO .... och i synnerhet då nomogrammet i fig. 3 för 	 lingen och tvärt om.JOO 300----- SO 
,~ anordningen i fig. 2, skall kunna bli till nytta Med en 8 Mc kristall dimensioneras L1 så att2.00 • - 4 åt dem, som råkat ut för tveksamma anpass den ger resonans vid 24Mc. Anodkretsen i an
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Fig.3 

12 	 rar vid coaxens början och slut. Visar de lika,
dan utföra divisionerna -- och därvid se ef har C rätt värde. Är strömmen vid utgångenl, 

mot L1 större än vid ingången från sändaren,ter, vilken kvot, som blivit störst. I regel är 
~å är C för stor och skall minskas. Är därdet C, som behöver en liten fintrimning; säll 
emot strömmen vid utgången mindre än vidsynt är, att ~ (eller L 2 ) behöver röras nu. 
ingången, då är C för liten och skall ökas.Fordras en mycket stor ändring av C för 

Skulle coaxens längd vara ett helt antal hal
12 va våglängder, är sistnämnda förfarandeatt maximum -- skall erhållas, beror det i 
Il emellertid direkt felaktigt, ty stående vågor 

regel på att R varit felbedömt. Så blir t. ex. kan då finnas även vid lika in- och ut-ström

fallet, om R ej varit känt utan mäst uppskat mar, och risk fÖl' genomslag i kabeln finnes. 

tas. Om coaxens längd icke är ett helt antal Här måste R vara känt, likaså Z. Man kan 

halva våglängder, kan man komma rätt i an då avpassa C så, att strömmen in ifeederns 
passning genom att inkoppla hf-ampere-met- ingång som vi här nu kallar IF, och ström

ningsproblem av dylika slag. 	 dra rörhalvan (röret är t. ex. ett 6j6 el. 
ECC91) kan avstämmas till tre gånger 24 
d. v. s. 72 Mc (L2+strökapacitanserna). Se
dan fordras bara en dubbling för att vi ska 
hamna på 144 Mc! - WL.

TVENNE TIPS 
Signalsökare. 

Nyheter från andra sidan
En enkel men användbar signalsökare för 

felsökning i mottagare kan utföras enligt den järnridån
övre figuren. Anordningen bygges in i en li

ten skärmad burk (t. ex. en matlåda av alu Följande uppgifter om de östtyska hamsen 

minium), ur vilken sökarspetsen får sticka ut. har SM1AIJ inhämtat genom QSO med och 

Instrumentet gör utslag då spetsen hålles mot brev från DM2ABK: 

en punkt med hög- eller lågfrekvent spänning. Alla personligt licensierade stationer ha pre

Känsligheten regleras med potentiometern. Är fixet DM2 och klubbstationer DM3. Andra sta

signalen modulerad är det ingenting som hind tioner, såsom på utställningar eller sådana, 

rar att instrumentet ersättes aven vanUg som genom offentligt föranstaltande ordnas 

högohmig hörtelefon. för att sprida reklam för amatörradio, ha sig


nalen DM0. 
Den sista bokstaven i anropssignalen anger, 

i vilket distrikt stationen befinner sig. Detta 
gäller alla DM-stns (alltså såväl DM2, 3 som 
DM0) . De olika distrikten är: 

A = Rostock l = Erfurt 
B = Schwerin J = Gera 
C = Neubrandenburg K = Sahl 
D = Potsdam L = Dresden 
E = Frankfurt/Oder M = Leipzig 
F = Cottbus N = Karl-Marx-stadt 
G = Magdeburg (tidigare Cherrmitz)

10 Jr 	 e: H = Halle O = Berlin 

Ik För närvarande finnas drygt 50 licenser. 
Det finns två licensklasser. Alla nybörjare 
få först klass II, vilken senare kan utökas 

+150V till klass I. Den, som i licensprovet får bety
get »mycket gott» får genast klass l. Följan

Signalsökaren överst, därunder övertonsoscillade band och sändningstyper få användas av 

torn. resp. klasser: 
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Band: Klass I Klass II 

3,500- 3,800 Mc A1-A3 A1-A2 
7,000- 7,100 Mc » » 

14,000-14,350 Mc » » 
21,000- 21,450 Mc » » 
28,000-29,700 Mc » F3 

1215- 1300 Mc A3, A3a, A5, F3 
Max input 50W 20W 

Licens kan endast erhåJlas av m edlemmar i 
»Gesellschaft flir Sport und Technik». Ansö
kan inlämnas av detta till Ministerie t för Post
och Tele-väsendet. Varje sökande måste under
kasta sig prov, som avlägges inför en kom
mitte, bestående av en företrädare för minis
teriet, en för »Gesellschafb samt två lic. ama
törer. Vidare måste man underkasta sig 
ett prov, avseende innehållet i de tekniska fö
reskrifterna. 

'Adressen till QSL-byrån för DM och SWL 
är Box 666, Halle/Saale, 

Amatörradion i östtyskiand är under upp
byggnad; bestämmelserna tillkommo först 
1953. Därför finns det ännu ej så många DM
stationer i luften. 

En informationstidning erhåller varje lic. 
ham gratis av »Gesellschaft», även QSL-för
medlingen är kostnadsfri. Signaler och adres
ser ,till DM-amatörerna publiceras fortlöpande 
i DARC's tidskrift DL-QTC. 

FÄRGKODEN 
För kondensatorer och motstånd 

Färgerna, som användes kodsystemet, ha 
följande betydelse: 

Färg 1 Siffra 1 Declmal- 1Tolerans %1 Arb~tS[l. J
fal<tor 

, 

-Svart O 1 -
100Brun 1 10 1 

2 200R öd 100 2 
300Orange 1K3 3 
400Gul 4 10 K 4 

:; 500Grön 100 K 5 
6 600Blä 1M 6 

Violett 7 7 70010 M 
800Grå. 8 100 M 8 

9 900Vit 9 1000 M 
- 0,1 10005Guld ± 

2000- 0,01Silver ±lU 
500Ingen färg ± 20- -

GI immerkondensatorer 

A. En rad med tre färgprickar. Kondensa
torn har en max. arbetsspänning på 500 V. 
Färgprickarna läsas i pilens riktning (från 
vänster till höger) och betyda: första pricken 
= första siffran, andra pricken = andra siff
ran, tredje pricken = decimalfaktorn (antal 
nollor) efter de två första siffrorna. Kapaci
tansen uttryckes i pF. 

B . Två rader med vardera tre färgprickar. 
övre raden (från vänster till höger) anger de 
tre första siffrorna i kapacitansvärdet. r nedre 
rade (från höger till vänster) ange: första 
pricken = decimalfaktorn (antal nollor) efter 
de tre första siffrorna, andra pricken = tole
rans i :0/0 , tredje pricken = arbetsspänning. 
Kapacitansen anges i pF. 

Motstånd 

A. Med axiella uttagsändar. Tre eller fyra 
färgringar användas. Avläsningen börjar vid 
den ända, som är närmast en uttagsända. För
sta ringen "T första siffran, andra ringen = 
andra siffran, tredje ringen = antalet nollor 
efter de två första siffrorna. Fjärde ringen: om 
sådan finnes, anger der+ toleransen i 0/0. Om 
den saknas, är toleransen 20 %. Motståndsvär
det uttryckes i ohm. 

B. Med radiella uttagsändar. Märkningen 
består aven bottenfärg A, en färgprick C un
gefär mitt på motståndet, en ändfärg B och 
ett färgband D. Färgerna avläsas i bokstavs
ordning och ha samma betydelse som angivits 
för resp. färgringar under A. 

-5XW 

MANADENS -AGB 

NAA u~~ Dx-siisoN~HI 
IM HAN AlDRIC, AV 
Sl~ DOI1 

S54 
U-s 
-~8 

SM7 Karlskrona 

SM7QY meddelar, att det första qso:t SM1
SM5 på 144 gick av stapeln den 9/4 kl 2006 
mellan - 7QY och -5AED i Åtvidaberg. Grat
tis Gunnar och Arne! 

1 
Det känns förstås lite genant för oss i södra 

delen av SM5 att det måste bli en nyinflyttad 

l 
f.d. SM7:a som skulle klara av uppgiften. Men 
samtidigt har - AED gett oss en nyttig på
minnelse om att påpasslighet och energi alltid 
ger resultat. 

SM5 Atvidaberg 
-5AED är nu qrv från sitt nya qth m ed föl

jande utrustning: rx: xtalkonverter med 6J6 
pp hf och Eddystone S-640, tx: 829B på 144,8 
Mc, antenn: 5 över 5 Yagi. 

Förutom grannen, - MN, har -AED redan 
avverkat - BRT i Enköping, -EY och -XP 
i Västerås och - BDQ i Kårsta. Samt -7QY, 
se ovan. Arne är igång mest varje kväll kl 
2000 med beamen norrut och kl 2100 m ed bea
men mot söder eller sydväst. 

SM7 Landskrona 

SM7BOR rapporterar: 
»Några sensationer har jag inte att berätta 

denna gång - dx:en låter vänta på sej, men 
får vi bara värme och högtryck, så kommer 
nog dx:en också. Den lokala trafiken fortgår 
dock som vanligt, och det byggs och provas 
nya saker lite varstans, även de personliga 
kontakterna odlas. 

