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Packard-Bell förförstärkare med tva. rör inbyggd alu
mlnlumla.da. LämPlig som drivsteg till modulator m.m.
Instruktionsbok medföljer. ............. Ny 19:50 net.

ALPHA spolstommar typ C. med trimkärna netto 0:50
NättransformA.tor prim. 110-220 volt, sek. 1X900 volt
700 watt ......... .. .................... . netto 38:-

TA12 Bendix sändare komplett med 3 st. 807 och 4 s t.
12SK7. Frekvensomra.de 1050-7000 kc I fyra band.
Lämplig för ombyggnad till QRO m obil. Lev. i myc
ket gott skick. . ..... ... ... .. ....... Kr. 145:- netto

Sleärmad systoflex längd 1 m. dIam. 1 mm netto 0:12

IndIkatorenhet lämplig för ombyggnad till osc\llograf.
IDneba.ller rör 3BPl med mymetallskärm, 2 st. 6SN7GT,
2 st. 6H6GT, 1 st. 6X5GT, 1 st. 2X2, 1 st. 6G6 samt 1
st. koaxlalomkoppla re. ........ . . Ny kr. 127:- netto
Samma enhet som ovaD utan rör och koaxlalomkopp
lare . _.... ............ .. ... ... '. . . . .. lu. 29:- netto
ARN-5 Illottagare med rÖ~ ' ................... 195:
QRO 2 meter:

BC1267A komplett med 20 rör fördelade pa. bMe sän
dare ' och mottagare. Kan med en del modifie ringar bli
en utmärkt 2-meteranläggning. . ...... Ny 476:- net.

l

OBS!
F y N D

I

Motsta.nd 1/4 till 3 watt i varierande vllrden.
Endast 5 öre st. oavsett värde OCh watt-tal.

EDDYSTONE aroatörmot!.agare (nettopriser):
670A Frekv.-omr. 30 Mc-150 kc i 4 b and, 7 rör. 936:
680X Frekv.-omr. 30 Mc-480 kc i 5 band, 11 rör. 1795:
770R Frekv.-omr. 19-165 Mc I 6 band, 18 rör 4295:
750R Frekv.-omr. 32 Mc-480 kc I 4 band, 11 rör 1385:
840A Frekv.-omr. 30 Mc_80 kc I band, 6 rör
975:-

RA-lOG Likriktare med prim. för 117 volt lämplig till
BCq67A. Komplett med 7 st. rör. Ny kr. 385:- net.
Åter I lager för 2-meteramaUlrer (begr. kvantitet):
BC625 Sändare 34:- net. BC624 Mottagare 39:- net.
FRIU-statloner lämpliga för 80 meter mobilt:
Sändare l<r. 45:- netto. Mottagare kr. 45 netto. (Ba.da
med rör och I gott skick. )
ConVerter för poJlsfrekvenser m. m. avstämbar 50-65
Mc. Ink!. rör och loriginalkar tong... .. Kr. 44:- net.
AutotrA.nsformator prim. 220 volt, sek. 117 vOIt.14556
300 watt ler. 24:- n et. 14554 500 watt kr. 29:- net.
BC--442 Antennreläbox Inneha.llande bl. a. ett vrid
spoleinstrument 0-5 mA med separ a t te rmokors för
750 mA HF och ett keramiskt isolerat rel ä för 24 V.
Lämplig för amatörstationer.
I{r. 19 :50 netto
Omformare för mobilt:
»Carter» prim. 6 volt, sek. 420 volt, 280 mA

88:- net.

»Elcon> prim. 6 volt, sek. 420 volt, 280 mA

68:- net.

PS-225 prim. 12 '(qlt; sek. 375 volt, 150 mA

95:- net.

REALISERASi~

HALLlCRAFTERS-mottagarc I lager:
S38D Frekvensomra.de 32 Mc-MO kc. Allström 370:
S94 FrekvensomrMe 30-50 Mc. Allström . ... 390:
S9S Frekvensomra.de 152-173 Mc. Alls tröm .. 390:
S85 Frekvensomra.de 34 Mc-MO kc. Allström 780:
S86 Frekvensomra.de 34 Mc-MO kc. Allström 780:
SX96 Frekv. -omr. 34 Mc-538 kc. Dubbelsuper 1790:
SX99 F rekvensom ra.de 34 Mc-MO kc . . . . . . .. 990:
SX71 Frekvensområde 56--46 Mc och 35 Mc
538 kc. dubbelsuper llven för NBFM .. 1555:
CEMEK trA.ftkmottagare med frekvensomra.de 38 Mc
-550 kc och med 9 rör. Lämplig för DX-Iyssnare. Nu
även på avbetalnlng. Begär broschyr och avbetalnlngs
vlllkor ........................ ... .. ........ . 950:
SX-71 na.got begagnad ............ .. ...... 1.200:

»AUformator» prim . 6 v., sek. 400 v. 150 mA 28:50 net.
BB54A 2 volts blyackumulator i transparent plast
hölje 125X100 X75 mm. Fabriksnytt, utan syra.
Lämpligt till arm~ns 2-wattare.
Kr. 14:- netto
Elektrolytkondensatorer: 10mF/12V -:50, 50mF/25V
-:75, 50mFJ50V -:76, 8mF/250V 1:-, 4mF/350V
-:60, 8mF/350V 1:-, 16mF/350V 1:-, 16+8mF/350V
1 :- , 32mF/350V 1:-, 16mF/450V 2:-.
Styrkrlstaller: 3500-3800 Kc, 7000-7200 Kc, 8000
8100 Kc ..... ....... .
Kr/st 14:50 netto
6497, 6547, 6522 ... ..... ... ...... .... ... 9:GO netto

2213 SignaJlampha.llare med keramisk isolering och
med löstagbar lins (röd e\ler gröD).
Kr. 4:75 bro
2010 Slgnallampha.llare som förega.ende, men a v svart
bakelIl. (Röd eller grön lins.) .... ....... Kr. 3:10 bro

Selsyoelement för 12 VOlt växe1st

nöR REALISERAS:
807 7 :95, 5Z3 4:25, 6AQ5 3:-, 6AT6 2:50, 6AU6
2:75, 646G 6:95, 6SL7GT 3:95, 2C34 5 : 75.
6V75 Transformator med prIm. 220 volt ± 5 % , sek.
6,3 volt, 35 amp. HermetIskt kapslad .... Kr. 38:- net.
Plasttape 3" rulle mel 150 fot ........... . .... 4:50
5" rulle med 600 fot 15:-, 7" rulle med 1200 fot 24:
OBS! Termokorsinstrument 0-3 amp. HF med
kvadratisk front 57X57 mm. Endast 9:50 netto ·
TT30 Geloso kristallmikrofon utan kabel .. Kr. 27:
naytheon silicon- junctlon-dioder: 1N300 (CK735) 43:
lN301 (CK736) 43:-, lN302 (CK737) 59:-, 1N303
(CK738) 43:-. Brutto.
Transl.torer: CK722 25:-, 2N45 2G:-. Brutto.
_.
.

RELÄER
V A 75/22 för 75 volt AC. 2 väXlingar
l~ netto 6 :90. LAllO/100 för 110 volt DC.
. 1 brytni ng netto 2 :50. LA12/2 för 12
volt DC 1 väXling netto 2 :60. LA24/6
24 volt DC. 1 slutning netto 2 :50.

111111111111111 1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111
Tillfäillg utförsäUning: Katodstra.lerör 3BP1 19:1\0,
5FP7 17:60, 12DP7 27:-, 3HP7 15:50.

Kr. 35:- net.
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SILENT KEY - SM3JG
ÄIlIlu en amatörröst har tystnat! Den 5 juli
fick vännen Erik lämna detta jordeliv efter
ett halvt års lidande på sitt sjukläger. Han
fick sin licens 1938 och var då aktiv på 40 me
ter. Efter krigs/hen kom han snabbt
gång och körde flitigt 20 meter fone med W
som specialitet. Vi Härnösandshams hade i
Erik en stor tillgång. Hans tekniska färdighet
och hans stora hjälpsamhet i allt vad som gäll
de amatörradio skall vi aldrig glömma.
- LX

MEDLEMSNALAR

JJlinneslista 
SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock
holm SÖ. Exp. 10.30- 11.30. Postadr. :
Stockholm 4. Postg. 52277. Tfn 417277.
Försäljningscietaljens 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).

kr. 3:

LOGGBöCKER

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

häft. kr. 12:-, inb. kr. 15:
TELEGRAFVERKETS MATRIKEL
TEKNISKA FRAGOR
STORCIRKELKARTA

annonspl'iser

kr. 1:95

175:

1/2-sida

100:

1/4-sida

70:

1/8-sida

45:

Bilaga

175:

Alla annonser betalas genom insättande
av beloppet på postgirokonto 522 77.
Annonsred. SM5GR; S.-R. Ahlin;
Kungsholmsstrand 139; Stockholm K

Av Sune Ba::ckström, SM4XL, och Gunnar Eriks
son, SM4GL
Här kommet sista del en nv
konstruktions beskrivning en .

kr. -:75
kr. 2:50

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL

l /l-Sida

FRAMTIDENS VFO

kr. 2 :-/100 st.

UTDRAG UR 8:29 kr. -:50.

QTC

VFX

med nålfastsättn. kr. 3 :-,
med knapp kr. 3 :25
LOGGS LAD FöR TESTER

kr. 1: 50 per 20 st.
Samtliga priser ink!. porto. Vid postförskott
tillkommer 40 öre.
Sätt in beloppet på postgirokonto 1554 48
och sänd beställningen till

sSA FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Stockholm 4

AVSTÄMNINGSINDIKERING.
För
att
kontrollera avstämningen har man flera meto
der att välja på. Den enklaste är att sätta en
glödlampa över utgångslinken och vid a vstäm
ning se, när den lyser starkast. Ett annat sätt
är att placera ett mA-instrument ianodled
ningen på sista 6AG7 och stämma :w på
»dipp » på instrumentet. En tredje metod är
den, som användes i modellapparaten, nämligen
anslutning av ett magiskt öga, EM80, till sis
ta 6AG7 :s galler. Vid resonans i kretsarna er
hålles styrspänning till såväl 6AG7 :s som
EM80:s galler, och det magiska ögat gör ut
slag. Genom likriktning på 6AG7 :s galler er

hålles en likspänning, som efter bortfiltrering
av högfrekvens kan tillföras EM80. Ett sche
ma på anordningen visas i fig. 13.
NYCKLINGEN
företages i blandarens
sleärmgaller och anod samt första förstärkar
stegets skärmgaller med hjälp av det nyck
lingssystem, som beskrivits i QTC 3-4-5/
1952. Vid nyckling tillföres alltså pIusspän
ning till nämnda kretsar och i nycklingspau
serna negativ blockeringsspänning. Orsaken
till att även förstärkarsteget nycklas är, att
det i annat fall läcker igenom något litet hög
frekvens direkt från oscillatorerna, och med
den höga förstärkningen i 6AG7 :orna bjir sig
nalen väl ohörbar i mottagaren. Detta sker,
trots att blandaren är helt blockerad och
t. o. m. då blandarrören tas ur (tydligen addi
tiv blandning i »brutna» 6AG7) . Den ström,
som styrs av nycklingskretsen, blir så hög, att
en enda rörhalva i ett rör av typen 6SN7GT
eller 12AU7 ej räcker till, och därför har i
modellapparaten två rörhalv<or parallelllwpp
lats.
Fl-MODULATORN har tidigare omnämnts
början av del 3, och den visas nu i schema
form i fig. 14. Den består av ett 12AT7, som
fungerar som reaktansrör på VFO-kretsen,
och nycklas med hjälp aven negativ spänning
på några få volt. Den inkopplas vid punkterna
»Y.» i fig. 8. Vid nyckling erhålles en Fl
signal (frekvensskift) och denna vågtyp får,
enligt bestämmelserna, användas på 145 Mc/s
och högre frekvenser. Systemet kan med
framgång användas på samma sätt som vanlig
telegrafi men har sin största användning i
samband med teletype och teleprintersänd
ning per radio. Naturligtvis kan Fl-modula
torn även användas för att köra F3, men det
visade sig, att ett rör som 12AT7 ej räckte
för att ge tillräckligt sving på 3,5 Mc/s och
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Fig, 19, 11" 15

C60 0,1 p.F
R60, 61 500 kohm
C40, 41 100 pF
C42 10000 pF
C43 2000 pF
R40, 41 100 kohm
R42, 43 40 kohm

RH 5 kohm
R45 5 kOhm, pot.-meter
R46 50-100 kohm.

vi voro icke benägna att införa ytterligare en
rörtyp, Däremot kan efter dubbling i sändaren
givetvis erhållas tillräckligt sving på högre
frekvensband, För F3 byggdes därför en sär
skild
F'3-MODULAT()R. Denna modulator, vars
schema visas i fig. 15, innehåller ett 6BE6
som reaktansrör och kopplas med en liten
trimkondensator till utgångskretsens ena ände.
R55-C55 är det 'fasvridningsnät, som tillhör
varje reaktansrör och hela uppställningen ver
kar som en variabel induktans över utgångs
kretsen. Modulatorn fordrar ett mikrofonför
stärkarrör mellan sig och mikrofonen och
där bör man lägga in ett lågpassfilter, som
skär bort alla frekvenser över 3000 p/s, plus
en basavskärningsanordning för att bli kvitt
alla frekvenser under 200 p/s. I utgångskret
sen erhålles en rent fasmodulerad signal. Mo
dulatorn är icke fullständigt genomprovad,
men allt tyder på att den kommer att fungera
enligt ritningarna.

De strömkällOJ:,
som erfordras, är 250-300 volt 75-80 mA
till de båda förstärkarna och blandaren (via
STRöMFöRSöRJNING.

C50,
C52,
C54
C55
C56
C57

51 1000 pF
53 8 p.F
50000 p.F
10 pF
500 pF elI. mindre
25--50 pF, Philips
trimmer typ 82755J25E
R50, 54 500 kohm
R51 10 kohm
R52 1 kobm
R53 5 kOhm, 1 watt
ES5 50 kobm
RFC 2.5 mH, drossel

nycklingssystemet), stabiliserad spänning 150
volt 50 mA till oscillatorerna och deras buf
fertrör (ev, även till F1- och F3-modulatorer
na), glödspänmngar (se ovan) samt en negativ
förspänning på omkring 100 volt till nyck
lingssystemet. Då likriktarna, utom den till
glödspänningen, är kopplade på vanligt sätt,
är det knappast nödvändigt att visa kopp
lingen medelst schema. Spänningen till oscilla
torerna uttages från en separat likriktare med
mycket väl filtrerad och stabiliserad spänning
och vi ha ansett det nödvändigt med detta ar
rangemang därför att VFX:en skulle ge klan
derfria tecken även på VHF. Prutar man på
kraven kan man naturligtvis använda samma
likriktare till alla anodspänningarna eller be
gagna den metod som beskrivits i QTC 4/1953
och medels bryggkoppling få ut två spänning
ar från samma transformatorlindning.
Alla spänningsförande ledningar har i mo
dellapparaten dragits med skärmad kabel för
att undvika HF-läckning och ströfält. 6,3
volts-ledningarna behöver icke nödvändigtvis
skärmas men då måste de tvinnas och mitten
på transformatorlindningen jordas.

