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GELOSO

Byggsatser och kompletta apparater.

Trafikmottagare G207,

Begär våra beskrivningar
över Geloso byggsatser!

för amatörbanden, H-rörs dubbelsuper
med omkopplingsbart kristallfilter, täc
ker alla amatörband.
Pris komplett med rör, trimmad 1105:
Pris för komplett byggsats med
rör ........ ,. .... .......... 900:

Trafikmottagare G208,
10-580 meter i sex band, 8 rör.
Pris komplett med rör, trim
mad ........................
Pris för komplett byggsats med
rör ........... ... ... ... ....

SM2
950:
750:

TV-mottagare i byggsats,
komplett med alla beskrivning
ar och ritningar ............ 1050:-

VFO-Clapposcillator,
pris ink!. skala men utan rör

Å

UR INNEHÅLLET
100:

samtliga ovanstående Geloso byggsatser och kompletta apparater lämnas 10

% rabatt å den del av priset, som betalas kontant vid leveransen.

KINSEKISHA CRYSTAL COMPANY Styrkristruller, 3502, 3507, 3512, 3522,

3527, 3532, 7003, 7008, 7013, kels, 14:-, 16005, 16010, 16015, 16020, 16030 kels
för 9-dubbling till 144 Mc-bandet, 21 :-, 100 kels 0.01 % mellan 20 och 50° C,
pris 36: - , 455 kels för MF-filter 18:-.
Med korta leveranstider kunna vi leverera kristaller föl' VFX-bygget (ej sur
plus).
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SSA-stadgar
Old Timers Club ... ...... ...

»

147

UK-test ............ . .. ......

»

147

»

148

......... . »

152

Rävjakt .. ...... ........ ... . »

154

DX-spalten ....... . ... .. ....

VFX

~

Framtidens VFO ....

Från UKV-banden

»

155

Mobila hörnet ......... . ... : . »

158

DL-valet ...................

159

»

V]I[ D lE O -produkter
Göteborg 38
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DL 1
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

SM1AZK, K.-G. Weinebrandt, BB
VII, Fårösund.
2 SM2AXO, Bengt FÖllinger, Parkga
tan 19, Boden.
3 SM3WB, Sven Granberg, Valboga
tan 35, Gävle. TIn 29880, ankn. 447
(bost.) el!. 441 (arb.).
4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box
354 A , Vålberg. Bost. tfn Karlstad
42439.
5-Stor-Stockholm, SM5TK, Kurt Fran
zen, Vårgatan 3 B/2, Hägersten.
5 Landsorten, SM5RC, M. Bjureen,
Högväg. 15, Nyköping 2. Tfn 3785.
6 SM6ID, KarlO. Friden, Smörbolls
gatan 1 A, Göteborg H. Tfn (031)
234240.
7 SM7JP, E. Carlsson, Kinnagatan 23,
Eksjö.

A v styrelsen valda funktionärer:
Bulletinredaktör och -expeditör: SM5AQV,
Skåpvägen 13 nb, Enskede. Tfn (010)
487195.
Rävjaktsledare: SM5IQ.
Diplommanager: SM5AFU.

Testledare: SM6ID
NRAU-representant: SM5ANY
UKV-kontaktman: SM5MN.
Bitr. sekr.: SM5AYL

MEDLEMSNALAR

JJIinneslista
SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock
holm SÖ. Exp. 10.30-11.30. Postadr. :
Stockholm 4. Postg. 52277. Tfn 417277.
Försäljningsdetaljens postgiro: 155448. Be
tala alltid per postgiro.
SS A-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80
m. (frekv. c:a 3550 kel och kl. 1000 på
40 m. (frekvens 7016 kc).

kr. 3:

LOGGBöCKER

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

kr. 2 :-/100 st.
POPULÄR AMATöRRADIO

häft. kr. 12:-, inb. kr. 15:
UTDRAG UR B:29 kr. -:50.
TELEGRAFVERKE1S MATRIKEL
TEKNISKA FRAGOR

QTC

STORCIRKELKARTA

annonspriser
l /l-sida

kr. 1 :95

kr. -:75
kr. 2:50

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

med knapp kr. 3: 25

175:-

1/2-sida

100:

1/4-sida

70 :

1/8-sida

45 :

Bilaga

175 :

Alla annonser betalas genom insättande
av beloppet på postgirokonto 52277.

LOGGaUAD FöR TESTER

kr. 1: 50 per 20 st.
Samtliga priser inkl. porto. Vid postförskott
tillkommer 40 öre.
Sätt in beloppet på postgirokonto 15 54 48
och sänd beställningen till

sSA

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Stockholm 4

t

t

Distriktsledarna

SSA:s sty.'else
Ordf.: SM2ZD, Kapten Per-Anders Kinn
man, E-bostaden, I 19, Boden 19.
V. ordf. SM5AOG, Civ.ing. Gunnar Svala,
Näshultav. 5, Älvsjö. Tfn (010) 473503.
Sekr. SM5APA, Civ.-ing. Ingemar Mitnit
zky, Skaldev. 46, Bromma. Tfn (010)
254364.
Skattmästare:
SM5CR, Ing. Carl-Göran
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna.
Kansliförest. SM5WJ, Ivar Westeriund,
Mörköv. 57, Enskede. Tfn (010) 495898.
Tekn. sekr. SM5PL, Ing. Rolf Grytberg,
Vikingagatan 18, Stockholm Va. Tfn
(010) 31 8065.
QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar
Lönnberg, Rådmansg. 61 , Stockholm Va.
QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson,
Sturegatan 6A/3, Stockholm Ö .

ORGAN FOR FORENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATöRER
Red. och ansv. utg.: LENNARTH ANDERSSON (SM5CRD), Sturegatan 6A/3, Stockholm ö

STADGAR
för

Föreningen Sveriges Sändare
amatörer
Antagna vid årsmöte den 20 teb?·. 1955.

SSA -

STOCKHOLM 4

§ 1.
Ändamål.
Föreningens ändamål är:
att utgöra en sammanslutning av personer,
vilka syssla med radioexperiment på av stat
liga myndigheter upplåtna frekvensområden,
att bland medlemmarna verka för ökade tek
niska kunskaper och god radiotrafikkultur,
att åstadkomma en kår av kunniga sändare
amatörer,
att genom medlemmarnas radioverksamhet
stärka vå rt lands anseende i utlandet,
att systematiskt insamla och publicera med
lemmarnas erfarenheter från sändnings- och
lyssningsförsök och därigenom bidraga till så
väl den tekniska utvecklingen som spridningen
och tillämpningen av gjorda erfarenheter.
§ 2.
Medlemmar.
Föreningens medlemmar äro :
hedersmedlemmar, aktiva medlemmar och
passiva medlemmar.
§ 3.
Medlemskap.
Till hedersmedlem kan styrelsen kalla per
son, som på utmärkt sätt gjort sig förtjänt
om föreningen eller dess syften .
Aktivt medlemskap kan erhållas av varje
svensk medborgare, som innehar sändarlicens.
Dessutom kan styrelsen bevilja aktivt med
lemskap åt annan svensk medborgare, vilken
skriftligt rekommenderats av hedersmedlem,
aktiv medlem eller svensk myndighet.
Styrelsen kan även bevilja aktivt medlem
skap åt juridisk person, vilken erhållit ama
törtillstå nd. Sådant medlemskap gäller enbart
bestämd stationssignal.
Passivt medlemskap kan efter styrelsens
prövning tilldelas utländsk medborgare.
§ 4.

Rösträtt.
Hedersmedlem och aktiv medlem har vid för
eningens allmänna sammanträden en röst.
Röst kan överlåtas genom skriftlig fullmakt
till annan röstberättigad medlem .

§ 5.
Avgifter.
Aktiva och passiva medlemmar erlägga
varje år före april månads utgång årsavgift.
Avgiftens storlek för resp. kategori bestäm
mes a v årsmötet. Beviljat medlemskap träder
i kraft, när fastställd avgift erlagts för lö
pande år.
§ 6.
Organ.
Föreningens organ är tidskriften QTC.
§ 7.
Organisation.
Föreningens medlemmar samlade till all
mänt sammanträde, vartill samtliga medlem
mar kallats, utgör föreningens högsta myndig
het.
Allmänna sammanträden äro: årsmötet och
ex tra sammanträden.
Föreningens angelägenheter förvaltas aven
inför årsmötet ansvarig styrelse.
Landet indelas i 8 amatördistrikt. Indel
ningen ansluter sig till Kungl. Telestyrelsens
distriktindelning; dock räknas Stockholm med
omnejd som särskilt distrikt.
Verksamheten inom varje distrikt samord
nas aven distriktsledare (DL).
Grupper av medlemmar kunna sammansluta
sig i lokalavdelningar.
§ 8.
Årsmötet.
Årsmötet skall :
taga ställning till sty relsens redovisning för
det gångna arbetsåret,
välja ny sty relse,
besluta i stadgefrågor,
taga ställning till väckta motioner och fram
lagda styrelseförslag.
Årsmötet väljer till sin hjälp revisor, revi
sorssuppleant, justeringsmän, kommitte för
förberedande av nästa årsmötes styrelseval
och disciplinnämnd enligt § 19.
Årsmöte hålles under februari månad. Vid
årsmöte skola följande frågor behandlas :
1. Val av ordförande för mötet.
2. Tillkännagivande av vid mötet uppgjord
röstlängd.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val a v 2 personer att jämte ordföranden
justera mötets protokoll. Justeringsmän
nen skola tillika tjänstgöra som rösträk
nare.
5. Frågan om dagordningens godkännande.
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlys
ning.
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7. Framläggande av styrelse- och kassabe
rättelse.
8. Framläggande av revisionsberättelse.
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för
det gångna arbetsåret.
10. Val av styrelse.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant.
12. Tillsättande av valkommitte bestående
av minst tre personer, ej tillhörande sty
relsen.
13. Utseende av disciplinnämnd .
14. Behandlande av budget samt faststäl
lande av medlemsavgifter för det kom
mande arbetsåret.
15. övriga frågor såsom motioner, styrelse
förslag och stadgeändringar.
Årsmötet får endast besluta i fragol', som
upptagits i kallelsen.
o Skriftlig
kallelse till årsmötet skall med
allmänna posten tillställas medlemmarna un
der senast kända adresser och avsändas se
nast 14 dagar före mötesdagen.
Vid årsmötet föres beslutsprotokoll och skall
detsamma föreligga i justerat skick senast en
månad efter mötets hållande och därefter sna
rast publiceras i QTC.
§ 9.
Extra sammanträde
med föreningen skall äga rum, då styrelsen så
beslutar eller da minst 50 hedersmedlemmar
och aktiva medlemmar göra framställning till
styrelsen med angivande av de ärenden, som
önskas behandlade.
Beträffande kallelse och protokoll gäller vad
som ovan stadgas för årsmöte.
Sammanträdet skall avhållas inom två må
nader efter gjord framställning .
Vid extra sammanträde skola punkterna 1
t. o. m. 6 i § 8 obligatoriskt förekomma .
Extra sammanträde får endast besluta
frågor , som upptagits i kallelsen.
§ 10.
Beslut.
I de fall icke annorlunda i dessa stadgar ut
tryckes skall vid föreningens allmänna sam
manträden och styrelsesammanträden fattas
beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal
skall den åsikt, som biträtts av fungerande
ordföranden, gälla som beslut.
Röstning sker i regel öppet, dock kan sluten
röstning ske, om sammanträdet så beslutar.
§ 11.
Styrelsen.
Styrelsen skall:
aktivt verka för att ändamålet i § 1 i möj
ligaste mån uppfylles,
förvalta föreningens tillgångar och redovisa
dessa inför årsmötet,
utge tidskriften QTC,
ansvara för föreningskansJiets skötsel och
vara arbetsgivare för anställda personer.
ansvara för distributionen av QSL-kort,
besluta i frågor rörande inträde i och ute
slutande av medlem ur föreningen, dock med
hänsynstagande till vad som stadgas i § 19.