Lördagen den 20 februari var vi bjudna till 
UK-meeting i Köpenhamn. Ett 15-tal modiga 
trotsade isen och kylan och mötte upp på So
nofon, en radiofabrik, där den danska UK-klub
ben har sin lokal. Kvällen blev som väntat lyc
kad med bl. a. auktion på radioprylar. Vidare 
förekom UR-demonstrationer. Vid kaffet fick 
SM7BZX mottaga den danska UR-klubbens 
pris i jultesten, en modulationstrafo. 

q 
När det sedan var dags för hemfärd, visade 

det sig emellertid, att malmöbåten inte kunde 
gå pli. grund av ishinder. Saken ordnades så 
att några stannade kvar' till söndagen, och res,J ten reste hem över Helsingör- Hälsingborg. 
Denna resa glöms nog inte i första taget, åt
minstone inte av dem som »satt» underst i bi
len från Hälsingborg. 

Nästa meeting hölls den 11 mars på AB 
Svenska Philips i Malmö, där SM7XU som 
värd hade ordnat en verkligt trevlig och intres

sant afton. På programmet stod bl. a. demon
stration av television och trimning av t elevi
sionsmottagare, visning av Philips UR-kom
ponenter m. m. Efter kaffet till vilket inom pa
rentes sagt Philips hade hyrt ett helt kafe, 
ordnade -XV en gissningstävlan, där det gäll
de att identifiera ett antal kända UK-röster. 
som han had,e tagit upp på band. Bokpriser ut
delades till de fem bästa och det var förv.å
nande så väl man på alla häll kände igen sina 
»pappenheimare» från 2m-bandet. Amatörer
nas tack till -XU och övriga chefer vid Phi
lips framfördes av SM7HZ. 

För övrigt kan jag meddela, att - XV lwm
mer att vara igång från trakten av Älmhult 
någon av dagarna 23, 27 eller 30 maj kl 1300
1500 SNT m ed beamen speciellt riktad mot 
SM5. Qrg blir omkr. 145,0 Mc.» 

Tack Egon! 

Testkalender 1954 m. m. 

HB9LE, som är UK-testledare inom den 
schweiziska amatörorganisationen USKA, har 
tillställt SSA ett längre brev, vari han inled
ningsvis efterlyser UR-samarbete Schweiz
Sverige. Varje tisdag och fredag kl 2000-2200 
SNT är HB9 :orna qrv på 144. 
Följande UK-testkalender bifogas : 

8-9 maj RSGB/USKA Field Day 144 Mc. 
26-27 juni DARC contest 144 Mc. 
3--4 juli RSGB contest 144 Mc. 
24-25 juli DARC contest 144 Mc. 
8 augusti USKA contest 430 Mc. 
15 augusti RSGB Field Day 144 Mc. 
4-5 september USKA European VHF con

test 144 Mc. 
12 september RSGB contest 430 Mc. 
HB9LE berättar, att han föreslagit Region r, 

att den årligen återkommande 144 Mc-testen 
för Europa och Nordafrika fr. o. m . detta år 
skall gå första veckan i september. Han anser 
också, att samtliga UK-tester inom Region r 
skulle kunna samordnas, vilket vi livligt in
stämmer i. 

Slutligen önskas en förteckning över svenska 
UK-amatörer samt uppgifter om UK-aktivite
ten i SM. 

Officiellt brevsvar skall tillställas USKA, så 
snart begärda uppgifter hunnit utarbetas. 

-MN 

Resultatet av UK7-testen se nästa sida! 
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SM-OZ STOR RÄVJAKT 
den 30 maj 

N. V. Skånes Radioamatörer inbjuder här
med till en stor jakt på micklar någonstans i 
Skåne, med deltagande från OZ. Färdsättet 
skall vara bil eller mc. Jakten kan påbörjas 
var som helst utanför periferien aven viss 
cirkel. Kartor med inritad cirkel samt förseg
lade kuvert med ortsangivelse för samlingen 
efteråt, översändes till envar som fattar pen
nan och meddelar SM7GE Hälsingborg (adr. 
enligt listan). Tider, anropssignaler osv. kom
mer då också att uppgivas i ett särskilt PM. 

Karlskrona och Kalmar har lovat komma, så 
det blir inte bara skånskt-danskt deltagande. 
De som vill vara med och har sax men ej fort 
skaffningsmedel eller vice versa, skall ange 
detta vid den preliminära anmälningen, som 
skall vara gjord senast den 20 maj. 

Det blir förplägnad efteråt på någon av Skå
nes välkända gästgivaregårdar. 

