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~
Som leverantörer till den elektroniska industrin i Sverige har vi specialisera t oss på

'lög'~lassigt

teletnateriel

Vi representera i Sve rige:
• Colvern Limited, England: Trådlindade potentiom etra r, sta ndard- och precisions typ.
• Edison Swan El. Co. Ltd, England: R adiorör, Thyra tronrör, katodst rålerör, sänd arrö r m . m.
• Ediswan Clix, England: Rö rhålla re i bakelit 0t'ih'l efl on, rörskä rma r, kopplingsde taljer m. m.
enligt brittisk mili tärspecifika tion . .. .
• Erie Resistor Limited, England: K ol- och trådlindade mo tstå nd i standard- och precisions
typ. K eramiska kond ensa torer " disk" - och tubulära, "sta nd-off" m. fl .
• Goodmans Industries Ltd, England: H ögtalare och vibrationsgeneratorer.
• Kings Electronic, USA: C oaxia lkontakter av alla typer.
• Lesa S. p. A., Italien: Kolpotenti om etrar miniatyr- och standardutförand e. J AN-provade po
tentiom etrar m . m.
• Middlesex Gun Company, En gland: Elektroform ade vågledare för radar och instrument.
• Ronette N. V., Holland: Mikrofoner och nålmik rofoner i standard och "Hi-Fi"-typ.
• Ruwel-Werke, Tyskland: Styroflexkondensatorer, standard och precisionstyper.
• S aarändische Kondensatorenfabrik, Saar: Elektrolytiska kondensatorer av alla typer.
• Tobias Jensen NS, Danmark: Olj epapperskondensa torer i standard och militärt utförand e.
• Parmeko Ltd, England: Högvärdiga transfo rmatorer, oljefylld a och aralditingjutna, lindade
på C-kärna m. m.
• A. H. Hunt Ltd, England: M etalliserade papperskond ensa tor er i minia tyr och subminia tyr
utförande, vanliga papperskond ensa tor er oc h elektro lytiska kondensatorer.

UR

INNEHÅLLE'l'

• A. F. Bulgin, Ltd, England: Strömbrytare, omkopplare, mi croswitcha r och signall amp
hållar e.
• M et al Products Ltd, England: Omkopplar e av yaxley-typ ut förd a
p er tinax.

keramik och super
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• Eduard Winkler, T yskland: Instrumentomkoppla re för max. 26 lägen .
• =

G eneralagenturer och ensamförsäljning.

• =

Eng rosförsälj ningsr epresen tant.
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Ett skämtproblem
Rävspalten

D ess uto m tro r vi på behove t och intresse t för na tu r trogen ljudreproduktion (HiFi ) och Ni kan
hos oss få HiFi-förstärkar e och HiFi-högtalar e.
Allt vårt ma terial kan b eses och våra HiFi-anläggni ngar avlyssnas i vår nyöppnade utställning,
Polhemsgatan 4, Stockholm, där alla SSA:s medl emmar äro välkomna a tt handla till sedvanliga
ama törraba tter.

DX-spalten
NRAU-testen

ilD Gösta DäckströUl
KONTOR: Ehrensvärdsgatan 1 -

~

UTSTÄLLNING: Polhemsgatan 4 -

-

TEn 54 03 90

~

Brlldern a Borg slrllms AB, Motala 1955

N UM M ER

9
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Distriktsleds.'na

SSA:s styrelse
Ordf. : SM2ZD, Kapten Per-Anders Kinn
man, E-bostaden, I 19, Boden 19.
V. ordf. SM5AOG, Civ.ing. Gunnar Svala,
Näshultav. 5, Älvsjö. Tfn (010) 473503.
Sekr. SM5APA, Civ.-ing. Ingemar Mitnit
zky, Skaldev. 46, Bromma. Tfn (010)
254364.
Skattmästare:
SM5CR, Ing. Carl-Göran
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna.
Kansliförest. SM5WJ, Ivar WesterIund,
Mörköv. 57, Enskede. Tfn (010) 495898.
Tekn. sekr. SM5PL, Ing. Rolf Grytberg,
Vikingagatan 18, Stockholm Va. Tfn
(010) 318065.
QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar
Lönnberg, Rådmansg. 61, Stockholm Va.
QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson,
Sturegatan 6A/3, Stockholm. TIn (010)
679465.

DL 1
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

SM1AZK, K.-G. Weincbrandt, BB
VII, Fårösund.
2 SM2AXO, Bengt Föllinger, Parkga
tan 19, Boden.
3 SM3WB, Sven Granberg, Valboga
tan 35, Gävle. Tfn 29880, ankn. 447
(bost.) ell. 441 (arb.).
4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box
354 A, Vålberg. Bost. tfn Karlstad
42439.
5-Stor-Stockholm, SM5TK, Kurt Fran
zen, Vårgatan 3 B/2, Hägersten.
5-Landsorten, SM5RC, M. Bjureen,
Högväg. 15, Nyköping 2. Tfn 3785.
6 SM61D, KarlO. Friden; Smörbolls
gat an 1 A, Göteborg H. Tfn (031)
234240.
7 SM7JP, E. Carlsson, Kinnagatan 23,
Eksjö.

ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATöRER
Red. och ansv. ut!=l.: LENNARTH ANDERSSON (SM5CRD), Sturegatan 6A/3, Stockholm ö

NORDISK 144 Mc-TEST
SSA har härmed äran inbjuda licensierade
amatörer i LA, OH, OZ och SM till en UK-test
enligt nedanstående.
Band : 144 Mc i enlighet med de trafik bestäm

Fredagen den 30 sept. kl. 2000-2300 GMT
Lördagen den 1 okt. kl. 2000-2300 GMT
Kont7'ollkod: Till RS- eller RST-rapporten fo
gas en 3-ställig siffergrupp, som samtidigt
anger qso:ets löpande nr, t. ex. 579003. Om
annat qth än det ordinarie används under
testen skall detta anges i qso :et.

Testledare: SM61D
NRAU-representant: SM5ANY
UKV-kontaktman: SM5MN.
Bitr. sekr.: SM5AYL

MEDLEMSNAlAR

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

kr. 2:-/100 st.
POPULÄR AMATöRRADIO

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

QTC

STORCIRKELKARTA

annonspl'isel'

kr. 1 :95

kr. -:75
kr. 2:50

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL

l/l-Sida

175:

1/2-sida

100:

1/4-sida

70:

1/8-sida

45:

Bilaga

175:

Alla annonser betalas genom insättande
av beloppet på postgirokonto 52277.
Annonsred. SM5GR, 8.-R. Ahlin,
Kungsholmsstrand 139, Stockholm K

SSA UK-testkommitte:
SM5VL
SM5MN

melser, som vederbörande lands myndigheter
utfärdat för detta band.

Poäng beräkning:

ltIinneslista

gare poängpremiering över den fastställda
gränsen inte ske.
Poängsystemet utarbetades av SM5VL förra
året. Det underkastades en kritisk granskning
i ett antal remissinstanser, varpå det slutligen
bearbetades till sin nuvarande form.
.

Tid:

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

t

med nålfastsättn. kr. 3 :-,
med knapp kr. 3:25
LOGGS LAD FöR TESTER
kr. 1: 50 per 20 st.

Samtliga priser ink l. porto. Vid postförskott
tillkommer 40 öre.
Sätt in beloppet på postgirokonto 155448
och sänd beställningen tm

sSA FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Stockholm 4

Avst. i km
0- 10
11- 40
41- 90
91-160
161-250
251-350
351--450
451-550
551-650
651

Poäng
1
2

3
4

5
6
7

8
9
10
Tävlingslogg skall innehålla anteckning om
dag samt klockslag i GMT för varje qso:s
början, motstation, avsänd och mottagen kod
samt uppskattat avstånd i km till motstatio
nen. Loggen sändes till SM5MN, Nya Tanne
forsvägen 35 A, Linköping, inom en vecka
efter testen. Logg, som avsänts senare än
den 9/10, deltar utom tävlan.
Beträffande poängberäkningen ovan är en
kort förklaring på sin plats. Alldenstund mot
tagna effekten vid fri strålning avtar med
kvadraten på avståndet, bör poängen för varje
qso bli ungefärligen proportionell mot kvadrat
roten ur avståndet. Distanser över 250 km
(gränsdragningen kan naturligtvis diskuteras)
ställer stora krav på både operatorns och ut
rustningens kvalitet, vid de tillfällen, då tropo
sfärförhållandena inte är särskilt goda, varför
en viss sammanträngning a v poänggränserna
bör göras här. Vid de mycket långa förbindel
serna (Vi har av praktiska skäl satt gränsen
vid 650 km) råder goda konditioner och på
grund ' av det slumpvisa momentet bör ytterli-

VK/ZL DX CONTEST 1955
Foni: 1000 GMT d. 1/10-1000 GMT 2/10
CW: 1000 GMT d. 8/10-1000 GMT 9/10
BOJnd: Alla amatörband.
Poängberäkning : För varje QSO erhålles en
poäng per band och VKjZL-distrikt. Slut
poängen får man om man räknar ihop sum
man av alla kontakter på alla band och mul
tiplicerar med antalet kontaktade VK/ZL
distrikt. Distrikten är ZL l, 2, 3, 4; VK l, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9.
Tävlingsmeddelande: 6 (vid foni 5) siffror där
de tre första är RS (T) och de tre sista lö
pande QSO-nummer med början vid godtyck
lig siffra mellan 001 och 100.
Loggarna: En logg för varje band insändes
och skall i nämnd ordning innehålla datum,
tid i GMT, band, kontaktad stations signal,
sänd siffergrupp och mottagen siffergrupp.
På ett särskilt blad skall ett sammandrag av
resultatet lämnas. Där skall finnas egen sta
tionssignal, namn och adress, foni eller CW,
poängsumman från varje band, hela poäng
summan samt en liten beskrivning på utrust
ningen (effekt, antenn m. m . ) . Dessutom
skall en underskriven försäkran om att täv
lingsreglerna följts och att loggen är san
ningsenligt utskriven bifogas. Loggarna skall
vara poststämplade senast 31 oktober 1955
och skickas till Federal Contest Commi.ttee,
Tider:

Box 1234K, G.P.O., Adelaide, Australia.
Lyssnare äger rätt att deltaga. Varje avlyss

nad VK/ZL-station i QSO med annan delta
gare ger en poäng. I loggen skall finnas :
datum, tid (GMT), band, VK/ZL-stationens
anropssignal, den av VK/ZL-stationen kon
taktades anropssignal, RS (T) för VK/ZL-sta
tionen och den siffergrupp denna sände.
Poängberäkning och loggsammandrag enligt
ovan.
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ANTENNASCOPE

54

A v SM6SA, Göran Meyersson, Roseng. 11, Brämhult.

Fig. 3, 5 och 4

Antennascope -54 benämner Wilfred M.
Scherer, W2AEF i CQ:s septembernummer sin
modernisering av antennascopet från år 1950.
Modell 1950 har förtjänstfullt beskrivits av
SM5GW j QTC juli 1952. Det är kansl,e på ti
den att instrumentet plockas fram i blick
punkten igen, då det är synnerligen använd
bart för diverse ändamål, som jag senare skall
komma till, och dessutom har det tillkommit
många nya hams under de sista åren. Vid in
trimning av min ZL-special hösten 1953 rigga
de jag upp ett provisoriskt antennascop och
fick då blodad tand, och när W2AEF be
skrev sin modell 54 övergick jag från tanke
till handling. Tyvärr hann jag ej få det nya
färdigt förrän i böran av januari - 55, då om
byggnaden av min antenn redan var gjord,
som framgår av min artikel i marsnumret av
denna tidskrift.
Jag ämnar inte göra en fullständig meka
nisk konstruktionsbeskrivning av instrumentet
men av fotona och skissen framgår tydligt
hur den är gjord. ytterdimensionerna äro
längd 130, bredd 105 och höjd 80 mm. Lådan
är gjord av 1,5 mm tjock· 57SlhH-lättmetall
plåt från AB Svenska Aluminiumkompaniet
som är mycket lättare att arbeta i än ren
aluminiumplåt. Rattarna äro av Philips fabri
kat (deras nr 88101/61 för 6 mm axel och /66
för 14" axel). N ollindikeringsinstrumentet är
på 50 mikroamp. fullt utslag av typ 2" Dial
Plug-in-Type Patt. Nr 56888. Det kan köpas
för 54 shillings inklusive frakt, vilket blir kr.
39:- plus 15 % i tull, från Clyne Radio Ltd,
Tottenham Court Rd, London Wl.

