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AMATÖRSÄNDARE och VFO 

i populära HEATH- byggsatser 


Mod. VF-l 


Mod. AT-l 


Dessa byggsatser ha vunnit gott rykte och blivit väl mott agna av så
väl erfarna ,amatörer som nybörjare. A T-l kan antingen krislallstyras. 

eller drivas av VFO och arbet ar pli. 80, 40, 20, 1 5 11 och 10 meters· 

banden. Input upp till 35 W. U tmärkt som drivsteg för sWrre anlägg

ningar. Intag för modulering och k raftuttag för VFO, stand-by-omk., 

nyckelknäppsfilter, nätfilter, eff. Skärmning, 52 ohms utgäng. Nätdelen 

ger 425 V, 100 mA. 


E tt utmärkt kompl emen t är VFO:n VF-l, en EeO med spännlngsregu

lator. GOd mekanisk och elektrisk konstruktion garanterar stabil funk · 

tion . HF·utspänning c:a 10 V . Kraftförsörjning frän AT·l. Ytterligare 

data i vär katalog. 
 SM2 

ELFA RADIO- & TELEVISION AB. 
Holländargatan 9 A Tel. 2078 14, 2078 15, 207818 


STOCKHOLM C 
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19 :50, inb. 23:50 OX-spalten » 36 

NY OCH HELT OMARBETAD U PPLAGA Pristä vlinga r » 36I I 
144/432 Mc med QQE 06/40 .... » 39 

UKV-spalten » 40• Hur man bygger upp och utrus »För den som är förtrogen med radiotek

tar en amatörstation 


I I 
nikens grunder är den en högst förträff Räv-spalten. . . . . . . . . . . . . . . . .. » 44 

• Vilka typer av sändare och mot lig, väldisponerad och stimulerande ge Ur hampressen » 45t agare som är lämpligaI Inomgång av vad en sändaramatör bör 
• Vad slags material - rör, an SSA Bokslut 1955 ...... .... .. » 47veta om den tekniska sidan av ha ns 
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Bröderna Borgströ= AB, Motala 1956 
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SSA:s styrelse 	 Distriktsledal'na 
Ordf.: SM2ZD, Kapten Per-Anders Kinn DL 1 SM1AZK, K.-G. Weincbrandt, B)3 

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, Älvsjö. Tfn (010) 4735.03. 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 29880, ankn. 2013 
254364. (bost.) ell. 2441 (arb.). 

Skattmästare: 	 SM5CR, 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, KurtFran

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

QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar DL 6 SM6ID, KarlO. Friden, Smörbolls
Lönnberg, Rådmansg. 61, Stockholm Va. gatan 1 A, Göteborg H. Tfn (031) 

QTC-red. : SM5CRD, Lennarth Andersson, 234240. 
Sturegatan 6AJ3, Stockholm. Tfn (010) DL 7 SM7JP, E. Carlsson, Kinnagatan 23, 
679465. Eksjö. Tfn 1277. 

Av styrelsen valda funktionärer: 

Bulletinredaktör och -expeditör: SM5TK, Testledare: SM6ID 
Kurt Franzen, Vårgatan 3 B/2, Häger- NRAU-representant: SM5ANY 
sten. Tfn (010)451430. UKV-kontaktman: SM5MN. 

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

ll.liniieslista 
SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock

holm SÖ. Exp. 10.30-11.30. Postadr. : 
Stockholm 4. Postg. 52277. Tfn 417277. 

Försäljningsrletaljens postgiro: 15 54 48. Be
tala alltid per postgiro. 

SSA-bullet inen går söndagar kl. 0900 på 80 
m. (frekv. c:a 3550 kc) och kl. 1000 på 
40 m. (frpkvens 7016 kc). 

Fransk Test 1956 
Fonidelen: 3 Mars 1200 GMT-4 Mars 

2400 GMT. 
CW-delen : 14 April-15 April samma 

GMT-tider. 
Tävlingsmeddelande : RST (cw) eller 

RSM (Foni) plus QSO-nummer. Ex.: 
579014. 

Testen kan användas till att köra DPF 
(Franska Provinser) och DUF (Franska 
Union länder). 

Loggen sändes till REF, P.O. Box 
42-01, PaTis R .P. 

Loggarna gäller för diplomen DPF, 
DUF utan QSL-kort. 

QTC 
annOnSprISer 

1/1-sida 

1/2-sida 

1/4-sida 

1/8-sida 

Bilaga 

175:

100:

70:

45:

175:

Alla annonser betalas genom insättande 
av beloppet på postgirokonto 52277. 

AnnonsTed. (ej hamannonser): 

SM5GR, 8.-R. Ahlin, 


Kungsholmsstrand 139, Stockholm K 


Exekutivauktion 
på en mät tagen radaranläggning, tors
dagen den 16 februari Hl56 kl. 1300 inom 
järnvägens område Lastgatan 7, Norra 
Stationsgatan-Karlbergsvägen. 

Visning efter överenskommelse med 
Hans Hiertner (tfn 271505) eller med 
AB Sv. Godscentraler, Tore Sv€nsson 
(tfn 670880). 

t 

ORGAN FÖR FÖRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 


R~d. och ansv. ut~.: LENNARTH ANDERSSON (SM5CRD), Sturegatan 6A/3, Stockholm O 


Det drar ihop sig 


till årsmöte och vi påminner alla om att det 

denna gång klubbas i Gävle den 19 februari 

1956 klockan 1000 å Hotell Baltic. Kallelsen 

var ju införd i nummel' 1 och vi lovade att 

återkomma till lördagstillställningen. 

Följaktligen meddelar vi att den omtalade till 

ställningen äger rum på TestaUT.Qott »Gefle Va

pen» TelocTean 2030 på lördagen före årsmötet. 

Det blir supe och dans' Så här skriver -WB: 

»Ortsallmogen har för avsikt att medföra da

mer till denna tillställning så möjlighet finnes 

alltså att inför dessa visa att vi även kunna 

vara dansanta, d.v.s. att vi äro bättre än vårt 

rykte.» 

De som vill hysa in sig någonstans i Gävle 

kan med fördel kontakta - WB (tfn 29880/ 

2013) som fortfarande har några billiga rum 

på hand. 

HjäTtligt vällcomna till Gävle och Gävla:rna! 

Göteborg Radio och 
80-metersbandet 

Göteborgs- och Västkustamatörerna torde 

vid det här laget ha märkt att Göteborg Radio 

då och då uppträder på frekvensen 3711 kc/s 

d.v.s . inom 80-metersbandet. Det är givet att 

detta icke setts med blida ögon av de amatö

rer, som blivit störda av stationen. 

Bakgrunden till att Göteborg Radio för när

varande sänder på ifrågavarande frekvens är, 

att stationen har tilldelats densamma enligt 

gällande frekvensfördelningsplan, och att 3711 

kc/s just nu är den enda av stationens frekven

ser, som är användbar för en viss, viktig tra

fikriktning. Sändningstiderna äro t. v. dagligen 

kl. 8-10 och 19-21 GMT. 

Enligt internationella telekonventionens ra

dioreglemente är frekvensområde 3500-3800 

kels delat mellan amatörer samt fasta och rör

liga »kommersiella» stationer. Att Göteborgs 

Radio tilldelats en frekvens inom 80-meters

bandet är sålunda helt i enlighet med gällande 

bestämmelser. 

SSA : s styrelse har varit i kontakt med tele

styrelsen i frågan. Telestyrelsen upplyste där

vid om att stationen endast kommer att ut

nyttja 3711 kc/s så länge som erfordras för 

den aktuella trafiken. Vi kan alltså hoppas att 

stationen skall byta frekvens, då våren kom

mer. Telestyr'elsens representanter lovade dess

utom att ifrågavarande frekvens i fortsätt 

ningen endast skulle utnyttjas då så var abso

lut nödvändigt för att trafiken skulle kunna 

expedieras. 

Om sålunda telestyrelsen gör vad den kan 

för att undvika att utnyttja tilldelade frekven

ser inom de med amatörerna delade banden, 

är det en hederssak för amatörerna, att å sin 

sida välja frekvenser så, att störningar med 

de kommersiella stationerna så vitt möjligt 

undvikas. 

P er-AndeTs Kinnman 

SM2ZD 

http:10.30-11.30
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Arsberättelse för arbetsåret 1955 


Under äret har följande styrelse fungerat: 

Ordförande: SM2ZD 

Vice ordf.: SM5AOG 

Sekr.: SM5APA 

SI<attmästare: SM5CR 

KanslIförest. : SM5WJ 

Telm. sekr.: SM5PL 

QSL-chef: SM5ARL 

QTC-red. , SM5CRD 


Under året har följande distriktsledare valts: 
DL 1 SM1AZK 
DL 2 SM2AXO 
DL 3 SM3WB 
DL 4 SM4KL 
DL 5 stor-Stockholm SM5TK 
DL 5 Landsorten SM5RC 
DL 6 SM6ID 
DL 7 SM7JP 

Dessutom har styrelsen valt följande funktionärer: 
Bulletinred. och -exp.: SM5AQV samt efter hans av

sägelse SM5TK 
Rävjal<tsledare: SM5IQ 
Diplommanager: SM5AFU 
TestIedare : SM6ID 
NRAU-representant: SM5A NY 
UKV-kontaktman: SM6MN 
Bitr. sekr.: SM5AYL 

Under året har dessutom utsetts en annOl,'sred. SM5GR. 
Ett normalt antal sammanträden' bar hällits un~er äret, 
regel ett per månad, Ävenledes har distriktsledarna kal- ' 

lats till två. sammanträden med styrelsen, 

ALLMÄNT 
Den 17 februari 1955 förlorade föreningen en av sina 

mest hängivna medlemmar, SM5WL Hans Elireson. Flera 
andra av föreningens medlemmar har under det gängna 
året avlidit, bland dessa två av landets tidigaste sändare
amatörer SM5VR och SM5ZS, Under julhelgen omkom vid 
en tragisk bilolycka SM5MX. 

Som medlemsmatrikel 1 vad berör licensierade medlem
mar, har under året använts Telestyrelsens lista. Förteck
ning över lyssnarmedlemmar har publicerats i nr 7-8 av 
QTC. 

Till medlemmar i »SSA -Old Timers Club» Invaldes under· 
året: 5WJ, 5UH, 5WZ, 7UV, 5RH, . 2ZD, 5RV 5SI och 
3WB. 

Pä 20 m-bandet sänktes lelefonigränsen frän 14125 kcls 
till 14100 I<c/s. Frekvensomril.det 450---460 Mcls överläts 
till fast och rörlig radiotrafik. . 

KANSLIET 
Under ärel har arbetet på föreningens kansli fortgätt 

i stort sett efter de riktlinjer som utformats under de se
naste åren. Som vanligt har det varit vissa arbetstoppar 
i samband med inbetalningar av medlemsavgiften, adress
förändringar etc. 

Försäljningsdetaljens omsättning har varit tillfredsstäl
lande och speciellt glädjande är att SSA:s bok Populär 
A matörradio rönt sä pass stor efterfrägan. Andra uppla
gan är nu tagen i anspråk. 

Adressregistret i Motala är föremål för kontinuerlig 
översyn och rapporter om feladresseringar o. d. ä.ro nu 
glädjande fä. . 

Under året har alla licensierade amatörer och SL-sta
lioner som icke äro medlemmar i SSA tillställts personligt 
brev i syfte att animera dem till medlemskap i förening
en. Åtgärden har icke varit utan verkan ä ven om det va
rit önskvärt att den varit större. Likaså har »Populär 
Amatörradio» i rundskrivelser rekommenderats till militä
rer, förband etc. 

Den ökade lagerhällningen pä försäljningsdetaljen och 
det undan för : undan ökade behovet av utrymme för rest
upplagor av QTC Understryker alltmer det trängande be
hovet av ökat lOl(alutrymme. Trots allvarliga försök har 
det hittills visat sig omöjligt att anskaffa ny kanslilol<al, 
lämpligt belägen och till rimlig Iwstnad. Ansträngningarna 
fortsätter. 

QSL-VER}{SA~lHETEN 

Den pä ärsmötet I Västeräs valde QSL-chefen SM5ARL 
har under den senare delen av 1955 varit förhindrad att 
upprätthälla den posten. Vikarie har varit SM5AQV. 

A rbetet med kortförmedlingen har under det gångna året 
gått i Samma spär som under fjolåret. Kortförmedlare 
inom resp. distrikt ha varit S.i\1:lAZK, -3AF, --4NK, 
-6ID samt -7QY. Utsändning sker när sä sl<e kan om
kring varje månadsskifte, dock kan det hända att mindre 
förskjutningar upp!;tär p;1 grund ' av semestrar, helger 
etc. 

Det antal kort som passerar QSL-byrån har under senas
te tiden öl<at mycket I<raftigt, ett tydligt tecken pä för
bättrade condx och därmed följande större al<livitet. Detta 
gör att utsändningen krKver ökad arbetsinsats. Tack vare 
all frivillig hjälp har allt hlttills gätt utan större stock
ningar. QSL-managern ber att fä. framföra sitt tack till 
alla som bidragit härtill och i övrigt hänvisa till vad 
som skrivits om QSL i QTC nr 11 och 12. 

BULLETINVERKSAMHEl.'EN 

Bullentiner har sänts i vanlig ordning under hela äret 
med undantag för ett uppehåll under sommaren. Opr var 
S1o.'I5AQV och som vikarierande opr tjänstgjorde S1o.'I5TK. 
Sistnämnde övertog emellertid opr-posten dä SM5AQV tog 
hand om QSL-verksamheten. 

Condöen visar nu att bulletinen går betydligt bättre ut 
i SM pä 40 än pä 80, 7-Mcbandet är däremot mer QRM
fyllt. 

SM5TK använder sig a v SSA:s »Luma TX» och impu
ten har rört sig mellan 300 och 450 watt. 