föra föreningens talan inför myndigheter,
låta arrangera föreningens tävlingar,
uppehålla erforderlig kontakt rned motsva
rande föreningar i andra länder,
i övrigt på eget initiativ handla i förening
ens anda och i enlighet med dessa stadg·ar.
Styrelsen skall föra protokoll över förhand
lingarna vid varje sammanträde.
Styrelsen består av högst 8 ledamöter, vilka
inneha följande befattningar:
ordförande
vice ordförande
sekreterare
skattmästare
teknisk sekreterare
QSL-chef
redaktör
kanslichef
Dessa ledamöter äro var för sig ansvariga
inför styrelsen för sina uppdrag.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ord
föranden eller vid förfall för denne av vice
ordföranden eller då minst 3 ledamöter göra
framställning härom. För att styrelsen skall
vara beslutmässig erfordras att samtliga leda
möter ha kallats minst 7 dagar före mötesda
gen ifråga och att minst 5 ledamöter äro när
varande.
Styrelsen skall varje år hålla minst ett sam
manträde, till vilket samtliga DL kallas . Vid
detta sammanträde ha DL rösträtt och beslut
skola fattas med 2/3 majoritet.
När minst 2/3 av DL så yrka, skall ett extra
sådant sammanträde per år hållas.
Styrelsen kan till sin hjälp kalla eller an
ställa personer för särskilda uppdrag.
§ 12.
Distriktsleda re.
DL skall verka för samarbete mellan inom
distriktet boende medlemmar samt för intim
kontakt mellan medlemmarna och styrelsen.
DL väljes av distriktets medlemmar för en
period av ett år . Valet äger rum i april må
nad och sker genom styrelsens försorg. Röst
berättigade äro samtliga vid valet inom di
striktet bofasta medlemmar. I fall av lika rös
tetal har styrelsen utslagsröst. Om DL avgår
under en valperiod utser han själv sin efter
trädare.
DL eller annan av honom utsedd medlem
äger på föreningens bekostnad närvara vid
årsmötet.
§ 13.
Räkenskapsåret
sammanfaller med kalenderåret. RäkenskapeL
na skola vara avslutade senast den 25 januari.
Revisionen skall vara avslutad senast dagen
före årsmötet.
§ 14.
Revisionen.
Revisorn skall
granska föreningens räkenskaper och taga
del av styrelsens protokoll samt kontrollera
vården av föreningens fasta och lösa ~gen
dom.
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§ 15.
Teckni ngsrätt.
Föreningen tecknas av dess ordförande ellel'
vid förfall för denne av vice ordföranden. I
kassaärenden tecknar skattmästaren för
eningen. Styrelsen kan dock besluta om be
gränsad te.c kningsrätt för annan person. En
dera ordföranden eller vid förfall för denne
vice ordföranden skall attestera föreningens
verifikationer.
§ 16. ,
Motioner.
Medlem, som önskar få någon fråga be
handlad · vid föreningens allmänna samman
träden , skall göra skriftlig anmälan härom
med motivering. Sådan anmälan skall vara
föreningens styrelse tillhanda före den 1 janu
ari för behandling på nästkommande årsmöte.
§ 17.
Myndigheternas
utfärdade föreskrifter måste vid sändningar
ovillkorligen iakttagas.
§ 18.
Anmälan om iakttagelser.
Föreningen skall genom sin styrelse eller
av denna utsedda förtroendemän till Kungl.
Telestyrelsen eller av denna anvisad myndig
het eller person anmäla iakttagelser angående
radioamatörverksamheten samt i övrigt in
rapportera egendomligheter, som observeras,
i första hand på de för amatörer uppl å tna
frekvensområdena, men även på övriga fre
kvenser i den mån observationer där företagas.
§ 19.
Stadgebrott.
Medlem, som i sin verksamhet såsom radio
amatör uppträder på ett opassande eller eljest
för radioamatörrörelsen eller föreningen skad
ligt sätt, må av styrelsen tilldelas varning så
och, därest förseelsen är av svårartad beskaf
fenhet eller medlemmen förut tilldelats var
ning, uteslutes ur föreningen . Innan beslut om
uteslutning fattas skall yttrande infordras
från såväl ifrågavarande medlem som nedan
omförmälda nämnd. Därest nämnden avstyr
ker uteslutning eller yttrande från nämnden
icke kommer styrelsen tillhanda inom 12 må
nader från den dag, då styrelsen hos nämnden
begärt yttrande, skall beslut om uteslutning,
för att vara gällande, godkännas av närmas t
följande årsmöte. Eljest träder beslut, som
här avses, omedelbart i kraft för såvitt icke
berörd medlem inom 30 dagar från delfåendet
av sådant beslut överklagat detsamma. över
klagar medlemmen beslut om uteslutning,
skall frågan hänskjutas till nästkommande
årsmöte. Därest till sty relsen eller föreningen
hänskjutes fråga om indragning av medlems
sändarlicens, bör styrelsen jämväl om så utan
större tidsutdräkt kan ske före ärendets av
görande inhämta yttrande från nämnden.
Här avsedd nämnd utses å ordinarie års
möte samt skall bestå av tre personer, av vil
ka åtminstone en om möjligt bör äga juridisk
sakkunskap, jämte suppleant.
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§ . 20.
Stadgeändring.
Varje ändring eller tillägg till dessa stadgar
skall , för att äga giltighet vara beslutat vid
två på varandra följande allmänna samman-,
träden varav ett årsmöte ocll på det sist håll
na ' sammanträdet beslutat med minst 2/3 ma
joritet
röstlängden.
"
'

av

§ 21.

Föreningens upplösning.
Vid föreningens upplösning skall dess ' be~ '
hållning användas till ändamål, som överens~
stämmer med foreningens syften.
Beslut om föreningens upplösning skaiJ for
att äga giltighet vara fattat vid två på var
andra följande allmänna samrnanträden, var
av ett årsmöte, och på det sist hållna samman
trädet beslutat med minst 3/4 av röstlängden.

AN N O NSN Y.ORP N I N G
En kommitte har en tid varit i arbete för
att reda upp en del frågor rörande annonse
ring i QTC. Dess förslag, som nu godkänts av
styrelsen, innebär följande:
HAMANNONSER

Dessa är ju en ren service gentemot m ed- ,
lemmarna. Priset är därför satt så lågt som .
möjligt, och en extra kostnad för arbetstid +
papper
kuvert
porto för utsändande ,av
räkningar för de införda annonserna (och du
bletträkningar och kravbrev, vilket tyvärr fö
rekommer ibland) medföl' förlust för förening
en. Därför har det tidigare stipulerats, att
hamannonserna ska betalas i förskott med 1
kr per rad, men eftersom det inte alltid är så
lätt att beräkna vilket utrymme en annons
kommer att uppta, så har systemet vållat en
del trassel. I fortsättningen gäller alltså föl
jande för hamannonserna:
Tydligt skriven text sändes till Kansliet, .
SSA, Stockholm 4, samtidigt som annonsbe
loppet inbetalas på postgiro 522 77, SSA,
Stockholm 4. Uppge namn, adress och signal
eller lyssnarnummer både på annonsmanu
skriptet och på inbetalningskortets talong
Texten får inte skrivas på talongen (denna kan
för bokföringens skulle inte skickas till tryc
keriet). Annonskostnaden beräknas eftel' 1 kr.
för hel eller på börjad grupp om 42 bokstäver,. .
siffror eller skiljetecken (ordmellanrum oräk
nade); dock är minsta annonsbelopp 3 kr.
OBS! Icke SSA-medl. dubbel taxa. Versaler
eller fetstil kan inte påräknas i någon större
utsträckning. - - Såväl text som likvid skall
vara SSA tillhanda senast den 15 i månaden '
före införandet (senast 8 juli om annonsen
önskas införd i dubbelnumret 7/8).
Bestämmelserna har tillkommit för att min
ska kanslistens och redaktörens arbetsbörda.
Till annonser, som insändas eller betalas på
annat sätt än ovan angivits, kan tyvärr ingen
hänsyn tas.

+

+

146

Föreningen Sveriges Sändar e amatörer

Det kan nämnas · att Telestyrelsen efter
samtalet med -AOG vidtagit åtgärder ifråga
Till annonsredaktör har utsetts SM5GR,
om några av de värsta fridstörarna på 7
Sven-Robert Ahlin. Genom honom skall i fort
MHz men man bör därför enligt Telestyrelsens
sättningen alla annonser - utom hara-dito 
uppfattning inte vara alltför optimistisk om
gå, och han har redan satt igång med att kon
resultatet. Det är dock nödvändigt att säga
takta alla våra tidigare annonsörer person
ifrån så att inte vid kommande våglängdskon
ligen eller per post.
ferenser vederbörande skall kunna försvara
Du som kan skaffa oss nya annonsörer får
sitt intrång på banden med att det är ingen
10 % på vad den första beställningen belöper
som har klagat. Anledningen till att endast
sig till, antingen det gäller en enstaka annons
funktionärer direkt få kontakta Enköping, är
eller kanske ett helt årskontrakt. Men det
att annars dubbelanmälningar kunna förekom
måste vara annonsörer som inte tidigare fö
ma i en omfattning som skulle ta alltför myc
rekommit i QTC:s spalter. Har du någon så
ken tid i anspråk för personalen.
dan på lut, kontakta -GR för information om
Detta om detta. Det kan i sammanhanget
tillvägagångssättet.
dock vara motiverat att med några ord beröra
den anmälningsskyldighet som åligger envar
sändaramatör enligt § 14 mom. b i »Villkor
och bestämmelser . för amatörradionlägg
ningar».
Rapportering av obehörig trafik
Här är det alltså fråga om observation av
illegal trafik eller oriktigt uppträdande hos
på amatörbanden
andra amatörer. Det är alltså en helt annan
sak, och i det fallet må vederbörande, om spe
ciella skäl tala därför, i stället för att tillskri
Vid styrelsesammanträde den 14 mars refe
va Telestyrelsen eller SSA, fullgöra sin an
rerade AOG de samtal han haft med represen
mälningsplikt genom att ringa Enköping
tanter för Telestyrelsen betro obehörig trafik
(riktnummer 0171): 31604, ing. Karlsson. Det
på amatörbanden. Därav framgick att man i
finns möjlighet att få samtalskostnaden re
'!'elestyrelsen ställde sig mycket förstående
stituerad genom att efteråt insända samtals
för de svårigheter som denna trafik medför
kvittot till SSA som förmedlar saken.
för amatörerna och var beredd att i rimlig
utsträckning hjälpa till genom att tillskriva
Enköping kan dock ej pejla en svartfot, så
förvaltningarna i de länder där obehörig sänd
det finns normalt ingen anledning att frångå
ning på amatörbanden äger rum. Först kon
den vanliga rutinen för anmälan.
trollmäter man dock resp. sändare i Enköping.
-AOG.
Sedan man konstaterat att den störande sänd
ningen är av återkommande natur och väl ve
rifierad ifråga om ursprunget överväges vi
dare åtgärder. Man vill sålunda inte »ta till
storsläggan» om en sändare endast vid ett en
staka tillfälle råkat ligga fel, utsända en stö
Ryck upp er pojkar!
rande överton eller liknande.
A v ovanstående framgår emellertid att un
Impulsen till att skriva den här artikeln
derlaget till en rapport till Telestyrelsen bör
gavs mej, när jag häromdan var uppe på kans
innehålia noggranna uppgifter om stationssig
liet. Jag fick nämligen syn på en jättehög med
nal, frekvens och de tider då stationen bruka?'
kuvert, som vårt allt i allo 5AYL just hade
uppträda, för att kontrollmätning skall kunna
frankerat. Roligt att se, att intresset för för
verkställas. Störningens karaktär måste också
eningen från medlemmarnas sida var så
anges.
enormt att en sådan korrespondens kunde
I en del fall kan det dock vara svårt för En
komma till stånd.
köping att hitta stationen ifråga. Man har
Bryskt rycktes jag ur min tankevärld, då
därför gått med på att ett begränsat antal
AYL upplyste mej om att brevhögen utgjordes
funktionärer inom SSA, närmare bestämt sty
av påminnelsebrev till 600 amatörer/medlem
relsemedlemmar jämte adjungerade funktionä
mar om att årsavgiften snarast borde betalas.
rer samt DL direkt skall kunna kontakta En
Snälla govänner, vad är nu detta'? Hur
köping, dock förutsatt att övriga kvalificeran
hjälps vi åt egentligen evad som gäller för
de krav enligt ovan äro uppfyllda! Televerket
eningens angelägenheter? Är det bara på års
bör alltså ej belastas med oväsentligheter och
mötena vi gläfser om att den och den kostna
skriftlig anmälan genom styrelsens förmedling
den skall skäras ned? Men vad blir räntan på
skall vara den normala gången.
5 månader på 600 medlemsavgifter? Vad blir
Medlemmarna rekommenderas sålunda att
portokostnaden för 600 påminnelsebrev?
rapportera störande trafik enligt ovan med så
Att inte ha betalat medlemsavgiften i medio
fullständiga uppgifter som möjligt antingen
av maj är inte glömska. Det är endera slarv
till DL eller till styrelsen. Vad som sedan kan
eller ett bevis för att man inte ens har 25 öre
göras kommer att göras.

»RIKTIGA » ANNONSER
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till frimärke på ett brev om att medlemsskap
inte längre önskas! Nej, ryck upp er pojkar!
Vi kom att tala om intresse. Hur stort är
egentligen intresset för amatörradion ? Tittar
man i slutet på Televerkets förtecknLn.g över
sändareamatörer finner man att 5CPH är se
nast givna signal. Glädjande att vi hunnit så
långt fram bland kombinationerna. Här i slu
tet på förteckningen sprudlar nog intresset för
amatörradion. Men hur är det i början? Några
är det väl som alltjämt kämpar, men mänga
är det inte.
Är amatörradion bara en »lek», som vi syss
lar med tills vi blir myndiga eller tills vi gifter
oss? Gluggarna i första hälften av verkets lis
ta, beror dom på att ex-dom-och-dom helt so
nika tröttnar på det hela eller har dom köpt
båt allesamman och överfört intresset på den '!
Har månne amatörradion bara blivit en fluga,
kul att briljera med inför vänner och be
kanta? Nej, ryck upp er pojkar!
5GR

Åstölägret 11-17 juli 1955
Sista dagen för anmälan till Astölägret mås
te vi sätta till den 2 juli. Familjeförläggningen
är tyvärr fullbelagd, men i den ordinane ham
förläggningen finns det gott om plats än ett
tag.
Utlandet representeras även i år av Norge,
Finland och England. Dessutom känner man
igen många av tidigare års deltagare, med el
ler utan familjer.
Utrustningen har kompletterats med en ny
mottagare (VRL), för DX-stationen, samt en
UKV-station. Tre rävjakter blir det, varav den
om »Astökannan» bör bli en spännande slut
uppgörelse mellan -FJ och -DE (ingen av
dem ännu anmälda. Hi).
I övrigt blir programmet radiodiskussioner,
hamtrafik, bad, bio, dans, surströmming och
allt annat som brukar höra till Astölägren.
Som vanligt kan man disponera sin tid hur
man vill bara mä.ltiderna passas (och så det
där med disktorkningen förståss). Priset blir
max. 7 kronor pr dygn för vuxna och nära nog
gratis för barnen.
De som anmält sig kommer i tid före lägret
att få sig tillsänt ett meddelande om busstider
och närmare detaljer om vad som är bra att
veta.
Postadressen till lägret (11-17 juli) är: Ra
diolägret, Astön, Tynderö, och alla lyssnarrap
porter besvaras.
Vi träffas på Astön.
SM3WB

»SSA·Old Timers Club»
Vid årsmötet i Västerås fattades beslut att
inom föreningen bilda en sektion för »Old Ti
mers». Fordran för inträde skulle vara att sö
kande innehaft svensk amatörradiolicens i 20
år. I övrigt uppdrogs åt styrelsen att utarbeta
erforderliga regler. Styrelsen har beslutat att
följande regler skall gälla.
SSA-medlem som den 1 januari anmälnings
året innehaft svensk amatörradioJicens i sam
manlagt minst 20 år, erhåller efter till styrel
sen ställd ansökan medlemskap i »SSA-Old
Timers Club».
Ansökan skall innehålla uppgift om namn,
adress, födelsedato, anmpssignal samt dato
för första amatörradiotiJlståndet. Helst även
en kort amatörhistorik. SSA kontrollerar och
registrerar ansökan samt utfärdar ett speciellt
komponerat medlemsdiplom. Ingen särskild
avgift till föreningen skall utgå.
Oavsett fordran om medlemskap i SSA, kan
styrelsen till »Old Timer» kalla annan svensk
amatör som genom mångårigt arbete inom
amatörradiorörelsen främjat våra syften.
SSA rekommenderar 0ld Timers Club-med
lemmarna att där så ske kan, sammansluta
sig: lokalklubben i syfte att genom gemen
samt arbete verka för vår rörelses fortsatta
utveckling och för upprätthållande av den
gamla fina amatörandan även hos de nya ge
nerationer som kommer.
SSA uttalar förhoppningar att »Old Timers
Club»-medlemmarnas minnen och erfarenheter
skalJ komma till uttryck i kommande QTC
artiklar.
Den som innehade licens före och efter kri
get får räkna sig till godo den mellanliggande
tiden.
-WJ.

