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r '" ,Julpresentf'n till YL eller XYL, en liten trevlig eXlrahögtalare för köket. 4" 

högtalare inbyggd i tre vlig lada vilken kan erh.å.llas i olika färger. F.);sedd 

med volymkontrol l. Endast 19 :50 nf"tto. 

Lämplig kaJjpl för installationen 0:20 per meter . 

.Julpresenhm till 01v! en trev lig amerikansl{ Vibroplex. finnes i prislägen 

84:- till 155 :- luonof, eHer ett Japansk universalinstrument som nu finnes 

i prisl äge 29:15 till 189:50. Här ett exempel: 

TK. 50 ett synnerligen trevligt instrument med 1000 ohm per volt för DC 

som AC. 

Målområden DC volt 10/250/500/ och 100U. Samma för AC. 


DC ström l mA och 250 mA. 
• Motständsmlitning 10/100 K ohm. Endast 53:50 notto. 


För öv riga instrument v. g. se Radio & Tele v ision dec. 1955. 


Tranformatorer för 117 volt prim . 
2811. 2X300 v. 1 X 1l7 volt 250 mA . netto 9:50 

2838. 6,3 V 12 A - 6,3 V 10.6 A - 5 V 3 A - 5 V 3 A - 5 V 3 A 

2.5 V 1,75 A. Nt"tfo 27:50. 

2792. 6,3 V-2,5 V-2,5 V nett·o 7:75 . 

1159. 6,3 V 2 A - 2 x312 V 200 mA - 5 V 3 A. Nptto 16:70 

1160. 6.3 V 1,2 A - 2 X 700 V 75 mA . 1\'0\.1011:50 

1158. l X 4000 V 20 mA. X.·tto 9:50 2841. Drossel 6 :1)0 

2786. Omsättning l :19. ~('H() 11 :50 2785. Dubbeldrossel 5 Hy 200 mA va.rdera. ]2:75 

1162. Omsättning 5:1-5:3-3:1. Nptto H:50 1161. Drossel 30 Hy 20 mA. )\',,110 !1:ilO 


HÖGSPXN1\'INGS1'RANSFOR~IATORF.R. OljPfyllda. WESTON tYI' 506 pan"I

2 x 1500 V 250 V A Net.to 10:- instrument. 

2 X 1500 V 500 V A Netto 125:- 200 mA fullt utslag. Stor

2x 1500 V 750 VA Netto 1M:- lek 2" infällt montage. 

l X 2140 V 490 V A Nell.. 45:- Detta fina instrumen t för 


endast 19 :50 nrHn.Be 645 IFF sändare/mottagare nled rör nello nu en

dast 67:-, Samma me,n ulan rör 19:50 


SURPLUS re:ä"r bllliA't. 
Ackumulatorer lämplig för 2-wa tla ren BB54. A. RMC-36. 36V 2 väx l. 5: 

Netto 14: RMC-4S. 48 V 2 växl. ,,: 

A ntennreläbox med HF-instrument 16 : iä RMC-50. 50V 2 växl. 5: 


RMA-10. 75V l bryt. :!:50
BC 696 A sänd a r e 3-4 MC. 18:
LR-1H. HV l slut. 7:70Be 458 A sändare 5,3-7 MC netto 98:
LR-12S. 28V 1 slut. 7 :50BC 459 A sändare 7-9,1 MC netto 8H:

SELENLIKRIKTARE FX-·36 Motorola antennrelä 6 V 9:15 

Ny sändning till oerhört. lägn I)rlsf'f. M-50 24 V 2 m A 1 pol. växl. 14:
SL-1!9 350 V 50 mA n e tto 2 :90 XP 8013 24 V 6 pol. växelvis slut/bryt. Förgyllda 

SL-3/9 350 V 75 mA n e tto ~ :50 :; il verlwn takter. 3:75 

SL--4f9 320 V 120 mA netto 7 :15 now KEY. Koaxialreläer för sänd.fmott. 19:- oav
 UR INNEHÅLLET 
SL-8/9 500 V 1.2 A nello 9:50 sett spänning. Finnes i AC och DC. 

BC-23(' sändare 6000-7350 kc . Ett flertal »hams» använder denna 
"åsom VFO. Även lämplig för ombyggnad till mobilt. Innehäller 

många värdefulla delar. litförsäljps för f'ndast 57:- nt"Ho. 


Be ~29. JI.-!oltagare l ä m plig att ändra för mobilt. Region I-mötet ............ Sid. 260 

l!Tl'öRSJiL,JES ~8:- ,,,,ttu 

Fl-mottagning ..... .... .... » 263 
EXTRA ~!! Ha·Uicrafter och Eddystonemottagarf" HU pä ;\\'BE

Sounds bilradioconverter .... » 268TAL::\'I::'\G . J{ONIHJRRE)\'SKRAFTIGA prise r . RABATT VIn 

J\OXTANTBETALNING. JUterhör IJrist>'r och viJJlior. 

Tester ...... . ...... . ...... » 270 

RF 26. Converter nu äter i Jager. Lev. i orlg.-kart. Sf'tto 4-1:
UKV-spalten ............. . » . 272 


51lS. Eddystone skala 150 X 105 mm. Lämplig för mottagare eller VFO. BRUTTO :1~:50 

GROSSMA N skalor. 120 mm med planetväxel. Rrutto 2:1:80 DX-spalten .. . ..... . ....... » 274 

120 mm utan planetväxel 11:80. - 65 mm med planetväxel 18:30. Dito utan 5:70. - 74 mm med plexiglas
visare 10:30. 54 mm med pilratl ~:90. - Planetväxel sepa rat 12:70. 

Rävjakt . ......... . . .. .... » 276

FR III flygradiosändare lämplig för RO m. mobilt. Ett fåtal för 39:-. Dito mottaga re, båda med rör. 

SPECIALI<;RBJUI>ANDE. DU som gar i mobila tankar. roterande omformare EICOR 6 V prim. 420 V Frekvensändring ... . ....... » 280 

280 mA. sek. Ull amatörer ondast 48:-. Dito Pioneer 400 V 125 m A :14:50. ALLFORMATORF; n 6 V 420 V 

150 mA 19:50. dito för 12 volt. 


*TORKEL KNUTSSONSGATAN 29 • STOCIrnOL~1 


Telefon 44 92 95 Merry Xmas and 73 de -Z K 

\-. ~ 

Brödcma llorgströms AB. lviOta la 195,)  NUMMER 12 D E C. 1 9 5 5 

ARGANG 27 
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SSA:s styt'else 	 Distriktsledarna 
Ordf.: SM2ZD, Kapten Per-Anders Kinn DL 1 SM1AZK, K.-G. Weincbrandt, BB 

man, B 2, Bostad I 19, Boden 19. VII, Fårösund. 
V. 	 ordf. SM5AOG, Civ.ing. Gunnar Svala, DL 2 SM2AXO, Bengt FÖllinger, Parkga

Näshultav. 5, Alvsjö. Tfn (010) 473503. tan 19, Boden. 
Sekr. SM5APA, Civ.-ing. Ingemar Mitnit  DL 3 SM3WB, Sven Granberg, Valboga

zky, Skaldev. 46, Bromma. Tfn (010) tan 35, Gävle. Tfn 298 80, ankn. 2013 
254364. (bost.) ell. 2441 (arb.). 

Skattmästare: 	 SM5c::R, Ing. Carl-Göran DL 4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna. 354 A, Vålberg. Bost. tfn Karlstad 

Kansliförest. SM5WJ, Ivar Westeriund, 42439. 
Mörköv. 57, Enskede. Tfn (010) 495898. DL 5-- Stor-Stockholm, SM5TK, Kurt Fran

Tekn. sekr. SM5PL, Ing. Rolf Grytberg, zen, Vårgatan 3 B/2, Hägersten. 
Vikingagatan 18, Stockholm Va. Tfn DL 5"':"Landsorlen, SM5RC, M. Bjareen, 
(010) 318065. Högväg. 15, Nyköping 2. Tfn 13785. 

QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar DL 6 SM6ID, KarlO. Fl'iden, Smörbolls
Lönnberg, Rådmansg. 61, Stockholm V:a. gatan 1 A, Göteborg H. Tfn (Oa1) 

QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson, 234240. 
. Sturegatan 6Af3, Stockholm. Tfn (010) DL 7 SM7JP, E. Carlsson, Kinnagatan 23, 

679465. 	 Eksjö. Tfn 1277. 

A v styrelsen valda funktionärer: 

Bulletinredaktör och -expeditör: SM5AQV, Testledare: SM6ID 

Skåpvägen 13 nb, Enskede. Tfn (010) NRAU-representant: SM5ANY 

487195. UKV-kontaktman: SM5MN. 


Rävjaktsledare: SM5IQ. 	 Bitr. sekr.: SM5AYL 
Diplommanager: SM5AFU. 

MEDLEMSNALAR kr. 3:lUinneslista 
LOGGBöCKERSSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock


holm SÖ. Exp. 10.30-11.30. Postadr. : 
 kr. 3 :.- (ollislag: g'ult, brunt och 
Stockholm 4. Postg. 52277. Tfn 417277. blått) 

Försäljningscietaljens postgiro : 155448. Be JUBILEUMSMÄRKEN 
tala alltid per postgiro. 

kr. 2 :- /J 00 sI. 
SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 

POPULÄR AMATöRRADIOm. (frekv. c:a 3550 kc) och kl. 1000 på 
40 m. (frekvens 7016 kc). hlift. lm· 12: - , lull. ltr. 15:

1, I UTDRAG UR B:29 lu·. :;,0. 

TELEGRAFVERKETS MATRIKEL kr. 1 :95 

TEKNISKA FRAGOR ltr. - :7::;QTC 
STORCIRKELKARTA lu·. 2:50annonspriser 
MÄRKEN MI:D ANROPSSIGNAL 

l/l-sida 	 175: med nålfastsättn. kr. 3 :- , 
med knapp kr. 3: 251/2-sida 	 100:-

LOGGlUAD FöR TESTER1/4-sida 70:
kr. 1 :50 per 20 st. 


l/B-sida 45:
Samtlig;a priser ink!. porto. Vid postförskottBilaga 	 175: . tillkommer 40 öre. 


Alla annonser betalas genom insättande 
 Sätt in beloppet på postgirokonto 15 54 48 
av beloppet på postgirokonto 52277. och sänd beställningen till 

Annonsred. (ej hamannonser): 

SM5GR, S.-R. Ahlin, 
 sSA FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 

Kungsholmsstrand 199, Stockholm K Stockholm 4 

t t 
ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATöRER 

R<;!d. och ansv. utg.: LENNARTH ANDERSSON (SM5CR~), Sturegatan 6A/3, Stockholm ö 

Så är del dags att fira jul med julhets, julklappar, en stump om något till båtnad och lättnad för någon 
julmat och julefrid. Några dagar med släkt och vän· annan. En del planer finns redan, transisturer, an. 
ner, några dagar med vila från det dagliga slikt för tennproblem, BCI, TVI är några saker som kommer 
brödfödan, då man i lugn och ro kan luta sig tillbaka aU tas upp under 1956. 
och vila, läsa en god julklappsbok eller leka med Fortfarande efterlyser jag enkla, prisbilliga be. 
barnen. Glöm heller inte bort aU hjälpa XY L ,; kö· skrivningar av allting. ;{ven ,»småtips» efterlyses! Den 
kel ty även hon kan behöva life t t,ila. allra enklaste grunka Du bygger eller hittar på kan 

Under denna lid kan man kanske också göra npp vara något för QTC. Ta Dig några minnter, skriv ett 
5·årsplaner på riggens nybyggnad, planering av den par rader, rita en liten skiss och alla kommer alt bli 
nya UKV.stationen, köra jultester m . il. trevliga saker. glada. 

Själv tänker jag bl. a. skissera upp det nya årets En riktigt trevlig avslutning på det gamla året och 
QTC. Försöka komma på ideer (hur underligt det än en God Jul önskas Ni alla av 
låter) till nya artiklar, få fram folk som vill skriva RED. 

http:10.30-11.30
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Region I-mötet i Amsterdam 

Region I-organisationernas exekutivkom
mitte har den 20-23/10 hållit sammantr'äden 

Amsterdani., och då undertecknad nyligen 
återkommit frå.n mötet antar jag det kan vara 
av ett visst intresse för föreningens meulem
mal' att få en redogörelse för vad som be
handlades och för de beslut, som fattades. 

Sist kommitten sammanträdde var i London 
på hösten 1953. Det v.ar sålunda dryga två. år 
sedan vi sist träffades och under tiden där
emellan har kontakten upprätthållits med 
hjälp av postverket samt i någon mån radio. 
Det är då naturligt att det var med ganska 
stor spänning jag satte mig i »Ackjan» (= 

VW BD 15950) i höstmörkret och kylan i Bo Exekntivkommitten saml.ad i Amsterdam. 
den för att fara den 3000 km långa vägen till Från l iänster: HB9GA, PA0DD, SM2ZD, 
mötesstaden. G6CL, G2lG och G2MI. 

Färden gick över Danmark, Tyskland, Lux
emburg, Frankrike och Belgien. Tyvärr var F9AA visade sig vara en högt bildad, klok 
tiden allt för begränsad för att tillåta nå.gra och på. allt sätt angenäm människa att ha att 
närmare kontakter med amatörerna på vägen. göra med och hans sunda syn på många tvis
Jag hade i alla fall tillfälle att i Hamburg tefrågor var mig till stor hjälp under de kom
sammanträffa med delar av styrelsen i DARC, mande diskussionerna i Amsterdam. 
närmare bestämt med ordföranden DL1WA, Exekutivkommittens sammanträde hade för
vice ordföranden DL1KV och sekreteraren 

" lagts till Amsterdam därför att VERON hade 
DL1JB. Vi hade ett flera timmar långt samtal inbjudit kommitten att deltaga i firandet av 
huvudsakligen i frågor, som rörde Region 1

föreningens 10-årsjubileum, vilket inföll lör
organisationens verksamhet samt möjligheter

dagen den 22 och söndagen den 23 oktober. 
na att ordna tillstå.nd för sändning under tu

Holland anses ju höm till de vänligaste av
ristresor m. m. i främmande länder. Det var 

länder och det sätt,' på vilket kommitteleda
en glädje att konstatera hur positivt inställd 

möterna blev mottagna, bekräftade på ett utDARC var tji! det inte1'llationella amatörarbe
omordentligt sätt detta påstående.tet och med vilken villighet man var beredd 

Alla arrangemang för vår vistelse i Amsteratt verka för alla amatörers gemensamma 
dam hade gjorts av kommitteledamoten PAbästa. 
0DD och i programmet ingick deltagande i ettI Paris hade ordföranden i REF, F9AA, ord
cocktailparty på lördag eftermiddag och bannat ett utomordentligt mottagande och offrade 
kett med kabaret och dans på kvällen sammasjälv både en söndag och flera kvällar för att 

göra besöket i »Städernas stad,> så givande dag samt på söndagen deltagande i VERON:s 

som möjligt. Här är inte rätta platsen att gå årsmöte, besök på Rijksmuseum, båttur ge

närmare in pil. den mera nöjesbetonade delen nom hamnen, middag och som avslutning be

av programmet. Vi hade emellertid därutöver sök på den stora radioutställningen i RAI

ett flertal sammanträffanden, där sändare huset med specialdemonstrationer. 
amatörfrågor diskuterades. Det var givetvis Vid banketten hade jag tillfälle att fram
speciellt frågorna på föredragningslistan för föra Region I-organisationens välgångsönsk
Amsterdammötet, som blev föremå.l för samta ningar till VERON. I övrigt var banketten väl
len. görande fri från högtidstal. 
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Radioutställningen kunde vara värd en egen ta allmänna konferens väcka en del förslag 
artikel, då den bjöd på mycket av intresse. till aktivisering av kontaktarbetet mellan by
Jag vill här endast nämna att det bl. a. fa nns rån och föreningarna och mellan de sistnämn
en av VERON ordnad, mycket instruktiv och da inbördes. Bl. a. skisserades en instruktion 
intressant amatöravdelning med bl. a. ett fler för de utsedda Region I-representanterna i 
tal både kortvågs- och UK-stationer i drift. I varje förening samt diverse åtgärder för att 
övrigt nominerades utställningen av radio underlättfl deras arbete. 
grammofoner, bandspelare, Hi-Fi och TV och I övrigt ägnades redogörelsen åt sådana frå
eftersom tydligen alla utställare inklusive VE gor som utgivningen av ))Region I News)) , 
RON och militären gjorde sitt bästa fö r att samarbetet med de anslutna föreningarna, vid
överrösta varandra genom helt uppskruvade tagna å tgärder för bandplanering och inter
volymkontroller, blev utställningen i tröttsam nationell verksamhet samt ekonomiska förhål
maste laget, i varje fall för en, som är van landen. 
vid den Norrländska tystnaden. Av särskilt intresse var givetvis den ekono

A v vad jag sagt ovan kan man kanske få miska ställningen, vilken befanns vara relativt 
det intrycket att hela konferenstiden upptog's god, delvis beroende på att utgifterna för Re
av jubileumsfirande, men så var inte fallet. gion I-byråns verksamhet och för exekutiv
Torsdag, fredag, större delen av lördag och kommittens möten blivit avsevärt lägre än be
delar av söndagen kunde kommitten ostört räknat. Det visade sig t. o. m. att överskottet 
ägna åt de frågor, som var upptagna på den på Fond I (medel för byråns drift) var så 
långa föredragningslistan, och åt en llel del pass stort, att det borde vara möjligt att över
andra spörsmål , som kom upp under förr,and föra en summa till Fond 3, ))stridsfondem,. 
lingarnas gång. Avenså beslöt att för nästa år taga ut ett bi

Då jag i min egenskap av Exekutivkommit drag från de anslutna föreningarna till Fond 
tens ordförande öppnade mötet den 20 på mor 1 på endast 10 % av det belopp, som fastställ
gonen i Hotell Schiller vid Rembrandtplein, des föl' denna fond iLausanne . Kommitten 
kunde jag till min glädje konstatera att alla hade gott hopp om att även för framtiden 
kommittens ledamöter hade mött upp, d. v. s. kunna hålla utgifterna för Region I-organisa
vice ordföranden P A0DD, generalsekreteraren tionens drift nere avsevärt under vad som be
G2MI samt G6CL, G2IG och HB9GA. räknades vid Lausannekonferensen. 