JUSTERING .4. V VFX:en. Först bringas
VFO:n att täcka det önskade frekvensområ
det, exempelvis 500-600 kc/s, med hjälp av
trimkärnan i spolstommen, kondensatorerna
Cp och ev. trim bar parallellkapacitans. Har
man sedan tillgång till en griddipmeter, är det
ganska lätt att trimma in frekvensomr'ådet på
de tre gangade anodkretsarna, L2-C21-C23,
L4-C27-29 och L6-C33-C35, så att de täc
ker exempelvis det föreslagna frekvensområdet,
3,4-9,3 Mc/s. Se till ,att gangningen stämmer
över hela området! Man gör på samma sätt
som då man trimmar de gangade kretsarna i
en superheterodyn, nämligen att man justerar
induktanserna vid den lågfrekventa änden och
kapacitanserna vid den högfrekventa änden av
arbetsfrekvensområdet, Kortslut därefter L1
och koppla in en kristall, vars frekvens faller
inom nämnda område. En voltmeter i serie
med en kristalldiod (lägg en kondensator på
1000 pF direkt över instrumentet) anslutes till
utgångslinken, och spänningarna inkopplas,
Med nyckeln nedtryckt avstämmes de ganga
de kl 'etsarna till kristallfrekvensen, vilket vi
sar sig i att voltmetern gör utslag. Därefter
balanseras blandarsteget genom att potentio
metern R27 inställes så, att utslaget på volt
metern blir ett tydligt skarpt minimum på noll
eller åtminstone nära noll. Får man icke or
dentlig minimiindikering, kan det hjälpa att
växla de båda blandarrören, men felet ligger
troligen i olämplig ledningsdragning eller
otillräcklig skärmning av matarledningen från
kristalloscillatorn. En behövlig ändring av upp
byggnaden är därför då det rätta, och ej ett
laborerande med olika l'örexemplar.
Avlägsna nu kortslutningen över L1, och
VFX :en är körklar. Ställ in en godtycklig fre
kvens på VFO:n, och kontrollera, att det går
att stämma av förstärkarstegen till kristall
frekvens ± VFO-frekvens. Lyssna därvid i
mottagaren på det icke önskade »sidbandet».
Hörs detta, är antingen blandaren ofullstän
digt balanserad eller också är förstärkarste
gen icke rätt avstämda. (FörSÖk även att stäl
la in kristallens andra överton ± VFO-fre
kvens om dessa frekvenser faller inom arbets
frekvensområdet ).
SAMMANFATTNING. Den nu beskrivna
konstruktionen kan för många synas vara allt
för komplicerad och onödigt påkostad, men vi
har försökt att hålla den inom rimliga grän.
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ser, så att den skall kunna byggas av envar
intresserad. Den har beskrivits förhållandev:s
ingående, därföT att vi velat påvisa de fällaT,
som lUTaT, så att den, som vm bygga. en VFX,
icke okTit'iskt »fÖTenklaT» och fÖTändTar Vå.Tt
uTspTunglig.a, schema och däTefteT bliT miss
nöjd med TesuZtatet och klagaT däTöveT. Orsa

ken till att vi byggt VFX i stället för att nöja
oss med t. ex. vanlig Clapp-VFO är, att VFX
ger så många fördelar, jämfört med en VFO.
Vad är det då för fördelar den ger? Jo, föl
jande:
1) Den kan användas till att styra sändare
för alla band, även VHF, och klarar där
för en amatörstations hela VFO-behov.
På alla band ger den en både variabel
och stabil signal, vilket framför allt bidrar
till att skjuta VHF-tekniken framåt. Det
blir enkelt att utnyttja samma exciter för
kortvåg och VHF, med dess nycklingssy
stem, F1/F3-modulering m. m. Kanske
kommer den rentav att förändra trafik
tekniken på dessa band, så att den alltmer
liknar den på de lägre frekvensbanden.
2) Vid utstyrning aven VHF-sändare sker
inget slöseri med högfrekvens. Det är så
låg effekt och så få dubblingar som möj
ligt före sändarens slutsteg.
3) Den ger en CW-signal med ton rapporten
T9X på 144 Mc/s och då troligen ä ven pil.
430 Mc/s, där vi ännu icke haft tillfälle att
prova den.
4) Den ger utan större ansträngning om
kring 10 gånger bättre stabilitet än en
»vanlig» VFO.
5) Den kan omkopplas till högre frekvens
band utan att stabiliteten minskas på det
sätt, som sker vid dubbling, trippling
o. s. v. i en vanlig sändare. Antalet dubb
lingar blir ju mycket mindre för de högre
frekvenserna, när styrfrekvensen är 7-8
Mc/s i st. f. 1,7-4 Mc/s.
6) Genom att ge styrfrekvens på flera band
moderniserar den sändaren i övrigt, bl. a.
genom att antalet dubblarsteg minskas.
Utan ingrepp kan den även användas på
frekvenser utanför de ordinarie banden,
vilken ofta är svårt med en »vanlig»
VFO.
7) Den kan nycklas på ett tilltalande sätt
med full break-in utan att därför' någon
oscillator behöver stoppas.
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8) Dess oscillatorkretsar utsätts icke för
högfrekvent återverkan från slutsteg och
antennfilter, ty ingen av oscillatorerna
ligger på arbetsfrekvensen, ej heller i nA
got »nära» över- eller undertons-förhål
lande därtill.
9) Den passar utmärkt som VFO till en ESB
sändare, om man låter den gå på ;'j eller 9
Mc/s. I »vanliga» fall skulle man behövt
bygga en särskild VFO för detta ända
mål eller låsa fast sig till vissa kristall
frekvenser.
10) Den kan F1-nycklas och därför användas
tillsammans med teletype- och teleprin
tersändare.
11) Rätt utförd VFX undertrycker de icke ön
skade övertonerna, vilket är värdefulit ur
BCI- och TVI-synpunkt. Det är ju kO!l
staterat, att huvudparten av TVI-fallen
orsakas av exciterdelen av sändarna och
detta gäller i synnerhet vid VHF.
12) Aven vid VHF äl" en noggrann frekvens
inställning möjlig från gäng till gång.
Man kan ha en viss »anropsfrekvens », om
man så önskar, där motstationerna k a n få
söka; - men när som helst l{an man gå
ifrån den för att inställa s ig på annan ön
skad frekvens.
13) Aven frekvensdriften blir försumbar på
VHF. Trots att signalen kan h å llas myc
ket »smal» på grund av frånvaro av all
obehörig modulering, kan det aldrig bli
tal om någo n »tag-fatt-Iek» med någon
kringdrivande bärvåg på VHF.
14) Teknikens utveckling främjas av VFX. I
ä ldre tider förekom s jälvsvängande sän
dare på korsvåg, vilka utbyttes mot kri
stallstyrda sändare, innan VFO-tekniken
utvecklades. Idag är det VHF-sändarna,
som från självsvängning utvecklats till
kristallstyrning, och nu är VFX-tekniken
så utvecklad, att den frigör kristallstyr
sändarna frAn deras bundenhet. VFX tor
de kunna bli framtidens VFO.
Kan man begära så mycket mer aven styr
sändare modell 1955 ? Troligen inte och därför
vill vi på det livligaste rekommendera den till
alla amatörer med en positiv inställning till
det tekniska framåtskridandet och en rationa
liserad trafikteknik.
Lycka till med bygget och på. återhörande
på valfritt band!
SMJ/XL, SM4GL

äujakt
Inbjudan till SM
anlände till QTC- och rävred. omkring mid
sommar och har alltså inte med bästa vilja i
världen kunnat publiceras förrän nu. På sidan
155 i QTC nr 6 fanns emellertid en preliminär
inbjudan, och· dessutom har nedanstående text
tillsammans med anmälningslistor utsänts till
ett otal rävjaktscentra, varför ingen kan skylla
sin glömska på att han inte blivit bjuden.
INBJUDAN TILL SM l RXVJAKT 1955

Karlskrona radioklubb har härmed nöjet in
bjuda till SM i rävjakt den 20-21 augusti
1955.
Tävlingen är öppen för samtliga rävjägare i
landet och omfattar såväl natt- som dagetapp.
Båda etapperna gå till fots. Frekvensområdet
är det vanliga (3500-3600 kp /s).
Kartor tillhandahållas de tävlande.
Pr·iseT i likhet med föregående SM.
B edömning m. m. i allt väsentligt på tradi
tionellt sätt.
Förläggning: Logementsinkvartering.
FÖTplägnad : Middag 20/8, morgonmål och
avslutningsmiddag 21/8. Nattmål (varm · dryck
och torrskaffning ) tillhandahålles dessutom i
samband med nattjakten.
Kostnader: Startavgift (ink\. karta) 4 :- kr.
Kost och logi c: a 17 :-, buss resor (om erfor
derligt) till lägs ta pris.
Anmälan skall vara Karlskrona Radioklubb
tillhanda senast den 2/8 1955.
Anmälningsavgift (kr. 4:-) insändes sam
tidigt med anmälan om deltagande. Avgiften
avräknas på startavgift m. m. vid ankomsten
till SM men återbetalas ej till anmäld, som ute
blir. Angiv ordentligt avsändare (namn och
signal) å postanvisningsblankeUen.
I första hand ordnas kost och logi ' åt SM
deltagarna. övriga intresserade utspisas och
förläggas efter särskild framställning och i
mån av möjlighet.
Program innehållande tidtabeller, regler
m.m . kommer att tillställas alla anmälda se
nast en vecka före tävlingsdagen.
AdTess: Tävlingens adress är: KarlsTGrona
Radioklt~bb, Postfack 98, K arlskrona:.

Hjärtligt välkomna!
Karlskrona Radioklubb
SM7NF
SM7 ALl
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I ett tidigare nummer av QTC nämnde
SM5RC något om DM i rävjakt. Frågan väck
tes faktiskt första gången av undertecknad vid
ett DL-5 meeting i Norrköping i fjol höst. Det
är kanske därför på sin plats att jag närmare
redogör för mina synpunkter.
Vid de lokala tävlingar som anordnas ute i
landet är det ofta svårt att, trots rävjaktsin
tresset, få ihop ett större antal deltagare. Vis
serligen tillkommer ständigt nya rävjägare
men tyvärr försvinner också en del efter hand,
varför aktiviteten blir ungefär oförändrad. I
Norrköping är det genomsnittliga deltagaran
talet 6, men vid enstaka tillfällen 10, ibland 2.
I syfte att få igång jakter med litet större
deltagareantal föreslår alltså undertecknad
anordnande av DM-tävlingar. Dessa kunde
lämpligen äga rum i samband med ordinarie
DL-meeting där ju vanligtvis rävjakt ändå
ingår i programmet. Förberedelserna för DL
meetingets arrangörer behöver för den skull
inte nämnvärt försvåras. Att ordna en rävjakt
med 3 rävar är väl numera en rutinsak och
SM-tävlingarnas »Tre stora spöken » : Priser,
Mat och Husrum bör nogsamt förenklas bl. a.
på grund av att tävlingarna inte lägges upp
på samma bredd som SM, och att det inte är
frågan om någon nattjakt (såvida arrangörer
na inte äro villiga att åtaga sig det jobbet) .
Det behöver heller inte vara ett pris per del
tagare som somliga arrangörer tycks tro.
Norrköpingsgänget har jagat räv i två år utan
priser om man undantager vandringspriset och
priserna vid förra årets bilrävjakt.

Frän Gävle
meddelar -CLA, att man under våren kört
5 jakter med ett deltagarantal som varierat
från 9 till 4. Kjell Nordin leder överlägset,
följd av -1456 Harry Lindström. -CLA är
eldsjälen i gänget men har under sommaren
måst öVE.!rlämna arrangerandet till -CMH.
Fårösundsgänget
förtäljer genom - AZK om stor aktivitet. Ty
värr är det översända programmet knappast
aktuellt när detta läses, men kontakta - AZK,
K. G. Weinebrandt, BB VII, Fårösund, för när
mare upplysningar.
Den stora skånska rävjakten
skulle enligt QTC nr 5 gå av stapeln 5/6 med
livligt danskt deltagande. Tyvärr har inget re
ferat inkommit. Eventuellt kan vi sedermera
saxa något ur OZ om jakten.
Stockholms rävjägare
har kört hårt hela våren.
Poängjakt 3/4: 1) SM5AIU 0.571f, ; 2) SM5ATZ 0.58 'h :
3) SM5ADI 1.03 % ; 4) 1.09'1,.
Nattpolingj..kt 24 /4: 1) SM5IQ 1.26; 2) SM5AKF 1.44; 3)
SM5ATZ 1.45 ; 4) SM5ADI 1.48.
Nynä.hamn 15/5: 1 ) SM5IQ 1.28; 2) SM5AIU 1.47; 3) Ek
stedt 2.14'h; 4) SM5BZR 2.15.
RävJakt 22/5: 1 ) SM5lQ 1.17%; 2) SM5YD 1.26: 3)
SM5DB 1.36; 4) SM5ADT 1.37 ; 5) SM5AKF 1.41: 6)
SM5BZR 1.58'/".
Arrangörer har va rit -YD et consortes (poltngjaklerna)
samt -AQP m. fl. (Nynäshamn) och BHA-BF-APZ.
En sr>eclell jaltt 8/G hade tyvärr bara samlat 14 deltagare.
Tre vanliga räva r skulle uppsök as. varjämte en fjärde
skulle prickas In på kartan. För varje mm (= 50 m) fel
erhölls 5 min. tidstillägg, såvida inte felet översteg 15 mm
(= 750 m), ty då räknades ·extraräven överhuvud taget
inte. Det gällde alltså a tt r>rlcka rätt inom 750 m på den
2--4 k m från området belägna extraräven för att kunna
hamna i :. fyrarlt.varsklassen :l>. Eftersom resultaten kan vara
av intresse för and r a arrangörer, äterges här prislistan

ganska utförligt (jämför även QTC nr 4/55 s. 109 och QTC
nr 6/55 s. 154). -CBD , -DQ, -AIU, -CDC arrangerade .

SM5APJ
Rävjägare

I Västerås
tävlade man den 19 maj. Ortens rävchef - BSJ
meddelar, att jakten ordnades i skogen mellan
Skiljebo och Lugna gatan av rävarna -BTX,
-BJK och -Xl. Solen sken och allt var idea
liskt utom en av rävsändarna som hördes lite
dåligt. 16 man var med om eftersnacket.
l) Kjellgren 1.02; 2) SM50W 1.15; 3) Ervor
Olsson 1.15; 4) SM5ASR 2.01.
Om poängjakten den 12 juni berättar -BSJ :
»Sedan rävarna -CQE, - BTX och -BGY ut
placerats på lite knepiga ställen, skickades 5
rävjägare iväg. (Vi saknar fortfarande -XP,
-AVS, - TL, - BMS osv. Ryck upp eT, boys!)
Alla sändarna fungerade bra och fyra man tog
alla rävarna. Vi utnyttjade två grustag som
lyor. »
l) SM50W 0.45; 2) SM5AQB 1.37; 3) Ervor
Olsson 1.44; 4) Kjellgren 1.56.

Van!. r.

1) SM5BZR
3
2) SM5AKF
3
3) SM5IQ
3
4) SM5YD
3
5) SM5DB
3
6) SM5ADI
3
2
7) SM5BK
8) Ekstedt
2
9) SM5BLX
1
10 ) Holmgren
1
Bakom pseudonymen
Jansson .