Innehället i sändningarna har varit meddelanden från 
styrelsen, kansliet (-AQV), QTC (-CRD), om rävjak
ter (bl.a. -IQ), om meetings (lokal och DL) resultat av 
tester (bl.a. -ID). SM8-rapporter, DX-tips m.m. LokaI
klubbarna (utom de i Stocl<holm) utnyttjar möjligheten 
att sprida kännedom om sina meetings genom bulletin
sändningarna diligt. 

NRAlJ 

Ärets NRA U-test arrangerades av SSA och gick av 
stapeln 16-·17 april. Vinnare blev för femte äret i följd 
NRRL, i är med 86,1 poäng, tätt följd av SSA med 83 ,0 
poäng. Trea blev SRAL med 61,7 och fyra EDR med 31,8 
poäng. 1956-års NRAU-test. som utsatts till 7-8 januari 
arrangeras av NRRL och är när detta Jäses en passerad 
händelse. 

r övrigt bör nämnas att EDR under året officiellt an
mält sitt utträde ur NRAU-organisationen. Dock skall 
EDR även i fortsättningen sträva efter att bibehålla nor
diskt gemensamma arrangemang t. ex. NRAU-testen, mm 
och även i övrigt understöda den skandinaviska samar
betstanken. Huruvida. det föreligger en enhetlig oppinion 
bland EDR:s medlemmar i linje med dess styrelsebeslut, 
läter sig för närvarande ej bedömma, men den plötSliga 
nedgängen i deltagarprocent fran EDR:s sida under 
NRAU-testen kan eventuellt ge den noggranne observatö
ren några upplysningar. . 

QTC 
QTC har under det gängna äret lidit en stor förlust i 

och med att SM5WL, som redigerat tidningen i över 25 
är, gätt bort. I ett par övergängsmänader skötte SM5IQ 
arbetet pa ett ytterst föredömligt sätt men överlämnade så 
smäningom redaktörsposten till SM5CRD som stod för 
numren 5- 12. 

De tolv numren, därav ett dubbelnummer, rälmade sam
manlagt 288 sidor. 

DIPLOM-VER]{SAMH1<:'l'EN 

Under 1955 har utdelats 151 W A SM eller i det närmaste 
lika mänga som under föregående är. Totalt har per den 
31/12 1955 utdelats 626 WASM till amatörer i 54 länder. 

30 ansökningar om W A C har förmedlats lIll lARU, 
varav 7 avsäg fon i och en 3,5 Mcls cw (SM4APZ). Ge
nom SSA har dessutom förmedlats ansökningar om 17 
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andra diplom (WBE, C. A., 101, DPF). Dessutom har ett 
stort antal brev med förfrägningar beträffande diplom 
besvarats. 

SM5AFU, Gunnar B, HOlmberg 

RÄVJAKT 

Av landsomfattande evenemang på rävjaktsfronten kan 
nämnas årets svenska mästerSkapstävlingar. vilka på ett 
förtjänstfullt sätt ordnades av Karlskrona Radioklubb. 

Den av NRRL:s Trondheimsgrupp arrangerade land
kampen blev tyvärr mycket sent utlyst, men de 8 star
tande svenskarna lade beslag pä de 6 första platserna. 
TäVlingen avses bli ärligen äterkommande. 

Ä ven under 1955 har flera llcenserade amatörer och 
SSA-medlemmar rekryterats bland sådana, som ursprung
ligen värvats till rävjägare och därigenom kommit i kon
takt med amatörradio och sändaramatörer. 

SM5IQ, Al f Lindgren 

FRAN DlSTRn(TEN 
SH3 

Några särskilt anmä.rkningsvärda saker har icke före
kommit inom distriktet. Ästölägret genomfördes under re
kordanslutning den 11-17 juli, och härtill bidrog kanske 
främst det vackra vädret. Sändar- och mottagarmaterie
len har, trots att läget denna gäng Icke blev den vänta
de ekonomiska succ~n förbättrats, och f. n. byggs ett 500 
watts slutsteg till 20-metersstationen. GUllängets radio
klubb (Ö-Vik) har i samband med meeting ha ft en liten 
orienterande utställning om amatörradio. 

Gävleamatörerna hAller regelbundna meeting andra tors
dagen i varje månad och ägnar sig i övrigt flitigt år räv
jakt. Annonsering i dagspressen om utvidgande a v verk
samheten har Icke gett nägra pätagliga resultat, vilket 
kan tolkas sä, att teknisl<t intresserade ungdomar f. n. 
icke synas vända sig mot amatörradion och liknande tek
niska hobbies, 

Sundsvallsföreningen har regelbundna sammankomster 
och disponerar över en klubblokal i staden. 

Härnösand häller till i Tekniska läroverkets laborato
rium och har en klubbstation uppställd som är flitigt 
använd. Byggnadsverksamheten för Ästösändarna skötes 
härifrån. 

SOllefteåamatörerna idkar :»hemmameeting» och förenar 
då XYL-ernas stickjuntor med hamsens radioprat. 

I övriga tätorter synes klubbverksamheten ligga nere. 
Tittar man däremot i testprislistorna. finner man att den 
individuella aktiviteten är god, och det får väl anses vara 
ett av amatörradions mål. 

DL3, Sven Granberg 

SM'" 
!\(öten. 4:e distriktet har under äret haft tvä större 

meeting, ett i Säffle den 22/5 och ett i Ludvika den 23/10. 
Tillställningen I Säffle bjöd bl. a. pä 2 mtrs-föredrag av 
SM6ANR samt demonstration av mycket vackert byggda 
exemplar a v sändare OCh mottagare. Det var faktiskt 3:e 
gängen som propaganda har gjorts i distriktet för UKV. 
(Första gängen -5VL och andra gängen - 5MN.) övriga 
förehavanden i Säffle framgär av referat I QTC nr 10. 

Mötet l Ludvika blev en mycket lyckad tillställning med 
över 50-talet deltagare (även frän 3:e dlstr.). 4GX pra
tade länge och v ä I om alla slags förekommande radio
komponenter (de för en ham vanligaste). För- och nack
delar omtalades samt kunde de flesta komponenter demon
streras på en uppsatt karta. Efter middagen, som bl. a. 
även upptog ett gratIslotteri med förnämliga vinster 
(ASEA hade skänkt stor QRO-transing), hölls ännu ett 
föredrag nu om oscillografer (illustr. med stillbilder) av 
4KZ. 4NK omvaldes med acklamation till QSL-man för 
4:e dlstr. Referat frän Ludvika (skrives av --4KZ) har 
ännu ej Ingätt till QTC. Efter mötet samlades de flesta 
deltagarna i hemmen hos --4KZ och -4NK för praktisk 
UK-demonslration med skeds. 

]\:.ursvcrksamhet har ej inrapporterats från någon del a v 
distr. Undertecknad har själv haft Igäng en privat kurs 
för tre personer som väl snart leder fram till nya B-lic. 

l.'est.er. Distr. har ej varit intresserat av de arrange
mang som tIdigare hölls mellan 4:e och 7:e distr. eller 
under liknande tävlingar. lndlv, har framförallt --4APZ 
och 4BPM bävdat sig i jUl testen 1954. 

2-mtrs-aktlvlteten har glädjande nog ökat kraftigt. 
Utom 4NK, som är primus motor, äro framförallt 4KZ, 
4LB, 4KF, 4BQA och 4BIU Igäng regelbundet, men flera 
fullt körklara stationer flnnas f. Ö. I Kristinehamn, Väl
berg, Säffle och örebro. I Karlstad har en »Old Timer> 
byggt en större TV-rx. Frän Torsby rapporteras också 
TV-aktivitet. Pä denna plats gär Oslo in stadigt nästan 
varje dag. 

Anslutningen till SSA frän de lic. hamsen är dålig. 
Aven undersökning i maj framgick, att omkring 27 % 
ej voro or:ganiseradc hos oss. Det kan tänkas att denna 
siffra rentav är högre! en del andra distrikt. Underteck
nad lovade på sista stora styrelsemölet att ordna med en 
täVling för att fä fram större anslutning till SSA. Täv
lingen kommer. 

Provavlllggnlngen i Värmland har vid flera tillfällen 
tagit oroväckande läng tid frän och med det ögonbliCk ve
derbörande lagt in ansökan till verket och till provets av
läggande. Vid dessa tillfällen har onormalt korta varsel 
givits i förväg, varför ärendet togs upp med 5AOG som 
i sin tur efter utredning ocb förhandlingar rättat till de 
anförda missförhällandena. 

önSkemål. Att alla lic. hams organiserar sig I SSA! 
Större aktivitet pä vära amatörband I synnerbet värt 80
mtrs-band, som jag hoppas att vi aldrig behöver förlora. 
Till sist uttrycker jag förhoppningen om ett gott och 
lyckosamt 1956 för oss alJa. 

DL4, Karl-Otto österberg 

DL5/STOR-STOCHHOL1\[ 

Under året har 3 distriktsmöten hälJits. Dessa arran
gerades i samarbete med lokalklubben StockhOlms Radio 
Amatörer. Till distril<tsmötena Inbjöds föredragshällare. 
Bland andra SM5MN frän Linköping som talade om UKV 
vid mötet i febr., SM4GL frän Falun som talade om och 
demonstrerade VFX vid mötet i maj och SM4XL frän 
Borlänge anförde sina synpunkter på moderna nycklings
metoder i nov. Vid det sistnämnda närvoro v. ordf. i SSA. 
SM5AO, som bidrog med " Vad gör SSA» och QSL-chefen 
SM5AQV redogjorde för QSL-verl<samheten. 

DL5/S Kurt Franz~n 

SI\[5(LANllSORTEN 

Antalet sändaramatörer har ökat under 1955 med 15, 
Medan lyssnarantalet Sjunkit med 1 (en). Fördelningen 
har sjunkit frän 72 till 54 orter. Antalet Icke medlemmar 
har, glädjande nog Sjunkit, till 69 (1954 75 st). Detta är 
den markantaste förändringen sedan undertecknad blev 
vald till DL. 

Korrespondensen har omfattat 33 ankommande och 21 
avgäende brev samt dessutom en del tIdskriftsförmedling
ar. 

Ett meeting har hällits i Västervik, med ett relativt 
lägt antal deltagare, ca 30. Det har framgätt att avstån
det avsl<räcker. Ett planerat meeting i Nynäshamn Inställ 
des 1 brist på intresse frän nämnda orts hams. Nästa 
meeting skall hällas l Nyköping våren 1956. 

Aktiviteten på banden inom distriktet har varit normal. 
av »handavlyssningen» att döma. Dock verkar det som 
DX-aktiviteten tilltagit. 

Klubbverksamheten är dällg, med undantag av ett par 
orter. I Linköping, t. ex. är verksamheten enligt uppgift 
plus minus noll. Vi fär hoppas att aktiviteten ökar I sam
ma takt som konditionerna tilltager. 

DL5/L Matz Bjureen 
Bromma den 22 januari 1955. 

Ingemar Mltnltzl,y 

Sekr. 


BESÖK 
W2APF kommer att besöka Sverige under 

en jordenrunt tripp tillsammans med sin XYL. 
Paret har i skrivande stund redan börjat sin 
resa som skall ta ungefär tre månader. 

De som vill ha kontakt med David kan sätta 
sig i förbindelse med kansliet. 

http:l.'est.er
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Fassändare för ESB, AM, och CW 
Av SM5EY, B. Pettersson, Uoftmässen, F1, VästeTås. 

Då det nu är mer än 6 år sedan ESB av
. handlades i QTC-spalterna, och eftersom åt

skilliga önskemål om enklare beskrivningar 
influtit ämnar jag här beskriva den enklaste 
ESB-sändaren som hittills konstruerats. 

Enkelt sidband med undertryckt bärvåg' kan 
åstadkommas, dels enligt filtermetoden, dels 
enligt fasmetoden. Vid filtermetoden filtrerar 
man bort ena sidbandet plus bärvågen. Detta 
är endast möjligt på låg frekvens, varför minst 
en blandning erfordms till arbetsfrekvensen. 
Vid fasmetoden moduleras två sinsemellan 90° 
fasförskjutna HF-spänningar med två sins
emellan 90° fasförskjutna LF-spänningar i en 
balanserad modulator. I detta fall fasas ena 
sidbandet bort samtidigt som bärvågen balan
seras 1:)ort i den balanserade modulatorn. Fas
metoden kan brukas på arbetsfrekvensen. 

Enligt handboken ger ESB en effektiv för
stärkning på 9 db = 8 ggr i effekt, varför 
läsligheten hos denna sändare med c:a 125 w 
input kan jämställas med 1 kW AM. 

Då samtliga kretsar i denna 80 m-sändare 
är stämda till 80 m är oscillatorkretsen helt 
skärmad, och de övriga kretsarna så placerade, 
att de icke »ser» varandra. Trirnrarna och mot
stånden i HF-fasvridningsfiltret är placerade 
på en keramisk stand off ur en TU-enhet. Mot
stånden i det lågfrekventa fasvridningsfiltret 
bör placeras lätt utbytbara utifall centerfre
kvensen 400 pis (4 kQ, 0,1 ,uF) inte skulle pas
sa din röst. Detta filter, som jag konstruerade 
får någon månad sedan ger i mitt fall c:a 25 db 
undertryckning av det icke önskade sidbandet. 