73 och på återseende! 
Mickel 

---::::=--: 

~~~ 
(~/~. 
I~//
;Pli ~?: 

- 11\1 

San Fran- Rio de Ja-
New York Sidney CalcuttaKapstaden neirociscoGMT 

MUFIOWF MUFIOWF MUFIOWF MUFIOWF MUFIOWF MUFIOWF 

00 10.8 9.2 11.8 10.0 11.1 9.4 12.0 10.2 11.0 9.4 12.8 10.9 
02 8.4 7.1 11.2 9.5 14.0 11.9 9.4 8.0 13.1 11.1 11.0 9.4 
04 8.7 7.4 11.3 9.6 15.6 13.3 12.5 10.6 15.8 13.4 9.5 8.1 
06 8.0 6.8 10.7 9.1 16.3 13.9 16.8 14.3 17.0 14.5 11.0 9.4 
08 9.3 7.9 8.9 7.6 16.4 13.9 16.8 14.3 16.9 14.4 8.4 7.1 
10 12.3 10.5 8.0 6.8 11.9 10.1 16.8 14.3 16.8 14.3 17.0 14.5 
12 13.3 11.3 10.3 8.8 10.0 8.5 17.7 15.1 16.9 14.4 17.0 14.5 
14 14.0 11.9 12.5 10.6 10.0 8.5 19.2 16.3 17.8 15.1 17.3 14.7 
16 14.5 12.3 13.4 11.4 10.3 8.8 21.0 17.9 17.9 15.3 18.0 15.3 
18 14.9 12.7 13.9 11.8 10.2 8.7 23.0 19.6 17.3 14.7 20.3 17.3 
20 15.3 13.0 13.3 11.3 9.6 8.2 16.0 13.6 16.0 13.6 22.4 19.0 I 
22 14.0 11.9 12.7 10.8 11.4 9.7 13.2 11.2 12.0 10.2 17.4 14.8 

UK7-TESTEN MARS 1954 


MUF=högsta användbara frekvens 
OWF=bästa arbetsfrekvens 

Föreningen Sveriges Sltndareamatörer 

26. OZ7G . ................. 30 872 26160 
27. SM5MN .... . .. . ........ 11 1816 19976 
28. SM5AOL ... . ........... 25 764 19100 
29. SM7BNX ......•........ 25 452 11300 
30. SM7BAE ...... ......... 21 521 10941 
3l. SM5VL ............. ... 16 640 10240 
32. SM5AY .... . . . . ..... . .. 11 525 5775 
33. SM5BOY ............... 16 327 5232 
34. SM5VK ..... ..... . ..... 16 320 5120 
35. SM5AXU ......... ..... 13 309 4017 
36. LA5BC . . . . . . . . . . . . .. . . 5 540 2700 
37 . LA4VC . ..... . .. . . .. .. , 4 285 1140 
38 . OZ7KX . . . . . . . . . . . . . . . . 11 84 924 
39. SM6BCL .......... ..... 3 165 495 
40. OZ5GL .. ........ .. .. ... 5 81 405 
41. OZ4AJ . . ............... ~ 4 8 

Resultatet från testen visar, att intresset för 
UK är i tilltagande. Vad som särskilt gladde 
oss, var det stora antalet SM5 :or som mönst
rat sina UK-riggar. Tyvärr var inte condsen 
sådana, att kontakter erhölls med någon utom
skandinavisk stn. Längsta dx under testen var 
mellan SM6ANR i Göteborg och SM5BRT i En
köping, 371 km med rprts 439 resp. 549. 

Många har undrat över det sena entimmes
passet. Ja, detta var blott ett experiment för 
att se vad som kunde åstadkommas med ett 
snabbpass och det ansågs lämpligt att förläg
ga det efter BC-tid. Vi tror dock inte att såda
na pass har någon framtid. 

Till sist vill vi tacka alla deltagare för visat 
intresse och för alla vänliga brev och tips vi 
fått . 

UK7 testkommitte 

DX-SPALTEN 

Något försenad har följande tänkvärda rese
skildring inströmmat till DX-red., och vi citera 
ordagrant i fri översättning: 

»Haimat Island 1/4 1632. 

Efter en ur alla synvinklar blöt sjöresa, när 
riggen var nära att bortkorroderas av frost
brytande störtsjöar, landade vi oväntat på en 
ö, vi stötte på. Vi var på Haimat Island! Stor
men ven och åskan dånade, ja, kort sagt, ele
menten rasade, när vi förgäves letade efter 
pluspolen. Men bättre rådlös än trådlös, ty si 
tuationen var som gjord för en vinddriven ge
nerator. Nyckeln sattes i nyckelhålet, varefter 
vi genast började operera: CQ de XP8QZ. En 
rossling trängde ut ur högtalaren. Var det möj
ligen SM5 ... ? Nej, sri, ty vi hade sjalva inte 
slutat sända. Då inflöt plötsligt svar från en 

okänd station i form av ett flaskpost-msg. »Pse 
QSY» löd meddelandet, knappt i sin korthet. 
När vår uppmärksamhet under den allmänna 
uppståndelsen efter detta QTC ett ögonblick 
slappnade, passade en mässling (liten mås) på 
att reda ett rede i hörtelefonerna. Detta trots 
att vi på ett tidigare stadium säkrat riggen 
mot obehörig avföring från platsen. Vi hade 
alltså inget val, bara välling (en liten val). 
Plötsligt - - QSO!! - - med SM5WM! 

- SM5WM de XP8QZ = 73 = fb condx 
= pse QSL = nw hw?! = ar sk k p n bk e 
s e etc.... 

Situationen var bedövande. Därför ev. fort 
sättning en annan gång på våra äventyr. 

73 de XP8QZ et seco 0ps.» 
Antingen körs det inga DX i SM eller ock

så måste flertalet hams vara mycket blyga 
gossar, ty endast SM7QY, -5CO, -5KV, 
-6CBC, -5IZ, -5RC, -7ANB, -7AVA, 
- 2AQY, SM4-2677 och BERS-195 ha låtit 
höra av sig för den gångna månaden. Till slut 
får vi väl bara skriva om, vad vi hör SM kon
takta och det blir magert i längden under rå
dande lång-skip-condx. Under månaden har 
condx-en visserligen inte varit lysande, men det 
har varit några fina öppningar på 40 och 80 
meter, och reaaktörerna har åtminstone hört 
en del. 

80 meter 
Hedersplatsen på 80 meter denna månad in

tages av SMJ,BTB, som har lyckats med 
W7AJS och VE80G samt ett flertal W2, 3 och 
4 en morgon, när alla andra sov (0430). 
-SAQV avbröt trastuggningen för V03X 
(0200) samt PY7WS (0330) och SM7QY rap
porterar FA3VN 2230. SMSRG nämner SU5LS 
som är OK fast mycket obekant med ham-tfc. 
Under ARRL-testen hördes hela östkusten med 
sigs upp till S8 (W3CTJ m. fl.), men ingen 
SM lyckades komma igenom, såvitt vi vet (hw 
- 6ACO m. fl . ?). EL2X är aktiv vid bandkan
ten lördags- och söndagsnätter med fina sig
naler. Det börjar snart bli dags för LU och 
PY att komma igenom straxt efter midnatt på 
detta band, så det lÖnar sig att sitta uppe 
ibland - man måste ha tålamod och en bra 
väckarklocka. 

40 meter 
har börjat öppna igen för PY och L U framåt 
midnatt, men DX på eftermiddagen är sämre. 
-SIZ rapporterar W4ASZjKL7 (0600) och 
SMSANY en full hand W6-or (0500). SM7BLO 
hördes bugga med VP5SC (0100) och -SAQW 
kan visa upp VP8AW (0200) samt PY av olika 
slag. -SAQV fick KC6AA (Caroline Islands, 
1545), VS6CT (1700), VU2AM (Andamanerna, 
NG?), VP6GT. SMSLK stötte på ZA1AC (?), 
LX1DP, VU2AM samt ZS5DN. BERS-19S rap
porterar följande SM hörda: SM5LF, - 5WI, 
-7AUO och -7BFL. Från »Pacific Area» 
nämner Eric följande calls: FK8AO (1130), 

Resultat från 144 Mc-testen 
mars: 

Plae. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 . 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2l. 
22. 
23. 
24. 
25. 

St". Ant. QSO 
OZ9R . . . . . . . .. . . . . . . . . . 59 
OZ3EP .....•........... 44 
SM7BE .... . ........... 58 
SM6ANR ., ..•..... • .... 19 
SM5BRT ............... 44 
OZ8JB ........ .. ... . .. . 29 
OZlPL ......•....... .. . 51 
SM7XU .. . ..... . ...... . 50 
OZ7FB . .. ....... ....... 50 
SM5EY . .. .... . . . . ... ... 38 
SM5BDQ . " ........... . 35 
SM5XP ...... . .. . .... . .. 33 
SM7BEK ......... .. .... 47 
SM7BOR ............ . .. 42 
SM7B YZ ....... . ....... 43 
OZ9NH . . . . . . . . .. . . . . . . 44 
SM5AFM ., ..•. . .. . • .... 33 
SM5UU .......... .. . . .. 30 
SM7BMO . ..... . ....... 47 
SM5ABX .......... ..... 32 
SM7APM ...... .... . .... 41 
OZ4KA ......... • . ...... 12 
SM5AE ................ 24 
SM5IT ... . . .. . ....... 31 
OZ4JL .......... ..... 34 

113j 

1954 


den 

Km. 
3310 
4425 
3168 
4326 
2908 
4267 
2160 
2189 
1944 
2409 
2158 
2202 
1488 
1580 
1456 
1393 
1476 
1577 
1076 
1264 

919 
2194 
1427 
1085 

941 

20-21 

Poäng 
195290 
194700 
183284 
132194 
127952 
123243 
110160 
109450 

97200 
91542 
75530 
72666 
69936 
66360 
62608 
59928 
48708 
47310 
46268 
40448 
37679 
37298 
34248 
33635 
31994 
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KB6AY (1015), KG-, KR-, JA- (0800- kört VSIFE (fone 1430) och hört VQ5BBF. 
2000), VKIAC (1000), VK9RH (1115), VR2AS SM"IANB har kört SV1AB (1200), VQ4EG, 
(0845). - Bandet är opålitligt, men det finns ZS3K, HZ1HZ, OQ5RU samt div. ZS och ZE 
goda chanser att göra DX under kvällen och mellan 1200 och 1600. SM"IQY har kört diverse 
natten. europeer samt hört VS1, ZE, ZS och OD5. Ban

det visar ganska goda sigs ibland, men aktivi
20 meter teten är fortfarande minimal. 