Tid

Prec. r. TIII- S:a
nun fel lägg rlivar

Slut tid

4
2 . 23
2. 03
4
20
4
2.28
1.53
7
35
4
6
30
2.32 '/"
2.02'h
4
2.54
1.44
14
70
17
3
1. 51'/,
1.51'/"
2.02
2.02
17
3
2
1.50
1 . 50
2.02 If,
2
2. 02'/"
2.10
15
2
1.55
3
2.32
70
2
1.22
14
-BZR dÖljer sig numera Torbjörn
-0

Rävjaktslandskampen Sverige-Norge
I vintras diskuterades mellan LA1TB och
SM5IQ möjligheten av att en billast svenska
rävjägare skulle kunna deltaga i en rävjakt
i Trondheim den 26 juni. Under våren tillkom
från svensk sida ytterligare ett par intressera
de bilägare, så att i början av juni tre bilar
(-IQ, -CA, -BRA) med tolv man låg i
~ tartgroparna.
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T. v. Norgemästaren LA9MB med - APF:s vand1'ingspri,s. Till höger: Landskampssegraren
SM5AKF med Trondheimsgruppens vctndringspris.
överst: Bäste LA och bäste SM bästa vänner igen! Nederst överlämnM SM5IQ (t. h.) S,tock
holms Rävjägares gåva till LA1VA i TrondheimsgTuppen.
.
~
utkom plötsligt »Amatorradio», där
LA1 TB är redaktör. Av den framgick, att våra
LA-vänner med anledning av det stora intre~
set för tävlingen beslutat att göra den till a)
Norgemästerskap och b) »landskamp». Efter
som QTC nr 6 redan var under utsändning
skickades en rundskrivelse till de av SSA Täv
jaktsledning kända rävjaktsidkande samman
slutningarna med inbjudan att deltaga i
»landslaget». Så om någon känner sig åsido
satt så ser han nu ändå att vi gjorde så gott
vi kunde i brådskan.
Veckan före avfärden tillkom -BLX (Anna
Maja) med bl. a, -AYL (Sylvia) och den av
-APF till Norgemästerskapen skänkta vand
ringspokalen i bagaget. -APG med see op,
vilka färdades med tåg, skulle också vara med
i Trondheim. Sammanlagt blev det alltså 17
svenskar, varav 10 med rävsax.
På kvällen torsdagen den 23 juni - dagen
före midsommarafton - rullade 4 bilar med
15 man ombord norrut, och efter en trivsam
färd med tältning i Dalarna och Rörostrakten
anlände vi alla under loppet av någon timme
till LA1 TB:s trevna tjäll, där hans stackars
xyl aldrig hann hämta andan mellan omgång
arna - när en grupp inte orkade få ner mera
mat knackade redan nästa billast på dörren .. ,
Efter middag med val biff, kväll med ope
retten »Sommer i Tyroi» och en natt som var
så ljus att vi sydlänningar inte trodde på den
(förmodligen ett trick av ortens turistförening)
fick vi något litet stärkande sömn, innan vi
på söndagsmorgonen samlades vid Fossestua
en halv mil söder om stan.
L
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Där mötte även »fienden» upp med saxar av
skiftande typ, bl. a. ett par med ferritstavar.
Två av saxarna hade blivit färdigbyggda nat
ten till tävlingsdagen, vilket väl inte var helt
idealiskt ur den tävlandes synpunkt, men det
visar hur stort intresset var. Av svenskarna
hade en trubbel med saxen och en med sig
själv, varför 8 man ställde upp mot ungefär
lika många norrmän.
Lite ovant var det förstås med bara en räv
(till nästa gång utlovades flera), med kartan i
skala 1: 25 000 och med 5-minuterspass varje
kvart. Men det ovanligaste var ändå terrängen.
Buckligare dylik har väl aldrig skådats i räv
jaktssammanhang. T. o. m. de kor, som betade
på de minst branta ställena, var s. k. högerkor
eller vänsterkor med korta ben på ena sidan
och långa ben på den andra. Vanliga kor samt
rävjägal'e rullade ofelbart utför branterna.
Sändningarna pågick mellan 12 och 16, men
redan 1305 kröp förra årets svenske junior
mästare -AKF in i rävlyan. Något senare an
lände -BHA och SSA rävjaktsledare -IQ,
varigenom den svenska lagsegern var ett fak
tum. Men inte nog med det: med några minu
ters mellanrum följde yngste man på SM 1954
-BZR, QTC-red. -CRD och dennes bror.
Först på sjunde plats kom LA9MB, som där
igenom blev Norgemästare.
Men låt oss för all del inte glömma, att
LA-ha m s en bara har jagat räv i ett år, medan
en del av oss har sju års erfarenhet av rävjakt.
Norrmännen påpekade själva, att de fått

många värdefulla impulser av den här tävling
en, och något i deras tonfall gjorde det tydligt
för oss, att nästa år får vi ligga i ordentligt
för att klara oss.
Efter tävlingen var de 17 svenskarna Trond
heimsgruppens gäster (') vid den magnifika
avslutningsmiddagen på Fossestua. Tal hölls,
priser utdelades och gåvor överlämnades. Nor
gemästaren LA9MB fick mottaga SM5APF:s
vandringspris (ett syskon till den pokal som
-APF 1952 skänkte till svenska mästerska
pen). Landskampssegraren SM5AKF fick med
sig hem den av Trondheimsgruppen skänkta
vandringsbägaren och erhöll dessutom som
personligt pris en förkromad och graverad
rävsax. Även de övriga i svenska laget,
-BHA och -IQ, fick priser. Alla tävlande
kommer dessutom att tillställas diplom i form
av fotomontage av under tävlingen tagna bil
der.
I små blandade svensk-norska grupper pra
tades det sedan frenetiskt om rävjakt, amatör
radio och livets gåtor i allmänhet, men även
om det var långt till midnatt räckte inte tiden
till för allt man hade att säga varandra. Vi
var därför eniga om, att nästa år ska det bli
ännu en landskamp, den gången på svensk
botten.
På måndagen visades vi runt på NTH av
konstruktör P. Jorgensen och LA2AD, och ef
ter ytterligare sightseeing styrde tre bilar med
tolv man ombord mot söder och väster för att
under en veckas tid köra längs Vestlandets da
lar, på serpentinvägar där snödrivorna på si
dan var långt högre än bilarna och över fjäll
platåer där ögat under flera timmar inte såg
annan barmark än vägbanan (och knappt
det).
Lyckligt hemkomna vill vi svenskar, som
fick åtnjuta så storartad gästfrihet och som
möttes av så kompakt vänlighet, till alla vän
nerna på andra sidan gränsen framföra ett
verkligt varmt tack för allt vi fick uppleva.
Skulle vi våga oss på att namnge ytterligare
några, simlle det väl vara formannen i Trond
heimsgruppen LA1 VA och sedan ... ja, vi vet
precis hur du såg ut, men vi uppfattade inte
signalen - men det är jU3t dig vi menar!
På alla 17 svenskarnas vägnar
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Glimtar från Västerviksmeetinget
Söndagen den 2 maj började med snöblask
men slutade faktiskt med att solen sände sitt
cq mot moder jord. Alltnog - ett 40-tal hams
med barn och blommor trotsade den kylslagna
väderleken och strålade samman i den idylliska
staden Västervik. Vi mottogs med öppna ar
mar av ML et gang och frusna som vi var så
smakade kaffet fantastiskt gott och värmde
som ett överbelastat P A-rör.
Sedan ställde vi kosan mot poweraggregatet
vid överum. QRO-spekulanter fick här sitt
lystmäte vad beträffar både spänning och lik
riktar-»rör». Vad som mest imponerade var
övervalmingsanordningen, som bestod av UK!
Under sakkunnig ledning av WE och BKC fick
vi även bese UK-radion med dess 110 m höga
mast.
Efter dessa imponerande uppfinningar kas
tades vi direkt in i skogen för att jaga räv,
som det heter. Sex saxar plus 4 man utan sax
satte igång med stort allvar och de båda rä
varna plockades av 4 saxar medan 2 fann bara
den ena. Resultatet blev att APJ segrade tätt
följd av FJ och K. E. Gustavsson (samma tid)
och trea blev Stäm berg.
Gissa att maten smakade gott efter detta'
Och det smakade dubbelt så bra när det var
hemlagat. Honnör för detta skall xyl-ML och
-DM's syster ha.
Tiden ilade snabbt och det blev faktiskt inget
större förhandlingsmöte. Vi hann dock prata
litet om platsen för nästa meeting. Visserligen
är Nynäshamns-hamsen tillfrågade, men det är
vår förhoppning att vi kan få höstträffen där.
Under hand har DL underhandlat med DL
Stockholm om ev. gemensamt meeting för hela
5:e distriktet. Men till detta återkommer vi
med detaljer i nr 9 av QTC. Preliminärt kan
meddelas att meetinget går av stapeln någon
gång i september, förmodligen senare hälften,
Alltså, vi träffs i höst på tid och plats, som
meddelas senare. Pse, remember detta!
Så till slut ett tks till Västerviks-gänget för
en trevlig söndag.
73 etc.
SM5RO, DL5jL

SM5IQ
Result.at:
SM5AKF Bo Lindell
2. SM5BHA Ejel! Gustrin
3, SM5IQ Alf Lindgren
1. SM5BZR Torbjörn Jansson
5. SM5CRD Lennarth Andersson
6, Bertil Andersson
7. LA9MB Egil steen ( + Erislian steen)
8. LA8HD Odd Dahl (+ Else Horneberg)
9, LA8NC K. Moxness
10, LA1NC Enul Aasen (+LA7LC)
11. LA5GD Arne Bostad (+F. Stuenaes)
12. SM5CDC Allan Johnsson
L

1.05
1.12
1.13
1.18
1.19
1.21
1.22
1.49
1.50
1.51
1.53
2.40

Förluomad och graverad rävsax samt Trondheimgruppens vandrepokai
Trondheimssouven ir
Trondheimssouvell ir

Norgemästare. SM5APF:s vandringspol..::al samt S1\·I5APG:s hederspris
Svensl..::a.rnas hederspris
Svenskarnas hederspris
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Blekinge-Smålandsmeetinget
Tävlingen, som samlat ett femton tal del
tagare från såväl Blekinge och Smäland som
från Skåne, gick programenligt av stapeln i ett
terrängavsnitt nägon mil norr om Karlskrona.
Vädret var inte det bästa, men deltagarna
lät sig ej avskräckas av regn- och hagelbyarna,
och humöret var det allra bästa. Tävlingen var
väl upplagd med bl. a. uk-förbindelse mellan
rävar och HQ. SM7LV hade förtjänstfullt ord
nat alla arrangemang i samband med jakten.
Prislistan fick följande utseende:
1) SM7A VA, inteckning i vandringspris för
Blekinge. 2) SM7CCH; 3) SM7CZG; 4)
SM7- 2650, inteckning i vandringspris för
Småland; 5) SM7APO; 6) SM7QY; 7)
SM7-1037.
Samtliga pristagare belönades med av fir
morna Johan Lagercrantz, Bo Palmblad och
Elfa Radio, Stockholm, samt radiofirma Wal
lin, Nässjö, skänkta priser.
Efter tävlingen samlades man till ett trevligt
meeting å restaurant Rosenfelt, Karlskrona,
där man diskuterade hjälpantennens vara eller
icke vara, avgränsade jaktomräden, sträck
ning av antenn till rävsändare och mänga and
ra frågor med anknytning till rävjaktsverk
samheten.
Efter förhandlingarna avåts en god och rik
lig supe och som sista programinslag visade
SM7CWC en film frän Alvsnabbens jorden
runtresa med motiv frän olika exotiska län
der.
-NF, - ALl

QRP-TEST
För alla nederländska amatörer anordnar
VERON internationell QRP-contest. Högsta
effekt 7 112 watt och enbart 3,5 Mc CW.
Tävlingstider: 20 augusti 1955 kl. 14 GMT
t.o.m. 21 augusti 1955 kl. 17 GMT.
Anrop : Nederländska amatörer sänder sitt
callfQRP, andra deltagare anropar CQ P A l
QRP.
Tävlingsmeddelande: PA-stationer växlar 6
siffror uppdelade i tvä grupper. Grupp 1 RST,
grupp 2 RST mottaget i föregående QSO.
Var~e station fär köras två gånger med ett
tidsmellanrum av minst 10 timmar.
Poäng: Båda grupperna rätt ger 4 p., en
grupp fel 2 p. och båda grupperna fel lp.
Totala poängsumman gånger antalet körda
P A j QRP ger slutpoängsumman.
Logg : Loggen måste innehålla datum och tid
(GMT) , körda stationer, sända och mottagna
tävlingsmeddelanden samt poäng. Loggen sän
des till P. v. d. Berg, Contest Manager VERON
senast 20 september 1955.
Adress: Keizerstraat 54, Gouda, Netherlands.
Lycka till och 73 de
P . v. d. Berg, Contest Manag er VERON

The First European DX Contest
WAEDC 1955
CW: 0000 GMT 17 september- 2400
GMT 18 september 1955.
Phone: 0000 GMT 24 september-2400 GMT
25 september 1955.
Frekvenser: 3,5, 7, 14, 21 och 28 Mc. Kors
bands-QSO ej tillåtet.
Tävling smeddelande : Europeisk och utom
europeisk stn växlar ett meddelande i två de
lar. Första delen innehåller RST, RSM eller
endast RS rapport, medan den andra delen be
står av tre ~iffror representerande QSO-num
mer (i ordning från 001 oberoende av band).
Icke konfirmerad eller delvis ofullständig
rapport kan kompletteras i förnyad kontakt.
Tonrapport T7 eller sämre ger O poäng.
Dubbelsidig, bekräftad kontakt mellan euro
pe och icke-europe ger e n poäng.
Multi ppel fö,' ieke europeisk station : Varje
kört europeiskt distrikt (enligt W AE-countries
list) ger en poäng per band. Summan av alla
distrikt på alla band ger slutmultippeln.
Multippel för eUTopeisk stn: DXCC Country
List ligger till grund för de europeiska stn-er
nas poängberäkning, W, K (1---0), VE (1-8),
VO, PY (1-9), CE (1-7), ZS (1, 2, 4--6),
VK (1-6), ZL (1--4) samt under testen Indo
china (Fl), Burma (XZ) och Thailand (HS)
räknas som land.
Varje kört land ger en poäng per band.
Summan av landen på alla band ger slutmul
tippeln.
QTC-tr .a,fik : QTC är en rapport om trafik
som ägt rum mellan europeisk och utomeuro
peisk stn under testen.
QTC kan endast sändas av icke-europe.
QSO rapporterat i ett QTC fär icke sändas
i ett senare QTC till annan stn, ej heller till
samma stn på annat band.
Alltså, ju flera QSO :n, desto större möjlig
heter till QTC-trafik.
QTC skall innehålla tid, signal och QSO
nummer.
Ex.: 1200 j G6Z0 / 113, vilket betyder att den
icke-europeiska stn innan han sände QTC, haft
förbindelse med G6Z0 kl. 1200 GMT och att
G6Z0 i sin rapport talat om att detta var hans
113 :e QSO under testen.
Rapport från ett QSO med en viss stn pä ett
band kan inte rapporteras tillbaka till samma
stn på annat band som del av QTC.
Tid:

Max. tio QTC per stn och band får sändas av
icke-europeisk stn. Eftersom bara en kontakt
per stn och band är tillåten måste utväxling
av tävlingsrneddelande och QTC (om sådant
skall sändas) ske i samma QSO.
För att få ordning på QTC-trafiken och för
att undvika dubbelsändningar av QTC har
uppgjorts ett visst system. Ex.: QTC 8/ 10.
Detta betyder att det är den sändandes åtton
de serie QTC och att denna serie innehåller
tio QTC.
Mottaget QTC konfirmeras med QTC + sift.·
ror + OK eller R. Ex.: QTC 8/ 10 OK.
Varje QTC, sänt eller mottaget, ger en po
äng.
Bonus:

