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DIVERSE SURPLUSAPPARATER 

Slindare och mottagare för 2-5 och 5-12 Mc i bärbart 
utförande inbyggda i en låda. Levereras komplett med 
rör, nyckel och kristall på 3526 kc, men utan nätaggre
gat. Rörbestyckning i mottagaren 6SK7. 6SA7. 6SK7, 
6SL7 och 6J5. I sända ren 6V6 och 2E22. 

Pris netto J"r. 2~5:
Modulator utan nätaggregal med rörbestyckning 6SJ7, 
6SQ7, 6K7, 6N7 och 2 st. 6L6GA. Modulationst ransfor
malor UTC-VMl. Pris netto kr. 143:
ChassI med 2 st. drosslar, 3 st. ellylkond. 8+8 p.F/ 
450 V och 1 st. 20 p.F/450 V, 4 st. olJekond. 2 /LF/ 
600 V. Rörbeslyckning 6SJ7, VR150 och 2 s t. 6L6GA 
samt dlv, motstånd och lwndensalorer . 

Pras ne tto kr. 50:
UR-sändare med rör 815 för c:a 2 m våglån gd, med 
glöcttrafo, men utan anodsp. -aggregat. 

. Pris netto kr. :30:
BC-620 Sändare-mottagare för UK exkl. rör, men med 
ett 0-1 mA instrument och diverse användbara }<om
ponenler som keramiska, luftisolerade trimkondensa 
tore r, spolslommar, mots t. . kondensatorer m. m. 

Pris netlo kr. 123:
Sändare för frekvensomr. 3-8 iI'Ic ( kristallstyrd) utan 
nätaggregal. Med rÖr: 1 st. VT-52 och 1 st. 6L6. 
Sändaren, som är försedd med ett Jnstrument, är 
mycket kompakt byggd och lämpar sig för mobilt 
amalörbruk. Pris netto kr. 65:
Armens 2 \V biirbar radiostation (sändare-mottagare) 
fö r telegrafi och telefoni inom f rekvensomr. 3,7-6,5 
Mc. inkl. rör, anlenn , nyckel och batteriläda, men 
exkl. batterier. LämpJlg som s. k. »rävsändare». 

Pris netto kr. 60:
CND-46156 Rak fartygsmollagare tillver kad av RCA 
för frekv.-omr . 300 kc-23 Mc. Med S-meler och in
strument för kontroll av glödspänningen. Innehåller 6 
st. rÖr utom Iikr.-rör, som sitter 1 ett separat likrik
taraggregat. Mottagaren är försedd med BFO, variabel 
bandbredd och andra [ör en trafikmottagare vanliga 
kontrollorgan. Exkl. högta lare . Pris netto l<r. 250:
LB-12-3 Engelsk lrafikmoltagare för frekvensomrädel 
600 kc-60 Mc, med S-meler, störningsbegränsare, 
kristallfilter, 2 HF-sleg och separat bandspridnings 
skala. InnehäHer 12 r ör och levereras exkl. högtalare. 
Har 	I Inl,öp från fabrll<en kost.at kr. 1.800 :-, men 
säljes nu på grund av defekt i våglän gdsomkop plaren 
(i befintligl skick) för endast netto kr. 300:-. 
Radarindlh:ator lämplig för ombyggnad till oscillograf. 
Innehålle r ett 5" katodstrålerör och 18 st. andra rör 
med massor av andra användbara komponenter. 
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Pris netto kr. 250:
BC-442 Antennreläbox 
lämplig för amatörstatlo

• 
ner. Innehåller 3 st. kera
miska anslutningar fbr 
sändare, mottagare och;

-' 	 antenn, ett vrIdspoleinstru
ment 0-5 mA med separat~..:: termokors för 750 mA HF, 
ett keramiskt isolerat relä 

! med spole för 24 V, som 

~ 
utom väx lingsgruppen även 
h a r en kontakt, som i 
sändnings läge jordar mot
tagarantennen. Pris n etto 

~,,~~ 

kr. 28:50. 
TRANSFORMATOREIt 

3742 Transformator med prim. för 230 vall och sek. 
2X500 volt, 170 mA. Pris netto kr. 44:
6878 Transformator med prim. 100-127-220 volt och 
sekundär 2X900 vOl l, 560 mA. Pris netto kr. 69:
JlT-1 Drivlransformalor med oms 1.5- 1. Läm plig för 
drivning av lvå st. 807 e. d. Pris neHo l<r. 8: 

PLASTISOLERAD MANGLEDARE 

Varje ledare är män gträdig och isolerad i olika fär 
ger. Yllerst ett grått plasthölje. 

l<r/ Ol bro l<r / m bro 
BR-3 Treledare 1 :20 nR- 8 Atlaledare 2 :25 
BK-4 Fyraledare J:50 nR-lO Tioledare 2:7ö 
BK-5 Femledare 1:70 BJ{-12 Tolvledare 3:
R({-6 Sexledare 1:80 

Ilröderna Ilorgströrn s 

KERA)USKA GENO~IFöRINGAR (bruttopriser) 

Angivna mätt avser endast keramiken och ej ev. 
skruvar. 

M / 31l-063 2-delad för h ä l med 6 mm diam. och med 
1nv. häldiam. 3,5 mm. Lev. utan skruv. Pris / st.. - :80 

M/LEA 13927 2-delad för häl 8-10 mm dlam. och 
m. inv. häldiam. 4 mm. Lev. utan skruv. Pris/st. 1: 
M/478 2-delad med max. 25 mm höjd. Le v. med ge
nomgående skruv och korkpackninga r . Pris/st. 2 :30 

M/4175 2-delad med max. 70 mm höjd och 30 mm 
diam. Lev. med genomgående skruv (1.1.. ") och kork
packningar. Pris/ st. 6: 

M / 4234 2-delad med max. 70 mm höjd och 50 mm 
diam. F. Ö. lika föregäende. Pris/ st. 6:60 

I{ER.'\.~flSRA STAND-OFF ISOLATORER (brultopr.) 

Angivna mätt avser endasl keramiken och ej ev. 
skruvar. 

:\1/431 Konisk isolator av glaserad s teatit med axiella 
fastsättningsskru var. Höjd 25 mm. Pris/st. 2 :30 

"(/~~2 Som föregående. Höjd 38 mm. Pris/st. 4 :10 

~(/433 Som föregående. Höjd 70 mm. Pris/st. 7:65 

M/766 Konisk isolator med kammar för erhållande 
av län g re krypstrlic kor. Har fläns med tre fästhäl. 
Skruv för centrumhä let med följer. Höjd 36 mm. 

Pris / st. 3:25 
~f/ 966 Konisk isolator med tvä fästhäl och cen trum
skruv. Höjd 25 mm. Korkpackning medföljer . 

Pris/st. 1: 
~I/866 Som föregäende med höjd 38 mm. Pris/st. 1:50 
~[/4450 Som föreg. med höjd 113 mm (4,5") 

Pris/st. 7:65 
INSTRU~[ENT 

l i\(A 2::i6 Panelins lrument med ograderad spegelskala 
med fullt utslag för 1 mA. Dlam. 125 mm . 

Pris netto kr. 39:
Samma instrument m ed bakelithöljet någol skadat, 
men för övrigl felfritt. Pris netto kr. 29:
11-4H Direktvisande ohmmeter med stor och tydlig 
skala graderad 0-1000 ohm med o lika anslutningar 
för multiplarna x10, x100 och X10.000. För 4,5 volts 
batteri och ansl. till nätet. InstrumentIäda av trä. 

Pris netlo kr. 68:-

RöR REALISERAS TILLFÄLLIGT 
3;\P1 20: 6AQ5 4:  1630 
3BP1 20: 6K5 4:  211A 
3DPI 15: 6P5. 4:  2J32 
3HP7 15: 6V6GT 4:  2J38 
5FP7 29: 6L6GA 6: 3J31 
5CP1 15: 6SN7 4:  532A 
5GP1 29: 6SL7 4:  3B22 
5JPl 29: 14R7 5 : 2E31 
7BP7 65: ;\B150 5:  2G21 
7CP1 59: 9006 3:  2G22 
9JP1 65: 1619 3:  4C32 
6AK5 6:  1629 6: 

OLJ·ERONDENSA1.'()RER Fabrikat Dubilier 

OK. 10 /LF 600V 
OK. /LF 1000V . . . . . . . .. .. . 

OK. 3 /LF 1500V ... . .. .. . ... 
OK. 2 /LF 3000V 
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SSA:s styIoelse 	 Distriktsleds.ona 
Ordf.: SM2ZD, Kapten Per-Anders Kinn DL 1 SMIAZK, K.-G. Weincbrandt, BB 

man, E-bostaden, I 19, Boden 19. VII, Fårösund. 

V. 	 ordf. SM5AOG, Civ.ing. Gunnar Svala, DL 2 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatgat. 
Näshultavägen 5, Älvsjö. Tel. 473503. 3 C, Boden. 

Sekr. SM5TF, Jur. kand. Per Bergendorff, DL 3 SM3WB, Sven Granberg, SJ, Di
Herserudsvägen 58, Lidingö. Tel. 653158 striktskansliet, Gävle. 

Skattmästare: 	 SM5CR, lng. Carl-Göran DL 4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna. 354 A, Vålberg. Bost.-tel. Karlstad 

42439.Kansliförest. SM5WJ, Ivar WesterIund, 
Mörkövägen 57, Enskede. Tel. 495898. DL 5-Stor-Stockholm, SM5TK, Kurt Fran

zen, Vårgatan 3 B , 2 tr ., Hägersten.Tekn. sekr. SM5PL, lng. Rolf Grytberg, 
Vjkingagatan 18, Stockholm. Tel. DL 5- Landsorten, SM5RC, M. Bjureen, 
318065. Högväg. 15, Nyköping 2. Tel. 3785. 

QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar DL 6 SM6lD, KarlO. Friden, Smörbolls
Lönnberg, Rådmansgat. 61, Stockholm. gatan 1 A, Göteborg H. Tel. 234240. 

QTC-red.: SM5WL, !ng. Hans Elireson, Nor DL 7 SM7JP, E. Carlsson, Kinnagatan 23, 
lindsvägen 19, Bromma. Tel. 373212. Eksjö. 

A v styrelsen valda funktionärer: 

Bulletinredaktör och -expeditör: SM5AQV, Testledare : SM6ID 
Skåpvägen 13 nb, Enskede. Tel. 4871 95. Klubbmästare: SM5-010 


Rävjaktsektionsledare : SM5IQ. NRAU-r epresentant: SM5ANY 

Diplommanager : SM5AFU. UKV-kontaktman: SM5VL 


t t 
ORGAN FOR ~öRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Red. och ansv. utg.: Ing . H. ElIkSON (SMSWL), Norlindsvägen 19, Bromma 

INBJUDAN 
till 

SM I RÄVJAKT 

i Stockholm den 4 och 5 sept. 1954 

Stockholms Rävjägare har härmed på upp mälde uteblir (såvida ej »ersättare» med sam
drag av SSA nöjet att inbjuda till SM i räv ma förläggningsönskemål anskaffas). Lämp
jakt veckändan 4- 5 september 1954. ligt är att sätta in summan på postgiro 269876, 

Tävlingen är öppen för landets alla rävjä Alf Lindgren, Solna, och att texta eller ma
gare och består av en natt- och en dagetapp. skinskriva erforderliga uppgifter (namn, 
Båda går till fots och omfattar vardera tre adress, eventuell signal, förläggningsönske
rävar, som sänder två. minuter var tionde mi mål) på inbetalningskortets kupong. 

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

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

Försäljningsrletaljens postgiro : 155448. 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). 

Qrl'C annonser 

Annonstext i två exemplar sändes till Red., 
Norlindsvägen 19. Bromma (Tel. 373212) 
senast den 10 månaden före införandet. Alla 
annonser betalas genom insättande av be
loppet på postgirokonto 52277. 

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

töre resp. nummer 

MEDLEMSNALAR kr. 3: 


LOGGBöCKER 

kr. 3:- (omslag grönt, brunt, gult 
eller faner) 

JUBILEUMSMÄRKEN 

kr. 2:~/I00 st. 

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

UTDRAG UR B:29 kr. -: 50. 


TELEGRAFVERKETS MATRIKEL lo'. 1:95 


TEKNISKA FRAGOR kr. -:75 


STORCIRKELKART A kr. 2 :50 


MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 

med nålfastsättn. kr. 3 :-, 
med knapp kr. 3:25 

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

Samtliga priser inkl. porto. Vid postförskott 
tillkommer 45 öre. 