Jag skall här inte gå in på alla frågor, som Fond 3, vilken ju närmast är avsedd för 
diskuterades, utan nöja mig med att nämna amatörrepresentation vid internationella radio
det, som kan vara av speciellt intresse för de konferenser, uppgick till ett belopp av 678 eng. 
skandinaviska .amatörerna. Eftersom det offi pund, vilket i svensk mynt motsvarar c: a 9.500 
ciella protokollet ännu inte föreligger grundar kronor. Detta belopp är ännu icke tillräckligt 
sig nedanstående redogörelse endast på mina för den erforderliga representationen, men det 
minnesanteckningar och i den mån något yt faktum att samtliga till Region I-organisatio
terligare särskilt viktigt framkommer ur pro nen anslutna föreningar hittills villigt fullgjort 
tokollet får det väl meddelas senare. sina ekonomiska åtaganden, ger gott hopp om 

Mötet började med en redogörelse föl' verk att det skall bli möjligt att sända en tillräck
samheten från generalsekreteraren. En under ligt slagkraftig representation till nästa kon
ton i hela redogörelsen var generalsekretera ferens. 
rens beklagande av att Region I-byrå n erhål Eftersom Region I-organisationens medel 
lit så litet hjälp från de anslutna föreningarna. förvaltas av RSGB föreslog generalsekretera
Det hade varit ytterligt besvärligt att få svar ren att G6CL skulle utses till kassaförvaltare 
på skrivelser och några som helst initiativ el intill nästa allmänna Region I-konferens och 
ler förslag hade han förgäves efterlyst. Endast detta blev även kommittens beslut. 
ett fåtal föreningar hade överhuvudtaget lå I fråga om internationella konferenser be
tit sig avhöra beträffandet det administrativa fanns det att under år 1956 kommer att ord
och tekniska arbetet. Hä rigenom hade sekre nas en teknisk konferens (CCIR) i Warszawa. 
terararbetet varit mycket trögarbetat och li Då det är troligt att vissa frågor för nästa 
tet givande och kommitten beslöt att vid näs- våglängdskonferens komma att förberedas i 

http:tillst�.nd
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Warszawa ansåg kommitten det vara lämpligt anslutna land med undantag av 14 Mc-bandet, 
att en observatör ur Region I-organisationen ~är numera fone-cw-gränsen i de flesta länder 
deltog i konferensen under en kortare tid. går vid 14,1 Mc. Kommitten beslöt rekommen

Nästa stora våglängdskonferens har ytter dera nästa Region I-konferensen att ändra 
ligare uppskjutits och ser nu ut att lwmma planen till överensstämmelse med nuvarande 
att avhållas i Geneve under senare delen av förhållanden på detta band. Beträffande 21 
år 1957 eller början av år 1958. Och för striden Mc-bandet konstaterades att planen eventuellt 
om våglängderna vid denna konferens är det, kan behöva någon korrigering, men att det 
som amatörerna måste rusta sig! Att amatö ännu var för tidigt att komma med några re
rerna måste vara manstarkt representerade kommendationer härom. 
vid den konferensen och rustade med väl väs En fråga, som vi ägnade mycken tid åt att 
sade vapen ifråga om argument för det berät diskutera, var möjligheterna att ordna med in
tigade i amatörrörelsens existens ansågs inte ternationella utbyten av sändningstillstånd, 
ens behöva diskuteras. d. v. s. möjligheterna för en amatör på besök 

Vid Lausannekonferensen 1953 beslöts att i ett· främmande land att få sändningstillstånd 
nästa Region I-konferens skulle avhållas år där. Det konstaterades att överenskommelse 
1956 och kommitten beslöt uppdraga åt den om sådant ömsesidigt utbyte av tillstånd före
italienska amatörorganisationen ARI att ord låg mellan Frankrike och VästtyskIand samt 
na en konferens den 13-16 juni i Stresa i mellan det sistnämnda landet och Österrike. I 
Norditalien. Omedelbart före konferensen övrigt hade alla försök i den vägen hittills ty
skulle även exekutivkommitten hålla ett möte, värr givit negativt resultat. Frågan hör till de 
närmast för att förbereda konferensarbetet. allra svåraste att lösa, då den hänger ihop 

Konferensen 1956 i Stresa måste få som en med den politiska uppdelningen av vä.l:lden. 
av sina huvuduppgifter att förbereda försva Kommitten beslöt emellertid att den skulle äg
ret för amatörernas band vid nästa våglängds nas särskild uppmärksamhet vid Stresakonfe
konferens och kommitten diskuterade ingående rensen och i den mån så var möjligt även för
vilka förberedelser, som skulle vidtagas här beredas genom förhandlingar inom respektive 
för. En av de viktigaste åtgärderna konstate länder. 
rades vara att verkligen få igång trafik på Frågan om »emergancy network» aktualise
alla våra band. Om t. ex. de delade delarna av rades genom en rapport från RSGB om ett i 
40-metersbandet icke utnyttjas, blir säkert re England organiserat nät av detta slag. Då en 
sultatet att vi förlorar dem vid nästa revision del andra länder också tycks ha ordnat mot
av våglängdsplanen. Att få banden ordentligt svarande nät beslöt vi att till Stresakonferen
utnyttjade är en sak, som alla amatörer mås sen begära redogörelser härför, för att man 
te hjälpa till med. kanske skulle kunna komma fram till några 

En annan viktig sak, som man snarast mås gemensamma riktlinjer för detta slags ama
te taga itu med, är alla de obehöriga statio törverksamhet. 
nerna i våra exklusiva band. Att de fortfa Ja, detta var de viktigaste frågorna, men 
rande ligger kvar där och att nya tillkommer det är givet att vi dessutom kom in på en hel 
hänger ihop med den allmänna respektlöshe rad andra spörsmål, varav särskilt kan näm
ten för gjorda internationella Överenskommel nas licensfrågor, RSM-koden, som inom paren
ser, men det gäller för amatörerna att icke tes sagt konstaterades inte ha gjort någon 
därför slänga yxan i sjön utan oförtröttlig pro större succe, försändningen av QSL, testerna, 
testera i de fall, då stationerna kunna identi  speciellt VHF-testerna, övriga VHF-frågor, 
fieras. I syfte att intensifiera övervakningen amatör-TV, SSB, TVI o. s. v . Det skulle föra 
av banden beslöt kommitten att vid Stresa för långt att här gå in på alla detaljer utan 
konferensen framlägga ett förslag till en in den särskilt intresserade rekommenderas att 
ternationell rapportorganisation. taga del av det fullständiga protokollet, då det

Vi kom så över till frågorna om bandpla ta utkommer. 
nen för Region I d. v. s. fördelningen av fram När jag efter konferensens slut vände »ack
för allt fone och cw. Det konstaterades då att jan» mot norr igen gjorde jag det med en 
Parisplanen i stort sett hade genomförts j alla känsla av tillfredsställelse med mötets arbete 
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och resultat. Det var så pass länge sedan kom som regel på kompromissernas väg kunde nå 

mitteledamöterna träffades personligen att erforderliga resultat. Vad jag särskilt tror var 

kontakten inom kommitten i någon mån bör av värde med detta möte var att vi kunnat 

jade gå förlorad, men jag fann att inför alla förbereda en hel del ärenden för nästa års Re

de stora, gemensamma problemen kom vi gion I-konferens, vilket måste avsevärt under

raskt in i de rätta arbetstagen. Det är givet lätta dennas arbete och medföra att uppmärk


att i en kommitte med flera föreningar och na samheten: kan ägnas de viktigaste frågorna, 


tioner representerade, åsikterna ofta måste utan att för mycket tid behöver offl'as på 


skära sig grundligt, men för mig som ordfö mindre väsentliga saker. 


rande var det en glädje att konstatera att vi Boden i november. Per-Anders Kinnm(m 


EN MOTTAGARTILLSATS FÖR Fl-MOTTAGNING 


AV FJÄRRSKRIFT 

Av Snne Bceckström, SM4XL, brevlåda 3800, Saresgatnn, BOl·läng e. 

Fortsättn. från nr 11. 

Resultatet redovisas härmed i fig. 2, som P/s ± förekommande skift. Nätet av 50 kilo
återger ett principschema. Antalet rörtyper ohm + 1000 pF och 10 kilo-ohm borttager 
har nedbringats till två, nämligen en dubbel högfrekvens, som skulle kunna orsakas av lo
triod och en slutpentod. Av lokala skäl har i kala sändare m. m. och är med 1000 pF effek
modellapparaten använts 6SN7 och 4654, men tivt även för långvågsfrekvenser. 
det förstnämnda har direkt motsvarighet i det Efter förstärkning sker motstånds-konden
moderna 12AU7; det sistnämnda kan ersättas sator-koppling till rör 2, som är amplitudbe
av vilken som helst slutpentod med någorlunda gränsare. Av alla typer av amplitudbegrän
urd. branthet. Utifrån fordras 3 tillförda spän sare för tonfrekveys, som finns, har denna typ 
ningar: en plusspänning på 250 V, en minus med anodjordat steg + gallerjordat steg (här 
spänning på 50 V och en glödspänning på 6,3 båda i samma rör) valts, enär nästan endast 
V (röret 12AU7 kan matas med antingen 6,3 denna typ medgav en fullt tramsientfri ampli
eller 12,6 V) . Spänningen 50 volt blir det prak tudbegränsning. Den ena trioden i rör 2 be
tiskt taget ingen strömförbrukning från. Det gränsar störningstoppar i ena riktningen och 
står var och en fritt att mata mottagareIek den andra trioden i den andra riktningen. 
tromagnetens krets från 250 V eller från Den toppklippta signalen motståndskonden
någon lokal strömkälla (föredrages på vissa satorkopplas till högra halvan av rör 1 och 
håll). Kontrollutrustningen synes utifrån som undergår där förstärkning och matas till en 
endast ett (1) vridspoleinstrument. Alla po lågfrekvenstransformator. Den vanliga typen 
tentiometrar intrimmas vid inkopplingen en av radiomottagares äldre transformatorer med 
gång för alla och behöver icke u tföras på ap omsättningar omkring 1 :3- 1:5 är användbar. 
paratens framsida. Endast två omkastare be Impedansförhållandet är ej kritiskt; några 
hövs nämligen för teckenpolariteten och tusen ohm primärt och omkring 50-100 kilo
en för ställande av utgångskretsen i »trafik» ohm sekundärt är fullt godtagbart. Anled
-»marking» - »spacing» vid vissa prov m .m . ningen till transformatorkopplingen är, att 
Antalet rör är 8, varav 7 dubbeltrioder och 1 följande krets måste isoleras från jord för att 
pentod. kunna arbeta nöjaktigt. 

Med hänvisning till rörens numrering 1-8 i Kopplingselementen mellan de sistnämnda 
schemat skall här givas en redogörelse för ar stegen, katodkomplexen m. m. har utformats 
betssättet med kommentarer till utprovningen med hänsyn till att det här rÖr sig om ett 
m. m. i förekommande fall. trångt tonfrekvensområde och ej om någon 

Från radiomottagarens LF-utgång komman telefoni el. dyl. Katod-ellyter har kunnat slo
de tonfrekvent spänning på 1,5-2 volt anslu pas, och genom kombinationen 5000 pF+250 
tes till »IN» och inkommer på vänstra halvan kilo-ohm har vunnits, att man för billigt pris 
av rör 1. Frekvensen bör vara omkring 2550 kan erhålla en god kondensator, som kan ga
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ranteras fri från läckning mellan anod och 
galler, och vidare garanterar ifrågavarande 
kombination, att eventuellt mottagna kraftiga 
Al-signaler ej orsakar störande upp- och ur
laddningsför!opp vid eventuell överstyrning. 

Efter amplitudbegränsningen i rör 2 (och 
delvis även i gallret av högra halvan av rÖr 1) 
är tonsignalens perioder kantformade i st. f. 
sinusformade. Då detta orsakade vissa störan
de induktiva spänningstoppar vid transforma
torn, har dennas primärsida dämpats med ett 
motstånd 20 kilo-ohm, varigenom transforme
ringen blir utförd utan obehöriga »tillägg». 

Transformatorn för in signalerna till det 
diod kopplade rör 3, som arbetar i diskrimina
torkoppling. Det har försökts att undvika behov 
av bandpassfilter för inkommande tonfrekvens 
och därav åtföljande svårigheter och fördy
ring, ty denna diskriminatorkoppling är i sig 
själv sådan, att känsligheten sjunker starkt 
vid för hög eller för låg tonfrekvens. De två 
resonanskretsarna är avstämda till omkring 
1750 P/s och omkring 3750 P/s ; visserligen 
skall endast mottagas 2550 P/s ± maximalt 
500 P/s , men då man måste räkna med sid
band upp till 3:e övertonen av »telegrafi 
växelströmmen» vid hög te1egrafel'ingshastig
het, bör karakteristiken vara linjär över ett 
större område än vad man i första hand är be
nägen att antaga. Med potentiometern på 100 
hilo-ohm inställes symmetri, så att marking 
och spacing ger lika stora likspänningar av 
motsatt polaritet, och intrimningen l{an göras 
en gång för alla. Dioderna belastas på katod
sidan med 200 kilo-ohm och med 1000 pF 
»glättning», och detta ger lagom tidskonstant 
även för en hög telegraferingshastighet. Om
kopplaren till höger om rör 3 bestämmer teck
nens riktning, dvs. avgör, huruvida marking 
resp. spacing skall vara plus resp. minus. Det
ta kan ju bli olika vid olika inställning av 
mottagaren. Omkopplaren måste därför vara 
ställbar utifrån för rättvändning av omvända 
tecken. 

Den erhållna »telegrafiväxelströmmen» fil 
treras härefter genom ett lågpassfilter, vars 
induktans är 500 henry och vars kapacitans 
här är 10000 pF. För att tecknen skall kunna 
bibehålla sin telegrafkaraktär och ej bli alltför 
mycket sinusformade, måste upp till 3:e överto
nen medtas; vid t.ex. 50 baud är grundtonen 25 
sinusformade, måste upp till 3:e övertonen 

medtagas ; vid t . ex. 50 baud är grundtonen 25 
P/s, och filtrets gränsfrekvens bör då ligga 
omkring 75 P/s. Skall apparaten användas för 
något annat än fjärrskrift, måste emellerticl 
högre fre1cvenser medtagas, och 10000 pF
kondensatorn måste minskas avsevärt.. 

Vi övergår nu till schemats undre rad och 
ser, hur ledningen från lågpassfiltret erhåller 
en avtappning av spänningen genom ett mot
stånd på 20 megohm, och spänningen går 
därigenom via en spänningsdelare till rör 4, 
som är en katodkopplad rörvoltmeter med hög
ohmig ingång. På dess mätinstrument kontrol
leras, att diskriminatorn matas med rätt fre
kvens. Diskriminatorn skall nämligen ge noll 
volt ut för omkring 2550 P/s tonfrekvens, och 
avvikelser åt endera sidan skall ge positiv 
resp. negativ spänning. Skulle nu på grund av 
t. ex. frekvensdrift eller felaktig inställning el. 
dyl. signalens medelfrekvens ha annat medel
värde än 2550 P/s, blir tydligen likspännings
signalerna från diskriminatorn överlagrade 
med en konstant »bakgrund» av likspänning i 
st. f. att ligga omkring noll. Detta ser man då 
på instrumentet, så att man rättar mottaga
rens inställning. Rörvoltmeterns potentiometer 
på 50 kilo-ohm inställes så, att instrumentet i 
vila visar t. ex. mitt på sin skala, varefter alla 
avläsningar kan hänföras till den mittpunk
ten. Denna »nollställning» kan göras en gång 
för alla; ändring behövs endast vid rörbyten. 
-- Denna typ av rörvoltmeter har valts, dels 
emedan den är högohmig i ingången, dels eme
dan nolläget ej vandrar så mycket hit och dit 
som vid vissa enklare typer, dels emedan dess 
båda trioder ingå i samma rör (av samma typ 
som övriga dylika i apparaten); fördelarna är 
välkända förut från rörvoltmetertekniken. 

Genom den i schemat synliga kondensatorn 
på 0,1 mikrofarad avblockas den ovannämnda 
likspännings-»bakgrunden», varigenom even
tuell frekvensdrift ej längre kan inverka på 
apparatens arbete. Telegra fiväxelströmmen 
kan däremot passera genom kondensatorn och 
inkommer på högra diodkopplade halvan av 
l'ör 5. Här sker i viss grad likriktning av tele
grafiväxelspänningen, varigenom den förut 
avblockade likspänningsnivån ersättes med en 
konstgjord sådan, beroende av enbart skiftets 
storlek. Härigenom blir arbetspunkten för föl
jande steg ordentligt fastställd utan något 
beroende av ovidkommande yttre omständig-
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CI, C5, C7-5000 rF R2, R13, R30-50 kohm R25-5 Mohm 
C2, C12, C13 , C15, C18- R3, R9, R12, R15, R27- R26, R3l, R39, R43, R5l 

1000 pF 10 Kohm - 2 Mohm 
C3, C4, C6, C8 , C9 - 0,5 R29-l5 kohmR4, R7, R34, R35-l00 


)iF kohm R32, RH, R46-l Mohm 

R5-2 kohmClO, Cl7, C14-l0000 pF R4l~500 kohm 
R6, Rl7, R19, R28-l kohm

Cll-2500 pF R45-l0 Mohm
Rll, R20, R2l, R23-200 

C16, Cl9, C20, C22. C23- R47- 20 Mohmkohm 

32 p.F R14-5 kohm 
 R18 , R33-l00 kohm pot. 

C2l, C24, C25-0,1 p.F R16, R36, R37, R42, R49 R24-500 kohIn pot. 

Rl, RS, RIO, R3~, R43- -20 kohm 
250 kohm R22-l00 ohm 

heter jämför likspänningsåterställningen 
inom televisionstekniken ! Se de vid schemat 
återgivna delbilderna av tecknens form! 

Från likspänningsåterställarens högohmiga 
belastningsmotstånd uttages »telegrafiväxel» 
+ likspänningsnivå till gallret i vänstra triod
delen i rör 5. Detta arbetar som förstärkare av 
signalen. Vid skift på omkring ± 400 P/s arbe
tade apparaten visserligen bra vid goda mot
tagningsförhållanden, men vid lägre skift, 
fading, störningar eller liknande har detta 
förstärkarsteg visat sig behövligt för ordent
lig styrning av följande steg. Från anoden ut
går en spänningsdelare, som slutar vid leda
ren för minus 50 V, och vid glidkontakten på 
potentiometern 1 megohm erhålles signalen, 
och på potentiometern inställes rätt gallerför
spänning för det följande stegets styrgaller. 

R40--l Mohm pot. 

R50-50 kohIn pot. 


Den från likspänningsåterställaren erhåll 
na signalen kan i vissa fall lida a v vissa 
ojämnheter i kurvan, För att dels kunna bort
taga dessa, dels göra kurvans toppar, vilka är 
ganska runda, något mer triangellikt tillspet
sade, har den i schemat synliga kondensatorn 
på 1000 pF lagts in. Dess två ovannämnda 
uppgifter ger nämligen den vinsten, att föl
jande steg arbetar mycket säkrare och sta
bilare. Motstånden tillsammans med nämnda 
kondensator omformar kurvan så, att den i 
viss mån undergår s. k. integrering, dvs. ut 
gående signal utgör i viss mån ett slags »sum
mering» per tidsenhet av inkommande signaL 
Det har dock ej ansetts motiverat att driva 
integreringen så särskilt långt. Se bilden av 
tecknens form. 