Till 20 meter tycks största delen av aktivite
ten vara förlagd . De flitige i Karlskrona kom Axplock. 
m er med fina listor - SM"IANB 	är glad för Den 25/2 avlyssnades ett QSO mellan enEL2P, MP4BBL, LU6ZE (2100), VS1FM, UB5- och en OK1-station. I detta meddeladeEL2X, EA9DE och -DF (Rio de Oro), VK9YY, UB5-an i form av ett allmänt QTC, att U-staVP8AZ, FR7ZA och CR6AI. SM"IAVA nämner tionerna från den första maj d. å. åter kommer CR9AH, VS2DW, VK9WZ, FI8AM, EL2P, att få uppta trafik m ed DX-stationer. När DuCR7LU och -CH, CR6CS, EA9DE och -DF, läser detta kanske Du har hört något nytt iHZ1HZ, VP4LZ (1945) samt massor av VQ4. detta ämne. Pse sänd oss några rader.Dessutom har Ivar fyllt loggen med olika W, F08AD har varit aktiv - enligt 	DL-QTCPY, LU och ZS1-6. Allt detta på eftermidda skulle detta vara W0NWX på en expeditiongen eller tidigt på kvällen. SM5KV med 0.009 till 	Clipperton Islands. Den omtalade F08AJkW fortsätter att fylla loggen med goda DX: har inte avhörts, men från KV4AA kom msg,EA9DE/DF, SUlFA, MD5RS, CN8EP, ET2PA, att han var att vänta under senaste passet av3V8AN, FA3WW, FA8WH, ZS4FP, VQ2HC, ARRL-testen.AP2C, HZIHZ, 4X4, VS6CG, VU2KV, JA6BY, Fanning Island, VR3D, finns sedan någon tidCR9AH, ZS4LW, MP4QAH (Balul Island), i luften. QRG 7023 och 14052, QTR c:a 0830VK2AKV, W och EA6AW . Olle använder en -1300 SNT. Blir QRV omkring 2 år framåt.
ground-plane, om någon funderar .. . SM5RC W6HRN har fått signalen BV2AX av de kinämner VE, VO och W (14-2000), VS2EB och nesiska myndigheterna på Formosa. Det är det
EA9DF bl. a. SM"IQY har nycklat med VK9YY, fÖrsta legala anrop, som utdelats där.KR6LP, W6TNGjKG6, KA och JA (alla 11 The National Physical Laboratory, 	Tedding1200). På eftermiddagen har Gunnar loggat ton, Middlesex, England, sänder normalfreZC5VS, EA9DF, VSIFM, VE8RC 	och TI2TG kvens över stationen MSF på 21/z, 5 och 10
bl. a. och på kvällen har infltit CR6AI, 15LV Mc med en noggrannhet av 1 :50000000. De
och några nordafrikaner. Rapporten frän första 5 minuterna i varje kvart utsändes bär
SM5IZ talar om YI2AM (0900- 1700), CR7CI våg modulerad med 1000 perioder. Nästa 5 mi (1700), EA9DE och -DF samt EA9EB nuter sändes en puls per sekund, pulslängd(QTH?), EL2X och EL2P, FR7ZA (som sän 0,001 sek. För att markera minuterna är dender QSL) - Edvin har fått QSL från VR4AE sista pulsen i varje minut utelämnad. Under
och har nu över 150 länder cfmd. Grattis! Från den tredje 5-minutersperioden är 	sändaren i
SMJ,-'26"1"1 kommer en lista på avlyssnade fo 4 	 minuter omodulerad; därefter ges anrops
nistationer. Av dessa nämner vi: KH6AHQ signalen »MSF» med A2 och foni på engelska.(2030), ZB1KQ och - BU (2130), VE8GY Från den 15:e till den 20:e minuten är sänd(1950), W4ASZjKL7 (2130), VSIFP (1400) ningen avbruten. 
samt VE7RR (2135). Från -5CO fick vi höra FK8AB får många QSL från stationer, som om AP2C, KR6, ZD4AE (1505, foni), JZ0KF han inte har kÖrt ...(1425), FI8AM och VK9WZ (1510). SM6CBC Det finns en liten ö utanför Madagaskar,har lyssnat flitigt och ur hans digra lista lyfter lat. 15°53'8" S, long 52°11 '5" O, som heter Trovi: 	KR6 i massor, KL7AFR (fone), HS1DS, m elin. Längden är 1750 meter och bredden 600.CR7AI, VP8AN, VP6BM, VP6CJ och HR6AF. Enligt FB8BC planeras en expedition dit ochSM5AQW har satt upp en ny ground-plane den kommer förmodligen att »räknas som säroch firade detta med KR6LP, HS1D (1330), 

skilt land».VS6CG (med drc. op. Wong, brorson till Fung) , 

CR6AI (2050) samt W4ASZjKL7 (0230). På 

detta band har Eric, BERS-195 hört SM3AF. Adresser: 

Vidare: KJ6FAA (0645, fone), ZC5VR (1100, 
 VK9WZ: RAAF, Momote, Admiralty Islands
d:o), DU1CV (1045), FK8AC (0900), - AE (via Nya Guinea) .
(9600), HS1D (1315), JZ0KF (0800), KB6BA BV2AX: Lt. Col. Marion R. Graham, USAF,
(0115), KX6NB (0945), KR, KG, JA (2100 (W6HRN), Air Force Section,
0900), VK9AU (0830), VK9YY (0600), VR2AS MAAG Formosa, APO 63, c/o Post
(0115), VR4AB (1230), XZ20M (0300), X1NP master, San Francisco, USA. 
(fartyg, 1030), VK1AC (0245). YU1AD: Mirko Voxnjak, 152 Bate Sekulica, 

Belgrade, Yugoslavia.
På 15 meter FI8AT: Gilbert Cros, Box 527, Saigon, Indo
svarar SM5CO för VK3IM (1105), HZ1HZ, Chine (Viet-nam) . 
OQ5RU, PYlBDY (1705), VS9AS, EL2X VS1FL: Colin Troner, 1 Polden Court, Jalan 
(foni), PY6SA och 5A2CO. Dessutom har Alex Kayu, Seletar, Singapore. 
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XZ20M: HIt Aung Myint, Air HQ, B.A.F., PORTABELTESTEN ••• 
Box 1490, Rangoon, Burma. 

ZK2AC: Eddie Hickford, Niue Island. Forts. från sid. 95. 
ZM6AR : Ron Berry, Apia, Samoa. 
ZM6AP: Ron Tarlton, Apia Samoa. TÄVLINGSREGLER 

Tid: 27 maj 1954 kl. 0800-1200 SNT. 

Till sist 1. Alla <tmatörband tillåtna. 
ber vi få presentera en av de mera aktiva DX'
arna i SM4. 2. 	Endast SM-QSO räknas. 

3. 	Endast ett QSO med samma station per 
band är giltigt. 

4. 	Anrop : Fast stn ropar »CQ SM de SM5CCC» 
Port. stn ropar »CQ SM de SM5DDD/5» . .. 

5 . . Poängberäkning : 

a) 	Portabel station: 
QSO med fast station i samma di
strikt (min. avstån,! 2 km) ...... 1 p . 
QSO med port. stn i samma distr. 1.5 p . 
QSO med fast stn i annat distrikt 2 p . 
QSO med port. stn i annat distrikt 3 p. 
Multiplier: 

Effekt högst 2 watt 1.5 
Effekt högst 10 watt 1.2 
Effekt över 10 watt 1.0 

SM4AEE i full aktion. 
b) Fast station: 


SM4AEE Gunnar, är ju välkänd sedan länge 
 QSO med port stn i samma distrikt 
på banden. Sändaren består av VFO med Tes (min. avst. 2 km) ................ 1 p. 
laoscillator, två buffersteg, dubblare och slut QSO med port. stn i annat distrikt 2 p. 
steg med två 807 i parallell. Antennen är en Multiplier: 
80 meter longwire. Mottagaren är som synes Motstationens effekt högst 2 watt=1.5 
en Commander. Gunnar har alltsedan första Motstationens eff. högst 10 watt = 1.2 
början varit intresserad av DX - över 90 Motstationens effekt över 10 watt=1.0 
länder har kontaktats på 40 och 80 enbart och 

6. 	 Tävlingsmeddelande av typ 579008 KARLOSM4AEE är en av de få SM, som har lyckats 
skall utväxlas. De tre första siffrorna utfå 	ZL på 80 meter. På 80 saknar Gunnar en
göra RST och de tre övriga använd effekt.

dast Syd-Amerika för sitt W AC. 	Även i tes
Bokstavsgruppen består av fem godtyckligt

ter, såväl svenska som utländska, 	är han en 
valda bokstäver och skola ändras för varje

pålitlig deltagare. Vi önska honom lycka till 
QSO.

i fortsättningen också. 
Så var det QRU för denna gängen. Vi önskar 7. Mer än en operator får betjäna deltagande 

alla ett framgångsrikt DX-jagande och hoppas station. 
på en mycket riklig rapportskörd för nästa 
spalt. 73. 	 8. Tävlingslogg insändes senast den 15 juni 

-ARL, - AQV och - AQW 	 1954 till SM6ID, KarlO. Friden, Smörbolls
gatan 1 A , Göteborg H. Glöm ej att i loggen 
införa QTH, input, TX (rörbestyckning), RX 
och antenn.Svara aldrig Definition för portabel station finnes i QTC 

nr 8 1953. 
DX'en på deras egen frekvens och kör 

OBS.! Glöm ej adressanmälan till televerketej i amerikanska fonibandet då dina 

för portabel stn! 


grannar är i gäng samtidigt. 
SSA / SM6ID, KarlO. Friden 
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Test-kalender 1954 Ur bokfloden 
27 maj SM Field-Day Test. Franzis-förlaget i Milnchen utger en serie 
21- 22 aug. EDR skand. VHF Contest. handböcker benämnd »Radio Praktiker Bil 
18--19 sept. WASM-testen. cherei», ägnad olika delar av radiotekn.iken. 

Varje häfte, en del är dubbelnummer, berör ett2- 3 okt. OZ- SM landskamp. speciellt område, som därigenom kan behand
2-3 okt. VKjZL Contest foni. las mycket grundligt. Huvudvikten är lagd vid 
9- 10 okt. VKjZL Contest. CW. den praktiska sidan av problemen men till 