UI(·test
Skandinavisk UK-Test (Field-day) arrange
ret af 2 Meter Klub den 18 og 19 Juni 1955. '
1. Periode : 18/6 Kl. 2000-2200 DNT
2. Periode: 18/6 Kl. 2230- 19/6 kl. 0600 DNT.
3. Periode : 19/6 Kl. 0800-0900 DNT
4. Periode: 19/6 Kl. 1100-1200 DNT.
Belgelaengder: 2 meter og 70 cm Baandet.
Logs sendes tiJ OZ9R Klavs-Naebsvej 7, Vi
rum inden 15j7 -55. Points: een Point pr. km,
ingen Multiple for 70 cm eller antal QSO. Ved
Fonekontakter maa der ikke skiftes Operater
paa Stationen.
Kode: Saedvanlige Type f. Eks: 59(9)015
Virum, hvilket betyder at stationen heres
RS(T) 59(9) og det er afsenderens QSO No
15 og QTH er Virum.
Der skal anvendes standariserede Logblade
af f. Eks: dansk eller svensk Type.
OZ9R.
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VFX- framtidens VFO
Av Sune B~ckström, SM4XL och Gunnar Eriksson, SM4GL

Del 3,

Konstruktionsbeskrivning (forts. frän nr 5/ 19 55)
stabil. VFO-kondensatorn c11 ser kanske un
derlig ut; men det beror pli. att den är tillver
kad av två surpluskondensatorer, som gangats
ihop med linhjul och stälwire. Kondensatorns
storlek bör vara omkring 2 X 500 pF med smä,
styva plattor samt stort plattavständ, och ro
torn mäste gli. absolut glappfritt. En sädan
kondensator kan vara svärt att uppbringa,
men en del rundradio-vridkondensatorer av
äldre datum närmar sig idealet. Spolen lindas
lämpligen pli. en Alphas trimstomme typ F,
och denna monteras stabilt. Se till att den icke
ligger an mot chassiet ; Q-värdet försämras el
jest avsevärt, samtidigt s om induktansen än
dras. Sätt därför distansrör pli. 5-10 mmmel
lan chassiet och spolen. Litzträd 20 X 0,05 eller
liknande är passande träd för denna spole. 75
varv, uppdelade pli. 3 lindningsektioner ger c:a
260,uH, och detta passar ungefär för en kon
densator pli. 2 X 500 pF med parallellkapacitan
serna c7 - c10 = 1000 pF för att fä VFO:n
på 500-650 kcls . Frekvensvariationen blir i
verkligheten större än de rekommenderade 150
kcls men med hjälp av kondensatorn Cp och
trimkärnan i spolen trimmar man lätt in kret
sen till önskad frekvens. Värdet pli. Cp kan va
riera mellan 2000 och 5000 pF, beroende pli.
vridkondensatorns storlek och variationsom
räde. Går man in för den andra kombinationen
med VFO på 425-575 kcls, lindas spolen med
omkring 85 varv o ch passar då för samma
kondensatorkomplex. Frekvensomrädet och
frekvellsvariationen intrimmas pli. samma sätt

SCHEMAT. UPPBYGGNAD AV MODELL
EXEMPLARET

Steg för steg har principschemat visats och
gätts igenom i del 2, men i fig. 8 ses det slut
liga resultatet av vära ansträngningar, sam
manfogat till ett enda schema. Inga större
förändringar, jämfört med del 2, har företa
gits, men vissa komponentvärden har juste
rats.
Modellapparaten, som syns pli. fotografierna,
fig. 9, 10 och 11, har byggts och pli. ett sta
digt chassie av kadmierad järnplät med mät
ten 10"x17"x 4", oCh,dä har man lagom god
plats för allting utom likriktarenheten. Gör
man chassiet ännu nägot större, fär man plats
även för likriktaren, men lämpligheten aven
sädan sammanbyggnad kan diskuteras. Vära
erfarenheter frän andra (och andras) exciter
byggen är, att man helst bör göra två enhe
ter aven dylik konstruktion, sävida man icke
minskar kraven pli. signalkvaliteten. Med den
ökade stabilitet, som VFX :en ger, jämfört med
en »vanlig» VFO, är det dock troligt, att man
utan risk för komplikationer kan bygga sam
man likriktaren med själva VFX :en.
VFO :n . Pli. bilderna ser man, att VFO :n
med dess buffertsteg har placerats längst
fram längs frontplanelen och har skilts frän
VFX: ens övriga delar med en stadig skärm.
Svängningskretsen i VFO:n är ju själva hjär
tat i konstruktionen, och det lönar sig därför
att lägga ner arbete och omsorg på att göra
den kretsen säväl elektriskt som mekaniskt

...
~ ""

rn;!~"~ l
Lf~ (.

som förut med kondensatorerna Cp och trim
kärnan. Som förut nämnts, kan vridkondensa
torn vara mindre; vid exempelvis 2X200 pF och
c7- c10
500 pF skall spolen lindas med om
kring 95 varv för omrädet 500-650 kc/s. För
andra fall gär man ut från en given vridkon
densator, väljer lämpligt värde pli. c7 - c10
och räknar därefter ut erforderlig induktans
hos spolen. För Alphas trimstomme typ F kan
man använda den ungefärliga induktansfor

=

varvta let 2
(där 21900 är
21900
medelvärdet av kärnkonstanten k upphöjt i
kvadrat). OBS: induktansen angives i milli

meIn: L ( mH)

hem·y.

Alla komponenterna i VFO:n och buffert
steget mäste, om man vill bygga en fullvär
dig VFO, monteras pli. ett sädant sätt, att de
icke rubbas, när man skakar pli. chassiet. En
god hjälp härvidlag är stabila kopplingsstöd,
t. ex. -ZK: s typer 2002-2008. De komponen
ter, som endast med svärighet kunde monteras
absolut stabilt, har montera ts pli. ett särskilt
sätt. Alla de »spolburkar», som syns pli. fig. 10,
är nämligen MF-transformatorer och andra
spolenheter frän en gammal rundradiomotta
gare, som »slaktats», och i dessa burkar har,
sedan innehället avlägsnats, vissa tyngre kon
densatorer och motständ ingjutits i en bland
ning av paraffin och bivax.
För att man skall kunna tillgodogöra sig
den uppdrivna stabiliteten hos VFO :n , fordras,
att den förses med en förstklassig, lättkali
brerad skala. I modellapparaten användes en
National typ ICN, som visat sig väl fylla även
högt ställda krav pli. en god sädan skala. Pli.
den svenska marknaden finns flera mycket
bra skalor, och därför kan ingen speciell typ
särskilt rekommenderas.
Inom samma avskärmade del , som inrym
mer VFO:n och dess buffertsteg, är insatt
även ett tredje rör. Detta rör ingär i en F1
modulator, och till dess inkoppling och an
vändning skall vi äterkomma i slutet av detta
avsnitt.

bilt som ·möjligt. Ledningarna frän omkopp
laren till kristallhällarna bör dessutom sträc
kas härt vid fastlödningen. En mycket arbets
och bekymmersparande komponent just i sam
band med kristalloscillatorn är en rörhållare
med fast kopplingsplint, där alla oscillatorns
och but'fertstegets komponenter kan lödas fast
före rörhällarens montering pli. chassiet. Den
bästa vi h ittills sett är av fabrikat VECTOR,
ZK nr J I8-N-9T. En skärmvägg skiljer kri
stalloscillatorn från apparaten i övrigt ; men
det har, vid experiment, visat sig att den icke
är absolut nödvändig, om blott den utgående
HF-Iedningen till blandaren skärmas omsorgs
fullt hela vägen.
BLANDAREN. För att kunna arbeta helt
tillfredsställande måste blandaren byggas upp
så symmetriskt som möjligt, både mekaniskt
och elektriskt sett. Detta underlättar balanse
ringen av steget och gör, att man blir mera
oberoende av vilka rörexemplar man sätter in.
En mycket osymmetrisk uppkoppling kan
nämligen fordra rör, som »matchats» till kret
sen för balansens skull, vilket vore en olägen
het. Av den orsaken har t. ex. gallerläckan
R21 delats upp på tvä lika stora motstånd på
vartdera 20 kohm i st. f . ett enda på 10 kohm.
Anodkretsen kan det vara svårt att få symme
triskt placerad, men detta har visat sig spela
mindre roll. De tidigare omtalade VECTOR
rörhållarna har även prövats i blandaren, men
det befanns, att dessa icke var särskilt lämpa
de för ett steg av detta slag, och de kaI). där
för icke rekommenderas där. Tilledningarna
blev längre än nödvändigt, och komponenterna
kunde svärligen placeras sä, att full symme
tri erhölls.

Efter att ha rädfrägat tillgängliga handböc
ker och experimenterat ätskilliga timmar kom
vi fram till att katodmotständet måste göras
sä pass stort som 600 ohm samt att skärmgal
lerspänningen måste vara så låg som omkring
70 volt, för att blandaren skulle arbeta pli. ön
skat sätt.
FÖRSTÄRKARSTEGEN

I ' j

q~ <, . ,: ~
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Fig. 11, 10, 9. Modellappwraten.

KRISTALLOSCILLATORN är,

som förut
omtalats, uppbyggd av endast kondensatorer
och motständ, varför inga särskilt kritiska
komponenter ingär. Använder man kristall
omkopplare, måste man se till, att säväl kr i
stallhällare som omkopplaren monteras sä sta
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efter

blandaren

byggs upp på vanligt sätt, men eftersom för
stärkningen i 6AG7 är rätt stor mäste man
vara pli. sin vakt mot självsvängningar i ste
gen. Därför har sista förstärkaren skilts från
apparatens övriga delar med en stadig skärm
vägg. Spolarna lindas förslagsvis enl. uppgif
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Schema över VFX:en och glödtrådarnas koppling.

terna i spoltabellen; men den, som önskar an
nat arbetsfrekvensområde än modellappara
tens 3,4--9,3 Mc/s, får omdimensionera kret
sarna. Beträffande Alphas trimstomme typ F
gäller samma sak, som tidigare påpekats i
samband med VFO:n, nämligen att trimstom
men icke får monteras direkt på chassiet.
Blandarens och de två förstärkarstegens anod
kretskondensatorer gangas lämpligen tillsam
mans, så att man får minskat antal kontrol
ler på panelen. Detta kan vara ett mekaniskt
problem för många, men med hjälp av linhjul
(exempelvis ELFA:s typer I 140- 141) och
stålwire är det förhållandevis enkelt. Den ge
mensamma axeln, som skall manövreras från
framsidan, måste förses med något slags ska
la; och en planetväxel från en slaktad TU
enhet duger bra här. För att underlätta av
stämningen bör man vid ratten montera en i
ungefärlig frekvens graderad skiva. Använder
man sig i stället av den graderade skala, som
redan finns på TU-enheterna.s växlar, måste
man göra upp en frekvenstabell eller -kurva,
så .att man vet, vad de olika gradtalen mot
sV;l.rar i frekvens.
I modellapparaten har monterats in en prov/
trafik-omkopplare för underlättande a v a v
stämriing, intoning m. m. På schemat visas de
två sektioner, som äro inkopplade i utgångs
linken, och under denna den sektion, som sit
ter i nycklingskretsen. Läge 1 är intonings
och avstämningsläget, där nycklingskretsen är
nycklad men linken kortsluten och dessutom
bort!>ruten från den utgående HF-ledningen.