·Sätt in beloppet på postgirokonto 15 54 48 
och sänd beställningen till 

I~!~, r.~!~~.~!~!N~SD!!!~!,~~ 


nut mellan 3500 och 3600 kc. 
Kartorna, som tillhandahållas de tävlande, 

är generalstabskartor i skala 1 :50000. 
~edömning m. m . i allt väsentligt som förra 

året. Se vidare programmet. 
Pr'iser: Vandringspriser, plaketter samt i 

av tillgång hederspriser. 
Förläggning: Fullständig inkvartering sker 

ett stycke utanför Stockholm, då det p. g. a. 
Sanh:t Eriksmässa, höga priser m.- m. inte 
går att ordna förläggning i själva staden. Re
gelbundna förbindelser till centrum finnas; 
dock torde det icke vara fördelaktigt för t. ex. 
stockholmare att övernatta hemma. Logi : an
tingen mellan lakan eller (1-2 kr. billigare ) 
i medförd sovsäck (se den preliminära in
bjudan i förra QTC) . Målt ider, preliminärt : 
aftonmål, nattmål, frukost och avslutnings
middag. 

Kostnader : startavgift 2:-; kartor 2:- ; 
kost och logi omkring 15 :-, se vidare pro
grammet; resor till och från tävlingsområ
dena (endast för dem som anlitar våra bussar) 
2:-. 

Anmälan: Anmälan om deltagande i SM 
samt om önskad inkvartering och förplägnad 
skall ske skri ftli gt . Anmälan skall vara oss 
tillhanda senast den 9 augusti. 

Då antalet disponibla platser i förläggning
en är begränsat, har följande tre punkte r måst 
fastslås : 

1) För att undvika »okynnesanmälningar» 
skall anmälan åtföljas av kr. 4:- , som av
räknas på startavgifter m. m. vid ankomsten 
till SM, men som ej återbetalas om den an

2) Ange om förläggning ovillkorligen ön
skas a) mellan lakan eller b) i sovsäck, eller 
om arrangörerna får fria händer i denna frå
ga (för vilket de är mycket tacksamma). 

3) I första hand beredas SMdeltagare plats 
i förläggningen. Om någon supporter vill ha 
kost och logi bör han elle r hon kontakta oss 
omkring 10 augusti, då. vi kan överblicka si 
tuationen. 

Flera deltagare kan givetvis skicka in en 
gemensam anmälan, och - om inte inbetal
ningskortets kupong räcker till - skicka ett 
separat brev med uppgift på namn, adresser, 
eventuella signaler samt förläggningsönske
mål. Ange i så fall tydligt både på kupongen 
och i brevet att uppgifterna resp. avgifterna 
sändas sepal·at. 

Möjlighet att kvarstanna i förläggningen 
några dagar för Sankt Eriks-mässebesök el. 
dyl. finnes. Meddela gärna detta preliminärt 
samtidigt med anmälan (ej obligatoriskt) . 

Program: Fullständigt program med vägvi
sare, tidtabeller, regler m . m. kommer att till 
ställas alla anmälda minst en vecka före täv
lingen.. Samtidigt underrättas vederbörande 
om vilken förläggningstyp han eller hon erhål
ler (lakan eller sovsäck). 

Adress: Tävlingens adress är: 
SM5IQ, Alf Lindgren, östervägen 23fIII, 

Solna. 
Hjärtligt välkomna! 

Stockholms Räv jägaTes SM-kommitte 

SM5CBD SM5lQ SM5AVC SM5BJU SM5CRD 

http:10.30-11.30
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»QZ International News ». Sändarb~Tg'g'ande 
EDR har utgivit ett litet häfte på engelska 

På förekommen anledning meddelas härmed med alla upplysningar om föreningens verk
att det för byggande av även den enklaste sän samhet och dess olika funktionärer. 
dare fordras tillstånd av Telestyrelsen. Upp

Meetings.gifter om motsatsen, nyligen publicerade i en 
teknisk tidning, är direkt felaktiga. RSGB anordnar ett stort meeting i Bristol 

den 17- 19 september. Utöver det vanliga pro

angående sådana notiser i pressen. En i tid grammet blir det talrika besök på platser av 

införd rättelse kan bespara den oskyldige syn tekniskt och historiskt intresse. Alla förfråg

SSA styrelse är tacksam för meddelanden 

ningar i ärendet besvaras av D. F. Davies, 

-WL G3RQ, 51 Theresa Avenue, Bishopston, Bristol 
7, England. 

daren många bekymmer. 

DARe anotdnar under andra veckan i juli 

en utställning i MUnchen kallad 30 års amatör


lARV Calendar N:r 47 radio. Den 10 och 11 juli blir det ett interna

tionellt hammeeting. 


I IARU-kalendern nr 47, daterad december 
 Astöläg?'et får också reklam i detta sam
1953, finner vi följande uppgifter av mera all 

manhang.mänt intresse: 
Medlemsantalet i IARU är nu 44. 

Nyheter från Italien. 
Under 1953 utdelades 633 WAC-diplom var

av 194 för foni. Motsvarande siffror för 1952 Den tidigare med ARI konkurrerande ama
var 682 och 240. För 3,5 Mc WAC utdelades törföreningen har nu gått upp i denna. Den 
28 diplom och för 1.7 Mc endast ett nämligen italienska amatörrörelsen har därmed fått en 
till W1BB. 

betydligt starkare ställning.
Radis Club Paraguayo föreslår att IARU 

söker få fram en nål som kan bäras av alla AR! rapporterar att definitiva amatön'adio
hams. bestämmelse?' snart skall träda i kratt i Ita

Till minne av Kristoffer Columbus äger lien. För licens kommer prov att få avläggas, 
bl. a . en internationell telekongress rum i vilket tidigare ej behövts. (Kursiverat av Red .)
Italien. Vid denna skall guldmedaljer utdelas 
till den italienska amatör och hans motstation 
som under tiden 1 jan.-31 juli 1954 haft den 
längsta (i km räknat!) förbindelsen på 144 
eller 432 Mc. SRJ-Iägret

Radio Club de Chile föreslår att en »Ama
törens Dag» instiftas till minne av någon stor Närmare uppgifte r om det tidigare nämnda 
tilldragelse inom amatörvärlden. jugoslaviska ham-meetinget har nu kommit 

oss tillhanda. 

Meetinget äger rum i Ljubljana, nära Adria
tiska have t, den 19-23 augusti. ProgrammetRegion l lARV News N:r 3 omfattar bl. a. en del tävlingar bland de när
varande: 

Region I IARU News N:o 3, som är daterad 
juni 1954, har just kommit oss tillhanda. Vi 1. Telegraferingstävling. 

plockar ut några av de viktigaste punl[terna: 2. Trafiktävling där varje operator får köra 
en amatörstation i 30 minuter och under 

Nya licensbestämmelser i Storbritannien. denna tid skall försöka få så hög total di
stanssumma som möjligt.

Den 1 juni trädde nya licensbestämmelser 
3. Rävjakt på 2.8 m våglängd.kraft i Storbritannien. Bl. a. har en mobil li


cens införts. Den kostar i 1. Kostnaderna för 4. Konstruktionstävling där medförd hem


de »vanliga» licenserna har satts till i 2 obe byggd radioutrustning bedömes. 


roende av effekt-klassen . Licensen för TV 5. Tävling om bästa QSL-kortet. (Skall vi kal

sändning kostar nu i 2 mot förut i 6. la den skönhetstävling?) 
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6. Utställning av karrikatyrer från amatör Semestertid 
livet. (Det är tydligen något för -AGB!) 

Kansl iet är stängt under tiden 12 juli-31Prissumman utgör totalt 170.000 dinarer. 

juli, då -AYL har semester. 


Rumsbeställningar bör vara ilUle senast 15 
dagar innan meetinget börjar. Kostnaden för Redaktören för denna tidning är ej anträff

bar mellan den 10 juli och 10 augusti, och då1. klass hotellrum är 5 dollar per dag ink!. 
tryckerie t har sin semester under samma tidallt. I lägret är priset max. 8 tyska Mark 
som - ·AYL, blir QTC nr 8 avsevärt försenat.per dag. Upplysningar lämnas av Saves radio
För att ej bli helt utan material till nämndaamatera Slovenije, Ljubljana, Lepi pot 6 
nummer gör Red. för säkerhets skull dess
utom nr 7 ganska magert. Förmodligen blir 

P. O. Box 180. Telefon 20 - 648 och 23 - 028. 

De som tänker resa ner torde meddela sig 
detsamma fallet även med nr 8. Frågan ommed kansliet för ev. SSA-representation. 
dubbelnummer juli/augusti får tagas upp till 

- WL ny behandling, ty även en QTC-redaktör be
höver taktiskt vila sig ett tag. 

DL-valet 
I förra numret medtielades resultatet av DL

valet 1954--55. Här kommer nu några siffror I KORTHET 
som belyser »aktiviteten» inom de olika di
strikten. Medlemsantalet i SSA uppgick 1 juni till 

1.497, varav 1.208 sändaramatörer, 347 lyssRösttalet i SM1 är ju av naturliga skäl lågt , 
narmedlemmar, 38 SL-medlemmar och 4 h e där finns bara ett fåtal amatörer, men att 
dersmedlemmar.SM's s törsta distrikt (Storstockholms) bara 

kan åstadkomma 8 röster är verkligen be Ny »saga», den berättelse om SSA:s verk
klämmande. Till historien hör också att åt  samhet vi utsänder till sådana som vill ha 
minstone 50 % av dessa kom från SSA-[unk upplysningar om föreningen, skall nu nytryc
tionärer! kas. Den har med förenade ansträngningar 

Så till siffrorna! moderniserats av -PL, - XL och WL. 

Distriktsledarna har i brev från SSA uppSM1: - AZK 2 röster av 3 
manats att var och en på sin ort försöka f å SM2 : -BC 11 :to » 11 
fram en ny NRAU-representant efter -ZPSM3: -WB 21 » » 21 

som ej lä ngre önskar kvarstå.
SM4: -KL 25 » » 25 


SM5S: -TK 6 » » 8 USKA, den schweiziska amatörföreningen, 

SM5L: -RC 14 » » 14 firar den 4 augusti sitt 25-årsjubileum. 

SM6 : -ID 26 » » 27 P .S. -ANY utsågs vid styrelsesammanträ
SM7 : -JP 29 » » 31 det den 22 juni till NRAU-representant för in

-WL nevarande arbetsår. 

.);. 

rl'eleg'raferingsl~uI~s 

Höstens kurs vid Armens Signalskola, Marie SSA:s 
berg, börjar under senare delen av augusti må
nad. Den omfattar som vanligt 100 timmars hedeI~Slnedlemmar 
sändnings- och mottagningsundervisning och får förutom ett diplom numera även en gyl
kostar som förut kr. 50:-. lene medalj som tecken på sin värdighet. Ut

Anmälan måste vara Signalskolan tillhanda delandet av medaljen är nu komplett, sedan 
senast den 15/1, telefon 520480, ankn. 35, vår revisor Barksten och SM5ST mottagit 
växeln öppen 8.30-16.30, lörd. 8.30-13.00. sina exemplar vid en enkel ceremoni vid sty

Arrangör FRO. relsesammanträdena den 1 resp. 22 juni. 

http:8.30-13.00
http:8.30-16.30
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Bandbreddsfrågan vid amatörsändare 
Av Sune Bceckström, SM4XL 

Amatörstationerna har vid detta laget fått 
dels mindre frekvensband att röra sig på, dels 
flera sändningstyper att röra sig med. Ett 
brännbart ämne dyker då upp igen: sändarnas 
bandbredd ! Här skall givas en, om också något 
lättvindig, anvisning i saken. (Enligt önskemål 
hänvisas i vissa fall till äldre QTC-nummer.) 

Televerkets »Villkor och bestämmelser» fö
resl;:river bl. a.: »Amatörradioanläggning skall 
matas med väl glättad likström, så att fre
kvensmodulering eller onödigt stor bandbredd 
icke uppstår». Redan detta ger ju anvisning 
om vad som bl. a. skall göras. Men även där
efter återstår ju dock sändningens »egen» 
band bredd, och ej heller denna får vara hur stor 
som helst. Då det på en del håll tycks råda den 
uppfattningen, att vissa internationella regler 
ej skulle gälla för svenska amatörstationer, 
skall här anföras ett utdrag ur den internatio
nella telekonventionen : »Alla föreskrifter i 
konventionen och dess radioreglemente äga 
tilllämpning på amatörstationer; i synnerhet 
gäller, att sändningsfrekvensen skall vara så 
konstant och fri från övertoner. som teknikens 
ståndpunkt medgiver i fråga om detta slag av 
stationer.» 