25- 26 dec. SM-Jultest. räckligt av teori är med, där så behövs, för att 

förklara funktionen . 
Se rien omfattar i skrivande stund 70 num 

- 6ID 

Se ä ven Från UKV-banden, sid. 105 -Red. 
mer i behändigt format, 17.5X11.5 cm. Häfte
na, som försäljas av Intra-press, Holte, Dan~ 
mark, kostar kr. 2:- för enkelt band och kr. 
3 :75 för dubbelt.

Ersättning8prefix för WAE Förteckningen över häftena är lång, varför 
vi får dela upp den på ett par QTC-nummer.

Ett beriktigande 
Nr 1. Die U.-Röhj·en-Reihe mit Aussenkon

Det har visat sig att uppgifterna om ersätt  taktsock el tlmd ihre Schaltungen. Innehåller 
ningsprefix för WAE i QTC nr 3 ej var helt kopplingsschemor över raka mottagare och su
up to date. -AFU, som är vår diplom-mana perheterodyner byggda med U-rör. 
ger, har tillställt red. nyligen från DARC er Nr 2. R imlock- und Picoröhren und ihre 
hållna regler. Vi kan då konstatera, att kon Schaltungen. Rimlock- och miniatyrrörens 

olika typer behandlas, varjämte anvisningartakter på 3,5 och 21 Mc numera räknas som 
ges för dimensioneringen av koppling selemenersättning, om de ägt rum tidigast den 1 de t en vid deras praktiska användning. 

cember 1952. 
Nr 3. UKW-FM-Rundfunk in Theor ie und 

Prax is. Ger besked om fördelarna av FM
rundradio på UK, behandlar sändarteknik och 
antenner samt beskriver UK-FM-mottagarens 
uppbyggnad och verkningssätt.Mobile-BL 

Nr 1,. UKW-Empfang mit Zusatzgeräten. 
som med fina resultat kör sin QRP på 80 Converterns verkningssätt beskrives grundligt, 
mb, klagar över QRM på sin kristallstyrda varjämte häftet innehåller ett antal kopplings

schemor på sådana tillsatser. .frekvens 3730 kc. Han undrar om det är 
möjligt att QRO-gossarna lämnar ett litet Nr 5. Superhets fur UKW-FM-Empfang. 

Behandlar den tekniska sidan av UKW-FMhål för h onom vid sagda frekvens. Det gör supern. 
ni väl gärna, förmodar undertecknad, som 

Nr 6. Antennen fur Rundfunk- und UKWsjälv f. n . bara ligger på 14 Mc. 
Empfang. Allt om mottagarantenner för van

-WL liga rundradiovåglängder ner till decimeter
vågor. 

Nr 7. N euzeitliche Schallfolienaufnahrne. 
Senaste rön beträffande inspelning av gramSmålandsmeetinget mofonplattor. 

Nr 8. V ielseitige Verstärkergeräte fUr Ton
Rumsbeställningar och anmälan om delta aUfnahme und W iedergabe. B eskriver utför

gande måste vara --QL tillhanda senast den ligt lågfrekvensförstärkarens verkningssätt 
10 maj på morgonen. Se i övrigt QTC nr 4. och visar schemor över förstärkare m ed god 

uteffekt och låg distorsion. 

Nr 9. Magnetbandspiel er-Praxis. Behandlar 
de olika bandspelartypernas uppbyggnad och 
verkningsä tt.FR O-artikeln 

Nj' 10/10a. Magnetbandspiel er-Selbstbau. 
Anvisningar för byggandet av bandspelare dels som utlovades till detta nummer kan av vissa 
helt på egen hand dels med kommersiella de

skäl ej färdigställas förrän till nr 6 meddelar taljer. Detta häfte är slutsålt men ny upplaga 
-MU. utkommer i sommar. 
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gen» skulle dragas med här. Ursprungligen815 + 829 = 144 hade jag visserligen avsett att få VFO-styr
ning på 144 Mc. Då det emellertid visat sig, att 

Det har påpekats för undertecknad, att data ingen T9-signal kan erhållas på detta sätt, då 
är ofullständiga för svänglinjerna i fig. 1 i ar är det givetvis VFO :ns stabilitet , som på något 

sätt skall fÖj'bättras, och inte metoden somtikeln »Frekvensdubblare för 144 Mc», QTC 
sådan förkastas! Det är här, som en VFX har3/1954 sid. 55. Tack, -KF m. fl.! Här följe r sin stora, uppgift att fylla, och den VFX:en bör 

noggrannare data: passa för både kortvågssändaren och VHF
815 anodkrets : Kondensatorn variabel 5-45 sändaren. Någon kringirrande T6-bärvåg kan 

pF, Svänglinjen är »hårnål» av 2-mm-tråd. ju ej åstadkommas enbart för att ett 5-dubb
lande 832 används, utan det är ju i så fall styrBågens diameter = avståndet mellan U-skänk frekvensens stabilitet, som skall förbättras. 

larna = 25 mm. Längden = 55 mm. De tidigare ej angivna DL3-signalerna kan jag 
829B gall61'krets: Kondensatorn variabel 5-45 presentera här för intresserade läsare: DL3ZS 

och DL3ZU (se f. Ö. DL-QTC).pF. Svänglinjen är »hårnål» av 2-mm-tråd. Bå
Sh.itligen nämndes en riktlinje beträffande g ens diameter = avståndet m ellan U-skänk konstruktionsbeskrivningar m. m. i QTC, Om 

larna = 25 mm. Längden = 40 mm. man skulle vara förbjuden att beskriva sådant, 
Koppling: Svänglinjerna står på ett avstånd som man ej själv laborerat med i detalj, då 

av 15 mm från varandra. Det stycke, där de skulle det nog bli en hel del saker i QTC genom 
åren, som skulle bortfallit! Det finns väl ingenöverlappar mitt för varandra, är 20 mm längt. anledning att antaga, att den ursprunglige 

Tabellen över strömmar och spänningar i konstruktören ljugit heller?! Tvärtom bör vi 
QTC 3/1954 gäller för fig. 1 med just ovan an väl alla sprida allt »stoff» så mycket som möj
givna data. ligt, så att alla får se det - undertecknad har 

f. Ö. redan fått förfrågningar angående svängSune Breekström, SMI,XL 
linjerna i QTC 3/54. För övrigt - och här kom
mer en viktig sak - i artikeln sades de t ju 
tydligt, att konstruktionen kom utifrån och 

SSA- BULLETINEN föreslogs prövad i Sverige! Att då angripa 
»anmälaren » i st. f. konstruktörerna förefaller 

Utdra g ur bulletlucrna 21 mars-ll april: ju då ganska onödigt. 
Enligt VS9AS är LU0MA den argentin sk a e xped itionen Undertecknad har till red. insänt några fun

till Hlma laya oeh qrv dagligen 0500 GMT på 14090 kels. deringar, »framtidens sändare på VHF, eller 
Vid s tyrelsemöte I fredags anslogs 200 kr till ä rets räv vad ? 7.> , som är ytterligare utveckling av tanke

j a kts -SM, 150 kr till DL5L för anordna nde av meetings i 
U ppsa la och No rrköping samt 50 kr till DL7 fö r meetin g gångarna i detta ämne. Hoppas, att det kom
i Hässleholm . mer småningom i QTC. Samtidigt vill jag tac

Arets SM i rä vjakt komm e r a lt anordnas i StockhOlm ka alla, som till mig sänt diverse bidrag i dis
nägon gä ng I september. kussionen - nyttan har varit stor, även om 

man får »slåss» litet ibland! 73 
Sune Breekström, SM4XL

Ordet fritt 
Ett genmäle till -MN och -YL 

Med anledning av invändningarna mot »fre Utländska HAM -meetings 
kvensdubblarna för 144 Mc» vill undertecknad . 
giva ett svar. l somlnar 

Att 815 både kan trippla til! 144 Mc och 
även användas som slutsteg på 144 Mc är väl DARe anordnar den 10 och 11 juli ett inter
för alla välkänt och har ej förnekats. Frågan nationellt Ham-meeting i Mtinchen. Samtidigt 
har varit, om denna tripplare kunnat styra ett hålles en utställning visande amatörradions ut
829B, ty det har ju hetat, att en 832 räcker veckling under de senaste 30 åren . Det blir 
m ed knapp nöd för detta. Ett svagare rör än även rävjakter och andra tävlingar. En ama
832 skulle så ledes misslyckas, bleve ju följden törstation med anropssignalen DL0BS skall 
därav. I den omtalade artikeln i QTC 3/54 står arbeta på utställningen och verifierar med spe
ju, att den ifrågavarande danske amatören fått ciella QSL. Vidare upplysningar lämnas av 
sådana påpekanden från sina kamrater. Det Hans Schleifenbaum, DLIYA, Hirschberg
var här, som dansken inte desto mindre lycka strasse 13, Mtinchen 19. 
des. Liknande farhågor ha hörts även i Sveri SRJ, det är uttytt jugoslaviska amatörför
ge, men här avsågs inte - MN och - VL. Trod eningen, ordnar e tt stort meeting den 19-22 
de dessa, att 815-frågan avsåg just dem, är augusti. Platsen för meetinget är ej bekant 
jag den förste att beklaga detta. men en mera officiell inbjudan lär komma se-

Vad sedan beträffar det 5-dubblande 832, nare. 

skrevs det aldrig i nr 3/54, att »långvågsrig- -WL 