Av kopplingsschemat, fig. l, framgår att
skillnaden mellan denna nya konstruktion och
den gamla är att det finns två mätområden,
det ena från c :a 10 ohm till 100 och det andra
området upp till 500 ohm, samt jacken J, som
är kopplad i serie med instrumentet för att
möjliggöra nollindikering på avstånd från an
tennascopet med t. ex. en universalmeter. Po
tentiometrarna äro av fabrikat Constanta från
SM5ZK och äro induktionsfria och skola vara
linjära men det är si och så med den sist
nämnda egenskapen. I mitt fall täckte 100
ohms-potentiometern 10- 160 ohm och 500
ohms d:o 50-650 ohm. R 2 och R 3 äro ~ä. 100
ohm och induktionsfria dylika kunna erhållas
från ZK med 1 % tolerans. Från samma fir
ma kan C l och C 2 erhållas, och de är av fa
brikat Centralab ZA- 751 och på 500 pF. Med
litet övertalning kan man få två stycken mat
chade med en noggrannhet av 1 0/0. Omkoppla
ren är en 2-polig 2-vägs skjutomkopplare. Man
bör försöka få en med så liten induktans som
möjligt och med god isolation. Min är surplus
från ZK.
Till detektor har valts en silicondiod av typ
1N21 (engelsk surplus typ CV102) som är
känsligast och går till de högsta frekvenser.
CV 102 kan erhållas billigt från England och
undertecknad kan nog anskaffa dylika ifall
tillräckligt intresse finnes. I Sverige kan man
få typ DS30 från AB Standard Radiofabrik.
De äro något besvärligare att använda, då
man måste tillverka en koaxial-kristallhållare
för att få den induktionsfri. Om man sätter
känsligheten hos IN23B = DS30 till 100 0/0,

är känsligheten hos IN34 endast 65 % vid läg
re frekvenser och vid de högsta dålig. IN34 är
alltså mycket frekvenskänslig. En mycket bra
diod med lödändar är Geneni.! Electric typ
G7A, känslighet 93 0/0, om den finnes här. Jac
ken J l är s. k . brytjack och kan erhållas från
ZK) typ I/S12A). Koaxialkabeln, som använ
des vid uppkopplingen, är typ RG-59jU eller
liknande.
De varma anslutningskontakterna för in
gång HF-generator och utgång Rx äro mon
terade på trolituiplattor, och på samma platta
som varma Rx-kontakten är monterad är ock
så skjutomkopplaren monterad. Potentiomet
rarna R l och R l A äro isolerat monterade i
jämnhöjd med Rx-kontakterna så när dessa
som möjligt på 14" tjock trolitulplatta. I fig.
2 är C vinklar för att fästa plattar i lådans
överdel A. B är innerskärmen, utformad som
en vinkel med upp bockade fästflänsar. D är
trolituiplattan för isolering av varma anslut
ningskontakten för HF-generatorn och E d :o
för Rx-utgången. Av fig. 2 framgår att inner
ledaren i RG--59jU går från varm kontakt
HF-generator till arm och ena änden på R
l
och R l A, som är monterade med kontakterna
emot varandra. Andra änden av potentiomet
rama skall lödas nästan direkt på omkoppla
rens kontakter. Ledningarna skall vara så
korta som möjligt mellan den varma Rx-kon
takten, potentiometrarna och omkopplaren.
Vid kalibrering av instrumentet anslutes en
noggrann ohm-meter mellan den varma Rx
och HF-kontakten, och 100 ohms området ka
libreras exempelvis från 10 ohm för var 10: e
ohm och 500 ohms området från 50, 75 och
100 ohm och sedan föj: var 50 :e ohm. Man bör
noggrant kontrollera att samma ohmvärde er
hålles vare sig man går nerifrån eller upp
ifrån. Skulle så ej vara fallet måste potentio
metern kasseras.
Bli ej förvånad över att den ena potentio
metern ger ökat ohm värde medsols. och den
andra motsols, ty det måste bli så på grund
av monteringen.
Koppla sedan grid-dip-metern eller någon
annan HF-oscillator svängande vid c:a 14 Mc
med en link på 2-3 varv, som är lagom vid
mätning på lägre frekvenser - vid högre bru
kar 1 varv räcka - och koppla så fast, att
fullt utslag på instrumentet erhålles vid öppna
Rx-kontakter. Mitt instrument med Ri = 900
ohm är shuntat med 900 ohm så att fullt ut
slag betyder 100 mikroampere, vilket är den
lämpligaste känsligheten. Anslut sedan över
Rx-kontakterna ett induktionsfritt ytskil,ts
motstånd på t . ex. 100 ohm av gott fabrikat
såsom Siemens eller Beyschlag. Ställ omkopp
laren på lägre området och se om O-utslag er
hålles vid 100 ohm på skalan vare sig man
kommer upp- eller nerifrån. Koppla över på
det högre området och undersök på samma
sätt om O-utslag erhålles vid 100. Parallell
koppla ej motstånd för erhållande av lämpligt

193

värde vid prov av antennascopet och använd
mycket korta anslutningsändar. Man skall er
hålla absolut O-utslag. Om detta ej erhålles så
prova först med ett annat motstånd. Det för
sta kan vara reaktivt. Skulle fortfarande ej
absolut O-utslag erhållas, så arbetar ej an
tennascopet riktigt, troligtvis beroende på
koppling mellan komponenter eller ledningar.
Det är därför bäst att göra placeringen av de
taljer och uppkoppling enligt bilderna så noga
som möjligt. Underförstått är att instrumen
tet ej får hållas i handen vid dessa prov.
När absolut O-utslag erhålles v id denna fr e
kvens, ändra då från lägsta till högsta fre
kvens och tillse att O-utslaget finnes kvar.
Mitt antennascop är provat från 1,7 till 180
Mc och jag har erhållit absolut O-utslag inom
hela området.
Under användning av antennascopet märker
man, att motståndsvärdena lätt varierar med
kopplingen till oscillatorn och med hur man
placerar mätobjekten. Detta beror på kapaci
tiv koppling, som förorsakar restströmmar,
som ej kunna utbalanseras och som kan ge
den uppfattningen att rent resistiva kretsar
äro reaktiva, vilket ger upphov till felaktig
heter. För att undvika detta är det bäst att
använda en faradayskärm omkring kopplings
linken. En dylik visas i fig. 6. Vid användning
av antennascopet vid frekvenser mellan 3,5
och 30 Mc 2- 3 varv, som tidigare omnämnts,
avenkeltrådig plastisolerad koppartråd med
en diameter omkr. l mm . Skärmen göres av
mjukglödgat kopparrör med innerdiametern 5
- 8 mm och bockas i cirkel med en diameter
HF-Ben.1ngång

5tr.br.

Rx

)fl

c2

I

I

I
I
_L _____
Fig. 1. Koppling s
schema

I

..J

C , C 2 - 500-1000pF lik a
l
på. 1 % när. J1-jack slu
ten. Rt,lOO oh m pot. RIA

- 500 ohm po t. R 2 , R 3 
50-200 ohm lik a p å. 1 %
n är. O,5W R 4- 1000 ohm
O,5W. D e t. 'silicondiod s e
te x t.
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som passar lämpligt pä oscillatorns (grid-dip
meterns) spole. Linkens ena ände lödes till den
ända av kopparröret, som skall anslutas till
den kalla HF-kontakten, och den andra änden
av !inken förses med en öppen kabelsko, som
anslutes till den varma HF-kontakten. Med en
dylik link kan man vara säker på att undgå
fel på grund av kapacitiv koppling.
Antennascopet användes lämpligast tillsam
mans med en griddip-meter som är den lämp
ligaste oscillatorn på grund av dess stora fre
kvensomräde, men varje oscillator med effekt
max. 1 W är användbar. Dä antennascopet är
en högfrekvent motståndsbrygga kan det an
vändas inom ett flertal områden, t. ex. till be
stämmande av resonans hos matarledningar
och antenner, antennimpedanser, mottagares
och filters ingångsimpedans, stående-vågför
hållandet och hastighetsfaktorn hos matarled
ningar. Jag skall närmare gå in på några an
vändningsområden. För bestämning av trans
missionslinjers karakteristiska data, som t. ex.
hastighetsfaktor, impedans och resonansfre
kvens hos dipoler och yagis har SM5GW redo
gjort.
Vid mätning på Jolded dipol kan man få till
resultat en impedans mellan 100 och 400 ohm
vid en viss resonansfrekvens, men man kan
också få ett O-utslag vid en något förskjuten
frekvens och med impedansen ca 500 ohm. Det
beror på att antennens totala längd bestäm
mer antennens naturliga resonansfrekvens,
men varje halva av antennen resonerar elek
triskt sett vid en lägre frekvens , beroende
först och främst på isolationsmaterialet i dipo
len. Detta fenomen gör sig särskilt gällande
vid en folded dipol av 300 ohms bandkabe!. För
att råda bot på detta dimensionerar man an
tennen så, att den högre resonansfrekvensen
ligger på antennens önskade frekvens . Sedan
gör man kortslutningar över dipolen pä c:a 7
A

känd impedans Z. För erhållande av O-utslag
visar R på antennascopet resistansen Zs. Då
1
erhålles impedansen imatningspunkten ZR en
ligt följande:
Z0 2
ZR =

zs

Ansluter man en l4-vågs 300 ohms bandka
bel och ZR = 1000 ohm erhålles O-utslaget vid
Zs
90 ohm och impedansen ZR
2000 ohm
nedsättes till Zs = 45 ohm.
Vid stående-våg-rnätningar förfares på föl
jande sätt: Visar antennascopet absolut O-ut
slag vid mätning på feedern är s. w. r. 1:l.
Förhållanden större än 1 :1 bestämmes om
transmissionslinjen är avstämd (d. v. s. 14 eller
1Iz våglängd eller en multipel därav vid mät
ningsfl'ekvensen) som förhållandet mellan Z
(feederns impedans) och Z (antennascopets in
ställning för O-utslag) eller det inverterade
värdet. Man får även en uppfattning om s. w.
l'. vid andra feederlängder, men svärigheten
ligger i att man inte kan eliminera den då
uppträdande reaktiva komponenten.

=

Fig. 6. Kopplingslinken med fa:radayskärm.

=

"
% av antenn längden från vardera ändan av
antennen vid folded dipol av 300 ohms band
kabel. Då komma resonansfrekvenserna att
sammanfalla.
Vid mätning på multibandantenner som an
vändes vid andra eller tredje övertonen bör
antennascopet anslutas i en ström bu k helst di
rekt eller via en transmissionslinje med låg
impedans. En dipol gjord för 7 Mc som skall
mätas vid en frekvens av 21 Mc har ström buk
på avståndet },j4 från ändarna och på mitt
punkten. Det är då lämpligast att ansluta an
tennascopet i symmetripunkten, alltså i mitt
punkten.
Vid mätning på vertikala antenner av typen
1/4-vågs antenner såsom ground plane anslu
tes antennascopet mellan vertikala elementet
(Rx varm) och de horisontala elemenlens
knutpunkt. Impedansen brukar vara 30 till 35
ohm och kan höjas genom att luta ytterändar
na på de horisontella elementen nedåt, och
skall man anpassa antennen till t. ex. RG8fU
med 52 ohms impedans kan ju vinkeln bestäm
mas exakt med antennascopets hjälp.
Vid bestämning av impedansen på vertikala
mobi.la antenner anslutes antennascopel på

Fig. 2 Placeringsskiss.
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samma sätt, men impedansen brukar här blott
uppgå till några få ohm. Då kopplar man ett
induktionsfritt motstånd på t. ex. 50 ohm i
serie med antennen, vars impedans blir skill
naden mellan avläst värde och 50 ohm. Man
har här tydligen möjlighet att mäta sma Im
pedanser bara genom att koppla ett lämpligt
motstånd i serie med mätobjektet.
Vid mätning av höga impedanser som t . ex.
i matningspunkten på en dipol med längden J.
måste man kanske minska impedansen i själva
mätpunkten. Detta göres enklast genom att
ansluta en lJ. -vågs transmissionslinje med

1955 INTERNATIONAL
DX CONTEST
Tider:

Foni : 0200 GMT 22/10-0200 GMT 24/10
CW: 0200 GMT 29/10-0200 GMT 31/10
Band: Alla amatörband upp till 28 Mc.
Poängberäkning : Kontakt mellan station i an

nan kontinent ger 3 poäng, i samma konti
nent 1 poäng och i samma land O poäng.
Kontakt med station i samma land är dock
tillåten för att få viss zon eller visst land för
multipliern,
Tävlingsmeddelande : Vid CW-kontakter utväx
,\

las en femsiffrig grupp bestående av RST +
zonnummer. Vid fonikontakter en fyrsiffrig
grupp bestående av RS + zonnummer.
Denna delas upp i två delar 1)
summan av antalet kontaktade zoner på var
je band, 2) summan av antalet kontaktade
länder på varje band.

Multiplier:

Slutpoäng: Ett band: Summan av zon- och

landmultipliern på varje band multiplicerat
med kontaktpoängen.
Alla band: Summan av zon- och landmulti
pliern på alla band multiplicerat med kon
taktpoängen från alla band.
Loggarna skall vara poststämplade senast 15
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Brev från Argentina
Under oroligheterna i Buenos Aires skrev
SM8ADR ett brev där vi saxar:
» Ju~t nu händer stora saker här nere. I dag
har revolution utbrutit och fartyget har legat
mitt i skottlinjen. Flygplan har bombat och be
skjutit regeringsbyggnaden hela eftermidda c
gen, medan armen har haft hand om försva
ret. Regeringsbyggnaden ligger bara 400-500
meter från fartyget, så vi har legat på durken
i skyddsställning för att undvika få k.ulor i
kroppen.

Undantagstillstånd räder f. n. Enligt rykten
har bortåt 300 människor dödats under bomb
anfallen i dag. Nu har det värsta gått över och
det ser ut att lugna sig.
Aktiviteten som amatör från min sida har
inte varit så lysande de sista åren, mest bero
ende på tidsbrist. Har emellertid börjat »pyss
la» på igen och har lyckats fä i gång en sän
dare. Som SM-8 ombord på fartyg är det
många gänger inte så lätt att få i gäng en
stn, mycket beroende på förbud att sätta upp
antenner, oförståelse från kamraternas sida
och kanske mest det bristande intima samar
betet med andra amatörer. En stor tröst i nö
den är QTC, som kommer regelbundet som en
klocka.
En annan sak!

Ombord pä svenska fartyg finnes mänga
amatörer! Vi har att brottas med diverse pro
blem, likström, antennsvårigheter m. m. Det
vore trevligt att få reda på hur dessa hams
har det ordnat med sina stns etc. etc. Kom
med några trevliga förslag i QTC!
Jag själv kör f . n . med co-pa och stjäl växel
ström från radarn. Ant. är en long wire av
obestämd längd och rx S-38. QRV på 7 och 14
Mc, och inom snar framtid på 2 mtr. En 12
el. beam finnes redan. »
I brevet fanns också en beskrivning, som
kommer i ett senare nummer, aven ny typ av
chassie. Tack, Sven, och vi hoppas att det här
blir impulsen till flera brev från SM8:or.

december 1955 och sändes till
-CRD
International DX Club
P. O. Box 100
Buchanan, Mich., USA
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Avstämning av svängningskrets eller vad?

Ju mindre förlusterna är, d. v. s. ju lösare
belastad kretsen är, desto mera kommer de 5
»oegentliga» resonansfrekvenserna att flytta
sig närmare den egentliga resonansfrekvensen
(mitt i fig.). Exakt sammanfaller de aldrig,
ty kretsar utan resistans och utan belastning
skulle då fordras, och det kan vi inte åstad
komma. Ju hårdare kretsen dämpas, desto
mera glider de 5 »oegentliga» resonansfrek
venserna bort från fig:s mitt. Blir kretsen så
hårt dämpad, att den blir aperiodisk, då har
egenfrekvensen försvunnit; ty det aperiodiska
gränsfallet inträffar teoretiskt, när egenfrel{
vensen åkt ända ned till noll (=likström!) ; en
urladdning av kondensatorn ger då en enda
strömstöt och ej någon svängning, såvida ej
svängningen påtvingas utifrån.