Signalen inkommer nu på gallret i högra 

00 
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halvan av rör 6. Denna triods anodkrets är taga upp störfält m. m., om den ej skärmas 
så kopplad, att den via kondensatorn på. 10000 och kapslas ordentligt; i varje fall visade sig 
pF skickar ut en kort skarp spänningstopp, så. detta nödvändigt i modellapparaten. 
snart som en ändring av spänningen sker på Utprovningen av anod- och katodmotstånd i 
styrgallersidan. Vid konstant styrgallerspän multivibratorn var kritisk, enär alltför olämp
ning är steget overksamt. De avgivna »kixar liga värden ger till resultat, att multivibratorn 
na» bli positiva eller negativa, allteftersom in antingen ej slår' tillt'äckligt snabbt över vid 
kommande signal ändrar sig i ena eller andra viss spänning, att övergången blir »trög», att 
riktningen. Endast änd1'ingarna blir förstärk för övergång erforderliga gallerspänningsvär
ta, när anodkretsen har de i schemat angivna den bli »diffusa», att den enskilda anodens 
data; s. k. differentiering utföres i detta steg. viloström ej blir tillräckligt låg i förhållande 
Nu är alltså den ursprungliga teckenkurvans till den höga arbetsströmmen m. m. Schemats 
vågräta delar (se fig. 1) helt ur räkningen; värden gav i modellapparaten för den vänstra 
endast de lodräta delarna utföra något arbete. trioden 0,1 mA resp. 8 mA, och för den högra 
Se f. Ö. schemats delbild av tecl{enformen. trioden erhölls nära noll mA resp. 5 mA), vilket 

När den till vänster om rör 6 i schemat syn ansetts bäst, varför dessa värdepar valdes. 
liga omkopplaren står i mellersta läget (»tra Den triodsträcka, som har de största spän
fik » ), bildar den härigenom uppkomna mot ningsändringarna på anoden, dvs. här den 
ståndskombinationen tillsammans med ovan högra, är belastad med en potentiometer på 
nämnda 10000 pF-kondensator ett s. k . diffe 500 kilo-ohm, frå n vars glidkontakt de genom 
rentierande nät (se ovan), vars signaler nu in multivibratorn . »återuppståndna» tecknen, som 
matas på rör 7. Detta är kopplat som en nu är exakt rektangulära (praktiskt taget), 
multivibrator med två stabila ändlägen, ehuru införes på vänstra halvan av rör 6. Detta rör 
den ena hälften av multivibratorn är uteslu är förstärkarmässigt »anodjordat», och signa
ten och ersatt av styrkixarna från rör 6. Här len uttages över katodmotstå.ndet. Stegets upp
igenom blir multivibratorns jämviktsläge helt gift är att isolera multivibratorn från i appa
beroende av kixarnas polaritet : vid den ena raten återstående steg, så att ubetssättet 
polariteten blir ena trioden strömförande och skyddas genom denna buffertverkan. Från ka
den andra strömlös, och vid andra polariteten todmotstå ndet fortsätter signalen till styrgall 
blir den tvärtom. Medelst den i högra galler ret på rör 8, som är slutpentod och utgångs
kretsen synliga potentiometern 100 kilo-ohm steg. Potentiometern på 500 kilo-ohm inställes 
kan man inställa olika vilospänning på det så., att minusläget ger ordentlig strypning av 
högra styrgallret och därigenom fastställa, vid slutröret (praktiskt taget fullständig blocke
vilka värden multivibratorn slår över från den ring är nödvändig), medan plusläget ger den 
ena triodsträckan till den andra och tvärtom. för slutröret (eller för utgångskretsen ) till 
Rätt potentiometerinställning är då mitt emel låtna anodstI·ömmen. Märk, att slutröret skall 
lan dessa värden. Multivibratorn kan,om styr tåla kontinuerlig anodström med all likströms
ning från rör 6 ej önskas, läggas i endera änd effekten förbrukad som ren anodförlust! 
läget medelst ovan nämnd omkopplare, vilken I slutrörets anodkrets inkopplas nu teletype
enligt schemat kan ge antingen plus eller eller teleprinterapparatens mottagarelektro
minus till gallret. magnetlindning. De vid »UT» synliga kontak

För de hittills här berörda delarna av rör 5, terna medger, att antingen apparatens 250V
6 och 7 är anodkretsarna avkopplade med system eller eventuell lokal strömkälla må an
elektrolytkondensatorer, enär i annat fall en vändas för sistnämnda ändamål. Erfarenheten 
viss benägenhet för självsvängning på grund har visat, att mycket god marginal erhålles, 
av återverkan genom anodspänningskällans även om t. ex. en för 60 mA avsedd spole 
impedans kunde påvisas. I modellapparaten matas med blott 40- 45 mA anodström, detta 
har 32 mikrofarad använts, men det är troligt, på grund av att multivibratorn ger så starkt 

att lägre värde är möjligt. En annan källa till rektangulära pulser även vid mycket avrun

»oroligheter» i särskilt högra delen av rör 6 dade tecken på radioförbindelsen. Men väljes 
är, att lågpassfiltrets drossel på 500 H (stan tillräckligt stort slutrör, kan givetvis 60 mA 

dardtyper finnas i handeln) får tillfälle att eller mer erhållas för den, som så önskar. 
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Nätaggregat m. m. byggs på vanligt sätt och typ 0,1 mm EE. Därmed är icke sagt, .att vär
behöver här ej särskilt behandlas. Dubbeltrio det 10 henry skall förekomma just här! 
derna kräver tillsammans omkring 30 mA Några ord om instrumentets användning vid 
från 250V-spänningen, och dessutom skall slut inställning för mottagning: Tag in sändaren 
pentoden jämte fjärrskrivmaskinens magnet mitt i mottagarens genomsläppsband (se t. ex. 
spole ha några tiotal mA, beroende på appa på S-metern eller på avstämningsindikator 
rattyp. eller på .' AVC). Sidställ mottagarens beat

Ett par ol'd bör tilläggas angäende de två oscillator till rätt tonhöjd åt den sida, som är 
resonanskretsarna i diskriminatorn. Spolarnas mest störningsfri. Härvid glider tonhöjden 
induktans i båda kretsarna är 0,8 henry . Det t. ex. från noll och uppåt, och då gör conver
är alltså endast en enda typ av spole, som terns instrument ett utslag först i ena rikt
behöver användas, ty skillnaden i resonans ningen och sedan i den andra. Rätt tonhöjd 
frekvens har gjorts genom att olika stora föreligger, när instrumentet passerar viloläget 
kondensatorer valts. Induktans 0,8 henry kan mellan dessa två maxima. Tillse, att tonhöjds
åstadkommas med t. ex. kärnor av Philips förändring åt vardera sidan ger utslag åt resp. 
Ferroxcube typ 36-D-9,8-III B, vilken lindas vardera sidan, så att man ej hamnat på »ut
med 1040 varv tråd av typ 0,15 mm EE. De sidan» om endera toppen! Starta printern och 

två kretsarnas resonanskurvor måste täcka ställ teckenvändningsomkopplaren i det läge, 

varandra på lämpligt sätt, men formen för som ger rätt sluift vid den valda »ton-sidan» 

detta är beroende av kretsarnas Q-värden. på mottagaren. 

Därför har Q fixerats vid bestämt belopp ge

nom att först jämförelsevis högvärdig material 


SM5VR död använts för spolarna, varefter kretsarna åter 
dämpats ned i lämplig grad genom de i sche Civilingenjör Arne Lindberg (SM5VR) 

avled den 21 november, 48 är gammal.mat synliga motstånden på 1 kilo-ohm. De två En utpräglad teknisk begåvning gjor
kretsarna får givetvis ej ha direkt koppling d'e honom tidigt till sändaramatör (den 
till varandra. Endast potentiometern på 100 6 mars 1931) och flitig medarbetare i 

SSA, där han under åren 1938-1946kilo-ohm får vara gemensam del för dem. För
tjänstgjorde som föreningens sekrete

sök har gjorts att förenkla och förbilliga dis rare. Under kriget utförde VR i det tys
kriminatorn genom att använda endast en re ta ett gott arbete, som kom amatörrö

relsen till godo 1945, dä förhandlingarsonanskrets och genom att på olika sätt ute
upptogos mellan telegrafstyreisen och

sluta transformatorn. Men det förstnämnda SSA i och för starten av amatörverk
gjorde apparaten känslig för helt ovidkom samheten efter kriget och upprättandet 
mande tonfrekvenser långt ifdi.n 2550 P/s, och avett reglemente för amatörrörelsen. 

Han var då mycket verksam som stöddet sistnämnda gav försämrat arbetssätt och åt SSA :s delega t vid de interna diskus
förvanskade tecken på grund av att tonfre sionerna och deltog i stor utsträckning 
kvensen sökte sig väg genom »förbjudet» om i arbetet med inlagor och utredningar. 

VR var därvid mycket energisk ochråde för att fullborda kretsloppet anod-katod 
skydde inga mödor vid de utdragna dis

för föregående rör. Vad förstnämnda fel beträf kussionerna, som ofta pägingo intill sent 
far, skulle det h~ kunnat avhjälpas genom ett på nätterna och alltid avslutades med 

färdigdikterade promemorior.bandpassfilter i apparatens ingång, men då 
Vid FRO:s start var VR den drivande

detta otvivelaktigt skulle ha fordrat filter av kraften och representerade i början den
en för amatörradio alltför dyr och invecklad na organisation i SSA:s styrelse som 

försvarssektionsledare.och svå:trimmad typ, ansågs vinsten aven så
Förvisso var VR en stridbar man, vars

dan förenkling av diskriminatorn högst tvivel åsikter ej alltid överensstämde med an
aktig, och den i schemat visade utvägen valdes dras. Hans patos för amatörrörelsen var 
i stället. Skulle emellertid någon vara hågad dock äkta, och hans insats var som 

framgår av ovanstäende högst väsentlig.av experiment med nämnda filter, 'kan här an Signalen SM5VR har tystnat, men 
givas ett riktvärde för den ovannämnda typen SSA:s medlemmar bevara Arne Lind
av Ferroxcube-kärra: det blir induktans 10 berg i tacksamt minne. 

-SI.henry, om den lindas med 3500 varv tråd av 
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Hur Sound Radios nya bilradioconverter 

omändras till amatörbanden 

12AT7(ECC81) 

Receiver. 

~C'( .111'(''''' 
-9 2 . / ö", 
~ 9" • , 9 .. 
- 9 ... 2 5 .. 
. 9,- : 3 l ~ 

-9 .... , -
'S' 7 • f 9 ~ 

B l a c/( 

OJp 

t 
'" 

~ ~200V. 

2f 
o · ,, 
<I.. 

~!l-_'! 

7 40 

" 

Sound, Radio har kommit ut med en ny 
7wrsvågstillsats, SR 177. 

D en nya kortvågstillsatsen har högre för
stärkning och stabilitet än den äldre. D etta 
har uppnåtts genom att en signalspole för 

.varje band inmontera.ts och kopplingen 
gjorts mindre mellan oscillator- och signal
spolarna. Banden 16-19-25-31-41-49 
m är standardutförande. En av tryckknap
parna, märkt O, förbikopplar tillsatsen och 
bryter anodspänningen. Förstärkningen i 
tillsatsen är 5-10 gånger och karn i regel 
till fullo utnyttjas tack vare att triodbland
ning använts, vilket ger mycket låg brus
nivå. Ingenjör Sigbert Janzon har här va.rit 
.tillmötesgående att ge oss tips om hur den
na konverter lätt kan omändras till am.a.
törbanden -GR. 

Kortvågstillsatsen kan utan stÖtTe svårighe
ter omändras till amatörbanden 10-15-20
40-80 m. För dem som ej själva vill linda 
om spolarna kan dessa erhållas färdiglindade 
för 3:- krist. från fabriken. Efter ombygg
naden kommer 10 m-bandet att vara på tryck
knapp 16, 15 på knapp 19, 20 m på knapp 25, 
O-knapp och 31 m som förut, 40 m på knapp 

41 och 80 m på knapp 49 . Den som önskar rätt 
markering på knapparna kan avslipa den gam
la graveringen, tuscha på ny samt pensla över 
med klarlack. . 

Ombyggnaden tillgår på följande sätt: 
Oscillatordelen. (Undre sidan på tryckknapps

systemet) : 
Lossa kondensatorn .30 pF på 16 m. 

» » 60 »» 19 » 
» » 150 »» 49 samt led

ningen från dennas »varma ände» till 25 m
seJ,tionen. Koppla in 30 pF på 19 m där tidi
gare 60 pF var kopplad. Koppla in .150 pF på 
25 m där tidigare ledningen var kopplad och 
till chassie. Koppla in 350 pF. på 49 m där ti 
digare 150 pF var kopplad. 

Si gnaldelen 
16 m .: Avlinda 9 varv gallerlindnillg (0,6 

tråd) och 3 varv antennlindning. . 
19 m: Avlinda 8 varv gallerlindning (0,6 
tråd) och 3 varv antennlindning. 

25 m: Avlinda 3 varv gallerlindning (0,4 
tråd) och 2 varv antennlindning. 

1,9 m : Insätt ny kärna av ferroxcube. 
På 16 m-spolen isärdrages gallerlindningen 

så att ett mellanrum på 1 mm erhålles mellan 
varje varv. All avlindning sker med början i 
spolarnas jordände. 

Föreningen Sveriges 

m(0 @ 8 0®® 
me @ 8 8®8 

29 2 f, ~ 3,7 1'1, H.2 9,6 7, f 

Iro 11512 0 10 13/1 40180 1 

övre j'adens hål är för s·:gnClllcretsen, 
nndre för oscillatorkretsen. 

Trimning 
Mottagaren inställas på 1000 kc (tillsatsens 

MF-frekvens). Trimma först oscillator'kretsar
na 20- och 80 m-banden (indul,tanserna) samt 
därefter övriga (kapacitanserna) och signaI
kretsarna. Som konstantenn användes 40 pF' 
i serie och därefter 40 pF parallellt med an
tenningången. Tillsatsen måste vara helt ihop
monterad vid trimningen. 

När tillsatsen monteras i bil, sl,all motta
gare och tillsats monteras nära varandra för 
att minska risJ,en för störningar. Trots denna 
montering samt inbyggda störningsfilter kan 
det i vissa bilar vara svårt att helt få bort 
störningarna från bilens tändsystem på 10
och 15 m-banden. Tillsatsen kan med utmärkt 
resultat även användas som converter t ill en 
vanlig rundradio eller trafii;:mottagare med 
mellanvåg 500-1500 kc. 

S. J . 

JULKLAPPSBEKYMMER? 
SSA:s 


POPULÄR AMATöRRADIO 


är en bra lösning! 


Kr. 12:- häftad, kr. 15:- inb. 

Telegraferingsundel'visning 
kommer såsom förr om åren att anordnas vid 
Armens Signalskola under vårterminen 1956 
med början omkring den 10 januari. Kursen 
omfattar som vanligt 100 timmars undervis
ning och kostar numera kr. 60 :-. Anmälan 
skall, så snart som möjligt, ske till Central
förbundet för befälsutbildning, Karlavägen 65, 
Stockholm, tel. 6115 91. Liksom tidigare är 
det FRO som står som arrangör. 

- APG 

Sändareamatörer 

Julhälsningar 

När man har QSO med en amatör i något 

främmande land, speciellt då icke engelskta
lande, kan det vara roligt att försöka åstad
komma något på landets eget språk. Nu nät' 
det snart är jul , vore en julhälsning av typen 
God Jul kanske en lämplig sak att försöka 
sig på. 

I ett deC.-nr av Göteborgs-Posten 1954 fanns 
det en spalt med »God Jul» på en massa olika 
språk. UK-grabbarna, utom -ANR, behöver 
väl endast lära sig de allra närmaste länder
nas julhälsningar, men -ANR och övriga tor
de nog få lära sig hela listan. 

Men det var julhälsningarna ... 
I Norge säger man Gladelig Jul, i Finland 

God Jul eller på finska Hauskka-Jaula och på 
Island Gledileg Jo!. Grönländarna använder sig 
av den dansll:a formen Glaedelig Ju!. Att God 
Jul hetet' Merry Christmas på engelska känner 
väl alla till . Den irländska julhälsningen är 
inte så bekant. Där heter det Nodlag Breagh. 
Holländarna säger Gelukkig Kerstmis, frans
männen Joeux Noel spanjorerna Feliz Navi
dad, portugiserna Feliz Natal och italienarna 
Buon Natal. I Tyskland heter det Fröliche 
Weihnachten, i Tjeckoslovakien Stastny Va
n6ce, Ungern Boldog Karacsonyt, i Jugosla
v ien Stretan Bocic och i Rumänien Sarbatori 
Fencite. Polackerna hälsa varandra vid denna 
tid med Wesolych Swiat, i Baltikum lyder 
hälsningen Linl,smu Sv. Kaledu och i Sovjet 
S. Rojdestvom Chzistovym. Grekerna säger 
helt enkelt Kala Christovyenna! 

I det spansktalande Syd- och Mellanamerika 
heter God Jul Feliz Navidad precis som i 

Spanien, och brasilianerna använda det portu
gisiska Feliz Natal . 

I Förenta staterna heter det Merry Christ 
mas, Canada har dels Season's Greetings dels 
det franska Joyeux Noel, en hälsning som ut
växlas mellan fransk-kanadensare. 

I Indonesien, ursprungligen holländsk besitt 
ning, heter det Gelukkig Kerstmis och i övrigt 
ha besittningar eller f. d. besittningar samma 
hälsning som moderlandet. 

God Jul 

de SM6APB 

http:inmontera.ts
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Budgetförslag för 1956 
För att de högt värderade medlemmar, som 

på. eget initiativ i god tid betalar in sin ärsav
gift (ack, att den skaran vore större, det skul
le spara stora pengar och mycket extra ar
bete), inte skall behöva råka ut för trassel 
med eftertaxering etc., vill vi redan nu pre
sentera 1956 å.rs budget. På så sätt blir det 
lättare att inse nödvändigheten av den avgifts
höjning, som styrelsen funnit ofrånkomlig och 
som enhälligt tillstyrkts vid höstens DL-möte 
25/9. 

De utgiftsposter, som måste höjas, lir 
»QSL», »löner» och »div. omkostnader.» Dess
utom tillkommer en helt ny post, nämligen 
förutsedda kostnader för deltagande i Reg. I 
konferensen nästa år i Streza (i stället för det 
närbelägna Como). Höjningen av QSL-kontot 
har i alla fall en glädjande orsak, nämligen 
den ökade aktivitet, som redan kan spå.ras 
och som säkert ytterligare tilltar eftersom 
konditionerna förbättras. QSL-floden växer 
och nya sorteringsskåp m. m . behövs. Tyvärr 
ger inte budgeten en rättvis bild av de verk
liga QSL-omkostnaderna då QSL-kontot bara 
upptar de extra ltostnader, som QSL-verksam
heten drar. Därtill måste man lägga c:a 30 % 
av »Löner», 15 % av »Div. Omkostnader och 
50 % av »Kansliet». Det gör tillsammans 
8.700 :-, en summa som motsvarar de faktis
ka kostnaderna för QSL-verksamheten. 

Lönekontots höjning måste betraktas som 
en följd av den allmänna utvecklingen på lö
nefronten eller penningvärdets fall, hur .man 
nu vill se det. 

Samma sak gäller i viss mån »Div. omkost
nadim> ett konto, som för övrigt inte gått ihop 
tidigare. Då det här sannerligen ej rör sig om 
onödiga utgifter, vilket var och en som har 
lust kan övertyga sig om, genom att granska 
räkel?skaperna, anser vi att det är meningslöst 
att sticka huvudet i busken och pruta på pos
ten i fåfängt hopp om att det skall gå. att 
pressa ned utgifterna. 

QTC-kontot sattes i föregående budget hög
re än normalt med tanke på de extra kostna
der, som avlösningen på redaktörsposten med
förde. Den nu föreslagna minskningen med 
2000:- bör därför kunna genomföras utan 
standardsänkning. Tack vare denna omstän
dighet blir det möjligt att begränsa avgifts
höjningen till 1:- trots att den beräknade in

komsten av försäljningsdetaljen försiktigtvis 
minskats med c:a 500:- . Den tidigare högr e 
siffran var bl. a. baserad på surplus-försälj 
ning. 

Till sist ett råd till den som tycker att av
giftshöjningar borde vara onödiga, värva med
lemmar! Det är alltför många »verkets lis
ta», som saknar stjärna. Styrelsen. 

Inkomster: 

1670 medlemmar a 25 kronor .. ... . 41.750:
Vinst på försäljningsdetaljen 4.000 : 

Kronor 45.750 :
Utgifter: 

QTC .. ... . .'. .. ........ . . ...... . 18.000: 
QSL ....... . .................. .. 3.000:-
Lönel' (inkl. pensionsavg. och extra 

hjälp)* . . . ........ .. . . ......... 12.000 :-
Div. omkostnader (repr. porto, kon

torsmtrl) 'lH!- •.. • .••••••••• . . • • • • 4.000:
Kansliet (hyra, tfn, städn. etc.)*** 3.000:
Tävlingar ...... . . .. ... . ... .. .... . 800 :
Distriktsbidrag ..... . . ... ....... . 1.000:
DL-resebidrag (inkl. styrelsens resa 

till årsmötet) ....... .... . .. . .. . 1.500:
Arvoden ... .. .. .. ... .. ..... ... .. 1.800: 
Internationell representation .. .... 650 :

Kronor 45.750 :

* 30 % QSL 3.600:
** 15 % QSL 600:

*** 50 % QSL 1.500: 
5.700 :

QSL . . ... . .. . ...... . . . . . . . . . . . . . .. 3.000: 
F.a.ktiska QSL-kostnader 8.'1uu:

Jultesten 1955 
Härmed inbjudes till SSA traditionella jul

test. 
Tider: 25 dec. kl. 1000-1200 SNT. 

kl. 1600-1800 SNT. 
26 dec. kl. 0700--D900 SNT. 

kl. 1400-1600 SNT. 
Trafikmetod: CW. 
Frekvensband: 3,5 och 7 Mc. 
Anrop: SM test de .. . 
Tävlingsmeddelande: En siffergrupp och en 

bokstavsgrupp av typen 13579 KARLO skola 
utväxlas. De två första siffrorna utgöra lö
pande nummer på förbindelsen och de tre sista 
RST-rapporten. överskrider antalet förbindel
ser 100 utelämnas hundratalssiffran. Bok
stavsgruppen består av fem godtyckligt sam
mansatta bokstäver och ändras för varje 
QSO. (Använd ej Å, Ä och ö). Gör bokstavs
grupperna ordentligt varierande. 