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QSL-servicen har skötts frivilligt sedan oktober av 4NK 
frän Grängesberg pä ett mycket hedrande sätt. Vi hop
pas att Du ej förtröttas, broder. 

SM1 

Från distrikten 
Frän Säfflefronten kan rapporteras: Under febr. mänad 

SM1 är fortfarande ett av de mera eftersökta distrik hölls en hobbyutställning i staden. Intresset var stort för 

ten, vilket inte beror pä då.lig aktivitet hos hamsen inom SARK:s förehavanden . Resuitatet blev att nästan omedel

distriktet. Det är nog snarare sä att aktiviteten har till  bat"t ~n cw-kurs startades under ledning a v 4ASJ med ett 
lO-tal deltagare, Några större saker har annars inte timattagit pä senaste äret, vilket är glädjande och till stor 
inom distriktet.del beroende pä att nya krafter har dykt upp. Därmed 

Till sist vIII jag framföra ett försenat referat frän 

Det är flera gamla riggar som blivit dammade och upp
piffade för att inte tala om nybyggarna. 

inte sagt att alla andra har vilat pä h anen. Nej tvärtom. 

Det kan kanske intressera QTCeläsarna alt vela vad 
SMl :orna har tör grejor och bur stor den individuella ak Örebo-meetinget 
tiviteten är. Jag börjar dä med Visby-hamsen och med old
timern Det var radioklubben inom Teknis som var värdar. 40 

-LO som faktiskt var aktiv lite grand I höstas, antag man + 1 xyl välkomnades. Längväga gäster hade bl. a. 
ligen i rena nervositeten för att han snart skulle fä en anlänt frän Dalarna. Valdes KL till ordf. och BOl till 
see cp vilken nu lyckligen anlänt. Därmed har tyvärr sekr. + QTC-referent. (Obs.! -BOl och -WL är oskyl
hamalctiviteten i det Dalströmska shacket sjunkit till noll. diga till förseningen! KL:s anm.) Diskuterades och beslu

-FP har äter angripits av virus radio och har varit tades angående SSA-v erksamheten. a) Information önska
relativt aktiv med en TBS-50. des i QTC ang.•vilka band vi hams har ensamrätt till. b)

-AXB kör dä och dä CW pä längvägsbanden. önskades bättre system för markering av medl. i SSA och 
- BVQ är nog distriktets I särklass ak tivaste amatör. Televerkets lista. d) Varför ej de nya bandgränserna vid 

Han har för inte sä länge sedan fätt sin B-lic och kör nyäret 1953 ej kommit vissa medl. i SSA tillhanda? el 
pä 80 och 40 m. F. n. riktar han sina blickar mot 2 m. SM7-SM4-testen beSlöts inställas t. v. fl QRM pä och 

-AVR kör tyvärr ej alls. frän militära stns diskuterades. g) UKV-aktiviteten inom 
- AIZ bygger och provar och hörs nägon gäng ibland. 4:e distr. efterlystes. Alla lovade, som vanligt, bot och 

bättring. SM4NK ätog sig uppdraget som QSL-manager-BZQ har ännu ej hörts av pä nägot band, men lär 
för fyrorna och fick sin mer än välförtjänta appli!.d. Disinneha en nästan klar tx för 80 och 40 m, men tyvärr 
kuterades nyrekryteringen av medI. tlB SSA. Följande synf inns det även vintertid för mänga Y L:s i Visby och detta 
punkter framkom. a) Cirkulär frän SSA till nya lic. b) 

komma igäng pä banden. 
torde vara det största hindret för honom att verkligen 

Intressera ungdomsorganisationerna. Här rapporterades att 
ZD har SSA:s unppdrag att utreda denna fräga. d) Billi 

. -BSA kör f. n. med -FP:s gamla tx som gär fb och gare försäljning från SSA:s försäljn. till medI. samt en 
som t11lsammans med en W0WO-antenn ger Arne fin-fina utökning av försäljnlngsdetaijen . 
kontakter. Hans Commander är i pressläggningen utbytt Falun föreSlogs som plats för nästa meeting våren 1954. 
mot en AR88 och en ny antenn (ground plane) för 20 m . En timmes teknisk diskussion upptog följande ämnen. a)
Distriktets verklige DX :are! UKV. 832A och QQ06/40 ansägs bättre Iln 832 och 829B 

Söndagen den 14 febr. hade Gotlands Amatörradioklubb resp, b) W0WO-antenner lovordades och förkastades. 
ärsmeeting i Visby. till vilket Fårösundsamatörerna var 4BUK visade schema pä och rel(ommenderade ett nytt an
inbjudna och deltog i med nästan 100-procentig anslut tenn filter enl. QST nr 4 1951. c) Geloso-vfo:n lovordades 
ning. Det var en trevlig tiilstäBning med bl.a. nägra xyl:s och förkastades. Teknisterna bidrogo med en spex-under
närvarande. DX-Iyssning förekom i samband med kaffe hi!.llning. Bra och billiga radioprylar säldes pä auktion. 
drickningen . Dessförinnan besöktes Gotlands r adio, där örebrogänget avtackades för en trevlig dag. 
redaktör Herlitz i studion käserade om Gotlands radio ut KARL-OTTO öSTERBERG, --4KL
veckling (utsändes ej!). Sedan följde visning av studio
lokalerna med där befintlig apparatur. Vid meeting den 
9 maj fortsl!tter visningen med sändarestationen. 

För de som är intresserade aven kontakt med SM1 pä 
80 m , kan här meddelas att pä frekv. 3640 kc/s (eBer 
däromkring vid ev. qrm) kl 1030 varje söndag, samman
träffar SM1 :orna i en ring till kl 1100, efter vilken tid
punkt även andra amatörer är välkomna i ringen. 

Till sist äterstär endast att önska gud luck es 73 frän 
SMl. 

-AZK 

o •• Den 17 mars höll föreningen Stockholms Radio Amatö
rer ärsmöte i SRA-stugan vid Kilaberg. Efter mötets öppSM4:ARSBERATTELSE nande följde uppläsning av revisIons- och å.rsberä tlelser 

för det gångna äret, varefter d en avgäende styrelsen be


för arbetsåret 1953 - 1954 viljades full ansvarsfrihet. Så följde val av den nya styrel 

sen och efter valet upplästes ett framlagt stadgeförSlag, 


Under a rbetsåret har tvä större meetIngs hällits. Den 17 som efter smärre justeringar gOdtogs, Föreningen hade ej 

maj i Lindesberg och den 25 okt. i örebro. Bäda mötena förut haft nägra egna stadgar utan följt förra SSA:s 

har varit välbesökta och att döma av det stora intresset Stockholmsavdelnings dito. Paus gjordes för kaffedrick

frän deltagarnas sida är dessa kamratträffar oumbärlig". ning och -ACK spelade pä sitt medhavda dragspel. Efter 


PL pratade i Linde om UKV. Eftersom även VL gjorde pausen behandlades frägan om hur m ä nga auktioner för

detsamma i K arlstad nägot å.r tidigare kanske vi nu kan eningen ämnade hälla om äret. Det blev tvä, en vår- och 

hoppas p~ ett v erkligt krafttag från fyrornas sida me" en höstauktlon. Därefter förklarades mötet avslutat. 

mänga aktiva 2-meterstns tiB nästa är. Intresset för det Vid ett senare styrelsesammanträde fördelades posterna 

kortvägigaste omrädet är f. n. störst i' Grängesberg inom styrelsen, utom ordförandens, som v a r tillsatt av 

(--4NK) , Hällefors (--4LB) , Ludvika (--4KZ) , Välberg ärsmötet. Nuvarande styrelse har följande utseende: 

(--4BOI), Säffle (-ASJ), Kristinehamn (-PG) och Karl  Ordförande: -BXM 

stad (--4SQ). En cw-test hölls i början av äret mellan Vice ordförande: -AMB (posten blev senare vakant) 

4:e och 7:e distr. Efter denna sista kraftmätning förklarar Sekreterare: -TK 
sig 7:e distr. känna en vIss tävlingsleda. Hur är det med Kassör: -BOK 
detta, boy.? Klubbmästare: -BES 

Rävjägeriet gi!.r trögt inom distr., som vanligt, men vi Stugvärd: -CHB 
har dock en pojke frän Karlstad, som brukar hälla sig -AMB blev tvungen avsäga sig sin post Inom styrelsen 
framme. Finns det inte nå.gra fler platser inom distr. än pä grund a v bristande tid. 
Karlstad som kan anordna en nybörjarjakt? I stugan börjar v erksamheten l(omma 1 gång igen efter 

Intresset för den danska OZ-tidningen är stort inom Vinterkylan, som i viss män avskräckt från besök. Vi har 
dlstr., vilket en unaersökning under sommaren VIsade. vära sedvanliga kafferneetings, den sista helgfria fredagen 
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i mänade~. Vällwmna alltsä den 28 maj. Ävenså har vi Har Du nägra prylar Du vill sälja så tag
meetings pc1 onsdagarna och, beroende på besöl<arantalet. 
finns ev. ;,fil<a» men utan dopp. SRA-föreningens verk m ed dom, men låt det bli kuranta saker. Sätt 