Enbart kortslutning eller enbart bortbrytning
är sällan tillräckligt för att undvika läckning
till sändaren, och i synnerhet om de efterföl
jande stegen innehåller branta rör kunde vid
intoning en ganska kraftig signal eljest gå ut.
Läge 2 är det normala Al-läget, där nyck
lingskretsen är öppen och !inken kopplad till
den utgående HF-ledningen. I läge 3 är nyck
lingskretsen åter sluten men !inken fortfaran
de kopplad till utgången Detta läge är tydli
gen användbart för A3, F3, Fl m. m. En prov/
trafik-omkopplare av detta slag har man stor
nytta av under tester eller i andra samman
hang, då man har behov av att snabbt kunna
tona in sig nära en motstation el. dyl.
GLöDSTRöMSKRETSARNAS koppling har
tidigare berörts i del 2, och i fig. 12 visas de
två föreslagna möjligheterna. Det vanliga sät
tet med alla glödtrådarna parallellkopplade
över 6,3 volt behöver ej närmare beröras. Om
man emellertid vill kosta på sig det andra al
ternativet med likriktning av glödströmmen till
oscillatorer och buffertsteg, är det ett par de
taljer, som förtjänar att påpekas. Tänker man
sig att koppla 4 rör a v typen 12AT7 el. dyl. i
serie, ser man, att den sammanlagda glöd
spänningen skall vara 50,4 volt. En transfor
mator med glödströms!indning för den spän
ningen finns knappast att köpa färdig, men
vilken lindningsverkstad som helst kan ordna
saken för en billig penning, såvida man inte
är så pass händig att man lägger på den lind
ningen själv. Spänningen från transformator-
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lindningen bör emellertid vara 10-15 volt
högre än den som rören fordra, därför att en del
spänning förloras dels i selenlikriktaren, dels
i motståndet R . Detta motstånd har två funk
tioner att fylla. För det första får likriktaren
ej belastas med enbart glödtrådarna, när des
sa samtidigt ingår i filterlänkarna, ty spän
ningen över den första glödtråden blir då för
hög, medan den blir lägre över de övriga; mot
ståndet R måste därför finnas först. För det
andra: de höga toppströmstötar, som kan fö
rekomma i transformatorn och likriktaren ut
jämnas med hjälp av motståndet. Vidare hin
dras de obehöriga övertoner, som liluiktar
kopplingen frambringar, att gå vidare till
glödströmskretsen. Dessa övertoner undertryc
kes ytterligare genom en kondensator .på om
kring 50000 pF parallellt med första filterkon
densatorn och ev, även en över transformator
lindningen. En bleeder på omkring 5000 ohm
över likriktarens utgång är även önskvärd. En
lämplig och billig selenlikriktare för ändamå
let är -- ZK :s nr SL 31/9, men eftersom denna
är av halvvågstyp, måste den ändras något.
Sedan man avlägsnat en av plattorna, delas
dessa upp i 4 delar med 4 plattor i var och de
larna vändes så att de bildar en brygga. Mel
lan de 4 »paketen» placeras något slags kon
taktanordning (kopplingstråd el. dyl.) varef
ter hela stapeln skruvas ihop igen.
P. g. av platsbrist måste tyvärr den sista
delen stå över till nästa nummer. Sri!
Red.

Komllonentförtecknlng:
. .......... .....
C1
, ... ...... .. ..... . .. ..... .
C2
e3, 5, 6 , 12, 13, 15, 16, 17 , 24, 30 ..
C4, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 34 .. ..... .
C7, 8. 9, 10 .. .... ........ ......... .

cn

............. .. , . . .

Cl4

... ..• ...............
.... " . . •.... . ..... "

500 pF
25 pF
100 pF glJmmer
0 .01 p.F
1000 pF sill'u

glimmer. se tex t

2 X 500 pF, vRrla
bel, se tex t
0.1 p.F
0.01 keramisk
C19, 20
sklvkondensator
C21 , 27. 33 . . . . . ..... .. ... ..... . .... 2 X 500 pF, varia
bel. Philips m i
niatyrtyp
20 pF
C23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 pF, Philips
C29 , 35 ...
trim mer• typ

C32
CN .

. ....... . ... .. . . ... . ... ..
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

82755/25E
0 .002 p.F
neutraliserings
kond., se tex t

Cp (glimmer) ...........• ... . . . .... se text
R1 , 2. 12
.......... . 2 kohm
R3, 17 , 20. 30 , 32, 35 ............. . 100 kohm
R4, 18, 19 ...
. ........ ~ .... . 1 kohm
R5 . .. . .. ...... .. ... ............... . 300 k ohm
R6, 7 . . ..... . . •.. ..• • . .... ...•.. • .. 200 kohm
15 kohm
RS,9 ... . ...... .
R10 , 11 ... .. .... ... . .. . ... ...... .. . 100 kohm, 1 watt
5 kohm
R13 ,14, 15, 16 . ... .. ...... .
R 21
........... ...... . . .. . ... . . 10 koum
500 kohm
R22 , 23
. . ........ . .... .
RH .... . . ...... . ......... . .. ..... . . 600 ohm, 2 watt
R25, 26 .
. . . . . . . . .. . . . 2 kohm, 1 watt
R27
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . .. 10 kOhm, 3 watt
R2S, 29, 33, 34 , 38 .....
100 ohm
R31 ............... .. .... .. . . . ...... 1 kohm, 1 watt
R36
. . .. .• . . •. . . . . . .. 100 ohm. 1 watt
R37
.. .. . . . . ..
. . . . . • . . • . . . . . . .. 40 kOhm , 2 watt
R39 ................. . .•.. . . . . . .•... 20 kohm, 2 watt
SI'OLTABELL.
L1 260 plI, c:a 75 varv litztråd 20 X 0.05 mm på Alpha
trimstomme typ F, se text.
L2 7 , 6 plI, c:a 14 va r v litztrAd 20XO.05 mm på Alpha
trimstomme typ F, se text.
L3 4 varv IItztrAd 20 X 0.05 mm pil. samma trimstomme
som L2.
lA 7,6 plI c:" 14 varv lItztrAd 20 X O.05 mm på Alpha
trimstomme lyp F.
L5 4 varv litzträd 20 X 0 . 05 mm på samma trimslomme
som lA.
L6 7.6 p.H c:a. 14 varv Iitztråd 20 x O.05 mm på Alpha
trlmstornme typ F.
L7 4 varv IitztrAd 20 X 0.05 mm på samma. trimslomme
som L6.
Kristaller, se text.
»Y. Inkopplingspunkler för Fl-modulatorn.
Inkopplingspunkl för F3-modulatorn.

.X.

.z.
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mm eller mb?
Är det möjligen lämpligare att ange baro
meterståndet i mb istället för i mm? frågar
-4NK. Vi låter frågan gå vidare till -6ANR.
- -TrIN.

UK-tittskåpet
Aktivitetstesten
Resultat från majorngången :
- BRT 1292 km , -BDQ 1236, - ANR 861,
- A ED 710, - MN 440, -FJ 389, - IT 331,
-NK 297, -BOR 188, -UU 185, -QY 150,
-ZN 150.
Barometerrapporterna visar 738- 750 mm,
termometern ett par plusgrader och genom
fönstret kunde man i allmänhet iaktta hur ett
kallt regn silade ner. En ingalunda ovanlig
syn denna vår.
Alla premisser för en svag omgång förelåg
alltså, och det blev också en a v de gämsta
månadstester vi haft. -ANR hade dessutom
glömt bort, att det var testkväll men sände
ändå in det han kört under kvällen.
Kommentarer:
- UU: »Hörde -FJ under qso med - · BDQ
tror jag, men när min tur kom, lyckades jag
ej. Han var som bäst 55/69. Cq:ade i alla vä
derstreck men nil! »
-AED hörde under kvällen i tur och ord
ning - NK, -UU, - IT och - QY men fick
ingen av dem, vilket säger en del om kondsen.
SM5 Atvidaberg
- AED skriver:
»Det är glädjande att se i QTC hur 144 Mc
familjen ·växer. Dock finns det plats fÖl' mas
sor av stationer på bandet, innan det är fullt.
Ett par blänkare- i QTC har förutsatt, att
aktiviteten är störst tisdagar och fredagar.
Jag vet inte om det är alldeles riktigt. Min
uppfattning av 144 Mc-trafiken är den, att det
finns ett gäng, som kör kväll efter kväll, trots
att de som ligger »vid sidan om» inte a lltid
får qso. Här hörs de flesta kvällar signaler
från -5BDQ. -5BRT, -5AY, -5IT, - ..5UU,
-5FJ, ---4NK, - 6ANR, -7ZN m . fl . Skulle det
lukta conds någon kväll. hörs ännu flc;-, det
må sen' vara lördag, söndag eller någon annan
dag. »
Det är nog så riktigt, Arne! Men som Du
vet, utnämnde vi tisdagar och fredagar till
speciella aktivitetsdagar för UK bl. a. med
hänsyn till att UK-vänner, som inte har till
fälle till trafik mer än en eller ett par kväl
lar i veckan. då skulle kunna välja dessa kväl
lar och få fler qso, än vad en ren på-måfå
körning kan förmodas ge . Men aktivitet 'På
UK alla kvällar i veckan är naturligtvis det
bästa!
I nternationell U K-organisation
I Amatör Radio (LA) nr 4/55 läser vi, att en
internationell UK"organisation bildats med

G4KD som president, EI5Y vicepresident,
EI2G ex-president och G2UJ som hedersvi ce
president. Till hedersmedlemmar på livstid är
valda G6CJ, W1HDQ, G6UH, G6CL. övriga
hedersledamöter: G2MI, DL6RL, DL6RQ. Ar
betsutskott: EI5Y, EI2W, EI2G, EI9C, EI4D,
EI4E och EI3S .
De olika ländernas representanter är:
Irland: EI6G, EI5C
Nord-Irland: GI3GQB, GI5HV
England : G5YV, G6NB, G80U, G2ADZ
Wales: GW8UH
Skottland: GM3DIQ, GM3EGW
USA: W8WRN, W2ALL
Schweiz: HB9LE
Norge LA2EC
Sverige: SM6ANR
Danmarie OZ2IZ
Finland: OH20K
Argentina: LU3DCA
Holland: P A0FB
Belgien: ON4BZ
Tyskland: DL3FM, DL3QA
l<~rankrike: F3SK
Mal ta: ZB1BZ
Syd-Afrika: ZS2Y
Tanger: CN2AP
Till följd aven tillfällig brist på utrikiska
radiotidningar har jag tyvärr inte kunnat få
några närmare upplysningar om nämnda or
ganisation utan ber att få återkomma i ären
det.
SM7 Lund
- BOR skriver:
»Inga särskilda sensationer här nere. Den
fina UK-öppning den 19/4 . som - ANR rap
porterade, gick oss spårlöst förbi; varken
-BE eller -XV lyckades köra något dx den
kvällen. Den 30 april hade DL någon sorts
test, och -BE körde 9 DL kl. 22.30-24.00, de
flesto på foni. Tyskarna hördes RS 57/9. Att
så många DL hördes här, berodde troligen
inte pil. några särskilda konds utan snarare på
den stora aktiviteten i samband med testen, ty
några andra var inte hörbara här.»
Spiralantenn
Vännen -IQ har påpekat, att benämning
arna helix och korkskruvsbeam, som tidigare
förekommit i spalten, numera har en veder
tagen svensk benämnig: spiralantenn.
OK Affe, det låter helsvenskt och bra. För
modar att det är Tekniska nomenklaturcen
tralen (TNC) som gett ordet spiralantenn sin
välsignelse. Vi ska väl se till att använda or
det i fortsättningen.

1
~
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sagt innehåller 40- 80 meters-riggen. Själv
sitter -BMO med den hembyggda löd pistolen
i högsta hugg och kopplar en TV-mottagare.
Att den blev lyckad, kunde förf. själv över
tyga sej om, trots att de enda »trimningsin
strument» som använts var en BC-mottagare
och en grid-dipmeter!
Börje ar i det dagliga livet lantbrukare och
samtidigt en av våra mest aktiva UK-amatö
rer i SM7 bortsett från vissa perioder under
våren, sommaren och hösten, då han är i far
ten på fälten från arla till särla.
För närvarande planerar han en xtalstyrd
konverter och så småningom lär det visst ock
så bli en 832A efter 6C4-an. Men det är ingen
brådska med qro, menar han, ty kan man
köra Aarhus i Danmark med 2 W ~ilket han
gjort flera gånger), så går det kanske att
komma längre också.
SM7BOR.

Nästa nUlnlDcr
blir ett dubbel nummer som utkommer i bör
jan av augusti. Bid·rag och annonser skall
vara red. tillhanda senast 12 juli (Ham
annonser till kansliet senast fl juli).

Resultat av VA-testen 1955
l.

~

"

Vår flygande reporter, - 7BOR, har varit
farten igen med nedanstående resultat:
. Tittskåpet har denna gång nöjet presentera
en av våra qrp-stationer på UK. SM7BMO
har alltsedan han började på UK 1952 endast
kört med max 2W input. Hans senaste sändare
vilken tillkommit senare än fotot ovan, är stor
som ett cigarrettpaket och kan med lätthet
stoppas i vägtfickan (med rören avtagna).
Börjes stora besvikelse är att inte rx, modula
tor och likriktare kan bantas ner till samma
behändiga format, för att nu inte nämna an
tennen.
Konvertern är en enkel 6J6 blandare och
osc. följd aven 6AU6 MF-förstärkare, och hu
vud-rx är en NC-46. Tx-en består av 6J6 3:e
övertonsosc. och tripplare, som driver en 6C4
dubblare. 6C4 moduleras med en 6V6 och mi
ken är en Ronette i egen inbyggnad . På taket
sitter en 5-elementare.
På fotot ser vi den minimala tx-en m'ellan
nyckeln och TU5-an, vilken inom parentes

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16 .

SM5RC
SM1 !\ 'J
SM5DUT

sM7Acn

SM3 AJG
SM4XL
SM5ARR
SM7BY
SM6BDS
SM5PX
SM5CA
SM6AWI
SM4 A NS
SM5CV
SM7BDI<
SM4 YL
17 _ SM 5 AHT<
18. SM7ADH
19. SM4AZD
20. SM7BUE
21. SM5BVQ
22. SM6JY
23. SM5AOH
24. S:WöPF
25. SM3 AT
26. SM3J\F
27. SM5CHA
28. SM5CXE
29 . SM5AZW
30. SM5BQB
31. SM7XY
32. SM4ASI
33. SM5UU
SM6ID

21~

197
1 01
l S0
1 87
183
180
176
160
168
161
149
145
127
118
1~ 8

105
98
85
84
83
79
79
73
68
65

J\
J\

100
180

D

~O

A

100
.\0
150
50
75

A
A
J\
A

DC-348-Q
BC-348-R
S- 40-A
SX-24
Dubbelsupcr
BC-342
R-1155

A

40

A

50
150
50
35
130

BC-34 8
BC-348-0
DC-34 8-R
BC- 224
7 rörs super

A

40

9 rörs SUl)cr

B
A
B
B
B

15
75
25
30
15
100
100
45
50
15
100

J\

A
A
A

A

A

il
A

4.~

J\
A
A

36
24
25
22
14
14
194

B
A
A
A
A
A
A

1.[;

40
35
10
30
25
100
100

Commander

BC-348
BC- 312
6 rörs super
BC-348- Q
Commander
BC-348-Q
BC- 348
BC-348
NC-57
BC- 348- H
SX-71
5 rörs super
R-1l55---A
11 rörs super
R - 1155
SX-28
5 rörs super
12 rörs super
BC- 348-Q

Stationer som deltagit men underlåtit
SM50Q, SM5BLA, SM5BNS. SM2CDF.