(Ett litet skämtproblem för nybörjarna.)

Av Sune Bteckström, SM4XL, Borlänge

EG[N·
rUI(\f[tl S
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OVER I<Ot4 DENS/.TOIW
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(GENTLlG

SOR1STÄMO;

RE SONANS·
'ReK V ENS

r0I1LU5TERI50POLEU

~fAI(TANS(N

. BORTS.T Ä MD~
rOR ~U:)T [st II(OMO[NSATOm

STÖR.~TA. SPANNING
ÖVER SPOL( N

,I
RESONANS

l AGRl. H{[ KV (, NS

Det talas ofta om att en krets avstämts till
sin resonansfrekvens, och alla äro tillfreds
med uttrycket och tolkar det efter behag till
att reaktansen skall vara bortstämd, högfrek
vensens »styrka» den största möjliga, kretsens
egenfrekvens inställd o. s. v. Är deL då så sä
kert, att allt detta sker p å samma frekvens?
Hoppas att nybörjarna m. fl. ej blir förskräck
ta, när de få veta, att åtminstone 6 (sex) oli
ka »resonansfrekvenser» kan påvisas!
Dessa 6 frekvenser faller emellertid mycket
nära varandra, så länge som kretsens förlus
ter eller belastning ej är alltför hårt tiJltagna.
Men om kretsen får höga förluster eller hård
belastning, då åker de 6 frekvenserna märk
bart i sär, och endast den av Le-produkten
bestämda »egentliga» resonansfrekvensen för
blir densamma.
Vad är nu detta för slags frekvens er ? J o:
1) den »egentliga» resonansfrekvensen. Den
na är viktigast och åsyftas alltid i dagligt tal.
Den bestämmes av LC-produkten så, att in
duktiva och k a pacitiva reaktansen blir lika
stora.

2) egenfrekvensen. Kretsen svänger med
denna frekvens, om svängningar uppväckes
genom yttre påverkan, t. ex. i en oscillator
koppling el. dyl. Den frekvensen blir lägre, ju
hårdare belastad svängningskretsen är.

Största möjliga högfrekvensspänning
över kondens.a,torn. Denna frekvens blir lägre
3)

ju hårdare belastad svängningskretsen är. I
vissa förstärkarsteg m . m . blir det denna fre
kvens man får ta fasta på vid avstämningen,
åtminstone vid vissa kopplingar.

..

kOGRE. FREKVENS
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4) Största möjliga högfrel.vensspänning
över spolen. Denna frekvens blir högre, ju hår

dare belastad svängningskretsen är. I vissa
kopplingar blir det denna frekvens, som anses
vara »resonans».
5) Realäansen borts.tämd gentemot yttr e
belastning; förlusterna antages ligga i spolen
och försummas för kondensatorn. Detta reso

älfjakt

nansfall är vanligt i praktiken. Denna frek
vens blir lägre, ju högre förluster kretsen får.
6) Reaktansen bortstämd gentemot yttre
belastning' ; förlusterna antages ligga i kret
sens kondensatorgren och försummas för spo
len. Detta fall är mindre vanligt. Denna frek
vens blir högre, ju högre förluster kretsen får.

Om vi antager, att vi för en viss bestämd
svängningskrets kunde bestämma var och en
av dessa 6 frekvenser för sig, skulle de grup
pera sig kring den· »egentliga» resonansfrek
vensen enligt figuren.
Med det något oegentliga uttrycket »reak
tansen bortstämd - - - » o. s. v. menar jag
här, att kretsen så inställts, att den för sin
yttre belastning verkar såsom en ren resistans.
Detta är nämligen ej alltid detsamma som re
sonans. Tag som exempel ett slutsteg med en
alltför hårt belastad anodkrets ; där gäller just
formeln för kretsens impedans ej längre rent
resistivt, utan en inställning ger största im
pedans, och en annan inställning ger bort
stämning av reaktanserna; man får olika av
stämning för minimum anodström och för
maximum högfrekvenseffekt. (Detta fel kan
emellertid även ha helt andra orsaker; anvis
ningar finns i handböckerna och har stått
tidigare QTC och i andra radiotidskrifter.)

Rävspalten blir mycket kort denna gång
(åja, dämpa glädjeyttringarna några deCibel 
du kan själv bli smittad av rävbacillen någon
gång!).
Borås

".

/,

-UG meddelar att sex man - hälften av
ortens sändaramatörer - nu jagar räv. -AZB
var innehavare av den första saxen i stan, och
den var också den enda i stan under gott och
väl ett år. Nu har -AZB två saxar och två
av de tre rävsändarna i Borås.

Tredje poängjakt.en (dag-) gick 19/6 i -YD :s regi.
B an l1l.ngd drygt 4 km. H ä r är trerävarstagarna :
1) -ATZ 1.05; 2) - IQ 1 . 09 ; 3 ) -AIU 1.17; 4 ) Holm
gren 1 .23 ; 5) -DB 1.27 ; 6 ) -AKF 1.34; 7) -AD I 1.35;
8 ) -CRD 1 .41; 9) -BZR 2.04; 10) B. Andersson 2.05;
11) -BXP 2. 07.
En skämtjakt på Skansen, ano rdnad av -BJU och
-CAG 3/7, vann s a v -BXP med Anders Lindström som
tväa. Den fredli ga sk a nsenpubliken gjorde m y c k e t stora
ögon.
.
TrnnLugsjakten 10/8 (a rr. av -IQ) vanns a v - YD med
-BZR som tvaa, och trä nlng sjal,ten 17/8 av -YD med
-DB SOm tväa.
1{onunando jal<ter är 4 / 9, 25/9 och 19/ 10. Intressera de
kan fä utfö rli g t program fr ä n SM5IQ, Alf Lindgren. Os 
tervägen 23/II, Solna, trn 27 14 49.

Preliminärt resultat från SM i rävjakt
i Karlskrona

(saxat ur dagspressen. Reportage och utförlig
prislista kommer i nästa QTC.)
Natt: SM7AJD 2.06.
Dag: SM5ATZ 1.14. SM5AUI1.14 112. SM5DB
1.15V2. SM7AJD 1.17 1/2.
S,a.tI'nrnanlagt:
1) SM7AJD, Karlskrona,
3.23V2. 2) SM5BKI, Norrköping, 3.26 112. 3)
SM7- 2650, Nässjö, 3.36. 4) SM7APO, Nässjö,
3.38.
5) SM5ATZ, Stockholm, 3.41. 6)
SM7-1037, Tyringe, 4.06V2. 7) SM5IQ, Stock
holm , 4.14. 8) SM5AIU, Stockholm, 4.20. 9)
SM5BHA, Stockholm, 4.27. 10) SM50W, Väs
terås, 4.30.

1) Stockholms Rävjägare 12.15
(18 rävar). 2) Norrköpings Radioklubb 12.47
(18 rävar). 3) Karlskrona Radioklubb 13.38V2
(17 rävar).

Lagtävling :

KURS I RADIOTEKNIK
Även i höst anordnas en kurs i radioteknik
för sändaramatörer av Kursverksamheten vid
Stockholms Högskola. Starten sker i slutet av
september och fortgår 12 fredagar kl. 1830
2015. Kursen avser att ge grundliga kunskaper
för avläggande av de tekniska certifikatpro
vet. Anmälan kan göras per tfn 630450 växel
och avgiften är 40 kronor.
SM50R

Fårösund

Av det tidigare uppgjorda tävlingsprogram
met återstår nu att avverka: dagjakt 25/ 9 kl.
0900, nattjakt 9/10 kl. 2100 samt dagjakt 23/10
kl. 0900. -AZK meddelar ytterligare detaljer
vid behov.
Stockholm
BIlja.kt<ln 12/6 för motorford o ns!lgande r!lvjäga r e s a mt
mobilkörare, s om arrangerades av - CED, samlade 12 la g
(11 bilar och en moped) . Föru tom r!lvarna skulle m a n
även klara nägr a andr a smil. uppgifter, och det hela blev
en v erklig s. k . p a ngsa k. Vid eftersn a cket i gröngräset
räknade man till 33 vuxna, 3 barn och 1 hund. Resultat:
1) -IQ, -BZR (VOlkswagen)
2) -BLX, -AKF (Austin A30)
3) -CR, -BJU (Standard 8)
4) -YD, -AIU (Ford Customllne)

• p. g. a. semestrar på alla håll och kanter
samt inte minst på Kungl. Postverkets slarv
blev dubbel numret 7-8 oerhört fördröjt och
därmed en hel del saker inaktuella. Red. hade
många hemska stunder innan numret kom ut
och tänkte ofta på ramsan en olycka komm er
sällan ensam. Nu hoppas jag det skall bli bätt
re och ber er alla ta i med ett sommarfriskt
grepp kring pennan.
Byggandets och pysslandets tid står för dör
ren och just Du kanske har hittat på något
som någon annan skulle ha kolossalt stOl' nytta
av. Skriv ett par rader!
73 de
ORD
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A k t iv itetstesten
Juliomgången : -BRT 1518 km, -ZN 1500,
-AED 960, -NK 638, -FJ 615, -MN 605,
-ANR 325, -ABC 190, -BOR 143, -AAD
33.
Barometerstånd omkring 755 mm och temp
15-20 grader.
-AED: Condx ganska bra tidvis med djup
qsb på längre distanser. Många skåningar var
igång, men molntäcket över södra Götaland
hindrade helt sigs att komma igenom. Värna
mo verkade vara kvällens bästa qth.
-BRT: Konds var inte särskilt bra under
testen, vilket för övrigt gällt hela sommaren.
P. g. a. värmen tycks dock »närzonen», dvs.
den zon, där goda förbindelser kan påräknas
varje kväll, ha utsträckts till c:a 400 km.
-ZN: Jag har fått snurr på min konverter
igen med hjälp av -BTT:s grid-dipmeter. Så
nu hör jag det mesta. Hörde DL1FF med 569
den 27/6.
-~OR: Trots en hård propaganda på bandet
var anslutningen här nere dålig. Kondsen i
botten: regn, rusk och lågtryck.
Augustiomgången: -ZN 2720 km, -BTT
2335, -BDQ 2334, -ANR 2095, -AED 1715,
-XP 1693, -NK 1612, -BYZ 1406, -MN
1117, -BNX 770, -IT 746, -UU 440, -BIP
260, -BEW 240, -AAD 189, -OD 166, -BUS
165, -BKG 120.
Väderleksbetingelserna i stort desamma som
vid julitesten. Kondsen dock avgjort bättre. En
fin omgång med genomgående höga poängsiff
ror. De både värnamopojkarna -ZN och
-BTT, som varit mycket flitiga på 144 denna
sommar, tog hem en välförtjänt dubbelseger.
-XP i Västerås hade en lyckad kväll och lade
sig närmast efter de stora kanonerna -ANR
och -AED.
Vi har också testdeltagare, som inte brukar
samla så där skyhöga poängsiffror men inte
desto mindre troget skickar in sin tävlingslogg
varje månad. Jag tänker närmast på -IT,
-BEW och -AAD m. fl. Det vittnar om god
sportsmannaanda.
I -7BNX logg hittar vi bl. a. DL3YBA nära
Hannover och samme tysk redovisar -7BYZ,
som dessutom hade DL3IY på foni med fina
signalstyrkor. Avstånd : 367 km.
Kommentarer:

-7BIP: »Hade ej tillfälle deltaga i hela tes
ten. Hoppas det blir bättre nästa månad. Har
bytt bostad och kör nu med en 4 el. beam.
från balkongen. »
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-7ZN: »Lyssnar nu på min nya 12 el. beam.
Hoppas oxo kunna sända på den snart. Har
inget coax-relä ännu!»
-5UU: »Beamen är en ny 4 el. i toppen på
min högsta gran 30 m över marken. Den (bea
men) är vridbar och tycks gå bra. Tyvärr mås
te min rx vara felaktig (trots resultatet), ty
flera ropade mej enligt -BDQ som jag inte
hörde. Skall undersöka saken! Beamen har nu
ograverat 360 0 horisont. Få se hur den kommer
att tåla blåsten!»
-6ANR: »En hel del qsb, annars skapligt!»
-5AED: »Conds dåliga jämfört med sönda
gens och måndagens, men man börjar vänja sig
nu. -7BCX och -7BNX hördes dock ganska
hyggligt här, men nil qso. På måndagen hörde
jag fyra skåningar och hörde -7QY med 59
på foni, när han hade qso med -7BTT. På tis
dagsmorgonen fick jag 59 plus 20 db av
-5BDQ, men när väl kallfronten passerat, blev
det avsevärt tystare.»
-7BYZ: »Här nere har vi dåligt kläm på ti
der och övriga detaljer om testen. För min del
lyckades jag hitta några regler i QTC 9/54.
Jag tror, att om reglerna kommer ut i QTC lite
då och då, kanske det blir större deltagande i
testen. » (OK, det ska vi försöka med. - MN. )
-7BTT : »Var qrt kl. 2045- 2130 på grund
av ett våldsamt åskväder. Där gick -6ANR!
Sri. »
-5BDQ: »Har nu muckat från I 8 och är
qrv till den 31/1 1956.»
Fin U K-vecka i juli
-ANR kommer med följande högintressanta
rapport:
»Säkerligen inflyter redogörelse från andra
håll för den fina UK-vecka, som nyss slutat
(brevet daterat 26/7. -MN), men jag tänkte
nämna något om vad som förevarit här i Gö
teborg. Att gå in på detaljer lönar sig väl
föga; jag bifogar en lista över qso:n för den
som är intresserad.
Det började för min del på måndagen 18/7.
Sigs från SM7 och LA var mycket starka.
SM7BZX talade om att han på söndagen fått
två P A och fyra DL. Alltså fanns det chans
till dx. För min del blev kvällens resultat G5YV
och DL1FF. Jag hörde LA1KB köra fem G
stns i Sydengland med kunde inte höra dom,
trots att jag visste deras frekvenser.
På tisdagen gick det bättre. Condx började
norrut i England och gick under kvällen söder
över till London. P A och ON var mycket star-