samhet rör sig inte enbart om stugan. Styrelsen har beslu en lapp på med Din signal och minimipris (om 
tat utge ett medlemsblad, ämnat att öka kontakten mellan Du önSkar), så ska vi se om inte det kan fin
medlemmarna i föreningen. Vad vi )<an kosta på det beror 
på. antalet SRA-medlemmar, nas någon köpal'e. 

A uktion är bestämd att h å llas söndagen den 30 maj i en Unde rsök möjligheten till gruppre8a pr jvg' 
matsalsbaracl< intill SRA·stuga n vid Kilaberg. Baracken Om möjligt skriv ett brevkort till SM5BHR 
kansl<e inte är detsamma som J\1edbol'gar llalatsel. men och meddela om Du önskar mat. Så återstården är rymlig (väga r vi hoppas på ett större deltagar

antal?) samt dessutom invä ndigt dekorerad med glimtar att Önska Dig välkommen till meetinget i 

ur »krigarlh'et» av AB-tecknaren Bertil Almqvist. För Uppsala.

övrigt kommer att finn as tillgän g till kaffe och dopp samt 

läskedrycker. A uktion sgodset bör lämpligen inlämnas i 73 etc. 

SRA-stugan vid meetinget fredagen före (alltså. den 2S 
 SM5BHR SM5RC 
maj) eller nästpå[öljande dag, lördagen. mellan kl. 15 DL5jLoch 1S. Samt som sista alternativ pä söndagen senast kl. 
13. Kl. 1400 startar vä.ra ul(tionen . Vi hoppas på gott vä
der. Det dis!<uterades om styrelsen skulle konsultera »En
sl<edegubben» för att vara på den säkra sidan, men ingen 
enighet nåddes för beslut och stugan är ett lämpligt ut
flyktsmål under söndagen. Den som har auktiol1sgods att MEETING I SM6 Jämna in. s!<aJl iakttaga följande: 

1. Varje sal< skall numreras och förses med signal (el  Under årens lopp ha många s. k. distriktsler namn). 
meetings gått av stapeln inom vårt distrikt. 

2. Tvä listor bifogas, den ena upptagande varans num Nästan undantagslöst ha de hållits i Göteborg. 
mer, benämning. ev. tekni ska data och defekter samt mi

nimipris. Den andra med nummer, bentlmning samt plats Ett strålande avhopp från denna tradition var 

för köparens namn och försäljningspriset. Listorna skall mötet i Trollhättan för två är sedan. Detta 

dessutom förstas vara försedd a. med namn, ev. anropssig
 möte var välbesökt och trevligt. Dessutom ma
nal samt postadress. Som vanligt går 10 proceot av för
sä ljningspriset till SRA:s egen kassa. nar det till efterföljd. Distriktsmeetingen vinna 

Så slutar vi för denna gången. Måhända h a r ovanståen på att förläggas till olika orter varje gång. 
de stimulerat några till medlemskap i SRA. Sätt in I{r Därför, finns det inom vårt distrikt någon 
3:- på postgiro 35 G5 86 cller betala dem till kassören klubb eller något amatörcentrum som tror sig
-BOK direkt. vid besöl< i stugan under nägon av ovan 

nämnda dagar. Vi önskar honom eller henne välkommen kunna hjälpa DL6 med att ordna ett distrikts

under verksamhetsåret -5·1. Ev. spekUlanter kan ta sej meeting ? Om så önskas skaffar jag föredrags

en Utt pä stugan och dä. i övrigt bli informerad. 
 hållare och dessutom kan något pekuniärt bi

73 och väl mött igen! 
drag utlovas. Det behövs minsann inga vidlyf

STYRELSEN / KURT FRJlNZeN. SM5TK tiga arrangemang. Giv DL6 några tips! Alla 
PS. Om något särskilt I,an ni träffa mig pä 3,5' Mc brev om den saken besvaras omgående. Låt oss 

C\\: under söndagsförmjddag-arna. ev. även under veckans gemensamt söka ordna ett trevligt meeting, 
övriga dagar. -TK där vi under gemytliga former få tillfälle 

dryfta våra problem och lära känna fysiono
mierna bakom resp . keyar och mikar. Huvud
saken är att vi träffs. Ämnen att behandla 
brukar komma av sig själva. Hams med andraCQ SMSXA/L 
färdigheter än »radiotiska» t . ex. gitarr- och 
lutspelare, sångare och trollkonstnärer, ska

Du har väl inte glömt av meetinget i Upp inte dölja dessa sina konstfärdigheter utan 
sala? I så fall har Du en påminnelse här till  lätta upp stämningen när vi för mycket för
sammans med några tider. Söndagen den 9 maj djupar oss radio- och föreningstekniska 
8mäller de t alltså och för tågresenärer finnes spörsmål. 
en »delegation» vid Uppsala C mellan kL 0900 
-1015 SNT. övriga kan inträffa vid m eeting Pä SSA senaste årsmöte beslöts det att fort 
Iokalen, som heter »Konsumspis» och är be sätta med den decentraliserade QSL-servicen. 
läget på Bangårdsgatan. Programmet blir som DL6 kommer att under varje månads första 
följer: vecka utsända QSL i den mån sådana kommit 
1030 Samling vid »Konsumspis». honom tillhanda från SSA. För att förbättra 
1100 Buss avgår till högspänningsforskningen denna service behöver jag allas er hjälp. Med

dela mig vilka hams som finns på er ort. Talaoch studiebesök därstädes. 
om för mig vilka som flyttar till och från or1230-1300 QSY till kärnforskningen och stu
t en. Är det någon som vill ha sina kort separatdiebesök. och ej tillsammans med de övrigas, så går det 

1500-16 Serveras mat för den som så önskar att ordna, mot portoersättning. Det är mig ett 
(priset ca 5:-). nöje att hjälpa er med dessa saker, bed mig 

1600-1700 SM5PL håller en föreläsning och bara inte skaffa QSL från Rio de Oro, för jag 
därefter ev. diskussion . har ännu inte fått något själv. 

1700 Kaffe, auktion och ev. önskemål betro 73 es all the best 
SSA. DL6, KarlO. Friden 
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QSL 
får hämtas på kansliet fredagar 

kl. 18.30-20.30. 

SM7CX 
SM5FC 
SM5KD 
SM50V 
SM5PV 

SM5RT 

SM5VC 
SM2AFH 
SM5ASH 
SM5AHJ 

SM8ADR 

SM4BDE 

SM5BAT 

SM7CYD 
SM3-2697 
SM5--2698 

SM 7- 2699 
SM3-2700 

SM5AE 

SM7KJ 

SM5MU 
SM3ABG 
SM4ASI 

SM7AIK 
SM6CCB 

SM6CCF 

SM2CFF 
SM5CKF 

SM5CNF 

SL5BB 

Per den 15 mars 1954 

Fahlström, Hans, Ö. Förstads gatan 6, Malmö. 

Nordström, Åke, Havregatan 14, Stockholm. 

MIttIer, Peter, Odengatan 40/5, Stockholm Va. 

Holm, Curt, Ibsengatan 64/2 , Bromma. 

Bergman, Per-Olov , David Bagares gata 20/3 

c /o Löfgren, Stockholm. 

Hasselquist, Kurt, Fogdevägen 116/1, Johan

neshov. 
Ryden, Olof, Hypoteksvägen 17, Hägersten. 

Svanberg, Herbert, Box 1127, K a llx. 

Kjellgren, Eric, Fiskaregatan 3, Norrtälje. 

Gordon, Tony, Strandvägen 57 c/o Segerstråle, 

Stockholm Ö. 

NlIsson , Sven, M /V WlIhelmina, Red AB Fred , 

rIka f. v. b., Tysta gatan 4 , Stockholm. 

Gunnarsson. Lennart, Länggatan 20, Halls

berg. 

Lindbäck, Karl-Gunnar, FC. FSS/FCS, Väs

teräs. 

Nyberg, Olle, Brevl. 652, Ljungbyhed. 

Hansson. Gunnar, Box 342, Sundsvall . 

Tenggren, Rune, Surbrunnsgatan 1. Stock
holm Va. 

Rosendahl, Torsten, Perstorp, Fjälestad. 

Söderberg, Georg, Box 511, SkönVlk. 


Per den 16 aJ1t1l 1954 


Gustavsson, Anna-Lisa, Källgatan 17 A, Väs

terås . 

Pettersson, Ragnar, Engelbrektsgatan 58 B/l, 

Trelleborg. 

Bergsten , Erik, Fleminggatan 45/4, Stockholm. 

Book, Rune, F 4 Radio, Frllsön 4 . 

Olofsson, Carl-Erik, f. d. Kuskbostaden I 13, 

Falun. 

Jonsson, Ingvar, FOlkungagatan 9, Kalmar. 

Ahlquist, Bertil. Bissmarksgatan 9 A, Kungs

backa. 
Edvardsson , Åke, Olof Gransgatan 5, Trollhät

tan 4. 

Säfvenberg, Rune, Box 222, Holmsund . 

Jernheden, Sven, l plut. l komp. S 1, Stock
holm 61. 

Carlsson, Rune, Magdelund, Oscar Fredrlks

borg. 

Kungl. Vaxholms Kuslartillerlregemente, Att. 

överfurir B. Ståhl, UB IV, Oscar Fredriksborg. 


SM4-2423 LImmerfors, Torsten, Trinnervägen 6 C, Häl
lefors. 

SMl-2701 Johanson, Nils-Eric, Strelowgatan 13, Visby. 
SMl-2702 Sjögren, Frank, Skeppargatan 14, Visby. 
SM5--2703 Hedlund, Nils, Ringvägen 127, Stockholm SÖ. 
SM3-2704 Nilsson, Rolf, Box 1719, Skönsberg. 
SM3-2705 Arnström, Sven Erik, Vpl 555, 14 kO)l1p. KA 5, 

Härnösand. 
SM5--2706 Bertilsson, Bill, Norrbyle, Box 287, Väddö. 

ADRESS- OCR SIGNAJ,FöRÄNDRlNGAR 

SSA:s kansIl den 15 mars 1934 

SM5FK Sohlman, Jan (ex-2613). Styrmansgatan H, 
Stockholm Ö. 

SM5NM Granath, Gunnar, Spångavägen 148, Bromma. 