Före den egentliga trimningen av sändaren 
tillses att klass A-förstärkaren och slutsteget 
arbetar fullt stabilt. Med P l drar man på bär
våg och avstämmer sändaren på c:a 3750 kels. 
Trirnrarna vrides nästan helt in = 27 pF på 
80 m (11 pF/9 Mc/s, 8 pF/20 m) . Med P 2 på 
mitten finner man sedan ett dip vid ungefär 
14 pådrag på P , (bärvågsundertryckning) . I 

en mottagare med kortsluten antenningång 
lyssnar man på signalen (ser på S-metern) och 
försöker växelvis med P l och P 2 undertrycka 
bärvågen så mycket som möjligt. Med en trim
nyckel kan man med trimrarna ytterligare för
bättra. undertryckningen utan att därför gå 

alltför långt från ursprungligt värde, 27 pF. 
När detta är klart moduleras sändaren svagt 
med en tonfrekvens på c:a 1500 pis. Mottaga
rens kristallfilter sättes i selektivaste läget, 
och på S-metern skall man nu finna tre mar
kerade toppar när mottagaren avstämmes runt 
sändarens frekvens. Mottagaren ställes på det 
svagaste sidbandet, och med trimnyckeln ju
steras trimr.arna till minimum på S-metern 
(sidbandsundertryckning) . Utan modulering 
efterjusteras bärvågsundertryckningen med 
P l och P2, och sedan försöker man återigen 
förbättra sidbandsundertryckningen. På 80 m 
sänder ESB-stationerna på det lågfrekventa 
sidbandet, och skulle fel sidband vara under
tryckt är det bara att växla balanserade mo
dulatorns gallerledningar till LF-filtret. 

Vid sändning skall 807: ornas viloström vara 
c:a 40 mA. Antennen kopplas så hårt till sän
daren att när man ett kort ögonblick drar på 
P l till fullt, anodströmmen går upp till drygt 
250 mA. Begränsa volymen vid tal, så mätaren 
inte slår upp mer än till knappt 250 mA. Vid 
»AM»-sändning är det lagom att med P l dra 
på c:a 75 w bärvåg (c:a 100 mA). Vid CW
sändning drar man på full bärvåg med P l och 
kopplar in nyckeln efter egen smak. 

Motståndet på 100 fl i 6AG7 :s galler mins
kas eller tages bort om drivningen inte skulle 
räclm till för slutsteget. 

För närvarande kör jag kristallstyrt på 
9 Mc/s, och blandar i en 6BA7 till de olika ban
den. Denna enkla blandare orsakar obehöriga 
blandtoner, varför jag skall gå tillbaka till det 
gamla systemet. Jag tänker använda en Geloso 
VFO med mycket reducerade spänningar, följd 
aven katodföljare. Trimmarna i HF-fasvrid
ningsnätet tänker jag parvis placera i botten 
på varje plug in spolstomme för att åstadkom
ma snabb band-QSY. 

Vid mottagning av ESB inställes mottagaren 
enligt följande: 

1. 	öka mottagarens selektivitet med Xtal-fiI 
ter e. d. 

2. 	 Ställ in på signalens maximum. Avgöres 
medelst hörsel, maxindikering på S-meter 
eller »magiskt öga». 
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61967 

R2fT RT2J RsoT RT29 ' RS3 

65117 6SL7 

3. 	 Dra ner HF-förstärkningen och dra på full 
LF-volym. 

4. 	 Slå från A VC och slå till beatoscillatorn. 
Vrid sakta på beatpitchen tills talet fram
träder naturligt. 

Eventuell distortion kan bero på att man 
använder fÖr mycket HF-förstärkning, vil
ket gör att ESB-signalen slår ut mottaga
rens beatosc. All Ijudstyrkereglering sker 
med HF-kontrollen. 

73 och väl mött på ESB 
SM5EY 

Eftorsom red. själv aldrig kört utan endast hört och 
läst om ESB skickade han -EY:s artikel tlU en annan av 
vära ESB-speclallster för att fä ett utlåtande och här 
föl,jer -AQ\V:s komment.a.rer: 

Fasvridningsnätet för lågfrekvens C26-C27-R19-R20 
är byggt enligt samma id~ som fasvridningsnätet för hög
frekvensen C12-C13- R10-Rll. För att en bra sid bands
undertryckning skall erhällas måste de bäda sinsemellan 
90° fasförskjutna LF- (och även HF-) spänningarna vara 
lika stora - även ett måttligt fel av s torleksordningen 10 
% 	 medför att den bästa undertryckning som kan erhällas 
endast är av storleksordningen 20 å 25 dB. EY:s LF-fIlter 
har den egenskapen att de bäda utspänningarna alltid är 
90 0 fasvridna i förhållande till varandra men förhållandet 
mellan utspänningarnas amplituder varierar proportionellt 
mot frekvensen, vilket gör att sidbandsundertryckningen 
inte blir bra för frekvenser en bit ifrä.n nätets centerfre~ 
kven s. Om nätet är trimmat för bästa undertryckning vid 
400 P/s kommer undertryckningen vid 1000 p/s att bli 
endast 7.5 dB i a llra bästa fall! En sidbandsundertryck
ning på 25 dB eller lägre gör att signalen blir svår att 
ställa in ifall mottagaren har större band bredd än ca 2,5 
kp/s - i ARRL's Single Side band for the Radio Amateur 
hävdas alt sämre än 30 dB undertryckning bör man inte 
tillåta med hänsyn till mottagningen av signalen och med 
tanke på QRM från det ofullständigt undertryckta sid
bandet bör man sträva efler ca 40 dB (7 S-enheter), Då 

Koml)Onentvärden: 

Cl-500 pF R4 . R:>--400 ohm 
C3, C6, Cll-50 pF R7-250 ohm 
C4-25 pF R9, R17-200 ohm 
C5. C8, C16. C17, C22-- R10, Rll-l,5 kohm 

10000 pF R12-5kohm, 10 W 
C7, C10, C2l, C24, C26, R13-l kohm 

C27-0,1 p:F RH, R15. R18-20 kohm 
C9-500 pF discjkeramlsk Rl6-lQO ohm 
Cl4-l0 pF R19, R20-4 kohm 
C19- 1000 pF R2l, R23-2 kohm 
C20-200 pF R25-5 kohm 
C29. C30-5000 pF R27, R28, R30, R3l-300 
C3l-2000 pF kohm 
C28, C32-8 /lF R29-3 kohm 
C2, C15, Cl8--l00 pF va R32-50 kohm 

riabel R33-2 Mohm 
C12, C13-3----30 pF Philip- R22-0,5 MOhm pot.

trimmer Pl-l kohm POL 
C23-500 pF variabel P2-500 ohm pot,
Rl-200 kohm Dr - 10 varv tätlIndad l 
R2. R3, R8, R21, R26- l00 mm lacktråd, 10 mm din

kohm meter 

nätet anvä.ndes för högfrekvens blir den procentuella va
riationen mellan utspänningarnas amplituder mycket 
mindre - om nätet C12-C13-R10-Rll är trimmat för 
bästa undertryckning vid 3.7 Mp/s blir bästa möjliga Un
dertryckning vid bandgränserna 3,6 och 3,8 Mp/s ca 37 
dB. Felen på grund av amplitudobalans i HF-nätet kan 
alltså ur amatörsynpunkt försummas. 

SM5EY's lågfrekventa fasvrldnJngsnät kan inte med 
gott samvete rekommenderas, men man kan naturligtvis 
använda det tills man hunnit bygga eller köpa ett riktigt
90 0 -näl. 

I de senaste årgångarna av ARRL Handbook finns en 
nätkonstruktion som inte är särskilt svär a tt bygga själv 
och det finns även bra 90°-filter att köpa färdiga, än sä 
lä nge bara i USA. men importen är fri för delar av detta 
slag - man skriver till företaget för en faktura och när 
man fätt den går man till banken, köper en check på be
loppet och sänder den till företaget och sälter sig sedan 
ner och väntar på paketet. Barker & 'Vill iamson tillver~ 
kar ett bra 90 0 -filter insatt i ett metall rör med oktalsockel 
- det kostar ca 5 dollar och typbeteckningen är 2Q4. Ä ven 
firmorna Central Electronics och Lakeshore Industries 
säljer färdiga filter för liknande priser. VI får hoppas att 
SM5ZK snart tar in litet ESB-komponenter, i synnerhet
90 0 -filter. 

SM5AQW 
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DX-SPRLTEN 


DEN HÄR GÅNGEN UTLYSES 


2 TÄVLINGAR 


VAR MED OCH VINN! 

DX-red. vill nu återigen sätta läsarna på ett 

litet prov - denna gång med den baktanken 
att kunna slå två flugor i en smäll. Även om 
en fluga inte surrar något vidare så surrar två 
flugor 3 dB mera. Så här skall provet gå till, 
hör nu noga på : när Du studerat problemen 
härnedan och svettats fram en lösning, skickar 
Du in den direkt till DX-red. - se adress i 
föregående spalt - och bifogar en DX-l'apport. 
Den lilla uppgiften går helt enkelt ut på att 
Du skall lura ut vad som skall stå i de tomma 
cirklarna i figuren nedanför - som en liten 
ledningstråd ' vill vi gärna rekommendera Dig 
att gärna ta Din radiologiska hjärna i bruk. 
Till yttermera visso vågar vi påstå att den 
först inkomna lösningen från varje SM-distrikt 
kommer att belönas på ett särskilt sätt. 

~ I 

DX-reds lilla försök att göra en samman
ställning av SM-resultaten i CQ-testen 1955 
har fallit ganska platt till marken - gossar
na utanför SM5 har hittills inte avslöjat något 
som red. kan göra en sammanställning av. I 
CQ kan man läsa att SM6ID har över 100.000 
poäng i allaband cw-klassen och har han över 
120.000 lär han ha vunnit den enligt vad DX
red. kan förstå - två SM5-stationer vilka 
önskar förbli anonyma har åstadkommit re
sultat som ligger strax under den siffran. 

Från JA1FG, ordförande i JARL, har SSA 
fått ett brev beträffande KA-stationernas ställ 
ning på amatörbanden, och vi återger huvud
punkterna i hans brev i fri översättning: 

»a. 	Stationer med prefixen KA2- KA9 är mili
tära radiostationer och de är endast auk
toriserade för trafik med andra KA2-9 
eller andra militära radiostationer (t. ex. 
stationer tillhörande the Military Amateur 
Radio System, MARS). Traiik mellan KA2 
- 9 och en amatörstation som är lagligt 
licensierad i Japan eller andra länder är 
förbjuden. 

b. 	 Radiotrafik med stationer med prefixen 
KA2-9 efter den 16/7 1952 när upprättan
det av militära radiostationer blev godkänt 
av the Joint Committee of the United States 
and Japanese Governments är inte att anse 
som kontakter mellan amatörradiostatio
ner. 
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c. 	 Enligt regel nr 6 i bestämmelserna för 
DXCC kommer förbindelser med KA2-9 
efter den 16(7 1952 inte att räknas som 
amatörradioförbindelser med Japan, och 
prefixet KA skall strykas från ARRL-s 
lista över DXCC-länder.» 

I brevet står ingenting nämnt om KA0
det vore tråkigt om eventuella QSO med 
KA0IJ skulle ogiltigförklaras. 

DX-red. vill härmed utlysa en liten litterär 
pristävling för alla hams över tre ämnen: 

1. 	Mitt favoritband 
2. 	 Vad jag menar med DX 
3. Varför jag inte bryr mig om DX 
Deltagare bör sända sina alster till SM5ANY 

senast den 15 mars 1956 - tre förstapriser 
kommer att utdelas och vinnande bidrag kom
mer i QTC om författaren så önskar. 

Från SM-vännen Dr. Biter, XP8QZ, har in
kommit ett något försenat msg, där han för
fäktar att XP8UU aldrig var där utan satt 
hemma hela tiden. 

På banden har det varit ganska lugnt av 
rapporterna att döma - DX-red. har tillbring
at det mesta av julen på säkert avständ från 
tx och rx och har mycket ringa erfarenhet av 
vad bandet kunnat ge. 

På 80 meter 
har SM4APZ tillbringat mänga sena stunder 
under jul- och nyårshelgerna - han har kon
taktat W1, 2, 3, och 4, VE1ZZ och VE1VH, 
CT1TT, CT2BO, 4X4CJ, YI2RP, VQ4EA 0100, 
UA3EJ, UA1KAI och dessutom har han tidigt 
på morgonen hört FG7XB och W7SFA. Bengt 
har nu fått QSL från W6GAL/7 i Arizona för 
3,5 Mc-FB. SM5AQW fick rprt på sin ESB 
från V01D via en DL4 och har vidare på fone 
HA5KBA och på cw SV0WT - nr 85 på 3,5 
Mc. W.-stationer har hÖrts strax ovanför 3,8 
Mc många kvällar under julen och under bör
jan av januari, alla på ESB - en av de bästa 
signalerna har varit W3JM. Från Carl-Eric, 
SM5BFR, kommer en fb rapport och han har 
bl. a. loggat W2PEO, K2CHQ, V06N och 
VE1RM, alla mellan 0500 och 0830. BFR an
vänder 2 X 20 meter dipol som hänger 8 meter 
över marken samt 200 w input - mottagaren 
är en HRO. SM4XL har under hösten wkd YU, 
YO, SP, HA och OK på bandet. SM4-2732 har 
lyssnat på W4MWX 0015 och V02N 2340 (på 
fone ?). SV0WT är gärna QRV för SM-QSO 
- han är nykomling på 3,5 Mc. 

