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Mät· och Regleringstekniker 
För utveckling och konstruktion av industriell 
mät- och regleringsteknisk apparatur anställes 1n
genjör med examen från tekniskt gymnasium eller 
institut och med erfarenhet frän teletekniskt ex
perimentarbete. 

Svar med sedvanliga ansökningshandlingar sän
des före den 20 mars till Personalavdelningen, 
Västeräsverken. 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA METALLVERKEN 


~ 

AllA TI

G4ZU-minibeamell. Pris komplett netto Jn. 445:
(fraktfritt inom landet). 
KEW INSTRUUENT, levereras komplett med batte
rier och testsladdar. 

våxel- och likspänning 0-15/150/750 V, likström 0-150 


j1000 V. Likström 0-1/250 mA. Motstånd 0-10/100 K. 
Netto }{ronor 37:50 

TI( 60 DC 4000 ohm/V, AC 2000 ohm/V, lik- & 
våxelspånning 0-10/50/250/1000 V. Likström 0-250 Jl.A/ 
/10/250 mA. Motstånd 0-10 ohm/1 Meg-ohm. dB-skalor 
-20 till +22· och +34 dB. Netto Kronor 63 :50 
TK 70 2000 ohm/V Iik- och växelspänning 0-10/50/250/ 

/500/1000 V, likström 0-500 Jl.A/25/500 mA. Motständ 

0-10 K-ohm/1 Meg-ohm. Netto J(ronor 09:50 

TJ( 90 20 T ohm/volt. Netto }(ronor 98:-


HANDlIIlKROTELEFON 
HMK 1 ....................... , ...... I(ronor 24:50 

Sändareamatörer 

DROMRICiCiEH 

Jean jag ej leverera, men kanske XYL är lika 
intresserad aven tvättmaskin eller annan hus
hållsmaskin, som Du är av allt i radioväg. Jag 
skaffar Dig nedanstående )evalitetsmaskiner av 
välkända märken: 

CARLA Veckotvåttmasl<iner 2-12 leg. 
MORPHY-RICHAUDS . 

Ångstrykjärn & Autom. Brödrostar 
TEMPUS (Monark) Cyklar & Mopeder 
FRIDOR Dammsugare 
ANKARSUUM Elspisar 
ATLAS Frysboxar 
ALPINETTE SOLIPUT Kvartslampor 
STAIt-MIX Köksmaskiner 
ALASRA SIE~IENS Kylsl{åp 
ELEKTRO-STANDARD Kokhällar 
HAGELIN Kåssaskåp 
,JilRNRONST Köksarmaturer (Dubbla lysrör) 
BOi'\'lJS TE~IPUS Hand- & Elmanglar 
SIEM:ENS Strykmaskiner 
UALDA P Skrivmaskiner 
FRIDOU Symaskiner (Även ZIG-ZAG) 

Prata med Din XYL om den där maskinen hon 
tjatat om en långre tid. Jag ger Dig mycket goda


PS och BIDRAG 

ÄR EFTERLÄNGTADE. 

~ 

En beam för 10-15--20 meter: den berömda PANDA

Tl{ 30A inre motstånd 1000 ohmfV. Måtområden: 


mA, motstånd 0-100 K. Netto Krollor 29:75 

TR (lO mätområden Iik- & växelspänning 0-10/250/500 

KIUSTALLHöRTELEFON 
i öronproppsutförande R-500 .......... }(ronor 9 :50 

villkor, med bl. a. amorteringstid upp till 15 

månader, med endast 4112 % ränta! Sänd ett QSL 

el. brev med en rad om vi1lcen maskin som in

tresserar Dig, så erhåller Du broschyr omgäende. 


SM4BCiB ROLF OHRSTROM FACK 31 

STORFORS 


Repr. Kullberg & Co Katrineholm 

HöRTELEFONER, impedans 2000 ohm 

Erpees 900 ................................. . 15:7!) 