Föreningen Sveriges Sända' r e amatörer 

Poängberäkning " Endast en förbindelse till 
lätes med en och samma station per band och 
tävlingspass. S. k. korsbandsförbindelser god
kännas ej. Varje verifierat QSO ger en poäng 
och dessutom erhålles en poäng för varje rätt 
mottaget tävlingsmeddelande. 

Klassindelning: De olika certifikatklasserna 
A, B och C tävla var för sig, d. v. s. särskild 
resultatlista uppgöres för vardera klassen. Gi
vetvis QSO:as alla tävlingsdeltagare oavsett 
Idassindelningen. 

Lyssnartest: För medlemmar i SSA utlyses 
samtidigt lyssnartest. Dessa skola anteckna 
hela tävlingsmeddelandet, stationscall, band, 
tid och lämna egen RST-rapport. En poäng 
erhålles för varje godkänt tävlingsrneddelande. 

Testlogg : Helst av SSA edition innehållande 
de vanliga loggutdragen plus en uppgift om 
certifikattyp skall vara insänd senast den 15 
januari 1956 till SM6ID, KarlO. Friden, Smör
bollsgatan 1 A, Göteborg H . 

Med en förhoppning om en trevlig jul, goda 
condx och livligt tävlingsdeltagande tillönskas 
alla SSA :are Ett Gott Nytt 1956. 

SSA tävlingsledare 
-6IDIKarl O. Friden 

NRAU-testen 1956 
Norsk Radio Relae Liga inbjuder till NRAU

test och Nordisk landskamp 1956. 
1. 	Tider: 

7 januari 1956 kl. 1400-1600 GMT, 
2200-2400 GMT, 

8 	 januari 1956 kl. 0600- 0800 GMT, 

1400-1600 GMT 


2. 	 Band: 3.5 och 7 Mc. 
3. 	 Telefoni och CW är tillåtet men åtskiljes ej. 
4. 	Anrop: NRAU de . . . 
5. 	Sändning srneddelande av typen 09579 KAR

LO skall användas. De första två siffrorna 

betecknar löpande nummer och de tre sista 
RST-rapporten. Ingen deltagare får använ
da 01 som nummer pä första QSO, men vil
ket annat nummer som helst får användas. 
När 99 passeras skrives 00, 01 o. s. v. Bok
stavsgruppen består av fem godtyckligt 
valda bokstäver (ej ÅÄö) som sändes vid 
det första QSO :et. Vid nästa QSO sändes 
den grupp som mottagits vid det sist avver
kade QSO:et. Om sist mottagna grupp ej 
mottagits OK sändes näst sist mottagna 
grupp. 

6. 	 Poängberäkning : Endast ett QSO per pe
riod och band är tillåtet. Korsband QSO och 
kontakt med eget lands stationer är ej till 
låtet. Varje godkänt sänt och mottaget 
meddelande ger en (1) poäng. Varje QSO 
kan alltså ge två (2) poäng. Deltagare som 
haft kontakt med stn som ej sänt in logg 
tillskrives en (1) poäng förutsatt att andra 
stn också rapporterat att de haft kontakt 
med denna stn. 
Landskampen. Deltagande lands finalpoäng 
förutsätter att 4 % av resp. lands förenings
anslutna amatörer deltar i testen. Blir del
tagarantalet mindre än 4 % för ett land, de
las deltagarnas sammanlagda poäng med 
fyra. Skulle mer än 4 % deltaga medräknas 
ej den överskjutande delen. 
E x : SSA har 1200 medl. (4 % utgör 48) av 
dessa deltar 45 i testen och uppnår tillsam
mans 9600 poäng. 9600:48 ger 200, som allt 
så skulle bli SSA :s slutpoäng. 

7. 	 Priser : Vandringspokal, diplom och av 
NRRL skänkta jubileumspriser till bäste 
deltagare i varje land. 

8. 	 Testlogg : Logg skall insändas till Norsk 
R adio Relae Liga, T estkornrnitteen, boks 
898, Oslo. Poststämlat senast den 21 januari 
1956. Loggen skall föras snyggt och LitS
BART på ett papper av A4-format (21 X 
29,7 cm) på högkant och efter nedanstå

ende schema, om ej andra testblad utnyttjas. 
I händelse av lika poäng avgör loggföringen 
den enskildes placering. 
9. 	 Resultaten meddelas i resp. lands medlems

blad. 
För NRRLfNRAU 
W. Pallvik , LAl,L 

TESTLOGG FöR NRAU-TESTEN 1956 Blad nr 

N a mn Call 

QTH Band .Mp/s 

PoängDatum 
GMT Motstn I Band I Sänt msg I Mott. msg I Anm. I (ifylles icke)It 

l 

I 
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Aktivitetstesten 
Resultat från novemberomgången : 
-ZN 2105 km, -BDQ 1827, -BRT 1478, 

- XP 1409, -NK 1161, -FJ 574, -UU 529, 
-IT 472, -MN 445, - BIU 442, -BYB 432, 
-KF 343, -ANB 337, -AAD 293 , -BEW 
274, ---AYB 273, -YO 270, - BXW 250, 
-ANR 250, -BFM 232, -OG 153, -QY 3. 

Inom testområdet varierade barometerstån
det från 750 till 766 mm och vädret i övrigt 
mellan regn och plusgrader i söder och några 
minusgrader i norr. Dåliga konds men trots 
det mycket livligt deltagande inte minst i 
stockholmsområdet. 

-4KF skall tillgodoräkna sig 764 km för 
oktoberomgången. 

Kommentarer: 
-YO: »Sri att conds var så dåliga. Den 

10/10 däremot var det en prima öppning, ba
rometerstånd 773 mm, mulet och duggregn. 
J ag hade då OZlPL på foni med 59 åt båda 
hållen. Hörde också -ZN med S9, men han 
hade tydligen inte beamen häråt, så det blev 
nil. 

Min efterlysta qrg är 144,91 Mc. För övrigt 
ber jag på allas vägnar, att norrut boende 
hams på 144 lyssnar häråt (Kalmar) - vi har 
faktiskt kommit igång nu.» 

-BIU: »Kond verkade vara rätt hyfsade 
trots spöregn hela kvällen. Hörde -5FJ, 
- 5BDQ samt -4KF men nil qso. Särskilt 
-FJ var vrålstark.» 

-QY: »Har flyttat till nytt qth här i Karls
krona med postadress Gullberna. Tyvärr är det 
inte så bra läge för UK, en del höghus ligger 
i vägen mot norr, därför blev det endast ett 
par lokala qso. » 

-BYB: »Testen ganska misslyckad på 
grund av r egnväder. Hörde inte någon SM5. 
Inte - 5BRT en gång, han brukar annars hö
ras här under alla tester. Men UK på BC-pyt
sen (88-100 Mc) var ufb den 2/11. Hörde kl 
0905-0930 7 tyska stns med endast den antenn 
som sitter inne i apparaten.» 

-BDQ: »Condx bad. Hörde -7YO, -7BYB 
och -4BnJ men nil. » 

-AYB: »5-årsplanen klar, nya dubbelsu
pern - plankad efter OZ9R: s konstruktion i 
OZ - i luften för första gången.» 

-ZN: »Condx vy bd, sigs svaga och osta
bila. Det var inte många stns som hördes här. 
Men ganska lyckat i alla fall för min del. Hör
de -5UU med 449 men nil qso.» 

-XP: »Condx medelgoda, men var höll -VL 
och -MN hus? (-VL inkallad och underteck

nad ql"V endast en del av testkvällen. -MN) >> 
- ANB: »Varken -6ANR eller -5BRT var 

hörbara här (Karlskrona), jag kunde heller 
inte höra nii.gra andra köra dom. Var dom må
hända inte qrv? Annars var vi ' igång rätt fli
tigt här nere i Karlskrona. Även -BIP och 
-AKO var i luften. Tyvärr var inga skåningar 
igång, jag brllkar annars alltid höra dom bra 
här. Till slut en önskan: den där tabellen med t' 
avstånd mellan orter med UK-aktivitet, den 
~kulle vara bra att ha. Kan Du inte efterlysa 
den igen pse' » (OK, Nils. Broder - AED syss i 
lar med den, men Arne har som Du vet haft 
flyttningsbestyr, så vi får väl ge oss till tåls 
ännu ett tag. -MN) 

-BRT: »Konds var dåliga här, kraftig qsb. 
Aktiviteten har ökat i stockholmstrakten. Fle
r-a nya stns (-5MH, -5FS)) qrv. De hörs än 
så länge ganska svagt.» 

-UU : »Roligt att så många var igång. Vi 
träffs i december!» 

-FJ: »Typiska vinterkonds med qsb efter 
kl. 2100. SM7 hördes ej här. » 

Vi ha.de i QTC 10/55 bett bröderna yttra sig 
om en ev . övergång till den poängsättning, 
som tillämpades i årets SSA-test. Såvitt jag 
kan se, har endast -4NK efterkommit denna 
uppmaning. Han skriver: 

»Beträffande förslag om nya testregler en
ligt QTC 9/55 är min åsikt den, att testen 
kommer att bli mindre intressant med dessa 
låga poängvärden. Det ger så små differenser. 
Dessutom är nog regl"erna lite för vänliga mot 
rena lokalqso enligt min syn på saken. 41 km 
ger 3 poäng och 350 km bara 6. Alltså uppvä
ger två lokalqso ett fint dx, som man kan få 
kämpa en timme tör innan man får. Hur vore 
det, att som motvikt ge poäng även för varje 
wkd distrikt (ev. län), dock ej för utlandsqso 
i denna test, där distanspoäng bör räcka. Ge
nom att ge tilläggspoäng för distrikt t. ex. 1 
poäng för första wkd distrikt, 2 för andra 
osv., alltså med 28 tilläggspoäng (om kontakt 
med alla 7 SM-distrikten uppnås), skulle en 
större spridning·erhållas, och en operator med 
bra stn skulle då få chans att utnyttja den. 
För syftet med testen är väl, att genom många 
och goda stns få fram UK-bandens dolda egen
skaper? Detta var min syn på saken, men jag I 
finner mig i vad som beslutas ändå! Pse gör 
några jämförelser med olika testloggar och se 
vart mitt förslag pekar hän! Nu finns ju mtrl ~ 
att jämföra med. » 

Tack för synpunkterna, Gunnar! Nu är det 
ju givet att du för de ensamboende dx-arnas 
talan. Därom vittnar - om jag får vara en 
smula elak - Ditt sätt att exemplifiera ur po
äng"tabellen i QTC nr 9. Jag har på känn, att 
exempelvis skåningarnas ljumma intresse för 
aktivitetstesterna till del härrör från en käns
la av att vara missgynnade av den nuvarande 
poängberäkningen i aktivitetstesterna. Vad sä
ger UK7? - VL : s poängtabell i QTC nr 9 tog 
just fasta på avvägningsproblemet rättvis po
ängsättning för både tätort och landsbygd. 

Tilläggspoängen för wkd distrikt är ett in
tressant bidrag till diskussion. Det är dock up
penbart att den gynnar amatörer mitt i landet 
med möjlighet att köra distrikt i alla rikt
ningar. 

Om vi roar oss med att räkna om resultatet 
för de 5 bästa i novemberomgängen enligt 
-VL:s poängsättning kompletterad med 
- NK: s tilläggspoäng för wkd distrikt, blir re
sultatet: 

Stn Qso Poäng 
BDQ 16 65 
BRT 15 58 

-XP 13 57 
-ZN 9 53 
-NK 9 42 

Alla fem hade kört SM4, -5 och -7 och 
fick således 6 tilläggspoäng. -ZN blev den 
som förlorade på transaktionen, i övrigt bibe
hållen ordningsföljd. 

Vi kommer väl inte mycket längre i resone
manget denna gång. I avvaktan på att fler 
tillkännager sin åsikt, kör vi med den gamla 
poängberäkningen så länge. 

SM4-aktivitet 
-NK skriver: 
»1 Falun har -JD låtit höra sig; men stor

men »Berit» rev ner hans antenn. Saknar när
mare detaljer om hans stn, men qrg är abt 
144,49. 

Frän örebro rapporteras via -BnJ att det 
finns en del aktivitet på UK. 

-BnJ är förut anmäld, tx ECL80-5763
832A, 12 W , 144,62 Mc. Rx 2-rörs självsväng
ande konverter R1155. Xtalkonv. pä väg. An
tenn 5 el Yagi. 

-ABM: Tx 12AT7-5763 dubblare, 6 W. Rx 
BC639. 5 el Yagi. Qrg 144,14. Hörs bra här i 
Grängesberg. Liksom -BnJ qrv tisdagar och 
fredagar bl. a. . 

- BNX: Tx ECL80-5763-832A, 20 W, 
144,40 Mc. Bygger speciell 144 Mc trippersu
per. Kanske färdig till jul? Ant: Teknisklub
bens Ästöbeam. 

Dessutom finns en del converters i örebro, 
både självsvängande och xtalstyrda, men »det 
går inte att få grabbarna längre» enligt 
-BnJ! Hi. Jo, det kommer nog, gissar jag! 

I Malung har -BWL börjat bygga för 144. 
Han har konverter och äger även ett 829B, sä 
det blir nog en fin stn med tiden. 

I Ludvika bygger -GX fortfarande och nu
mera med större intensitet! 

Det ryktas även att bygge pågär iVansbro. 
Hw?» 

Tack för det, Gunnar! 

SM7 Kalmar 
- YO kompletterar sin rprt (se ovan) med 

att meddela, att hans 4 över 4 Yagi är motor
driven och har selsynindikering. Gunnar är 
qrv varje tisdag kl. 2100 SNT. Han cq: ar i 
alla riktningar. 

Väst-Tyskland 
I D~QTC lO/55 konstateras, att DL- och 

DJ-stns pä 144 huvudsakligen häller till vid 
144,1 och 144,9 Mc. För att bättre utnyttja 
hela bandet 144-146 Mc föreligger ett detal
jerat förslag till uppdelning av bandet på de 
olika landskapen i stil med vad som för nägra 
år sedan gjordes i England. 

De tyska toppmännen pä 144 qro: ar med 
avseende på bäde tx och ant. DL9MK har 200 
W och 24 el beam, sen kommer en lång rad 
med över 100 W och stora bearnar. Värst tycks 
DL3YBA och DL1FF vara med 48 resp. 32 el 
bearnar. 
Polen 

SP5FM, SP5AA samt tre lyssnaramatörer 
satte i somras ett fint östeuropeiskt rekord på 
435 Mc. De körde den 15 juni under stations
signalen SP5KAB från den 1400 m höga top
pen Snieznik med OK1KRC pä en distans av 
285 km. Tx: självsvängande med ett LD15 och 
rx bläslampa med ett LDl. Antenn: dubbel 
corner reflektor. Allt som allt hade de under 
samma dag qso med 28 OK-stns på 435 Mc! 
God helg! 
tillönskas alla UK-vännerna frän spaltred. 
Hur skulle det vara att sä här före jul pro
pagera lite för UK bland landets jultomtar? 
Dom har länge nog kört med slipsar och rak
vatten i paketen utan att tänka på att det 
finns folk, som hellre velat ha en 6J6 eller en 
8 Mc xtal. 

1955 har varit ett gott år. UK-familjen har 
ökat på ett glädjande sätt, och det har varit 
en god stimulans att varje månad få mottaga 
bidrag till UK-spalten från intresserade och 
kunniga medhjälpare. Vi saknar emellertid 
inte uppgifter för 1956: aktiviteten pä 144 i 
SM1, SM2 och SM3 måste komma igäng re
spektive utvecklas, och rent allmänt borde vi 
snart försöka komma igäng pä 432 Mc. Väl 
mött 1956! 

-MN 

~ ~ * ~ * * * ~ ~ * ~ * ~ * ~ * ~* ~ 

: GOD JUL : 
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Landets olika radioklubbar brukar ju ibland 
a nordna studiebesök vid industrianläggningar 
för att bese de avdelningar i företaget , vilkas 
verksamhet för tanken till QRO, DX eller nå
got a nnat. Vår procentuellt sett flitigaste bi
dragsgivare Bugge, som är en mycket aktiv 
m edlem av Dillqwista Fisk & Radio Club har 
författat ett glödande entusiastiskt reportage 
från klubbens nyligen avtimade stud iebesök 
på Pyrotekniska Fabriken Prosit i södra delen 
8.V norra Mellansverige. Red. tror att hans be
rättelse kan vara nog så lärorik, varför vi inte 
',ill undanhålla läsarna dess absurditeter. Han 
3kriver : 

»... vi samlades utanför huvudingå ngen till 
ett av p yromantikens högsäten och uppmana
des ihållande och enträget att g lömma flint
och elddon utomhus. Några slag på dörren re
sulterade i att denna öppnades av ett p lirande 
och rödsprängt elektriskt öga, och vi steg di
rekt in i den s. k. förladdningen, som spar
tanskt upplystes av några romerska ljus. 

Runt väggarna satt hukade några laddare 
och laddor, och vi kunde genast konstatera, 
att det är så sant som det är sagt att Prosits 
laddare är ena baddare att ladda. De satt där 
i sitt anletes, ja till och med hårets svett och 
ba ra laddade. Vi upplystes bland annat av att 
i denna avdelning är till och med halsbränna 
förbjuden. 

I näs ta sal, avdelningen för bengaliska el
dare, mötes vi aven bild på h a lva väggen av 
en svensk och en bengalisk tiger, vilket enligt 
sakkunskapen kan smälla lika h ögt. Härifrån 
var steget inte långt till avdelningen för knall
dosor och stubintrådar. Persona len här åtnju
ter särskilt knallortstillägg och har arbetsroe
k ar av blommig trotyl. Vår ciceron, som var 
radiointresserad anförtrodde oss nu a tt han 
brukade köra s vart när det blivit mörkt. Efter 
detta erbjöds vi att avprova en s laktmask fö r 
grovkorniga lantpatroner, men avböjde hellre 
genom en skjutdörr ut i det fria. Här tog vi 
a vsked av Prosits ekonomiskt bekymrade di
rektör, herr Atchi, som efter ännu en smäll 
räknade med att då ha lagt sista handen vid 
s ina svärmare. Vi avlägsnade oss under ge
mensamma saluteringar. 

Efter denna skildring, som bör ge alla hams 
med mer än 20 kW input en liten tankeställare 
kan vi övergå till att berätta om 
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SO-meter bandet, 
som har börjat visa tydliga tecken på vinter
konditioner - svaga darrande sigs från SM, 
LA och OH pä kvällarna och starka sig's från 
Europas utkanter. Efter midnatt hörs det W1 
--4 vid låga bandka nten och under veckosluten 
kan man ibland höra riktigt bra fonesigna ler 
(speciellt på ESB) från VE1, W1 och W2. 
Yankees brukar ligga strax ovanför 3800 kp!s . 
Under WSEM-kalabaliken i slutet av septem
ber hördes i Uppsala UA9, UL7 och Ul8 
med styrkor upp till S7 v id 20-tiden. U nder 
CQ-testens fone-del utbytte SM5ARL nummer 
med 4X4DK och en HA bl. a . Under testens 
cw-del var condx avgjort sämre, men FA9RZ, 
FA8DA, FAgCR, 4X4CJ, 4X4CK, 4X4FV, 

" l EA1AB, CT1DJ och IS1FIC kom igenom utan 
besvär. En viss avmattning i DX-aktiviteten 
på 80 har märkts, och det beror antagligen på 
att 21 Mp!s övertagit en del av intresset. 

40 meter 
har ibland varit mycket livligt fram på små
timmarna och även under den ljusa delen av 
dyg'net kan det dyka upp långväga vänner. 
John, SM5WM, har enligt ryktet avverkat ett 
tjog W6 och W7 på morgnarna och SM5AQW 
fick VK2XZ 1430. Under CQ-testens fone-del 
var bandet vidöppet mot Sydamerika och 
5ARL gav nummer till PY7 och 4X4-stationer. 
Under cw-delen var condx mer motspänstiga, 
men det fanns en hel del att välja på ändå : 
W7SFA 1430- 1700 samt 0300- 0700 (hördes 
stundtals med 599), W6MUR, W6RW, W6PYH 
alla 0130-0500. W910P 0300-0600. VE6VK 
0500, VE8MD 0430. KL7BPH 0700, VP6CJ 
0100, KP4KD, --4DH, -4ZW, KV4BK 2230
0200, VE7VC 0100, PY6FI 0000, YI2AM 2200, 
HZ1HZ 0430. 3V8AN 2100-0100, F A , CN2 och 
EA9AP 2300. ZS, LU, VK och ZL var det inte 
gott om, och den under andra år så stora bun
ten 4X4 var reducerad till tre eller fyra sta
tioner. de kanske förtog sig- förra året'. 