Man erfar ofta, att både en anläggnings 
bandbredd och dess utstrålning av övertoner 
och andra obehöriga frekvenser kan ned
bringas helt enkelt genom att ett ordentligt 
antennfilter används. Att ett sådant skall fin
nas, är väl självklart för de flesta; men det 
finns faktiskt amatörer, som kör med hundra
tals watt och tappar feedern direkt på slut
stegets linkspole, eller - ännu värre - dess 
anodkrets-spole. En sådan handling är helt en
kelt brottslig! Exempelvis sådana saker som 
nyckelknäppar vid telegrafi och obehörigt bre
da sidband vid telefoni blir ofelbart mycket 
starkare i sådana fall! Man kan inte själv 
kontrollera alla obehöriga utsändningar, hur 
mycket man än tror det. - Se vidare, vad 
SM4GL skrivit i QTCj1953, sid. 53, om starten 
på bandet 21 Mc. Se även QTC 8/1953, sid. 
171. En induktiv koppling med lågohmig link 
mellan två avstämda kretsar är och förblir ett 

utmärkt medel mot olaglig utstrålning, och 
alla bör använda denna enkla sak! Vi har 
skyldigheter mot alla radioanläggningar, ej 
blott mot grannar och ev. närboende SM-sta
tioner. 

Men det är också en del, som måste göras i 
själva sändaren för begränsning av band bred
den. Särskilt gäller detta telefoniamatörerna! 
Bandbredden bestämmes bl. a. av hur hög den 
högsta moduleringsfrekvensen är. Fortfarande 
sänder den ut hela lågfrekvensregistret upp till 
10000 p/s, vilket ger totalt 20 kc/s bandbredd, 
och det är förkastligt. För telefoni är en högsta 
frekvens av 3000 p/s tillräcklig. Det är fråga 
om telefoni och inte om rundradioprogram! To
talt erhålles då 6 kc/s bandbredd (i st. f. 20). 
Såsom framgår av SM5XH:s artikel i QTC 
10/1949, sid. 207, jämte rättelse i QTC 11/1949, 
sid. 230, behövs endast enkla anordningar för 
att beskära en sändares lågfrekvensområde, 
och sedan kan man ju också nöja sig med en 
billigare mikrofon, som ej går så högt i fre
kvens. För att rätt balans mellan höga och 
låga toner i talet skall uppnås, beskäres även 
basregistret under 200· p/s. Alltså: en rak fre
kvenskurva mellan 200 och. 3000 p/s är allt som 
får utsändas; skärningen ovanför 3000 p/s 

skall vara så skarp som möjligt. 

Faran för obehörigt stor bandbredd ökat· 
starkt, när man kör frekvensmodulering och 
ibland även vid fasmodulering. Saken har an
tytts i QTC 11/1951, sid. 211, i anslutning till 
artikeln om smalbandig fas- och frekvensmo
dulering. De hit hörande stationernas band
bredd är ofta ett bedrövligt kapitel! Några 
tänkvärda ord har skrivits av .SM7HZ i QTC 
4/1950, sid. 111. Kom ihåg, att det är de felak
tiga mottagningsmeoderna, som ofta lurar den 
sändande att öka frekvenssvängen utöver den 
tillåtna. Bandbredden får icke bli större än vid 
vanlig amplitudmodulering. Risken är kanske 
liten vid fasmodulering på 3,8 Mc, men vid 
dubbling till högre frekvensband är det lätt 
att bli för bred, även med fasmoulering. 

Använd vid mottagningen därför alltid meto
den med nollsvävning medelst beatoscillatorn, 

F ö j' c n i n g e n S v e r i g e s S ä n d a r e a m a t ö r e r 

och låt bli att sidstämma mottagaren! En sig
nal, som verkligen är smalbandig, kan läsas 
alldeles utmärkt vid nollsvävning men låter 
dåligt vid sidstämning, och just så skall det 
vara. Så snart en signal får bättre s. k. »kva

litet» vid sidstämning men verkar ha distorsion 

vid nollsvävningsmottagning, är signalen otill

låtet bred och stridande mot bestämmelserna. 

Anmoda då genast motstationen att minska 
svinget. Kan det inte göras, då är det bara att 
övergå till telegrafi, ty bredbandig frekvens
modulering är t. ex. förbjuden på 3,8 Mc! Att 
härvid såsom ofta sker, tala om att bandbred
den passa till den eller den mottagaren, är 
direkt felaktigt, ty ett sving på t. ex. 2 kc/s 
är fortfarande 2 kc/s oberoende av vilken 
mottagare som används; och nollsvävad beat
oscillator »känner» lika i samtliga mottagare, 
då ju även i mellanfrekvenskanalen el. dyl. 
svinget fortfarande är lika många kc/s. Är 
mottagaren så ostabil, att den inte kan hålla 
sig mitt på signalen, då är det ju mottagaren 

som skall förbättras, och inte sändarens band

bredd, som skall ökas! Skall detta vara så 
svårt att förstå? 

Den nu så ofta använda »clamp»-modula
torn är ofta skuld till underhaltiga signaler 
med stor bandbredd. Det har hänt, att hithö
rande sändares övertoner uppvisat förhållande
vis starka sidband och »splatter». även om 
grundfrekvensen låtit godtagbar. Se f. ö. QTC 
11/1950, sid. 277 (SM5PL). Nyblivna telefoni
amatörer anmodas att inte ödsla pengar på en 
clamp-modulator! Bygg hellre en fasmodula
tor, som fasmodulerar signalen i något steg 
efter oscillatorn och lämnar själva oscillator
frekvensen omodulerad. Men om skärmgaller
modulering absolut önskas, bygg då en »Rot
man-modulator» enligt SM4BOI:s beskrivning 
i QTC 2/1953, sid. 29-31; den är nog »clam
perns» bästa ersättare och ger signaler av 
mycket bättre kvalitet! 

Även vid telegrafi finns bandbreddsproblem. 
Telegraferingen är ju också ett slags module
ring. Här ha vi att avlägsna allt vad kipp och 
knäppar heter. Använd högklassig nyckling 
medelst nycklingsrör o. dyl. anordningar. Den 
kortaste tidskonstant, som här är tillrådlig, är 

omkring 1,5 millisekunder; där så är möjligt, 

skall givetvis ännu mjukare tecken användas. 

och det är faktiskt intet fel, om man tillgriper 

längre tidskonstanter än 3 millisekunder el. 

dyL! Hur stor bandbredd skall då anses normal 
och tillåtlig för en telegrafisändare ? Jo, en 
ungefärlig regel är följande: 

Det vanliga morsealfabetet kan vid telegra
fering i 125-takt anses fordra omkring 100 p/s 
total bandbredd vid sändningstyp Al, och 
bandbredden är proportionell mot telegrafe

ringshastigheten. Vid sändningstyp Fl tilläg
ges dessutom frekvensskillnaden mellan de bå
da skiftfrekvenserna. Är telegrafisändningen 
tonmodulerad (sändningstyp A2 resp. F2) till 
lägges dessutom 2 gånger den högsta föreko;\ 
mande tonfrekvensen. Det nu sagda gäller sän 
darens bandbredd ; i mottagaren tillkommer ju 
beatoscillatorns interferenston. 

Vårt motto måste bli: banta, så att du blir 
smalare på bandet! Cuagn smalbandigt! 

QTC:s omkostnader 
Då och då diskuteras bland medlemmarna 

QTC:s omkostnader, vilka anses ganska höga. 
Strax före senaste meetinget i Uppsala sände 
Red. -RC en redogörelse över alla de olika 
saker till vilka QTC-anslaget måste räcka. 

Förmodligen är listans längd en överrask
ning för många. Se här bara: 

l. 	 Tryckningskostnaderna. 
2. 	 Adressplåtar, nya. 
3. 	 D:o, ändring av. 
4. 	 Ev. SSA-bilagor t. ex. DL-valets röstsed

lar. 
5. 	 Försäljningsdetaljens annonser. 
6. 	 Medlemsförteckningen över lyssnarna. 

(Liten stil dyrare än den vanliga!) 
7. 	 Red:s arvode. 
8. 	 Arvodena för tekniska bidrag. 
9. 	 Påsar till tidningen. 

10. 	 Porto (för utsändandet samt Red:s behov 
av frimärken). 

11. 	 Uppgifter för renritning av ritningar 
samt förstås för klicheer. 

Totalt blir det en hel del även för punkter
na 2-11! 

Varje lyssnarrnedlem 
får inom kort, i den mån han ej redan erhål
lit den, gratis Televerkets lista B:29, dvs. för
teckningen över de licensierade amatörerna i 
Sverige. 
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Modernisering av BC-348 
En enkel metod att modifiera den till en dubbelsuper 

Ur Short Wave Magazine, July 1953 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Även den som ej har tillgång till ife surpl1ts 
MFfilter som i beskrivningen användes för 
modifieringen 7can ha nytta av denna artikel 
som anger p r i n c i p e n för förbättring av 
när-selektiviteten ej ba7'a i BO-348 utan i varje 

mottagare (81tper) där så e7"!ordras. 

Alla BC-348-ägare känner till att mottaga
ren har en MF av 915 kc, varför selektiviteten 
blir dålig. Här skall beskrivas en modifiering 
av MF-förstärkaren genom vilken selektivite
ten avsevärt förbättras. Bandbredden är nor
malt ±4 kc vid 6 dB och ±9 kc vid 40 dB. De 
nya värdena blir ±2 lw resp. ±3,5 kc. 

Allmän beskrivning. 

För att erhålla en förbättrad selektivitet, 
vilket särskilt är önskvärt på amatörbanden, 
modifieras mottagaren till en dubbelsuper med 
en andra MF-kanal på 85 kc. Det nya blandar
röret är en triod-hexod med trioden kopplad 
som en vanlig Colpittsoscillator, vilken in
justeras till en frekvens av 500 kc. Andra över
tonen (1000 kC) blandas med 915 kc-signalen 
och tillföres gallret i hexodkretsen över rör 
6F7 MF-transformator. 

Utgången från blandarröret matas över två 
MF-transformatorer till röret 6B8, vilket har 
sin gamla funktion, men med den nya 85 kc 
frekvensen. Användes lokaloscillatorns andra 
överton erhålles större frekvensstabilitet och 
all tendens till instabilitet förebygges. Det kan 
tyckas att en kristalloscillator på 500 eller 
1000 kc borde användas här, med detta är 
omöjligt, då 85 kc-kanalen skall kunna juste
ras till passande frekvens i förhållande till 
kristallfiltret. 

Konstruktion. 

De 85 kc MF-transformatorer, som använ
des, är demonterade från en BC453, en s. k. 
»Comman-d receiver», med frekvensområdet 
190-500 kc. MFtransformatorerna och blan

.1I5P 

GALLEN 
688 

z 

(il (j) ® (j) 

:mlf :mlf 
1,698 7267 och 4677 

Modifi eringar för ändring till dubbeJsuper. 

C1, C2 0.1 p.F papper 350 V arb.spänn. 

C3, C8 0.1 p.F papper 150 V arb.spänn. 

C4, C5 500 pF silver mica. 

C6, C7 200 pF sil ver mica. 

R1, R4 33 kQ Vo W. 

R2 47 kQ 'h W. 

R3 390 Q 'I, W. 

R5 2.2 kQ 'h W . 

V1 6KS, ECH35 el. molsv. 


·Fig 7mder schemat viSa?' de 7br BO-453 tagna 
MF-filtrens lwppling. 

darsteget tillsammans med tillhörande detal
jer monteras på ett separat chassi, som passar 
in på omformarplatsen i mottagaren. De, som 
har byggt in en likriktare där, rekommende
ras att flytta denna utanför mottagaren, var
vid samtidigt undvikes onödig uppvärmning, 
som orsakar en ej oansenlig frekvensdrift. 

Endast två ingrepp i originalkopplingen be
höver göras. För det första lossas den »kalla» 
änden på sekundärlindningen på MF-transfor
matorn vid rör 6F7 från katodspänningskom
plexet och drages i stället direkt till jord. Se 
vid »X» i fig. 2. För det andra borttages MF
transformatorn i rör 6B8 anodkrets och ersät
tes med den nya 85 kc MF-transformatorn 

märkt nr 4698. Dessa nummer är stämplade på 
skärmburkarna. Det är viktigt att MF-trans
formatorerna anslutes korrekt, då en av trim
rarna i varje burk är jordade via denna. 

Det lättaste sättet att montera MF-trans
formatorerna är att skruva fast burkarna över 
ett ca 25 mm hål på det nya chassiet, slopa 
»plug-in»-hållarna och lÖda direkt på anslut
ningshylsorna. 