Varje stn kontaktad på tre olika
band ger en bonuspoäng, en stn kontaktad på
fyra band ger två bonuspoäng och en stn kon
taktad på alla fem banden ger tre bon1'spoäng.
Sltttpoäng: QSO-poäng + QTC-poäng + bonus
poäng multiplicerat med multippel ger slut
poängsumman.
Klassi n delni ng: Deltagarna indelas i singel
opel'ator stations och multi-operator stations.
Klubbstationer tävlar i multi-operatorkla ~ sen.
C ontest eall: Icke europeisk stn ropar CQ
W AE de XYZ eller TEST W AE de XYZ eller
ännu enklare W AE W AE de XYZ. Europeisk
stn ropar under W AEDC TEST DX de XYZ.
Logg: Det är önskvärt att DARC:s loggblad
användes. Efter insändandet aven internatio
nell svarskupong (flygpost 2 IRC) skickas om
gående önskat antal blad.
Loggen insändes senast 20 november 1955
till DARC - DX-BUl'eau, Fuchsienweg G1, Ber
lin-Rudow, Germany.
Stor framgång i testen och goda ){onditioner
önskar The Contest Committee
DL7AA, DL7EN, DL7CW

WAE Country List l december 1951
CT1 - CT2 - DLjDJ - EA - EA6 - El
- F - FC Corsica - G - Ge -- GD - GI 
GM-GW-HA -HB -HE - HV - I 
IS - IT - M1/9A - I Trieste - LA - LB
Jan Mayen - LB Svalbard - LX - LZ - OE
- OH - OK - ON - OY - OZ - SM 
SP - SV1 j O - SV5 Rhodos - SV6/ 9 Crete 
TA European part - TF - YO - YV - ZA
- ZB1 - ZB2 - 3A - PX/ 7B - 9S - OH0
Åland (under WAEDC ersättning för Pelagic
Islands).
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EDR:s skandinaviske VHF-dag
afholdes d. 20 . og 21. august 1955. Reglerne for
testen bliver :
1. Alle licenserede amatorer, der er medlem
mer af de svenske, norske, finske og danske
amatpr-organisationer under lARV indby
des. Det er dog tilladt at tage qso med sta~
tioner udenfor disse lande.
2. Der tillades een forbindelse med hver sta 
tion i hver perioder.
3. Frekv ens: 144 til 146 Mc/ s.
4. T i der:
L I'J rdag d. 20. aug. kl. 20.00-24.00 GMT.
Sondag d. 21. aug. kl. 09.00-12.00 GMT.
Sondag d. 21. aug. kl. 13.00-16.00 GMT.
5. Points: Der gives 1 point pr. km. mellem de
samarbejden de stationer. Denne udregning
er end baade for telefoni og telegrafi, der
kan anvendes efter behag. Testen vindes af
den station, der opnaar flest godkendte
points .
6. Kode : Der udveksles sredvanlige kodegrup
per, som f . eks. 59013, Vejrhoj , hvilket be
tyder at man horer modparten RS 59, at
det er afs enderens qso nr 13, og at positio
nen er Vejrhoj.
7. Logs: Som 10gblade skal anvendes de sred
vanlige anerkendte test-Iogblade - som an
erkendte i Sverrig og Danmark. Hver delta
ger udrekner s elv sine points til stotte for
aflwntrolleringen.
De frerdigbearbejdede
logs indsendes senest 20. Sept. til EDR's
Traffic Department, P.O. Box 335, Aalborg,
Danmark. - Postvresenets stempel er af
g0rende for rettidig indlevering.
8. Vdo ver B&O-pokalen, der iflg. sine statut
ter kun kan vindes af en OZ-station , fast
srettes pr8i'miernes antal og fOl'm af EDR's
bestyrelse. EDR's diplom gives til den bed
ste station i hvert land udenfor Skandina
vien.
Ersättningslista för VSSR:
add / S ers. VA
GM
Shetlands
» VB
LA
north
of
» /N
No~ay )
the polar » / N
» VC
OH9 Finland
circle
» VN
SM2 Sweden
» /N
Orkneys and Hebrides » / 0
» VO
GM
OZ Bornholm
» jB
» VQ
DL7 West-Berlin
» /7
» VR
ers. VAl, 2, 3, 6
DM
East Zone
ers. UP
SM1 Gotland
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Föreningen Sveriges SändareamatöTeT

Föreningen Sveriges Sända'Te arnatöTeT

FÖRTECKNING ÖVER
LYSSNARMEDLEMMARNA I SSA
SMö-010
SM6-034
SM8-D44
SM5~147

SM6-210
SM3-318
SM5-319
SM5--320
SM6·-331
SM6-359
SM6-400
SM5-437
SM4--471
SM5-611
SM8-61ö
SM4-621
SM5--670
SM4-709
SM5-716
SM6-745
SlI15--871
SM5-910
SM7-939
SM5--977
SM5--982
SM5--986
SM7-1037
SM4-1052
SM5--l079
SM3-1086
S"17·-11 13
SM'-1140
S,,17-116:;
SM6- 1173
SM4 - 1190
SM5-1194

Svenson, Gustaf W., Frejgat. 45/2, Stockholm.
Persson, Ernst, Möllegn.lan 4, Falkenberg.
L arvin, Birger, Apoteket, Greåke r, Norge
(LA2B).
Andersson, E ., Långsjö vägen 146, Älvsjö.
Kållberg, Wilhelm, Floragatan 3 , Hjo.
Hultberg, E vert, Fack 8, Tlmrå.
GllJström , Per , Arkitektvägen 30, Bromma.
Beverud, E., Hallebergs vägen 25, Bromma.
Karlsson , Göte, Nordanvindsgat. 8 A, Göteborg
Lind ström , Sven, Box 354, Surte.
Strömer, Bertil, Box 95, Trollhättan .
Al<erlund, Karl, Brunkebergsåsen 28, Norr
viken.
Amen , Harald, Amnerud,
Lagerberg, Evert, Arkitektvägen 63, Bromma.
Daelander,
S.,
Caixa Postal 212, CARA
S[NHO, Brasilien.
Ericsson, Gunnar, Wasagatan 12, Säter.

Granberg, P., S:a Strömgat. 20/1, Norrköping.
Lagerstrand. Runa, Nämnsbo. Box 733. Säter.
Norrby , Hans. Fridhernsgatan 13/3. Stockholm.
Hellerstedt, Lars. Spaldingsgatan 15 A/5. Gö
teborg S.
Jansson, Lars, Abrahamsbergsvägen 44.
Bromma.
Lowen, Bengt, Hallstanäsvägen 12, Enskede.
Persson, Gunnar, Borgeby 15, Flädie.
Hörnblad, Arne, Nävekvarnsvägen 34. Älvsjö.
Thorstensson, Roland, Döbelnsgatan 45/3.
Stocl,holm,
Eriksson, Lars Erik, Ö. Storgatan 26 A. Ny
köping,
Petersson. Erik, Torggatan 11 C. Perstorp.
Malmberg. Hilding. As phyttegatan 1911, Filip
stad.
Swalen, Ulf, Bergsrådsvägen 46. Johanneshov.
Olsson, Martin, Box 18, H elgum.
Brehmer, Edward , Måsvägen 18 C, Lund.
GUIich, Carl, Scaniagatan 14. Malmö.
ByneII. Ernst. Naffentor p 7, Vlntrie.
Leborg. Ingvar, Drottningga tan 15, AmåL
HOhlteldt, Eskil, Brevlåd a 188, Amotfors.
Larsson. Arthur, Älgskytteväge n 21. Stuvs ta.

SM3-1221 Lundin, Erik, Konsulgalan 14, Sandviken.

SM4-1252 Kvick, Ull mar, Romelevägen 20, Kristinehamn.
SM4-1301 Calson, Gunnar, Skogsrundan 19 A, Karl
skoga 66.
SM6- 1344 Jalwbsson, Torsten, Bllxtorp. Arstad,
SM5 1357 Blomqvisl, Henry, \Vergelandsg. fJ/3, Bromma.
SM5--1365 Adolphson. Carl-Axel, Gref Magnigatan 17 B/4.
Stockholm.
SM5-1407 Yberg, Curt, Terrängvägen 28. Hägersten.
SM4- 1422 Berggren, Evaid, Box 1076. Borlänge.
SM3--1447 Sjö lund, Sigurd, Kraftverket, Kilforsen,
SM3- 1456 Lindström, Harry. Fack 12, SÖdra Val bo.
SM2- 1465 Bjurström, Folke. RInggatan 50, Luleå. 2.
SM2-1469 Bäckström. Erik, Box 18, Håkansö.
SM5--1478 Carlestå.l, Kurt. Skärmarbrinksvägen 28. EIl
skede 1.
SM5-1480 Linderoth, Nils Dage. F allväg. 9 B, Fagersta.
SM4--1482 Holm. Gustav. S:a Klaragatall 6, Karlstad.
SM5--1491 Nyl~n , G. L . Box 178, Lundås Säteri, Häverö
dal.
SM5--1504 Ringström, Sven, Box 2008. Västanfors.
SM5-1509 Korch, Sten, N yckelby gård. Bällsta,
SM6- 1528 Ahlberg. Viking, Parkgatan 31 , Falköping.
SM2-1555 Eriksson, Gustav Verner, Box 11 , MaJäträsk.

SM6- ·1564
SM5--1570
SM4-1593
SM5-1598
SM6-1617
SM5--1660
SM2-1667
SM5--1683

Karlsson , Hans , Ringgatan 23 , Kungsbacka.
Rannemo. Axel . Ringvägen 13. Värsta.
Olsson, Dan, V:a Glänne, Säldebräten.
Swenson, Thore, Silverhöjden.
Warrer. Arne, Dr Liboriusgatan 5. Göteborg C.
Wirselius, John , Vasagatan 13 A, Arboga.
Johansson, Folke , Rästrand, Sandsele.
Bergkvist, Kvarnhagsgatan 28/1, Sthlm-Väl
lingby.
SM2-1721 Sandström, David. Box 6014, Olovsdal, Umeå..

SM7-1741
SM5--1750
SM6-1772
",M5-1784
SM6--1816
SM5-1817
SM4--1818
SM5--1821
8M5--1822
SM6-1824
SM5--1849
SM6-1885
SM6-1911
SM2-1930
SM4-1945
SM2-1955
SM4-1960
SM4--1972
SM5-1973
SM5--1975
SM5--1980
SM5--1991
SM5--1997
SM5--2004
SM6--2015
SM3-2017
SM4-2024
SM4-2030
SM4--2032
SM5--2038
SM3-2039
SM4-2043
SM7-2047
SM4-2085
SM5-2086
SM5--2088
SM2--2090
SM5--2100
SM5--2103
SM5--2105
SM5--2119
SM5--2122
SM4-2l25
SM4-2129
SM4·-2132

Karlström, Gös ta, ö:a Storgat. 13, Jönkö p ing.
Ek, A., Postfack. 31, Stockholm 8.
Robedal , Rune, Off-mässen, F7. Såtenäs.
Fridolfsson. All an, Karlbergsvägen 84/1 ög ..
Stockholm.
Svenningsson, Bengt. Stenäldersvägen 20, Gö
teborg H .
Nil sson, Ake, Lagmansvägen 3, Huddinge .
Johan sson. Kurt, Kungslyckan, ö s t a nsjö.
Törnqvist . Hugo. Spångavägen 16, Bromma.
Engstam. Bertil , Vindragarvägen 2/6, Stock
holm Sv.
Johansson. Gustav, Kungsgatan 14, Alingsäs.
Kungl. Tekniska Högskolan, Inst. för Radio
teknik , Stockholm 70.
WIIlqulst, Sit, Orangerivägen 25. Göteborg.
Larsson, Curt, Vegatan 40, Götebo rg.
Wagenlus, Halvar, Järnvägsgatan 25. Kiruna.
Forsman, Kar l-Erik, MarniisgaL 30, Ludvika.
Sandgren, Paul, Ledusjö. Baggård.
Blom, Gunnar, S:a Kyrkogatan 2, Karlstad.
Larsson, Erland. Box 1043. Hagge.
Breinertz. Käthe. Valtentornsgatan 5. Motala.
Lauren. Thure, Björkhagsväg. 15, Uppsala 10.
Persson, Gunnar. Högalidsvägen 9, Finspång.
Jerred , Sven. Stralsundsgatan 40, Enskede .
lIIichaels~n. Torolf, KungsgaL 16, E ski lstuna.
Johan sson, Elmer. Nybyholmsgat. 10, Arboga.
Johan sso n. Walfrid, Box 4, överby.
Wiingermark, Ture. Fack 24, Freluga.
Gustavsson, Gunnar, Kungsgatan 1, Filipstad.
Back, John, Box 300. Arjäng.
Slik, Göthe, L. b. 201 T, Hagfors.
Kungl. Tekniska HögskOlan s Bibliotek, Stock
holm 70.
Danielsson, Jan. Box 35, Hennan.
Holmgren . Bertil. Siivsjövägen 21 , A rvika .
H åka nsson. Gunnar, Rydsgärd.
Berglund, Sven, Box 189. Kallholsfors. Mäss
b acken.
.
Eriksson, Eskil , Wormsövägen 21, E nskede 3.
öhl~n , Lars, Kommendörsgat. 25/2, Stockholm.
Sundquist, Gösta. Viktoriagatan lO , Boden.
Lenneheim, Helge. Tjärhovsgatan 5/5, c/o Len
nartsson, Stockholm SÖ.
Sällström, Ragnar, Margaretavägen 66, En
skede.
Runnerström. Rolf Erik. FOlkungav!igen 14.
Nyköping.
Holström, Stig-, Fredagsvägen 30. Enskede.
Gustafsson. Karl Erik. Hllsebygatan 5 B.
Norrköping.
Peterzon. Bo. Rude. Aske rsund .
Nyström ,Olof, Trotsgatan 8. Falun.
SChönnings, Thure, S:a Järnvägsgatan I S.
Ludvika.