SM5AQW loggade g lad a lla W-distrikt utom 
W5 mellan 0400-0600 samt sitt 7 Mc - land 
nr 125 med EA9AP. Anmärkningsvärt var att 
inte en enda LZ-station hördes deltag-a i tes
ten, förra året hördes ett tjugotal LZ på alla 
band; i å r kunde man istället fylla log-gen med 
HA-stationer. BERS-195, Eric Trebilcock, 
lyssnade under aug'usti på sign aler från 
SM4AEE, SM5CXF, SM7MS och SM7AHT 
- under september h ar han hört bl. a. 
SM8ER 2045. OH7NF 1945. DL4ZC 2030 , 
F . G och LZ 21-22 samt ZB1CU 2115. Dess
utom nämner han DU7SV, JA5AB och 
JAIAEA 12-1500. JA0SS 1500, KH6BCT, 
-6BHQ och WH6BLI 1115 samt X1NP 1150 
- den sistnämnde har hörts då och då under 
årens lopp, men lär befinna sig på bölian blå. 
varför han inte räknas för någ-ot särskilt. Red. 
efterlyser rapporter från 7 Mc-specialisterna 
SM3 (hej, -AZI) . 
På 20 meter 
fone rapporterar BERS-195 följande Ocea

nien-stationer som aktiva: FK8AC 0800, 
F08AN 0830, KH6 08-10, W2FPP/KG6 0900, 
K0CLVfKG6 1115, KJ6FAB 0730, KR6QO 
1015, KW6BB 0815, KX6BU 1130, KX6ZB 
1150, VK1DC 0845, VK9RH (Norfolk) 2230, 
VK9BW och VK9RC (N. G.) 13-1400, VS1BW 
och VS1GT 1130-1230, VS6BE 1215 samt 
4S7GE 1~00 . På cw har h an avlyssna t KC6CG 
1100, KJ6BJ 1130, KR6LJ 1230, KW6BB 0830, 
KX6NA 1315, KV4BK 2300, VK9RH 2145, 
VR2BZ 0815, X Z2AD 1515 samt ovannämnde 
X1NP0700. Från SM4-2732 har kommit ett 
fb brev, och han nämner div. W och VE 1700 
- 2030, samt en VQ1FX (hm). Under CQ-tes
tens cw-del hördes W och VE nästan dygnet 
runt, medan condx mot Fjärran östern och 
Sydafrika var avsevärt sämre. Bland körda 
stationer k an nämnas CR6AI, CR6BX, CR6CS, 
CR6AU, VQ3FM, VQ6LQr FQ8AX, XZ20M 
1600, VS6CG, KA2USA, 0130, KH6IJ, OX3RC, 
CE3RE samt KV4BK 1330. Under testens fo
nedel dök VQ6LQ upp med mikrofonen i h ög-
sta hug-g och ha n gav nr till bl. a. SM5ARL. 
På ESB har SM5AQW konverserat ZL2AG och 
ZL3PJ och därvid erfarit att KX6NB, VR2CG 
samt ett antal KG6 är aktiva på ESB. VR2CG 
kör G21G och G2MF på söndagsmorgnarna 
omkring 14.3 Mp!s, tid 0800 . 

15 met e r 
har börjat visa ordentliga livstecken under de 
sista månaderna. Från SM6AJN kommer ett 
brev som förtäljer om VQ4RF, CR6AI, 4X4FV, 
4X4FK , LU2ADW, VQ6LQ och ZE3JO, a ll a 
mellan 16 och 19. Rolf frågar om EA9/Rio de 
Oro räknas för DXCC - det stämmer , EA9 
innehåller tre länder, spanska, Marocko, Ifni 
och Rio de Oro och de räknas a lla separ at. I 
r apporten från SM4- 2732 kan man läsa om 
W1,2.3,4,5,7,8,9 - a lla med styrkor omkring
S9 plus - han har också loggat EA9BH, 
EQ2EJ och FA8PP, Under CQ-testen ropade 
SM5ARL förgäves på XE1PY 
nog igen! 

han kommer 

10 met e r 
har också börjat röra på sig - här berättar 
SM4- 2732 om WE,2,3,4 samt 8 med m ycket 
st arka signaler omkring kl 1600 samt LU2GG, 
LU6AIQ och div. 4X4. Även de mest inbitna 
av LF-fantasterna kommer nog nu att börja 
linda sig små spolar med bara två, tre varv 
när de tror att ingen ser dem. 

SM6AJN klagar över att det är svårt a tt 
få in QSL för DXCC, och den åsikten är han 
sannerligen inte ensam om - de senaste årens 
s t ändigt stigande DX-aktivitet har medfört att 
många rara DX-stationer QSO-ar och får kort 
frän myck et fler stationer än de har tid, r1),d 
(eller ork) att sända kort till. Marknaden har 
dessutom på många håll blivit förstörd genom 
vissa stationers sätt att sända mer eller min
dre dyrbara gåvor till DX för att snabbt få ett 
QSL - alla kan inte ha ett lager av dollar
sedlar, callbooks och kristaller. När det gått 
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så långt att man måste köpa ett QSL är det 
dags att börja fråga sig om det verkligen är 
nÖdvändigt alls att sända ett kort till stationen 
ifråga. 

De båda avdelningarna av CQ-testen har 
som sagt gått av stapeln - om ett tillräckligt 
antal av SM-deltagarna sänder in sina poäng
resultat till DX-red. kommer en preliminär 
sammanställning av siffrorna i nästa DX-spalt 
- de officiella resultaten dröjer ju till okto
ber 1956, och då har de nästan förlorat sin ak
tualitet. Kom ihåg, inget resultat är för blyg
samt för att inte kunna rapporteras. 
Några adresser: 

Yr3WW: Allan Evans, box 293, Bagdad, 
Iraq. 

VK9RH: P. R. Hoare, Dept. of Civil Avia
tion, Norfolk Island, Australia. 

Denna spalt har skrivits m ed hjälp av två 
SM-rapporter (Tack - AJN och 2732) samt 
redaktörernas egna erfarenheter. Red. kom
mer i fortsättningen att vara mycket QRL, 
varför nästa spalt måste baseras nästan enbart 
på läsekretsens rapporter - PSE boys släpp 
buggen ett tag och spetsa pennan - kom gär
na med synpunkter, klagomål och glädjeämnen 
utöver enbart rapporterade av calls och tider. 
SM5ARL har nu flyttat till Västerås och 
SM5AQV har övertagit göromålen på QSL 
byrån, varför de tills vidare har lämnat DX
red . - i deras ställe har - 5AQW inträtt, och 
eventuella rapporter bör i fortsättningen sän
das till 
SM5AQW, Jan Gunmar, Svartbäcksgatan 7 A, 

UPSALA. 
Lycka till med DX-jakten - 73 till nästa 

gång OM:s 
ANY & AQW 

öujakt 

Radioklubben Snapphanen, Hässleholm, 
avhöll hösträvjakt den 23/10 och hade nöjet se 
7 st. gästande rävjägare. 

Jakten gick i terrängen söder om Tyringe i 
ett strålande höstväder. 

Tre rävar låg utplacerade i sina »gryt» och 
togs i tur och ordning enl. nedanstående vinst
lista : 

1) SM7A V A, Karlskrona. 
2) SM7QY, Karlskrona. 
3) SM7BZT, Hörby. 
4) SM7ANB, Karlskrona. 
5) G. Nilsson, Malmö. 
6) SM7BWW, Hörby. 
7) SM7BJ, Malmö. SM7BDU 

SM6AJN, Rolf Sohlberg, behöver väl knap
past presenteras för läsekretsen. Vi har här 
nöjet att kunna visa hur han skulle se ut på 
skärmen om vi hade TV-hamtrafik. Rolf är 
aktiv på aHa band ned till 10 meter med pa
rallell RL12P50 i slutet. (Inputten håller sig 
mellan 100 och 200 W. Moduleringen är 
NBPM. Mottagaren är 1V2 för 15 meter och 
R1155 med converter för övriga band och an
tennen är en 2X84 meters V-beam. Rolf har 
som synes en hel del diplom på väggen. De är 
WGSA (nr 20), WASM II (nr 2), OZCCA (nr 
3 i SM) , WAC, WBE, DPF, DUF och CFD. 
Dessutom väntar han på CAA. Detta med nå
got över 4800 qso: n . 

SM7AlS kommer att köra amatörtra
fik under H.M.S. Gotlands färd till Väst
AfriJw,! Frekvenser 14080, 14200 och 
7010 kp/s samt på hela 3,5 Mc-bandet. 

Gävles poängjaktserie 1955 
gav följande resultat : 

1. - CLB 44 poäng 16 rävar 7 jakter 
2. -1456 38 16 7 
3. -CSC 18 8 6 
4. -MD 17 4 5 
5. -BWR 15 5 '2 
6. -WB 15 " 4" 2 

ytterligare 3 man deltog i serien. 


SM3CLA 
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SMSWE 


Vi ha här glädjen att kunna presentera en 
av de mera aktiva DX-jägarna, Eivin Ove
brink, SM5WE. Han är aktiv på både foni och 
cw och riggen består av 2 st. T55-or i pp mo
dulerade av ett par Hytrons 5514 i klass B . 
Max input på cw är 450 W och på fone 375 
W. Rx-en är en hemmabyggd dubbelsuper. An
tennen, som naturligtvis betyder en del för 
den goda jaktlyckan, är en typ av 2-elemen
tare, som nyligen beskrivits i amerikansk 
hampress, H-beamen. 

YLRL Certifikat 
Gemensamt för alla tre nedan nämnda certi 

fikat gäller att endast kontakter med licensie
rade kvinnliga amatörer godkännes. QSO med 
stationer som haft en kvinnlig second opera
tor räknas alltså inte. Kontakterna måste ha 
ägt rum från samma QTH, dock tillåtes en 
förflyttning om den inte överstiger 25 miles 
(ca 40 km). Returporto måste bifogas ansök
ningen. YLRL påtager sig inget ansvar för 
d,en händelse att korten skulle skadas eller gå 
förlorade i posten, YLRL:s tolkning av reg
lerna är slutgiltig. 

WAC/YL 
Det fordras kontakter med en YL-statioYJ i 

var och en av de sex världsdelarna. Ansökan 
skall adresseras: Opal Jones, W6CPA, W Af:jYL 
Custodian, Route 1, Box 180, Esparto, Calif., 
USA. 

y L Century Certificate 
Fordringarna för detta certifikat är att man 

kan visa upp QSL från QSO med 100 olika 
kvinnliga amatörer man har kontaktat. l'ill 
lägg utdelas för varje ytterligare 50-tid kvinn
liga amatörer man har kontaktat. Sänd 
ansökan . till: Katherine Johnson, W4SGD, 
YL--CC 'custodian, Box 666, Fuquay Springs, 
N. C., USA. 

WAS/YL 
För att få detta certifikat fordras att man 

har haft QSO med en kvinnlig amatör i val' 
och en av USA :s 48 delstater. Adressen är : 
Lou Littlefield, W1MCW, WASjYL Custodian, 
19 State Avenue, Cape Elizabeth, Maine,USA. 

" 'BE 
utdelas av RSGB. Det fordras QSO med en 
station i det brittiska imperiet i var och en av 
de fem världsdel(~rna. Nord -och Sydamerika 
räknas i detta fall som en världsdel. 

Certifikatet utdelas för enbart cw eller en
bart foni. Lägsta tillåtna rapport är RS(T) 
33 (8). Såväl förkrigs- som efterkrigs QSOn 
räknas. 

RSGB tar en avgift av 2 sh. 6 d. eller tio 
svarskuponger. Man skaffar lämpligen en 
check på detta belopp i en bank, det ställer 
sig billigare än att köpa svarskuponger. 

RSGB fordrar av sökanden en egenhändigt 
undertecknad försäkran av följande lydelse : 

»1 certify that I have not exceeded my 
licensed power in effecting the contacts upon 
which my claim for WBE is based. 

Ort och datum 
Namn och signal» 

Denna försäkran skall skrivas på eft sär
skilt papper, då den skall sändas med den av 
SSA upprättade ansökningen till RSGB: 

SSA har fullmakt att granska QSL-korten 
för WBE. Skicka därför samtliga handlingar 
till SSA Diploma Manager, Stockholm i. Bi
foga också SSA:s expeditionsavgift kr. 1:-, 
lämpligen i form av frimärken . 
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OM QSL 
Under det sistförflutna året har flera svenska amatö

rer fått QSL. som varit från tiden 1947~1949 ungefär. 
Det har både varit kort utifrån. som fastnat på vägen 
och Inte kommit loss förrän 19~4-1955. och även egna 
kort, som också fastnat på vägen och inte kommit i re
tur förrän 195~1955. Vad angår de sistnämnda har un
der tiden adressaterna bIlvit oanträffbara. varför de ald
rig fått de här korten under sin amatörtid . 

Vore det Inte skäl I att man finge veta i QTC. vad som 
I Stockholm är känt om dessa korts öden under 5-6 år? 
Var låg de då någonstans? Frågan har ju allmänt intres
se. (Vem Insände felsända kort s~ sent?) 

100 % QSL. 

Undertecknad har i egenskap av vik. QSL-manager. fätt 
. taga 'del av ovanstående Insändare och Deretts tillfälle in

kom.ma med svar. 
Saken har tidigare diskuterats a v SSA:s styrelse. då 

vederbörande vid flera tillfällen inkommit med krav pä 
utredning av sa ken. Det har varit mycket svärt att fä 
någon sådan till ständ eftersom Inga uppgifter ha Järn· 
nats om vilka amatörer, som sänt k orten från början eller 
till vem de adresserats. hur många kort det gäller etc. 
Men även om dessa uppgifter funnits har det antagli gen 
var it svårt att säga något definitivt. Därför har endast 
antaganden om möjliga orsaker kunnat göras. 

I fortsättnlngen skall dessa redovisas. men först som 
bakgrund en kort översikt av QSL-dlstrlbutionens upp
läggning. När korten kommer till kansllet. sorteras de 
först upp på In- och utländska och de förra därefter på 
de olika SM-distrikten. QSL för SM1. 3. 4. 6 och 7 sän
das sedan snabbast möjllgt ut till en distributör i r espek 
tive tllstrlkt. SM2 och 5 sorteras' vidare på, kansliet och 
hamnar slutligen l lådor. där varje amatör har ett fack 
för sig. - Kort till Icke medlemmar av SSA i SM1, 3. 4. 
6, 7 returneras regelbundet från resp. distributör till kans
liet. varför även dessa kort så småningom komma att 
hamna I facken . - Från kansIlet och distributör erna skic
kas korten vidare till medlemmarna. om möjligt en gäng 
l mA.naden. Därvid finnas som mottagare på orter med 
flera amatörer en speciell amatör utsedd. hos vilken de 
övriga få avhämta sina k ort. 

Som synes Inrymmer systemet flera punkter, där korten 
stoppas upp l sitt lopp och blir liggande. Det kan h ända 
att ett kort, som t. ex. ej avhämtas av adressaten eller 
tillhör någon. som flytta från orten utan att genast lämna 
n y adress. blir liggande en längre tid utan att observeras. 
För nH förhindra detta. är det a v vikt. att a lla. som 
har hand om kort till flera amatörer. utan dröjsmål re
turnerar kort, som ej kunna behandlas. 

En annan sak är. att korten kan bil felsorterade. Det 
måste las med I beräkningen. att något lO- tal kort om 
året kommer fel. I år rör sig antalet kort . som gält via 
SSA:s QSL-byrå. om en siffra på 500.000. På kansliet går 
vi då och då genom facken för att uppspåra ev. felsor
lerade kort. 

En hel del kort k ommer fel på grund av avsändarens 
olydliga bokstäver. Detta gäller kort från både In- och 
utlandet. Särskilt svåra tycks boksläverna I och J. U och 
V. D och O samt S och G vara att göra skiljbara från 
varandra. På grund av sådana brister händer d et lätt att 
kort hamnar I fel fack. kanske' tillhörande någon. som 
lnle är aktiv. ej medlem elier medlem. som ej hämtar 
sina kort. 

En viktig frå ga I det här sammanhanget är. hur man 
kan avgöra. v id vilken tidpunkt liorten anländer till 
SSA:S QSL-byrå. För åtskilliga år sedan datumstämpla
des varje kort vid ankomsten, men som alla törstär är 
detta alldeles omöjllgl l dagens läge. Jag vIII understryka, 
att m an Icke får döma efter QSQ-datuin i det här faliet. 
Det har under året kommit kort trån {lera SM-harps gäl
lande från QSO:n t. o. m. så l ångt tillbaka i tiden som 
1946--47 och samma sak bl. a. från OZ. En VK-ham 
sände kort. som daterade sig ända från siutet av 1930
talet. Och delta är bara sådant. som vi på QSL-byrån 
lagt märke till! Det är y tterst sällan vi har tid att titta 
på. korlen så Ingående. att vi lägger märke till datum . 
Ett bra sätt vore, om man i standarden för QSL-kort 
kunde få Infört datum för QSL-ets avsändande t illsam
mans med datum för QSO. 

Som ytterligare }<ommentar skall jag äterge utdrag ur 
ett brev} som anlände frän en lyssnare, ZL16W. WelHng
ton. Nya Zeeland . för en tid sedan: »Först. Äke. vill jag 
hylla SSA:s QSL-byrä för dess h astighet och duglighet. 
(Jag vill b e Dig ge det tillkänna genom DX-spalten eller 
pä annat Rätt). Jag tror. att följande sätter ett rekord 
vad belräffar hastighet för QSP av QSL mellan SM oCh 
ZL och härrö r sig från när jag hörde SMSCPC: Den 27 
april kl. 2000 GMT pä 7 Mc hörde jag SM8CPC ropa SM5ZB 
med en anmärkningsvärd signal. som jag' mäste ge RST 
588-chirpy. Kl. 2020 körde han F9AH och hade sedan ett 
längt QSO med SM6AWI. fortfarande 588 solid! Killen, 
sign al var så st ark, att jag mycket lätt kunde höra hans 
nyckelknäppar (näslan som en lokalstation!). Dagen där
på hördes han igen . näs tan lika stark och även dä i QSO 
SM6AWI! Med hänsyn till condx för mottagning i övrigt 
funderade jag om han var en verklig S1'1 eller en pirat och 
inga SM8-calls finns i min callbook. Hans signaler lät 
mera som en vid kusten av ZL. Hi. - I vilket fall som 
hels l, j ag tänkte jag skulle sl<lcka min r a pporl till SSA:S 
QSL-byrå och det gjor de jag samma dag (28 april) med 
flygpost. Föreställ Dig min fullsländ iga förvänlng. när 
jag med flygpost erhäller ett brev stämplat i Neapel den 
21 maj och kommer mig till handa den 28 maj . Detta 
betyder a tt min rapport tog exakt en mänad att konfir
meras genom SSA och följd e SM8CPC runl världen och 
nådde hon<1m i ltalien den dag han anlände dit ned m ls 
Oscar Börjesson, på vilken han ä r telegrafist. (Undrar Du 
över mina lovord för SSA nu?). När jag loggade hans 
sigs var han sydväst om Mallorca i Medelhavet.» Vad 
sägs? 

När frå gan betro förse nade QSL-kort behandlades på 
SSA :s styrelsemöte beslöts. att QSL-kort skall tillställas 
adressaten, om denne var medlem, när kortet anlände 
till kansliel. 

Till slut några punkter, som bör uppmärksammas vid 
QSL-sändningar till SS.'\.:s kansli: 

1. Det är ic}<e tillätet med handskrivna komm entarer 
på korten. All a ~ remarks» måste vara trYCkta . j\[a.n kan 
ju sedan genom under- eller överstrykningar få fram 
vad man vi ll ha sagt. 