" .-

ka. Jag fick min första fransman F3LQ kl.
0012. Hörde även G2AIW ropa på SP1AC, den
första polack, som figurerat i dx-sammanhang,
mig veterligt. Summan av kvällen : en F, fem
G, två ON, sju PA och två DL.
På onsdagen hördes inga dx.
Torsdagen bjöd på stadiga condx till Eng
land på sträckan Leeds-London. G6XX nämn
de, att PE1PL sagt, att DL7FS hade kört
SP1AC. Kvällens facit blev 14 G och en DL.
Fredagens condx började tidigt och var un
der kvällen mycket växlande. En stn, som i an
ropet var S7, kunde på några minuter vara
helt försvunnen. Jag fick min första skotte
GM2FHH kl. 0000. Att condx var mycket bra,
framgår av att jag fick G3GPT i Preston på
västkusten och G5TZ på Isle of Wight i Engel
ska kanalen. Kl. 0325 hade jag kört en GM,
10 G, en ON, två PA och fem DL.
Summa summarum för veckan: en F, en
GM, 30 G, tre ON, nio P A och nio DL.
Det är mycket intressant att se hur condx
växlar och flyttar på sig under en kväll, och
ibland går det inte att få någon förklaring på
vad som händer. Jag hörde t. ex. LA8RB köra
foni-qso med DL-stns praktiskt taget i rikt
ning rätt över mig, utan att jag kunde höra
tyskarna!
Ja, det har varit en givande vecka, men det
vore onekligen en smula lämpligare, om öpp
ningarna vore mera jämnt fördelade i tiden.
Vågar jag föreslå en kväll per månad ?»
Av -ANR körda dx på 144 Mc 18-22/7:
ON4BZ
PA0BN
PA0WO
PA0GER
19/ 7
PA0RK
G6XX
PA0 YZ
G6TA
PA0DSW
G2AIW
PA0BP
G8KWJP
DL1MI
(i bHen) DL1SE A
G6RH
21/7:
F3LQ
G3GHO
ON4UD
G6XX
18/7 :
G 5YV
DL1FF

G5YV
G6XM
G6UJ
G3DMU
G6NB
G2XV
G5BD
G3DVK
G2AIW
G2HDZ
G 3GDR
G5DS
DL3QH

22/7:
G5BD
G2FJR
G 3GPT
G3WN
G6XM
G3HBW
G8KW
( hemma )
G5TZ
G3CLW
G2AIW
GM2FHH
ON4DW

PA0FC
PA0BX
DL3IY
DL60R
DL9MZ
DL9QN
DJIXX

Gratulerar Jac till dx-körning av högsta
klass! Förteckningen utgör ett veritabelt
knottmoln av dx, där varje enskilt qso skulle
göra en SM5 eller SM4 sömnlös av lycka (näs
tan).
SM? Lund

-BOR rapporterar:
»Testen den 18-19 juni är vid det här laget
så långt avlägsen, att de mera omedelbara in
trycken av hur den eller den hördes eller vilka
som inte hördes har börjat suddas ut. I väntan
på resultatet, som troligen inte kommer in
förrän i septembernumret, ska jag försöka
friska upp minnena ur SM7-synpunkt.
För att börja med condsen, så tycktes de ha
varit ganska goda, särskilt andra passet på
lördagen och första passet på söndagen. ·--7XU,
som hade evakuerat till ett utsiktstorn i när
heten av Älmhult, körde både SM5, SM6 och
SM7 finfint. Han körde bl. a. -6ANR, -5BRT,
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-5AED och -5VL; -5BDQ kom in 579, men
- XU hördes tydligen inte i Kårsta, så där blev
ingen kontakt. Vidare lyckades han få LA2VC
och naturligtvis en hel rad OZ och SM7.
I Perstorp hade -7BZX riggat upp sin stn
och
även han rapporterar goda resultat.
-6ANR och -5AED fick han in ganska lätt
och även -5VL hördes, men med honom blev
det ingen kontakt. -BZX tyckte, att SM5 hör
des bäst på det första söndagspasset.
I Malmö kom -AED och -VL in med 579
hos -7BCX, men han lyckades inte få någon
kontakt med SM5, trots att han plågade sin
829 allt vad han kunde.
Hos -BOR i Lund dundrade inga dx in, men
jag är glad för den fonikontakt jag fick med
-6ANR. Det blev ändå ett 60-tal qso med OZ
och SM7. Jag saknar ordentlig vridningsanord
ning för beamen, men det går väl fler tåg.
Det mest omedelbara intrycket från testen
var, att så snart någon mer avlägsen stn kunde
höras, så kastade sej alla över denna stn och
kallade. Och många fortsatte att ropa, även
sedan någon lycklig hade fått qso med veder
börande. Småningom tystnade de flesta och låg
och lyssnade, tills dx :et var klart och sedan
började hela kören igen. De mera lokala statio
nerna var glömda, så länge dx fanns i luften,
och det kunde förstås dröja både länge och
väl, innan alla fått sitt eller insett det omöj
liga.
Jag tror nog, att många långvågsjägare
känner igen situationen. Man får dock vara
tacksam för att inte vfo har slagit igenom
ännu på UK vid sådana tillfällen. Reaktionen
inför ett dx är fullt naturlig, när en kontakt
med detta dx ger lika många poäng i ett svep,
som ett ihärdigt slit för att få ihop 10 a 15
lokala kontakter.
Roligt var det i alla fall och nu är man lite
varstans i full gång och laddar upp med nyare
och bättre grejor för att vara ännu bättre
»agandes» (åkande) till nästa holmgång.
På tal om dx, så har jag hört från Malmö
gänget (-BCX, -BZX och -BYZ) att SM5
hörs nästan varje kväll från och till men dåligt
med qso. -BTT och -ZN i Värnamo liksom
-6ANR i Götet körs nästan som lokalstns var
je kväll på både cw och foni. Däremot är det
tyst från Blekinge. Har ni semester hela som
maren eller har antennerna blåst ner ?
Vårt nya tillskott här nere, -7BCX i Malmö,
lyclmdes redan i början på sin UK-karriär få
qso med -5BRT i Enköping, och frågan är
om inte denna kontakt tangerar svenska rekor
det på UK (förvisso en fin debutprestation,
men jag undrar om inte - 4NK eller -5BDQ
kört längre inomlands-qso. - MN).
Så har -7BE och jag haft nöjet att för för
sta gången se amatör-TV. Tilldragelsen ägde
rum på 2-metersklubben i Köpenhamn och för
evenemanget svarade OZ7HB och OZlPL.
Provbilden, som mottogs på 2-metersklubben i
OZlPL :s mottagare, åstadkoms på sändarsidan
på elektrisk väg av två oscillatorer, vilket ar
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rangemang fick ersätta kamerarör. Trots den
relativt smala bandbredd som kunde disponeras
på 144 Mc-bandet var kontrasterna i provbil
dens rutmönster synnerligen bra. Så snart kas
san tillåter, ämnar de båda TV-amatörerna
skaffa ett kamerarör, och då . . .»
Tack, Egon!
SM? Malmö

Från -BYZ föreligger ett brev, som be
kräftar uppgifterna från - BOR ovan. -BYZ
säger, att - AED, -BRT, -YL och -MN ofta
hörs i Malmö men att av dessa endast -AED
körs mer regelbundet. Malmöstationernas fre
kvenser är: -BYZ 144,62 Mc, -BZX 144,83
och - BCX 145,44.
öppning LA-SM

-AED i Atvidaberg berättar härom:
»En rapport om premiären SM5-LA kan väl
ha ett visst intresse, trots att avstånden inte är
långa i förhållande till dem, som tidigare upp
nåtts under sommaren.
Söndagen 31/ 7 hördes, när jag kom igång
omkring kl. 22, en hel del signaler på bandet,
men, som -6ANR säger, bondepraktikan för
täljde, att det kunde ske något, så beamen rik
tades på väster. Det dröjde inte länge, förrän
jag hörde LA8RB i qso med -7BTT i Värna
rno. -7ZN fick därefter sin första LA och kl.
23 fick jag qso med LA8RE. Rapporterna var
58 på foni. Beamarna i SM5 hade snabbt ställts
om, och efter vad jag hörde fick -5VL,
-5BRT, - 5BGQ, -7BTT och - 7ZN sina för
sta LA-qso. -7BTT var värst med fyra LA
och LA1KB fick lika många SM5.
De aktiva LA-stationerna var : LA8RB San
defjord 144,91 Mc, LA2GC Mysen 144,58,
LA1KB Larvik 144,35 och LA4VC Oslo 144,28.
LA8RB undrade i samma andetag som han
uttryckte sin glädje över qso :et, om det fanns
stns qrv i SM1, SM2 och SM3 samt OH. Och
vem undrar inte det! »
Tack, Arne! Rapport om de överraskande
LA-kondsen har även kommit från flera av de
ovan nämnda SM-stationerna. -4NK höll sig
också framme och ordnade med premiärqso
LA-SM4, som framgår aven följande rap
port.
SM4 Grängesberg

--4NK skriver:
»Härmed en liten rapport över läget på 144
här i SM4. Som vanligt har det inte inström
mat några bidrag från andra delar av distrik
tet, så jag får inskränka mig till mer lokalt be
tonade anteckningar, tyvärr.
Här uppe är det inga nya stns att rappor
tera, utan det är bara -KF, - KZ, - LB och
undertecknad som är igång. Av dessa är -LB
och jag mest aktiva, medan -KF haft semes
ter i juli och varit bortrest, och -KZ var med
på Astölägret och har sedan kört några ggr

lokalt. Han har lite svårt att höra några dx
stns, vad det nu beror på. Det torde nog vara
en kombination av orsaker såsom ett ganska
lågt och instängt läge samt troligtvis för
okänslig konverter. Hans sigs går i varje fall
ut, så bl. a. -5BDQ har hört honom.
- LB har nu beam uppe, och han hör unge
fär samma stns som jag, men det vill inte bli
några dx-qson. Detta beror nog mest på att
han inte blivit »upptäckt» ännu, och så har han
litet lägre input än jag.
Vad mig själv beträffar, så har min kon
verter blivit lite ombyggd, och det medförde,
att den började uppföra sig riktigt hyggligt;
Då det dessutom har varit mycket goda condx
i sista hälften av juli, så har det också blivit
många fina qson. Har bl. a. kört -7ZN och
-7BTT i Värnamo nästan dagligen. Vid flera
tillfällen har jag kunnat höra dem, fastän de
ras bearnar pekat åt andra väderstreck. Det
har också gått fint att köra fon i ibland. Fick
S8 av - ZN den 31/7 t. ex., trots att jag kör
clampmodulation och låg input. Stockholm och
östergötland har också gått fint, bl. a . körde
jag - 5VL i Linköping på fon i med S9+ + +.
Även mot Göteborg har det gått bra. Har även
haft ett qso med LA1KB i Larvik, tack vare
att -6ANR bad honom lyssna hitåt. Det var
den 30/ 7, och innebar väl också premiär LA
SM4. Det är ju inte längre än till Göteborg,
så bara vi hittar varandra en gång, ska det
nog gå bra i fortsättningen, hoppas jag.
Efter de goda condsen i slutet av juli, tänkte
man, att det skulle gå fint i testen också, men
här skall du få höra! I måndags kväll (brevet
daterat 3/8. -MN) kl. 2000 lyssnade jag mot
Linköping-Norrköping. Då hördes -7BTT
ropa cq med goda sigs, trots att min beam var
30° ur kurs i förhållande till honom! Vet inte
om han hörde mig, för sedan blev det tyst.
Hörde inga andra stns. Kl. 2200 hörde jag se
dan -7ZN ropa cq knappt hörbart, och detta
trots att beamen pekade rätt!
Det blev alltså tvärslut på condx strax efter
kl. 2000. Ungefär samtidigt passerade en kall
front söderut, så den får nog bära skulden.
Lufttrycket var 753 mm söndag kväll, körde
då -7ZN på foni och fick S8. Måndag kväll
var lufttrycket 752 mm och tisdag morgon
749,5 mm. Tisdag kväll var det 751 mm och
16° varmt. Condx var då bäst mot Sthlm men
mkt dåliga söderut. Så testen blev inte vad den
kunde ha blivit! Tänk om vi fått behålla sön
dagens fina condx! Då hade det blivit höga
poängsiffror. Nu missade jag flera stns, som
annars hade varit 'givna'. Men bättre tur en
annan g å ng.»
Tack för rapporten och iakttagelserna, Gun
nar!
SM? Värnamo

-ZN skriver: .
»Condx har varit bra i sommar, fast jag ej
fått så mycket. Den 22 juli kl. 0100 körde jag
och -BTT G5YV i Leeds med 559, avstånd abt
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1050 km. Flera DL hördes men nil qso hr.
DL1FF hördes varje kväll 18-22 juli. 31
juli var det condx mot LA och SM5. Hade qso
med LA1KB och LA8RB. Kl. 0130 senare på
natten hade jag -5BDQ med 599 och 40 db
abt! »
Även från -BTT föreligger rapport om dels
den fina kontakten med G5YV dels LA-öpp
ningen. Lennart fortsätter:
»Den 5/ 8 fick jag åter LA1KB och LA2GC.
Nu har jag 34 stns och 110 qso hittills i som
mar på 144 Mc. DL och OZ har överraskat ne
gativt, bara en OZ och nil DL, fast DL3IY
hördes fb hr den 23/ 7 kl. 0100-0230. -5VL
har, sedan han kommit hem efter semestern,
gått in bra flera gånger på foni, och vi har
haft trevliga pratstunder.»

~.

Fb boys och grattis till de fina dx-en!
Astölägrets U K-facit

~

-BRT i Enköping har gjort följande intres
santa sammanställning av hur SM3XA:s 144
Mc-sigs hördes:
Dag och kl.

RST

Mitt qth

A nm.

12/ 7 2100
13/ 7 ' 2115
14/ 7 2130
15/ 7 2115

559
339
339
549

Enköping
Stockholm
»

Sigs otvivelak
tigt bättre i En
köping än hos
SM5AY. Upp
maningen
till
crossband kun
de ej villfaras,
då jag salmade
tx!

»

Bertil fortsätter:
»Under crossbands-qso:et den 12/ 7 hade jag
SM3XA R5 hela tiden, om jag bortser från
- GQ:s försök att lära mig lOO-takt samt bak
tonen hos SM3XA i början. Rapporten var 579,
sedan ni justerat tx:en.
De bästa condsen inföll på måndagen. Synd
att ni inte då gjorde ett försök med -50D:s
konverter - det hade sannolikt lyckats.»