Insända

log :
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älfjakt
GÄVLE.
Rävsäsongen har inletts i Gävle. Tio saxar
och tre rävar voro igång i söndags med barn,
fruar och likställda såväl ute på fältet, som i
lyorna och vid samlingsplatsen. Norrlands
Posten gjorde ett reportage där det bl. a. står
att pejlrafuarna såg ut som kullerband, va
jande på en stång över rävjägarnas huvuden.
Så nu vet vi hur rävjägarna ser ut här i Gävle.
Jakterna ledas av -CLA, som är precis lika
energisk vare sig det gäller att få folk att
nyckla rävar i skogen eller att kassera in av
gifter till radioklubben. Här har vi minsann
inga utestående årsavgifter.
Till månadsrnötet den 12 april hade vi tub
bat - IQ att hålla ett föredrag pr band om
rävjakt och tillhörande problem. Med hjälp av
-CRD hade Affe ordnat 40 minuters prima
underhållning kompletterad med några skisser
som duplicerats och utdelades till åhörarna.
Ljudillustrationerna härrörde från radiointer
vjuer i riksprogrammet vid olika tillfällen se
dan år 1948 - genombrottsåret. Att arrange
manget var uppskattat var ej att ta miste på,
och många kände säkert igen sig från veder
mödorna. Avsikten är att bandet tillsammans
med skisserna skall utlånas till meeting på
olika platser inom (eller utom) distriktet för
att aktivisera rävjagandet. Bandhastigheten
är 3
pr sekund. Skriven rad om det till DL.
Även i övrigt gick vårt månadsmeeting i
rävjaktens tecken. Klubben hade för utlottning
inköpt rävsaxen av -BSR, som flyttar från
stan till Falköping där veterligt inga rävar
finnas, - det var förresten med den saxen han
klarade sin jumboplacering i SM 1954. Den
gick lyckligtvis till en rävjaktsfrälst benämnd
»Skogis», vilken med säkerhet garanterar att
den kommer i flitigt bruk.
På höstkanten kan grannstäderna Stock
holm och Falun vänta en liten inbjudan till
»trestadskamp», men till den saken får -CLA
återkomma.
-WB.

*"

VÄSTERÅS
Nu skall det verkligen bli rävjagande av. Vi
har gjort u pp ett litet förslag som tycks vara
relativt gott.
Söndagen 8 maj Träningsjakt.
Torsdagen 19 maj (Kristi Him.-dag) Poäng
jakt, dag-o
Söndagen 29 maj (j sambo m. Field-day 2830 maj Poängjakt, dag- .
Söndagen 12 juni Träningsjakt, dag-o

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Onsdagen 22 juni Poängjakt, kvälls-o
Söndagen 7 aug. Träningsjakt.
TOl'sdagen 18 aug. Poängjakt, kvälls-o
Torsdagen 25 aug. Träningsjakt, kvälls-o
Fredagen 2 sept. Klubbmästerskap , kvälls- ,
natt-o
Lördagen 3 sept. Klubbmästerskap , dag-o
Starttider : För att ej hela söndagen skall gå
till spillo har vi tänkt att starta kl. 09.00 och
för kvällsjakterna kl. 18.30 (utom KM).
Som syns ovan så är det 4 st. poängjakter.
För att komma med i prislistan krävs delta
gande i 1 dagjakt och 2 kvällsjakter.
På månadsrnötet ventilerades olika kontroll
system och vi skall försöka med en start från
gemensamt ställe d. V. S. vid ett passande
stråk där alla måste passera. Före starten
skall en man räkna jägarna och dela ut kon
trollappar. På detta viset får vi reda på hur
många som skall vara med O. »fika » O. s. v.
- BSJ.

Sidobestämning en kulturfara?
Här kommer e.tt förslag från Borås:

»Undertecknad har med intresse tagit del
av artikeln med denna rubrik i QTC nr 4 i år.
Att rävjakten har urartat sig på ett mindre
lyckat sätt inser tydligen många vid det här
laget. Som ett led att försöka vrida det hela
tillbaka till mera normala gängor igen, allt i
avsikt att återföra rävjakten till mer använd
ning av karta och kompass samt naturkänne
dom skulle jag vilja framföra följande förslag
till nya normer för rävjägeriet.
Vi antager att jakten omfattar två rävar
till att börja med. Dessa få efter starten tagas
i godtycklig ordningsföljd. Vid kontrollstämp
ling hos den räv som avslöjas först erhåller
rävjägaren ett kuvert med en maskinskriven
lapp, på vilken finnes punktangivelse till en
kontrollstation som måste besökas och kon
trollstämpling verkställes innan räv nr 2 av
slöjas. Annan ordningsföljd medför diskning.
Detta att lägga in en ren orienteringssträc
ka mellan två rävar förtar helt värdet av sido
bestämningen på avstånd. Den får sitt värde
endast i närstriden. För att snabbt kunna ori
entera sig från den först tagna räven till kon
trollstationen måste rävjägaren nämligen med
nödvändighet pricka in denna räv med hög
noggrannhet på kartan för att kunna gå kom
passgång.
Den rävjägare som tager sin första räv en
bart med sidobestämning saknar utgångs
punkt för den rena punktorienteringen och bör
om banläggaren inte ger honom några särskil
da fördelar inte ha det alltför lätt att orien~
tera sig vidare.
En rävjakt med tre rävar blir analog med
den ovan angivna. Här blir de rena oriente
ringskontrollerna två som kunna kallas t. ex.
A och B. Rävjägaren får vid den räv han först
a vslöjar välja på kuvert märkt A eller B. Vid
räv nummer två får han det andra kuvertet.

Nattjakten göres likadan som den f örst be
skrivna jakten. Två rävar samt en ren orien
teringskontroll torde mer än väl uppfylla ford
ringarna för att skilja deltagarna åt även vid
ett SM i rävjakt.
-6UG»

SM I RÄVJAKT
Karlskrona Radioklubb inbjuder alla räv
jägare från när och fjärran till SM i rävjakt
den 20 och 21 augusti i år.
Karlskrona-området kommer att bjuda den
mest kräsne jägaren på överraskningar. Täv
lingsledaren SM 7 LU Erik Pettersson har
under de senaste månaderna genomsökt och
undersökt olika terrängavsnitt och var säker
på att det blir en match.
För familjerna erbjuder Karlskrona med
omnejd en vackert tillflyktsort.
Planm'a för SM i Karlskrona!

Anmälningslistor och upplysningar kommer
att utsändas och kan erhållas från SSA eller
Karlskrona Radioklubb, Postfack 98, Karls
k,·ona.

HMS Ä'lvsnabben
Ett vackert vykort från Älvsnabben, med
färden inritad, droppade i början på maj ned
på red:s skrivbord. Texten löd: »Till alla med
lemmar av SSA . På sista dagen a.v vår 1;ärlds
omsegling fJ'amföres härmed ett hjärtligt taclc
för alla trevliga kontakter under re "an .» Det

var undertecknat av båtens kommendörkapten
samt av 8AQD, 8BHJ, 8CPA, 8CWC.
Hjärtligt välkomna hem pojkar!
-CRD.

Det händer som bekant då och då att även
renodlade DX-are ägnar sig åt lokaltrafik på
de högre frekvensbanden. Detta vore nog gott
och väl om det funnes garantier för a tt ve
derbörande åtminstone någon gång under så
dana pratstunder kontrollerade att ingen sta
tion med S. a. S. förtursrätt, dvs. ett DX eller
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något jämförligt, dykt upp under pågående
QSO. Man har nämligen ofta en känsla av att
herrar DX-are sätter igång sina tankeutbyten
huvudsakligen för a tt avreagera sig sitt miss
nöje med den aktuella stundens konditioner 
amatörernas aldrig sinande källa till utlägg
ningar och samtidigt inkörsport för etersam
varo i allmänhet. Nåväl, eterns etik och hy
gien fordrar speciellt under dessa förhållanden
till att börja med att berörda parter ligger på
tillnärmelsevis samma frekvens så att inget
onödigt utrymme oclmperas, även om bandet
förefaller t yst och lugnt för tillfället. Tänk på
att ingen station är bättre än dess mottagare
och operator. Det kan finnas rariteter igång
även om just Du inte hör någonting särskilt
för tillfället. Dessu tom varierar den person
liga uppfattningen om vad som är sällsynt
från fal! till fall mellan olika DX-are, så att
kanske just den amatör Du ligger i lokal
QSO med skulle bli särskilt glad åt att få köra
den svaga s tation som ligger under Din egen
signal.
Som kanske fram går av ovanstående reso
nemang vänder sig förf. i första hand till DX
arna - någon ordning på övriga operators lär
det väl aldrig bli. På 80- och 40-metersbanden
får DX-arna nog vackert finna sig- i att ofta
bli blockerade av rostiga signa!er även om
det borde framgå tydligt för dessa mindre
nogräknade h errar att det kan höras fina s ta
tioner också på lå ng-vågsbanden. Huvudsaken
är nu att vi får en gedigen klick av operators
som föregår med gott exempel och ::;om gärna
kan agera hiälpp? trull i etern. De här ovan
och även ti,digare i DX-spalt.en påpekade ola
terna får ej gripa kring sig ännu mer, om inte
stämningen på våra band skal! bli '\;erklil!'t
t.rvckt. nu när DX -condx äl' på uppå tgåend e
igen. Som en tumregel bör g-älla
LYSSNA MER - PRATA MINDRE!
80-mete rsbandet
tycks tvvärr int.e vara al,tuelIt för DX mera
under denna säsonl!'en. SU1RS och IT1T Al
rapporteras av -1252. Tid 0030.
40 meter:
.-5WM rapporterar OX~NB, -3AZ (06),
WlKGHNE8 (0430). W3BVN (22), W2 (01),
-lF'ED (0~40)' K7.5BE (05). PY' (02-04),
LU6WD (05) . ZUGJ (05) 0_ LXIDO. - 5ARL:
CR6AI (0030) . OY7ML (0150). PY. LU (23
Ol\) . LU- Z (03) . Hrd : VP8AQ (03), CX1KB
(01). VK3LZ
(2330), LU8HAM
(0030),
CR4PA (1915. -1252). Bandet är ganska
!'k"lplig-t. om nätterna. D e t finns en hel del att
hämta för de n. som kan slib sig från de andra
banden (och sängen) .
:W meter
har börjat bli ett nattband, det också. Bästa
condxen å r mellan 17 och 08, Rvd-Amerika :
mellan 17 och 08 : CP5EP (23, AVAfQY),
CE3DZ 100~0). CE3QJ
(fone. 22 /A RL),
FY7YE (22, QY). HK4BD 123, AVAl. PJ2CK
(22, AVA), -AA (06, ARL), LU, PY. Hrd:
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HK3FV (2230), LU, CX, PY, YV o. KP4 en
masse, allt -1252. Nord-Amerika: öppet i stort
sett dygnet runt men sämre 09-12. KP4WD
(18, SA), KG1AA, KZ5BC (2245, AVA), VP9G
(13, fone/ARL),-BM (02, ARL), C05FL (2330,
QY), W, VE, KP4, KV4 mm. Hrd : TI, HI6EC,
HR1CB (01), XE (01), CO. (1252 m . fl.) Afri
ka : 17- 23, 05-D8. VQ4, ZS3AH (Swart!QY),
-6AJC (18), -3Q (18, AVA), -7D( 1730),
ET3S (2130, AVA), -3GB (20), - 2ZZ (07),
EL2X, FR7ZA (hrd, -1252, 1700), EA9DF
(14, BFR), CR6CS (1930), VQ2, 3,6 LQ,
-8CB (1630) , --2RH (19, AVA), OQ5RU (20,
ARL) , FQ8AK ( hrd 22/1252), ST2AC (KV),
ZD2WAF (2130, T7) , -3BFC, -6BX (1730),
--4BF (10, - SA). Asien : 14--21 (04).
MP4JO (??? , AVA), - QAL (ANB/18. ARL
fone /18) , --4KAC (d:o), JA (d :o). VS2EM,
-6DD (15, BFR) , 4S7NG, WP (KV), VS1,
JA, VU, 4X4, KR6. Hrd : 4W1AB (0930 - 16,
-1252), AP5TM. Oceanien : 05-09 (24). KH6
(08-10) , DU1CV, JZ0AG (KV). VK5MF
(0930. SA), --7PH (08, SA) , ZL4HE (0020!
-ARL).
15 meter
har visat sig från en mycket god sida den se
naste tiden och är öppet ofta ända till 01
eller ännu senare. -5CO rapporterar VQ2, 4,
5, MP4BBL. -BBE. -KAC. FF8AP, --AJ,
- BK. FQ8AK. EL12A, VP8BD (fone, 1450),
CX5AF, ZP6CR. PY. LU. VK6RU (1040),
VP6FR. - WR, OQ5, VS2DQ (1520), HA5BU,
F9YP/FC plus en massa andra europeer.
-7QY rapporterar bl. a. LZ1KDP och OY7ML
(em) och från -7ANB saxar vi CE4AD (19)
- 6AB (22). ZD2DCP (1730), VP7NG (18),
PJ2AN (2130) sR,mt OY7ML, Även -ARL
har fått fart (? IAQV anm.) nå rig-g-en här och
har bl . a , F'F8BK (2040). PY, LU (21-22).
CE2AY (2215). VP6FR (23). TI2GC. OA5G
(23) samt PZ1RM (2215. op. W6BYB). Bland
hörda f'tationer kan nämnas YN4AA, VP5SC
och KG4AR (23-D1).
10 meter