2. Sortera korten! UtJandskorten skall vara i bokstavs
ordning efter prefix och SMjSL i nummerordning efter 
distriktssiffran. Förse gärna varje enhet med banderoll 
med påskrift. gummisnodd el. dyl. D etta underlättar i hög 
grad arbetet för QSL-sorterarna och minskar även chansen 
till felsortering. D et är j u lätt bänl, att ett I<ort till killen 
i grannkommunen får göra omvägen över USA, om det 
hamnat i en bunt vV-kort, när de sän ts till kansliet. 

3. Skri v callet på både frnm- och bal,sidan av QSL
et, men skriv samma call på bä.da ställena. 

4. Frankera alla försand~lser till kansliet tillräCkligt! 
Det händer ofta, alt QSL-buntar mäste lösas ut på grund 
av otillräcklig frankering. Tilläggsportot måste då beta
las dubbelt. 

5. Tänk på formatet på korten. Stora I'ort far a lltid 
illa i buntarna genom att kanterna sticker utan för de an
dra korten och » fransas». Alltför sto ra kort mäste vi vika 
för a tt fä ner I päsar och kuvert. Håll därför r ekommen
derat format och lål motagaren glädja sig ät ett på alla 
sätt prydligt kort. 

6. Anmäl genast långvarig adreSSförändring till kansliel. 
Det förl<ortar distributionstiden för QSL och andra för
sändelser från kansliet och retursändningar undvikes. 

7. H ämta regelbundet Dina QSL. 

8. SIdcka regelbundet QSL och vän ta inte tills det blir 
500-1000 eller flera k ort pä en gång. 

9. Skicka inte }<ort till »killen om hörnet» via SSA! 

10. Var måttlig med QSL-skrivandet. Del räcker med 
ett kort per b and och amatör. - Det förekommer att 
killar skriver ut kort pä varje QSO i en test t. ex. det 
kan bli 5-8 kort per band och molstation. och sådant är 
ju rena nIppran. 

Med förhoppning om att svaret givit alla en klarare syn 
på sammanhangen: 73 och bcnu. G<>d Jul och Gott Nytt 
Ar önskar SSA:s QSL-byrå. 

gm AI,~ 
SM5AQV 

F Ö r e n i n g e n S v e r i g e s 

===ORDET FRITT~ 
Herr Redaktör. 

Eftersom undertecknad varit medlem i SSA i ungefär 
25 år, har det varit mig förunnat att följa utvecklingen 
Inom amatörrörelsen och föreningen SSA. 

Min gode - EQ. vi hade nog inle slålt där vi i dag står 
om vi inte hade haft en liten skara amatörer som osjäl
viskt offrat fritid och familjeliv enkom för att hålla 
amatörrörelsen på fötter och vidmakth älla vårt vara eller 
icke vara. Det finnes vissa gränser för denna missions
verl<samhet i aH synnerhet när före ningen vuxit sig så 
stor som nu är f a llet och när det finnes amatörer som 
Inte visar ett uns av tacksamhet och förståelse för detta 
arbete. Det är mången gäng förvånansvärt att våra 
funk tionärer kan stä ut På. dessa jobsposter. Visa lite 
mer tacksamhet och förståelse och framför allt tänk er 
själv sIttande på. nägon av dessa utsatta poster vilka in· 
skränkningar det skulle medföra på er akti vitet i luften, 
familjelivo. s. v . - som tur är, har vi vår kanslist som 
långt ifran sparar sig och som rättm ä tligt sl<all lönas på 
ett sätt som svarar mot den allmänna lönesättningen ute 
pä arbetsmarknaden . 

Beträffande ärsavgiften, så kan man säkert und vara 
ett paket Cigarretter i månade n eller något annat som inte 
är så livsviktigt till förman för vårt va ra eller icke vara 
om man har intresse för amatörrörelsen. 

Jag plockar fr:lm några QTC frän begynnelsen. Det 
var ingen tidning i vanlig mening utan lösblad, oftast 
bara ett blad . Med v ill<en glädje man log del av innehäl· 
let och vad det betydde för den som famlade i ett beck
svart rr.örker. Tidnin gen har för många varit en källa till_ 
lärdom och fostran. uppträdandet i luflen inte alt för
glömma. QTC är ingen facktidnl ng och skall ej heller 
jämföras med en sådan. Tidningen är ett organ för ama
törer , skriven och redigerad av amatörer. Vi har många 
goda teKniska förmågor vars vetande sträcker sig långt 
utanför amatörens cirklar. De skriver artiklar och läg
ger fram beskrivningar pä ett sätt som passar amatören 
utar. att därför göra det allt föl' velensl(apligt. även om 
dom sä gärna ville. men dä skulle del bli obegripligt för 
de flesta av oss. Har m an intresse och vill forska vidare 
fär m ar. studera handböcke r och skrifter vilket det finnes 
gott a v. Klaga inte över QTC, vi kunna vara stolta över 
d en . den hävdar sig väl bland alla utländska amalörtid
nlngar. Säkert skulle vi få mer stoff till tidningen om det 
inte l ades ner så mycket arbete på lokala tidningar. Räc
ker det inet m ed QTC? Tidningen är ju ett gemensamt 
organ för oss a lla. 

Så var det QSL-frågan. QSL är livsvillkor för många 
och därför har alllid QSL-förmedlingen legat i stöpsleven . 
Förlät mig om jag säger a tt med åren tycker jag det 
börjar bli lite fjantigt. För egel vidkommande har jag 
säkert ett tiotal kilo QSL liggande i lådor lite varstans. 
från grannen och antipoden. bel<räftelse på att jag talat 
med personer som jag I<anske aldrig fär träffa Igen. 
Vänskapen uppbygges inle med en sådan papperslapp. ej ' 
heller med det som stär skrivit på den. utan på hur ofta 
man ~ammanträffat med personen ifråga och vad sam
talet har givit i utby te. Personligen har jag inget emot 
SSA:s QSL-fÖrmedling. tvärtom. man var en gång nybör
jare och hade stor glädje :lv ett QSL-korl. Nybörjaren ilr 
oftast den unge mannen som inte har råd till de t före
slagna frimärket. 

Det klippes bort en bit här och en bit där av vilr:t 
band och till slut är det hela elt kär t minne blott. så 
t ycker nog mänga. Så sägs det all det beror pä styrelsens 
släpphänthet mot telegrafstyreisen . Så enkel l var det. 
men f ullt så enkelt är del nog Inte. Del är I första h and 
en internationell fraga. För att v i skall kunna hävda oss 
och försvara vår stän~1ing internationellt fordras en na· 
tionell och internationell sammanhållning. Mä tro om det 
går med mindre än att varje land h äller sig med ett väl
avlönat ombud som m ed fast kurs helt kan hänge sig 
för sak en och försvara vår ställning. 

Någon sänkning av ärsavgiften kan nog inte komma 
!fräga min gode -EQ, tvärtom, :ier det ut som - God 
Jul och Gott Nytt Är! 

-wz 

S ä n d a r e a m a.t ö r e r 

HAM-annonser 
Annonsprls 1 kr per JrrllPP om 42 bokstäver, slftror 
eller tecken. dntlk länt 3 kr. Itlke SSA-medl. dubbel 
taxa.. Text och Ukvld Insändes före deo 1G I månaden 
före Införandet tUl kansUet. 

Nc-1832 obetydligt begagnad. säljes tlll kral
. ,tlgt reducerat pris. kr. 1.750:- ()<a

talogprls S 399 :50). Dubbelsuper på .de tre högsta fre
kven sområdena (inkl. 6. 10. 15. 20 och 40 rp banden). 
Fyra frekvensområden 540 kc-31 mc plus ett 'lJK
band. 47-55 mc. 1 /LV känsllghet. Två hf-steg. Bapd
spridning pä alla band. Tre mf-steg med 12 permea
bilItetsavstämda kretsar. Temp. komp. avst.-kond. 
Kristallregister med sex bandbredder från 3.4 kc till 
80 pis. Pushpull utgång. stömingsbegränsare. Hän
vändelse till SlIl5SV, tel . Stockholm 630790. 

TILL SALU: Rx SX-28A med originalhögtalare. 
SM5BND Upsala 4,0348 efter 1800. 

T 
ILL SALU: HalUcrafter SX62. FM/AM 10-3 m. 

Obs.! Billigt. Svar till "s""bb atfä!'» gm SSA:s 
kansli. 

SLUMPAS. Dlv. prylar (halvbyggd rx-stomme BG
453-. trafo 2 x 850 med dross. + block. rör m. m.) 

SM5ATZ. L. Granell, JämtIg. 136, Sthlm-Vällingby. 
Tel. 37 72 07. 

RX HALLICRAFTERS S40 B. 127 V. 8 rör. 1 Hf-. 
2 MI-steg. Anv. c:a 10 tlm! 700 kr. (Kostat 

780 kr). A . Persson, ·Helmdalsv. 7. TomellU... 

TILL SALU : RUGG med 
stand-by. phoneuttag 

300:-. SM~2751, Ake 
örebro. 

Inb. llkrlktare för 220 V_ 
och pltchcontrol.· Endast 
Olsson, Kungsgatan 45, 

TILL SALU: RX: MKL 940 A. 1.16--40 Mcls (lOm 
ej ok). 11kr.. reservrör och schema medföljer. TX: 

CO fd pa abt 75 w. 2()-40-80. Xtals medföljer. mr: 
QQE 06/40. Anbud till SJ\15ALM, H. J\lalmsten, Glde
onsber!isga.tan 31, Västerås. 

T 
ILL SALU: Två st. fullständig kortv~gsstatloner 

av Walkie-Talkie Typ (amerikanska arm~ns). 
pra)<tiskt taget fabriksnya. om man undantar prov
sändningar. Till ' vardera stationen hör reservutrust· 
ning av 10 rör, bat.erilådor, handdriven generator, 
hörlurar, nyckel , röran tenn och trådantenn. bärsele 
för mobil användning m. m. Pris för båda stationerna 
kr. 1000 :-. Svar till "Prlma materiel» , Box 9, Stug
sund. 

144 MC MOBIL, TX 6J6-5763-5763 pp. 18 W lnp. 
:\-lodul. 6AU6-12AX7-12AX7-6AQ5 pp. Cony . 

6AK~12AT7-12AT7-xtai. Rx. Tysk 7-rörs. T anks. 
L1krlkt. för stationärt bruk. Llkrlkt. för mobil anslut. 
6 volt. Ant. 5 elem. gamma mat. 12 meter coax 
52 ohm. Xtalmlkrofon med manövertangent. K omplett 
körklar. Pris 550:-. SJ\17XV, B. Mattsson, Karl X 
Gustavsgatan 21, Hälsingborg. 

För den nya riggen eller antennen, 
köp billigt hos oss 

DYNAMOTRAD, EMALJ. TRAD 

MOTSTANDSTRAD 

ISOLERMATERIAL 

Rekvirera vJr prislista! 


E. SöDERLUNDS TRÅDSPINNERI AB 

Kungsgatan 84 - Stockholm - Tel. 53 1046, 


53 11 47 
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fRefld. T'OrI" Mad) 

miniatyr 
lödkolvar 

1 	 Adcolas . lödkolvserie täcker hela om

· r~det · inom modern lödteknik för radio 

TV ..och tele-induslrin. Från de minsta 

lödningar i sub. och miniatyrapparater 

till kraftiga lödningar där kolvar av 

äldre konslruktio·n. pö 120 watt eller 

mera tidigare använts . 

2 	 Adcola ör ett lätt och behagligt löd

verktyg konstruerat med tanke på smi

dighet och högeffektiv lödförmöga. 

3 	 Genom att kolvarna levereros med 

spetsar vilka äro ytbehandlade med 

korrosionsbeständigt stöl töl kolvarna 

kontinue'rlig' drift från morgon till kvöll 

på full spänning ' utan att spetsarna 

"s laggar" eller fasinar i kolven. Spe

.' cie(lq spetsar "Long Life" kunna även 

erhållas ,vi lka öro försedda med en spe

ciaispets med mycket lång livslängd 

varvid. mycket arbete med slipning av 

själva spetsen undvikes. 

... 4 Adcolakolvarna levereras i 3 storlekar 


med spetsdiametrarna 3,1, 4,8 och 6,2 

-nln och effekterna. för dessa ho avpas

sats till resp . 1.7, 25 och 27 watt. 

. Adcolakolvarna kunna tevereras för allo 

5 spänningar mellon 6 och 250 voll. 

·Adcola är välkänd och använd över6 . . 

hela världen vilket betyder att Ni er

håller ett . lödverktyg som är noga ut

provat och konstruerat tör modern löd

lekni k i dag och i morgon. 

Begär broschyrer från 

ge.ncralagenten 

SVENSKA TELEKOMPANIET 
Grevgatan 60 - STOCKHOLM O - Tel. 623443 


~ 

FI'eh,:vensbandsändl'j ng 

I slutet på november godkände Telestyrel
sen den av SSA begärda ändringen av fone
CW-fördelningen på 14 Mp, sedan det visat sig 
att internationell anslutning till den hittillsva
rande gränsen 14125 kp/s ej kunnat uppnäs. 

14100 kp/s gäller alltsä fr. o. m. 1 december 
1955 som fonidelens undre gräns. 

OZ-SM testen 1955 


Sverige segrade Hver nanmarl{ för törsta gången. 

SM 9364 poÖong. OZ .Q852 poäng. 


Resultat: 
l. 	 OZ7BBiA 1120 poä ng 
2. 	 OZ2NU/ U 1100 

3. 	 OZ4IM/I 1088 

4. OZlW,M 1008 

~. S.15BUT/C 850 

6 . 	 SM6AOU/N 819 

6. 	 SM6ID/0 819 

7. 	 SM4ASM/T 803 

8. 	 SM5WM/A 787,5 
9. 	 OZ7YZ/A 784 


10. SM3AKMjZ 700 

Il. OZ7CP/I 648 

12. SM7BDK/M 532 

13. OZ7G/K 520 

14. SM4AOK/S 514 

15. OZ5UF/Y 494 

16. OZ~AH/I 480 

16 . OZ6HS/P 480 

17. SL7CA/L 465 

18. OZ2KA/Y 396 

19. SM6AJN/R 308 

20. SM6JY/P 294 

20. SM5UQ/A 294 

20. SM3AXX/X 29~ 

21. SM7CYD/L 280 

22. SM6AZB/P 269,5 
22. SM3ATY/Z 269,5 
23. SM6CJH/O 252 

24. SM7BBW IM 232 

25. SM4YL/S 210 

26. SM4ANS/W 168 

26. SM7BY/F 168 

27. OZ4SJ/K 140 

28. OZSCN.jZ 128 

29. OZ5JE/P 126 

30. SM7CWD/M 122,5 
30. SL6AL/R 122.5 
31. SM3AF/ Y 105 

31. SM6CJ/P 105 

32. OZ~GG/A 84 

32. OZ4H/K 84 

33. OZ7BG/A 72 

33. OZ3FL/6 72 

3t. SM2AQQ/BD 42 

35. SM5KV/B 14 

35. SM5BLT/C 14 

36. OZlGW/A 8 

37. SM5BRS/C 3,G 
37. SM6CED/0 3,5 
37. SM5CZD/U 3,5 
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Ej insända loggar: SM7CPB och OZ3LF, OZ4HF. 
31 svensl{a och 19 dR.nska Jogga r ha inkommit. 
Dettagande danska amt : A-I-K-L--M-P-U-Y-Z 

=9 st. 
Deltagande svenska län: A-B-C-E- L--M-N-O

P-R-S-T-U-W- X- Y-Z-BD=18 län. 
För att i nä.gon mån kompensera SM-hamsen för det 

mindre deltagareanlalet av OZ-hams och den därav kom
mande svärigheten för SM all fä QSO under testen har 
tävlingsledarna i OZ och SM accepterat en korrektion s
mUlliplier- l ,75 för de svensk a deltagarna. 

. Göteborg den 2 nov. 1955. 
KarlO. Fridell/ SM6lD 

Föreningen Sveriges Silnaareamatörer 

"Radio-Hams" 
HAR NI ELFAS JUBILEUMSKATALOG? 

Om inte, rekvirera den genast. En ovärderlig uppslagsbok för sändarama

tören. Många trevliga »ham»-nyheter. 

Licensierade amatörer erhåller sedvanlig rabatt. 


Hos ELFA träffar Ni sändaramatörerna SM5AY, -AKI och -AOL. 

De stå gärna till tjänst med råd angående Edra tx:ar, rx:ar och bearnar. 
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ELFA RADIO & TELEVISION AB 
Holländargatan 9 A. Tel. 207814, -15, -18 - Stockholm C 

Mottagaren 
är lätt att bygga 
skrivningar och 
varje byggsats. 

Pris 
komplett med 17" 

efter de utförliga be
scheman som följer 

bi Idrör Kr. 675:
Betalningsvillkor efter överenskommelse. 


Ol-yt1~~ 


BYCiCi SJÄLV 

TV-mottagaren! 

Nyhet ... 
Den i Radio o. Television tidigare be
skrivna mottagaren finns nu i ändrat 
och kompletterat utförande som bygg
sats. Ändr. består bl. a. i : 

• 	 3 inställningsorgan för bildraster. 
• 	 Klangfärgskontroll. 
• 	 Ljuddelen utökad med 2 rör. 
• 	 Färdiglindade spolar och drosslar. 
• 	 Färdigmonterat HF o. blandarsteg. 
• 	 Mottagaren kan även erhållas för 2 


kanaler, 


Malmskillnadsgatan, 25, STOCKHOLM 

Telefon 202864 


http:OZSCN.jZ


10 

20 

30 

40 

50 

60 

282 283 Föreningen Sveriges 

Begär prospekt med data 

över vår förnämliga 

BILRADIO 

SOUND RADIO AB 

lämtlandsg. 151 C Stockholm·Vällingby 

Tel. vx 37 1& 3D 


Per den 24 okt. 1955 

SM5RQ Persson. Martin, Lina SandelIs plan 17, Hä· 


gersten. 
SM5AFN Broman, Ake , Bergsundsstra nd 3/5, Stockholm. 
SM2AMO Niva, Sune, Akaregatan 4 A, Kiruna C. 
SM5BVG Hansson, Carl Gustav, Finborgsvägen 6, Ty

resö. 
SM5CQH Hektor, Styrbjörn, Författarväg. 34, Bromma. 
SM2-2789 Franzen, Lars, c/o Rask. Kallaxvägen, Luleä. 
SM7-2790 Olsson, Ulf, S. Strandgatan 7, Hälsingborg. 
SM5---2791 Bocterus, Ingemar, Utkiksbacken 12 ög., c/o 

Alm, StockhOlm Sv . 
SM4-2792 Lindahl, Folke, Kungsgatan 44, örebro. 
SM3-2793 Eurenius, Bengt, Odensängsvägen 3, öster

sund 3. 
SM2- 2794 LIndberg, Nils-Eric, StatIonsgatan 35, Hapa

randa. 

den 24 nov. 1955 
SM5BA Bäck, Kjellvar, Grimstadsgatan 135, Sthlm

Vällingby. 
SM5CP Virdeby, Sven-Erik. Paternosterv. 5/2 c/o 

Hennler, Johanneshov. 
SM50N Johansson. Evaid, Lignagatan 4/4, Stockholm. 
SM5PH Hjort, Valter, Odengatan 102, Stockholm Va. 
SM6PO Rask, Astor, Basungatan 8, Järnbrott. 
SM5TB Victorin, Henric, Högstigen 31 , Stocksund. 
SM6AGE Olsson , Jan , HMS Ornö, Göteborg 11. 
SM5ACG Malmqvlst, Stig. Alströmergatan 6/1, Stock

holm. 
SMIARG Birkland, John G., Box 4 , Ljugarn. 
SM4ANM Olsson , Gunnar, Snx lyckevägen 28, Karl

Skoga 5. 
SM3AZP Tillstrand , Sören, Fack 23, Bispgärden. 
SM5AAX Kugelberg, J an , Geijersgatan 12 A. Uppsala . 
SM5AEX Elmen , Sven, Karstensvägen 2, Hägersten . 
SM5BLA Persson , J. Sigvnrd, l div. F 11, Norrköping. 
SM5BEE Forsgren, Bengt, StatIonsvägen 9, Hjorthagen. 
SM6BGE Wetterling, Stig, c/o Engevik, Omvägen 5 A, 

Göteborg. 
SM7BFT Holmqvist, Bertil , Box 91 , Gärsnäs. 
SM3BNZ ~rlksson, Olle, Box 321, Norredsbyn . 
SM2CWA Lööw, John, E-pav. Sandträsk Sanatorium. 
SM5CIC Carlsson, Ake, Länggatan 8 a, Enköping. 
SM5CMF Jansson , Carl, Frötunagatan 11 B /l, Norr

tälje . 
SM7CLH Göransson, Ulf, Bl 188, Svängsta. 
SL5CG Kungliga Sjökrigsskolan, Näsbypark. 
SM5---2795 Stening, Roger, MUlträgatan 50/2, Sthlm-Väl

lingby . 
SM7-2796 Walter. Gunnar, Simrishamnsgatan 15 B , 

Malmö. 