Erpees 902 ................................. . 17:GO 

Erpees 1000 ................•..•.............. 14:-

Erpees 1250 ....... . ......................... . 19:90 

Omega 5 RW .............. • ............... l:l:flll 

HöGTALAUE 

Typ PD-15 1'h" ](ronor 1:3:

» PD-25S 2'12" » }5:
» PD-35 3,%" » 10:

Typ PD-30-S med transf. . .......... J(ronor 28:
VIBROPLEX-BUG, nettopriser 

Blue Racer Standard ................ Kronor 157 GO 

Champion Standard ..... :....... . ... )} 126 311 

Lightning Bug Standard ........ . ... » H9 70 

Original Standard ................... » Hi7 1')0 

Zephyr Standard ........... » 13-1 I O 

PACKAUD-BELL, förförstärkare utan rör. 

Inbyggd i lättmetalläda. Utan nlltagg. }{ronor 15:70 

FL-S, filter .......................... }(ronor 35:

Testpinnar + sladdar, stift .......... J(ronor ·1 :M 

Testpinnar + sladdar, banan .......... » 1l:1l11 

Chassi e, hel pressat i 2 mm aluminium 

5X13X18 mn ............. . J{ronor 0:1l11 

RF-unit. cngcls!{t fabrikat 

'ryp 24 .............................. ]{ronor 2.J::')U 


25 ........... . ........ . » :l4.:1l11 

» U ............................. . 4·1-:50 

Leksaksmot<lr RH 101, Midgettyp .... J(ronor 3:411 
VIUDKONDENSATOUER, E. F. JOHNSON 
Typ 500 E 20, 500 pf. 2000 v .. Bruttopris I'r. :~:! :UO 
» 1000 D 25, 1000 pf. 2500 V Bruttol,r1s Rr. 61l:

UTC-DROSSEL: 20H, 2200 ohm,3mA ...... Kr. -1:70 
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SSA:s styrelse 
Ordf.: SM5Z0, C. A. Schleimann-Jensen, 

Klingsta skogsväg 26, Danderyd. 
V. 	ordf. : SM5AZO, C. E . Tottie, Erik Dahl

bergsgatan 36/2, stockholm ö. 
Sekr. : SM5ANY, Gunnar Lenning, Observa

toriegat. 2 A/4, Stockholm Va. Tfn (010) 
209894. 

Skattmästare: 	 SM5CR, Ing. Carl-Göran 
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna. Tfn 
(010) 822326. 

Kansliförest. : SM5AYL, Sylvia Fabiansson, 
Pepparvägen 3/7, Enskede. . 

Tekn. sekr.: SM5AQW, Jan Gunnar, Svart
bäcksgatan 7, Uppsala. 

QSL-chef: SM5DX, Folke Janebäck, Russin
vägen 66/1, Enskede. 

QTC-red.: 	 SM5CRD, Lennarth Andersson, 
Sturegatan 6 A/3, Stockholm Ö. Tfn (010) 
625218. 

Av styrelsen valda funktionärer: 
Bulletinredaktör och' -expeditör: SM5BCE, 

Erik Söderberg, Tjädern 4, Flemingsberg, 
Huddinge. '. 

Rävjaktsledare: Sl\f5IQ. 
Diplommanager: SM5AFU. 

Minneslista 
SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock

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

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

SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 
m. (frekv. c:a 3550 kC) och kl. 1000 på 
40 m. (frekvens 7016 kc). 

QTC 
annonspriset 

l/l-sida 175:

1/2-sida 100:

1/4-sida 70:

1/8-sida 45;

Bilaga 175:

Alla annonser betalas genom insättande 
. av beloppet på postgirokonto 522 77. 

Annonared . . (ej . hamannonser): 

Vakant 

Dist."iktsleda."na 
DL 1 SMIAZK, K.-G. Weincbrandt, BB 

VII, Fårösund. 
DL 2 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatga

tan 3 C, Boden. 
DL 3 SM3WB, Sven Granberg. Valboga

tan 35 Gävle. Tfn (026) 29880, 
ankn. 2013 (bost.) elI. 2441 (arb.). 