öppnar ip:en, dock mest på Europa enl. rap
porter från CO och QY men BSA har här hört
även LU och en!. bL a, DL7BA öppnar bandet.
ibland på kvällarna (20) åt Svd-Amerika.
Vi gratulera SM7QY
till QSL från AC4NC, som var det sista som
fattades föl' hans WAZ!
Splatter
Vännen Eric har sänt följande rapport: Jag
har hört följande svenska stationer: 7 Mc
SM5BRO (2045), SM5CHG (1745), SM5DJ
(1815), SM7AHT (2115); 14 Mc: SM5VN
(0615). Jag har hört följande Pacific: 7 Mc
cw: KG6FAA (11), DU7SV (12)" VK9BW
(20), VK9RH (12), FK8AO (23), FU8AA (23),
KC6CG (10). 14 Mc fone: VK9FN (00); cw:
KR6US (01), FK8AH (05), VK1VH (0830),
FK8AJ (0830), DU7SV (23), VS6AE (24),
JA9BE (10). - En av Australiens mest kända
DX~män har dött: VK2DG, Keith Rudkin, väl

känd från
alla DX-tester och vänliga
DX-QSO:n, Han avled aven hjärtattack. Keith
var alltid en »cw-man» och var 44 år. Även
VK5CR och VK7MR har avlidit, båda i april.
- VK1EM i Mawson i Antarktis är aktiv och
han hade sitt första QSO med VK5RG, som är
ex-VK1RG. - Jag' har mottagit QSL från
VS5KU i SeriafBrunei; mitt QSL nr. 225. -- I
Mawson, Antarktis är VK1EM/Eric Macklin
och VK1RAfDoctor R. Allison. Jag är nästan
säker att VK1 VH, fastän jag inte vet hans
hela QRA, är där också.
- Jag har också hört W6-stationer ropa på
VK1UI på 7 Mc, men jag vet ingenting om
honom. ZC2PJ på Cocos Island/Indiska
Oceanen är aktiv på 7 Mc cw omkring 1130.
Hans namn . är Peter och han uppehåller sked
med VK6WT vid den tiden de flesta dagar'. 
J ag tror att ZK3 kommer att bli det nya pre
fixet för Tokelau Island. I stället för gamla
ZM7. - Enligt ZL1ADU är det en ny station
på Nya Hebriderna. Det är YJlDL, men jag
har inga detaljer. - Det finns nu ett certifikat
»W A VKCA», vilket betyder »worked all VK
call areas.
ZA1BB-historien
verkar litet underlig.
SM5KV och SM4-1252 har båda sänt QSL,
Olle för QSO och mimar betro avlyssnat QSO.
Båda har fått svars-QSL, Men det har kommit
från rundradiostationen i Tirana, Albanien,
som tackar för visat intresse för deras utsänd
ningar. - BV1US återfinnes på 14250 kc/s. 
mImar har lyssnat på 160 och hört bl. a. G,
GI, GM, GW, OK och ZC4, QSL har kommit
från ZC4GF, som omtalar, att han denna vin
ter bL a. kört SU, OD, UB5 och U05 på 1,8
Mc. - VQ6LQ. Box 11, Hargeisa. Br. Somali
land, är åter aktiv på bandet. - VU7BX, Die
go Garcia Island, återfinnes på 14 Mc cW. 
4W1AV har hörts (9/4), Han ber om QSL via
W4BRB. - KG1AA: 931 Sqdn. APO 23, NY.
- VS5CT reser till VS4CT den 1/6 och stan
nar 14 dagar. Sedan vidare till ZC5. - Nya
länder för WAA är: NR 58: San Andres. HK0
samt nr. 59: Navassa, - Från SV0WS via
SM5BGB kommer följande: -WE håller på
och bildar en förening kallad »Attica Radio
Club» för SV-nationals och andra SV. Detta
för att papper snart väntas för SV-nat, att få
köra igång igen efter så många tysta år. 
KG1AA, och KG1LZ har QTH ThuleiGrönland.
ON4QX/AC 4 är caU för en i mars avrest Hi
malayaexpedition. QSL-kort ha tryckts i stör
re mängder. - DARC planerar en årlig euro
peisk DX-test. Den första skall gå 3 och 4
veckosluten i september: cw 17-18/9 12-24
GMT och fone 24- 25/9 12- 24 GMT.
Det var i stort sett allt vi hade att komma
med denna gången. Vi hörs igen. Till dess:
Trevlig sommar, semester och DX. 73
ANY, AQV. ARL,
GLöM INTE

BULLEN
PA SöNDAG FM
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UR HAM-PRESSEN

OHOJ!
DU som är i Stockholm i juni! SSA har fått
ett brev från GW3ITD, R. E. A, M. Davies i
vilket han erbjuder sig att för intresserade
SSA-medlemmar visa radio mm på HMS
URANIA som gästar Stockholm 15-21 juni.
Grip tillfället, Du får en sakkunig guide,
-CRD

{}
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"\
ökar stadigt. Nu är summan uppe i över
1.775 kr.

DU
har väl inte glömt postgiro 52277, SSA,
Stockholm 4,

{}

MANADENS -AGB

R eally Regulated. Likriktare med högst 0,2

spänningsvariation. Spänningen inställbar
V, max. ström 2uO mA.
21 Mc Gonverter, 6AK5 hf, 12AT7 blandare
och osc., .'6C4 katodföljare. 3500-3950 kc mf.
5830 kc xtal.
V

90-~50

CQ, april 1955

{}

MINNESFONDEN

CQ, mars 1955

All band untuned cw Monitor. Sändarens hf
åstadkommer en medhörningston i en högta
lare. En selenlikr., en neonlampa, ett OB:l, 2
motstånd och 2 lwndensatorer är allt som be
hövs.
An inexpensive 500 kc Marker. 6AU6 co
med 500 kc x-tal.

QST, mars 1955
A Compact Dual Beam for 20 and 40 Me
.ters, Bommen är 4,5 m lang och elementen

7,5 m.
Frequency Marker with 50 kc Intervals. En
200-500 kc co (6AK5) styr en 50 kc multivi
brator (.6U8).
Meet the SWR Bridge. En enkel beskrivning
aven mycket enkel anordning för att mäta
ståendevågförhållandet i koaxialkablar.

QST, april 1955
The All-Electronic »Ultimatic» Keyer. Elbug
med »minne», som ger perfekta tecken även
vid mindre perfekt handhavande. Utveckling
av den i febr. 1953 beskrivna elbuggen, men
nu med 8 dubbeltrioder i st. f. reläer.
The Tiny T im Portable.

Torrbatteridriven station för 80 och 40 m
cw, 2 W in, 9 kg. Tx co, rx O-v-l.
Das DL-QTC, mars 1955
Sender fur 10 und 2 M. 3,5 W output på 10
m, 1,2 w: på 2 m. 7 Mc xtal. ECC81 pp-pa.
Kapazität und Induktivi tät im UHF-Gebiet
(II). Hur man beräknar sin egen svängburk

(med ett beräkningsexempel för 430 Mc) .
Ein Röhrenvoltmeter mit Gittergleichrich
tung. Byggnadsbeskrivning av rörvoltmeter

med 955, 9003 samt likriktarrör. Lägsta mät
området har 150 mV fullt utslag om 100 ;.< A
instrument användes. Frekvensområde 30 P/s
- 30 Mc eller 1 kc - 200 Mc.
Das DL-QTC, april 1955
Industriezusatz fur Schrnalband-Frequenz
modulation. Enl(el NFM-mottagningsanordning

med 6AU6 (limiter) samt Görler transforma
tor A2710 och 6AL5 (diskriminator),
Dr H eino Sommer als T19AA auf den Cocos
Insein, (omslagsbild). Dr Somrner, som deltog

i Hass' undervattensfilmningsexpedition - ni
såg honom och amatörstationen i filmen, som
gick för ett halvår sedan - lärde sig amatör
radioteknik på en av Kursverksamhetens IQ
kurser i Stockholm!
-IQ
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Alltjämt är det en viss brist på bidrag till
den här spalten trots att antalet mobila am a
törstationer ökar kraftigt. Nya sedan sist är
5ADY i Köping och 7QW i Växjö samt 5CA
och 5FK i Stockholm. Jag vore synnerligen
glad om övriga mobila hams ville lata mig få
några rader med en kort notis om vad de ha
och vilka frekvenser som användas. Gi'vetvis
får dessa meddelanden vara längre också. Pse
fatta penna eller sätt Dig vid maskinen och
SKRIV!!! Jag har blivit lovad rätt många ar
tiklar när löftesgivarna fått prova sina grejor,
men glöm ej det gamla ordspråket: »Mens grä
set gror så dör kon. »
Nog kvirrat nu och raskt över till de bidrag
som kommit mig tillhanda. Ur ett brev som
jag fått av 7QW saxar jag vad han skriver
om en tysk antenn för mobilt bruk -- den s. k.
Wendelantennen - . »Man skaffar, som det
står i den tyska beskrivningen en bambustav
eller som jag gjort, vilket är bättre för mjuk
hetens skull, en rottingstav längd 185 cm och
på den lindar man styvt en halv våglängd (45
mtr) 1 mm koppartråd (för eff. över 10W~ 1,5
mm) med cirka 1.5 mm avstånd mellan var
ven (staven bör vara av cirka 2 cm diameter).
Det blir alltså. cirka 750 varv på hela stav
längden. Antennen matas sedan med koax,
lämpligen RG 58U, direkt från tankkretsen
(utan link) och i serie med matarkabeln en
50 pF vridkondensator för att kunna stämma
av antennen till en halv våglängd . Enligt den
tyska beskrivningen skall denna antenn ge be
tydligt bättre resultat än en elektriskt för
längd antenn. »
Vännen 7QM har som han påpekar ej hun
nit prova denna antenn men har lovat åter
komma med sina praktiska erfarenheter sna
rast möjligt. Tnx!
Även från 4XL har elt brev kommit mig till
handa. Även ur det brevet tillåter jag mig att
saxa lite. Först XL :s sy npunkter på s. k. Cal
ling-frequensies: »Ehuru underte cknad icke
sysslar med någO:l mobil trafik i egentlig me
ning, skulle jag dock vilja säga ett par ord i
spalten här. Skulle vi inte kunna få ganska
trevligt i den mobila trafiken genom att ama
törer på genomresa komme i kontakt med
kamrater i orten? Man skulle kunna tänka sig
att utse en viss frekvens på något lämpligt
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band, och på denna frekvens skulle den re
sande sändaramatören när han nalkas en tät
ort, kunna sända ut ett CQ till orten i fråga.
Den nämnda frekvensen skall naturligtvis
vara känd i hela amatör-Sverige genom lamp
ligt tillkännagivande i QTC och bulletinen.
lVlan skulle med andra ord förutsätta, att när
en amatör börjar eller slutar sitt »pass», skulle
alltid en extra lyssning i några minuter göras
på den fastställoa frekvensen för »mobil-CQ».
lvlan kan väl inte gärna organisera något
slags passningstjänst på den där frekvensen
ännu, sa länge den mobila trafiken ej är mer
utbredd än den är just nu».
Till detta skulle jag vilja foga att i USA
och Canada finns det sådana frekvenser och
att de i regel ligga omkring 29 mc/s.
4XL frågar också om ·det ·icke finns »någon
eller några, som sysslar med cykelmobila an
läggningar'! » J omen, nog finns det några så
dana. Tyvärr ve t ' jag inte mer än att några
experimenterade med slikt häromdagen. Eve
nemanget skedde på 40-metersbandet och per
tandemcykel enligt vad jag hört. Men vi kan
ske får veta mer vad det lider.
I England finns det en mängd mobila statio
ner. De kör på diverse frekvenser från 1,8 till
420 m c/s. Rekordet på 420 - och detta lär väl
intressera UK-gubbarna - är 44 miles med
RS 54 på båda sidorna.
Majnumret av RSGB:s tidning lämnar även
uppgift på diverse transformatorer som skall
vara speciellt lämpliga för mobilt bruk.
Till sist en liten historia som jag hämtat
från RSGB Bulletin: G4FO hade i syfte att
förenkla sina mobila installationer jordat sitt
bilbatteris minuspol. En dag kom en något för
bryllad bilmekaniker till honom och sade att
det fanns ett mycket mystiskt fel på vagnen.
Enligt vad meken kunde konstatera så skulle
strålkastarna ladda batteriet, vilket man får
säga vara tämligen ovanligt.
-TF.

JUGOSLAVIEN
SRJ, amatörföreningen i Jugoslavien, inbju
der till stort internationellt meeting 4-6 aug.
1955. Organisationen sköts av SOCiety of ra
dioamateurs of Hrvatska (Kroatien) och QTH
blir Zagreb.
Förläggning ordnas på hotell eller, föl' de
som vill tälta, vid en amateur camp.
På programmet står· bl. a. utställningar, te
legraferingstävlingar, rävjakt och hamfest.
Förlägg årets semester till det vackra Ju
goslavien. Du kommer att möta ett trevligt
folk och och få stor behållning av resan.
-CRD.

Hur många rör i en VFX?

UR BOKFLODEN
Schröder: Tysk-svensk radioteknisk ordlista,
Nordisk Rotogravyr, 5 :50.

Tyskan blir ju återigen ett allt viktigare
språk, när det gäller teknisk litteratur. Även
den som obehindrat läser vanlig tysk text kan
stå frågande inför ord som Kettenleiter, Trich
terlautsprecher och Verbundröhre. Men med
ifrågavande ordlista - en efterföljare till den
tidigare utgivna engelsk-svenska dito - kla
ras både dessa och 4000 andra ord.

-IQ.