Sändareamatörer 

Bcst.  Detalj 
nr 

l Sändarkolldensator, 250/250 pF, QRO-typ, 45:
2 Vrldkond. 2 X 15 pF 6:50 

3 d :o 2 X 75 pF 8 :SO 

4 d:o 2 X 15 pF 6:50 

5 d :0, butterfly, 2 x 15 pF, för slutsteg VHF 6:00 

6 Vridkond. 15 pF, preci s ionsutförande 6:50 

7 d :0, 100 pF 5:25 

8 Rörhällare , 9-pol m. skärm 1:75 

9 d :0. J4, rör större sändartrioder 9 : 

Vridl<ond .. 25 pF, kullagrad 6:50 
11 d:o, 50 pF 4:25 
12 Luftlrimmer, 15 pF 2:50 
13 d :0, med läs. 25 pF 2: 
11 d:o 50 pF .... 3:50 
15 d :0 , 10 pF, stort plattavst. 2:50 
16 Rörl.ällare, 7-pol. m . skärm 1 :60 
17 d :0. för 813 6:85 
18 Stand.-off. utan 8kruv, 3 st. 1: 
19 d:o. 2%'" 1 :7fS 

SpOlrevolver, 7 spolar, skärmkäpa 15 :
21 Eddystone. plug-in spole, 20 m 11:
22 d:o, d:o , 80 m 14 :
23 Ker. s pol rör 200 X 75 mm 5:
24 Ker. spolrör, 200 X 75 mm 5:
25 Vrldkond. ker. Isol., 3 X 160 pF 9 : 
26 Axelkoppling, 6 mm , micalex 4 :75 

27 Jones flatstift. miniatyr, 12-pol. hane, 


hona. pr par 6:25 
28 Axelkoppling, %" 1:50 
29 Telefonjack för PL-55, slutande 1 :25 

Koaxialkontakt, bil tyP. hane, hona, pr par 2:10 
31 Koaxialpropp. PL-259 2: 
32 Koaxlalpropp, Fye 1 :60 
33 Automatsäkring, Siemens, 6, 10. 20 A 9: 
34 Signallam phäIIare, röd. fasettslIpad 2:75 
35 d :0, cylindrisk lins , röd vit 2:25 
:l6 d :0, Bulgln, röd, grön .. 2:25 
37 Rörhällare, amerik. 7-pol., stealit 3:50 
38 Stand. -ofr., konisk, höjd 32 mm 2:
39 Cylindriskt stand.-ofr., 20x100 mm 2:50 

Spolstomme, 4 sektioner, järnkärna 1:25 
11 Spolsystem, LV , MV, KV, Torotor, mF 

447 k /C ... . ..... . .. . 20: 
42 Spolrör, 8 v. '" 40 mm 1: ·15 

13 Clips för bleeders, pr par 1:50 

44 Bleeder , 200 W , 20 kohm , 100 kohm 6:90 

15 Motständ, 10 ohm variabelt 2: 
16 d:o 1 kohm, 3 kohm, vari ab. 2~O 

47 d:o 4 kohm, 35 W 2:50 

18 d :0, 18 kohm , 25 W , 2 :50 

49 d :0, 35 kohm, 35 W 3 :GO 


d :0, 30 kohm, 25 W 3 :
51 d:o, 60 kohm, 15 W 2: 
52 Vridkond., 3 x 465 p F 7: 
53 Frekvensnormal , 100 kel s . . . .. . . . .. . ' 25:
54 Kristall för mf 465 kc/s 15:
55 6497,9, 6422,9, 6547,9 ... .. ....... . ' 6: 

7400, 7450, 7475, 7525, 8075, 8100 kc/s 7: 
56 Kristallhällare [ör FT-243 . 1:50 

57 Mikrofontrafo, 40:1 4: 
58 Gummigenomföring för vippant. 2:50 

59 Instrument, vridsPole, ny skala och shunt 


5 mA 	 18:
d:o, 10 mA 18:

61 d:o, 30 mA .. ... " ... . , . . .. ... 18 :
62 d:o, 50 mA 18:
63 d:o, 100 mA 18:
64 150 mA hf, 200 mA DC, originalsknIa 13:
65 0,5 A hf 1l:
66 3 A hf 11:
67 2 A hf 23:
68 Tempgraderat vridspolelnstrument mA, 


25 ohm .. . . 9:
69 Omkopplare, ker. 1 X 5, 3-gang 6:50 


FÖ7'eningen Sveriges Sändareamatörer 

n 
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70 
 46 .-''---'-( 
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76 75y 50""


'I 51 

, 

761'/7 
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70 Ker. däck, pass. det. 69 1 :25 S8 Skärmad hf-drossel, 6 sekt. 1 :75 

71 Ornh:opplnrernekanism, passande Yaxly 89 Hörtelefonkudde av gummI. pr par 2 :76 


standard ,. 2:öO 90 Hörtelefon ANBH-1 , 600 ohm 10:
72 Pot. , kol., 3 x 70 kohm 5:- 91 Hörtelefonpropp, PL·55 3:75 

73 Pot., 0,5 mOhm , 2-pol strbr. 5:50 92 Mikrofonpropp PL-68 .. 0: 

74 Pot., 2000 ohm, träd 2:50 93 Kondensator, mica, 1500 pF, 3 KV 0: 

75 Pot., 200 ohm 3:- 94 Packard Bell förstärkare utan rör , inne

76 0,5 mohm. l-pol strbr. 2:00 häller bl. a. 2 st. transformatorer, relä , 

3 st. . 5 :- 8-pol [latslifts kontakter m. m. 15:

77 Reostat. 100 ohm, 100 W 14:- 95 Manöverbox, Bendix 15:

78 Tryckknappsornk . 5:- 96 Omformare, 12/330 V, 225 mA 45:

79 Omkopplaze. 3-pol., 3-vägs, 2-gang 4:- 97 Omformare Elektrolux, 14 /230 V, 185 mA 45:

80 Resonator, demonterad frän R57/ ARN-5. 98 R57/ARN-5 landningsmotlagare, för 420 


För 420 me/s-fans 15:- me/bygget. Uta n rör ... . .. 36:

81 Repeaterkompass ... 30 :- 99 BC-455·A, 6-9,1 mc/s, ny surplus 85;

82 Repeatermotor 9:- 100 Mf-förs tärka renhet, ulan mF-lrafos 15:

83 Anflnningsinstrument, Bendix .. . 20 :- 101 Stand.-of!., miniatyr, utan skruv, 3 st. .. 1: 

84 National nonieskala 12:- 102 Vägmeter BC-609, delvis demonterad 15:

85 Oljekond " 4 JlF, 1250 12 :- 103 Sändarrö r 813 frän demont. app. . 00:

d:o 4 JlF, 2000 V 18:- 104 Sändartriod 811, d:o .. 15:

86 d :0, 8 ILF, 2000 V 23:
87 Kolkornsmikrofon med sladd och PL-G8 17 :- LItesold lödverktyg. 


Vi tacka för det gångna årets affärsförbindelser och önska 

QTC:s läsare God Jul och Gott Nytt Ar! 

SIGNALMEKANO 

TeL 33 26 06 - Vltstmannagatan 74 - Stockholm Va. 
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Komplett sändare- och mottagareanlägg
ningar typ FUG 10 för området 3-6 Mc, 
bestående av : 

Sändare 70 W. 

Modulationsförst., 5 rör. 

Mottagare, 11 rör. 

Antennomkopplare med vacuumrelä och 
motordriven variometer. 

Avstämn.-enhet med instrument. 

2 st. omformare (1 för sändare, 1 för mot
tagare) 

Erforderliga kopplingsdon. 

Pris 300:- fritt Sthlm. 

Lösa mottagare och sändare kunna ännu 
levereras. 

INDUSTRI-INSTRUMENT AB 
Valhallavägen 67 Tel. 31 01 53 

Stockholm 

RESTPARTI 
av diverse radloma.tertal 

Rör 	CV54 2:50 Rör RE-084 K 3 :
SV76 75:- 51AWB3 1 2: 
EA50 2:05 1 B 22 18:
EF50 3:60 30 3:60 
33 3:80 32 1:
46 1 :- 717A 14:
836 25: - » 388A 20:

» 837 20: 

Vrldkondensat.orer: 3 X 450 pF. 2 X 450 pF 3 :
Potentlomet·rar : 

O. Z meg utan brytare . . 1:
1 meg med bry tare ... 3:80 
iIIIniatyr trådlIndade l1UI.x W 
500 ohm 0:75 

Lödpa s ta ... 	 0:75 

ELEI{ T ROLYTER 

Amerikanska DubUler 


50 mF 150 V 0:75 
16 mF 350 V 0:75 
32 mF 250 V ...... ...... . . ... . .. .. . . . 0:85 
8+ 16 mF 450 V .. 0:85 
8+ 8 mF s. k. minus 450 V 0:95 
8 +16 mC s. k. minus 450 V . ... 0:95 
Lå gvoltselektrolyter 50 mF 10/12 V 0 :65 
Rullblock : 

50 pF, 100 pF, ZOO pF , 1000 pF, 3000 pF 
0.05 mF och 0,01 mF 0:10 

GlImmerkond. 1860 pF 0:10 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38, Stockholm 

Adress- och Signalförändringar 
rer den 2'1 olttober 1905 

SM5YC Hansson, Olof, Norevtigen 53 cJo Unander . 
Djursho lm 2. 

SM6APH Wieck, Bengt Olov, cJo And ersson, Loga t an 4, 
Göteborg. 

SM5AXH Nilsson. Knut, cJo Bohm, MUltrågatan 154, 
Sthlm-Vtilllngby. 

SM5AFI Jönsson, Olle, Årstavägen 29/1, Uppsala. 
SM5ARI Mattsson, Elis, cJo N ässelqvist, Lagma nsg. 16, 

Vallentuna. 
8M4AVK RägCeldt, Gunnar, Folkhögskolan , Molkom. 
SM5ARL Lönnberg, Gunnar, Källgatan 311, Västeräs. 
SM5ALlII Malmsten, H a ns-Olov, Gideonsbergsgatan 31. 

Västerås. 
SM4AEQ Andersson , Arne, F ack 7, Ekshärad. 
SM5ARR Llndquist, Olle, Regeringsv . 23, Nyköpin g 2. 
SM6 ARV Andersson, Veine, Basungatan 18/5, Järnbrott. 
SM2BJF Lundh , Sören. Box 312, övertorneå. 
SM7BVO Carlsson , Rolf, Idrott sgatan 9 B, Hu s k varna. 
SM5BYP Eriksson , Bengt. Skomakareg. 11, Linköping,
SM5CCE E ctvardsson, K jell, Abrahamsbergsvägen 52, 

Bromma. 
8M5CJF Arndtsson, L enna r t, 21F 1, Västerås. 
SM6CSH Qvarfordh, Lenna rt (ex-2766) , Sören Falk

mansgatan 14, Falkenberg. 
8M3-Z622 Söderberg, Stig I ngvar, Box 3325, Bergvik 2. 
SM5- Z766 Lundgren, Kurt, Jimmerstavl1gen 15, Tyresö. 

SSA :S ]{ausli (Jen 24 november 1955 
SM5CT Tynell , Ingvar , Sunnerdah lsvågen 16, Bromma. 
SM5GD M agnusson, Sven , A r mens Sign a lskola, Stock

h olm 1<. 
SM5IG Göransson, Anders, Bjulevägen 1 , Enskede. 
SM5JH Dahlbeck, Edor, Ensittarvägen 4, Stock

holm 1<. 
SM50P Christiansen, Tore, Löv back en, Lidingö l. 
SM2ZD Kinnman, P er - Anders, B 2, B ost. I 19, B o 

den 19. 
SM5ZK Palmblad , Bo, Aluddsvägen 13, Stockholm 1<. 
SM5AUC Ska ttm a n , Bo, Al bygatan 125, Sundbyberg. 
SM6AD~ Svantesson, Lennart, Offerhällsgatan 18, TrOll

h ättan . 
SM6AQR Lindqvist, Oll e, Henrik Gjutares gata 36 A, 

Skövde. 
SM7AEU Bjärme, Lenn a rl. S:a Förstadsga t an 121 G, 

Malmö. 
SM5ABW Wenegå rd, Inga r, Gren a djärgatan 13,' Malm

sltitt. 
SM7BJD Ivarsson , B ertil , Klostergatan 80. Jönköping. 
SM7BNP Mattsson, L enna rt, Gaml a Vtigen 10 A, Kal

mar. 
SM3BWP Arnström, Bengt, Box 32, östersund. 

SM5BKT Udenius. P. H. , clo Be rgsten, Nycke lbergsvä


gen 46 B, Köpin g. 
SM4BBZ Teike , Olle, Hjalmar B ergm a ns väg 111 , ö rebro. 
SM6BOZ H a nsson , Einar, Fly gradiogatan 4, Göte

borg V. 
SM3BZW Malmgren , Per-Olof, Box 458, Ljungaverk. 
SM7CFB Ljungholm , Folke, Björl<holmspla n 7, Karls

krona. 
SM5CQB Eriksson , Olov, Svärdslilj egatan 10 B , Väs

teräs. 
SM5CZG Lindberg, Gunnar. HOlmgå rdsvägen 4. Täby . 
SM6-2779 LIdman, Aste, Box 530, ÖClterö. 
SM5-2782 ö.terholm, Bill, Badstrandsvägen 19 n. b. 

Stockholm 1<. 

Nya licenser 
SM7CLH Göransson, U . s., BI. 188, Svä.ngsta .. 

SM5CQH Hector, H . S., F örfattarv. 34, Bromma. 

SM6CRH Nyström, S. O. T. , Postf. 50, TrAvad. 

SM6CSH Qvarfo rdh, Å. L., Sören F a lkmansg. 14, F a l


kenberg. 
SM3CTH Sandquist, O. 1<. V .. P ostf. 18, Voxnabruk. 
SM6CUH Tlmle, R. L., Box 103, Järnbrott. 
SM5CAI F a lk, L. S. , Hauptvägen 106, Enskede. 
SM4CVH Malmberg, T. T ., VIIIavägen 8, Falun. 
SM7CWH Rylander, B. L , Runsberga, Gärdslösa. 
SM5CXH Sandberg, A. B . G. L. , Nyärsvägen 14, Häger

sten. 

FÖ1'eningen Sveriges Sänd a Teamatörer 

R1155 

Engelsk surplus mottagare, trimmad och 

kristallkalibrerad, med HF-steg, beatoscil 

lator, AVC, indikatoröga, pris 250:- nto. 


BC455 

Commandmottagare, helt ny, pris 80: - nto. 


RF24 

Converter, originalkartonger, 3 rör, 6,3 V 

glödspänning, 250 V anodspänning, med rör 

och kopplingschema, pris 24: - nto. 


WS38 walkie-talkie, batteridriven, 5 rör + 

xtaldiod, ny men med skrapade lådor, ej 

provade, pris 39:50 nto. 


NO 58 Mk I walkie-talkie, komplett med 

alla detaljer, inklusive ackumulatorbatteri 

och kraftaggregat, g a ranterat ny, provad, 

pris 400 :- nto. 


AN APA-1 amerikansk surplus oscillograf, 

komplett i originallådor, inkl. alla 12 rö

ren, pris 145 :- nto. 


1619 rör (ungefärligen ett 6L6 men 2lh V 

glödspänning ), pris 4 : 5 O nto. 


1624 sändarpentod, pris 5: 50 nto . 


H F avstämningsenhet, 140- 210 Mc/s, kom

plett med kraftig keramisk splitstator vrid

kondensator och försilvrad induktans, 

lämplig för 2-meters sändare, pris 16 :50 nto. 


Trafos högperiodiga, för oscillograf, pris 

4: - nto. 

3A RF instrument, originalkartonger, pris 
10: 50 nto. 

Kristaller 100 kc/s .. , ......... 24:- nto 

200 kels .. .. . .. ,.... 16:- nto 

3500 kels ............ 16 : - nto 

5500 kels ,........... 16;.- nto 

Styrkristaller för amatörbanden, 16 : - nto. 
Samtliga kristaller äro fredstillverkade och 
med 0.01 % tolerans. 

R 18 likriktarehassie, dåligt chassie med 
goda komponenter, pris inkl. autotransfor
mator för anslutning till 127/220 V, 50 p/s, 
kronor 95 :- nto. (Ger 500 V = vid 250 mA). 

R 13. Ett liknande chassie men avsett för 
likriktare 750 V =, 250 mA, pris inkl . auto
transformator 125 :- nto, 

Motstånd lhW 0:30 
1W 0:45 
2W 0:65 

Pappers kondensatorer 
50-3000 pF ... ...... . . 0 :50 
5- 10000 pF .. . . ...... . 0 :50 
20000 pF ..................... . 0:60 
30000 pF . .. . . ..... . .. . .. . 0:60 
50000 pF .. ... ............ .... . 0:70 
0.1 uF ... .... .. , . . ...... ... . . . 0:80 

0.25 u.F ...... .. . . . . ......... . . . 1:30 

0.5 p·F . .... ..... . . . .......... . 1 :75 

1.u.F ........... . .. . ....... . 2 :50 


GI immerkondensatorer 
20-500 pF .... .. . .. . . . . . . 1:
1000-1560 pF . ....... . 1:50 
2600-3100 pF . . .. ... . 2:50 
5000pF ., .... .. . 4:25 

H EATH K ITS Begär vår katalog med pris
uppgifter. 

Görler Begär uppgifter om priser på FM
enheter. 

Geloso VFO inklusive skala, pris netto 
90: -· 

STENTORIAN Hi-Fi högtalare, 10 W, pris 
netto 55: - . Typ HF1012 

Elektrolytkondensatorer, rör och övrig 
standardmateriel i lager. 

Engel, lödpistoler, omkopplingsbara 127/220 
V, pris netto 45 :--. 

Alla priser äro brutto, om annat ej angives. 


LABGEAR 

Sändare LG300 Mk II netto 1.380:

Stående vågmeter .. ..... . netto 130:

144 Mc/s conver'ter . netto 250:

Vi offerera gärna annan materiel, tillverkad 

av Labgear, Ltd., Cambridge. 


1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I11I1I11I1I1I1I111I11I111I11I1Iilllll1l111111111111111111111111111111111111111111111111 

"ID JE O -produkter 
Andra Långgata n 10 

Göteborg 
Tel. 247955, 2492 22 
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I ÄR ER STATION 
'I'OPP'I'RIM'" 

D en amatör, som vi ll hålla sin station 
i topptrim , måste följa med den tek
niska utvecklingen och inte endast på 
amatörradiosektorn, M:å nga ideer inom 
angränsande fä lt, television , transistor
teknik, elektroteknik, high-fidelity- och 
förstä rka rteknik, kan omformas och 
nyttiggöras för amatörradiobruk, 

• RADIO och '1'I<jLI~,rISION 
( tidigare POPULÄR RADIO och TE
LEVISION ) har mycke t att ge en sän
daramatör dels genom a rtiklar, som di
rekt berör amatörradioproblem, exem 
pelvis konstruktionsbeskrivningar av 
sändare, mottagare och antenner för 
ko rtvåg och UKV, och dels genom 
mcra al lmä nna tekniska översikter och 
a rtikla r om berä kningsmetoder, mä t
metoder och mätapparatur. Mån ga av 
de mer teore tiska artik larna av in- o~h 
utländska ex perter i tidskriften kan Ni 
också ha ovärderlig nytta a\' , 

• NEDSATT PRIS 

R ADIO och TELEVISION kostar för 
helår 12:50. Förutsatt a tt minst 10 % 
av SSA:s medlemmar prenumererar på 
tidskriften får Ni emellertid den för 
nedsatt pris, k r. 10:50, Sänd i dag in 
nedanstående kupong till SSA, Mag 
nus Ladulasga tan 4, Stockholm 4, 

• DI~SSUTOj" 
får i å r RT:s läsare ett enaståe nde er
bjudande beträffande en för varje ra
dioama tör oumbärlig ha ndbok, RT :s 
radiohandbok 1956. Läs mera dä rom i 
RT :s decembernummer. 