SM8·-2137 Berglund, Arnold . Robinson SL. Center Mo
riches, L.I., N,Y. , USA (W2FCO).
SM3-2139 Söderström. Carl, Idbyn.
SM5-2144 Flodqvist, S. Börje, Torsgatan 23. Köping.
SM7-2169 Sandblom, Ingvar , SkOl gatan 9. Skillingaryd.
SilIl-2176 Johansson, Jan, SÖdervägen 13, Visby.
SM6--2180 Johnsson, Erland, Fastorp, Holm.
SlI14-2181 Lindström. Sven Arne, Al mo, Box 437. Siljans
näs.
SM3-2194 Rehnlund, Sören , Box 125. Frånö.
SM6-2196 Björkman, Göte . Magnusvär;en 23. SävedaIen.
SrvI5-2213 Kreuger, Marianne. F r ä.lsn lngsa rmens Hotell,
Stockholm.
SM4-2220 Jansson , Lars, Spångbergsgatan 2, Filipstad.
SM2-2226 Forsberg, To rsten, Mo. Lögdeå.
SM6-2231 Tholson, Arthur, östbjörke, Norra Björke.
SM7-2243 Andersson, Alwar, Hagaborg. Box 9, Rödeby.
S~I5--2259 Sylwan, Ragnar, Lycl,selevägen 156. SthlmVällingby.
SM7-2267 Hagman. Lennart. Sveagatan 27, Tranås.
SM 5--2286 Linder. Karl-Erik, Rörläggarväg. 28, Bromma.
S1I14-2287 Akerström. Ake , Box 371, Björkäs, Gränges
berg,
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SM5--2292 Wessman, Harry. Alviksvägen 41, Bromma.
SM5--2294 Lundqvist, La rs , Nybyggarvägen 3. Johannes
bov.
SM3-2295 Westman. John Helmer, Bergeforsen.
SM5--2299 Thorsemar, Robert. Svartbäcksgatan 97 Cfr.
Uppsala.
SM3-2300 Aberg, Sune, Box 537, Gysinge .
SM2--2308 Rönniund, Lennart . Fack 247, Vilhelmina.
SM6-2313 Wagner, Jochen, Wieselgrensgatan 9 C, Göte
borg.
SM4- 2324 Karlsson, Adolf Fredrik, Sannerudsgatan 17,
Kli.
SM6- 2325 Berndtsson, ROif, Bufjällsleden 1 C, Göte
borg H.
SM5-2350 Berglund , Ake, Box 320, Söder fors.
SM5--2361 StockhOlms Stadsbibliotek. Odengatan 53,
Stockholm.
SM7-2371 Norsander. Wilh., Drottninggatan 1 A. Jön
köping.
SM5--2376 Ewertz, Hans. Fägelbovägen 13, Nacka.
SM5--2378 Karlsson , Bengt , Knypplerskevägen 24. Brom
ma.
SM6-2382 Lind~n, Erik. Lillatorpsga ta n 7 B. Göteborg .
SM3-2389 Englund, Rolf. Björneborgsgatan 4, Sundsvall.
SM7-2393 Sandberg, Ake, Köpmangatan 15. Eksjö.
SM5--2396 Lind, Jan-östen. Nyhemsvägen 2, Spånga.
SM5-2400 Lennartson. Emanuel , Tjärhovsgatan 5/5,
Stockholm SÖ.
SlI'[ 2-2410 öberg, Birger, Box 17, Maläträsk.
SM7-2415 Andersson, Ake. Halmstaby, Axelvold.
SM3--2416 Holm. Lars-Olof. Box 295. Matfors.
SM5- -2421 Ladsjö, Gustav, Götgatan 35/3 ög.. Stock
holm SÖ,
SM3-2425 Svensson r Sven-Gösta, Bryggeriet, Ljusdal.
SM5--2432 Martinsson , Erik, Matilda Jungstedtsväg 32.
Enskede,
SM3- 2433 Sty!, Gunnar, Lenninge, Bollnäs.
SM7-2441 Christersson, Knut-Göran. östergårdsgaL 1 H.
Malmö.
5M6-2442 Jansson, Kurt Axel, Box 681, Karlsborg.
SM7- 2443 Andersson, Arne. Mariagatan 20, Ystad.
SM7-2445 Hansson, Hans, Esplanaden 9, Ronneby.
SM1-2447 Andersson, Göran, Mejeriet, Krylbo.
SM7-2448 Ekelund, Bertil, Box 54, Ronneby Hamn,
SM7-2451 Andersson, Stig. Jönköpingsgatan 36, Hälsing
borg.
SM5--2452 Bräge. Torsten . Drottninggal. 10 B. Linköping,
SM3-2155 Olsson , Ingvar, Box 567. [(ila fors.
SM5--2458 Degardh, Gerth, Chapmansgatan 6/2. Stock
holm .
SM5--2459 Dahlberg. Jan-Eril', Skeppsholmen, Stock
holm 100.
SM5-2460 Lindroth , RolC , Storgatan 24, Vadstena.
SM5--2462 Ameen, To re, Alstervägen 14, Bromm a.
SM2-2465 Lindberg. Rune. Stensättersgatan 37 B. Katri
neholm.
SM4-2475 Carlsson. Carl Fredrik, Nybrogatan 46. F a lun .
SM3-2479 öberg. Valdemar. Skallsta. Salteä.
SM5-2482 Josefsson, Arno ld, Bangatan 6. Surah amma r.
SM7-2483 Hedin. Hans, Stensllult, Slimmingeby.
SM7-2487 Persson, Einar. Kilian ZOllsgatan 4 A/l. Mal
mö.

SM7-2488 Erikss on, Edgard , Ribevägen 16 A, Malmö.
SM5-2500 Thorse n . Birger. Disponentgatan 3/1, StOCk
holm K
SM3~2509 Eriksson, Erik , Njöte, Njutänger.
SM3-2512 Hedell, H å.kan, 'fivolivägen 14. SundsvalL
SM5-2514 Stenberg. Sören, Tämnarvägen 31. Johannes
hov.

SM3-2:;19
SM4-2522
SM3-2527
SM5-2532
SM5-·2534
SM2-2535
SM5--2538
SM4-2539
SM3-2541
SM7-2546
SM5--2553

Edlund. Göte, Garvaregatan 6 A. Härnösand.
Broman, Ake, Box 1016, Falun.
Näs lund, Arne, Bönhamn. Björnåsb y.
R ahm, Sixten, Petrejusvägen 40. J ohan neshov.
Jahnke. Harald. östra gatan 51. Uppsala.
E riksson, Karl-Everl. Gullsjö. Tväråbäck.
Gezelius. Selfrid. ösby, Tillberga.
Jacobson. Herbert, östvik , Arvika.
Eriksson, Leif. D 217. östersund 5,
Svensson . In gema r. Nissaryd, Hyltebruk.
Spång, Gunnar, Högbergsga tan
71/2 ög ..
Stocl,holm.
S~14 - 2551 Aström, Helge, Plåt 5, Bergslagsbyn, Bor
länge.
5"12-2566 Knuts. William. Mangigatan 4. Kiruna C.
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SM7-2570 Ivarsson, Per Oiof, Peder Holmsgatun 11 B,
Ronneby.
SM5--2573 Järdemyr. Lars, Flygaregatan 4. Motala.
SM5--2574 Kindstedt. Evert, Bildhuggarvägen 16, Johannesho v.

SM8-2576 Hersom , Stougaard (OZISH ) , Aars. Danmark.
SM4-2578 Grlnnerud , Enar , Solåsen, Sörvik.
SM7- 2579 LeU. Jörgen, Stations ga tan 9 B. Västervik .
SM7- 2583 Friberg, Göran, Söderlingsgatan 22, Tranås.
SM3-2594 Damgren. Hans, Box 25. Bispgärden.
SM4-2599" Forss, Göran, Box 718, Asl<ersund.
SM4-2601 Haag, Bo, Box 568, Fredrik sberg.
SM7- 2614 Nordstedt, Börje, Box 124, Stockaryd.
SM2-2616 Friberg, Jan, I 19 A. Boden 19.
SM6-2619 Gliving. Hugo, Donsöga t a n 13 D. Göteborg.
SM 7-2621 Peterson, Kenneth, Stockl1olmsvagen 7 A. Ek
sjö.
SM5--2622 Söderberg, Slig. östergatan 10, Eskilstuna,
SM:>--2624 öjelind. Lennart, Centralvägen 8 A. Uppiands
Väsby.
SM2-2625 Wallin, Carl Eric, RInggata n 16. Luleä 2.
SM5--2626 Hainer, Göran, Djursholmsvägen 35, Stock
sund.

SM4-2667
SM2-2671
SM4-2673
8M4 - 2675
SM5-2676

J acobsson , Rune. Radhusall~n 33. Bromma .
Dufv", Kurt Ake. Box 5354. Sundsvall.
Källman. Jan-Erik. L :a Engelbrektsgatan 21.
Törnberg. Eric, Hjovägen 25, Skövde.
Adolfsson, Bengt , Vallgatan 6, Nynäshamn.
Olsson. Ragnar, BreviäcIa 121. Amotfors.
Hagelberg, Gunnar, Jarlagatan 4, Skara.
Nilsson. Harry, Geijersholm.
Lång, Bengt, Skrukeby. Mjölby.
Wall, Gunnar, Norrboda 1139. Nässjö.
Nilsson, Nils-Göran, Hå..
Holmqvist. Bo, Skänegatan 113/'". Stock
holm SÖ.
Hermansson. Bo, Smedjegatan 2. Jönköping.
Bergersten, Bengt·Eric. Krongårdsringen 14 ,
Luleå 2.
Wussow, Kurt. Heleneborgsgatan 14/5 c/o An
nell, Stockholm SÖ.
Persson, Lars-Ove , Sibyllavägen 3. Hallsta vi k.
Juhlin, Per, Norra Bredäker.
Nilsson, Bo, Hästholmsvägen 16/6, Stock
holm SÖ.
Nilsson, Allan. Jonstorpsvägen 3, Filipstad.
Forss~n, Dan. Norrbölegatan 15, Skelleftea.
Söderquist, Göte, Fack 33, Värm L Nysäter.
Roas, Hans, Box 64, Kvarnsveden.
Norrby, Sören, Prästgärden, Akersberga.

S~f4-2677

Rasmussen , Peter, }{arlslund, Bograngen .

SM5--2632
SM3-2633
SM7- 2634
SM6-2635
SM5-2636
SM4- 2642
SM6- 2643
SM4- 2644
SM5 - 2646
SM7--2650
SM3-2651
SM5-2652
SM7-2655
SM2-2659
SM5--2661
S1I15--2663
SM2-2664
SM5--2665

SM5--2683 Pilst.röm . Göran . Stenhagen. Akersberga.
SM4·-2684 Persson, Finn, Asgatan 66, Hedernora.

SM7-2685 Andersson, Gösta, B a dhusgatan 3 A, Torneiilla .
SM2-2686 Vpl. 873 Arn t Bohman . 1 komp. S l B,
Boden 19.
SM2-2687 Roos . Göran. Lötga t an 1 , Eskilstuna.
SM4--2688 BUlow. La rs. Box 3745, BorHinge.
SM4-2690 Jansson . Lennart, Järnvägsgatan 19. Säf[le.
SMl-2692 Hultquist . Samuel, N. Murgatan 21, Visby.
SM4-2693 Johansson, B e ril. Kilavägen 30, Säffle.
SM4-2695 Eriksson, Bengt, Fack 39, Dyitabruk.
SM7-2606 Axelsson. Torgny. Sjöaryd, Skiliingaryd.
SM6-2699 Rosendahl , Torsten, M/S Vingaland, Sv. Ori
ent Linjen. Göteborg fvb.
SMl-2701 Johanson. Nils-Eric, S:t Clemensgatan 2,
Visby.

SMl-2702
SM5- 2703
SM3- -2705
SM5--2706
SM4-2708

Sjögren, Frank. Skeppargatan 14. Visby.
Hedlund , Nils. Ringvägen 127. Stocl<holm SÖ.
Arnström, Sven Erik. Box 131, Sundäsen.
Bertil sson, Bill . B l , 2 komp. S l . Solna 6.
Bennerholt, Alfred, Oscarstjernegatan 10 A.
Kristinehamn.

SlI11-2709 östholm . Jörgen. Follingboväg 34. Visby.
SM6-2710 Nygårdh. Ake, Sergelsgat. 2 D/IV, Göteborg Ö.
S1I15-2711 RödÖö. Curt. östermalmsgatan 68, Stock
holm Ö.
SM7-2713 Påhlsson, Jan Ingvar. Islandsvägen 2, Eslöv.
SM5-2715 Lorent zo n, Stefan. Box 109, Eskilstuna.
SM3-2716 Daleborn, Alf H., Hagtornsgatan 8, Gävle.
SM5-2718 Hult, Robin, Älgvägen 24, Saltsjö-Duvnäs.
SM7-2720 Paul sson. Lars, Box 520. Tyringe.
SM5--2724 Molinder, Henrik, Hägervägen 3. Enskede.
SM4-2725 Björkman,
Carl-Göran.
lngenlör svägen
10,
Va.xholm.
S1I15- 2727 Backlund, Mauritz, Kammakar~at"n 42 , Stock
holm Va.
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SM3-2728
SM7-2729
SM7-2730
SM7-2731
SM4-2732
SM6-2733
SM7-2734
SM5--2735
SM2-2736
SM7-2737
SMI-2738
SM2- 2739
SM3-2740
SM5-2741
SM8-2742
SM4-2744
SM1-2745
SM4-2746
SM5--2747
SM8-2718
SM2- 2749
SM2--2750
SM4--2751
SM4-2752
SM7-2753
SM6--2754
SM2--2755
SM7-2757
SM2-2758
SM5--2759
SM7-2760
SM7- 2761
SM7-2762
SM7-2763
SM5--2764
SM~2765

SM5--2766
SM4-2767
SM6- 2768
SM5--2769
SM5--2770
SM5--2771
SM5--2772
SM7- 2773
SM2- 2774
SM3-2775
SM6-2776
SM2-2777
SM3-2778

Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Johansson, Åke, Brä nnavägen 20, Härnösand.
Sjöberg, Klintgatan 29, Osby.
Svensson , Leif-Åke, Kyrkagatan 6, Osby.
Eriksson, Lars-Erik, Box 55, Osby.
Ericson, Lennart, Sörbyallen 29, örebro.
Petersson, Roland, Andersgårdsgatan 9 C,
Göteborg H.
Ahlgren, Bertil, Steninge, Axelvold.
Nyström, Karl, Hästhagen, Svartsjö.
Johansson, Gunnar, Box 3561, Lycksel e.
Carlsson, Jan-Åke, Smedjegatan 9, Osby.
Kristoffersson, Karl Johan , Ringome, Hemse.
Emanuelsson, Kurt-Ove, B ox 47. N ord maling.
Haglund, Fritz, Fack H, Anundgård.
Snibb, Erik W., Stentorpsgatan 23 A, Väs
teräs.
Suominen, Lenna, Nakkila, Finl and.
Åhsberg, Göte, Box 4305, Domnarvet.
Spengler, Edvard, Svanägatan 17 , Karlstad 2.
Persson, Per, Solviksgata n l, Karlstad.
Wandel, Sten, Vidargatan 6/2, Stockholm Va.
MÖller, Jan Kuno, 3348 E El Segundo Blvd. ,
HA WTHORNE, Cal., USA.
Dehlin, Gunnar, Box 250, Hörnefors.
Llljedal, Ulf, Box 330, Nordmaling.
Olsson, Åke, Kungsgatan 45, örebro.
Israelsson, Björn, Rosängen, Söder , örebro.
Persson , John, Brante v ilt.
L yde lI , Lennart, Ekelid , Sve nljunga.
Eriksson, Bengt, Box 304 , Nordmallng.
Wärdal, Bengt, Villa Stensborg, Os by.
Bölin, Oskar, Box 820, SI<elleftehamn .
Carlsson, Lennart, Fredagsvägen 34 nb, En
skede.
Borg, Carl-Göran, Repslagaregatan 3 a, Eksjö.
Wikström, Jan, Häradsvägen 26, Stuvsta,
Bergqvist, Jan-Olof, Norra Storgal. 15, Eksjö.
Wlnb!adh, John-I va r, Jönköpingsvägen 28,
Vaggeryd.
Westeriund, Bernt, Högbergsgatan 34/3 , StOC k
holm .
Oslergren, Lars, Sloräng, Resarö.
Lundgren, Kurt, Kat. V:a Kyrkogata 4 c/o
Dallmer, Stockholm SÖ.
Glanzen, Sune, Box 516 c, Vålberg.
Fjellman, Per, c/o SEM, Åmäl.
Flygare, Allan, överby, Resaro.
Berg, Kjell, Räcksta säteri, Angarn.
ForSberg, Jan Åke, Tunnelgatan 17, Stock
h olm C.
Nilsson, Nils-Arne, L Ä K, F 20, Uppsala.
Andersson, Stig L., Postläda 292, Lönsbocla.
Andersson, Carl-Gustav, Fredsgatan 17, Luleå.
östlund, Stig, Box 1135, Svartvik.
Qvarfordh, Lennart, Sören Falkmansgatan H,
Falkenberg.
Arvidsson, Arne, Box 513. Hörnefors.
Stlernström, Sven Erik, Parkgatan 15, Sunds
val l.