Det har på ett meeting nyligen uppgivits,
att en VFX skulle innehålla 20 (tjugo ) rör,
variör detta skulle tala emot den!
Detta är alldeles fel. För att åstadkomma
VFX-funktionerna enligt artikelserien i QTC
behövs etldast 7 (sju) rör. Se fig. 1 i QTC
1/1955 sid. 5 samt fortsättningen i QTC 1j1955
och 2/1955. Block A + block B är ett enda
rör; block C och D är vardera 1 rör; block E
är 2 rör; block F och G är varde ra 1 rör. Sum
man blir 1+1+1+2+1+1=7, eller hur?
Modellapparaten fick ett par ytterligare rör,
dels för nyckling + modulering, dels för avst. 
öga m. m ., dels ett stabilisator-glimrör, men
det hör ju till stationen i övrigt. Den, som har
hela »riggen» klar, behöver endast 7 rör för
VFX-en som sådan. Det kan i varje fall aldrig
bli 20 rör.
Sune Breckst7'öm, SM4XL.

DL- VALET
SRA:s Vt:RI{SAMHET UNIlER ilET FöRSTA }L'\LV
AUET
upphörde i och med VFX-meetinget 22 m a j. I mitten av
augusti sätter vi !gäng igen , och ti1l dess ska1l rad JO'
schacket med tillhörande rig vara klart för a nvändning.

PROTOKOLL fört vid räkning, av
de röster, som avgivits för val av
DL.

§ l.
VAUTRÄFFEN DEN 16 APRiL
blev mycket lyckad, trots att den . ko1liderade . med
NRAU-testen . Bland det 40-tal amatörer, xy!'s och yl's
som Infunnit sig märktes bi. a. SM4YL. Sedan te !nmun·

Befanns att antalet avgivna röstsedlar voro
41 st.

digats, dansade man till musik av ett »b ass» frä.n Tele

§ 2.

verket. En av kvällens höjdpunkt blev femkampen mel ·

lan -LF och

-eue,

där den förre avgick som seg

rare . Förutom en del spex m. m. uppläste - CXF Esala s
Tegners . Karl XII. samt en parodi på samma dikt. När
alla druckit kaffe, företogs dragning på ett amerikanskt

lotteri. Det var en stor fruktkorg, som utlottades och
-LK's x y l blev den lyckliga vinnerskan . Fram pä små
timmarna skedde uppbrottet, och efter gemytlig samvaro
drog var och en till sitt QTH .
RII.VJAKTS~(EETINGET DEN 29 APRIL
besöktes av ett 40-tal hams. Det var SM5lQ SOm i ett
framgäng srikt och intressant föredrag berättade om radiO '
pejlingens grunder, problem c ch finesser. - IQ påpekade
rä.vjaktens och därmed också friluftslivets belydeise för
radioamatörens fysiska fostran och den fördel detta inne
bär framför arbete I ett rökigt schack . Sedan -IQ upp·
visat nägra medhavda rävsaxar , blev det paus för kaffe
drickning. Därefter visade kvällens föredragshållare sk i
optlkonbi!der från SM i rävjakt. Förutom de vackra och
väl
komponerade
färgbilderna
frän
rävjaktens
alla
skeden kom det från en bandspelare a utentiskt ljud till
varje bild . Växlingen av bilderna skedde synkront med
b a ndspelaren, och det hela var bättre ä.n om det v ant
smalfilmat. Sed an -lQ redogjort f tir vårens och som
marens rävjaktsprogram , var det dags att bryta upp.

VARAUKTIONEN DE...'< 15 MAJ
hade intresserat c:a 60 amatörer,

som börjat skönja
bottnarna på. sina ».iunkboxar». Det var en hel del radio
grejor som bytte ä.gare, och fastä.n köplusten tid vis var
ganska dålig klubbades det mesta bort av -LK, -BAD,
- BXM och -TK, vilka tjänstgjorde som auktionsutro
pare.

SRA/SM6BCE

Befanns att samtliga avgivna röster kunde
godkännas.
§ 3.
Vid räkning av röster befanns att,
för DL 1 3 röster avgivits för SM1AZK
för DL 2 inga röster avgivits
för DL 3 4 röster avgivits för SM3WB
för DL 4 22 röster avgivits för SM4KL
för DL5L 5 röster avgivits för 5RC
för DL5S 6 röster avgivits för 5TK
för DL 6 1 röst avgivits för 6ID
för DL 7 inga röster avgivits.
§ 4.

I anledning av ovanstående befanns, att föl
jande DL valts: DL1, SM1AZK DL 3,
SM3WB - DL 4, SM4KL - DL 5L, SM5RC
DL 5S, SM5TK - DL 6, SM6ID.
DL2, SM2AXO och DL7, SM7JP kvarstå från
föregående år.
Stockholm den 27 maj 1955.
SM5AQV

SM5ARL

SM5AYL
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M agn usson,

Bengt,
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V re tagatan

25/2,

L inkö 

ping.

SM5WU
SM5XG
SM6XK

Lindeberg, Bertil, Torsvikssvängen 15/1, Li
dingö L
Gy ll enberg, Karl J., Enstaberga.
Callenberg, Viktor, P I 1633, Söndrum, H alm 

SM5- 2525 Carlsson, Harry , östervägen 15, Jakobsberg.
SM5-2534 J an nke , Harald, Ö. Agatan 51 , Uppsala.
SM5-2741 Snibb, Erik, Stentorpsgata n 23 A, Västerås.
SM5CT

stad,

SM5YP

Nordlund, Folke, Forsbacksvägen 16 e/2, Fa
gersta :l.
l::Se rntsson, BIrger, Grimstagatan 131/2, Sth lm

SM7AVB

Väll ingby.
Johansson, Bertil (ex- 2679),

Krika l, Klip

pan.

SM5GM
SM5GY
SM5NA
SM50D
SM5RO

Per den 20 april L955.

SM7AUH

Jansson, Sten, Flotlörgatan 5, Västeräs.
Frank, Bo (ex-2743). Hässleholmsvägen, Ty
rlnge.
Lindqvist , Birger, Hakarpsvägen 14, Hus 

Göransson, Olov, Sveavägen 12 B, Kungsör.

SM7AMI

Oltinge, Börje, Skogsgårdsgatan 22 B/ 2, Ro n

Forsberg, Erik , Skönlorpsvägen 96, Johannes
hov.

Nilsson , Reinhold, Lidnersplan 14/2, Sthlm K .
Björnert. Rolf , Bergsgatan 8, Enköping l .
Johansson, Sten , Sjöbjörnsvägen 1/3, Stock
holms Sv.

SM2UD
SM6ASD
SM5AQJ
SM2AEM
SM6AHN
SM3AWP
SM3BRI
SM2BFJ
SM5BLQ

Boström, Kjell , öst r a Kyrkogatan 28, Umeä.
Stjernberg, Bo, Sägspänsgatan 21, Göetborg ö.
Gunmar, Kri s ter, Svarlbäcksgatan 7 , Uppsala.
Olsson, Sixten, Skolan, övre Soppero.
Lindow, Odd, Brogatan , Oskarström.

Holmgren. Bo, Box 21, Sandviken.
Sundin, Ture, Box 161 , Frilnö.
Friman, I va r Nlpvallavägen 12, Solle fteå.
WAh l in. Lars Erik , Eggegrundsväge n 14, Jo
hanneshov.

SM7BWV

Pettersson,

Cu rt ,

Erik

Dahlbergsvägen

36,

Karlshamn.

SM5-2574 Ktnctstedl , Evert. Diskusvägen 18. Enskede.
SM2-2758 Bölln, Oskar, Box 820, Sk~lIeftehamn.
SM5-2759 Carlsson, Lenn art, F'red agsvägen 34 nb, En 
skede.

SM7-2760 Borg, Carl-Göran, Repslaga rgatan 3 a. F.ksjö.
SM5-2761 Wikström, Jan, Häradsvägen 26, Sluvsta.
SM5-2762 Bergqvisl, J an - Olof, Norra Storgatan 14, Ek
sjö.
SM7-2763 Winbladh,
Joh n-Ivar,
Jönköpingsvägen 28,
Vaggeryd.

neby.

SM5AYJ
SM5ADK
SM4ADL
SM5AOL
SM5ALM
SM4AMM
SM5APN

SM5AKF
SM6APH
SM4AEJ
SM4AIM
SM4ASM
SM5ADO

\-Verleryd, Rol and, Regementsgatan :36 A, ös
tersund.

Lindell, Bo, Bergdalen 5/2, Sundbyberg.
W ieck, Bengt Olov, John Hedin s väg 11, Ma
riestad.
Eneiid, G unn ar,

Sverkesta skola. Ullersäter.

LÖfblad, Thore, Kungsgärdsvägen 2 B , Falun.
Rosenqu i st, Arne, Kungsgatan 56, örebro.

Karlsson, Henr y, S:t Eriksgata n 90/5, Stock
holm Va.

SM2AZR
SM5BXW
SM5CMA

Vikberg, R oger, Storgatan 24 F, Boden .
Gustarsson, Jan, Hallonvägen 12, Bromma.
Llndquist. Nils, Luxgatan 1/ 2 c/o Falk, Stock
h olm K.
Brlnck. Leie, S ka ldevägen 60, Bromma.

SM5CLG
SM5-2765 östergren, Lars , Storäng, Resarö,
SM5-2766 Lundgren. Kurt, Kat. V :a Kyrkogatan 4 c/o
Dalimer, Stockholm S.
SM4-2767 G l a Hz~n. Sune, Box 516 c, Välberg.
SM6-2768 Fjeli man, Per, % SEM , Amäl.
SM5- 2769 Flygare. Allan , överby. Resa rb .

Adress- och
SM 5BC
SM5CD
SM3DF

signalföränd~ingar

Den 20 april 1955.
Lindgren, Börje, KATF/ Vda, StockhOlm 80.
Persson, Gunnar, Humlega tan 4 c , Linköping.
Söderström, Per-Axel (cx- 2571) , Box 291,
Gullänget.

SM4JL

Suhrnc . Gunnar
Krjstinehamn.

SM3LX

Nordlö w , Carl-Henrik, Bangränd 6, H:1rnö
sand.
Ljunggren , Gunnar. Sklfetsgatan 4, Karlstad.
Braune, Einar, Lindga t a n 10. Norrköping.
Pettersson , Bengt , L ju ragatan 29 a, Norrkö
ping.

SM40S
SM50X
SM5VK

(ex- 266S).

Sannagatan

25 ,

Magnusson , Douglas, Friggagatan 14 , Töre
boda.
AndeTsson, Bengt, Markvardsgat. 16/ 2 c/o
fo'lodqUist, Sthlm Va.
Nilsson, Bengt, PIIkroksvägen . 15, ÄlvsJö.
Carlsson, Carl ( ex-2598) Bergsmansgatan 27,
Lindesberg_
Söderström , Olle, E n5pännargatan 12/ 5, Shlm
Vällingby_
MaJmsten, Hans Olov, Vinggatan 3 e, Väs
teräs.
Ramberg , Sigurd (ex-2556) , Hagvägen n,
G rängesberg.
Lever, Le if, L lllåvägen 65/2 c/o Fjellberg, Jo
hanneshov .

SM3AKP
SM7AJQ

SM2IJ
SM7LY
SM7PD
SM5UM
SM6VY

SM5B~'M

SM5BLN

R isberg,

SM7BOO

köping.
Wessman,
holm.

SM5BWP

Arnsl r öm, Bengt, HÖkmossevtlgen

SM5ART
SM5ADU
SM7AEW
SM6AOX
SM6AVY
SM5BMC
SM5BPH
SM4BTJ
SM5BBK
SM7BTL

Olle,

Norra Promenaden

Br or,

11 8,

Norr 

Lä ngkroksvägen 40, Hl1sslo
28,

H ä ger

s te n 3.
SM8 BHQ
SM6BPQ
SM5BFP.
SM7BVR
SM4BJV
SM6BSW
SM6BPY
SM3BCZ
SM7CJB
SM5CKB

Carl sson,

Henry

E"

m /v »Holmialand »,

c/o

Mssrs Chas Kurz & CO, 115 Chestn ut Street,
PHILADELPHIA 6, U S A.
B jurö, Thorvald, Kalendervägen 123 C/2, Gö 
teborg.
Svärd, Ca rier ic, Värmbo isvägen 44 , Katrine
h olm.
JäJlcen , Arne L ennart ( n. ä. Persson). Rek 
torsgatan 3/4, Hälsingborg.
Joh ansson, Bengt. SkOl gatan 21, DegerCors.
Billner, Kjell, Skeppsbron 5-6, Göteborg C .
Yngvesson, Kjell-Olof. Storgatan 20 c:o Kling 
er, Göteborg C.
Wäag. John, Lennlnge, Bollnäs .
Cedergren, A ll an, A lbano Norr , Växjö.
3: riksson , Lennart, Skomakaregaatn 18

B,

SM5AEA
SM3AQD
SM7ANE

Westerberg,
byberg .
v..'allmark,

Gösta,

Skogsbacken 10/5,

.

en riktigt trev lig och skön

Sund

sornmctr .
Karl-Ander s,

Torsgatan

4, H a l m 

Andreasson,
Carl-Eric,
Rundkyrkoall~n
Bromma.
Strand, Sören, Nybrogatan 6, Sundsvall.

J önsson,

Sten

(ex-2674)

15.

Ramsögatan

2,

Karlskrona.

SM5A J G
SM5AOH
SM5AAJ
SM5AHK
SM4AEQ
SM3AZO
SM"ARR
SM5AHS
SM5BWA

Lund qvis t , Ingemar, Järn vägsgatan 28 B , Ny
köping.
Wickman. Gösta, S kogsvägen 27 C. Västerås.
Wahlman, L G. , Huddingevägen 421 /3, Älv 
sjö 2.
I sraelsson, Curt, Inteckni ngsvägen 31 . Häger·
sten .
Andersson. Arne, Troiligatan 3 B, Hagrors,
Jacobsson, Tommy, Box 42, Bispgärden.