På 40 ' meter 
har SM1BVQ glad i hågen loggat EA9AP, 
KG1KK och OX3RU - Björn gör lumpen i 
Sthlm för tillfället så han har inte många till 
fällen att representera SM1 på banden 
eventuellt kommer han igång snart som 
SM1BVQ/5 med vy qrp. SM4XL visar upp YU, 

OK, HA, YO och SP samt UC2AA - den sist 
nämnde lär ha ordentligt tillstånd att QSO 
utanför järnridån; QSL via DL7AA. Kjell, 
SM5CCE, har låtit höra av sig med ett ufb 
brev - tack OB - och han har val' it ganska 
regelbundet på 7 Mc om morgnarna. I loggen 
finns alla W-distrikt utom W5 (totalt 19 sta
ter på .1 Mc) och dessutom har han nycklat 
med diverse PY, YV samt HK, VE och KL7. 
Kjell har kört 67 länder enbart på 7 Mc och 
har hittills fått kort från 51 av dem - han 
har nyligen sänt in korten för W AE III. 
SM5CCE-s rig innehåller en 807 i slutsteget 
med ca 50 watt, antennen för 7 Mc är en halv
vågs dipol och mottagaren en R1155 med pre
selektor. SM4- 2732 nämner i sin rapport 
YI2AM och F A8MB 2350, båda på fone. Från 
40 meter dubblar vi sedan till 

20 	meter, 
där SM5ARL mitt i natten ficl, tag på OA4M 
på fån - från 2732 har influtit en fb lista över 
hörda A3- DX: ZL1FK, ZL2BE, ZLIJX alla 
0800-1000, ZS2AX 1035, ZS6AWH 1HO, 
ZD6RM 1735, KG1AA och KG1KO 1630, 
VK7RX 2005, HZ1AB 1515, PY4MB 2130, 
VQ4FQ 1435, YI2T 1630, VE7 och W6/7 1800, 
CR7AR 1800 samt slutligen V02AO - tnx 
OB. SM1BVQ passade på att logga ett femtio
tal W av alla de slag under helgen. SM5CCE 
berättar om bl. a. KH6, KL7, KG1, ZS samt 
olika VK och ZL - Kjell hal' kört 39 stater för 
WAS och saknar bara 14 kort för sitt DXCC 
- antalet länder totalt är 112 varav enbart på 
14 Mc 88 länder. SM5AQW har på ESB pratat 

med VK3AEE, VK2VA, VK2ZF och VK4VJ, 

alla 1200-1500. 


På 15 meter 

har det funnits en hel del att välja på - från 

Olle, SM5KV i Sigtuna, har anlänt en fin rap

port som talar om UA6KOD, 3A2BH (HB9KB 

operator, QSL via USKA), 9S4AX, W1, 2 och 

8, KP4KD och KP4QR, KZ5KA, CR6BX, 

3V8AN, EA9AP, LU3DAW, PY, VS6DE och 

VS6DG, J A3AB och 3JM, CR9AH och från 

Oceanien ZL1, 2, 3, VK2, 3, 4, 5, 6, KG6AFY, 

W6FQFfKG6 och slutligen VK9XK. De 'som 

inte ville svara var herrarna VQ6LQ, ZP6CR, 

CE3AG, ZD9AC samt CP5, XE1, OX3 och VP8 

- 5KV kör med QRP, endast 15 W; Du be

höver inte öka effekten om Du sätter upp en 

beam Olle. Listan från SM4-2732 innehåller 

ZL2BE 0900, ZL3FB 1130, ZS2,6 1300, VQ4RS 

och -4FQ 1130, MP4KK 1445, VS6CO 1130, 

VU2CK 1315, VK2, 3 och 6 1330 samt VP6WR 

1330. SM4XL berättar om 4X4IE, ZB1EB samt 

YU, OK, HA, YO och SP. SM5ARL nämner 

W, ZL, VK och en IT1 (bra för WAE). 


På 10 mete o 

har SM4-2732 lyssnat till 3V8BL, ZC4BU, 

FA8MB, OD5AB, PY4DK, ZS6RY och SV0WO 

- alla mellan 1100 och 1600. .. 




\ 
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Några adresser: 

AC5PN: The Dechen, Choling Palace, Thimpu, 
Bhutan, c/o Post Office, Kalimpong, India, 
Via CaJcutta, 

EL2D: Box 48, Monrovia, Liberia, 

VK3-byrån: WIA, Victoria Division, 191 Queen 
St" Melbourne Australia. 

VQ5EK: Bill Campling, box 1803, Kampala 
Uganda. 

VS4BA: c/o postmaster, Kuching, Sarawak, 
via Singapore. 

XE1MB: Juan Castellanos Ramirez, Privada 
Ejercito 30, Guadalajara, Jalisco, Mexico, 

DX-red. önskar läsarna fb DX under februa
ri - 73 & good luck OMs 

SM5ANY &. SM5AQW [ne. 

I VÄSTERLED 

Nu är det väl sent att önska Gott Nytt År 
och allt det där. Jul- och nyårskorten har bör
jat blekas av det sparsamma solljuset och the 
second operator roar sig på kvällarna med att 
klippa ur kortens tomtegubbar. De efterläng
tade helgdagarna är bara ett minne. Hela lag
ret av 10 Amp.-proppar är redan förbrukat och 
julgranen har genomgått sin renesangs och är 
nu stommen i den där beamen som saknades 
under sista UK-testeen. Istapparna hänger ner 
från den, efter juldagarnas stormiga nätter, 
slaka dipolen. De blå DX-ringarna under ögo
nen börjar upphöra att imponera på bekanta 
och de säger sinsemellan att ringarna härleder 
sitt ursprung av andra orsaker, Ungefär så ter 
sig tillbakablicken på tiden efter årsskiftet, 
eller hur? 

Juldagarna för G-landets hams förflöt unge
fär på samma sätt som för hamsen i SM, I G
landet var det största problemet vilken TV
kanal man skulle titta på och om man skul
le kunna ha QSO samtidigt som XYL och ung
arna såg julprogrammet. 

För Mr, Ham är det bäst att ha många gran
nar, många okända grannar. Om han känner 
flera av dem beror det i allmänhet på BCI
QRM från riggen. När den komersiella TV:n 
släpptes lös på förvinternkanten svämmades 
radioaffärerna över av färdigbyggda och 
obyggda convertrar för den nya TV-kanalen. 

Hamsen lämnade det ordinarie knåpandet och 
började att snickra ihop dessa. Kanske det 
första bygget med XYLs gillande! 

Intrycken vid rundvandringar i surplusaffä
rerna i London för några år sedan kunde jäm
föras med de, som den där prinsen hade i ba
garboden. Nu finns det inte mycket kvar av 
US-surplus längre. Däremot har man börjat 
att släppa lös G-surplus. Marchoni hade nog 
glatt sig åt utvecklingen sedan de dagar han 
»lekte radiobåt» utanför G-landets ostkust. 

I en av surplusaffärerna t;äffade jag G5BC, 
Genom hono!TI kom jag i kontakt med BBC 
Radioklubb. Den utgör en sammanslutning av 
hamradiointresserade anställda inom BBC. 
Klubben förfogar över två signaler. Signalen 
för gruppen på central-BBC är G3AYC. Bakom 
den signalen gömmer sig ett flertaloperators 
som alla i huvudsak kör A3 på 3,5 och 14 Mc 
med en input av omkring 100 W på två 807 
parallell ut över en dipole 2 X 20 m. RX är en 
AR88. 

SM verkar att vara ett ganska avlägset land 
för G-hamsen. A v de hams jag talat med är 
det inte många som har kört något flertal SM. 
Våra kort är eftertraktade både just som kort 
och som medel att erövra något av de diplom, 
som utdelas i SM. Tyvärr har vi fått ryktet 
om oss att lova runt, men hålla tunt, när det 
gäller QSL, QSL:et betyder faktiskt många 
gånger minst lika mycket som en väl läsbar 
CW och en vacker T. Genom hamradion får vi 
många vänner runtom klotet och gör vårt land 
känt inte bara bland hamsen utan också bland 
hamsens »fastrar och morbröder». Om nu det 
hänger på ett QSL så borde vi allt försöka att 
anstränga oss lite mera med att få iväg det. 
Vi tycker nog också själva det är trivsamt att 
få QSL. 

Min värdinna kom nu in med en dammsuga
re som hörs både LF- och HF-mässigt sett. 
Den går på alla möjliga och omöjliga band 
samtidigt. Hon, värdinnan, tittade med beund
ran eller kanske rättare med undran på min 
RX som piper fram SM-CW. En svag doft av 
chips stannade kvar i rummet då hon hade stä
dat färdigt och gått sin väg. Ute vältrar sig 
januaridimman och jag »drar mig tillbaka i 
den» samtidigt som jag önskar en god fort
sättning på det nu en månad gamla året. 

73 de SM8BPB. 

Tvåbandskrets 144/432 MC med QQE 06/40 


Vi hade tidigare i UK-spalten omnämnt en 
intressant nykonstruktion, som herrar -5AY 
och - 5AOL labbat med. Några provexemplar 
av konstruktionen har gett så goda resultat, 
att vederbörande översänt måttskisser och fo
tografi för publicering i QTC. 

Konstruktivt sett rör det sig om en UK-upp
laga aven av de multibandskretsar, som tycks 
vara moderna på långvågen, och vilkas för
och nackdelar livligt diskuterades i QTC för 
några år sedan. 

I detta fall gäller det en tvåbandskrets (144 
och 432 Mc) på anodsidan av ett QQE 06/40. 
Av schemat ser vi, att gallersidan är avstämd 
till 144 och induktivt kopplad till en exciter för 
144 Mc. Gallerläckan för QQE 06/40 skall vara 
omkopplingsbar (röret ska ha olika gallerför
spänning, beroende på om det går som pa eller 
tripplare, se data för ovannämnda rör i QTC 
nr 11/54 sid. 250). Uteffekten från (den på 
schemat obefintliga) excitern ska vara varia
bel vilket lämpligen åstadkommes med en potte 
i skärmgallret på något av förstegen. 

Anodkretsen består aven svänglinje tillver
kad av försilvrade mässingsrör. Den ser ut som 
en ordinär svänglinje för 144 och uppträder 
också som en normal sådan på detta band. 
Kondensatorn C ska, med de mått som lämnats 
för svänglinjen, vara nästan helt invriden. 

Vid avstämning av kretsen till 432 Mc, vil
ket sker genom att kondensatorn C vrids näs
tan helt ur, uppträder svänglinjen från rörets 
anoder till vridkondensatorns anslutningspunk
ter som 432 Mc-krets, under det att resten av 
svänglinjen verkar som en kortsluten kvart-

OQE Ob/40 U.,(i _. _ "032. ,.,~ 

300 _A 

D 

Kopplings~ehcma på TX:ell. 

Komplett tx 144/432 Mc. ObseTvem uppbygg
naden av tvåbandskretsen näTmast kameTan. 
Att gå ut med svänglinjen vinkelTätt mot .a.nod
plåtanta äT inte pTceis att rekommendel'a; men 
å andra sidan hade en hOl'isontal montering a.v 
QQE 06/40 med/ört, att uppbyggnaden blivit 

Tätt otymplig. 

vågsstub för 432. Att antennen i detta fall 
kopplas till nämnda stub istället för till sväng
ningskl'etsen, har ingen större betydelse. 

Placeringen av vridkondensatorn (som ska 
vara antingen en splitstator eller en butterfly, 
i båda fallen med ojordad rotor och ungefär 
1,5 mm plattavstånd) i svänglinjen blir tämli
gen kritisk, alldenstund den samtidigt delar 
linjen i avstämd krets och sluten stub. 

Det är självklart, att vid avstämning till så
väl 144 som 432 Mc anodinstrument OCh/eller 
antennströmsindikering anlitas. 

Drosseln D består av 0,5 m tråd på 1 W mot
stånd större än 0,1 Megohm. 

Skärmgallermotståndet R vanligen 10-20 
lwhm 2 W. 

Konstruktörerna har anmält följande prak
tiska mätvärden : 

144 432 

V 400 V 400 V 
" 

V varierade med olika rör (150-220 V)
gl 

I" 200 mA 100 mA (ungef. maxvärden) 

I 6mA 4mAgl 
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praktiskt taget varje kväll sedan 18/11 och all SM4 Hällefors 

Ko "d 2-IOrF Jrl;1 
Jlcllo" f ' Q 1., _,., ..... u." 

b';:'t"~"IiJ", i ~ r,"nkt

r" ....d ....... r.t , 


Placerings- och måttskiss på svänglinjen. 

Aktivitetstesten 

Resultat från januariomgången: -5BDQ 76 
poäng, -5BRT 73, -7ZN 67, -4NK 52, --'50D 
48, -5MN 48, -5FJ 43, -5IT 35, -6ANR 32, 
---4BIU 24, -5BXW 22, -5AAD 22, -5BFM 
17, - 7CPB 17, -7BYB 15, - 5BPI 14, ---4LB 
14, -5CDI 11, -7YO 9. 

Barometerståndet i allmänhet något över 
760 mm och temperaturen flera grader över 
O. överraskande fina konditioner för årstiden. 
Längsta distans: 420 km (-6ANR och 
- 5BDQ). 

För månadens prestation svarade utan tve
kan en av våra C-amatörer, -50D i Enkö
ping. Trots att han och -5BRT qrm:ade var
ann våldsamt under kvällen (deras bearnar 
sitter bara något hundratal meter från var
ann), lyckades Roffe genom påpasslighet och 
god trafikteknik komma högst upp på listan. 

Kommentarer: 
-6ANR: .»En hel del qsb men i stort sett 

skapliga konditioner. Hörde även -50D, men 
det blev inget qso.» 

- 7ZN: »Lufttryck 765 mm och + 2 grader, 
fuktigt i luften samt nästan lugnt gjorde att 
condx var ganska bra. Särskilt mot SM5. Ak
tiviteten var ganska klen, men jag fick två 
nya stns, -7CPB (144,55) i Osby och -50D 
(144,65) i Enköping. » 

---4BIU: »Nya xtalkonverterns elddop. Hör
de -7ZN, -6ANR, -5IT, -5MN, -5FJ ufb 
flera ggr, men nil. Bättre drivning i tx:en och 
4 över 4 beam på väg. Ufb conds hela kvällen. 
Hörde ---4NK, -5BRT och - 5BDQ hur de 
än vred sina bearnar, hi. » 

Konstruktionen öppnar det lockande per
spektivet, att den ger oss praktiskt taget 432 
Mc gratis, om vi bygger (om) vårt 144 Mc pa 
på ovanstående sätt. Betrakta inte ovanståen
de rader som en komplett och slutlig bygg
beskrivning utan som en presentation aven 
ny och frisk konstruktionside. Jag utgår frå.n 
att -AY och -AOL gärna står till tjänst 
med kompletterande upplysningar. 