Förteckning över militära amatör
stationer anslutna till SSA
SL5AB
SL7AC

Kungl. Signalregementet, Stockholm.
Kung L Norra Skänska infanteriregementet ,

Kristianstad.
SL2AD
SL3AF
SL3AG
SL3AJ
SL5AK
SL6AL
SL6AM
SL2AN
SL2AO
SL5AQ

Kungl. Signalregementets kompani i Boden.

Boden.
Kungl. Häl singe regemente, Gä vle.
Kungl.

V ästernorrlands

regemente .

c/o

T.

Lundgren , Nipvalla väge n lO, Sollefteå.
Kungl. Norrla nds trlln gkär , Sollefteå.
Kungl . Livgren adjärregementet, Linköping.
Kungl. Signalregementets kompani i Skövde,

Skövde,
Kungl. H a llands r egemen te, Halmstad.
Kungl. Norrbottens r egemen te. Boden.

Kungl. Västerbottens regemente, Umeå.
Kungl. Södermanlands regemente, P3, Sträng
näs.

SL5AR
SL5AS
SL3AU

Kungl. Upplands regemente, SignaloIficeren ,
Uppsala.
Kungl. Stockholms luftvärnsregemente, Lv 3,
Norrtälje.
Kungl. Härnösands kustartillerikär, Härnö
sand.

Föreningen Sveriges Sända' reamatörer

SL5AX
SL5BB

Marinens Signalskola, B e rga, örlogsberga.
Kungl. Vaxholms Kustartlllerlregemente, UB
IV, Oskar Fredriksborg.

SL7BC

Kungl. Karlskrona kust a rtilleriregemente,
Karlskrona.

SLIBD

Kungl. Gotlands kustartiller ikär, c/o N. Nord
ström, KA 3, Färösund.
Kungl. ÄlvSborgs ku st a rtilleriregemente, Göte
borg.
Göteborgs SignaibefälsförenIng, c/o Erik Jo

SL6BE
SL6BF

WASM
utdelade under tiden 1 juli 1954-30 juni 1955.
C02BM

hannesson, Stillestorpsga tan 12, Göteborg.

SL5BH
SL6BK
SL6BM
SL5BO
SL4BP
SL7BT
SL6BU
SL7BV

Flygvapnets signalskola, Västerås.
Kungl. Bohusläns regemente, Uddevalla,
Kungl. Älvsborgs regemente , I 15, Borås.
Armens signalskola, Stockholm 12.
Kungl. Dalregementet, I 13, Falun.
Wendes Artilleriregemente, A 3, Kristianstad.
Kungl. Karlsborgs Luftvärnsregemente, Lv l ,
Karlsborg.
Kungl. Blekinge flygflottilj , 2 div. F 17, Kal
!inge.

SL7BX

SL7CT

Kungl. Norra Smälands regemente , c/o Len
din, 'I 12, Eksjö,
Kungl. Skånska Trängregementet, T 4, H ässle
holm.
Kungl. Signalregementet, StockhOlm 6l.
Kungl. Hallands fl yg flottilj , F 14, Halmsta d.
Kungl. Södra Skånska In fa nteriregementet, I 7,
Ystad,
Kungl. östgöta Luftvärnsregemente, L v 2, Lin
köping.
Kungl. Södermanlands flygflottilj , Avd, VII,
F Il, Nyl<öping.
Kungl. Gotlands A rtillerikär, A 7, Visby.
Kungl. Göta PansarIivgarde, Enköplng.
Kungl. Skaraborgs Pansarregemente, 8 komp.,
P 4, Skövde.
Kungl. Skänska Pansarregementet, P 2, Hässle

SL6CY

holm.
Kungl. Livregementets Husarer, Att. Signaloffi

SL5CZ

Kungl. Svea Artilleriregemente, Att: Ofu I vars

SL5FRO

son, 8 batt., A l, Sundbyberg 5.
FRO-förbundet, Box 743, Stockholm l.

SL7CA
SL5CB
SL6CE
SL7CH
SL5CN
SL5CO
SLICP
SL5CS
SL6CV

ceren, K 3, Skövde.

TELEGRAFERINGSKURS
Telegraferingsundervisning
för
nybörjare
ordnas såsom förr om åren vid Armens Sig
nalskola i Stockholm under höstterminen 1955,
Anmälan skall ske så snart som möjligt till
expeditionsföreståndaren på Centralförbundet
för befälsutbildning, tfn 611591 (kl, 9,00
16.00, ej lördagar).
Signalskolan tar således
icke emot anmälningar, Kursavgiften är kr,
60:-. Arrangör: FRO.
-APG

o Z-S M - T E S T E N
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Årets tävlan mellan OZ och SM går av sta
peln veckoskiftet 1 och 2 okt. Det är i år fjärde
gången denna tävlan genomföres, Alla inneha
vare av operationsdugliga riggar uppmanas
enträget deltaga i denna tävlan,
OZ-hamsen
har oftast slagit oss i både NRA U och OZ
SM-testerna. Visa nu att trafikteknikens hög
borg sitter på SM-sidan av Öresund. SM6ID

SM6 distriktsmeeting i Skövde
Nämnda meeting avses hållas den 11 sept,
1955 på Alphyddan i Skövde, Programmet in
nehåller bl. a. besök på Signalregementet med
demonstration a v radiomateriel, förfriskningar,
rävjakt, trafik m e d i förväg monterade statio
ner fl. la Field Day och en middag till facilt
pris. Definitivt program för Skövdemeetinget
inflyter i septembernumret av QTC.
SM6ID, DL6

l

CR6AI

G3FGM
G3HHV
G8TS

STIDJ

GC2FZC

DJlKE
DJIVS
DLIAV
DLIDH
DLIEH
DLIGU
DLILZ
DLIML
DLINN
DLIQT
DLIYK
DL3CM
DL3EA
DL3NX
DL3VP
DL5CK
DL6CT
DL6QA
DL6WD
DL6XZ
DL7AY
DL7DI
DL7EM
DL9NA
DL9NF
DL9PR
DL9SE
DL9YC
DM2ADL

GM3JDR

EAICP
EA3IH
EA3IX
EA4BH
EA5AF
EA5BD
EA9DF
.t<'3UC
F3WJ
F8LP
F8ZY
F9NY
FA3HH
FA3JY
G2DUP
G2LU
G3ASL
G3BSR
G3CKL
G3EPG
G3EYN

HB9GU
HB9IL
HB9MU
HB9MW
HB90B
HB9PA
HB9PR
nCEA
ncsp
IlCZE
JAIAA
JAICR
JA3AH
JA3BP
JA5AB
JA8AQ

ON4KR
OZ5UF
OZ7AX
OZ7CP
OZ9DX
PA0SPR
P A0XE
PYI A NR
PYI ARZ
PY20E
PY3QX
PY6BN
PY6QU
PY7ACQ
SP5AA
SP9KAD
TF3AR
VI<2ZC
VK5HI
V06U

KP4TF
LA2B
LA4ME
L A 51 D
LA6 YC
L A7FD
LU6AJ
LU6DJX
LU8ABL
LU8EN
LZIKDP
OD5AD
OD5BA
OD5LX
OE5CA
OE13USA
OH2KH
OH2LU
OH2MQ
OH3RA
OH4NT
OH50A
OH50U
OH50Z
OH5PB
OH5PE
OH5PG
OH9NV

VU2KV
VU2MD
WIHX
WIVG
WIWAI
W2C NT
W2EMW
W2FJH
W2GVP
W2SAW
W2WDP
W3JTK
w3MDE
W30CU
W6GPB
W8JIN
W80PG
W8PCS
w8VLK
W9ABA
W9UKG
W9WFS
W0NLY
YUIAA
YU2DU
YU3AB
YU3AJK
ZD2DCP
4X4FS
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80 meter
har i sommarvärmen inte lämnat några större
spår efter sig i rapportskörden, men vi har
erfarit att 4APZ har kört en LU och tror oss
veta att det kan finas en del dx fram på små
timmarna, men kanske det finns annat att
göra då.

10 meter

har under våren v isat enstaka öppningar 
sålunda rapporterar BSA 4 st. LU mellan 2000
och 2030 med S9 + åt båda h å llen en k väll i
maj, Under sommaren har bandet öppnat för
Europa då condx varit på det humöret.

40 meter

Mitt i den ljuva sommarvärmen har det flu
tit upp ett stönande från vår gamle vän Bugge.
Denna gång handlar det uppenbarligen om de
öden och äventyr han haft i mer eller mindre
gott sällskap med sin mottagare. Hans brev
lyder in extenso:
»Dr DX-red!
Ni skulle knappast tro Edra värda ögon om
ni fick se min Rx . Alla skalor och glas är för
länge sedan krossade så att allsköns flygfän
fritt kan passera ut och in i lådan. Jag har
faktiskt funnit att humlor har den största di
elektricitetskonstanten av alla insekter då
mottagaren aldrig gör sådana frekvenshopp
som när en sådan börjar bygga bo i oscillatorns
gangsektion. Dessutom blir det lätt brum eller
rå ton när jag lyckats ställa in på en foni
eller cw-station. Tråkigt nog har dessutom hela
axelsystemet rostat ihop så att jag måste flyt
ta på skalan för hand efter att ha vridit på
gangen med en flacktång. Det har visat sig
mycket svårt att få n å gon ordning på kalibre
ringen med denna metod. Skallam pan måste
vara urskruvad eftersom 6-voltsuttaget be
hövs för den snabblödkolv jag ständigt får ha
påkopplad för att hålla styr på alla lösa slad
dar som vill pressa sig fram ur innandömet på
detta vidunder till mottagare. Volymkontrollen
skrapar så våldsamt att jag blivit tvungen att
lägga in en permanent galleriäcka i stället
och fl y tta potten till att ligga t värs över hög
talaren . Då skrapar det i alla fall inte, men det
blir lätt QSB på signalerna. Tendensen till full
ständig hoprostning av hela skrovet har även
spritt sig till bandomkopplaren, så att numera
måste jag använda en särskild bandskiftnyckel.
Allt detta är nog gott och väl, men häromda
gen tyckte jag att ödet lekte litet väl hårt och
burdust med mig. Då jag nämligen skulle skif
ta mellan 80 och 40 gick omkopplarens axel
tvärs av och fastnade emellan banden. Därför
vet jag ingenting om var de stationer ligger,
som jag någon gång lyckas höra efter denna
händelse. Kan jag möjligen få ett gott råd om
vad jag skall göra - red. för DX-spalten kun
de väl öppna en särskild spalt för DX-arnas
plågor?
73 de
Bugg e»

Svar: Ja, vad skall man säga? Det bästa
vore väl att använda Rx:en som sänke nästa
gång du sitter och metar.
VenIigen
DX-red.

är tydligen någo t populärare - sålunda rap
porterar 5BFR att han kört 4X4BD och
PX1ZA men den sista är nog rätt tvivelaktig.
Från John SM5WM har vi fått en lång lista
med DX som han kört: W1·- 4 och 8, PYl-7,
LU, V02AE, KP4ACB och -ACI, OD5JP,
VP9BM och -BL, EA9AP och -BJ samt till
sist CE7ZJ, allt kört mellan 0000 och 0500. Fb
John, men när sover Du?
20 meter

har varit mycket trevligt för alla DXCC-aspi
ranter som har tid att försaka några timmars
nattsömn. Bland de call som hörts må nämnas
XE, TG, YS, HK0, VP2DA, VP5DC och alla
de mera vanliga från detta område. Från Asien
rapporteras JA, VS1, 2, 6, VU, AP och KR6
mellan 1300 och 0200 . Av QSOn må nämnas
KR6AZ (BSA, fone, 1000), KR6MC (AQW,
cw, 0230), XW8AB (cw, 1800) och YA6GAL,
som påstår sig vara OK och säger QSL via
W6GAL men denne vet ingenting om det hela
så det är nog inte mycket att tro på. Till sist
rapporterar AQW att han kört AP2BP på SSB
(1500 och 1900). Ur Afrikaskörden plockar vi
FR7ZA (BSA, cw, 1700) , ZD2HAH (AOO, cw,
1700), ZD4BF (AQW, SSB, 1930), ZD6RM
(cw, 1930). Aven lång rad sydamerikaner
' plockar vi ZP5GM (AOO, cw, 2300), HC1FG
(BFR, cw, 0630) , HC1ER, ES, 6K! (fone, 00
06), HK1TH, 3BO, PC, FV (cw och fon e 00
03) och från AQW på SSB CP5EK. Ifrån Nord
amerika, där W och VE går igenom så gott
som dygnet runt må nämnas VP9BO, BM, BU,
D, G och L på cw och fone 01-05 (Var det
någon som behövde VP9?), FM7WP (BSA,
cw, 1130), KP4DP (fone 0700) , KZ5EM och
IF (cw 0100), HH2W (fone 24), HR1LW (fone,
01301. VP5AKO, KJ (fone 020) samt diverse
TT och CO/CM vid samma tid. På SSB har Jan
ne 5AQW kört W och VO och saknar nu efter
knappt två veckor endast VK för W AC på
SSB. Vi höll så när på att glömma att AQW
också
rapporterat
KG4AK, YN1PM och
W60XS/VP2 på cw (den sista räknas för Lee
ward Islands).
15 meter
förefaller lida lika mycket av sommartorka
som allmogen men några småsaker finns dock
rapportera utöver de vanliga kortskipen :
CR9AH (CO, fone, 1130), VS6CW, MP4BBL,
BBV, ZD6RM (cw, 1630), EL3A, VQ, ZE, PY,
LU8EN, CX3BL och IlBRN/ M1, allt CO. Ut
över detta plockar DX-red ur egna loggar
YI3WW, EA9, YV5AB och CX2CO.