~

Fb Bertil! Enligt rapport från - XP i Väs
terås hördes SM3XA med S5 där en av kväl
larna.

il

DX-beredskap på 144 Mc

]'

När det gäller dx-konditioner på 144, instäl
ler sig alltid två frågeställningar - än så
länge olösta här i SM. Den första lyder: kom
mer dx-konditionerna sporadiskt och överras
kande ungefär som Es-öppningarna på gamla
5-metersbandet? Eller finns det möjlighet att
förutsäga när det lönar sig att lyssna efter dx?
Lönar det sig därvidlag att göra iakttagelser
beträffande troposfären, t. ex. att hålla reda
på högtrycksryggarna över Skandinavien,
brittiska öarna, Danmark och Tyskland? Ame
rikanarna har, såvitt jag vet, kommit ganska
långt beträffande dx-förutsägelser på UK. Lä
sarna av UK-spalten skulle säkert vara intres
serade aven kortfattad redovisning av hur
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långt troposfärforskningen kommit och vad vi
kan ha .för nytta därav på 144. Jag vädjar till
svensk UK:s grand old man SM5S1 dr Silje
holm, som bl. a. ägnat sig åt vetenskapligt stu
dium av troposfäravböjning, samt vår dx-kung
på 144, SM6ANR. Kan inte herrarna konferera
om saken?
Den andra frågeställningen rör rent prakti
ska sp'örsmål: när nu de stora dx-kondsen på
144 är i antågande, hur ska vi kunna ordna
så att alla hugade UK-amatörer i SM kan få
vara med och hugga för sig av de rara dx :en
eller i varje fall få försöka? Med andra ord :
går det att organisera en sorts alarmerings
tjänst, varigenom SM6 och SM7 kunde förvar
na övriga distrikt. Alla förslag mottas med
tacksamhet, som det brukar heta i hyresannon
serna.
Vad jag saknar i U K-spalten

Rubriken ovan borde vi egentligen ha som
stående rubrik och en hälsosam påminnelse om
vår dödlighet. Förutom uppslaget från -7BYZ
på annan plats i denna spalt ska jag själv bi
dra med ett par iakttagelser.
Vi borde åtminstone varje vår införa en för
teckning över stationssignaler och frekvenser
för sådana utländska dX, som ligger inom räck
håll för våra svenska 144 Mc-stns. Jag tror
-6ANR ska kunna ordna den saken.
För vår tfc på 144 Mc inom landet behöver
vi åtminstone ett par gånger om året publicera
en förteckning över våra egna 144 Mc-stns.
Förteckningen bör vara ordnad i frekvensföljd
distriktsvis och uppta stationssignal, qth (för
beamriktningens Skull) och xtalfrekvens. Här
anhåller jag om hjälp av -3AST, -4NK,
-5AED, - 6ANR och -7BOR. I samband där
med en vädjan till nykomlingar på bandet: när
du är körklar, bör du snarast kontakta någon
av ovanstående herrar och meddela qrg och
övriga data om din 144 Mc-stn. Du kommer då
med i ovan angivna förteckningar och aktivi
tetsrapporter, och dina chanser till fler qso :n
ökas väsentligt.
Sen behöver vi en UK-kontaktman för SMl
och SM2. Har respektive DL något förslag?
Som ett fromt önskemål antecknar jag en
sammanställning av samtliga de UK-tester
inom Region I som anordnas under året och
som berör SM. Kunde en sådan tabell införas
i varje nr av QTC med början i januari och
med successiv uteslutning av redan körde tes
ter, skulle mycken oklarhet och brådskande
meddelanden i sista minuten undanröjas. För
resteno : det där åligger visst mig själv som
SSA UK-kontaktman att försöka ordna med.
Sätt igång och skriv till Region I!
-MN

GLÖM

INTE

att skicka

QSL
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DX-SPRLTEN

dåliga utbytet är nog mycket enklare och har
helt andra grunder än dessa missräknade lyss
nare alltid inser. All denna uppfinningsrike
dom borde i stället ägnas åt rapporteringen,
vilken då kan bli av verkligt värde och som
då också kommer att resultera i motsvarande
flera QSL-svar!
~:.

Det är tydligt, att värmen och torkan har
tagit hårt på DX-humöret hos alla SM-hamsen.
Det är dåligt med rapporterna till spalten den
här gången.
I varje sändning QSL som DX: aren bläddrar
igenom med litet nervösa fingrar - tänk om
6V6GT äntligen skickat kort? - brukar det i
stället oftast ha smugit sig in något eller några
lyssnarkort. Hur skall man egentligen förfara
med dessa tämligen enahanda tiggarbrev 
har de n ågot egentligt värde för mottagaren?
Först torde kunna fastslås att lyssnarkort
från Europa skapar föga eller inget intresse
hos den som i SM-land huvudsakligen ägnar
sig åt DX. Undantag utgör givetvis sådana
rapporter som avges antingen på direkt upp
maning från vederbörande amatör eller som
ett resultat av publicerade önskemål, t. ex. i
»The RSGB-Bulletin». Förf. anser som sin per
sonliga åsikt att man saklöst och m,e d bibe
hållet gott samvete (på denna punkt åtmin
stone) kan överlåta övriga inomeuropeiska
ly ssnarkort, dvs. huvudparten av samtliga, di
rekt till papperskorgen. Resp. lyssnare måste
nog också vid närmare eftertanke inse att
snart sagt vem som helst kan sätta i gång
och lyssna efter närbelägna stationer, varför
man också kan fråga sig hur det sportsliga
momentet kommer in i bilden. Det är ju i alla
fall en hobby vi ägnar oss åt.
Gäller det verkliga DX-Iyssnare kommer sa
ken i ett annat läge. En rapport från en främ
mande kontinent kan då under vissa omstän
digheter vara värdefullare än ett vanligt två
vägs DX-QSO med åtföljande QSL-byte från
en station på ungefär samma avstånd. Värdet
ligger närmast i fullständigheten i rapporte
ringen, som kan ge den mottagande anlatören
viktiga upplysningar, t . ex. om funktionen hos
hans senaste antenn el. dyl. Speciellt använd
bar blir lyssnar rapporten om den kan komplet
teras med egna detaljerade logganteckningar
från samma tidpunkt. Som exempel på före
dömlig rapportör kan här nämnas den av spal
tens läsare sedan gammalt kände BERS-195.
Detta var den s. k. »nyttiga sidan» av saken.
Man frågar sig onekligen mången gång ' inför
vissa lyssnarkort om avsändaren haft tanke
för något annat än den andra och mer egoisti
ska sidan, QSL-tiggandet, då korten skrevs ut.
Större delen av utrymmet resp. mödan finner
man alltså oftast ägnat åt 1000 och 1 variatio
ner på temat »Pse QSL», gärna i form aven
saga om hur få kort vederbörande fått just
från SM eller h ur viktigt ett, svarskort är för
något hägrande diplom. Förklaringen till det

80 meter

vet vi mycket litet om. - 4APZ har vid QSO
rapporterat W, och LU i buntar. -5WM hör W
och VE vid 01-02-tiden. Vidare har vi låtit
oss berättas, att VK har hörts några kvällar.
VK5KO lär vara aktiv igen och blir det condx
hörs han säkert.
40 meter

börjar öppna för ZL och sådant på morgnar
na och VK, JA m. m. på kvällarna. -5WM
rapporterar: W3BVN (0015), V03X (0030),
KP4YT (0045), W2GZZ, W1AXX (0450),
W8ZCK (0525), W4EYS
(0510), ZL3GU
(0610), PY2BOP (2250), PY2QH och LU8AP.
John har vidare hört bl. a. KV4BB. -WM har
nu 99 cfm på 40 mb!
20 meter
har varit ganska hyfsat ibland men har
också haft »off-days», då det varit nästan
omöjligt att lura det endaste dx. -ARL rap
porterar (det mesta på fone): HK, BC, CO,
TI, HR1LW (0130), YN1RA, VP5AK, -5KJ,
CE4BP (2240), ZP5AY (24), -AM, KH6IJ
(09), --6BX, VP7NG (0030), W7 (0940), VK4
(22, cw), CE1BD (01, cw), MP4JO (0745),
MP4QAL (18), KL7 (09), ZS8L (1730, cW),
CX2CO, TI9AE, PJ; VP2KM, YS10 (02, cw)
ZS3B (1810, cW), TG9AZ (02), VP9, VK2QR
(0015), JA, VU (04), VS6, XW8AB (17, cW),
FM7WF (2240), C3WV (18), HP1TF (23) och
LU7XP m. m. -6AJN kom tyvärr några da
gar för sent till förra spalten med följande
rapport: VQ4RF (1650), YS10 (0220), CE1BD
(01), CE7AK (2210), CE5DT (2230), CE4AD
(22), CE3RE (0115), VP9BL (2330), ZD2WAF
(1920), ZD3A (0025), T12PZ (0035), TI2MAR
(0125), VK2BA (0130), -3ALL (0020),
ZP5AY (22), ZC4BP (15), YN1PM (0025),
OX3ME (2245),
KGlJB (0445), HK1TH
(0015), VS6DD (1840) samt -CT (1610).
-DW har bl. a. kört ZL4GA (1130).
15 meter
blir bättre och bättre nu. -ARL rapporterar
(fone): CE3DY (22), PY, CR9AH (1120),
VK4NG (1130), VQ2FU (19), ZS (10), LU
(2030). - DW har bl. a. ZD2JDB (1840, fone).
-CO har bl. a. kört VR2.
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Splatter
BERS-195 meddelar oss följande news : Ro
land, ex-F08AD arbetar nu på en TV-station
i Paris. Han var förut på Rapa Island. - Alla
QSL till VK9-stationer bör sändas till Doug
Beadel, VK9DB, Box 107, Port Moresby, Pa
pua. - Dave Laing, ex-ZC3AB, är nu YJ1DL
i Vila, Nya Hebriderna. ZK1BG har kört
25C på 3,5 Mc, han använder också fone, på
3610 kc 0500-0800 GMT. - Det finns nu bara
4 ZM6-stationer kvar på Br. Samoa: ZM6AL,
-AR, -AS och AT. QSL-chef är -6AS, Les
Reid, Bank of New Zealand, Apia, Western
Samoa. - Frank Eastick, ex-VR4AE, är nu
VK5AE, QTH Alice Springs, NTjAustralia. 
Situationen för närvarande bland VK1-statio
nerna är: VK1EM, -RA, -VH och - AWI är
i MawsonjAntarktis, -lDC, -HH, -ZM på
MacQuarie Island och alla andra är pirater. 
BERS-195 har hört signaler från 31 legitima
VK1-stationer och fått QSL från 19. - Eric
rapporterar följande DX hörda : 3,5 Mc :
W3YLJ, -EFR, -7JC, - 7JLU, VR2CT och
ZM6AS. 7 Mc : JA8AE
(1030), -lAGU
(1345), KP4RE (1045) och VS1GP (2145). 14
Mc (fone): KJ6FAA (08), KV4BB (06),
VK1ZM (0345), VK9BS (0830) och 5A2TZ
(0615). CW: FK8AC (0830), -AE (0430),
-AH (06), HR1AT (0430), JA2DN (09),
KA200 (11), F08AM (0445), KJ6BG (0345),
KV4AA (0400), KJ6FAA (0130), LU1AR
(0045),
VP9BM
(0445), VR2AG (0500),
- 2AS (0445), -2AR (2345), -2CZ (0645),
VK1ZM (0400), XE1MJ (0415),
ZM6AS
(0730). - I juli har jag hört SM5BCE på 7
Mc cw och på 14 Mc cw SM8BHQjMM 300
miles SO Norfolk. - VK1ZM på MacQuarie
Island är nu aktiv både på cw och A3 men
oftast i QSO med VK-stationer. Han är inte in
tresserad av DX, fastän jag har hört många
sådana ropa honom.
SM7BHF kommer med följande ne ws:
Ur »MB», Mitteilungsblatt Distrikt Bayern
Slid des DARC, saxar jag följande Atherneuig
keiten, vilka måhända är nya och av intresse
för DX-spalten:
Via Reuter meddelades i somras, att radio
tekniker Robert Webster Ford anlände till
Hong Kong söndagen den 29 maj, efter fyra
och ett halvt års fångenskap i Kommunistkina.
Ford är engelsman och är ex-AC4RF. Han till
fångatogs i oktober 1950 och dömdes av kom
munisterna för »spionage».
DL3ZS befinner sig ' f . n . i Jeddah, Saudi
Arabien, och meddelar att HZ1TA, prins Talal,
tills för 3 månader sedan var kommunikations
minister i Saudi-Arabien. Numera är han sän
debud i Paris. Det torde ej vara allmänt be
kant, att prins Talals station för det mesta
opererades av hans förste radiotelegrafist,
Achmed. HZ1HZ är Technical Supervisor för
PTT i Mecca. (PTT=Televerket.)
G7DWjMM befinner sig på världsomsegling i
en 40 fot lång båt. Kör på 14032 och 14072 kc.
Den 1.4.55 hade USA 132.959 sändarlicenser.

UngerSka stationer är förbjudna att arbeta
med DL- och DJ-stationer.
Och så har vi inte så mycket mera för denna
gången. Vi hoppas att alla DX-intresserade
sluta att köra på sparlåga nu, så att det kom
mer rikligare med stoff till nästa spalt. Lycka
till!
ANY, ARL och AQV.

NRAU-TESTEN 1955
Arets skandinaviska landskamp på etervågor
gick av stapeln den 16-17 april, och resultatet
framgår av nedanstående sammanställning
och poäng. (Som deltagare räknas endast de
som postat sina loggar inom föreskrivet da
tum. Se f. Ö. nedan.) Icke helt oväntat segrade
LA-land, men man torde dock kunna konsta
tera att SM-land knappat in på LA's sedan
mänga år väl inarbetade försprång .
Medl.

<1 %

Delt.

1.

LA
672
27
23
2. SM
1225
49
36
3. OH
933
37
30
4. OZ
1300
52
12
Individuella resultat:

DZ7BG
SM5AQV
SM5RC
SM5AHK
SM7MS
DZ1W
SM3AKM
SM7BVO
SM5BUT
LA8J
SM4AOK
OZ5PA
OH6NZ
SM5ARR
LA1P
SM6BDS
LA7X
LA6YC
LASAE
OZ3FL
SM6ID
OH9NV
OZ2NU
SM2BJE
LA6U
OH4NT

308
299
268
255
234
229
227
227
215
209
197
191
190
189
185
185
183
1R1
178
176
173
173
161
141
140
136

SM3AXX
SM5CA
OH30S
OH6RC
OZ4HF
L A6UB
OH2LX
LA2Q

134
133
129
124
123
120
118
117

D eIL- % Poäng Landsp.