DL 4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
354 A, Vålberg. Bost. tfn Karlstad 
4243'9. 

DL 5-Stor-Stockholm, SM5BCE, Eril, Sö
derberg, . Tjädern 4, Flemingsbcl'g, 
Huddinge. 

DL 5-Landsorten, SM5RC, Matz Bjureen, 
Högväg. 15, Nyköpi,ng 2, Tfn (0155) 
13785. 

DL 6 	 SM6ID, KarlO. Friden, Smörbolls
gatan 1 A, Göteborg H. Tfn (031) 
2~ 42 40. 

DL 7 	 SM7JP, E . Carlsson, Kinnagatan 23, 
Eksjö. Tfn 1277. 

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

MEDLEMSNALAR I,r. 3: 


LOGGBöCKER kr. 3:- (omslag: blått, 

brunt och blått) 

JUBILEUMSMÄRKEN kr. 2 :-/200 st. 

POPULÄR AMATöRRADIO 
häft. kr. 12:-, inb. kr. 15: 

UTDRAG UR B:29' kr. -:50. 

TELEVERKETS MATRIKEL kr. 1:95 

TEKNISKA FRAGOR kr. -:75 

STORCIRKELKARTA kr. 2:50 

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 
med nålfastsättn. kr. 3 :-, 
med knapp kr. 3:25 

LOGGlUAD FöR TESTER kr. 1 :50 PCI' 2()H!.. 

INTERN. AMAT0R CERT. kl'. 3:-

HAM's h:'ITERPRETER kr. 3:75, 
Samtliga priser inkl. porto. Vid pOHlfiirHlwt t. 

tillkommer 40 öre. 

Sätt in beloppet på postgirokonto J0 51 1H 
och sänd beställningen till 

sSA FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 
Stoc:kholm 4 

t+ 
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Red. och ansv. utg.: LENNARTH ANDERSSON (SM5CRD), Sturegatan 6A/3, Stockholm b 
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Gruppbild, 

I den vitgrå och ruggiga morgonstunden den 
17 februari 1957 strömmade ett 70-tal amatö
rer ner i Hotell Malmens väldiga underjordiska 
regioner för att övervara SSA årliga förhand
lingar. Efter sedvanlig fotografering kunde 
man börja dagens övningar efter 30 minuters 
försening. ZD hälsade de närvarande välkom
na, varpå AZU utsågs till mötets ordförande. 

Mycket stort intresse tilldrog sig av natur
liga skäl det av valkommitten framlagda sty
relseförslaget, som mönstrade 7 nya namn. A v 
diskussionen framgick otvetydigt den saknad 
medlemmarna väntade sig känna efter de av
gående styrelseledamöterna ZD, AOG, WJ, IF 
och AHK. Mötet ville gärna se åtminstone 
någon av dessa kvar på sin post ytterligare 
något år så att nybildningen inte skulle »mär

'V. 

. 
I' • 	 ; ! , I 

årsmötet. -
kas så mycket» . De avgående visade sig dock 
omöjliga att övertala och framförde i stället 
sin tilltro till de nytillträdande. Det var endast 
AHK, som lät sig övertalas att bekläda en av 
de två nyinrättade suppleantp,osterna, och så
ledes stannade kvar i styrelsen som konsult. 
De nyvalda ordförandena, ZO och AZO, presen
terade sig, varpå mötet med acklamation stad
fäste valkommittens förslag att utse A YL till 
kansliföreståndare. Nya styrelsemedlemmar 
övrigt blev AQW som tekn. sekreterare, DX 
som QSL-manager och OH som styrelsesupple
ant. 

På framfört förslag rekommenderades att 
tidpunkten för årsmötet fortsättningsvis borde 
framflyttas så att styrelsen slapp presentera 
preliminära bokslut utan kunde publicera ett 

i 
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definitivt sådant i QTC. Frågan kommer att 
undersökas närmare. 