MF-transformatorn nr 4677 tages ur sin 
burk. En mjuk isolerad kopplingstråd lödes 
fast till stift nr 5 och föres ut genom ett hål 
på burkens översida. 

Oscillatorspolen L1 är tillverkad aven litz
trådlindad MF-transformator med järnpulver
l{ärna och är avstämd till omkring 460 kc. 

För att få tillräckligt med plats under chas
siet vikes de kortaste sidorna i form av ett 
steg ca 12 mm högt. Långsidorna bockas Å1ed 
för att få tillräcklig stabilitet. Anslut till 
räckligt långa ledningar för HT, glödström och 
den »kalla» änden av MFtransformatorn märkt 
»Z». -Den senare går till rör 6B8 katodkrets. 
Innan enheten monteras på sin plats i motta
garen, anslut den provisoriskt och kontrollera 
att oscillatorn svänger! Därefter kan enheten 
slutligen skruvas fast på sin plats. De tre led

ningarna föres genom urtaget i BC-348 chassie 
och fastlödes. 

Trimning. 

I avsaknad aven signalgenerator, som täc
ker 85 kC, trimmades enheten »efter hörsel». 
915 kc-kil-nalen trimmades innan några ingrepp 
gjordes.' Efter några minuters uppvärmning 
anslöts en 915 kc signal till första blandarrö
rets galler. Alla 85 kc MF-transformatorerna 
ställdes i »brett» läge. 500 kc-oscillatorn jus
terades till max signal på S-metern. Kopp
lingsgraden i 85 kc MF-transformatorn min
skades därefter genom att ebonitstängerna 
drogs upp till toppläge och alla trirnrarna 
justerades till max signal. 

Avslutning. 

De i inledningen nämnda selektivitetsvärde
na gäller för lös koppling i alla MF-transfor
matorerna. Bandbredden kan ökas genom 
att koppla antingen en, två eller alla 
MF-transformatorerna fastare. Vid »phone
mottagning visade det sig, att selektivite

. ten var så skarp, som man kan ha den, utan 
att läsligheten försämras. Den minskade brus
nivån är en stor tillgång vid mottagning av 
svaga fone- och CW-signaler. 

Kristallstyrd sändare för C-amatörer 
Modell SM7BAH 

Hela tx:en är byggd på ett chassie med måt
ten längd 20, bredd 6, höjd 4 cm. Kristallen är 
placerad på baksidan av chassiet, där givetvis 
även kontakt för spänningarna är fastsatt. 
Ovanpå chassiet, sitter på ena halvan oscilla
tordelen med rör 6C4 och spolen för 7 Mc och 
på andra halvan slut röret 6V6 och PA-spolen. 

Dessa båda steg skiljes åt aven 12 x 6 cm 
aluminiumskärm. Vridkondensatorerna är på 
100 pF vardera och av miniatyrtyp och sitter 
monterade på chassiets undersida. 

Spolarna har provats ut, så att de avstäm
mer till 7 Mc med kondensatorerna till hälf

ten invridna. De är lindade av 1 mm det bara att följa schemat, om du reflekterar 

lackisolerad koppartråd på spolstommar av på att bygga ett exemplar. 

»plug im-typ. I övrigt är det inte mycket att Instrumentet är fastsatt medelst »home

säga mer än att komponenterna i oscillatorn made»-bygel, vilken är skruvad på chassiets 

bör vara av mica- eller keramisk typ. Så är ovansida med ett par ben. 




158 159 Föreningen Sveriges Sändareamatörer 
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En variant av oscillatorsteget provköres f. n. 
av SM7CQD med mycket gott resultat. Sche
mat framgår av fig. ovan. Du kan ju försöka 
vilket som passar dig bäst. Så är det bara att 
säga lycka till med DX:en, men glöm ej att 
stabilisera spänningen till oscillatorsteget. 

SM7BFL 

Test-kalender 
3-,-4 juli RSGB 144 Mc test. 


24-25 juli DARC 144 Mc test. 


8 aug. USKA 430 Mc test. 


15 aug. RSGB 144 Mc field day. 


21-22 aug. EDR skand. 144 Mc test. 


28-29 aug. USKA 144 Mc test (europ .) 


12 sept. RSGB 430 Mc test. 


18-19 sept. WASM-test. 


2- 3 okt. OZ-SM landskamp. 


2-3 okt. VKjZL-test foni. 


9-10 okt. VKjZL-test CW. 


25-26 dec. SM jultest. 


Nu är det dags för alla stora DX-are att 
börja polera nyckelkontakterna och skrapa 
korrosionen av 10-metersbeamen, att leta fram 
den gamla 10-metersspolen och träna upp den 
rätta DX-darren på rösten. Ty snart är varga
tiderna över och man slipper knuffas med 
europeerna på de eländiga likströmsbanden. 
NU kommer snart de tider igen, då etern fylls 
med DX-signaler en masse. NU är vårt på
tvungna martyrium snart slut och vi kunna 
umgås med värdigare motstationer. NU har 
DET hänt, DET, som vi alla väntade på. Man 
har sett DEN FöRSTA SOLFLÄCKEN på den 
nya solfläcksperioden, så nu vore det väl själ 
va den, om inte våren skall komma snart ock
så till den STORE DX-aren. Fast det kanske 
dröjer ett å r eller så till. Sorry. 

Forts. på sid. 163 

MANADENS -AGB I 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

FÖRTECKNING 
över 

LYSSNARMEDLEMMARNA 

i SSA 

SSA:s kansli den 15 juni 1954 
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DX-SPALTEN ... (forts. från sid. 158) 

WeIl, nu måste vi tyvärr vakna upp ur de 
sköna framtidsdrömmarna och ägna OSS åt den 
betydligt mer krassa verkligheten med nu rå
dande condx. En översikt av dagens läge ger 
vid handen: att 80 meter ger mest europeer, 
naturligtvis, men alldeles innan solen stickel' 
näsan över horisonten kan det , med litet tur 
och envishet, gå att köra en del dx; att 40 
meter visar upp ganska hyggliga condx under 
den mörka delen av dygnet, så när fridstörar
na, dvs. BC-stationerna, börjar stänga igen 
fram på nattkröken, lönar det sig att lyssna, 
om man nu orkar hålla sig vaken så länge; 
att 20 meter är sämre än vanligt på da.gen 
men i gengäld tar skadan igen om kvällen, 
stänger faktiskt inte om natten heller, så den 
ambitiöse DXaren börjar bli litet rödögd vid 
det här laget; att 15 meter däremot är öppet 
bara på dagen och kan släppa igenom många 
rara saker; att det på 10 meter varit en del 
Europaöppningar som vanligt på vårarna, till 
glädje för alla WAE-jägare. 

Rapporter har denna gång kommit från föl
jande hams: 3AZI, 4BTB, 5WM, 5CXE, 5CO, 
5LF och 7ANB (och så DX-red själv, som 
tur är). Vi tackar vänliga givare. Så till res
ten: 

80 meter 

Här rapporterar 4BTB följande vackra lis
ta: SU5LS (03), ZL3AK (05), 4X4BT (22), 
VP8AK (03), W2, 4, 7 och VE80G. 

40 meter 

Vi . börjar med 3AZI, som med 50 w till 
W0MO och en SX-16 loggat 13 olika PY, ett 
par LU och CM3YY mellan 2330 och 0200. 
5WM fortsätter den goda jakten med: V01D 
(00), VQ2GW (01), LU3AK (03), YV5AK (00), 
PJ2AN (04), CM3YY (01), KP4WA (01), 
TI2PZ och - BX (02), PJ2AA, som även pro
vade fone och var 20 db över S9 (03), VP4LZ 
(04), VP6GT (07), HK6JH (01). 

--4BTB har även här gjort fint ifrån sig 
med bl. a. TI2PZ, FMWD, KG4AJ, VP4LF 
(LZ?), YV5FL, CE3AN, VP8AK, OQ5CL, 
YI2AM. FF8AC, KA7DM, VU2EJ, AP2G samt 
en del osorterat gods såsom W, VE, SU, ZS, 
4X4, CN, FA, EA9, VK, ZL. Till sist nämner 
Sven ett ringqso med i början VP8AK och 
C3BC och litet längre fram även ET2AB, vil 
ket gör 4 världsdelar i samma qso. 5LK näm
ner här TI2BX, YV5DE, -FH och W2 mellan 
00 och 03. - 5CXE har lyssnar och hört bl. a. 
V02G, HK1NH, --4CF (0300), PJ2AA (0300) 
och C05FL. 

SM5AHL: VE1ZZ, PY, LU, VP4TR (0200), 
PJ2AA (01) , CT2BO (0030), EA9. SM6CBC 
rapporterar underliga saker: Den 10 juni om
kring klockan 1400 SNT hördes SM6JY på 
bandet med rst 599. Efter en kort stund var 

han borta, nil, och i stället hörde jag en J A3! 
- QSO den 12/6 0000 W2WZ. Input 5 watts. 
- Den 13 juni kl. 0200 ropades jag av ZK2AA 
enligt rapport från SM3AZ1. Ja.g hörde ej 
ZK2AA själv. Sri. » Som anmärkning till detta 
vill vi gärna säga, att klockan där borta är 
ett varv efter vår. Dessutom är ex-ZK2AA för 
närvarande enligt uppgift i Nya Zealand, 
kommer förmodligen qrv från något annat 
sällsynt prefix, kanske ZM6. SM3BNL: 
CN2BE och -BF (båda 22) . 

På 20 meter 

rapporterar samtliga mannar buntar med W , 
VE, CR6, 7, CE, KR6, VS6, VU, JA, LU och 
PY, 4BTB har dessutom KZ5, CO, KH6. 5LK: 
VP7NM (23). 3AKM: AC4NC och VK1AC. 
5LF: F08AD, KH6 (5 st. ), FB8UAC (?? 
QTH: Kayesl, VQ2, 3, 4. På fone: VE8ML, 
HZ1AB och ZC4. Allan kör med 25 watts in
put (DC i väggen) och gp-ant. I stället för de 
vanliga 4 tåtarna använder han plåttaket som 
jordplan och det verkar gå mycket bra. 5CO 
har CX5CO och KV4BB. 5CXE har hört 
YV5BY, PJ2AK, OA4M och FM7WD. På fone. 
5ARL har loggat KX6AF, VS4RO, OA4BT 
(fone), VP4LZ, KG6FAA, YV och KP4. 7ANB 
rapporterar dåliga condx söderöver och: 
KH6IJ (07), ST2AP (16), VK9WZ (14), 
CX5CO (2230), YS10 (d:o), VP7NM och 
PX1AR (18). 

SM5AHL har kört det mesta bl. a. MP4BBL 
(16), KP4, VK9YY (14), CR9AF (16), ZD6BX 
(16), VP6, KZ5, CT3AB (22), TI2TG (23). 
SM3BNL: KA2MC (fone), CT2BO, FM7WP, 
CR6CZ m . m . SM5KV: PX1AB (QSL via 
RSGB, 17), CR6, AP2C (10), HZ1HZ (09) , 
KH6IJ (09), KL7ZG (10), VP4LZ (23). 
SM5RC : TA2EFA (16), VS6 (20), VK (12), 
EL2P (21), JA, PY, W6, 7, 8 (03-06). 

På 15 meter 

har Alex, 5CO, som vanligt fått fb dx. Med 
FQ8AP, ZC6UNJ och FY7YC har han nu kört 
102 totalt , på 21 Mc. Dessutom: ZD4AB, --4BL 
(fone), LU (fone och cw), PY (d:o), CE3CZ 
(fone), FF8BG (fone), ZE, ZS, OD5, OZ5BK 
samt W4DGWjMM (fone och cw) samt 
W2ZXM (fone). 7ANB rapporterar SP5KAB, 
ZB1KQ och PY1AZO (19). 

10 meter 

har, som antytts ovan, börjat vakna till liv, 
Alex har kört DL, G och L 

SM3HY har hört W6XX RS 57 kl. 18. (Vi 
tror, att det trots allt skall vara DL6XX ??) 
Dessutom DL6SW. 