3,42
2,95
3,21
0,92

LA2HC
OZ7LX
SMOCGG
SL6CY
SM5BKT
SM5LK

116
104
104
103
103
102

LA7U
OH2ZL
OH2LU
LA3SE
OH6QZ
OH20X
LAIK
OH2VF
LA7 AE
OZ4SK
OH5NF
L A10F
OH5QN
SM7ADH
LA9M
LA2WE

99
99
96
94
94
92
91
90
88
87
86
84
SO
79
79
76

OY7ML
OZ4AS
OH70P
OH2NQ
SM4ANS
OH1NI
L A5TE
SM7BSK
OH3SH
SM7BDK
OH2YV
LA20

73
73
72
71
71
71
70
70
69
69
67
66

2334
4056
2287
1574
SM6CUG
OH50E
OH1ST
SM7BUE
LA5UB
SM4AVK
OH3QC
OH2LP
OH2WW
OH7NW
OH3RY
SM7CYD
SM3AT
SM6JY
SM5BQB
L A2 HE
SM5ARL
LA2MA
LA1WF
SM5COH
OH2QW
OH2KH
LA5BE
OZ4AH
OZ4RT
SM5UQj6
OH1RD
SM5UU
OH2TM
OH50V
SM6AJN
SM7CQD
SM7CWD

86,1
83,0
61,7
31,8
63
63
57
53
53
51
51
50
48
47
46
44
41

41
34
28
26
2~

23
22
22
21
19
17

17
16
13
12
6

5
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Diplom kommer att utsändas till de tre bästa
poängplockarna i varje land, dvs. till OZ7BG,
SM5AQV, SM5RC, SM5AHK, OZlW, LA8J,
OZ5PA, OH6NZ, LA1P, LA7X, OH9NV,
OH4NT samt OY7ML.
För sent postade loggar har inkommit från
LB6BB, SM5PX, SM5BDQ, OK1NK, OH3TI,
OH6NR, OH8PJ och OH90B. Dessa stationer
har dock bidragit till att motstationerna fått
full poäng för sina QSO, vilket ej gäller föl
jande, som helt underlåtit att sända in log:
LA1S, LA2RC, LA3X, LA3TD, LA4DD, LA4IC,
LA8ED, LA8HC, LA8NC, SM5TK, SM6DA,
SM6AOU,
SM7AXQ,
OH2WR,
OH3RU,
OH5NV, OZlQM, OZ3QA och OZ7CF.
SSA:s Contest Committee har under rätt
ningsarbetet, då varje enskilt av sammanlagt
loggade 5614 QSO kontrollerats, konstaterat
ett påfallande samband mellan slarviga loggar
och missade poäng. Dessa missar beror inte en
bart på fel vid mottagningen aven kodgrupp
utan uppenbarligen även ofta på svårigheter
att läsa den egna handstilen. I detta samman
hang bör även påpekas att testkommitten fått
se en mycket variationsrik flora av pappersfor
mat och -sorter som använts för loggändamål.
Endast ett antal SM-stationer' har använt stan
dardiserade testloggblad, vilka underlätta rätt
ningsarbetet i högsta grad. Vi är dock medvet
na om att sådana troligen finns att få endast
här i Sverige, men i fortsättningen borde en
dast papper av A4-format, använt på högkant,
få förekomma. Vi skall här inte fortsätta kriti
ken av loggarnas utseende, utan får under
kommande tester hoppas att reglerna även
omfattar loggföringen i detalj och att alla av
steg från bestämmelserna medför ovillkorlig
diskvalificering. Det är nämligen inte på något
sätt svårare att skriva en log på standardiserat
sätt - snarare tvärtom.
Beträffande trafikmetoderna kan här näm
nas att sammanlagt 109 QSO saknade motsva
righet i den påstådda motstationens noteringar.
Anledningen till denna höga siffra (nästan 2
%!) är uppenbarligen at t ett flertal stationer
direkt missbrukat (missuppfattat?) BK-syste
met. Detta leder lätt till att det inte alltid
blir klart vem som har QSO med vem, och då
de flesta kontakterna är ungefär lika långa i
tiden, kan missförstånd uppstå. En deltagande
station har dessutom uppvisat ett procentuellt
så stort antal missar hos sina motstationer att

testkommitten sett sig föranlåten att tolka det
ta som slarvig och/ eller otydlig sändning, var
för de missade poängen i detta fall delvis fått
belasta den sändandes resultat.
OY7ML, som under testen körde QSO med
såväl OZ-stationer som övriga deltagare, har
icke inräknats i resultatet för OZ, utan betrak
tats som separat land och deltagare. Till nästa
års test hoppas vi tydligt och klart kommer
att ha utretts hur det skall förfaras med del
tagande OY-stationer.
Statistiskt sett kan slutligen nämnas att un
der testen loggades i medeltal ett fullständigt
QSO var 10':e sekund.
Till sist ber SSA:s Contest Committee att få
tacka årets deltagare i NRAU-testen för visat
intresse och för de vänliga »remarks», . som
kommit oss till del.

UK-tittskåpet

För SSAjNRAU:
Gunnar Lenning, SM5ANY

Resultatet av 1955 års Field Day
Contest
Poäng
{np. Ant. QSO Rx
73
50
32
5 tub. super
2 . SM5IQ/3
67,8
8
24
BC-312
3. SM7 ANBf7
60,0
7
24
BC-342
4. SM5KG/5
56, 5
40
32
BC654A
5. SM5FJ/5
46,5
25
25
SCR-284A
6. SM5BKH/5
45,0
9
22
NC-173
7. SM5CDC/5
41,25
2
16
2W-Br
8. SM5XF/5
39,75
1,5
16
2W-Br
9. SM5WC/5
39,0
10
20
10W-Br ro/39
10. SM5CJE/ 5
36,0
10
21
10W-Br m /3 9
11 . SM1BVQ
35,8
80
15
BC-348.
12. SM7ZN
34,7
20
15
15 tub. super
13. S1.{SDB/S
31,8
10
16
BC-654
14 . SM6ARV/6
30,0
8
16
6 tub. sup.
15 . SM4AWW
29,8
SO
13
11 tub. dub.-sup.
16. SM5BHAj3
29, 25
2
8
PM 7 D
17. SL7BX
27,4
75
12
MKL 941
18 . SM5YC /S
25,5 . 25
14
6 tub. sup.
19. SM7BAH/7
24,75
1,8
9
PM 7 D
24,5
30
11
HQ-120
20. SM7CKA
21. SM6CRE/6
22, 5
2
8
R-1155
22. SM7CEHJ6
22,2
10
10
10W-Kv m /44
23. SM6AMN
21,5
25
14
Mark III (807)
24. SM5BVI/ 5
20,25
2
9
2W-Br
2S. SMSOV
18,3
120
12
BC-348
26. SM6ANRJ6
18,0
1,08
8
1-v-1
27. SM7BRC
16,9
50
8
R-1155
28. SM5BK
16,4
200
12
BC-348
29. SM6CRA/ 6
15,75
2
6
2W-Br
30. SM6AZY
15,7
100
9
Commander
31. SM6ID
15,4
50
9
BC-348
32. SM7Cm
14 ,1
30
7
R-1155
33. SM4APZ
13,8
150
6
RME 45
34. SM5CRD/5
13,2
10
7
BC-348
35. SM5DQ
11,7
80
8
10 tub. sup.
36. SM5BQK,t
11 ,4
10
7
10W-Br. m j3 9
37. SM5CHAJS
11 ,25
2
4
5 tub. sup.
38 . SM5CBD/ 5
11 , 25
2
4
2W- Br
39 . SM4CSF
9,4
5
6
BC-348
40. SM6BDS
8,1
40
5
Comma nder
41. SM5AMT
6
2
3
2W-Br
42 . SM6AZB/6
4,S
1
1
1-v-1
43. SM5AKFJ5
2
1,5
1
2W-Br
Kontroll-logga r h a r insänts av - 5PW/S, -SCV, -7EJ,
ej insända loggar -4CNE, -5AIG, - 5AQP, -5AZW,
-6AHN.
Göteborg den 10 jul! 1955.
SSA Contestmanager / --6ID
1 . SM5YDJ5

SM5VL

Att försöka porträttera en gammal vän hör
egentligen. " (censurerat ord) till. Antingen
faller man för frestelsen att höja honom till
skyarna eller också söker man undvika den
stilarten och hamnar i någon s. k. humoristisk
framställningskonst, som egentligen inte pas
sar ens eventuella stil. Och inte vännen heller.
Vilket man i regel blir varse.
Bengt-Gunnar är i varje fall fysiskt huvu
det högre än UK-folket i gemen. Den gamla
slitna vitsen att han är i resonans på 2 meter
tycker han inte om att höra, så den glömmer
vi.

Denne helfigur fick sin licens 1948, och jag
erinrar mig, att SM5SI med anledning härav
anförtrodde mig, att han nu ansåg tronföljden
inom UK säkrad, så att han kunde ägna sig
åt sina Lumalampor och 80 m-sked med - LX
. i Härnösand.
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-YL hann med att dansa en sommar på 5
metersbandet och han qso-ade praktiskt taget
alla europeer, som hördes uppe i Enskede. Sen
kom 144 Mc. Pundet från -SI förvaltades väl,
och han fick UK-intresset i Stockholm med
omgivningar att slå ut i full blom. Hur det
sen gick med den stockholmska örtagården, då
-YL efter ett par hektiska UK-år blev qrt,
påminner mig om att jag lovat vattna min
hustrus krukväxter hemma i stadsvåningen.
Ett ögonblick bara! Så där ja, dom klarar sig
nog. Eller tvärtom.
Under hans Sturm- und Drang-period digna
de föräldravillans tak under ett veritabelt Eif
feltorn fullsmockat med beamar för 28, 50, 144
och 432 Mc, vilket får räcka som en antydan
om arten av hans radiointresse.
Att han också hann med att bli civilingen
jör, klara av värnplikten, bli lärare i radiotek
niska övningar på högskolan, knäcka lyktor på
Svenska Elektronrör och sedermera syssla med
mikrovågsprojekt hos LME, har han särskilt
bett mig att inte nämna, så det stryker vi väl
då.
Nu har han hamnat i Linköping, där han
med barn och blomma dragit in i ett fint UK
qth, över vars tak redan en 16-elementare för
144 vajar. Han har med dess hjälp raskt klarat
av OZ, LA och en mängd SM7.
På bilden ser vi operatorn och hans välutrus
tade shack. Racken har nederst en blindplåt,
som hindrar dottern Eva att aptera nämnda
möbel till dockskåp. Därovanför kommer ett
power supply, sedan en modulator med 807:01'
i slutet, clipper och modulationsindikator. Sam
ma chassi rymmer också en elbug, vartill kom
mer att modulatorn även används som servo
för beammotornpå taket.
Bakom nästa panel finns en (ännu ej färdig)
28 Mc tx med 829B pa. Sen kommer tx:en för
144 med QQE 06/40 pa och överst en komplett
tx för 432 Mc med QQE 06/40 tripplare.
På bordet står rx:en med ett antal inbyggda
xtalkonvertrar. Dessutom de nödvändiga tillbe
hören mikrofon, bug och handpump. Det enda
han saknar, är en barometer.
-MN

***
LABRE

I

meddelar att Navassa Island (KC4) räknas
som särskilt land för W AA. QSO godkännes
om det har ägt rum efter den 15 november
1945.

listan över utdelade WASM hade det insmugit
sig ett litet tryckfel. CT1DJ hade fått sin sig
nal förvanskad till ST1DJ, vilket vi härmed
ber om ursäkt för.
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Svensk.dansk radioamatörstrevne
i Frederikshavn
stod det att läsa i nordjylländska tidningar
både före och efter SM6-invasionen i Frede
rikshavn. Vendsyssel Tidende skriver i en
längre artikel bl. a. följande:
»1 strevnet deltog 35 svenske re og et stort
antal nordjyder. Svenskerne blev mod taget ved
'Sessan', og med musik i spidsen drog man til
Bechs hotel hvor frokosten indtogs. Efter denne
var man paa rundtur i omegnen. Ved et freIles
kaffebord i M0llehuset dr0ftede man forskelli
ge problemer, og saa k0rtes der atter till hav
nen, hvor man tog avsked med svenskerne.
Strevnet, hvis formaal var at skabe bedre in
ternational forstaaelse mellem radioamat0rer,
var yderst vellykket.»
Detta säger ju i få ord vad som förevar, men
av detta framgå r inget av vad vi SM-hams
kände och den uppskattning vi icke kunde
undgå att få över de ytterst vällyckade arran
gemangen, OZ-hamsen hade vidtagit. När
-6ID i juni var över i OZ för att ordna med
detta meeting planerades ju alltsammans, men
jag tog det mesta med en nypa salt. Det lät
allt för otroligt. Hör bara! När båten med
svenska hamsen lade till i Frederikshavn stod
en dansk marinmusikkår och spelade till vår
ära. Därefter marscherade OZ- och SM-hamsen
efter musikkåren utefter flaggprydda gator till
Bechs Hote!. Har någonsin gästande amatörer
mottagits storslagnare? Vidare hade EDR ord
förande , OZ6PA , gjort sig omaket att enkom
för vår skull resa upp till Frederikshavn. Han
gav oss en inblick i EDR arbete och var under
hela dagen i full aktion. Vi svenskar, som hade
glädjen deltaga i »strevneb, är fulla av tack
samhet för den trevliga dagen och vi känner
på oss, att vi medverkat till att i praktiken
omsätta och förverkliga NRAU-idens grund
taI).ke.
KarlO . F1'iden, DL6

OZ-SM·TEST
Till fjärde årets landskamp OZ-SM inbju
des härmed samtliga licensierade medlemmar
av EDR och SSA.
1. Testpe7'ioder:

Lördag
Söndag

2.
3.

4.

5.
6.