SM5PW Jansson, Arne, Åmännlngevägen 42, Johannes

hov. 
, SM5QD Zlllman, R., Elias Lönnroths Väg 8, Bromma. 

SM8XH Möller, Jan Kuno, 1125 Chantanqua Blyd, 
Pacifle PalIsades, Californien, U. S. A. 

SM5ARD Perers, Olof, Skattegårdsvägen 55/1, Sthlm
Vällingby. 

SM5ALH Lundberg, Börje, Hammarbacksvägen 2 A, 
Västerås. 

SM5AYL Fablansson , Sylvia (ex-22 11 ), Peppar

vägen 3/7, Enskede. 


SM3ALN östman, Erik, Samuel Permansgatan 29 B, 

östersund . 

SM7ANO Palm. Börje, Hagalund, Gissebäck , Nässjö. 
SM7ASP Offasp . 10 B Gustafsson, 1. plut. l. f lygsko

lan , KJ;igsflygskolan, Ljungbyhed. . 
SM5APT Elofsson , Rune, Björksundsslingan, 63, Sthlm

Bandhagen. 
SM2ALU Engström, Lasse, F 21, Luleå. 
SM3AKW Mohlln , Karl Georg, Parkgatan 23 , Sundsvall. 
SM7 AAZ Leonardsson, Hans, Duvgatan 3 A, Jönköping. 
SM7BKA Olsson , Sven, PI. 250, Hohultslätt. 
SM4BQI Torpman, Karl Uno, Lunden 448, Skoghall. 
SM3BFR Svärd, Carleric, Box 511, Fränsta . 
SM6BFS Jonsson, Ernst Uno, BIldradiogatan 22. Järn

brott. 
SM4BIU Ericsson, Berndt, Knällinge, SkölIersta. 
SM5BUX Ericson, Lars, Lotterivägen 19 c/o Froman. 

Hägersten. 
SM5CHA Jacobsson , Charlie (ex-2689 ) , Hövdingagatan 

u o Forsling, Hägersten. 
SM5CHE Svedberg, Olle. Virvelvindsvägen 24, Bromma. 
SM5CJF Arntson, Lennart (ex-2170), Nyhem, Box 4, 

Bettna. 
SM5CSF Brundin, Åke (ex-2069), Bellmansgata n 5 

A/2, Västerås. 
SM5CZF Fromen, Ernst (ex-468), Poihemsgatan 27/2, 

Stockholm K. 
SM5-2518 Holmgren, Lars-Olof, Vattenledningsv. 46 G, 

c/o Fors ling, Hägersten. 
SM4-2556 Ramberg, Sigurd , Hagvägen 23, Grängesberg 3. 
SM2-2671 Forssen , Dan, Norrbölegatan 15, Skellefteå. 

Per den 16 aprU 1954 

SM5GH Weyde, Bertil, SäterstIgen 5, c/o Buchardt , 
L idi ngll 2 . 

SM5AFB Larsson, Klas-Rune, Lostigen 24, Solna 7. 
SM2ACC Odell, Knut, Lokstallet, Kiruna C. 
SM3AEC Nyman, Ronny, Box 503 , Sundsvall 3. 
SM3AOC Lindström, G.unnar (ex-2617), Box 1635, Igge

sund. 
SM5AVC Ag, Lars (n. ä. ,fr. Carlsson) , Kungsklippan 

22/7, StockhOlm K. 
SM5AVF Westeriund, Birger, Box 202 A, Skärblacka. 
SM6AGG Gunnarsson. Ulf, Rundradiogatan 2, Järnbrott. 
SM2AFH Svanberg, Herbert, Avd. VII, F 21, Lulell.. 
SM5AYJ Andersson, Bengt, Markvägen 16/2, c/o Flod· 

qUist , Stockholm Va. 
SM6AGM Carlsson, Erik (ex-2248) , Nejlikan 16, Ste

nungsund. 
SM5APN Lev~r, Leif. Bergsundsstrand 19, c/o Wester

Iund, Stockholm. 
SM5ARR Llndqulst, Olle, Strindbergsgatan 21, Nyköping. 
SM1ANZ Eriksson, Gunnar, Brevlada 198, Fårösund. 
SM4BQA Olsson, Karl -Erik, Tägtvägen 9 , Falun 4. . 
SM5BTD Modin, Elov, Orrvägen 4, Barkarby. 
SM5BDE Gunnarsson, Lennart, Falkvägen 21, c/o Sunn

'hagen, Södertälje . 
SM5BYF Jansson ,Henry, ölandsgatan 45 A, Sthlm SÖ. 
SM5BGG Nilsson, Karl-Gösta, Älvkarleby kraftv. , Norr

vikens sek,stn., Sollentuna . 

SM5BPH 
 Wihlander, Stellan (ex-2261 ). Havsfruvägen 5, 

c/o Falllng, Bromma. 
SM2BVH Jansson, Per-Åke (ex-2629), Krongårdsringen 

32, Luleå 2. 

fi'öreniny en S 'periges 

HA11- ann ollser 
AnnonsprIs 1 kr. per rad, dock lägst 3 lu. Betalas I 
förskott I'or postgiro 622 77. Text sändes tlll kan.Uet. 

TJLL SALU: Fb Hallicrafters S-40 AU 400:-. 
SM7BLF, Alf Persson, l{rool,s väg 7, Ronneby. 

RX : Hallicrafters S-40 säljes för 400:- kr. Sl\I4AWG 
Wllh. ,Jarnulf, Box 3612. Degerfors. 

RK4D32, ej använt, till salu till högstbjudande. 
SM7BFI., Fack 41, nnja. 

QRO? Verkligt fb DX-kärra till salu bllllgt: Geloso
clapp-bf-pa (pp 8 13) 500 watt CW - AM-NBFM, 

bandswitch även i pa:et, prydligt monterat i grönt 
frostat rack . VFO och mike-först . i särski ld bords
enhet. Är du intresserad sli skickar jag foto och de
taljerad beskrivning. En mindre kärra kan ev. tagas i 
byte och avbet. ordnas. SM5AYG, Box 84, Jlfjölby. 

TlLL SALU! RX AR88D (RCA) med orlginalhög
taiare och servicehandbok i skick som ny 1525:-. 

TX ET4336H, 2-20 Mc, inpt 4-500 W, kompl. med 
Wilcox Gay VFO, x -tal osc. med 6 st. styrk rist. l st. 
förmodu lator till högstbjudande. 1 st. x-tal 1600 kc 
hälavständ 'h", stift 0.125" 25:-, 1 st. x-tal kaJIbra
tor i frostlac kerad låda 100 kc. 1 mc med 1 ilt. 1 Mc 
Bliley x-tal 60:-. 4 st. 1625 ä 5 :-. 10 st. Johnson 
k~r. rörhållare för QQE06/40. nya, a 4 :- , 1 st. nägot 
begagnad wire recorder \oVebster, senaste typ 18 inkl. 
10 rulla r j mnhognyläda, mikrofon m. stativ kr . 
950:-. Upplysn. mot porto S~lOSA G. Meyrrstln, 
Brämhult.. '1'el. Rorås 48136 e rter kl. 18. 

.2 	
~ 

,I 
I~ ;i" 

1. Instrumeni 500 UA , 2" vridspole, original
, kartongen , pris 20 :-. 

3A. termokors, pris 11: 50,2. RF-instrument, originalkartonger. 

3. Spolform L=45 mm, D=25 mm , 12 spår,
I keramisk, helt ny. 

4 VFO-skala 'h -cirkel, 1 00 delstreck, diameter 
. , 	 15 cm, fenomenal fininställning, 

pris 10:50. Originall<artonger. 

t,,' h t för 144 Mc/s kera5. AVS amnmgsen e mlsk sPlltstat~r kon
densator med ind uktans, frekvensomräde 14(}-210 
Mc/s. Mycket lämplig för byggande av sändare, mot
tagare rn. m ., pris kronor 16 :50. Originalkartonger. 

Sändareamatörer 

R11 SS lrafikmottagare levereras omgående
'med orJglnaUåda. 

Trimmade och testade samt med häfte InnehlUlandp. 
schema liven över konverters för 10-15 mb. 325:
brutto. 

R1132-A Trallkmot-tagare för 100-124 MC, - 10
rörs super - . Med trimning och testning 1l0:-. Obs! 
kan också Jev.reras ombyggd Ull F~{-mottagare, tllc
kando de populära banden omkr 40 MC till Kr. 150:-. 

BC4sS lrafikmottagare för 6-9 I\fC. Ny 
130:-, begagnad 80:-. 

BC4s9 lX·Chassin, ~mr:!~~tr~ö~tJ~~~n:be~~~ö 
watt för mlndrl'> än 100 l{rom,. Med 2 st. 1625-rllr. 
30:-. Brf>dbundsspolar l. 80 o. 40-mtrsbanden, per 
par 7:-, 

UKV-lX-Chassin typ BC1143 ~~~~~iI~e~,t. 
butterfl:;'s m ed axelkopplingar. 6-viigs dubbel omleRS
tare, standoffs, SI)()lar drosslar, fasta konds och mot
stämt. 6 st. oktal rörhållare. 1.:1 :-. 

VFO-skala % cirkel. fe.nomenal flnlnstlUlnlllll', 
, absolut glal.pfrl 11 :50. 

Rör billigtl' Stn.blllsatorrörcn VRI05 och VR150 
, .. 10:- per st. 2 st. 6AG7 16:-, 

832-A, 23:50. J{e r. hållare Ull 326-829-838, 4:-, ÖZ3, 
5:-, 6AK5, 8:60, 6AQ5, 4:-, 6SN7, 6:-, 6AC7, 7 :-, 
2 _t. 125-watt·s sälldarotrioder typ 826 (fulla data 111'1' 
tlll 250MC) 15 :- . 

RF-instrument, ~~I~!;k~;;:~' ~ ~4:50. fg~~ä~:~~ 
roA- lnstr., runda, 	 lämpliga för ' un1versallnstrument
b,nnte t!llpr S-metE"rsbygge, 21 :- . 

BElS R .ADI O pOlhemsp~aJ::~or2g 
SM6BWE, tel. 155833 säkrast 16.0()"'17 .30 

frekvensområde 20-306. RF24 converter, Mc/s, ny i originalkar
tonger, komplett med tre rör. lämplig för BC348 , R1155 
m. fl. mottagare. Pris 35:-. Apparaten finnes avbil 
dad i aprilnumret av QTC. 

S" d I'k 'kt ,RJ3, 500 V=, 250 mA , ettan ar I rl are, begagnat chassie utan rör. 
som innehåller minst följande ytligt lagerskadade med 
elektriskt fullgoda 	 komponenter: l st transformator 
2 X 550 V . 250 mA, 2 drossiar 20 Hy , 250 mA. 101je
kondensator lo I'F, 1000 V= , 3 oljekondensatorer 4 
I'F, 600 V=, 3 rörhällare m.m. T ili enheten Iyevereras 
en autotransformator 110/ 127/ 220 V, 300 VA. Pris 
totalt kronor 105:-. 

RI3, 750 V = , ett liknande chassie för 750 V =, 250 
mA, dock endast med en drossel och utan 600 V-kon
densatorerna, pris ink!. autotransformator 125 :-, 

I skick som ny, AN/APA-lR11 SS m tlO agare OSCillograf, komplett och I 
förseglade orlglnallädor endast kronor 145:-. 
På förekommen anledning bedja vi fA meddela, alt inga 
av oss /örsAlda rör eller komponenter äro losstagna ur 
"demonierade" apparater. Alla rör och komponenter le
vereras nya, om annat icke uttryckligen angives, rör för
säljes i c k e från "demonterad" material, utan kasseras. 

Regll.r "ära prlsllswr 

VlIDlEOlPRODUKTlER 
Box 25066 	 Göteborg 25 

http:16.0()"'17.30
http:18.30-20.30