Från Eric, BERS 195, har även ingått brev. 
Han påpekar först ett fel, som förekommer i 
QTC nr 4, sid. 82: FR4AB skall vara VR4AB. 
Eric tackar för QSL från 2BDT, 3ZV, 5BPJ 
och 7AHT. Skriver vidare: VK9DS, Lae, New 
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Guinea, är ex-VR1F och VK9RG är ex-VR3A 
på Fanning Island. Men måda är inte särskilt 
aktiva i VK9. Den mest aktiva av de 35 VK9
stationer, som nu finns, är VK9YY. VK9GW 
är för närvarande på resa i Europa. VK90K 
på Norfolk Island har hörts ofta på 14 Mc A3. 
Den ende SM-station, som Eric hört under maj 
är SM8BWOJMM, på 7 Mc cw. På 3,5 Mc har 
han hört VR2CT. 7 Mc: KG6FAA (1100), 
VK9YY (1215), VK9RH (Norfolk Island 
1215), KH6IB (1130). 14 Mc: JZ0KF (0730), 
KR6VR (0800), VR3A (0600), X1NP (0200, 
båt utanför VK4-kusten, troligen svart stn), 
DU1CV (2330), VK1AC (0245). JA-KA-KR6
KG6 under den ljusa delen av dygnet, i mäng
der. Silent key är Frank Miller, VK5BF, som 
var bekant för många av det gamla DX
gänget. Likaså OM Scott, VK7CS, som var en 
av de bäst kända VK-hamsen omkring 1930. 
Han specialiserade sig på 160 meter A3-opera
tion, vilket numera inte är tillåtet" i VK-Iand. 
- Vidare berättar Eric, att han vid slutet av 
maj i år har erhållit QSL från 46 länder och 
46 länder? Totalt: 220 länder och väntar från 
ytterligare 8. 

Maratonbidrag har anlänt från SM5AHL: 7 
Mc 26 länder, 14 Mc 59. SM5KV har ökat till 
63 och SM3BNL har 35. 
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MUF I OWF MUF I O\'X1F MUFIOWF MUFIOWF MUFIOWF MUFIOWF 

10.2 12.4 11.2 11.3 14.010.0 9.5 6.6 11.0 9.1 11.900 10.5 
12.0 8.5 11.4 9.7 12.6 10.7 10.4 8.8 12.6 11.0 9.402 10.7 

9.1 7.7 11.8 14.0 13.5 9.0 12.2 9.810.0 9.0 14.4 8.504 
7.5 11.9 15.4 8.08.8 10.7 15.0 13.1 16.0 13.806 9.1 8.3 

14.2 16.29.8 8.3 9.0 16.0 16.0 14.6 16.0 14.67.7 6.808 
10 12.3 10.5 8.8 8.2 15.5 16.67.5 10.8 16.0 15.2 14.6 14.8 
12 13.3 13.3 16.810.8 9.2 9.7 9.2 17.7 15.1 14.615.0 14.8 
14 14.3 14.0 12.5 9.0 16.810.6 10.6 18.0 15.3 15.0 13.4 14.7 
16 14.0 13.2 12.6 12.6 11.0 9.4 16.818.2 15.5 16.0 13.6 14.3 
18 14.0 11.9 12.8 10.9 10.4 8.8 20.0 14.1 12.0 17.117.0 14.5 
20 14.7 12.5 12.8 10.9 9.2 7.8 12.4 10.5 12.8 10.9 20.0 17.0 
22 1,4.2 12.1 13.0 11.0 11.8 10.0 11.0 11.6 9.9 18.0 15.39.,4 

SM4SD 

Axplock 

I skrivande stund hörde vi på 14 Mc cw 
SV2RI, QTH Rhodes, vilket härmed meddelas 
u. p. a. 

CE3AG planerar för juli-augusti månader 
en trip till Påskön. Call blir även denna gång 
CE0AA, I sammanhanget kan också nämnas, 
att CE0AC är qrv på 14100 fone, med 50 
watts input. 

KC4AA kommer att vara qrv 18-20 juni 
enligt OK1MB. 

LB7UE har QTH Björnön och LB8YB (Jan 
Mayen), som har kontakt med honom varje 
dag över WX-stn, har lovat att få LB7UE qrv 
även på ham-banden. Enligt OK1MB skulle det 
kunna bli ett nytt separat land. Björnön räk
nas som Svalbard. 

Det har ink'ommit nya deltagare i DX-mara
ton: SM3AKM rapporterar följande fb resul
tat: 80 m: 18 länder, 40 m: 47, 20 m: 103, 15 
m: 33, 10 m: 4 samt totalt 113 länder. SM5WM 
54 länder på 7 Mc och -5ARL 74 länder 14 
Mc. Men det fordras flera deltagare för att 
det skall bli något riktigt, så pse boys. 

Ja, sedan hade vi inget mera för denna 
gången utan får önska alla en riktigt trevlig 
sommar och många fina dx. Och en sak: pse 
sänd rapporterna i god tid. 73 och bcnu. 

-AQV, -AQW och -ARL 

Juli 
1954 

MUF=högsta användbara frekvens 
OWF=bästa arbetsfrekvens 

Rio de Ja-
Kapstaden Calcutta neiro 
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TYM 

Det är en god vana att lyssna över bandet 

en stund innan man kör igång sitt åk och det 
är ganska förvånande hur många som under
låter att göra det. Egentligen är det mest 
synd om operatören själv, som går miste om 
ett stort nöje, även om obetänksamt utlagda 
bärvågor under årens lopp fått tusen sinom 
tusen hams att livligt svära s. a. s. i onödan 
över qrm. 

Själva upptakten till en radiokväll är ju så 
trivsam! Man sätter sig bekvämt tillrätta i sin 
stol, tänder pipan, tar en klunk ur kaffekop
pen, startar rx'en och låter vfo'n värma upp 
sig. Så börjar det pipa i lurarna. Man snurrar 
på ratten och börjar fånga »bandatmosfären». 
Där ligger Roffe och diskuterar W0WO med 
Kalle, båda starka som kanoner. Bosse, han 
med SM-eterns suveränaste epalinjal, ni vet, 
flyter upp 10 kc högre med ett blixtsnabbt an
rop på en västkuststn. Glasklar ton, absolut 
stabil, mjuk nyckling - - - hur har du 
lyckats få din kärra så förkrossande perfekt, 
broder? Jag minns när du gav mig tips på 
bästa sättet att break-nyckla, en gång för si 
så där en massa år sen ... jag, blir du ledig 
litet senare i kväll ska jag ropa upp dig! 

Och där då, vad var det? Ett litet förskräckt 
pip, mitt emellan ett par »ridåstationer». Jaså, 
en helt färsk SM5C-, som försöker sin lycka 
med ett cq. Inte så illa, fin stil, kanske litet 
långsam takt, men tonen är det inget fel på. 
Får se om han får svar. Jo, där nappade en 
SM6 av äldre stammen. Ska det bli RST och 

73 eller ska sexan ge sig tid till litet vänligt 
småprat? Det blir småprat, en liten kompli
mang för snygg sändning och ett beredvilligt 
stand-by för en antenntest. Nykomlingen blir 
märkbart allt säkrare, uppmuntrad av mot
partens tillmötesgående - det är lustigt med 
den här amatörradion, en sån massa trevliga 
prissar man träffar! 

Ratte'n snurrar vidare, man gör en anteck
ning då och då om frekvens, stationer identi
fieras och rätt vad det är har man en klar 
bild av läget på cw-delen. Sinnet fylls aven 
stilla förväntan och man börjar så nätt snegla 
åt nyckeln - den vill jag prata med - och 
den - och den .

Plötsligt hoppar man till. Javisst, beaten 
slås lämpligen av, när gränsen till fonidelen 
passeras. Så, nu blev det lugnt igen. Röster 
och dialekter passerar revy. »- du förstår, du 
pratade så länge att vi hann dricka kaffe un
der tiden, så det var nog inte så helt bevänt 
med lyssnandet här på vår kant -», säger 
helt plötsligt en SM3, som har besök aven 
lyssnarham. Måste kännas lite pinligt för mot
stationen, en annan trea, som slagit sig till ro 
vid mikrofonen och totalt glömt bort klockan. 

Över till cw-delen igen. Kontrollskott här 
och var. Jo, pojkarna är kvar. Den slocknade 
pipan får ett nytt stopp, röken stiger i täta 
skyar mot taket och nivån i kaffekoppen sjun
ker. Nu, du Bosse, blev du klar för nästa qso. 
Ska vi prata om gamla tider eller har du 
något nytt att berätta - - 

Transingarna susar anropet: SM5- de 

TYM 

Klart Atvidaberg-Köpenhamn på 144! 
Energiknippet -5AED fick den 26/5 qso med 

-7BE och OZ9R (Köpenhamn). Ur ett senare 
brev från Arne saxar vi: 

»När jag fått klart för mig att -7QY: s 
sigs gick hit så gott som varje dag och att han 
även varit hörbar med hygglig styrka i Stock
holm-Västeråsområdet, bestämde jag sked med 
Skåne. Till en början blev det inget resultat, 
troligen mest beroende på dålig lyssning och 
oregelbunden körning, men så fick jag tfnrprt 
från ~-7XV att han hört mig. Sedan gick någ
ra dagar och så fick -5BRT tfnrprt att han 
hörts hos -7XV, som hörde mig så gott som 
dagligen, och jag kom då underfund med att 
han låg på ett »pip» i min konverter. 

Så fick jag qso med -7BE och OZ9R och 
strax därefter fann jag -7XV på 144.83 Mc, 

och sedan den 24/5 har signaler mellan Atvi
daberg och Skåne gått fram de flesta dagar. 
Det ska vara mycket dåliga conds, om det är 
alldeles tyst. OZlPL (qth okänt) hördes här 
med S5 en kväll, men för övrigt hörs inte 
fler signaler här än. Det beror enligt -7BE 
på att grabbarna inte t r o r att just deras sigs 
går fram och därför låter bli att ropa elle!' 
lyssna. Kanske är det roligare att köra DL
stns? Avstånden är det i varje fall ingen 
skillnad på. 

För min del anser jag, att det beror mest på 
dålig aktivitet eller dåligt samordnad aktivitet 
och mindre på conds, att inte fler qso Sthlm
Göteborg körts eller körs. För något år sedan 
kom ju rapport om att SM5RT hörts i Skåne 
på foni, OZ5AA i Aarhus hörde Helsingfors 
och SM7BB Perstorp hade foniqso med 
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SM1QX. Så önskvärt vore att grabbarna här 
uppe dammade av sina grejor lite och satte 
igång. Inte bara med att släppa ut lite bärvåg 
då och då. Jag står gärna till tjänst som relä
station, om det behövs. Smålänningarna är 
visst inte färdiga ännu, men dom kommer väl 
när som helst. Jag är igång nästan varje dag, 
men är vädret fint, blir det sent, innan jag 
kommer igång.» 

I ett P.S. meddelar Arne, att Atvidaberg 
ligger i en dalgång. Dessutom har han en 220 
kV-ledning c: a 100 m från sitt qth. 

SM7 Lund 

- 7BOR rapporterar : 
»Jag får börja med att beklaga att jag inte 

till denna gång lyckats få fram det utlovade 
schemat över 144 Mc-txen. Orsaken är den att 
jag har flyttat och det tar ju lite tid, innan 
man hittar alla prylar igen. 

Sedan sist har det inte hä nt så förfärligt 
mycket utöver vad som redan kommit fram i 
QTC. SM5BRT har hörts av -7XV och den 
4/6 hade vi en ganska hygglig öppning mot 
DL. Enligt ·--7BE hördes dom här med S9. 
Tyvärr har aktiviteten av någon anledning 
inte varit så särdeles lysande den sista tiden 
här nere, men den kommer nog igen. 

Så har vi fått meddelande från den danska 
UK-klubben att dom anordnar en skandinavisk 
2 m field day den 26-27 juni och att reglerna 
är desamma som gällde för UK7-testen i mars 
i år. Tiderna är dock ändrade till 

26/6 kl. 2100-2400 SNT 
27/6 kl. 0800-1100 » 

kl. 1300-1600 » 
Loggarna sändes till SM7BE fvb och skall 

vara poststämplade senast 15/7 1954. 
Det är ledsamt, att vi inte få tt meddelande 

om testen i tillräckligt god tid. » 

Tack, Egon! Sorgligt nog har, såvitt jag 
vet, inte SSA underrättats om den danska UK
klubbens skandinaviska field day på 144 den 
26-27 juni. Den kolliderar f. Ö. med DARC 
144 Mc-test och den svenska portabeltesten 
(alla band). Ater ett handgripligt exempel på 
vart utvecklingen leder, då ett samordnande 
organ saknas. 

SM5 Kårsta 

Vi har nöjet hälsa -BDQ välkommen som 
medarbetare i spalten. Thord skriver: 

»Jag skall försöka berätta lite om hur 144 
Mc ter sig här uppe i SM5. Först, och det är 
tråkigast att tala om, är aktiviteten så dålig. 
Min personliga förklaring till anledningen 
blir, att den i mars avverkade UK-testen för
modligen sugit »musten» ur det större fler
talet UK-hams, hi! 