Nägot senare kom motionen om ev. nedläg
gande av QTC till diskussion. Härvid visade 
det sig att förslaget ej helt oväntat stötte på 
kompakt motständ och föll utan votering. Un~ 
der diskussionen framfördes dock allvarliga 
önskemäl om medlemmarnas egna insatser för 
att möjliggöra en förbättring av innehället ur 
teknisk synvinkel. Härvidlag framförde en av 
dagens flitigaste och mer givande talare, BEF, 
ett förslag om ömsesidiga lån av tekniska ar
tiklar på respektive originalspråk mellan de 
nordiska länderna. QTC-kontot borde sättas 
upp sä högt att utrymme funnes för ev. be
ställning av tekniska artiklar. 

I samband med nyvalet av QSL-manager 
framfördes de amplaste lovord till AHK för 
hans arbete under det gangna året. Det visade 
sig att mötet var helt införstått med styrel
sens tanke på att deltidsanställa arbetskraft · 
för rutinarbetet pä QSL-byrän. AHK uppskat
tade pä grundval av egna erfarenheter nöd
vändig arbetstid till ca 20 timmar/vecka. Mer
kostnaden blir uppskattningsvis 3.000 :-/är , 
vilken summa dock ej skulle få tagas från det 
till synes överdimensionerade QTC-kontot. .Tid
ningens »överskott» relativt budgetramen un
der 1956 beror nämligen enbart på osedvanligt 
goda annonsintäkter. 

På fråga meddelade A YL att fram till års
mötet hade sammanlagt 1.512 medlemmar er
lagt årsavgiften - en siffra som ej tillnär
melsevis uppnåtts någon gång under tidigare 
år. Denna goda utveckling fär helt tillgodo
skrivas den under föregående är införda stad
geändringen om sättet och tidpunkten för med
lemsavgiftens erläggande. Kansliets a rbetsbör
da hade dock ökats avsevärt, då medlemmarna 
i stor utsträckning nonchalerat de rekommen
dationer, som publicerats i QTC 1/57. 

I den allmänna diskussionen uppdrog årsmö
tet åt den nya styrelsen att utse plats för års
mötet 1958. 

Under lunchpausen förrätt ades pris- och me
daljutdelning. Avgående ordföranden, ZO, ut
sågs till SSA 8:e hedersledamot, vice ordföran
den AOG till SSA 9:e hedersledamot. ZO över
lämnade till WJ en kristallvas från SSA som 
tack för 25 års arbete inom Föreningen. Silver
medaljörer blev GN, KV (för sina insatser på 
Spetsbergen 1956). AFU (avgående diplom

manager). AHK (avgående QSL-manager) 
samt AXO och TK vilka under 1956 avgått 
som distriktsledare. ZO förrättade slutligen 
prisutdelning i lördagens telegraferingstävling. 

Som värd vid årsmötet och arrangörer av 
telegraferingstävJingen, som leddes av CV, stod 
Stockholms Radioamatörer, SRA. SSA får här
med till SRA och alla som medverkat vid för
beredelser och arrangemang framföra sitt tack 
för nedlagt arbete och för det utomordentliga 
sätt pä vilket de skilt sig frän sina uppgifter: 

(}unnar Lenning, SM5ANY 
sekr. 

Dr OMs! 
När undertecknad i och med 1957 års ärs

möte avgår från befattningen som SSA ordfö
rande är det givet, att mänga olika känslor 

. bemäktigar sig mig. Mest dominerande bland 
dessa känslor är ett visst vemod över att skil
jas frän styrelsearbetet, ty trots de strider och 
svärigheter, som alltid möta en ordförande, 
har verksamheten i SSA alltid varit oerhört 
stimulerande, kanske framför allt genom kam
ratskapet inom styrelsen och den aktiva, in
tresserade medverkan, som lämnats av så 
många medlemmar. Endast genom denna lojala 
arbetsvillighet frän mina medarbetares sida 
har det varit möjligt för mig att genomföra 
min uppgift trots att jag under de sista åren 
varit bosatt långt från Stockholm. 