7.

den 1 okt. kl. 2100- 2400 SNT
den 2 okt. kl. 0900- 1200 SNT
Både toni och GW är tillåtna, men tävlingen
är icke uppdelad i klasser.
Endast 3,5 och '1 Mc banden får användas.
Respektive länders bestämmelser måste ef
terföljas.
En kodgrupp sammansatt av 10 (tio) god
tyckligt sammansatta bokstäver sändes vid
första QSO. Kodgruppen vidaresändes sedan
av mottagarestationen. Skulle kodgrupp av
en eller annan anledning ej mottagas skall
senaste mottagna kodgrupp användas.
En och samma station får kontaktas en
gång per band och testperiod.
Poängberäkning : För varje erhållen och be
kräftad förbindelse erhålles 1 poäng, dess
utom erhålles 1 poäng för varje riktigt mot
tagen kodgrupp. Det häl:vid uppnådda po
ängtalet multipliceras med antalet kontakta
de amt resp. län.
Under tävlingen skall deltagarna till sitt
call (stationssignal) lägga sin amts- resp.
länsbokstav.
A Stockholms stad

A Köpenhamns amt

B

B Frederiksborgs amt

Stockholms län

G Uppsala län
D Södermanlands län

Radio

D Haders levs amt
E Sorö amt
F Färöarna amt

G Kronobergs län

G Grönland

H
I

~almar

Gotlands län

I

K

Blekinge län

K Köpenhamns stad

län

H Praestö amt
Bornholm

L Kristianstads län

L Maribo amt

M Malmöhus län
O Gbg o. Bohus län

M Odense amt
N Aabenraa amt
O Svend borgs amt

p

p Hjönings amt

Älvsborgs län

R Skaraborgs län

R Skanderborgs amt

S Värmlands
T örebro län

S Thisteds amt
T Vibo rgs amt
U Aalborgs amt

län

U Västmanlands län

Vid detta jubileum utdelas diplom (DRB
Diploma Radio Barcelona) till de stationer,
vilka haft QSO med 15 stationer med QTH
Barcelona. Kontakterna kan göras på alla
band - foni och CW - under tiden 1 augusti
- 31 oktober 1955.
Vid diplomansökan torde de 15 QSL-korten
sändas till Radio Barcelona, Diploma XXXI
Aniversario, Apartado Postal 5041, Barcelona.
Ansökan skall åtföljas aven rapport över
QSO:na samt ett QSL-kort ställt till EAJ-1.
Ansökningar mottagas till den 10 november
1955.
73 de EA3JC.

G Holbaek amt

E östergötlands län
F Jönköpings län

N Hallands län

EAJ-I:s 30.årsjubileum Barcelona
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W Kopparbergs län
X GäVleborgs län

V Randers amt
X Aarhus amt

y

Västernorrlands län

y

Z

J äm t lands län

AE Tönders amt
ö ( OE) Ringkjöblngs amt.

AG Vä'j,\erbottens län
BD Norrbottens Hln

Vejle amt

8. Sedvanligt
loggboksutdrag innehållande
uppgifter om använd effekt, mottagna och
avsända kodgrupper, antal QSO och uppgift
om hur många amt resp. län som kontak
tats. Loggen skall insändas till SM6ID, Karl
O. Friden, Smörbollsgatan 1 A, Göteborg H
senast den 15 okt. 1955. Med en förhoppning

om att denna tävlan ytterligare skall stärka
banden mellan OZ och SM önskar vi delta
garna en god kamp, goda condx och att fair
sportmanship som vanligt måtte råda.
Aalborg och Göteborg den 17 aug. 1955.
Börge Petersen

KarlO. Friden

OZ2NU

SM6ID

MINIWATTGÄNGET
Detta är väl sista gången det är motiverat
med några ytterligare rader under ovanstående
rubrik. Ryktesvis och brevledes har en hel del
förbluffande rprts inkommit om tvåwattarens
prestationer. Så har bl. a . flera hams i stock
holmstrakten lyckats få qso med följande pre
fix : OK, G, DL, DJ, SP och OZ. Tidpunkten
för de flesta dxqso tycks ligga mellan 23-02.
Att köra telefoni med tvåwattaren har även
ledes många framgångsrikt prövat och från
både SM3 och SM5 har fina rprts (57) erhållits
från Finland. Moduleringsgraden förefaller
inte alldeles perfekt men är i alla fall fullt
tillräcklig.
Till dem som tänker bygga det förut i QTC
beskrivna nätaggregatet för glödspänningen
till 2-wattaren kan sägas, att det inte behöver
bli så kostsamt som det vid första anblicken
kanske förefaller. Undertecknad använder föl
jande billiga anordning (se fig. i tidigare nr
av QTC): T är en ringledningstrafo, som läm
nar 8 V 0,5 A och som likriktare användes
AEG:s typ B25C450k (brto kr. 8 : - hos Elfa).
Ellytarna tycks billigast kunna erhållas från
Firma Clas Ohlson, Insjön, vilken även tillhan
dahåller trafon. Drosseln är hemmalindad och
består aven gammal transformatorkärna och
2 hg 0,8 mm emaljerad koppartråd. Denna lik
riktare ger lagom låg utspänning och förlus
terna är så små, att shuntning av mottagar
delens glödtrådar ej blir nödvändig. Kan för
lusterna nedbringas ytterligare (t. ex. genom
grövre tråd i drosseln eller färre varv) går
förmodligen 6,3 voltslindningen på en vanlig
nättrafo att använda.
Lycka till med qrp-dxandet!
-GXF

"*

:=:::::::: O
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R D E T F R I T T :=::::::::
Angående s. k . avtalade QSO.

I QTG (och bulletinen) förekommer då och da medde
l a nden av typen »Stationen XP8QZ önskar QSO med
SM2 och lyss nar efter sådana varje fredagkväll klockan
- - - på frekvens - - -:to osv. L ät oss nu jämföra
detta med följande stundom inträffade händelse: En
svensk Mation fär ett SM-QSO på 3,5 Mc och her sedan
sin motstation om övergång till 7 Mc för erhal1ande av
»iän » till VvASM2, men då. nekar motsta tionen och sä
ger, att QSO pä 7 Mc skall utföras så . att man lyssnar
där och anropar en icke avtalad station. Är detta rätt?
Tillåt mig nu att (rliga och fä svar I QTC pä föl
jande: XP8QZ fär tydlig'en ha avtalade QSO. men SM
stationen fick ej ens QSY från band till band! Var går
gränsen för det tillatna och otillåtna? Upprop i QTG +
bulletin är det ena fallet. en förfrågan per radio var det
andra fallet, men om brev eller telefon används, hur är
det då? Vilka medel är förbjudna resp. tIllätna ? Detta
frågade jag till förre red. (- WL) och undrade. om SSA
testledare ville uttala sig, men varthän tog saken vägen?

Vad

säger testleclaren om alla de här frAgorna?

Fick

testledaren någon fråga via dåvar ande red.?

73 de ZQ8PX

Svar -till "ZQ8PX»
Min första reflexion , när jag läst ovanstående insänd ares
utgjutelser. var: »Vad har SSA testledare med enskiJda
amatörers avtal om QSO att göra?~ T ydligen har dåvarande
red. intagit samma ständpunkt och därför ej vidarebeford
rat ZQ8PX's fråga till mig. I egenskap av SSA täv
lingsledare kan jag säga, att intet hinder möter för svensk
amatör att avtala om QSY från band till band. Sådant avtal
fär !lven göras under tävling, förutsättningen är givetvis
att båda stationern a gä över till samma band, så att ej s. k.
korsbands-QSO uppkommer.
Personligen tycker jag, att band skifte under pågåend e
QSO mellan t. ex. H , 21 och 28 Mc äro synnerligen intres
santa, bl. a. ur synpunkten »poäng för WAE» under kort~
skip perioder.
Beträffande SM-amatören, som inte ville QSYa från 3,G
till 1 Mc, är det ju bemälde amatörs ensak, om han vIII
QSYa eller ej. Nägot formellt hind er föreligger inte. På mig

verkar ZQ8PX's insändare som resultatet av besvikelsen
över förlorad poäng för WASM II, genom att nämnda SM
stn nekade QSY.
Den värde insändaren frågar även: »Var går gränsen för

det ti11ä.lna oc h otillätna?» Tja. det var en fråga det! Den
nas juridiska sida skulle - 6ID helst vilja, att Region 1
byråns l>hjärntr ust» besvarade. Men jag förmodar , a tt

Amatörens hederskodex -

se SSA edition av Populär Ama

törradio, första uppslaget -

är ett gott rättesnöre

j

um

gänget oss amatörer emellan.
SSA TÄVLINGSLED ARE
SM6ID

KP4
Gunnar, 5AFU, har fått ett brev från KP4YT
ur vilket han saxat och skickat oss följande:
»1 realize that amateurs in KP4 ,land are
notorious for not sendning QSLs. If you or any
other amateur in SM land has any trouble,
please feel free to send me a list and I will do
my best to get the cards for them. »
Adressen är: KP4YT, Joseph Gonzalez, P. O.
Box 1447, San Juan, Puerto Rico.
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KALLELSE

Adress- och signalförändringar

till höstmeeting i Ludvika

OI{TOBER i\IANADSMöTE
hälles fredagen den 28/10 kl. 19.30 i Sofia Ungdomsgärd ,
F'olkungagatan 119. Programmet kommer

att utgöra en

fortsättning på förra mänadsmötets huvudämne, »enke lt
sid band », och denna gäng skall sändnings tekniken för
SSB närmare behandlas. I sk rivande stund är det abe·
kant, vem som blir föredragshåll are, men sannolikt kom
mer SM5QV, SM5AQW och SM5PL att va ra när varande .
Möjligen blir det även ett kontinentalt Inslag genom
PA0ZR, som har erfarenhet pä d e tt a omräde.
MOBILMöTET DBN 1918
hade samlat ett stort antal intresserade a m a törer. Bla nd
de mobil a h ams som

hedrade kväJlen med sin närvaro

märktes
SM50H, SM5KG, SM5CZF, SM5BAW m. fl.
Flera mobila problem d rogs fram i ljuset och -OH höll

4:e distr. amatörer inbjudas till möte sönda
gen den 23/10 1955. Samling sker senas.t kl.
12.10 i ASEA-skolan, som ligger invid ASEA:s
verkstäder. I samma lokal kommer även lunch
att serveras till ett pris av ej över 6 kr.
Ur programmet, som ännu ej är helt utfor
mat, kan nämnas:
1)

amatör. En av de största svårigheterna vid m obi lkörning
tycktes vara at t fa. strömförsörjni ngen att klaffa vid större
sändareffekter. Vidare (raml<om att CZF gjort diverse
fältstyrkemätningar just i samband med mobila stationer
och att resultatet här av sä småningom kommer in i QTC.
FIELD DAY-LÄGRET DEN 27-28/8
vid Domarudden infriade a ll a förväntningar. Det fina
sommar vädret svek inte och de familjer med see. op.'s,
som sökt sig ut till lägret , fick en omväxlingsrik weel<
end med b åde bad och tillfällen till dx-körnlng. Tvä sta
llener var i gäng dygnet runt pä 80, 40 och 20 m och
även om condx inte va r de bästa, så kördes en del fina

saker. En utförliga re a rtikel om field dal'-Iägret kommer
i nästa nummer av QTC, varvid om möjligt även några.
fetografier kommer m ed .
SRA:S UNGDOl\lSVERI{SAl\OfET
började den 28/9. Den sedan länge pätänl<ta radiokursen
för ungd omar har nu päbö rjats och kommer att påg ä
varje onsdag mellan kl. 1900 och 2030. Kursen är när
mast avsedd fö r ungdomar I 12-16-årsäldern och avser
att väcka intresse för a matörradio. Bakom det hela stär
SOfia Ungdomsräd och SRA:s styrelse. Ledare för kursen
är - CHB och -BCE.

DA-testens prislista
SM5RC, Presentkort hos AB Bo Palmblad
å 25 :- ,
2. SM1AIJ, Presentkort hos AB Bo Palmblad
å 10:-.
3. SM5BUT, 1 st. rör 807.
4. SM7ACR, 1 st. transformator UTC typ
S 18.
5. SM3AIG, 1 st. 6AK5.
6. SM4XL, 1 st. 6AQ5.
7. SM5ARR, 1 st. 6H6+1 st. potentiometer
100 kohm.
8. SM7BY, 1 st. 6H6.
9. SM6BDS, 1 st. potentiometer 100 kohm.
10. SM5PX, 1 st. potentiometer 100 kohm.
Göteborg den 19 juli 1955.

Radiotekniskt föredrag av 4GX. Ämne
valfritt.

2)

4KZ pratar om oscillografer.

3)

Stillbilder i färg samt smalfilm från
årets Astöläger.

ett givande föredrag om sin ege n v erksamhet som mobil

4)

Mötesförhandlingar.

5)

Auktion på radiodelar.

SSA-qsl hämtas i min . bostad eller på
SSRA-möten. Ring gärna till mig och
fråga om korten.
SM7BJ
ANG. RöR QB3, 5/750 OCH 813 m. m.
Mecl anledning av vissa uppgifter, som tych:as vara i

omlOpp frän ett visst häll, vill undertecknad päpeka, att
det a I d r i g förekommit nägot sådant som att tele
"erkets radiostation I Borlänge skulle ha anmodat någon
sändareamatör att utföra v issa experi ment med sändarrör
och meddela radiostationen r esul taten!
En privat förfrå.gan frän underte cknad om hur det eller
det röret . gär» I den eller den l<oppllngen, när underteck
nad samtldigt hälllt pä m ed liknande prov på arbetsplatsen
hör hll.
Telev erkets radiostation I Borlänge har aldrig uppträtt
som nägon uppdragsgivare ät nägon sändareamatör utom
televerket, och varje sådant pästäende om att »stationen
anmodat~ den eller den amatör en är därför direkt fel
aktig.
SIUW Breekström, Sl\UXL

Ludvi.kagänget es Karl österberg.

När pengarna inte längre går åt till
semesterresan får Du kanske en slant
över till

som nu är uppe

'f.