)

Strays
HK3BO heter Victor Arne och är gammal
svensk, som har egen signal nerei Bogotå;
han är igång efter midnatt svensk tid och vill
gärna ha kontakt med SM och talar bra sven
ska.
- Enligt vad vi sett i andra tidningar är
ON4QX / AC4 igång från Tibet men vi vet inte
vem som är operator, det är i varje fall inte
ON4QX som sitter vid nyckeln.
För att göra det litet lättare att skilja på
KC6 (det är 2 olika länder) så saxar vi ur
QST att Truk, Ponape och Kusaie ligger i
Eastern Caroline Islands och Paulus, Ulithi och
Yap i W .C.I. - 3A2AF, som var igång för en
tid sedan var svart och detsamma gäller
PX1AR och 4W1AR.
Adresser
HI8EW
KC6AA

via W4QV.
Dick Hatcher, Office of the District
Administration Yap, Western Caro
line Islands.
KG1AA
APO 23, New York, N. Y.
UA- UR Box 27, Stalino, Ukraine, USSR.
ZC3AC
Box 600, Penang, Malaya.
HH7W via W60XS.
73
AQV, ANY och ARL
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Ytterligare bidrag har inströmmat.
5TK och 5DW har qso-at CR6AI på 3,5 Mc
(0000) och -AQV har hört CE7ZJ (0230).
VQ2GW är aktiv på bandet. AQW rapporterar
CE4AD (0100), OQ5RU (0020), LU4DEX
(0200) samt ZB2A (0000). Janne har nu 81
wkd på 80 mb.
På 7 Mc rapporterar Jan VP8BE (0200),
VP9BL (0100), PY, LU och W2, 3, 4.
-5WE har sänt in en lång lista med DX,
som han kört med sin nya beam. Vi fick även
ett foto, som vi hoppas kunna visa i komman
de nummer. Till bidragsgivarna ha även -QY
och -AVA sällat sig : VS4CT (1650), -lGT
(1725, WE), -9AF (2105, -QY), 4S7, OD5,
OQ, CR6 (18-20), VQ4, ET2, ZD4BT (1835).
CN8 (WE), EA0AB (1715) , VQ6LQ (1710,
QY), -5FS (2015, WE), FY7YF (22, 7BIP
m . fL), CE, VP5DC, BM (22~0), YN1KK
(2310), HK1 TH (2230) , HP1EH
(2245) ,
ZC2PJ (1815), KZ5EM (2210 , AVA), ZP5EC
(2120, QY), KG4AP (2235), PJ2AF (2305),
PY, LU (22-00, WE), ZL4AQ (2320, WE).
-WE har kört fone övriga cw. Gunnar-QY har
kört XZ2MO (0005) och VS9AF och funderar,
om det inte är samma operator. Bland europeer
rapporteras M1C (QY) och M1H (AVAl. Gun
nar omtalar också, att han den 19/ 6 hörde
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AC4NC ropas av VQ4EO på 14050, men ni!
QRK från AC4.
På 21 Mc rapporterar -QY ZD6RM, -BX
(1615) samt LU8EE (1725) och JA3AH
(2150).

WASM-TESTEN

1955

7'ävlingstider:

Lörd. den 3 sept. 1955 kl. 1500-2400 SNT
Sönd. den 4 sept. 1955 kl. 0600-2100 SNT
FTekvenser: 3,5 och 7 Mc.
Tmjikrn etod: CW.
An1'op: SM test de ... åtföljt av call-signal med
resp. länsbokstav t. ex. SM6ID/O.
T'ävlingsm eddelande: Typ 005579, som utgöres
av tre siffror, vilka är löpande nummer på
förbindelsen , plus RST. Startnumret är val
fritt.
Poäng beräkning : En förbindelse med varje
station per band och pass tillåtes. För varje
fullständigt QSO erhålles 2 poäng. Poäng
summan från samtliga tävlings-Q SO multi
pliceras med ett tal för att erhålla totaIpo
ängen. Detta tal , multipliern, består av sum
man av antalet QSO-ade län per pass.
Klassind elning : De tre olika amatörcertifikat
typerna tävla i var sin klass.
Loggar av vanlig typ insändes, men därtill
kommer att en särskild lista för de båda
banden 3,5 och 7 Mc enligt följande tablå
skall upprättas och medsändas loggen.

I Länsbokst.

j3:5 Mc-

.-...

A

1-1

B- I -C

l

D

fEtc.i

1- - - -1-

1

I

I

P'- M~ '-I-r

I rutorna under länsbokstäverna ifyllas call
signalen på den station, med vilken man haft
QSO på resp. band. Har förbindelse erhållits
med mer än en station p å samma band och i
samma län, ifylles endast den första förbin ..
delsen. Särskilda loggar skola insändas föl'
varje band och pass. Uppgift skall lämnas om
antalet genomförda QSO samt antalet kontak
tade län per pass.
Loggarna insändes senast den 23 sept. 1955
till SSA tävlingsledare, SM6ID, KarlO. Friden,
Smörbollsgatan 1 A, Göteborg H.
OBS.! De QSO du får i W ASM-testen räknas
dig till godo för W ASM II-diplomet. Du behö
ver sålunda ej invänta några QSL-kort.
Göteborg den 19 juli 1955.
SSA tävlingsledning / SM6ID
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UK. -ti tt8 kå pe t

Det är SM5YS, vars fighting face vi ser här
ovan. QTH är, som alla vet, Uppsala, där han
i egensl<ap avelmästare har sig anförtrodd
vården av el- och radioprylar vid Flygkadett
skolan. Före kriget vill jag minnas, att Sven
var stationerad på Ljungbyhed.

Aktivitetstesten
Resultat från juniomgången :
-BRT 1493 km, -ANB 1181, -AED 840,
- QY 651, -MN 405, - FJ 365, -BYB 310,
-IT 245, -AAD 223, -AYB 219, - BEW 213,
-UV 187, -ABC 152, -BPI 108.
Barometern visade 752 mm hemma hos
-MN och termometern plus 8 grader. Värmen
och kondsen lyste med sin frånvaro. Det gjor
de broder -ANR med för den delen. En verk
ligt fin prestation svarade -7ANB i Karlskro
na för, Med 10 watt på sin 832A, qrg 144,38
Mc, en 4 el Yagi och en cascodekonverter före

Egentligen förefaller det överflödigt att när
mare presentera denne gamle UK-räv. Han har
varit och är en eftersökt motstation på de olika
UK-band, vi trafikerat efter kriget, och det är
alltid lika trivsamt att lyssna till hans välvår
dade cw eller hans trygga, lite illmariga röst
på foni.
Han har haft sin licens i många herrans år
och med ungdomlig experimentlust gett sig i
kast med konstruktionsproblem, vare sig det
gällt qro, qrp, esb eller vad man nu vill räkna
upp. Samt, som sagt var, UK.
Sina UK-stationer har han inhysta i ett 12
meter högt torn, som ligger några hundra me
ter fl'ån hans ordinarie qth. På fotot ser vi i
bakgrunden en 10 över 10 Yagi för 432 Mc.
Underst till 'vänster på bordet står en glid
stråle-rx, som byggts om till xtalkonverter för
432 Mc. Den hal' första MF 12-18 Mc, som se
dan stäms av på den rx typ Fr II, som syns
underst till höger på bordet. Ovanpå 432 Mc
konvertern står en d:o för 144 Mc med 6BQ7A
hf, 6J6 blandare, 6AU6 mf och två 9002 xtal
osc. och mångfaldare. MF 13-15 Mc, som
körs in på Fr II:an, vilken revampats bl. a.
ifråga om bandspridning. Ovanpå Fr II:an står
tx:en för 144 Mc med denna rörbestyckning:
6AN5-6AQ5-2E26-QQE 06/40. Qrg: 144,14 Mc.
Modulator: 12AU7-6BA6 (NBFMl. På 144
dessutom en 12 el. beam bestående av tre stac
kade 4 el Yagi och matad med RG8U.
För 432 Mc har han QQE 06/40 tripplare plus
QQE 06/40 pa under byggnad.
Sven beklagar, att han inte haft tid till så
stor aktivitet på UK under senaste året men
tror sig kunna lova en snar bättring härut
innan.
- MN

NC 183 körde han utan större respekt för ql'O
gossarna en lång rad SM7 :or samt dessutom
SM5 och OZ. Hatten av för sådana takter!
Däremot behåller jag hatten på visavi -ANB:s
tävlings logg. Den blir emellertid bättre förd
nästa gång, har jag på känn.
Kommentarer:
-QY: Conds var nog lite bättre ett par da
gar innan testen, synd att dom inte höll sig till
tisdagen. Jag hörde både -AED och -BRT på
exakt samma qrg, så att det var inte lätt att
läsa dom! -7BYB hade beamen mot norr hela
tiden, så han var svag av den orsaken.
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-AED: Conds var ganska dåliga, men det
har man snart vant sig vid nu. Hörde utöver de
qso-ade bara -7QY och --4NK. -6ANR hör
des för ovanlighetens skull inte alls här.
-BRT: Mycket ostabila conds. -6ANR hör
des här men mycket dåligt. Däremot gick
--4NK igenom fb och fick många svar på sina
cq men såvitt jag hörde inga '1so.
Resultaten från juliomgången kommer först
i nästa nr, alldenstund alla loggar inte hunnit
komma in före vår avresa till Ästön.
Dansk U K-test 20 och 21 augusti
Vi fäster uppmärksamheten på ovanstående
test och uppmanar till stark SM-anslutning.
Dessvärre har reglerna för denna test inte of
fentliggjorts, när detta skrivs (de kommer väl
i julinumret av OZ, skulle jag tro l. Skulle det
gå så illa, att inte heller -CRD kan snappa
upp reglerna före QTC pressläggning, får vi
väl lita på qsp från SM7.
(Reglerna finns i detta nummer! Red.)
Test LH2A

+ en bokstav som skiftas godtyckligt utsändes
på 145,5 Mc från Fysisk Institutt ved Norges
Tekniske Högskole. Input är 50 W , endast
sändning sker och man är intresserad a v rap
porter. QTH är Trondheim, där det sitter en
folded dipol något riktad åt söder. Sändning
sker bl. a. veckoslut och helgdagar.
SM1 Visby
Från SMl-2692, som äl' sekreterare i Got
lands Radioamatörklubb, har nedanstående
message anlänt:
»Vid Gotlands Radioamatörklubbs senaste
meeting väcktes förslag om att föreslå intres
serade UK-hams från fastlandet att använda
Gotland som QTH under någon av årets UK
tester. Förslagsställarens motivering var att
det efter UK-teknikens senaste utveckling vore
av allmänt intresse att få prövat SM1-distrik
tets möjligheter inom denna gren av amatör
radion. F. n. har vi ej någo n som opererar på
UK, då -QX inte har någon rigg. Han val' ju
annars en av de första som höll till på 144.
På klubbens vägnar får jag alltså härmed till
Dig i egenskap ' av UKV-kontaktman i SSA
framföra en inbjudan i enlighet med ovanstå
ende och beder att du på lämpligt sätt bl'ingar
den till vederbörandes k ä nnedom. Om någon
funderar på saken men hakar upp sig på an
tennproblemet - det är ju lite besvärligt att
dra med sig en hel beam - så kan jag med
dela, att vi, i händelse inbjudan accepteras, lå
ter bygga och ställa till förZogande lämplig
antenn. För framförande av speciella önske
mål om antennens utformning får kontakt sö
kas med SMl-2176 Jan Johansson, Söderväg
13, Visby. »
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Nya östgöta-stns på 144
Glädjande nog är intresset för 144 i starkt
ökande här. Följande önskas lycka till på ban
det:
SM5AHL i Linköping på 144,90 med 25 W,
enkel Yagi och xtalkonverter. Sigge hal' ock
så ett 250 W pa med pp 826 färdigbyggt men
än så läbge inte någon exciter, som orkar dri
va dessa hårdflirtade trioder.
SM5BGQ i Rinna (närheten av Mjölby) på
144,87 med 25 W, enkel Yagi och självsvängan
de konverter.
SM5BQZ nyinflyttad till Motala. Qrg 144,73
Mc.
Alla tre har varit aktiva på bandet i som
mar. ytterligare några bygger och skall pre
senteras, så snart debuten skett.
SM7 Värnamo
SM7ZN (144 ,71) och SM7BTT (144,52) har
varit flitiga i sommar och avverkat många
SM5:or. -BTT har 50 W input och 16 el. beam.
Han bygger konverter för 432 Mc och väntar
otåligt på den lwnstruktionsbeskrivning med
QQE 06 / 40, som -AOL m. fl. sysslar med en
ligt tidigare meddelande här i spalten. Se till
att det kommer i tryck snart, boys!
SM5 Atvidaberg
-AED skriver:
»Det är åtskilliga SM7:or qrv f. n. Jag har
kört c:a 10 st. och hört ett par till. Enligt
rprts finns det ytterligare stns som hört - VL
och mig med fina rprts. Så det ljusnar betyd
ligt på den fronten, men det verkar som om
SM7 och SM5 har skilda aktivitetsperioder.
En lång tid var det ganska många SM5:or
igång varje kväll, men nu när SM7:orna är
flitiga igen, hörs bara SM5BRT och ett par till.
Hoppas att den ökade aktiviteten i östergöt
land skall sporra grabbarna i Västerås-Stock
holmsområdet till ökad trafik under augusti
och följande månader, då condsen brukar visa
sig från sin bästa sida.»
SM7 Nybro
SM7BYB är framgångsrikt qrv med följande
rigg: tx 832A med 40 W på 144,14 cw och
foni. Rx 6J6-konverter xtalstyrd plus BC-312 .
Antenn 5 el Yagi. Lycka till, Nils!
SM5 Stockholm
Flitigt qrv på 144 är SM5IT, som har föl
jande stn: tx QQE 06/ 40 med 50 W på 144,21
cw och foni. Rx cascode-konverter xtalstyrd
plus BC-348. Antenn 4 över 4 Yagi.
Nordiska U K-testen 18-19 juni
gick under fina conds på åtminstone lördags
kvällen. -VL lyckades bl. a. köra OZ9R. Vi
ska inte kannstöpa om utgången, men av
-6ANR:s rprts under sista passet framgick,
att han kört över 50 qso.
- MN

Föreningen Sveriges Sända:reamatöre-r
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Strandhugg av SM6 i OZ-land

Fredagen den 19 a.ug. börjar SRA höslverl<sam heten med
det sedvanliga månadsmeetinget. P å grund av . fIeld day »
har meetinget flyttats tillbaka en vecka. Prog r amme t blir
blandat och kommer förmod ligen atl innehåll a »mobilt».
Lokalen blir som vanligt i Sofia Ungdomsgård, Folkunga
gatan 119.

Field day. Lördagen den 27 och söndagen den 28 aug. ar
rangerar SRA » fIeld day» i den natursköna trakten vid Do
marudden. Tåg går fran östra sta lionen ungefär en gång I

timmen och tur- och returbiljett skall lösas till Åkersberga.
Härvid bör uppges atl färdmälel är Domaruddens raststuga,
ty då erhålles nedsättning av biljettpriset (till kr. 3:75).
Returfärd på. sådan rabattbiljett kan endast göras, om den
blivit stämplad av STF vid raststugan. Frän Åkersberga
kommer man sedan med buss till Domaruddens närhet , där
nägon av arrangörerna visar, var stugan ligger.

A n m ä l a n om deltagande , ynken är ekonomJskl bin
dande, kan göras per tel. till - CXF nr 0762-21416 eller
3214 32). Sista anmälningsdagen ä r den 19 aug ., dvs. sam
ma dag som ovannämnda månadsmeeting hålles . och an

mälningar kan da. gö r as till -CXF personligen i ungdoms 
gården.
K O s t n a d e r: Anmälningsavgiften per deltagare är 2
kr.. vilket utgör kostnaden för nattlogi. Lakan eller sov
säckar bör 1ämpligen medtagas, men det finns lakan att

hyra rör kr. 1 :50.
M a t

kommer att serveras och priserna är följande:

lördag middag kr. 3:75; söndag, grötfrukost, 2: 25; söndag
lunch kr. 3 :75. Förfriskningar finns att tillgå dygnet runt.
Givetvis står det var och en fritt att medtaga egen mat
säck, men vid anmälan skall anges. vilket eller vilka av

de uppräknade måltiderna som önskas . Priser pä måltider
kommer dä att tillfogas a nmälningsavgiften.
S ä n d a r e för 20, 40 och 80 meter kommer all finnas
och även en eller annan tvAwatt a re spökar kanske i ter

rängen. Utmärkta bad möjligheter finns i den närbelägna
Drängsjön, vilket torde va ra lockande för säväl hams som
xyl's och yl's. En utförligare artikel om field day kommer
i n ästa nummer av SRA-bladet.