- MN 

- 5FJ: »Bra conds på sista testen. Det var 
första gången jag körde Sthlm med baksidan 
på beamen ! Nya stns för mig var -50D och 
-5AAD. » 

---4NK: »En av de trevligaste testerna. 
Conds ganska bra och mångt stns hörbara här. » 

-5BRT: »Det var överraskande, att' både 
-50D och jag kunde genomföra testen med 
åtminstone något så när hyggligt resultat trots 
fruktansvärda qrm från varandra. Det är inte 
mer än 100 m mellan antennerna. Jag hoppas 
motstationerna ursäktar att vi måste vara 
kortfattade. Konditionerna bra. Synd att inte 
flera SM7:or var qrv. :I> 

---4LB: »Resultatet av januaritesten blev för 
min del något bättre än vanligt, tack vare att 
jag lyckades få qso med -5BDQ. Har f. Ö. hört 
honom flera gånger förut minst lika bra men 
aldrig lyckats få kontakt. » 

-5IT: »Conds ganska bra här i stockholms
trakten. Jag kom underfund med att när jag 
skulle köra stns åt söder, skulle jag vrida 
beamen mot gasklockan här i Värtan (beam
riktning NV), då hördes -5MN 569 och -5FJ 
599. Vore det inte något för dom killar, som 
har en speciell riktning spärrad av ett hus el. 
dyL? Rikta beamen åt annat håll, mot ett väl 
reflekterande plåttak eller något liknande. 
Det kan löna sig. På reflexions-hörande! » 

-5BPI: »Tyvärr qrt efter qso med -5BRT. 
Sedan åkte ett mi ca-block all världens väg, 
och där satt jag lyssnande under fina .conds, 
varvid - 5MN kom in med 599 och -5FJ med 
559 etc. Nya hams på 144 denna vecka: -5CHH 
och -5NW i Aspudden resp. Lidingö. Kört 

tid träffat någon på bandet, mest lokalqso för
stås, men med tiden skall jag väl också oftare 
kunna nå en vidare krets. » 

-7YO: »KI 2330 hörde jag -5BRT med 569 
men han hörde tydligen ej mig, ävenså hörde 
jag någon i femte som ropade SM6AAB (?). 
Jag gissar att det var -5FJ, i varje fall var 
första bokstaven i suffixet F, qrg 144,18 och 
RST 339, så det finns tydligen aktivitet som 
vi ej hör här nere - men 5 :orna får ju rela
tivt goda dx sinsemellan och lyssnar ej så fli
tigt häråt. Jag är qrv här (Kalmar) varje tis
dag kl 2100. » 

J SM5 Enköping 

- 50D skriver:

l »Har kompletterat mottagaresidan med en 
ECC84 cascode konverter och jag använde den 
för första gången på sista testen. Den är inte 
i trim i hf-steget ännu, då jag inte har tillgång 
till instrument här i Enköping. 

Synd bara att man inte kan vara så aktiv, 
för plugget tar den mesta delen av tiden, men 
på fredagarna efter TV-tid är jag troligen qrv. 
Abt TV så dras jag med TVI, och den här vec
kan fål' jag halva Televerket på halsen! » 

OK Roffe! Det där med TVI låter inte så ro
ligt. Blir väl att börja med skärmning av 
TX:en och filtrering av output:en. 

SM6 Göteborg 

Rapport från -6ANR: 
»Det höga barometerståndet, som kulmine

rade 5-6 januari, förde även med sig DX
conds. Den 5/1 kl 2050 fann jag en S3-signal, 
som steg till S5 för att därefter avtaga och 
försvinna i bruset efter en minut. Det var 
G6LI, som ropade CQ, men han återkom sen 
inte mer. En stund senare hörde jag G8MW 
ropa CQ, men han fick qso med en P A-stn. Un
der kvällens lopp hÖrde jag honom vid skilda 
tillfällen köra DL-stns, men först efter 2 %, 
timmars arbete fick jag qso med honom med 
rprt 579. Han sa, att det var en bra öppning till 
Nordsjökusten med starka sigs, 599 och där
omkring. Han hälsade till SM7BE: 'Jag bru
kade köra honom, när jag var DL2MW och 
bodde i Hannover'. ,,\\ G8MW:s qth var Chesterfield, och hans sigs 
var de enda (bortsett från G6LI :s som hördes 
hit under öppningen. Av detta kan man lära 
två saker: 

a) under ingen årstid går man säker för 
DX-öppningar, 

b) en stn inne i landet kan under vissa för
hållanden ha större chans till dx än kuststns. 

Hurudana conds var hos oss den 5/1 vet jag 
inte, enär inga sigs hördes från SM, OZ eller 
LA den kvällen.» 

Tack för den intressanta rapporten, Jac! 

Ur ett brev från -4LB saxar vi: 
»Min tx består f .n. av EL91-EL91-QV04/7 

-832A-815, 30 W input, och på mottagarsi
dan har jag min gamla 6J6 xtalkonverter plus 
S--'76. Qrg är 144,81 Mc. Jag använde i tisdags 
under t~sten min 4 el. Yagi inomhus, fastsatt 
på en ca 2 m lång mast av aluminiumrör, i sin 
tur fastbunden vid min stol i shacket. Mycket 
praktiskt (!) men man får ju inte begära för 
mycket aven sådan antenn. Jag har f .ö. en 5 
el. Yagi på vinden, fast inriktad mot SSV 
(-7ZN, - 7BTT, -6ANR m. fL), samt en fol
ded dipole och en beam av typen ZL Special i 
shacket. Någon större aktivitet kunde jag inte 
märka under testen, förutom de tre jag 
qso:ade, hörde jag endast -7ZN, mycket 
svagt, samt en icke identifierad fonistn troli
gen i stockholmstrakten. 

F . Ö. inte mycket att tillägga, utom att det 
skulle vara roligt att få ett qso med Linköping! 
Omöjligt bör det inte vara, jag hörde -5VL 
med 579 den 6/9 -55, så några större hinder 
lär inte ligga i vägen.» 

FB. Nej, sträckan Hällefors- Linköping bör 
inte vara svår att klara av. Men låt oss först 
travestera ett gammalt ordstäv: bättre en 
beam på taket än tio i shacket! 

SM7 Osby 

I samband med senaste månadstesten till
fördes UK-gänget åtminstone en ny proselyt: 
SM7CPB i Osby, vilket framgår av nedanstå.
ende citat ur ett brev: 

»Min UK-debut skedde den 3/1 och lyckades 
faktiskt över förväntan, eftersom min input 
bara 5 W (C-licens) . Fyra qso avverkades un
der testen, de (o) lyckliga var -7ZN, -7BCX, 
-7BAEes -7BZX. Vidare hördes -6ANR kl 
2300- 2315 med RST 589, när det var som 
bäst. Men tji qso där. Hoppas att han riktar 
beamen hitåt nästa test. 

Stationen här är hopplockad, d.v.s. konver
tern är min egen, men tx es antenn är -CDQ:s 
(han är för tillfället qrt, väntar nämligen på 
sitt B-certifikat, hi). Tx : ECC81-EL84-832A, 
5 W, qrg 144,58 Mc. Rx: 3 rörs självsvängande 
konverter till en Radiola. Ant: 5 el Yagi på två 
bräckliga stakar (12 m över marken, 110 m 
över havet). 

-CQD vill förresten säga några ord om rö
ret 5763. Det är onödigt att kasta bort en mas
sa dyrbar tid på att försöka få fram detta rör, 
när Ni kan kuta in i närmaste radioaffär och 
där inköpa ett (eller flera) EL84. -7BZX, 
som snokat upp det åt oss här, garanterar att 
det är fb, vilket oxo -CQD kan intyga.» 

Du hälsas härmed välkommen i UK-brödra
skapet, Bengt. Alltså boys, beamarna mot Os
by och ge -CPB ett break! 
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SM4 Grängesberg 

-4NK skriver: 
»Dertna mänad avstår jag från att lämna 

rprt frän 4:e distriktet. Konstaterar bara att 
det rör sig! 
. I stället tänkte jag komma med ett förslag' i 

fräga om priser i denna test. Dä tiggeriet inte 
tyx leda till ngt resultat (?) undrar jag hur 
det skulle vara om vi bidrar lite själva? Hade 
tänkt att vi som är med i testen samtidigt som 
vi sänder in loggen även bifogar ett eller flera 
i~märken (frivilligt). I nov.-testen är 22 stns 
upptagna. Om de hade sänt 25 öre var, hade 
det blivit kr 5:50. Pä tolv män . gör det 66 kr. 
Mänga bäckar smä o. s. v. Nägra kanske läg
ger i 2 eller flera märken. C:a 100 kr om äret 
borde väl kunna skrapas ihop. Insamlingen re
dovisas ·män. för män. (endast summan) och 
förvaltas av t. ex. -MN. Ila av beloppet (ev. 
Y2 om det blir litet) tillfaller segraren och res
ten fördelas lika mellan de närmaste pä sä sätt 
att samtliga pristagare fick nästa ärs avgift 
till SSA betald och segraren dessutom ngn 
lämplig minnessak. Vad tyx? Kanske SSA do
nerar en ärsavgift också? Om prissumman 
skulle bli riktigt god, kunde ju ngt mer minnes
pris utdelas. Som sagt, ett förslag bara, men 
satsar en femma i grundplåt, om det gär ige
nom! 

Beträffande testreglerna duger de nuvaran
de ät mig! Kan de förbättras, är det bra. Mitt 
förslag i nr 12 kan ju slopas i nuvarande ut
formning, det var bara en tankegäng. Men det 
kanske kan utvecklas vidare. T. ex. (förslags
vis bara) en viss tilläggspoäng för gso med 
andra distrikt än eget, som blir högre allt efter 
svårighetsgraden. För enkelhetens skull bör 
den väl beräknas med hänsyn till distansen 
mellan centrala delar (ur UK-synpunkt) i var
je distrikt. Om denna tilläggspoäng skulle ges 
för endast ett gso per distrikt i varje mänads
test eller efter en fallande skala som ex. ger 
1f1-1/2-1/4-1/8 poäng o.s.v. sä långt det är 
praktiskt för resp. 1-2- 3-4 o.s.V. gso:et med 
varje distrikt mäste väl utredas närmare, men 
det kanske vore ett sätt att ge rättvisa åt alla 
så långt som möjligt. Det syntes ju av experi
mentet i nr 12 att den av -VL föreslagna be
räkningen missgynnar den som bor ensam i 
viss mån. I det prövade fallet hade ju 'mina' 
distriktspoäng ingen inverkan. Visst talar jag 
för de 'ensamboende' dx:arna, men jag önskar 
därför inte någon speciell favör utan ser saken 
endast ur allmän rättvisesynpunkt. För att ta 
ett konstruerat exempel. En 1-wattare i tät 
bygd, med inomhusantenn, kan plocka en hel 
del poäng på lokalqson. Alla som gso :ar honom 
fål' samma poäng. Blir det många sådana kan 
det ju t eoretis7ä förrycka testen. Ngn enstaka 
sådan stn är ju däremot 'ofarlig'. Det är nog 
lättast att se dessa 'problem' från våra egna 
orters speciella förhållanden, därför blir det 
väl.oftast så att vi talar var och en för sin sak. 

Men det går säkert att ganska långt tillmötes
gå olika orters önskningar sä läng'e de är rim
liga. » 

Tack Gunnar för Dina värdefulla uppslag till 
fromma för vär aktivitetstest! Vad först pris
frågan angär, lämnar jag först ordet fritt för 
ytterligare yttranden från läsekretsen, innan 
vi samlar oss för något beslut i frågan, Per
sonligen hade jag hoppats, att prisfrågan skul
le gå att lösa »firmavägem>, och i avvaktan 
härpå vädjar jag ännu en gång till - 5IT och 
-6ANR samt även -7BOR att ta en omgång 
med QTC annonsörer och andra lämpliga »of
fer». Framhåll därvid gärna det förnämliga 
initiativet från firma Transing förra året! 

Beträffande poängberäkningen för aktivi
tetstesten skrev jag i QTC 12i55, att vi i av
vaktan på fler yttranden borde hålla oss till 
de gamla reglerna. Sedan dess har flera av brö
derna uttryckt önskemål om en övergång till 
poängberäkningen för SSA UK-test (se QTC 
nr 9/55) . Så jag tycker gott vi kan bestämma 
oss för att köra efter dessa senare regler kom
pletterade med -NK:s tilläggspoäng för wkd 
distrikt enligt exempel i nr 12/55. Sen får vi se, 
om vi kan hitta på något ännu bättre för 1957. 

SM5 Kårsta 
-5BDQ, som hör till våra allra aktivaste på 

144, skriver: 
»Det nya året började med goda condx här 

uppe. Den första dagen på året hördes - 5MN 
med 58. Lokalgso med - 5BPI 144,34 och 
-5CDI 144,15 Mc, gth Spånga samt vidare 
med -5BXW 144,35. När sedan testen Kom, 
var condx minst lika bra, och 16 stns logga
des: 3 st SM4 : - LB, -BIU, - NK. Är -4KF 
grt(v) ? Alla med sigs över S7. - 7ZN var 589 
och - 6ANR 569. -5BPI Erik fick sitt första 
gso med -4NK. Och SM4-premiär för Erik, 
grattis! - 5AAD körde sitt första gso med 
-MN och - F J med övertygande sigs. - 5BRT 
körde förutom -7ZN även -7BYB. Men det 
fanns inte bara gHldjeämnen: - 5XP lade tyd
ligen av efter att ha fått T7-rprts på cw. Sri 
att Din tx krånglade. Men värst var det för 
-5BWX. Hans gro-trafo brann. upp, så den 
kvällen var förstörd för honom . - 5BPI:s tx 
behagade säcka så att han fick nöja sig med 
-4NK och sedan ligga och lyssna på de andra 
stationernas jakt utan att kunna ingripa. Men 
nu är han grv igen. 

Den 4/1 kördes -50D, -5U1J, -5AAD, 
-4BIU, - 5IT och den 5i1 -4BIU kl 2105 
m cd 57 på foni, fb sigs med 12 W och clamp
modulation. Kl 2225 brakade -7ZN in med en 
medelsignal av 57 på foni, jag själv fick 54/6. 
Kl. 0045 hörde jag -7BZX i Malmö köra cg 
norrut med 579. Till min häpnad fick jag svar 
och 0;229 i rprt. Hjärtligt tack för rprt, Sven
ne! 