I Sthlm har vi för tillfället abt 4-5 stns 
som man kan få höra under en vecka. En av 
dem är SM5IT, som nog får räknas till dem 
som är mest aktiva. Om - IT kan nämnas, att 
han just nu jobbar för fullt med en ny xtal
konverter och att även planer på ett antenn

bygge finns . Gunnar och jag har varje var
dagsmorgon qso mellan kl. 0700-0730. 

SM5AY kör regelbundna skeds med - BRT 
i Enköping. SM5AAD har varit vy aktiv, innan 
han började med sin 12 el beam. Hoppas Du 
får upp den snart, Edvin! 

SM50U med qth Trollbäcken strax söder 
om Sthlm dök plötsligt upp på 144 en kväll. 
Välkommen på bandet, Gert! -UU i Rön
ninge är igång ibland kl. 2000 . SM50G hade 
jag ett fb qso med den 11/6. Tråkigt bara att 
detdet är så långt mellan varven, Olle! 

Men sedan kommer frågan : Var är övriga 
stns i Sthlm? 

Från Uppsala hörs då och då - YS på cw 
från sitt dx-qth uppe i ett torn. Samt från En
köping den vy aktive Bertil, -BRT. I Väster
ås är -AXU' qrv de flesta kvällarna i veckan. 
Ett qso då och då går av stapeln med vy osta
bila sigs. -XP var igång från sitt sommar
nöje den 15/6 och -BRT körde honom med 
goda sigs. -EY hörs numera alltför sällan. 
Vad kan ha hänt med Dig, Pete? 

Dx :et -AED i Atvidaberg är en av dem 
som man kan köra varje kväll, om condsen 
medger dylikt. -BRT har kört honom med 
goda sigs den senaste tiden och även foni har 
gått fram. -5IT har qso: at Arne med rprt 
569 på cw. Även -YS har kört - AED på 
cw. Jag har själv haft flera fb qso med Arne. 
Den 9/6 anropade jag honom på foni och fick 
58/9. -AED fick 57 av mig. Den 14/6 hade vi 
två qso samma kväll. Sondsen var då ostabila 
och vi hade ibland svårigheter att få allt ok, 
största var besvärligheterna på min sida, be
roende på min konverters höga brusfaktor. 

Den 11/6 körde - BRT med -6ANR i Göte
borg med normala signalstyrkor. -BRT hål
ler för övrigt på med sluttrimning aven ny 
xtalkonverter. 

Sedan till frågespalten: 
Vart har SM4NK med kompani tagit vägen? 

Gunnar och jag brukade ha sked så gott som 
varje kväll. Men sedan några veckor tillbaka 
har jag inte hört ett pip från honom. Inte hel
ler har några nya sigs hörts från SM4. 

Från SM3 väntar vi med spänning på det 
första förslaget om sked. Skulle vara roligt att 
få veta hur långt ni har kommit, boys! SM1 
är också ett distrikt med dålig representation 
på UK-banden. Det går faktiskt att köra dx 
på 144. Fast några »vrålöppningar» ännu inte 
varit synliga.» 

Tack för den trevliga rapporten, Thord. Nu. 
hoppas vi bara att Du återkommer regelbun
det med lika pigga epistlar. 

- MN 

R"i"TTELSE 
I förra numrets 2 m-tabell blev tyvärr an

ropssignalerna för -HZ och -CLC omkas
tade. Det är, som väl alla vet, -HZ som bor 
i Björnstorp. Red. 
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SM3CND/ 8 
De som önskar QSO med SM3CND/8 bör 

passa 7022 kc el. 14044 kc 22-23 på 14 Mc 
och 23-24 på 7 Mc. Tid i GMT. Han befinner 
sig i allmänhet på resa mellan Europa och 
USA. 

MANADENS AGB II 
VIGDE 

Staffan Ulvönäs 


Inga Fahlander
~ ~ 

UA·'I'esten 1954 

Klass A 

L SM5RC 
2. SM5AQV 
3. SM7BVO 
4. SM4APZ 
5. SM5ARL 
6. SM6ID 
7. SM1AIJ 
S. SM6DA 
9. SM7BY 

10. SM5BPJ 
11. SM7ZN 
12. SM7VH 
13. SM6AZY 
14. SM5AWJ 
15. SM7BG 
16. SM5UU 
17. SM7VX 
18. SM4AEE 
19. SM6AZB 
20. SM4BTF 
2lo SM5SC 
22. SM3WB/4 
23. SM3AF 
24. SM5AQW 
25. SM5UQ/6 
26. SM6AJB 
27. SM6APJ 
28. SM6SU 
29. SM6AJN 
30. SM6XI< 

Klass B 
1. SM5BUT 
2. SM50Q 
3. SM6BDS 
4. SM3AGD 
5. SM7AAZ 
6. SM5AOH 
7. SM4AWW 
8. SM5BSJ 
9. SM6CZE 

10. SM1BVQ 
11. SM5CCE 
12. SM1AXB 
13. SM5BDQ 

Resultat 
Poäng Input RX 
267 90 BC-348 Q 
256 
255 150 Eddystone 
233 100 5 tub. sup. 
229 250 29 tub. dubb. sup. 
228 100 BC-348 Q 
221 100 B C-348 R 
218 125 BC-348 Q 
207 50 R-1155 
201 75 B C-348 
197 10 dubbelsup. 
190 50 10 tub. sup. 
188 95 Commander 
163 15 RC-312-M 
157 100 R-1155 
140 220 12 tub. sup. 
138 40 S-40 
137 50 dubbelsup. 
132 90 S-38 
129 100 SX-71 
123 140 BC-348 

82 15 BC-rx mod. 1938 
69 70 SX-71 
59 
56 50 BC-348 
54 
45 100 10 tub. sup, 
18 
14 100 R1155-A 

6 2 

186 30 super 
183 30 R1155-A 
181 20 Commander 
152 50 8 tub. sup. 
137 40 hemslöjdssuper 
132 45 BC-348 
132 
132 
127 

50 
50 
20 

11 tub. sup. 
BC-348 
Be-rx + converter 

125 40 BC-348 Q 
124 10 R1155-A 
107 25 BC-348 

52 30 9 tub. sup. 

SSA:s tävltngsledning / SM6U) 

ORDET FRITT 
Angående QTC 

Undertecknad har för avsikt att med denna 
epistel debutera såsom kverulant i QTC. Det
ta är icke mitt eget påhitt helt och hållet, utan 
har efter ganska långa diskussioner blivit ett 

krav fl'ån den förening, i vilken jag har nöjet 
att vara ordförande. Det har nämligen en läng
re tid diskuterats inom vår klubb i Hässle
holm, om det innehåll som tidningen QTC f. n. 
håller sig med. Jag vill inte härmed ha sagt 
att allt är av ondo, men jag skall försöka att 
framlägga några synpunkter, varför vi skulle 
vilja ha en ändring till stånd. Och jag tror att 
det blir: många inom vår hobby, som kommer 
att hålla med mig. 

Jag kommer inte i denna »artikel» att an
gripa någon särskild eller något särskilt, utan 
den kommer att hållas i ganska allmänna orda
lag. Och så till saken. 

Det innehåll som f. n. förekommer i QTC, 
anses nog med rätta på flera håll, vara för 
avancerat för en enkel amatör eller en blivan
de d :0. Jag har under det sista året, såsom 
ordförande i Radioklubben Snapphanen i Häss
leholm blivit utsatt för otaliga frågor från 
personer, vilka är intresserade av radio och 
som gärna skulle vilja börja utbilda sig till 
radioamatörer. Jag har vid flera av dessa till 
fällen i allmänna ordalag berättat för veder
börande om vår organisation, om syftet och 
glädjen man har av att vara amatör. Jag har 
också många gånger visat vår tidning för dem 
och vad som behandlas i den. Jag har då funnit 
att detta innehåll i de flesta fall faktiskt 
skrämt dem . Jag har många gånger fått höra 
y ttranden som »0, är det så svårt, det klarar 
aldrig jag» och »Det blir väldigt dyrt att 
skaffa sig en station, när man väl blir färdig». 
Och dessa uttryck är nog inte att förvåna sig 
över med nuvarande standard på tidningen. 
En icke initierad tror faktiskt att man måste 
ha ingenjörsutbildning för att vara radioama
tör. Och inom parentes sagt tror jag det fak
tiskt själv också ibland. Detta kan inte vara 
rätt väg vi är inne på. Det måste bli någon 
ändring. Det är också en annan sak samtidigt 
med detta. Det är väldigt ofta de nya grab
barna, som äntligen fått sitt C-certifikat, kom
mer till mig och undrar var de skall få ett bil
ligt och bra schema till en liten Tx, ävensom 
lyssnare som önskar ett till en Rx. Och Red. 
måste nog hålla med om att det är en bra 
stund sedan det stod något i tidningen, som 
våra mindre erfarna kolleger kunde ha någon 
nytta av. Jag skulle därför vilja föreslå att 
det i tidningen inrättades en särskild liten av
delning, i vilken våra nybörjare och lyssnare 
kunde inhämta lite kunskap och finna ett sche
ma som passade för deras ändamål och kanske 
inte minst deras kassa. 

Jag vet nu precis vad red. kommer att säga 
till sitt försvar: »Jag får inga bidrag». Alldeles 
riktigt och fullt förståeligt. De som har ett 
schema över någon liten enkel och trevlig sak, 
vågar helt enkelt inte skicka in den, därför 
att de tycker den är för enkel, men jag anser 
att ingenting är för enkelt, utan att det kan 
vara något korn som duger. Vi måste därför 
lite till mans försöka hjälpa Red. med att få 
ihop något av innehållet i QTC. Som det nu är, 
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tror jag Red. har sina fasta skrivare att vända 	 med XYL Lilly, för att inte tala om övriga lokal-Sthlms
halns -RG. - AWR, -BAF, -BGB m. fl. Tvll. .utsig till för att över huvudtaget få. tidningen socknes» var också närvarande: SM4BQA frän Falun och 

fylld och det är också förståeligt. Red. kan ju en viss »mr» frä.n USA (vars namn vI förgäves sökt tyda 
inte själv sätta sig att rita ihop allt, som skall i gästboken). 

stå där. Alltså.: Ni som har något hemma, 
som ni tycker är värt att synas, hjälp Red. 
och oss alla få. även lite enklare saker i tid
ningen. Jag garanterar att det kommer att 
studeras livligt, åtminstone i Radioklubben 
Snapphanen. Du kan kanske på detta sätt ock
så får fram några tips om hur din pryl med en 
enkel ändring skulle bli mycket bättre. Var 
inte rädd för att det kanske skulle komma 
lite kritik på ditt bidrag, det blir det alltid och 
sådant skall du taga med jämnmod. Alltså 
hjälp oss alla med lite enkla och trevliga upp
slag och schemor. Du kan även skicka in 
något trevligt schema på »rävsax». Det är ju 
inte nödvändigt att alla skall bli enkelriktade 
på »folksaxen». 

För att om möjligt slå. hål på detta mot
stånd med bidragsinsändandet, skickar jag Efter kaffet och kakorna tog - BNK denna 
samtidigt med denna »artikel» även ett sche bild av den glada församlingen. 
ma över en enkel xtalstyrd tx för C-amatörer. 
Den är konstruerad av SM7BAH, och användes Kl . 14.00 öppnade föreningens ord förande -BXM auk

i två varianter av vå.ra C-amatörer och är till tionen med några inledande ord, varefter -BAD som auk


tionsförrättare övertog klubban. Det gick lite trögt med
stor belåtenhet. De kör t. o. m . dx med dessa 
buden i början som sig bör ,för att sedan flyta jämnare.små sändare! Dock var det inte många som inlämnat auktionsgods, de 

Tack för »kvirrestunden»! flesta hade väl begagnat sig av evenemanget som ut

73 från mig och Radioklubben Snapphanen. flyktsmåloch för att ev. inköpa en eller a nnan intressant 
pryl. En timme senare kom bud med msg frän SRA
stugan: -BNK: s XYL Gun stod redo med kaffe och till 
tugg. A vbrott gjordes i auktionerandet och samtli ga för
flyttade sig til dukade bord utanför »käken », Under cirka 
en halvtimmes tid drack man då kaffe, ham-snackade och 

SM7BFL 

- B FL skall ha tack för både kvinet och 
mådde gott. -BNK passade på tillfället och tog nägra

det tekniska bidraget. Att mycket mer skulle snapshots. bilder som lwmmer väl till pass i shackct i 
göras för både nybörjarna och lyssnarna det ovan nämnda stuga. Tyvärr blev det sedan nödvändigt 

att bryta den gemylliga samvaron för att fortsälla medär vi alla överens om. Svårigheten ä?, att få 
auktionen. Men innan dess stä1lde samtliga upp sig utan

tag i någon som ta?' hand om dem och se1' till 	 för lol{alen, ordnade anletsdragen, varefter kameraskotten 
att de får sitt i QTG. Lyssnamas spalt ha vi 	 föll i snabb följd, avlossade av -BNK, -AFC m. fl. Sll. 