Till SSA, Magnus Ladulåsgatan 4 , 

Stockholm 4, 


U ndcrteckn ad pre numererar h ii rmed 

på tidsk riften RADIO och TELE VI
SION 1956 till det nedsa tta priset a v 
10 :50, Prenumera tionsavgiften får ut
tagas mot postförskott i samband m~d 
att första numret ski ckas. 

Namn 

Anropssignal 

Adress "" 

Pos tad ress ' 

UR RAM-PRESSEN 
CQ september 1955 

Mobile Antenna Perfeetion, Hopplockade 
synpunkter på olika detaljer i såväl den me
kaniska som den elektriska konstruktionen av 
mobilantenner. 

The Old-Timel' T1·ansmitter . Reaktionär be
skrivning av 500 w tx utan m oderna bekväm
lighetel', 

Goupling the P i -Netwol'k to a Balanced An
tenna utan att använda balun. Nomogram gör 
beräkningen enkel. 

M idget Budgel Modulatol'. Skärmgallermo
dulator med två rör (12AX7, 12AU7) för 10 
w modulerad uteffekt från sändaren, Spec, för 
m obila stationer. 
CQ oktober 1955 

The National NG-300. Presentation av Na
tionals nya dream receiver (schema och bil 
der). 

M01'e on the 28- 9. Liten 10-meterssändare 
anpassad för stationär, mobil och portabel 
drift. (12AU7- 7C5-7C5). Beskriven 1952, 
men nu något förbättrad. 

420 on a Budget. Med hjälp aven redan be
fintlig 144-Mc-station och denna konvertering 
aven APS-13 kan m a n enkelt och relativt bil
ligt få en 420-Mc-station. 
QST s eptember 1955 

The 2B 3 Superhet el'odyne, Beskrivning av 
en billig 80--40 m super med 1700 kp/s MF, 
Rör: 6UB (bl. osc,)-6BD6 (det.)-12AX7 
(LF-först). 

807 in a 150 W Bandswitching Rig. Clapp 
VFO - xtalstyrd t x ' med ciamprör och två 
807: or i parallell för 3,5-28 Mc, 

A MiniatU1'e Mobile Antenna. Om XYL sä
ger nej när man vill borra i familjebilen får man 
hitta på något annat, Författaren använder en 
befintlig BC-antenn, 
QST oktober 1955 

A Mode1'1t Medi1tTn-Powel' Tl'ansmitteT. Hur 
man bygger en sändare på vilken man ställer 
höga krav. 4-65A användes som slutrör och 
fungerar bra på spänningar mellan 600 och 
3000 volt vilket ger max input 300 W, 

A de lux e Amateur-Band Receiver kan byg
gas på många sätt. Här användes mekaniska 
bandfilter, 1690 och 455 kp/s MF och rörbe
styckningen 6CB6, 6BE6, 6C4 6BE6, 3 X 6BA6, 
6T8 och 6AB4. 

FÖ l'eningen Sver i g e s Sändareamatöl' e r 

. • c.,t-\5SL-~ 
~ U lZ 
::t ~ 
~ {f

lAGt'F 

AMATÖRMOTTAGARE 

TYP S-38D 

Den nya S-38 :an är den idealiska trafikmotta
ga ren för den nyblivne sändaramatören . Den 
har 4 frekvensområden - mellanvåg 540 kc-1650 
kc plus 3 kortvågsband 1650 kc-32 Mc, med elek
trisk bandspridning. 4 rör plus likriktare. Inbyggd 
hög talare. Beatoscillator. Overskådlig, belyst ska la. 

Nu i lager. 

Pris: kr. 350:

TYP S-85S-85 :an är en modern efterföljare till den po

pulära S-40:an. Frekvensområden 540 kc-16S0 kc 

plus 3 konvågsband 1680 kc-34 Mc. Stor, lätta v

läst, kalibrerad bandspridningsskala för 10, Il, 15, 

20, 40 och 80 m banden. 7 rö r + likriktare. 1 hf

steg och 2 mf-steg. Temperaturkompenserad osci lla

tor. H ög känslighet. Stördämpare. 2 W uteffekt. En 

verkligt effektivamatörmottagare. Finnes nu i la


ge r. 


Pris: kr. 780:

Förutom ovan' beskrivna Hallicrafters mottagare finnas följande apparater av sa mma fabri
kat i lager: SX-96, SX-99, S-86, SX-62A samt SX-l00. Dessutom kan vi från lager leverera 
Nationals NC-88 och sist - men inte minst - Hammarlunds förnämliga HQ-140-X, 
den verk liga aristokraten bland amatörmottagare. Passa på och beställ i t id före jul! 

OBSER VERA att våra priser motsvara amerikanska »amateu r net» med tillägg för: inland s
frakt Chicago-New York, atlantfrakt , försäkring, spedition och 20 % tullavgift. Du köper 
inte billigare direkt från USA. Vi lämna 1 års ga ranti . Du får den bästa servicen hos oss 

som genera lagenter , 

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! 
Generalagent: 

Johan Lagercrantz 

\. Värtavägen 57 • Stockholm Ö • Telefon 630790 j 



Speciellt för "lyssnare"-medlemmarna. 

För våra lyssnare ....... .... . 
Våra lyssnare ......... . 
Lyssnarspalten : nr 5, 6, 9, 10, 11, 12 

WB 
- 850 
-850 

1 
4 

3 
92 

Litteratur. 

Bokanmälan, »Radiorör och deras användning» av J. Deketh 
Bokrecension, »Kortbölgeamatörens håndbog 1950» av EDR 

WL 
HZ 

5 
11 

109 
235 

Licensprov. 

Engelska amatörproven 
Norska prov m. m ... 
Proven för Englands sändareamatörer 1948 

XL 
XL 
XL 

3 
7 
8 

65 
144 
167 

Teleg>rafilekt.ionerna från SHq 

Program för tiden 9 jan.-31 mars 1950. 
För utsändningarna under ovan angiven tid 

gäller nedanstående plan: 
Stationssignal : SHQ. 
Frekvens och vågtyper: 

kl. 0730-1100 frekvens 6300 kp/s (47.6 m) A2 
o 6470 kp/s (46.4 m) A2 

kl. 1900-2215 frekvens 4030 kp/s (74.4 m) Al 
6470 kp/s (46.4 m) A2 

Tid Måndagar-Fredagar 
6300 kp/s 61/"10 kp/s 

0730-0800 40-takt1 60-takt2 

0800-0830 40-takt 60-takt 

0830-9000 40-taktI 60-takt2 

0900-0930 60.takt SO-takt1 

0930-1000 60-takt2 80-takt 

1000-1030 80-takt 100-takt2 

1030-1100 80-taktI 100-125.takt 

Månd.) Tisd. ) Torsd. ) Fred. 

4030 kp/s och 6470 kp/s 
1900-1930 40-takt3 

1930-2000 60-takt4 

2000-2030 60-taktG 

2030-2100 80-takt1 

2100~2130 80-takt4 

2130-2200 100-125-takt4 

2200-2215 60-takt5 

1 klartext; 2 klartext; 3 halva tiden klartext; 
4 halva tiden klartext; 5 klartext; 6 alla morse
tecken som förekomma vid internationell tra
fik. 

') 

are 1949 

Förteckning över viktigare artiklar 

Sammanställd av Sune B<eckström, SM5XL 



Antenner och matarledningar. Förf. Nr Sid. VHF- och UHF-banden . 

Antenner för 2 m-bandet 144-146 Mc ......... . .. . .. . . . VL 2 36 Sätt igång på nya 2 m-bandet VL 1 12 
VS1AA-antennen ........ .. . ......... . ... . XL 3 60 Enkel 2 m-converter VL 1 13 
Några tips om stående-väg-mätning ... .. ... . ....... . . .... AZL, VL 3 62 Antenner för 2 m-bandet 144-146 Mc VL 2 36 
En DX-antenn . . .. . . ... . . . .. . . 
-UN :s antenn och -PL:s converter ... . . . . . .......... . . . . . 

UN 
R ed. 

4 
8 

81 
168 

En 2 m-sändare ..... , .. 
Ännu enklare 2 m-converter 

VL 
VL 

4 
4 

78 
84 

Triplexantenn för 20 m ........ . . . . . .. .. .. ... ... . . . . . VE1BV 8 171 VHF- och UHF-reklam' YS 6 126 
lO-elements 28 m-beam .. . .. . . .... . ... . . .. ... ... . VL 9 183 10 elements 2 m-beam .. VL 9 183 
An~nn~ori ....... . AR 10 205 6 m-bandet i farozonen .. VL 10 204 
Antennteori (forts.) ...... . .. . AR 11 229 Frän UKV-banden: Alla nr fr . o. m. nr 5 VL 
Genomföring vid 300-ohm-kabel ... .. . . . . . . . .. ...... .. . ... .. . . . VL 11 235 
Om W8JK-antenner .. . . . .... ... . .. . . . . . .. . ... . . ... .. .. . XH 12 253 

Amatörradiotrafik m. m. 

Meddelande från telegrafstyreisen . Red. 1 6 
Mottagare . 

Enkel 2 m-converter 
28 Mc preselektor 
28 Mc preselektorn 
Vass »rävsax» .. 
6J6 converter för 28 Mc . .. . .. . . . . . ... . . .. ... ........... . 
Ännu enklare 2 m-converter ................................... . 
Förbättrad PM-mottagning .. .. .... ... .... .. . .. . ... . . . 
Från UKV-banden / underrubrik »2 m-bandet» (rättelse) .. . .. .. . 
-UN:s antenn och -PL:s converter .. ..... ... ..... .. .... ... . . . . 
F ör »rävjägare» .. . . . . ....... . 

VL 
PL 
WL 
MN 
PL 
VL 
HZ 
VL 
Red. 
P 

1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
8 

10 

13 
15 
32 
57 
61 
84 

108 
124 
168 
210 

En allvarlig erinran 
TYM har ordet .. 
»Palestinatrafiken» m. m. 
Visa vägvett! .... 
Sändning frän annat distrikt 
Norska prov m. m. (kommentarer) 
Ordet fritt / underrubrik »Palestinatrafiken» 
Förlängning av tillständsbevis 
Geneve 1949 ........... . 
Amatöre rna och radiokonferensen Geneve 1949 
6 m-bandet i farozonen 

ZD 
TYM 

OH 
Sekr. 
XL 
LR 
ZD 
Sek.r 
ZD 
VL 

3 
4 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

12 
10 

51 
91 

119 
129 
139 
144 
1.74 
179 
180 
251 
2D4 

Spöken i LF-stegen ? .............. . . . ....... . IF 11 234 
QSL-verksamheten. 

Nyckling, modulering och störningar. 
QSL-frägan 
QSL-verksamheten inom SM6 

JY 
:;D 

1 
:3 

20 
56 

Apropå NFM YW 1 15 QSL-tjänsten . . OK, XH 6 120 
Drivsteg utan drivtransformator .. . . . ... ..... . . . . . . . . . . . . . . ... . . XL 4 84 QSL .. OK 8 159 
Några tips vid telefonisändare XL 5 103 QSL-byrän igen OK,XH 9 180 
NBFM ID 6 124 QSL .. . . 11 227 
Något om »elektron»-nycklar .... .. ..... .. ...... . ....... . GL 7 141 
Mera om nycklingssystem och BC-störningar m. m. . . ..... . . 
Ett störningsproblem .. . . .. .. .. . .. .... .... . . . . ... . 

XL 
WL 

8 
8 

162 
171 Certifikat m. m . 

Glimlampmodulatorn ZB 9 182 Mera WAS lA 7 150 
HF-avkoppling a v telefonkapseln .. XL 9 192 DX-certifikat 10 216 
Frekvensavskärning i modulatorer XH 10 207 11 235 
Rättelse till d :o 11 230 DX-certifikat, forts. 12 255 
Spöken i LF-stegen? .. IF 11 234 The Old Timers Club 11 2 '1:~ 
Fasmodulator för NBFM XH 12 258 

FRO-verksamheten. 
Sändare. En FRO-sändare .. GQ 1 :n 
Högfrekvenssteg i amatörsändare 
En FRO-sändare 
Högfrekvenssteg i amatörsändare (forts.) 
Indikationer vid neutralisering 
Portabel ham- och FRO-sändare 

XH 
GQ 
XH 
XL 
IQ 

1 
1 
2 
2 
3 

9 
21 
34 
38 
58 

FRO-verksamheten 1948 
Portabel ham- och FRO-sändare 
Meddelande frän FRO .. .. .. . . 
FRO .. .. . ... .. . . .. . . ... ... . . 
Ändring av amtörsändare för FRO-trafik 

XD 
IQ 
JV 
FRO-styr. 
XL 

2 
3 
5 
7 

11, 

33 
58 

100 
150 
230 

Vibrapack för portabla sändare I Q 4 77 
En 2 m-sändare .. 
Induktanskurvor för sändarspolar 

VL 
QL 

4 
4 

78 
82 SSA-föreningsärenden. 

Sommarens lilla sändare GQ 5 102 SSA:s omorganisation ZD 1 4 
Högfrekvenssteg i amatörsändare (forts.) XH 5 104 Nya styrelsen ..... . 1 6 
Högfrekvenssteg i amatörsändare (forts.) XH 6 123 SSA :s kansli . .... . 1 20 
Nyttiga räkneexempel XL 6 127 Förslag till nya stadgar OOK49 12 252 
Nyttiga räkneexe mpel (rättelse) .. XL 7 141 SSA fyller 25 är ., . . .. -010 12 263 
Olika sätt att alstra gailerförspänning XL 8 167 Vädra ut ....... . LX 3 67 
Termorelärör DLS10 .. 9 199 Kansliets expeditionstid WJ 4 75 

WL 10 210 Stora styrelsesammantädert (april-) .. . .. . . . ..... .. .... .. . WL 5 99 
Se upp m ed övertonerna 
Ändring av amatörsändare för FRO-trafik 

AOG 
XL 

11 
11 

228 
230 

Nyvalda DL .. . .. .... . . . 
Rapport frän 1949 års valkommitte ID 

6 
11 

121 
227 

Enklare och enklare ESB-sändare .. .. . . HZ 12 256 Kanslinytt .. .. .. .. . . .. .. .. WL 11 228 



Tidningsbilaga 

QTC 1951 

Förteckning över tekniska artiklar m.m. 


Sammanställd av --c-WL 


ANTE~'NER OCH TILLBEHöR 

Antenn för lyssnare (-WL) 2- 38 

Feederlmpedanser (-ART) .. .....•. . .. . . .• .. . 5-101 

Selsynelement (-AR) ... ........ . 9-167 

SM5KP, DX-kungen (-WL) ........... .. .... . 5-102 

Två-elements beam för 10 och 20 m (-K.X) 12- 233 

Två typer av antenn filter (-XL) ........ ... . 3- 58 

3-elements beam för 10 och 20 m (-LX) ..... . 6-120 

3-elements beam för 10 och 20 m , forts. (-LX) 9-161 


Ct:ILTIFlKAT 

AAA (All Africa Award) ....... •.... 5-104 

Brisbane DX Club .... . 11-218 

DPF ........... . 12-243 

WCA (Worked Cuba Award ) 9-174 


~{()nULATION 

En . junkbox. -sändare (-ACO) 11-204 

Frekvens - och fasmodulering (-XL) 10- 186 

High Le vel Splatter Suppressor (-WL) 10-186 

Kompressionsförstärkning vid modulatorer (-XL) 4- 79 

NBPM ' eller NBFM? (-XL) ...... . 11~210 


NBPM exciter och modulator (-WL) 12-232 

Ombyggnad av BC~25 (-WB) 6- 117 

. Supermodulation. ( -WL) . .... 3- 56 

T alstyrd S/M-omkoppling (-QV) ..... .. .• .. 12-229 

Vågtyp A1-NFM (-XL) 12-230 


~IOTTAGARE, RÄVJAKT 

Amatörmottagare Geloso 803 (-WL) 5- 98 

BC-348 - Nil.gra förslag till förbättringar (-WL) 4- 80 

BFO för BC-rx (-KQ) .... 9-167 

En rävsax (-IQ) ... 6-122 

En rävsax, forts. (-IQ) . ..... . 7/8-145 

Förbättrad VHF-mottagnlng (-XH) 9- 160 

Mera . Förbättrad VHF-mottagninp (-XH) 12-231 

Mottagare R1155 (-XL) ..... . 9-164 

Mottagare R1155, forts. (-XL) 10-184 

Ombyggnad av BC-624 (-WB) 2- 28 

Rävjaktstakti k (-IQ) ... 11-207 

Rävsaxen provas (-IQ) .. 9-163 

Stabil oscillator m /51 (-VL) 6-116 

Tips för batterimottagare (-WB) 12-234 

Triodblandnin g ( - AHF) .... ..... . .. . .. . 1- 12 


~IÄTINSTRmlENT 

Förbättrad VHF-mottagning (-XH) 9-160 och 12-231 

Komb.-Instr. för hambruk: EVJZ-meter (-WV) .. 7/9-140 


• GD-meter (-WV) .... 5- 96 

• 	 kraftaggregat .0 V /mA

meter (-WV) . .... . 4- 76 


SÄNDARE 

ECO-VFO contra Clapp-VFO (-XL) ..... 9-168 

En .junkbox. -sändare (ACO) .. ........... 11-204 

Frekvensdubblarenheter (-XL) ........... 1- 13 

Frekvens- och fasmodulering (-XL) ..... . . . .. 10--186 

Montering av neutrallserlngskond. (-XL) 6-122 

Muitlband tankkrets (-WL) .. ... . .... ... .. . . . 12-234 

NBPM exclter och modulator (-WL) ...... .... 12-232 

Ombyggnad av BC-625 (-WB) .... • ...... . .. .. 6-117 

Stabil oscillator. m 51 (-VL) .... ......•..... 6-116 

Talstyrd S/M-omkoppling (-QV) 12- 229 

VFO (Geioso) ......... .... ........ . .... 7/8-153 

Vågtyp AI-NFM (-XL) . .......... .. .... 12-230 

övertoner från p-p-steg i sändare (-XL) ) .... 7/8-144 

100 W för 100 kronor (-WB)..... . .... 7/8- 144 


TEORI 

Begreppet Karakteristik (-XL) . ........... .... 5-100 

Frekvens- och fasmodulering ( - XL) .......... . . 10- 186 

Växelströmmars medelvärde och effektivvärde 

(XL) .......... 1- 5 


TRAFIKMETODER m. m. 

DX-trafik (-WL) ..... . ............ . 2- 34 

DX- traflk, forts. (-WL) ........... . 3- 58 

Grunderna för amatörradlostattonernas t raflk

metoder: 
Del II Telefoni (- XL) .. 1- 7 

Del II Telefoni , forts. (-XL) 2- 32 

D :o, Kommentarer (-XL) .........•. .. ... 2- 33 


Räv jaktstaktik (-IQ) ........ . . . 11-207 

Talstyrd S/M-omkoppling (-QV) 12-229 


DIVERSE 

E lektriciteten - vär vän och fiende (-SU) .... 11-211 

Försla.g till nya stadgar 1- 4 

Lödpistol (-BG) 5-102 

Stadgar för SS A . . .. . . . . • . . . . . . • . 10-189 


QTC 1952 


skall vi försöka göra ännu innehållsrikare tekniskt avseende. Alla kan 

och bör hjälpa till därmed. 

Artiklarna honoreras allt efter sitt värde för läsekretsen. Ett bra bidrag 

per år betalar Din årsavgift. 