Den 7/1 fick jag näst(m gso med -7BYB. 
Han var 449 men jag fick inte min rprt ok hr. 
Kl 2215 fick jag -7ZN, men då val' condx på 
upphällningen. - 5BPI fick sitt första fonigso 
med -5MN den 8/1. -5BPI hörde -MN 57 
på topparna. Fick själv flera fonigso med - MN 
under kvällen med S9-rprts. 

Jag har - för vilken gäng i ordningen, vet 
jag inte - försökt skaka liv i OH-hamsen, 
men de verkar grt på 144. Fick reda på att det 
är svårt att få tag i godtagbara UK-prylar i 
Finland. Fick ett par adresser och skall skriva 
och undersöka hur det står till däröver. Om 
jag inte minns fel, så ville OH ha sked på 432 
Mc, men jag tycker vi först bör pröva på 144 
ordentligt. Prylar till 432 är väl ännu svårare 
att fä tag på? 

Beträffande -5MX Björns bortgång fär vi 
som haft kontakt med honom på 144 ha i tack
sam hågkomst de glada minnen, han lämnat 
efter sig. Han var en uppoffrande människa. 
Jag lärde känna och uppskatta honom under 
de 105 gso, vi hade på 144.» 

SM5BRT i Enköping aktivitetssegrare för 1955 

Härmed sammanräkningen för aktivitetstes
terna för det gängna året. Sammanlagt 11 stns 
hade deltagit i minst 9 av de 12 testerna, och 
bland dessa blev ordningsföljden: 

1. -5BRT .. .. .. . ..... .. 16643 poäng 
2. -5BDQ ... . ... . . ·. ... . 15898 
3. - 7ZN ....... . ...... 15875 

4. - 6ANR . . . . . . . . . . .. 13560 
5. -7AED ....... , ...... 10855 

6. -4NK 8434 
7. -5MN ... . . .. ...... . 7001 
8. - 5IT ............ . ... 4299 

9. -5UU .... . . . . . . . . .. 3229 

10. -5AAD... .... .... . . . 1952 
11. -5BEW .. .. . . . . . . .. 1945 

Av ovanstående har alltså deras 9 bästa test 
resultat räknats enligt reglerna. Bland dem 
som deltagit mindre än 9 gånger blev -7BTT 
bäst med 6251 poäng, därefter -5XP 5617 och 
- 5FJ 4868. 

- 7CIH får tillgodoräkna sig 45 poäng för 
decemberomgången (sent insänd logg och 
-7BTT 1405 poäng för juliomgången (sri, 
ingen logg mottagen här, men jag tror Dig 
självfallet på Ditt ord, Lennart!). 

Vi gratulerar Bertil till en ny meriterande 
!::eger. Mellan segraren 1954, -5BDQ och 
-7ZN var kampen om andraplatsen, som sy
nes, ytterst jämn och härd. 

Sovjetunionen 

Enligt uppgift från SP5FM i DL-QTC dis
ponerar de ryska UK-amatörerna följande 
band: 38-40 Mc, 190- 195 Mc och troligen 
även 380-390 Mc. De tekniska förutsättning
arna för trafik pä dessa band uppges vara 
mindre goda, men viljan att uppnå goda re
sultat är, enligt sagesmannen, desto större. 

Polen 
De sparsamma uppgifter vi har från de öst

europeiska länderna ger oss i varje fall den 
upplysningen, att UK-intresset måste vara 
mycket stort där. På den östeuropeiska fält 
dagen på UH: i augusti förra året var inte 
mindre än 250 stns från SP-, OK~, OE-, YU
och HB~land grv. SP5KAB hade därvid på 
144 127 gso och på 432 69 gso, och SP2KAC 
körde 144 gso på 2 m och 94 (!) gso på 432 
Mc. 

I juni förra året hade man en test på 
432j1250 Mc med 40 stns igång på det först 
nämnda bandet och 4 på 1250 Mc. 

-MN 

Du som klagar på att QTC har un
dermåliga tekniska artiklar, bläddra ige
nom de gamla årgångarna. Man kan 
faktiskt finna ett och annat guldkorn 
där. 

TILL MINNET AV EN VÄN 

Maskinrnästare Gustaf Holm (Ex

SM4XG) avled den 12 januari, 71 år 

gammaL Han var en av de första pion

järerna inom amatör- och rundradion, 

och med brinnande intresse och energi 

lade han ned ett stort arbete på dessa 

områden. 

Det var intressant att höra honom be

rätta om dessa år, och personligen är 

det med stor saknad och vemod jag 

minns de gånger, som han med sin fängs

lande berättarförmåga förde oss tillbaka 

till den tid, då det låg ett gränslöst om

råde av experiment och olösta uppgifter 

framför amatörerna. Han saknade den 

tiden och gav oss andra en längtan efter 

den, ty den var så rik och full av möjlig

heter, och Gustaf hade tagit väl vara på 

dem, och genom det kunde han själv ge 

impulser och ideer av bestående värde. 

Nu har hans kära stämma tystnat men 

i vårt minne lever han kvar. 

Vännen - KL 
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Andersson och foto-mångfaldigat av -IQ, 
gladde de nio bästa samt arrangörerna. Så nog 
var det en riktig poängserie alltid! 

Trippeljakten 
gick 20/11 för fjärde gången. Som förr om åren 
ordnade SRJ (huvudsakligen - IQ) rävdetaläujakt jen, medan KAK:s Ungdomsförbund skötte 
bilfrågorna med vad det innebär i form av bråk 
med länsstyrelser, Svemo, Svema och allt vad 
det heter. Eftersom varje lag består av bilfö

Rävred.: SM5IQ, Alf Lindgren, östervägen rare, orienterare och rävjägare, inklusive funk
23/II, Solna. tionärerna cirka 100 man i rörelse. 

Tidigare år har det sagts, att rävjägaren har
Det fanns ingen rävspalt av mig i förra num föl' stort ansvar. Om han inte klarat allt sitt,

ret. Men säg mig den fröjd som varar bestän har laget inte kunnat få någon topplacering.
digt - här kommer den igen med en förhopp Nej visst, men det har varit omöjligt även i de
ning om att nyårsföresatserna att i år jaga fan då rävjägaren tagit full poäng, men i stäl 
flera, större och bättre rävar än någonsin inte let orienteraren inte hittat en av sina gång
har hunnit förblekna tills säsongen börjar på kontroller eller bilföraren gjort en tabbe!
allvar. I år blev förhållandet annorlunda. Alla lag 

kom i tidsnöd, och ingen kunde ta ens tillnärBland evenemangen under 19~6 
melsevis alla rävar, gångkontroller och bilkonmärker man för ögonblicket endast två. För 
troller. Nu klagar rävjägarna i stället över attdet första blir det SM i Norrköping någon 
deras insats var för litet värd - ett lag komgång framemot september, och för det andra 
så bra som på fjärde plats utan att ha tagithoppas vi att våra norska vänner i år ska åter
någon räv!gälda vårt landskampsbesök i Trondheim för

Det känns skönt för en arrangör att enara sommaren. Mera härom i vårens rävspalter. 
gången få kritik för en sak och andra gångenVänder vi blickarna bakåt, finner vi att äm
för precis motsatt sak, trots att tävlingennet för månadens betraktelse får hämtas från 
knappast ändrats något alls. Det kanske inte 

Stockholms Rävjäga'res verksamhet har varit så tokigt ändå, Utom att en av rä
som efter lagsegern i Karlskrona-SM omfattat varna hördes dåligt, vilket vi uppriktigt be
åtskilliga jakter, såväl tränings- som poäng klagar. 
dito. 1) - ATZ Lars GraneB (bilf. Margaretha von Essen, 

kart\. F. Löwenhlelm) 56 po1l.ng. 

1955 års poängserie' 2) Anders Lindström (bilf. Bertil Nyberg, kart\. UJf 
Laurin) 48 pOäng.arrangerades av -YD et consortes (där con

3) Bengt Tl.te (bilL John Udd, kart!. G. , Walden
sortes betyder -BNJ, -BJU m. fl.) och om ström ) 45 poäng,
fattade 4 dag- och 2 natt jakter. De tre bästa 4) -BJU; 5) -BL; 6) -BD; 7) Löfvenmark; 8)
dagjakterna och den bästa nattjakten räkna -AlU. 
des in i slutresultatet, och eftersom det var tre Förutom KAK-plaketter till deltagarna i de 
rävar på varje jakt kunde man alltså få max. bästa lagen delades det ut ett universalinstru
tolv rävar, Spänningen låg hela tiden på top ment (skänkt av Bergman & Beving) samt 
pen - efter fem tävlingar kunde ingen veta 4-5 smärre pris (från -IQ) till de bästa la
om - AIU, -ATZ, -ADI eller IQ skulle ta gens rävjägare.
hem segern. Resultatlistan omfattar 33 namn, Till sist återges vad kartläsaren i det seg
men vi nöjer oss med att återge 12- och 11 rande laget, major Löwenhielm, skrev till ar
rävarstagarna. rangörerna då han tackade för priserna: 
Plac. Signal (namn) Rävar Summa tid »Jag kommer alltid att minnas trippeljakten 

1. SM5lQ ....... .... .. . ...... 12 4.42.30 
 1955 som en flott, rolig och omväxlande täv
2. SM5ADI .......... . . .. . .. ... 1 2 5.07.00 

3. SM5ATZ .... .. .. .. . . .. .... .. 12 5. 10.00 lan där sådana egenskaper som ihärdighet och 
4. SM5AKF....... . ....... 12 5.43.00 framåtanda hos den enskilde visserligen voro 

5. SM5DB . ...... . . ... . ........ 12 6.00.30 
 av stort värde men som främst satte laget och
6. SM5BZR . .. . ..... ... . ....... 12 6.04.00 

'I. SM5AIU . . ..... .. ........... 11 5.30.00 
 dess förmåga till gemensam prestation. Fö
8 . SM5BXP ............. . . ..... 11 6.40.30 redömligt! » 

9. HOlmgren ...... 11 7.16.00 Så långt om poängserien och trippeljakten. 
Bland priserna, som räckte till 19 man, Det har även förekommit en tävling under ru

märktes så förnämliga saker som 1000 QSL briken 
kort enligt fritt val (SM5RM, »Masterprint») övriga jakter 
och en signalgenerator 90 kHz- 170 MHz -CBD ordnade den 23/10 med hjälp av 
(Standard Radiofabrik) . Även Elfa och -FQ -BUX och -CDC en rävjakt med mindre ef
hade skänkt priser, men eftersom chefsarran fekter (2 w) och kortare avstånd än vad vi är 
gören jobbar på Standard, kom de flesta där vana vid. Det blev en trivsam tillställning i det 
ifrån . .. Det redan traditionella diplomet, ritat !Jolklara, nollgradiga vädret. -AKF vann, följd 
a v vår förste och ende hedersrävjägare Arthur av - IQ och -AIU. 
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Dessutom inbjöd mobilgänget några rävJä WAYUR 
gare att delta i en av dem ordnad övning den 
11 decem ber. Se QTC nr 1. Worked All Yugoslav Republics är ett cer

tifikat, som har instiftats av Savez Radio 
amatera Jugoslavije (SRJl.

Stockholms Rävjägares årsmöte 1955 Det gäller att kontakta samtliga federala 
hölls den 15 november i närvaro av ett 40-tal republiker i Jugoslavien. Dessa är följande 
man, däribland kvällens gäst, - FJ från Norr YUl : Serbien (Srbija)
köping. - CBD blev mötets ordf. och själve YU2 Kroatien (Hrvatska)
QTC-redaktören -CRD dess sekr. YU3 Slovenien (Slovenija) 

Det ekonomiska har gått bra ihop, och om YU4 Bosnien och Hercegovina (Bosna 
även 1956 de 65 »prenumeranterna» på det 5 a Hercegovina) 
6 gånger årligen utkommande bladet med kal YU5 Macedonien (Makedonija) 
lelser till jakterna betalar sina 3:-, så ser YU6 Montenegro (Crna Cora) 
framtiden ljus ut. Välkomna alltså till postgi Det fordras 3 kontakter per republik eller 
ro 55 11 85, Lennart Lerhammar, Hägersten. sammanlagt 18 QSO. Varje republik måste ha 
Skriv namn, ev. signal samt den adress, under kontaktats på åtminstone två band. Alla QSO 
vilken kallelserna önskas, pil. inbetalningskor måste ha ägt rum från samma QTH. Som 
tets talong, tack! samma QTH räknas en yta med en omkl'ets av 

Mycken diskussion ägnades frågan hur vi högst 100 km. Endast QSO efter den 20 febru
ska få folk att verkligen komma på jakterna. ari 1950 räknas. Minimirapport är R3 och T8. 
Vi är givetvis så glada åt alla våra passiva Fem svarskuponger skall bifogas ansökning
medlemmar, men ännu roligare vore det att få en, som adresseras SRJ (WA YUR) , Box 48, 
skogen riktigt välfylld då rävfångst pågår. Beograd, Jugoslavien. 
Något beslut kunde förstås inte fattas, men vi - AFU 
ska försöka variera formerna lite mera i år: 
5 rävar och korta avstånd (för dem som vill 
jaga mer med huvudet och mindre med benen), UR HAMPRESSENpoängjakter, rävjakt kombinerad med andra 
inlägg etc. Vi ska få tid att titta på fåglar, 

CQ november 19~5ståndare och pistiller och inte bara behÖva ru

sa förbi dem. I varje fall på en del jakter. The $ 3.36 Bea:rn En bit bambustav, alumi


-BNJ åtog sig under folkets jubel poäng niumfolie, tape och några andra prylar är allt 
seriejobbet 1956 under förutsättning att hans som behövs! 
transportfråga ordnades. -AVC skänkte ho 20 Meter Beam on 80 beskriver hur man kan 
nom då på sittande fot en motorcykel mlä (som köra en 20-meters beam som ground plane påbyggsats). - Ett antal personer åtog sig att 
vid sidan av poängjakterna ordna sammanlagt 80 (masten är av typ stålskelett). 
tio jakter. A Modt~lator For the Novice Transmitter 

Slutligen följde prisutdelning i 1955 års En mycket enkel historia som kan modelera en 
poängserie (se ovan), allmänt avtackande och sändare på upp till 20 watt. Rör: 6C4, 6L6. 
ett glättigt uppbrott. 