\'id tog huvud programmet igen, men strax innan passadetidigare fle?'a gånger fÖ?'sökt med, men ir..· 
(öreningens sek reterare - TK på att med nägra ord in

tresset ha?' efter en tid ebbat ld. Kan -BFL formera de närvarande om föreningens görande och l å.
med medhjälpare hjälpa oss med lämpliga bitande. Därefter pägick budning och Idubbning till fram 

mot 1630-tiden dll. det hela avslutades.dmg eller ideer om sådana, är ni hjä?·tligt väl-
Som en epilog till söndagens evenemang kan sä.gas att 

komna. Red. 	 SRA kunde tillgodoräkna sig ett nello pil. 30:- pll. auk
tionen, dessutom tillkom. förtjänsten på kaffe och l äske
drycker (som hade en strykande ätgång i sommar
men). Dagen var räddad och som en följd av detta kom
mer nästa aukti on, som är planerad i september i år, att 
hallas pa samma plats, därest inget oförutsett inträffar, 

Ett stort tack är föreningen skyldig XYL Gun för hen
nes hjälp med serve ringen och anskaffande av bröd och 
dryck. Alla styrelseledamöterna satt som handräcknings
hjälp och protokollförare åt »klubbmästaren» -BAD, 
utom -TK som satt pä parkett och hade det bekvämt. 

På. schemat stod efterföljande onsdag uppsatt som ar
betsdag för uppsättn ing aven dlpol 2X20 meter med fee
der 600 för kommande SRA-stugsändarens räkning. Men 
vädrets makter var oss inte gunstiga den gängen, utan 
när stugvllrden -CHB för åndamälet satt i toppen a v 

På utsatt datum, den 30 maj , höll Stockholms Radio en tall utvald till mast, brakade det loss med bilde regn 
amatörer vårauktion i en loka l intill SRA-stugan vid 	 och blä.st ,som därmed satte punkt för planerna den gång

Nybohovsomrädet, Kilaberg. ].lIed stor spänn ing hade sty en. JvIen när detta läses sitter säkert antennen på sin 

relsen emotsett dagen »D » om vädret då skulle visa sin plats och SRA:S »HQ-tx» ä r levererad eller i det närma

bättre sida, en icke oväsentlig faktor att räl<na rr cd. ste leveransklar, SM7GC, ex--5GC, i Kalmarshamn, job

Emellertid höll turen Sig framme och under hela dagen bar med den för fulJl nu i dagarna. 

flödade solskenet från en alldeles k lar himmel. Hams med Antalet medlemmar i SRA rör sig nu kring siffran 50. 

XYLs och YLs började strömma till och i takt därmed 	 Motsvarar väl an talet 'aktiva hams i Stockholm??? 

ljusnade arrangörernas anleten mer och mer. E xpe rimen	 - SWLs och h ams på besök i Kongl. Hufvudstaden är 

tet med att förlägga auktion pil. annan lid och plats än 	 välkomna upp 1I11 stugan pll. meetlngl<vällarna (se nedan). 

som förut varit brukligt verkade gå i läs. Sammanlagt in· 2/6 gästades vi av SM2BWT och -2BCU. 
fann sig under dagen närmare femtiotalet besökare, veder
börligen inskrivna i SRA-stugans gästbok. Bland mera 	 73 de SRA 
kända ansiliten skymtade man QTC-redax -VVL, -LF 	 SM5TK 
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svårigheterna på -RZ: s pionjärtid måste ha varit storaSRA:s minneslista och många. 
Sedan fö!jde 'föredrag om 141 Mc. Det var SM4NK,

ArbetsmcctIng : Varje onsdag Id . 19.30. I vanli ga fall ser som tog det ur huvudsakligen trafiksynpunkt, och veras inget kaffe men läskedrycker finnas. SM4BOI, som tog det ur teknisk synpunkt. 
Flkame.etlng: Varje sista helgfria fredag i månaden, Med Tiden var nu Inne för auktion på radiodelar. Auktions


bör jan kl. 1930, Meetinget hälles givetvis i stugan, utropare va r först SM4NE, v ilken sena re, när denne mäs

PS. För ev. förfrå.gninga r m. m. i samband med SRA te resa bort, avlöstes av SM4BOI. Flera utmärkta sal<er 


finns jag van ligen QRV På. CW-delen SO mb under sönda såldes, och omsättningen kunde gärna ha varit litet liv

garna. ev . även under övriga dagar. Eller också per tfn ligare 
45 14 30. Detta gäller också DL5S-sysslan. 1<:: f ter au.ktionens slut var det meningen. att SM4BQ A 

-TK skulle talat litet om FRO. samt att SM4XL och SM4GL 
skulle ha talat litet om sina för sök med VFX, framtidens 
högstabila VFO. På grund av att föregående punkter k om 
att dra väsentl igt utöver den f astställda tiden. måste des
sa två. sistnämnda punkter instä.llas.SM4-meetinget i Falun 

I stället måste vi efter auktionens slut tänka på att 

började för vissa medlemmars del redan lördagen den bussresenärerna hade mänga timmars resväg hem. varför 

15/5, ty deltagarna frän örebro. Karlskoga, Kristi nehamn , mötet avslutades. Amatörerna i Falun ,och främst då 

Karlstad och Filipstad skulle följa med en buss. som SM4GL och SM4ASI, har lagt ned oerhört mycket organi

elevkåren vid tekniska gymnasiet i örebro sedan å. r till  satori skt arbete på att (ä hela della SM4-meeting jämte 
»rävjakl» så. bra som möjligt, och de fingo också Som 

tecknad, enär jag på grund av andra resor m, m, just dä 
baka hä.lIer sig med, Frän örebro medfÖl jde även under

tack ell fyrfaldigt leve och en mer än välförtjänt applåd. 

befann mig i närheten av örebro. Nästa SM4-möte är avsett att hällas i Karlstad någon 
TIllslutningen till bussresan blev ej så. stor, Som de in gang i slutet av september eller början av oktober detta 

ar.}<omna anmälningarna givit anledning att tro. Orsal<en 
tyck s vara, att många anmält Sig, men att en hel del Sune Breckslröm. SM4XJ. 
sedan funnit möjlighet att å.ka med kamraters privat
bilar eller av andra orsaker aka med tåg (trots de dä.liga 
järnvägsförbindelserna På. denna st räcka) och därvid 
försummat att meddela återbud till bussen . Härigenom 
blev en del intresserade avvisade mot motivering att bus
sen vore fulltecknad. Kamrater! Slarva aldrig med äter
buden i händelse av ändrad reseplanering! I fortsä tt 
ningen bör handpenning före resan krävas! 

Inkvartering för bussresenärerna var ordnad på I 13 i 
Falun. Vi tacka SM4ASI för ordnandet av denna detalj. 
Undertecknad kan ej referera inkvarteringen (hi!), ty jag 
hoppade av i Borlänge och använde min egen bostad. 

Morgonen 16/5 gick den s. k. rävjakten av st apeln 
utanför Falun. Vädret avr regnigt och 1 övrigt ogynn 
samt, och endast två patruller ställde upp. Den patrull , 
som vann, bestod av SM4XL, SM4AZJ och SM4-2675. 

Det egentliga meetinget med 53 deltagare (öljde sedan 
på stadshotellets festvåning i Falun. SM4KL var ordfö

rande, och SM4XL var sekreterare och QTC·referent. Det 

började på sedvanJigt sätt med protokolljustering, genom Per den 21 juni 1954 

gång av rapporter och skrivel ser och allt prat därtill hö

rer. SM4NK. QSL-man för distriktet, meddel ade en del SM5XI Kjellström, Hel ge, Korsberga, Västeräs. 

önskemål om hur vI bör trycka och skriva våra kort. sa SM6AKC Andersson, Gert, Finlandsgatan 2 C, Göteborg 

att arbetet med dem underlättades. Även mötesdeltagarna H . 

kom med flera tips i denna viktiga sak, t. ex, att for SM7AVO Samuelsson, Lennart, Box 421, Sösdala. 

matet borde vara = postverkets brevkort: att i signaler SMSBID Källk vist, Nils, Mrf Faunus, Red AB Troil 

na bokstaven I ej fär skr ivas med »krok», enär den då tank, Box 887, Göteborg 8. 

lätt läses som J; att Skrift med kulspetspenna ej ä r SM5BTI Persson, Bertil. KräppJ avägen 24, Stuvsta. 

önskvärd m . m. SM7BSK Coli in , Nils, Vattenledningsvägen 22, Jönkö

SM4NK och SM4NE talade om all mötet borde ihåg  ping, 
komma ex-SM4XG. Gustaf HOlm, på något värdigt sätt. SM5BIL Stenmark, Owe, östermalmsgatan 2 B, Väste
En insamling under mötet beslutades. r ås, 

Efter förhandli ngarna blev det lunch pll. stadshotellet. SM5CRF Blomberg, Bertil , Ska.negatan 73 /1. Stockholm 
Under lunchen gjordes den beslutade insamlingen, som be SÖ. 

fanns giva nästan exakt 70 kronor , v ilket onekligen stäm SM:7-2713 Pählsson, Jan Ingvar, Islandsvägen 2, Eslöv . 
mer bra med all det är en radiopionjärs 70-ärsdag. som SM6-2714 Dahlberg, Roy, Rossingsgatan l, Göteborg. 
skall firas. SM4KL och SM4BOI tar hand om denna de Lorentzon, Stefan, Box 109, Eskilstuna.SM5-2715 
talj enligt mötets uppdrag. - Unde r Samma lunch sked SM3-2716 Daleborn, Alf H., Hagtornsgatan 8, Gävle. 
de även prisutdelningen för »rävjakten », Falu radioklubbs SM4-2717 Belleskog, Sven Olov, Box 1012, Falun. 
hederspris, Som vinnaren erhöll, var en originell sak: en SM3-2719 Nauch~r, A rne, Box 19, Gävle. 
modell av »rävsax»-mottagare, där pejlingsramen bestOd SM7-2720 Pau!sson, Lars, Box 520, Tyringe. 
av idel äkta falukorv! Så.dana priser är onekligen i dub
bel bemärkelse matnyttiga - en del är redan i skrivande 
stund uppätet! Som priser förekom givetvis även radio Adress- och signalförändrillgar
delar till bil.de förste och andre man. 

Mötet fortsatte sedan med all vår inbjudne gäst SM5KP 
Per den 21 juni 1954talade om stationsplanering och trafikteknik för DX-aspi


ranter, På ett släende och för visSO hälsosamt sätt fick SM7BU Herder . Hans, Drottninggatan 78. Hä.lsingborg. 

vi övertygande bevis om hur litet egentligen radiomaterie SM5DQ Törnkvi st, Torsten, Dansbanevägen 26/2, Hll. 

len betyder och hur oerhört stor betydelse själva traf ik gerste ll. 

förfarande t egentligen har mer än a llt annat. Att lyssna SM5IQ Lindgren, A lf, östervägen 23/3, Solna. 

mer och sä.nda mindre var en av reglerna. 
 SM5LF Jonsson, Allan, Klippgatan 21, Stockholm. 

SM4RZ, som en gång i Uden startat den gamla privata SM6LZ Carl son, Bengt, Marierovägen 26, Väners
Falu rundr adiostation, gav sedan några glimtar f r an borg. 
gå.ngna tider. Det var. då intet riksprogram fanns, utan SM5UF Engström, H arry (ex -2542) , ASkri keväge n 26, 
alla sände lokala program från sina stationer, och dä Lidingö. 
kristallstyrning var något av stor sensation. SI<ulle lyss SM7VX Astander. N. G. (n, ä, Andersson ), Ordensga
nare av i dag godtaga orkestermusik frän kolkornsmikro t an 10. Karlskrona, 
foner ? Undertecknad arbetar inom televerkets radio med SM5XB Bergström. Arne, Ulla.ngersgatan 5/5, Stock
bl. a. nuvarande F alu rundradiostation och (örstar, a tt holm-Vällingby. 
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SM8X H 

SU5AFD 

SM5AWF 

SM3AIG 

SM1AIJ 

SM4AMJ 

SM5AJL 

SM2ATQ 
SM7AOR 

SM5AMS 

SM5AXY 
Si\oI5BOD 
S.I3BZD 

Möll er, Jan Ku no, 333 Swa rthmore A VE , PA

CIFIC PALl SADES. Cal., USA. 