SM2BFN
SM7BEO
SM5BVQ
SM6BSR

SM7CNG/5
SM2CYG
SM5-1683
S1-15--2259
SM2-2386
SM5--2574

Mellander, Ake, Lasarettsgatan 2, Göteborg.
Akesson, Arne, Kungsörsvägen 8 e, Arboga.
Nordlöw, C. H., Klubbgränd 6, Härnösand.
Johansson, Gunnar, Box 334, Tlbro 2.
Nordlund, Olle, Fack 43, Arbrä.
Karlsson, Gerth (ex-2630), Trallbäcksvägen 47,
Trollbäcken.
Ryngebrant, Karl-Erik, Kinnekulievägen 30 A,
c/o Blek, Bromma.
Lidman, Roland, österled 4 B/3, Arboga.
Björklund, Gert, Decembergal. 68, Göteborg N.
Westin, Göte, Box 4127, Bollnäs.
\;~lidelund, Emil, Naisjärv, Lansån.
Backas, Valis (ex-265S), Utanbygatan l A,
Västeräs.
HÖijertz, Mauritz, Soibackavägen 28, Solien
tuna 4.
Ivarsson, Bertil, Ymsenvägen 5, Johanneshov.
Andersson, Ernst (ex-2565), Häknäs.
Westeriund, Ragnar, Vidsel.
Gustafsson, Stig, von Kraemersvägen 8 AfII,
Flen.
Nordebo, Lennart, Vitvattnet.
Borgman, Gunnar, Centralgatan 24 C/2, Nässjö.
350618-321 Björn Bergström, l jlut l komp, S l ,
Solna.
Forsseli, Björn , AB Rantens Hattfabrik , Fal
köping.
Ehn, Göran, Lindhaga, Arentorp.
Andersson, Sune (ex-2721), Postbox 26, Enkö
ping l.
Nilsso n, Berth (ex-2584), Sandvängsgatan 2 A,
Ängelholm .
Åström, Lars- A..'<el, Ynglingagatan 25/ 1, Stock
holm Va.
Anderberg, Staffa n, l komp 1 plut, S 1, Solna 6.
Säll man , Sigvard , Furugatan 4, Luleä .
Bergkvist, Torsten, Kvarnhagsgatan 28/1,
Sthlm-Vällingby.
Sylwan, Ragnar, L yckselevägen 156, Sthlm
Väl lingby.
129 Jimmy Jonsson, l Batt 11 log, Lv 7, Luleä.
Klndstedt, Evert, Bildhuggarvägen 16, Joha n
neshov.

SMlJA
SM5QY

SM6ANL
SM5AMT
SM1BJA
SM5BMD
SM7BGI
SM5BGM
SM5BRS
SM4BBZ
SM5CZD
SM5CWG
SL7CA

SM5--1079
SM5-2771
SM7-2773
SM2-2774
SM3--2775
SM6-2776
SM2-2777
SM3-2778

1.855 kr.

SM5BJD
SM2BRF
SM2BCI
SM5BML

SM5CYB

SL5CZ

MI~NESFONDEN

3M5BKB

SM7BOU

SM7AUG
SM7ALI

Välkomna!

SM5AXB
SM6AMN
SM3AZN
SM2ATQ
SM5AHR

SM6BYR
SM5BLT

4:e distr. hams har haft så många fb före
drag om 2 m, att arrangörerna nu hoppas att
demonstrationen skall bli startsignalen för alla
halvfärdiga stns på 2 m i denna landsända!
Obs.! Anmälan om deltagande och lunch
skall göras direkt till 1KZ, Ludvika.

Per den 6 jull 1955
SM6CC
SM5JJ
SM3LX
SM6ND
SM3NT
SM50U
SM5ADB

l ordinarie tjänst, är givetvis en hel t anna n sak, som ej

1.

SSA TÄVLINGSLEDNING
SM6ID

MALMÖ-LUND

Efter avslutningen färdas de som kan i bilar
till 4NK, Grängesberg (QRB L-a = 15 km) .
Återstoden samlas hos 4KZ, varefter en trafik
demonstration på 2 m skall äga rum,

Postgiro 522 71, SSA, Stockholm
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SM6-2779
SM3-2780
SM4--2781
SM5--2782

Per den 6 juli 1965
Klint, Gösta, Televerkstaden, KA 3, Färösund,
Angestad, Arthur, Vivstavarvsvägen 204, En

skede,
öd man, Bengt, Regeringsgatan 31, Karlshamn.
Ewaldson, Ernst, Att: Karlskrona Radioklubb,
Box 98, Karlskrona.
Haddemo, Reidar, Hedegatan 32, Uddevalla.
Weckström, Sven Johannes, Elias Lönnrotsväg
22, Bromma 3.
Lindqvist, Lars, NIcolaigatan 26, Visby.
Stigberg, Rolf, Hyvelvägen 7, Hägersten.
Bjärbo, Ingemar, Borrby.
Forslund, Bo, Klingstavägen 51, Danderyd.
Dahlberg, Bertil, Postbox 26, Enköplng.
Teike, Olle, Norensbergsgatan 5 D, örebro.
tlhrn, Owe, Jädersbruk.

Blockmar, Bengt, Skaldevägen 71, Bromma.
Kungl. Skänska Trängregementet, Radiostatio
nen, T 4, Hässleholm.
Kungl. Svea Artilleriregemente, Att: öfu E,
Ivarsson, 8 batt A l, Sundbyberg 5.
Swal~n, Ulf, Bergsrädsvägen 46, Johanneshov.
Nilsson, Nils-Arne, L Ä K, F 20, Uppsala.
Andersson, Stig L., Postläda 292, Lönsboda.
Andersson, Carl-Gustav, Fredsgatan 17, Luleä.
östlund, Stig, Box 1135, SvartVik.
Qvarfordh, Lennart, Sören Falkmansgatan 14,
Falkenberg.
ArvIdsson, Arne, Box 513, ffijrnefors.
Stlernström, Sven Erik, Parkgatan 15, Sunds
vall.
Lidman, Aste, Box 692, Hönö.
Åkerström, Karl-Yngve, Soldatvägen 12 , S ol
leUeä 2.
Andersson, Jan, Stadskogsvägen 14, Lindesberg.
österholm, Bill, Tegeluddsvägen 30 c/o Bengts
son, Stockholm ö.

SM2-2686 Vpl 873 Arnt Bohman , l komp, S l B , Boden 19.
SM6-2699 Rosendahl, Torsten, M /S Vingaland, Sv. Orlen!
Linjen , Göteborg f. v. b .
SM7-2753 Persson, John , Brantevik.

TI LL SI ST
har det varit stor Radio-, TV- och Grammo
fonutställning i DUsseldorf, där 238 utställare
samsats om 45000 m 2 • 450000 besökande har
under tio dagar trampat runt och tittat på
över 300 TV-apparater, mängder av vanlig
radio samt intressanta komponenter.
Så måste jag påpeka att det varje söndag
stiger upp en snäll man och pumpar ut senaste
SSA-nytt i etern. Sändningstider och frekven
ser finnes på omslagets andra sida i varje
nummer. Lyssna på
BULLEN
så får Du nytt om allt och alla.
-CRD
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DA :U ·anDODser
AnnonsorIs 1. "r pp.r 2'ruoo om 42 bokstäver, siffror
eUer tecken. dock Ili.l<st 3 kr. Icke SSA-medl. dubbel
taxa. Text och Ukvld Insändes före den 15 I mi\mwen
före Införandet tlU ka.nsllet.

L AB.

BYGGD MODERN ~IULTlBAND (80-10)
STATION: Tx: 500W ESB, AM, FM, CW m .
superstabil VFX o. mod. system enl. fasmetoden. Rx:
BC-348-0 (RCA) m'. convertrar. ServIce-oscillograf 5"
m. Is-först. Ett komplett stativ pr. hjul m. lämpligt ut
seende f . salongsbruk. l st. omformare 6V=/220V_.
75W. 1 st. ra.ck m. handtag. pllHar o. elast. fot fr. BC
375. Samt dlv. pryla.r säljes omg. p.g.a . emigration t.
högstbjudande. Sv. m. porto t. Ing. Johan Sva.nholm,
SM5AFC, Terrängv. 6913, Hägersten. Tfo Stockholm
4647 31 eller arb. 19 00 00/862.
R1155A l mkt
SÄLJES:
steg, m. schema o.

gott skIck, ej Iikr. el. slut
anal.-kont. 250:- kontant.
SM5CXE, Tfn Sthlm 56 02 >16.

MORSEKURS: 5 skivor + summer och nyckel. Ge
1060 Rx-spolsystem. 80-10 m + gangkond. Anbud.
RaCk 115:-. 3 st. mlkromtta.r 1:9 5:-/st. 4 st. stab.
rör LK199, 150V/60mA 4:-/st. S~17-244G, Esplanaden
9, Ronneby.
lämpl. som feederlednlng m .m. , 2)(2,
T v5ALEDARE,
mm:l, gummiisolerad, st1kesomspunnen. plast
överdragen, imp. c:a 80 ohm, till salu. Pris 65 öre/m.
SM5AVV, Gunnar Hed~n, Skeppargatan 98/3, Sthlm ö.
SALU: TrafIkmott. VRL 1.5---29 Mp/s. 19 rör.
T ILL
Mindre Rx som dellikvid. SM5BEG, n. Ståhl,
UB VI, Oskar-Fredrtksborg.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Sändareamatörer

GELOSO
TrafIkmottagare G207 fö r amatllrbanden,
komplett med rör. trimmad ... , ....... . 1080:

G207 byggsats, komplett med rtlr . .. .. .
G208 mottagare, kompl. m. rtlr, trimmad
G208 byggsats, komplett med rör
TV-mottagare i byggsats ............... .
VFO-ClapPOsclllator, Inkl. skala, utan rör
6J5-6AU6-SL6 f tir Geloso VFO ..... . ... .

890:
855:
675:
950:
90:
18:30

BAR,KER & WILLIAMSON
Av B & W:s omfattande serie sändarspolar presentera vi:

KINSEKJSHA KRISTALLER
40-80 meter amat1lrband
16:
16 Mc, för 9-dullbling till 144 Mc
2l:
455 kcJs filterkristall ...... .. ..
18:
100 kcls frekvensnormal
24:
200 Itc/s kaJlbratorkristall
16:
VI offerera gärna kristaller med andre frekvenser
tör leverans fr ä.n KSS. Samtliga ovanstå.ende kri
stall er ha 0.01 % noggrannhet, 20-50 · C.
DIVERSE SURPLUS
250:
R1l55 mottagare . ......... . . . ....... .
24:
RF24 cODverter, orIg. kartonger ... .
39:50
WS38 walkie-talkie, 7.3-9 Mcls .. ,
145:
AN/APA-l OSCillograf, orig. lAdor . .
10:50
VFO-skalor, utv. l: 200
144 Mcls avstämnIngskre tsar, orIg. kart. 16:50
10:50
3A RF-lnstrument, orig. kart. . ........ .
10:50
5 mA vridspoleinstrument. orig. kart. ..
No. 58 Mk. I wa lkie-talkie, komplett . . .. 400: 
• Begär vära prISlistor över denna och annan ]a
ger förd materIe l samt uppgifter om avbetalnings 
vlllkor.

v ]I[ ]I[) lE O - produkter
GöTEBORG

38
Spolsystern 150 W

Sändarspolo 75 W

R11SS Trafikmottagare.

;~r!~:::mp~rb

testade. Med schema och pi u gg ...

325:- brutto

TUSB avst.-enheter. ~~;,ers~:~a'!:,er r~t~~;
och skalor

OK

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

30:

• Ik b I 72 ohm. 0.6 cm ytterdiam. Med
Koaxla
a e mAngtrAdig Inn erled are. l : -/m
6AG7. Det idealiska oscIlla.tor- ~h frekve~sdubblarröret. . .... . . . Kr. 8.- per snek
BC-4S6 modulator. beskrivnIng
Med 3 rör och och bygg
. . . .. . 30:
0-5 mA instrument, g;~~: Ino~~~orin~~
9:50. 826 125 watts uhftriod 2 st. 15:-. 832-A
23:50. Ker. hAlIare till 8 26-829-832 4:-. Några.
S05-trioder finnas pA lager.
RF24 konverter med
b} ggbeskrivn. för 21 Mc samt RF26 för 50-65 Mc.

R EIS R ADIO

pOlhemsg~al~~~r~

SM6BWE, tel. 155833 säkrast 16.00-17.30

-IISG
I sista sekunden damp det ner ett pap
per från -5BCE, i vilket det berättas att
SRA:8 höst auktion hålles söndagen den 16
ok.tober kl. 1400. Lokalen blir densamma
som förra gången, dvs. Sofia Ungdomsgård.

Auktionsgods kan inlämnas på onsdags
meetinget före auktionen samt auktionsda
gen (senast 1300).

Vi fortsätta våra

SPECIALERBJUDAN DEN!
BC-455-A, ny surplus, 85:- (!).
Kristaller: FT-243, provade, 6497,9, 6522,9, 6547,9,
6:50, 7400, 7450, 7475, 7525, 8075, 8100, 7:-, 465
kcls för kristallflIter, .13:-.
Eddystone plug-In spole, ker., 500 W, försilvrad trAd ,
15:-, d:o för 20 m. 13:-.
Spolrevolver f tir kortvAg i skärmburk, 97 mm 0, med
7 st. spOlar, 15 mm <I, 29 mm lAnga, 33 s pär. om
kopplarvred, koaxansiutningskontakt, lätt att bygga
om f tir olika ändamAI, 15:-.
SpännlngsstabilI.atorrör VS-llO, llOV, 10/75 mA, 8:-.
VAgmeter BC-609 (se QTC 7-8), 16:-.
R57JARN-5 ~e QTC 7-8), 35:-.
Hf-drossel, 2,5 mH, 300 mA, 3:- .
National typ R skala, 12:-.
Kapslad moduleringstrafo , pp 6V6j832 , 15 :-.
Strupmikrofon , obruten förpaCkning, 10:-.
Bleeders 18 kohm, 25 W, 2:50, 30 kOhm, 35 w , 3:-,
60 kohm, 15 W, 2:- .
BEGÄR LAGERLISTA!

SIGNALMEKANO
Vlislmannagatan 74, tel.

33 26 06, Stockbolm 6

Monterad på en steatitplatta
och försedd med 5-polig soc
kel. Finnes i tre typer: med
ändlänk, centerlänk och va
riabel centerlänk. För anod
spänningar upp till 850 V.

Uppbyggt av fem kompletta spo
lar av 150 W typ och försett med
keramiskt isolerad omkopplare,
som även kopplar om länkspolar
na. Finnes med center- eller änd
länk.

Riktpris Kr. 11 :60

Riktpris Kr. 98:30

Detaljerade trycksaker på begäran.
Vår tidigare annonserade realisation pågår ännu!

johan Lagercrantz
Värtavägen 57 • Stockholm

Ö •

Telefon 630790
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