Converting the ARC-4 for Two vilket inne
Lätt förvanskat efter originalprotokollet av 

bär utbyte av xtaloscillatorn till VFO, insät
- IQ tande av volymkontroll m. m. 

A Receiver Variable Selectivity Adapter ger 
vackra kurvor med hjälp av bland annat 14 
xtaler.SM5MX 

SM5MX, Björn Arfwedson, har genom CQ december 1955 


en tragisk trafikolycka lämnat kamrat
 A H eterodyne Crystal Calibrator En artikel 
kretsen. Det plötsliga dödsbudet väckte som beskriver en helt vanlig 100 kc oscillator 
allmän förstämning i synnerhet hos oss som också kan användas som cwträningsappa
på Lidingö. Björn tillhörde ej dem som rat. 

tränga sig fram med stora åthävor utan 
 20 och 15 Rotary behandlar i mycket korta 
han var synnerligen försynt och hade de drag byggande, trimmande och testande aven 
egenskaper som kännetecknar en god beam. 

kamrat. Vi skola länge bevara honom 
 ... modtdated . .. a pair of 813's är nog inte 
vårt minne. alltför aktuell för SM's del. Det är en 500 

-TF watts modulator med 6L6, 2 st 813 och 11 st 
VR-rör. 
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GÖSTA BÄCKSTRÖMs 

RÖRHANDBOK 

Ny komplett omarbetad upplaga 

utkommen. 

Rörhandboken innehåller 180 sidor. Data 

och sockelkopplingar för över 2.000 st. 

europeiska, engelska och amerikanska 

elektronrör för radio, radar, television 

och industribruk. Data för germanium 

och silicondioder. Data för termoreläer. 

Jämförelsetabeller mellan europeiska, 

engelska och amerikanska rörtyper. 

Jämförelsetabeller för JAN och CV rör 

samt civila typer. 

Ritningar och data för fasvändarom

kopplingar och motståndskopplade rör. 

Ritningar till Hi-Fi-förstärkare. 

Ritningar för olika typer av högtalarIå

dor för Hi-Fi-anläggningar. 

Artiklar om Hi-Fi återgivning, högtalar

anpassning och akustisk återkoppling. 

En innehållsrik bok, som varje teletek

niker måste äga. Rekvirera idag. Den 

sändes omgående mot postförskott. 


PRIS kr. 3:75 

Till AB GöSTA BÄCKSTRÖM, 
Ehrensvärdsgatan 1, Stockholm. 

Var god sänd ............... ex. av Bäckströms 
Rörhandbok. 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

A 	 Complete Amateur Oscilloscope verkar 
verkligen komplett. Man kan titta på det mes
ta av vad man vill se och den behöver inte bli 
alltför dyr. RÖr: 5BP1, 884, 6J7, 6SG7 samt 
6X5 och 5R4GY. 

A Ten Meter Crystal Receiver Vi har väl al 
la någon gång velat ha en handie-talkie eller 
åtminstone en liten mottagare spec. vid an
tennuppsättningar, fältstyrkemätningar, beam
trimning, BCI- och TVI-avstörning m.m. Bygg 
en 	xtalmottagare! Här är den avsedd för 10 
meter men systemet fungerar säkert lika bra 
på de andra banden. Om den kombineras med 
en mA-meter blir den en fältstyrkemeter. 

QST november 1955 

A Super Selective Converter vill bakom sig 
ha en mottagare som tar emot sigs på 1525 kc. 
Hf-förstärkare, blandare och ett xtalfilter 
(1525 kc) medverkar också. 

Budget 7-Mc Ve)·tical Antenna Om man rå
kar ha 82 konservburkar och en läskedrycks
flaska kan man börja fundera på denna kon
struktionsbeskrivning. Antennen blir närmare 
10 meter i färdigt skick. 

Pi a'nd Pi-L Design Curves Med enkel mate
matik och en del kurvor lär man sig räkna på 
pi-filter. 

Using the Voltage Doubler En aning teori 
och praktik om torrlikriktare som spännings
fördubblare. 

QST december 1955 

The great' Flood of 1955 är fÖrfattad av 
W1NJM och ger en bild av översvämningarna 

i USA under augusti -55 och hur amatörerna 
arbetade. 

Design Notes on a Four Band Rotary ger 
formler, kurvor och synpunkter på en beam. 

6AN8 - 6BQ6 Modulator bör bli en bra sak 
att modulera en 25- 50 watts sändare med. 

A Simple 1H-Mc Converter for Mobil or No
vice Use består av två 12AT7. Två av rörhal
vorna användes som oscillatorer de andra två 
som blandare. MF-en ligger på 1500 kc. 

Designing the VFO behandlar några av de 
problem som uppkommer vid VFO-bygge. Ar
tikeln ger formler, arbetssättbeskrivningar, 
schemor och kurvor. 

QST Vol. 1 No 1 Första numret av QST, ut
givet i december 1915, återgivet i sin helhet 
(24 sidor). 
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SSA:s"'BOKSLUT FÖR 1955 

VINST- och FöRLUSTKONTO 

An QTC konto ............................. . 16.008 :95 
QSL konto ........ ' ........ " . .. . ..... . . 2.708 :10 

I...öners konto ..... . ........ . . . ......... . 10.412 :25 
Pensions kon to ......•......•..•...... 1.243:18 
Omkostnaders konto .... . . • ...... 3.610:44 
Kansliets konto .. . ..... .. .... : . ... . .. . .. . 2.463 :45 
Tävlingars konto ........... • .. 640:35 
Distriktens konto .. . ......... .. ...... . . . . 824 :91 
DL:s resekonto .... . ....••...... .. 2.518 :10 
Arvodens konto ............ • ........... 1.650:
Region I-byräns konto .. . .............. . 409:82 
UB konto: 1953 ärs vinst .. 2.989 :16 

Kronor 45.478 :71 

Per 	Medlemsavg. konto ... .. .. 39.840:
Räntors konto..... ........... . 1.199:06 
Försäljn .-det. konto: bruttovinst ........ 4.224:50 
Diplom konto . . ........ , . 215:15 

Kronor 45.478:71 

UTGAENDE BALANS KONTO 
An Kassa konto ..... . .......... . ......... . . 5.647 54 

Kontorsinventariers konto ............ . .. 1 
.. F/}rsäljn.-det. konto: lager .............. 2.560 50 

Bankers konto ........ . ................. 22.747 81 
., Reskontrans konto: fordringar ... 3.824 45 

Kronor 34.781 :30 

Per Kapital konto .......................... 20.218:61 
Medlemsavg. konto: f1:;rskott ....... . .... 2.032:
Resl<ontrans . I<onto: skulder 9.541:53 
V.F. konto: 1955 ärs vinst.............. 2.989:16 


Kronor 34.781 :30 
Stockholm den 19 januari 1956. 

Carl Göran Lundqvist 

SM5CR 


Kör mobilt! 

BLAUPUNKT BILRADIO 

med converter för 3,5, 7, 14,21, 28 M p/s 

Begär offert med amatörrabatt 

Uppgiv bilmärke och årsmodell 

~ 

GÄVLE BILRADIO 
Sagahuset Gävle. Tel. 28940 - 20467 

73 de -AZI 

LINDSTÅHLS 

BOKHANDEL 


ger ® tips 


om ny facklitteratur 


G) Radio Amateur's Hand
book 1956. utk. slutet häft. 23 :40 
februari inb. 29:

C?) The Radio Handbook 1956 inb. 43:50 

@ Amatörradio, ny helt om~ 
arbetad upplaga, av Jan 
Kuno MÖller och Hans häft. 19:50 
Elireson inb. 23:50 

@ Televisionsteknik, av Axel ~äft. 26 :50 
W. Wolff mb. 31.

@ Televisionsmottagaren 
konstruktion, verknings
sätt, installation, av Jan 
Bellander 18:50 

~~ 

K ()Jn illåg, att Lindståhls för

medlar prenumeration på alla utländska 

och svenska facktidskrifter (t. ex. QST, 

Wireless World, CQ m. fl., m. fl.! 

AB HENRIK LINDSTÅHLS BOKHANDEL 
Odengatan 22 Stockholm Va 

Tel. 234425 
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Nyanländ materiel ! 

Stilfulla vridspoleinstrument, rund fläns, 
82 mm diameter: lO, 20 (200 A), 100 och 
250 mA .......... . 
vridkond., butter-fly, 25 pF, enkel 
d :0, d :0, 25 pF, dubbel ........ . 
d :0, APC, med axel, 15 pF ...... . . _ .. _.. 

25 pF ......... . . 

germaniumdiod .. 

handkolkornsmikrofon med sladd och an
slutningspropp PL-68 passande mooila an
läggningar ............ . ......... . 

VI påminna om vAra schlagers: 

ker. rörhällare för 813 ........ . 

pot. 0,5 Mohm med strömorytare, smä 

dim., 1 st ...... . 

3 d ............ . ....... .... . 

oljekond Dubilier, 4 mF 1250 V ... . ... . . . 

4 mF 2000 V .................... _.. _.. 


8 p,F, 2000 V ........... ... ............. . 

National nonieskaIa . . . ............... . 

kondensator, mica, 1500 pF, 3000 V 


19:50 
6:50 

8: 

2:75 

3:25 

2:50 

17:

6:85 

2:50 
5: 

12:
18:
23:

12:
5: 

Litet, lätt lödverktygLITESOLD med stora. egenskaper LITESOLD 

SIGNALMEKANO 

Tel. 33 20 00 , Västmannaga-tan 74, Stockholm Va. 

HAItI-annonser 
Annonspris 1 kr OAr 2ruOD om 42 bol{stäver. siffror 
eller tecken. docl, lä"st 3 kr. Icke SSA-medl. dubbel 
taxa._ Text och likvid Insändes före den 15 I månaden 
före lnförandet tlll kansllet_ 

T ILL SALU: BC-348. Inbyggd likriktare 500:-. 
SM7CSG, Birger Amell, Box 13, örsjö_ 

T ILL SALU: RX: BC-312-M, inbyggt nätagg. 
120-240 vOlt, sep. högt. 1 reserv rör. Pris: 400:

TX: ECO-PA, 6V6---2 st. 807 i parallell. Lik
riktare 400-500-600 volt. Pris: 150: kr. Allt 
komplett och I prima skick, säljes p.g.a. QRO. Svar 
till: SM4ALI{, i\laxstad, Ska.ttkärr. 

T ILL SALU. Ha.UJera.fters &-38 C 176:-. D:o 
SX-16 550:-. D:o SX-23 450:-. Modulator 

2 X 807 50 w. med 3 st. Iikr.aggr. å samma chassle 
0-100 v. var. 24 voJt, 220 voll. 1000 v. 300 mA, 
slumpas för 150 :-. Div. rör kond. m.m. real. Begär 
förteckning. SM3AKXjAZI, Postbox 303 Gä,'le. Tel. 
28940. 

O · 'VERSKOTTSMATERIAL: Relä m. c:a 10 kontakt
grupper, valfri spil.n. mellan 10 50 V, läg till 

slagseff, 3 :50. Polarlsera.t relä, hög känslighet, 5 :-. 
Slegrelä, 37 steg, 3 :-. Jlletalllkr. 2 X 7 V 250 mA, 
2 :50, 2 X 20 V 250 mA, 4 :-. Pa.pperskond. I al-oäga
re, 0,25 mF 850 V, dito 2 mF 175 V, 1 :-. EI.-Iyt i 
al-bägare, 35 mF 120 V, dito 150 mF 66 V 1 :40, 
dito 800 mF 35 V, 2:80. Fack 44, Kllpila.n. 

T RAFIKMOTTAGARE VRL, 19 rör, 1,5-30 Mc, 
600:- kr. K. Ro>''TIlalm, östgötaga.tan 56, Sthlm 

SÖ. 
SÄL.TES: AR88D I FB skick. Anbud. 

K öPES: Bra converter f. 144 Mc (x-tal). 
SM1BSA 

v~~ 

FEBRUARI lI-lANADSi\löTE 
äger rum fredagen d~n 24 februari kl. 19.30 på sedvan
ligt stil.lle. Dä träffas vi för att höra vad ämnet . BCl> 
och »TVI» bjuder pä. Dä kommer egnas och andras erfa
renheter att dryftas. Vi skall även försöka få dit en spe
ciallst= yrl<esman pä omrädel. Därom meddelas I SSA
bullen senast söndagen innan. 

OBS! PRELlMlNAR TIDPUNKT 

för årsmötet är 'den 22 mars. OBS! Ej "" fredag. 


- A WR, -CHB, -CXF och Na.ncy sjunger 
jul- och lucia.låtar medan jultomten Fia, som 
synes, har vissa svårigheter att hålla masken. 

LUCIAFESTEN DEN 10 DEC. 
var Arets sista sammankomst. Sedan de 45 fesldeltagarna 
hälsats välkomna av -2100, Helge, dracks kaffe. Tilltugg, 
i form av gril.ddtärta och hembakta kakor, fanns i över
flöd . Ett lustigt Luciatäg, vars make sällan skädats, ut
gjordes av luciorna Nancy och -CXF (amatör d :0) åt 
följda av tomten Fia, som hade svårt all hålla »masken» 
samt stjil. rn gossarna -AWR och -CHB. -AVE under
höll med pianomusik, och senare under kvällen visade 
SM4BQA från Falun t vä färgfilmer från FRO-Iägret 1953 

och Astö-Iägret 1955. Det hölls auktion på paket med 

okänt innehäll, dil.r - NC gjorde ett par fina kap, och sä 

berättades naturligtvis historier. Stämningen blev sä hög 

att tiden drog ut pä smätimmarna (när gör den inte det 

oland hams?). Dansen tråddes till ufb orkester bestäende 

av -AVE piano, - ACK »magorgel » och -eve, -BOL 

- AWR gitarr. Mellan danserna kunde den som så öns

kade stärka sig med en varm korv. Först mot l-liden 

kunde festkommitten dra' en lättnadens suck och efter 

välförrättat vil.rv äka hemåt till de egna juibestyren. 