Lindquist. Olle, Box 95, SlI gtomta.
Eck, Carl Olof. Badhusgatan l B. SÖdertiilje.
Gabreilsson. Sven, Tunnbind aregatan 20 , Norr
köping.
Gustavsson, Rune , Egnahemsgal. 11 c/o Axels
son, Linköping,

SM5BXI

Sjöström,

SM3BLK
SM5BUL
SM6BON
SM7BSN

Holmström, Björn . Hornsgatan 13 B , Frösön .
Olsson , Slig, Hägernäsvägen l D, Viggbyholm .

Olov

(ex-2756) ,

Västervägen

17,

SM5BGP
SM5BYP

Nyman. Curt , Dopparestigen 6, Älvsjö .
Eriksson , Bengt, Ekholmsvägen 52 B . Linkö

SM6BBQ
SM5BIS
SM6BQU
SM,BCX
SM2BZZ
SM7CKA
SM6CPC
SM3CND
SM5CCE
SM5CDE
SM5CVG
CM7CIH
SM6CJH
SM4-1052
SM4-1301
SM 5-1491
SM5-1570
SM2-1 721
SM8- 2137
SM6- 2325

GustaC"on , Lennart. Ljunggatan 13 c /o Rosen ,
Göteborg C.
E kd a hl , Bror (ex-2572). Box 29, Gänghester.
Calson, Gunnar, Box 2696, Bofors.
HOlmgren , Bertil, Sävsjövägen 2 1, A rvik a.
Flodqulst. Bö!"je. Torsgatan 23, Köping.
Karlsson, Adolf Fredr ik , Sannerudsgatan 47,
Kli.

teck e n, dock lägst· 3 l<r _. Icl<c SSA-mcdl. dubbel

taxa,. Tpxt och Jtk vld Insändes före d en 15 i lnänaden

((jr" Införandet Ull

1<Il""II~t.

K ÖPES: MOllaga rde len frän f iskebätsstn SCR-284 i
oskadat skick. Si\12-2736. Gunnar Johansson , Box
:3561. Lycl"ele. Tfn 70-1 e fl er 1<1_ 1800.

ÖGKLASS I G TRAFII{~IOTT. VRL 1,5- 29 Mp/s.
19 rör. Obet. begagnad. 650:- kontant. S~15AYC,
A . Wldehn, l{) orl> artorpsgMan 20 a, Väst.e r ås, 3H051)
e fte r 17 .
H

Zelander, Sten . Kul1avik .
Andersson.
Axel
(ex- 1 629)

Tunnbind eriel,

S ÄLJES: S-38A i fb skic k 220 V ac/dc 195:-. Ton
generator kant- eller sinusvåg 15 p/s-25 kp/s I
tre band . Inbyggd Iikr. Sl\l 5CXF, Bo Hells trÖm, Svea 
viigen 77 , Sl hlm Va _ Tln 321432_

Sjöbo.

Kungsholm s hamnpt a n 3i5 c/u
W ilson, Sthlm K.

SM6CLE

HA~I·annonser
Annonsp ri s 1 lif per grupp om 42 lJokstä.ve r. siffro r
e ll ~ r

Sollentuna.

Uppsala.
Svedberg, Olle,

ön8kas alla läsa.re

Larsson, Lennart (ex-2660), Hörup 4, Löde
rup.
Andersson, Björn . Box 346, L a isva ll.
Elmskog, Eric, Sandhamm aren, Löderup.
Johansson, N. E" Runhem , Helgevärma..

pi n g.
Peterson , Roland (ex__ 65) , Stridbergsgalan 6
C. Trollhättan.
Kö hler , Max, Kallfor svägen 9, Sthlm-Band
hagen.
Wessman , Karl Arne, T allskogsvägen 11 c/o
Bredberg, Trollhättan.
Persson , Yngve (ex-2275). Ligusterga t an 6.
Malmö.
Alfredsson , Stig Allan , Box 2297 , Grubbe.
Lundgren, Lenn art, Sörängsvägen 2 a , Nässjö.
Thoren , Jan , M. Befälsbygg. Lv l. Karlsborg.
Ekström, Lars, Furubergsgatan 4 , Skönsberg.
Edvardsson , Kjell, Abrahams bergsväge n 48,
Bromma.

SM5CHB

SM6CPG
SM4-1301
SM4-20'13
SM4-2144
SM4- 2324

TILL SIST

Sporrong,

stad .

SM5BFB

Wiberg, Sven, Krokvägen 6 a/3, H ärnösand.
Malmborg, B. O., Axel WeUdeisgatan 3 a,
Kalmar.
Hjor th, Slig, Borensvägen 46 n . b., J oh a nnes
hov.
Fritz, Sten Ake, Blockstensvägen 18, Katrine
holm.
Johansson, Yngve, Veru m svägen 43 , OSby.
Henricsson, Arne, S:t Paullgatan 35 c, Göte
borg ö.
Carlsson, Hagno, Box 275, Sjöm ar ken.
Söderbe rg, Sten, F in bagarvägen 35, Enskede.
Wihlander, Stellan, Scheelegatan 13 0/O Fal
ling, StockhOlm.
Olsson, Bengt, Sundstorpsvägen 8, Säfne.
Karlss on . Henry, Almby, Glilberga.
Nordström, Vilhelm, Ringgatan H , Ljungby
hed.
Gustafsson , Sven, Bergsgatan 10, Atvidaberg.

SSA:s kansli den 20 maj 1955_
SM3QJ

SM7FV

kv a rna .

SM6A\.vI

SSA: s I{ansll den 20 maj L955_
Tynell, Ingvar, Västerled 6 c/o
Bromma .

SM,5AOB

SM5AXE
SM7ADH

161

SM3- 2389
SM5-2465
SM5-2706
i:iM4 - 2764
SM5- 2770

Hermansson , Sven-Eric. F ällnäsgatan 64 , En
skede.
Larsson , Lennart, 2 DI\'. F l. Västeräs.
Nykvist, Paul (ex-1745) Rektor-Dahlsgatan
8, Sölvesborg.
Ande rsson, Slig (ex-2229) QVldlngsgatan 10
n. Göteborg Ö.
Malmberg, H ilding, Asphyllegatan 19/1, Fi
Ilpstad.
Carlson, Gunnar, Skogsrun<lan 19 A. KarIsko
ga 6.
Nyl~n, G. L , B ox 178, Lund äs Säteri, H äve rö
dal.
R annemo. Axel. Ringvägen 13, Värsta.
Sandström .
David
(ex- APY)
Box
6014,
Olovsdal, Umeä.
Berglund, ArnOld. Robinson St., Cenh,. l\Io
rlche s L . L N. Y. USA .
B erndtsson, R ol f, B ufjällsleden 1 C, Göte
b org H.
Englund, Rolf. Björneborgsga t an 4, Sundsvall.
Lindberg, Rune , Stensättersga t. 37 B, Katri
nehOlm.
Bertilsson, Bill , BI , 2 komp. S 1. Solna 6.
Westeriund. Bernt (ex-NV), Högbergsgatan
34/3, Stockholm.
Berg , Kjell (ex- AAL), Räcksta sä teri, An 
garn.

ILL S ALU: Rx : NC-183. I högsta trim 1500 :--.
T
Tx : Geloso VFO + 807 i snyggt bygge, s tab. VR
150 o. s. v. 350 :- . Brevsvar till SM7BZF, C_ E. Jör 
gf'nsen . H ögaberg.sG"atan 40. Karl skrona .
Ö NS /{AS l{örA: TraCikmollaga re i bra skiclL Till
salu : BC-625 30:-. SM5AQB, ]{Jas Eriksso n .
SI!:ll:ebor !:sgatan 5 B, Västerås, Tfn 40985 .
T

I LL SALU: Trafikrnottagare National NC-46, 10
rör , 110-127 V a ll s tröm , i fb skick sä ljes ko n
S!\läCMG, Ro Ohlsso n, Här

tant för endast 300:-.
lceber ga.

N

Y OMFORMARE PE-103A 6/1 2 V in. 500 V. 160
mA ut. 100:-. SM5CR, Stockholm 82232 6.

TILL SALU: VFO och exclte r 80-10 m , PA, 2 st.
807. 80-10 m . fabr. byggda nya, vy billigt , t r afo
2 X 800 V 500 mA, drossla r 5-25 H och 20 H 500 m A
billigt. n. Ca.rl sson. li,\'rln'ärds vägc n 36 , Uttra.n.

VFX-materialo

Kristallserien 3000, 3150, 6500
o
och 7500 KC (testade), sam t de
3 var iabla 2 gg r 500 pf-arna (försedda m. ganghjul)
samt alla ingäende rören l evere ras omg. och prisbilligt
t iII Herrar VFX-byggare. Pse skriv!

Kristaller

Följande xtals finnas i lage r: 200 KC
o med
kalibrat or schema 13:50; 500 KC
14:50 ; 3510. 3550 10: per st. Samtliga följande
Kr . 9:-; 5675. 5700, 5950, 6025, 6050 , 6075, 6100,
6400, 7040, 7050, 7075, 7100 , 7125 , 7150 , 7175, 7200,
7450, 7975, 8000, 8006, 8025, 8040, 8050, 8075. LF
xtals Kanal 340-343 (472__ 76.2 c:a). Kanal 31
32-33 (429-432.9 c:a ) .

R E l S RADI O

pOlhemsg~t~:~r~

SM6BWE, tel. 155833 säkrast 16.00-17.30
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F ö .r e n i n g e n ' S v 'e r i g e s . S ä n d a r e a ma t ö r e T

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Världsatlas
i fickformat

163

HilJHJHilHLlJND

SUBPLUS
BC454, 3-6 Mc/s mottagare

110:

BC455, 6-9 Mc/s mottagare

110:

i"odell

R1155 mottagare, trimmad och xtal
kalibrerad, . . .. . .... . ... . ... .. . 250:

HQ-140-X

RF26 converter, lämplig för TV
ljuddel, under förutsättning att
följande MF-steg passar för ut
gångsfrekvensen 7.7 Mc/s . (Obs!
Vi ha inga MF-detektortrafos el
ler MF-trafos lämpliga för denna
frekvens)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

• Frekvensområde
540 kHz-31 MHz
i 6 band

40:

RF24 converter ..... . .. . . ... .....

24:

RF-instrument, lhA ..... .........

9:

0-5 mA instrument . . . . . .. . . .. . . . .

10 :50

200 kc/s kristaller

11 : 

Begär våra prislistor -

• Kalibrerad
band
spridning, 80 t.o.m .
10 m
o Högeffektivt
stallfilter

kri

• Selektiv 9 av
stämda MF-kretsar
• Pris kr. 1.720:

det lönar sig

V I 10 ]E O -produkter

~~~~~~~nö57

Johan

Lag~rcrantz

Telefon :
växel 63 07 90

Göteborg 38

SPECIALERBJUDANDE!
- för Er som har
kontakt med
hela världen
Varje dag möts ni av namn på nya platser, nära
eller fjärran, och ofta kan Ni frå ga Er var
platsen cll"r landet är beläget, hur många in va
nare det finn s, vilka folkra ser, vilken religion
som förekommer. BFB:s världsatlas ger Er sva
ret - här finns allt samlat i en volym!

Pris inbunden endast 10 kr.
-,

Till Lindståhls Bokhandel,

,

I

Odeng",n 22, Stockholm V, .

v.

g. sän d __._ ex.

postförsko tt
N amn :

I

Ad ress:

_'_Postadr. :

+

POrto.

-,

BFB :s V3rl dsadas mo t

I
I

,

Ett mindre antal QRO-satser bestilende av :
1 s t 8 13, full gc d s ur plus ( 45: - )
1 st ker rörhä ll a r e f 8 13 (6 :85 )
2 s t tilte rko nd . 2 JLF, 2000 V, (38:-)
1 s t bleed er, 40 kOhm , 200 W ( :1:90)
1 par c li ps rör bleeder ( 1 :50)
1 st s än d . -kond, 250/250 pF, s plitst a t o r, 2. 4 m m pla tt 
avst . (45: - ) erb j u da vi E d er rör endas t kr. 112 :- .
Inom pa r e n t.es ha vi a n givi t vä r a va nlig4 l å g a p rise "t
til l vil k a r .sp . delar s ä Uas s epa rat.
Ha r Ni fät t \'år se nste la ger lt s ta?

SIGN ALMEKANO
Vlist.mana;atan 74 , tel. 3326 06.
;;toel,holm 6 .

TRANSFORMATORER
DROSSLAR och RELÄN
prlser hos

FIRMA RELÄTEKNIK
Tel. 456671

"<ieloso" VFO·

Nu är det dags igen att »slipa» rävsaxen.
Ännu har inte någon bättre konstruktion
sett dagens ljus än den kända »FOLK
SAXEN».
F ör det lilla fåtal, som ännu inte lagt sig
till med denna förnämliga amatörkonstruk
tion, ha vi nöjet meddela, a tt vi fortfaran
de givetvis lagerför samtliga detaljer.
Priset är liksom tidigare :
Komplett byggsats (alla komponen
ter,rörm.m .) .. . ..... . . .. . ... 47:50
Lackerad och borrad låda, borrat
chassi, ram och batterilåda ... . 25:
Batterisats (2 st. 1,5 V, 1 st. 67,5 V ) 11:Tillsammans kr.

I.å bes tä"nln; ,nabbt oeh förstklassIg-!; tW lä!;"sta

Hypotek svii.gen 15 - Hägersten - Stockholm

~ --~~--'

Rä\ljägare!

83 :50

Denna VFO (clapposc.) täcker 10-15- 20
--40- samt 80-metersbanden och levereras
monterad, trimmad samt komplett med en
trevlig kalibrerad skala. VFO : n lämnar till
räcklig effekt för att driva t. ex.: 2 st.
807:or, 1 st. 813 el. (1 st. QB3/300 500-watt
- se SM5IF notis i QTC nr 9 1953.)

GELOSO VFO levereraskomplett med ska
la men exkl. rör till ett amatörnettopris av
kronor 90 :- .

ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD

ELFA RADIO- & TELEVISION AB·
Holländargatan 9 A
STOCKHOLM
Postgiro 251215

Telefon

207814
207815
207818