Nilsson. S ture. Klara N. Kyr kog-ata 15/4, CJo 

Dahlgren, Stockholm. 

Bergholtz-Wldell. Arne. Lyckselev. 50, Sthlm

Vällingby. 


Myhrberg, Ingemar (ex-2656) , TIerpsgatan 2 

C. Gävle. 

Rölin. Stig (n. ä. Pettersson) , Mellangatan 7 

C. Visby. 

Larsson , Olle. Daibacksgatan 12, c/o Forsell. 

Karlskoga. 


Granler, Sva nte , K a llforsvägen 24/ 1, Sthlm

Bandhagen. 

Widelund , Emil. Västanträsk. 

Christensson , Jerker , Espehögsgatan 23, Ängel
holm. 

Keskital o, LaurI. K asunda väg. 160/7, cJo Gus

t avsson, Sol na 2. 

Franzon. Ake. Ernåga tan 26/1 . Johanneshov. 

Lundel I. Sigurd, Egllsga t an 11 B . Uppsala. 

Ohlsson. Gunnar, RadioSln. Axmarby. 


European VHF Contest 1954 
USKA har utsänt inbjudan till årets Euro

pean VHF Con test. Här följer r eglerna: 

Tider: 	28 aug. 1500-2400 GMT 

29 aug. 0000-1500 GMT 


Detta innebär en datumändring. Urspnmg
ligen var testen avsedd gå den 4 och 5 sept. 

Red. 

Mellan 2100 GMT och 0500 GMT fär endast 
stationer i andra länder kontaktas (alltså ej 
SM--SM QSO). Detta för att r educera lokala 
QRM under nämnda tid. 

Band: 144-146 Mc. 

Vågtyper: Al, A2 och A3. 

Kodyrupp: RS (T) + tre siffror angivande 


förbindelsens ordningsnummer med början vid 
001. 

Poängberäkning: Varje första QSO med en 
ny kanton (i Schweiz), grevskap (i Storbri 
tannien), län eller distril{t ger dubbel poäng. 
Distansen bestämmer poängen enligt nedan
stående tabell : 

0- 10 km O p 150- 250 km 9 p 
10- 25 km 1 p 250- 350 km 12 p 
25- 50 km 2 p 350- 500 km 16 p 
50- 75 km 3 p 500- 750 km 22 p 
75- 100 km 4 p 750-1000 km 30 p 

100- 150 km 6 p 1000 km och mera 50 p 

Vid gränsdistanserna gäller den högsta po
ängen; 100 km ger således 6 poäng. 

Tävlingsklasser : Fasta och portabla statio
ner tävla i olika klasser. 

Loggarna sändes till USKA VHF Manager, 
Rud. Furrer, Schaffhauserstrasse 131, Winter
thur, Schweiz. Tyvärr saknas uppgift om när 
de senast skall vara inne, varför det är bäst 
att sända dem omgäende ! 

Av tekniska skäl kom denna artikel litet i 
slGymttndan. Hoppas de UKV-intresserade h it
tar den i alla fall. - Red. 

Sändareamatörer 

Diverse 

Radiomateriel 
Motstånd 25 kQ 50 "vV .............. 

Omkastare. Bulgln, pol. 2-vägs 

Omh:asta re . Bulgln, 2 pol. 2- vägs 

Spolrör I keram, 0 40 mm, 200 mm 

Spol rö r , keram. m. flänsar, 0 40 mm . 

I == 100 mm 

Trimli:ond . , Ieeram. 60 pF ..... 

R örhä llare, gli m. bakelit 4 pol. USA .. 

Rörhållare. !teram, 5 pol. USA ........ 

kr. 3 :

kr. 1:50 

kr. 2 :

kr. l : GO 

In. 2:

ler. 1:60 

kr. -:60 

kr. 1:20 

Ova nstäende priser exlclush 'e fra id. 

SSA Försäljningsdetaljen 
MAGNUS LADULASGATAN 4 


STOC]{HOLM 4 


QSL 

får hämtas på kansliet fredagar 


kl. 18.30-20.30. 


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

BAlll-annonser 
Annonspris 1 ler. per ra-d, dock m,gst 3 ler. Betalas 
förslwtt ()('r postgiro 522 77. Text sändes till I'ans llet. 

NYTT 5-rM. DRAGSPEL HB bytes mot en bUttre 
trafikmottagare. SM7BJT, G. Kågegård . Telefon 

146 85, KrlstlanstM . 

SÄLJES: BC-348-N med inbyggt nätaggregat oeh ett 
extra LF-s teg [ör högtalare. Mottagaren I fin 

cond. Anbud till SM7ACL, Bangårdsgatan 25, Nilssjö . 

PORTABEL STATlON, 3-rörs vfostyrd tx för 80 m, 
Input 2 W . 6 -rörs s uper 510-10000 I<PJs I tre 

band . 225 k r. SM5KG. Tel. 3773 88 . 

XTALS Ft-243-Pass. oktalhällare; 10:- pr sl. Frekv. 
6000. 6800, 8025. 8050, 8075 keJs. QRO kond. 6 

p.F 2000 v~. 12 :-. Allt exkl. trakl. SM6-2229 Stig 
Andersson, Qvtdlngsgatan 10 A, Göteborg- Ö. Tel. 
25 39 60. 

rx: 60 (120 ) W , 10-20-40-80 m, snygg rac l< med 
4 Instr., A m-mod. Pris 375 kr. Si\l5BAS. Tel. 

35 26.44. (Stockholm ). 

Föreningen Svel'iges 

Ett antal 

2W bärbara stationer 
(PM7D) 

Endast 50 kr. pr st. 
(exkl. em ballage o. frakt) 

Stationen. som är svensk fullgod su r plus, utgöres 
av : 

i\lOTTAGARJ<: 5-rörs super (l HF-steg) 3. 7-6. ~ 
Mc MF = 460 kc. Rör 1D5GP (2 s t . ), lD7G 
(2 st.) och lF5G. 

SÄNDARE: EeO + P A och p . p. modulator för 
k oi kornsmike (40 (}I. Rör 1F5G (4 st.) . Uteffekt 
ung. 0.4 W. 

ANTE)lN]{OGER med 1. 7 m m arschantenn ( t ele
skop-l. 

G lödbehov 6 V . an odsp. 100- 170 V. 

Innehäller bl. a. 0.5 mA instr. och an tennrelä. 
Mottaga ren och sändaren är byggda pä samma 
chassi innes lutet i en läda. Batterll fida medföl jer . 
men den 	 tir tom. 

Endast s7criftliga beställningar motta
gas. Telefonförfrågningar kan ej besva
ras. Order expedieras efter den 15 au
gusti. OBS.! Får endast säljas till inne
havare av amatörtillstånd. 

SSA Försäljningsdetaljen 
S'l'OClrnOL~l 4 rostgiro 15 5-1 "8 

Sändarrör General Electrlc 814. 225 W input upp till 

30 mc/s med endast 1,5 W drlvetfekl. Samma sockel 

SOm 807. r originalförpackning med fullständiga data. 

Endas t ett mindre antal. Pris 35:-. 

Telegrafnyckol , amerikansk modell. Pris endast 14 :-. 

M.-t.-transformator. 1600 kcJs. PermeabilItetsavs tämd. 

Di m 89 X 38X38 mm. 7 :25. 

VFO- eller rx-skala, kalibrerad 0-100 g rader. 15 cm 

diam. utväxling 200 :1, Pris: 10: 50. 

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

21 cm. Pris: (j :5u. 

H ö rtelefonbygel med stora örOn kuddar passande van

liga hörtelefoller. Pris: 10 :- . 
DI" del a r från TU för BC-375 såsom skalo r , vrid kon

densatorer, omkopplare m m till lAgt pris. 

Mottagare R57JARN-5, utan rör och x-tal. 40-50:

ber. på kond . 

Mots t fin d 20 kohm. 40 kohm, 200 kOhm, 200W, 5:90, 25 

kohm , 100W med mon t.-kl ämmor, 6:25 , reostat 100 elI. 

250 ohm, 100W , 14 :-. Proppar och uttag. JK-34-A . 5 

s t. 2 :~0. PL-55. 3:75 (ny). PL·259 , 2:-, SO-239. 2 :-. 

SO-264, 3 :-. 12-pol. minia tyrkonta kter, Jones- typ, 

5:25 pr par. UG-98JU, 4 :25. P ye- koa xialpropp för 11\ " , 
%", 11.. " kabel, 2:-, Chassieuttag: f tir d :o 2:-. T
s tycke , 3 :75. 
Rotorenhe t, 50 :-, beskrivn. på begtiran. 
Mottagare BC-733-D för demonl.. 25:-. 

Vrid kondensatorer : 
små dimen sioner. kUllager, 25 pF. 4 :75. 75 pF, 5:25, 
2X15 pF, 6:-, 2x 25 pF, 7 :25. 2x75 pF. 8:-. Pre
cisionskondensator, 15 pF, l äng axel. passande t 
ko pplingar fö r VHF. 7 :- . APC-typ. 100 pF, skruv
m ejselinställning, 3:75. Sändarekondensa tor, c:a 150 
pF. med 	skala och planetväxe l, 7 :-. 

SIGNALMEKANO 


Sändareamatörer 

_ I 

RF24 CONVERTER, komplett enligt flg., högfrekvens
s teg. blandare och oscillator. samtliga med rören 
SU61. Frekvensområde 21}-30 Mc/s. dvs. bAde 15 och 
10 m amatörband täckas. Avstämning i fem k analer, 
som väljas genom inställning av trirnrarna, utgångs
frekvens 7.7 Mc/s. En utmärkt converter att kombi
neras med R1l55, B C348 m . fl. mottagare. Levei'eras 
helt ny och I original kartongen med rör. Pris inkl. 
kopplingsschema och erforderliga kontakter kronor 
35:-. Kontakter och kopplingsschema separat kro
nor 7 :-. 

Begär våra prislistor över sändare, motta gare. oscillo

grafer och radiokomponenter. 


VIDEOPRODUKTER 
Box 2G066 	 Göteborg 26 

Tavelinstrument, vridspoletyp. 
Engelsk ny surplus. 
kvadratisk utllnllAlIggande fläns, 57XG7 mm. 
1 mA. 100 ohm. 23:-, 500 mA HF. 11:-, 3 A HF, 

12:-, 30 A (6 m A) . 15:-. temperaturgraderad mikro 

amp.-meter. 14 :- ( passande grid-dlpmeter) .· 

Vippströmställare , l -pol., 2-vägs, 1 :35. 

F;ngclslc ny surplus. 

kvadratisk utanilålIggande fläns , G7 X 57 mm, ny trev

ligt utförd sliaJa, ny Shunt, kontrollerade. 

5, 10, 30, 50, 100, 300 eller 500 mA. Pris: 15:-. 


Materiel från demonterade apparater 
Preci sionsskala. National typ N, med nonie 12:-, 
Anodmoduleringstransformator, am. tillverkning, k a ps
lad . 50 W LF. 30 :- , 15 W LF, 15:-, drlvtra fo, pp 
anod-pp galer, 12 :- . SlIdrosslar 20 ohm, 200 mA, 
10:-. 45 ohm, 200 m A. 11 :- , 200 ohm, 60 mA , 5:- . 
Samtliga av am. tIllv .. kapslade. Slgnallamphällare: 
röd kupig lins, 3 st. 3 :50. Am. potentlometrar, skruv
meJsellnst. eller kort a xel, 10 sl. 7:50. Rörhållare, 10 
st. 1 :50 . RörhAllareställning för försänkt montage med 
octa l s teallthäll. 1 :50, utan rö rhåll .. 1:15. Trimkon
densator av PhilIpstyp, 15 pF, monl. på stand-off, 
0:50. OUekondensatorer: 600 V Wkg: 0.1 uF, 1 :25, 
2 X O.1 uFo 1:75, 3xO.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, 
3:90, 2 uFo 3:75, 1000 V Wkg: 0,1 uF, 1:50, 0.25 uFo 
2:-, l uF, 3:75, 1500 V W kg: 1 uF, 4 :- . 2000 V 
Wkg: 0 . 5 uF, 4:-. 8000 V W kg: 2XO,15 uFo 14 :-. 
16000 V Wkg: 0.05 uFo 25:-. Radiorör VR65, 3:-, 
VR91 ( EF50), 4:-, VR136, 4:-. 

Spara annonsen. Lagerlista slut. 
Ring elle?' skriv till oss om Ni ej kan be

söka oss. Det lönar sig! 

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

http:18.30-20.30