VAD SO;\1 NU MEST INTRESSERAR OSS, 

är att fä igäng I<lubbstationen frän värt shack i gärden. 

Ännu återstå.r en del smärre arbeten, som ommå.lning av 
golvet, div . arbeten vid op-platsen, antenngenomföringar 
m. m. Tx-proolemet är näs tan löst i och med att vi har 
tillgång till SSA:s reservbulletx. SRA har en Millen-VFO 
för universaldrift (llOV DC-AC) som behöver ändras en 
smula innan den är klar för tre. Till rx har vi vår Com
mander. Risken för BCr förefinnes ju alltid, med tanke 
pä det utsatta Iil.get mitt i sta'n, varför en FM-modulator 
får lov att anskaffas. För CW kommer en nycklingsenhet 
i stil med vad - XL rekommenderar att tillverkas. 

SM5BCEjErIk Söderberg 

Föreningen Sveriges Sändare amatörer 

• MINIATYRKOMPONENTER ============== 
en 
I 

(.!) 
c::( 

w 

Miniatyrkomponenter
-' 
O 
cc 
I- såsom potentiometrar, 
c::( 
~ omkopplare, mikrofo
c::( ner, transformatorer,
C

C rör, transistorer, mot-

c::( 
~ stånd, kondensatorer 
O 

m . m. lämpliga vid byg'I 
gande av olika elektro

niska apparater. 

Rekvirera vår nya utökade katalog 

HORAPPARATBOLAGET 

Kungsgatan 29 Stockholm Tel. 231700 

Per den 25 janua.ri 1956 

SM7EH Jönsson, Gösta, Norra Parl<g. 21, Huskvarna. 
SM7ER Assmundson, Sigu rd Lilla Möllevångsgatan 5 

B . Hälsingborg. 
SM3FT Mejenby, Gunnar, Brunnshusga tan 23, Härnö

sand. 
SM5FZ Zetterström, Hans, Brunnsgatan 4 A, Sundby

berg. 
SM5VV Flyhammar, O. H. , Erik Segersälls väg 7, 

Hägersten. 
SM6XR Ryrberg , Karl-Gunnar, Box 754, Mariestad. 
SM5AQI Kördel. Lennart, MarieIund, Norrköping 5. 
SM4AOK Wiik, Uno, Box 104, Valberg. 
SM7ABO Svensson, Enar, F 5, Ljungbyhed. 
SM6ARO Andersson, Birger, Svandals skola, Orrekläppe. 
SM3AXP Johnsson, Lennart, Dahlgatan 36 A, Sundsvall. 
SM7ASQ Schultz, Arne. Planteringsvägen 46 D, Ängel

holm. 
SM5AJR Johansson. Gunnar, Drottninggatan 21, cjo 

La rsson, Linköping. 
SM5AQX Goding, Carl-Olov, Grevgatan 8, Nynäshamn. 

SM2BPE 
SM5BJH 
SM5BOT 

SM7BEV 
SM7BLY 
SM4CVH 
SM4-2124 
SM6-2800 
SM6-2801 

SM5-2802 
SMl-2803 
SM7- 2804 
SM5-2805 
SM6-2806 
SM5-2807 

Grahn, Nils L , Edeforsgatan 13j4, Luleä. 

Eklander, Kurt Edsviksvägen 22, Sollentuna. 

Ohlsson, Folke, Kammakaregatan 50, II, Stock

holm. 

Storm, Berndt, Hjältaryd, Myresjö. 

Ignell , Bertil, Nils Krummes gata 17, Tranås. 

Malmberg, Timo, Villavägen 8, Falun. 

Hane, Lennart, Box 601, 'Malung. 

Fritzon, Lars, Box 109, Hova. 

Ericsson, Ulf, Sandelhielmsgatan 3, Väners

oorg. 

LundelI Nils, Ritarvägen 28, Bromma. 

Andersson , Arne, Södra Kyrkogatan lO, Visby. 

Sjöberg, Stig, Klintgatan 29, Osby. 

Verrl, Bertil, Hasselstigen 8, II, Solna. 

Friberg, Gösta, Fågelvägen 6 A, Halmstad. 

N)'berg, Ingvar, Birkagatan 16, StockhOlm Va. 


För den nya riggen eller antennen, 

köp billigt hos oss 

Dynamotråd, Emalj. tråd 

Motståndstråd 

Isolermaterial 


RekvireTC~ vår prislista! 

E. SöDERLUNDS TRADSPINNERI AB 

Kungsgatan 84 - Stockholm 


Tel. 53 1046, 53 11 47 
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OBS.! 

u REKLAMERB.JUDANDEu 

A D C O L A lödkolvar 
Se julnumret 1955 av QTC 

Levererade till bland annat Kungl. Tekn. 
Högskolan, Stockholm o. Telestyrelsen m.fl. 
»Det finns inte bättre kolv.» 
»En gång Adcola alltid Adcola.» 
»Alla andra lödkolvar har med ens blivit 
omoderna.» 
Adcola »Cadet» typ 89. 17 watt 21:-
Adcola »Cadet» typ 82. 25 watt 24: 50 
Adcola »Cadet» typ 93. 27 watt 26:-
Adcola »Secundus» typ 70. 17 watt 31: 50 
Adcola »Standard» typ 64. 25 watt 36:
Sändes fraktfritt mot postförskott. 5 st. 10 
proc. rabatt. 

- Vi sända gärna broschyr gratis 
Hi-Fi Förstärkare i byggsats Netto 

Endast ........................ 220:
Schema och beskrivning till själv

kostnadspris .................. 1: 
Vi lagerföra amatörmateriel. - Amatör
rabatt! ! ! - Rekvirera lagerlista, sändes 
gratis. 

Hi-Fi Produkter 
Rosbacken 31, Hässelby Villastad. 


Postgiro: 4509 17. 


IGELOSO VFO 

ClapposcillatOl', komplett med 

skala, trimmad, pris . . . . . . . . .. 90:- nto. 

Telegrafnycklar, Eddystone bugs 99:- bto. 

Telegrafnycklar, svenska, på 

platta, med silverkontakter, pris 21: 50 bto. 

ANjAPA-l oscillograf, komplett 

med 12 rör, originalkartonger 145:- nto. 

RF24 converter m. schema, ori 

ginaikartonger 24:- nto. 

- Begär vår nya katalog 

vJlInrEQ-produkter 
Andra Långgatan 10, Göteborg C 

Tel. 247955, 249222 

Adress- och signalförändringar 
SM7AP Jahnke, Harald (ex-2534), Signalbefälsskolan, 

8 komp. I 2, Växjö. 
SM1AS Johansson, Jan (ex-2176), Söderväg 13 Visby. 
SM5ED Hysing, Björn (ex-2783), Linn~gatan 15, V. 

StocJ{holm. 
SM6HN Nilsson, Sven H., Anders Anderssons väg 8, 

Falkenberg. 
SM50Q Jonsson, Gösta, Vargbogatan 8. II, Västeräs. 
SM6AZG Nelin, Bert, Lädämnesgatan 38, Göteborg ö. 
SM4AVJ Bäckiund, Hugo, Norra ROlfserudsvägen 13, 

Säffle. 
SM8AZQ Jacobsson, Tommy, »MjT Maria Gorthon», 

Gorthon Lines, HälSingborg f. v. b. 
SM6BYR Ehn, Göran, Skanstorget 5, Göteborg C. 
SlVI3BBS Gillgren, Sten, Majorsgatan 25, Sundsvall. 
SM5BOU Nilsson, Berth, 2 div., F 1, Västeräs. 
SM5BTU Sjöd in, Bengt, Baltzar von Platens gata 7, 

uppg. 3, II. Stockholm K. 
SM5BUX Ericson, Lars, Lotterivägen 19, I, Hägersten. 
SM5CDI Lind, Jan-östen (ex-2396), Nyhemsvägen 21 

Spanga. 
SM5-2160 Lindroth, Rolf, Storgatan 24 Vadstena. 
SM6-2768 Fjellman, Per, Steckseniigatan 34, Åmäl. 

Nya licenser 
SM7AL Egelberg, U. E., Ronnebyg. 42. Karlskrona. 
SM5AM Fredriksson, R. A., 2 div., F 1, Västerås. 
SM5AO Holmqvist. J. L., Muskögatan 30, Enskede. 
SM7AP Jahnke, Harald Signalbefälsskolan, 8 komp., 

I 2, Växjö. 
SM1AS Johansson, J. T., Södervägen 13, Visby. 
SM6DV Johansson, C.-A., MIT Kalmia, Red. AB 

Transatlantic, Göteborg. 
SM5DX Janebäck, O. F., Russinvägen 66/1, Enskede. 
SM7EH Jönsson, G. A., N. ParItgatan 21, Huskvarna. 
SM5FU Kulluvaara, T. H .. Avd. KB, FSS/FCS, Väs

teräs. 
SM5FW Kärrman, N. I. B., FSS/FCS Västeräs. 
SM5GG Lindqvist, L. G., Rutger Fuchsgatan 2, Stock

holm SÖ. 
SM6GT Rundlöf, B. G., Richertsgatan 14, Göteborg S. 
SM5GZ Röstberg, S. E., FSS/FCS, Västeräs. 
SM4HL Saaw, O. R., Hagmarksgatan 7 A, örebro. 
SM7HR Selander. B. N., Storgatan 53, Eksjö. 
SM5II Stening, B. R., MUlträgatan 50j2 Stockholm

Vällingby. 
SM7LH Svensson N. B., Spjutseröd 1119, Perstorp. 
SM5LM Åkesson, L. Å., FSS/FCS. Västerås. 
SM3LT österlund. K. H .. Box 339, Bergeforsell. 
SM5TT ThoreIl, H. R., Ängkärrsgatan 20, Solna. 
SM6XR Ryrberg, "'·G., Box 751, Mariestad. 
SM7CYH Christiansson, S. A. M., Industrigatan 103, 

Hälsingborg. 
SM6CZH Anneborg, K. V. Box 7, Sollebrunn. 
SM5CDI Lind, Jan-östen, Nyhemsvägen 21, Spånga. 

ÄNDRINGAR 
I nummer 1 1956, sidan 11, vänstra spalten står 

det » - - - I a V g-kurvan betraktat, som hithö

rande rör typer uppvisar, kan man emellertid fä. 

fram optimal - - -)j, skall vara ;.>- - 

I a V er -kurvan betraktat, som hithörande rörtyper 

uppvis~r, kan man emellertid EJ få fram optimal 

---»). 

Vidare meddelar -TK att det under Stockholms

glimtar i förra numret felaktigt uppgivits att 

-XL i sitt föredrag 18/11 förfäktade VR-nyck
Ung. Han förfäktade istället rörn:rcldlng. I\.fed 

detta menas elektronrör icl{o glim rör. 

,\ c:,!'h 5 St

{ ~l'fI'~
~"'l~5

lA.GL~ 

HilLLICHilFTERS 
MODELL SX-100 

Hallicrafters SX-100 är en högkänslig l4-rörs dubbelsuper av modernaste konstruktion med tonvikt på effek
tiv ESB-mottagning. Den täcker 538-1580 kc och 1,72-34 mc med elektrisk bandspridning pä 80, 40, 20, 15 
och 10 metersbanden. Den tar CW, AM och ESB över hela sitt frekvensomrAde. Vid ESB-mottagnlng väljer 
man snabbt det övre eller det undre sidbandet medelst en omkopplare på frontpanelen. 

Observera att SX-100 är en dubbelsuper pä samtuga band. Detta medför att spegelfrekvenser praktiskt taget 

inte existerar. Tack vare en 2 :dra Mf med fyra hög-Q permeabilitetsavstämda kretsar på 50,5 kc och 5 se

lektivitetslägen kan man ställa in mottagaren frän relativt stor bandbredd till knivskarp selektivitet. Lägg 
därtill det s. k. notch filtret i 2 :dra Mf :en, som medger bortsilning aven mycket smal sektor av passbandet 

i mottagarens Mf. Notch filtret är ovärderligt för att trolla bort interferenstjut vid svära trafikförhällanden. 
ytterligare några intressanta uppgifter om SX-100. En 100 kc kristallkalibrator med kristall I vakuum. 
Alltigenom högvärdiga hf-kretsar med temp. kompensering. Kristallstyrd 2:dra Mf. S-meter kalibrerad i 

microvolt. Uttag för fjärrmanövrering. Etc., etc. 

Av utrymmesskäl har det här ovan endast varit möjligt att I korthet framhälla vissa viktigare konstruk
tionsdetaljer hos denna mottagare. Lät oss konstatera att SX-IOO är en sensationellt avancerad konstruktion. 

Endast det bästa i mottagarväg är gott nog för att klara dagens trängsel i etern. Ställ in Dig pä att förvär
va en SX-100 - morgondagens mottagare - och Du har en t1p-top mottagare I många är. 

OBSERVERA att vära priser motsvara amerikanska »amateur net» med tillägg för: Inlandsfrakt Chicago-
New York, atlantfrakt, försäkring, spedition och 20 % tullavgift. Du köper· inte billigare direkt frAn U.S.A. 
Vi lämna 1 års garanti utom ifråga om rör, där garantitiden är 6 månader. Du får den bästa servicen hos 
oss som generalagenter! 

Generalagent 

Johan Lagercrantz 

Värtavägen 57 • Stockholm Ö • Telefon 630790 