VFX-meetlnl:et den 22 maj h ade samlat ett 40-tal ama
tÖler, som tröttnat på sina kippande tx'ar. Det var SM4GL,
H. G. Eriksson frän Falun,

som demonstrerade den av

honom och SM4XL konstruerade VFX'en . Trots en syn
nerligen omild behandling vid demonstrationen. höl! vfx'en
frekvensen perfekt och eventuella tvivlare övertygades till

fullO om att della mäste vara framlidens vfo. Efter före
draget fick den som ville komm a fram och undersöka vfx'en
på närmare hål!, och I den följande diskussionen framkom
en del intressanta synpunkte r pä vfx'ens a nvä ndningsområ.

de. Bl. a. kom SM5QV I anslutning till della in pä SSB
tekniken - ett ämne som vi får hoppas snart behandlas på
något a v våra mAnadsmöten .

SRA / SM5BCE

WASM II
Efter det bestämmelserna för W ASM II änd
rades därhän att även andra än SM-hams kan
erövra detsamma har följande tilldelats W ASM
II:
DL3BD
LA2MA
OH9NV
OZ2NU
-6ID

Princ ipbeslutet på Boråsmeetinget om ge
mensamt meeting med OZ-hamsen i Frederiks
havn under augusti månad, har nu avancerat
så långt, att inbjudan till nämnda meeting
härmed utfärdas.
DL6, som av OZ lokalavdelningar i Jylland
inbjöds till ett möte i Frederikshavn i och för
fastställande av OZ; SM-meetingets program,
avger härmed följande rapport över sitt av
SM6 distriktsmeeting erhållna uppdrag att ar
rangera ett ,m eeting i OZ-land.
Intresset för nämnda meeting är glädjande
stort på båda sidor om Kattegatt. Med den all
männa l{ännedom, vi ha om det berömda dan
ska gemytet och gästvänligheten och den erfa
renhet vi erhållit från våra tidigare visiter hos
våra vän ner på Jylland, vågar DL6 utlova en
angenäm dag. Som värdar under meetinget
fungerar EDR lokalavdelning i F-havn med
hjälp av avdelningarna i Hjörring och Aalborg.
EDR'c Traffic Manager, den här i SM så väl
kände OZ2NU, har åtagit sig att sköta det ad
ministrativa arbetet på OZ-sidan.
Under - 6ID besök i F-havn genomgicks
programmet i sin helhet med besök på de olika
ställen vi skall gästa, och allt befanns vara
ufb. Under dagen får vi ett enastående tillfälle
att träffa våra NRAU- och OZ; SM-testkolle
ger. Vi har då möjligheten visa vär överläg
senhet i ätandets och drickandets konst, ty i
testerna har OZ-hamsen åtminstone till dato
varit våra övermän.
Enbart resan med den nya ms »Prinsessan
Margaretha» är väl värd en söndagsutflykt.
»The White Bridge across Kattegatt » som tu
risterna kallar den är faktiskt en riktig lyxbåt.
Förutom 1.080 passagerare tar den med sig 75
bilar på varje resa. Med hjälp av vissa för
handlingstekniska finter har DL6 lyckats pres
sa ner ordinarie priset för tur och retur kr.
20 : - (under högsäsong) till kr. 15:- , Enda
förutsättningen är att jag senast den 5 aug. får
anmälan från dem som önskar deltaga. XYL's
och YL's inbjudes hjärtligt att deltaga i resan.
De danska hamsen ämnar mangrant ta sina
kvinnfolk med sig till meetinget. Givetvis häl
sar vi med glädje alla SM-hams, det är inte
blott 6-orna som skall ha det trevligt. Har Du
någon bekant som vill följa med så går det
också bra.
Programmet ser ut som följer:
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Samling vid »Sessans» avgångsplats kl. 0645.
»Sessan» avgår kl. 0710.
Ankomst till Frederikshavn kl. 1100,
Förbrödringslunch.
Bussresa under en timmas tid med besök av
tyska krigsanläggningar m. m .
Meeting, radiosnack, frågesport OZ co ntra
SM, middag på det kända gästgiveriet Mölle
huset.
Avresa kl. 1800 med ankomst till Göteborg
kl. 2150. Bussar transporterar dem, som så
önskar, till Göteborgs Centralstation, där för
bindelse med praktiskt taget samtliga platser
inom SM6 kan erhållas på kvällen.
Ge DL6 ett meddelande .sna!/'ast om du tän
ker deltaga!

Om vi inte träffs i luften tidigare så träffs vi
på Majnabbe, Englandspiren i Göteborg, den
14 aug, kl. 0645, till dess 73
SM6ID, DL6

HA~I·auuonser
Annonsoris 1 kr f)p.r IrnIDD om 41. bokstäver, siffror

eUer t.eckoo.. dock läl!:st. 3 kr. Icke SSA-medl. dubbel
taxa. T ext och Ukvtd Inslindes före den J 5 I milnaden
{öre Införandet till kansUet.

----------------Inp t, best. av CO-PA

RIG 3,7 Mc, 20
M OBIL
6AQ5j807 mod. 6C4j6L6,

W

6 volt om form. Ant. m.
förlängn.-spole, X-tal converter, Hf + bland 6BA6/
6BE6. Mf 200-400 kc. Körklar. Säljes el. bytes m. 2 m
rlg (tx + x-tal-converter) eller 8 mm s m alfilmsprojek·
tor. Svar t. Si\{6BER, Box 136, Dals-Länged.

TlLL SALU:

BC455 ut. IIkr. något beg.
Si\15BFR, Värmbolsviigen U, J(alrlneholm.

!U.JEs: Rx: BC-454 i fb skick 75:-. BC-454 och

S

455 ombyggd för 20 mb resp. dubbelsuper 50:
per st. Si\11CIH, P. Nykvlst, Rekt. Dahlsg. 8, Söl"es
borg.

SALU: Engel-Iödpistoler
T ILL
50 :-, Tx Tl154 exkl. rör och

220 V växelström
instr. 35 :- . Rese
grammofon 15:-. Hörtelefon 10:-. SM1AVO, Box 421,
Silsdala.
WATTS SLUTSTEG utan neutralisering och
självsvängningar med 2 st. pentoder RL12P50.
anod. 1000 V, 125 mA. glöd 12,6. Rörets böjd endast 10
cm. Pris för rör, hälla re+koppl.-schema 13 :- js t. Tx :
vto-fd-pa Inp. 150 W 125: - . Tx: CO -PA 30 W 60:- .
Handgen erator till 10 WB r 35 :-. 100 kc krist. 20 :-.
SM6AJN, Box 8, Ska.....

250

SÄJ.JEs : R:' TCS-13, 1,5-1.2 Mc, 200:-. Ee. 27-33
Mc , 150.-. BC-453, 150 .-, BC-1206. 200-400 kc,
100:-. Frekvensmeter 0,3-0,6, 3-6 Mc, 150 :-, Sänd.
mott. ARC-4, 140-144 Mc, d :o BC-788, 430-450 Mc,
Homellle benslnelverk 28 VDC 50-70 A. Omformare,
a ntenner m . m. 8;\15-1509, S, Korch, N)'ckelb)', Bälst.a.
rackmod. 1,5-30 Mc, x-tal kal., som
H RO-1R,
ny. Pris 1200:-. SMtSOI, G. SmJtt, Alev!lgen 6,
Djursholm. Tel. 22 22 30, 55 45 65.
SALU: Div. det. hopplockade till en t x
T ILL
W. Clapp+B+D+Dr (807) som bordsenh.

ca 400
inneh.
äv. NBFM-mod. med clipper . PA 2x813), ant. avst.+
erf. IIkr. i snyggt stativ (19") på hjul. Kompl. 510 :- .
Delarna säljas ev. var för sig. 1 st. m od .-trafo 200 W
50:-.
SM5GA, tel. 25 59 50.

~UR

BOKFLODEN~

B ellander: Grammofonavspelning i teori

och praktik, Nordisk Rotogravyr, 128
sidor, iii. Pris 9:50,
De senaste årens förbättrade inspelnings
teknik h'ar medfört att kraven på återgivnings
apparatur avsevärt stigit. Färdigköpta radio
grammofoner motsvarar ej alltid dessa ford
ringar på »High Fidelity». Bellanders bok ger
»Hi-Fi»-entusiasten a lla de upplysningar han
behöver för att skaffa sig en högvärdig åter
givningsapparatur, antingen han bygger själv
eller köper färdigt , I 8 kap. behandlas: Den
teoretiska bakgrunden, Grammofonteknikens
grunder, Grammofonskivan, Grammofonverk,
Nålmikrofonen, Avspelningsförstärkare, Hög
talaren och Förstärkarbygge. Speciellt det
sista kapitlet torde ha intresse för den som
själv vill bygga sig en förstklassig avspelnings
förstärkare. Här beskrives utförligt hur man
bygger en förförstärkare försedd med korrek
tionsfilter för olika typer av inspelningskarak
teristiker samt en effektförstärkare a v typ
Williamson.
- APA
500 W AMATöRSi\NDARE, kristaJJstyrd,
slutrör 813 (ej färdigbyggd). SMSEV, tel.
67 09 50 l. 52 63 78, ing. Francke efterfrågas.

VFX .mater.lal""

Kristallserien 3000, 3150, 6500
och 7500 kc (testade), samt de
3 variabla 2 ggr 500 pF-arna (försedda m. gangbjul)
samt alla ingående rören levereras omg. och prisbilligt

till Herrar VFX-byggare. Pse slulv!

• II
Kusta
er.

Följande xtals finnas i lager: 200 kc
med kalibratorschema 13:50; 500 kc
14 :30; 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.
74:;0, 7975, 8000, 8006, 8025, 8040, 8050, 8075, LF
xtals Kanal 340-343 (472-476.2 c:a). Kanal 31 
32-33 (4 29-432.9 c:a).

-""IS RADIO
R ICJ
·

Polhemspl.!,tsen 2
. Goteborg
SM6BWE, tel. 155833 säkrast 16.00-17.30

SURPLUS
BC454, BC455 ...... ... . 110:
250:
R1155
WS38
39:50
RF24
24:
RF26 ..... .. ........... . 40:
Begär våra prislistor -

beställ direkt fråll

V I ID JE O -produkter
GöTJ;BORG

38
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INytt SPECIAlERBJUDANDE!

GELOSO

Rö7 ARN-5, utan rör, I befintligt skick. Fint tillfälle
för 432 Mc/s-fantaster. Kr. 35:- ,
BC-609 vågmeter, utan Ins trument, rö r o. s k a la.
Kraftig resonator för 145--235 Mc/s, Keramisk precl
s lonskondensato r 15 pF, 2 st. lådor, s trömbrytare, po
tentiometer, koa.xialullag m . m ' J kr. 15:- .
1 s t. R1l55 mottagare med amatörbyggt s lutsteg o.
nätaggregat, kr. 310 :-. l st. BC-454-B, 3-6 Mc/s,
iordnlngstä.lId !ör 220 V=, störbegrä.ns are m . m ., kr.
120 :-. Pejtmottagare 25/500, 500/1000, 1000/2000 och
2000/4000 kels, bfo, var sel, med 0/500 p.A. Instrument,
linearskala, lättmetallåda. En utomordentligt god r x
med pass converter. Endast ett ex. Kr. 275:- .

Ha/licra(ters S-38 D

Begär våra prislistor och beskrIvningar
över Gelosa mottagare.

GöTEBORG

350:

S-9430-50 Mp/ s. 8 rör + likrik
tare. Inbyggd högtalare ... . Kr.

385:

S-85 0,54-34 Mp/s. 7 rör + lik rik
tare. Bandspridning öve r amatör
banden . .. ........... . . . . Kr.

780:

SX-99 0,54-34 Mp/ s. 7 rör + lik
riktare. Kristallfilter. Bandsprid
ning öve r amatörbanden. .. Kr.

980:

SX62A 0,55-32 Mp/ s AM, 27-109
Mp/s AM och FM. Kristallfilter
och kristallkalibrator ... .. . Kr. 2.275:

V ]J[ ][) lE O - produkter

Tel. 33 26 06, VH.stm..nnagata·n 74, Stookbolm Va.

S-38D 0,54-32 Mp/ s. 4 rör + lik
riktar.e. Inbyggd högtalare. Kr.

SX-96 0,54-34 Mp/s. 10 rör + lik
riktare. Kristallfilter. Sidbands
väljare. Bandspridning .... Kr. 1.700:

25

SIGNALMEKANO

187

HALLICRAFTERS

TrafIkmottagare G207 för amatörbanden,
k omplett med rör, trimmad.......... 995:
(Vid avbetalning 1105:- minus 10 % på kon
tant Inbetalat beloPP).
G207 byggsats, komplett med rör .... 810:
(Vid avbetalning 900:- minus 10 % på kon
t an tbeta lnin gen).
G208 mottagare, komplett och trimmad 855:
(Vid avbetalning 950:- minus 10 % på k on 
tantbeloppet)
G208 byggsa.ts, komplett med rör .... 675:
(V id avb~ta. ln ing 750:- minus 10 % på kon
ta ntbeloppet).
TV-mottagare l byggsats
950:
(Ej avbet a lning, men delbetalningar allt efter
som leverans sker).
VFO-ClapPo8cUlator, ink!. skala, utan
rör . .... ... ... . ............ .. ...... .
90:

Command receiver, BC-455-A, 6-9,1 Mc/s, oanvända,
1-hf, 2-m!, bfo o. slusteg, lämplig förse med conver
ter för 144 och/eli er 2S Mc/s. Rekordlågt pris, endast
85;-_

Instrument, 57x57 mm, tempgraderad, 2,5 m A,
ohm, passande till S-meter, endast kr, 9 :-.
Lltesold lödverktyg och tillbehör.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

HaIIicra(ters S-85
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NATIONAL

"Cieloso" VFO.

Räl'jägare!
Nu är det dags igen att »slipa» rävsaxen.
Ännu har inte någon bättre konstruktion
sett dagens ljus än den kända »FOLK
SAXEN».
För det lilla fåtal, som ännu inte lagt sig
till med denna förnämliga amatörkonstruk
tion, ha vi nöjet meddela, att vi fortfaran
de givetvis lagerför samtliga detaljer.
Priset är liksom tidigare:
Komplett byggsats (alla komponen
ter, rör m . 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.

83:50

NC-88 0,54-40 Mp/s. 8 rör + lik
riktare. Inbyggd högtalare. Band
spridning över amatörbanden. Kr.

I

840:

NC-98 Samma som föregående, men
med kristallfilter och S-mete r,
ink!. högtalare ............ Kr. 1.120:

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

HAMMARLUND

räcklig effekt för att driva t. ex.: 2 st.

HQ-140X 0,54-31 Mp/ s. 10 rör +
likriktare. Kristallfilter. S-meter.
Kr. 1.720:

807: or, 1 st. 813 el. (1 st. QB3/3 00 500-watt
-

se SM5IF notis i QTC nr 9 1953) .

G I

National NC-88

VFO

e oso
levereras komplett med ska
la men exkl. rÖr till ett amatörnettopris av

Samtliga dessa modeller finns' i lager!
Detaljerade trycksaker på begäran.

kronor 90:-.

ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD

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

johan Lagercrantz

Telefon 2078 14
207815
207818

Värtavägen 57

,

"

Stockholm
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