Jag är väl medveten om den arbetsbörda, 
som åvilat kamraterna i styrelsen, en börda, 
som ytterligare ökats genom att jag under se
nare tid inte annat än undantagsvis kunnat 
deltaga i detaljarbetet. Tack vare ett nldrig 
sinande intresse och ett tveklöst uppoffrande 
av fritiden frän samtliga styrelsemedlemmal's, 
OL :s och funktionärers sida har verksamheten 
kunnat flyta trots en ständigt ökande arbets
börda och trots det kärvare klimat, som efter
hand gjort sig gällande även inom våra arbets
omräden. När jag därför nu till alla mina 
kamrater framför mitt tack för gott samarbete 
under de förflutna ären, är det endast ett allt 
för svagt uttryck för mina verkliga känslor 
inför det arbete, som alla tidigare och nuva
rande medarbetare uträttat till SSA fromma 
och mitt bistånd. 

1957 ärs årsmöte medför betydande omflytt

• 
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ningar av befattningshavare i styrelsen. Detta 
kan kanske befaras medföra bristande kon
tinuitet i arbetet, men jag tror inte faran här
för är så stor. Rutinverksamheten har nu nått 
en sådan grad av stadga, att den torde flyta 
tämligen oberoende av att vissa befattnings
havare utbytas. Den tämligen genomgripande 
skiftningen av styrelsemedlemmar ger nog i 
stället en vinst genom att nytt blod och nya 
ideer tillföras föreningens ledning till fromma 
för verksamhetens framätskridande. Jag tror 
personligen att i en »aktiv» förening som SSA 
är det nödvändigt att då och då ge verksam
heten den stimulans, som nya ledande krafter 

Med innevarande arbetsår lämnar en av 
SSA's mångäriga och trogna medarbetare sitt 
aktiva deltagande i styrelsen. Jag syftar på 
hedersmedlemmen 5WJ, Ivar Westeriund. 

Ivar var från bÖI'jan professionell radiotele
grafist med certifikat av är 1925, och hans 
sanna amatörnatur tog ut sin rätt 1927. Sin nu-o 
varande amatörlicens fick han 1929, och han 
har sedan 1932 aktivt deltagit i SSA's styrelse, 
till att börja med i egenskap av skattmästare. 
5WJ's stora intresse och lugna saklighet har 
varit en stor tillgäng för vår rörelse, och han 
har alltid offrat tid och arbete för föreningens 
bästa. Många gånger gästade också styrelsen 
Ivars hem under den besvärliga brytnings
tiden efter krigets slut. när vär växande rörel

SM5WJ 

IVAR WESTERLUND 

-...: 

innebär, och jag är övertygad om att de ny
valda styrelsemedlemmarna är just de perso
ner, som har förmägan att föra föreningen 
framåt i rätt riktning. Jag vill uppriktigt 
önska den nya styrelsen lycka till i dess för 
den svenska amatörrörelsen så betydelsefulla 
uppgift. .' 

Slutligen vill jag för min personliga del tac
ka alla föreningens medlemmar för det för
troende, som visats mig under de förflutna 
åren och för det stöd jag fått i mitt arbete 
från sä många av medlemmarna. 

Boden i februari 1957. 

Pe1'-Anders Kinnman, SM2ZD 

se delvis måste söka sig nya former. Från 
1950 tjänstgjorde 5WJ som vice ordförande och 
kansliföreståndare för att efter 1954 sköta 
den senare befattningen, som gav honom full 
sysselsättning. 

Vi äterfinna 5WJ som en intresserad kraft 
i »Old Timers Club», där vi oldtimers gärna 
förena oss med honom. Jag har svårt att före
ställa mig, att Ivar med sitt varma intresse 
för vår förening och dess utveckling helt läm
nar medarbetarskapet. Han är en god repre
sentant för den anda, som vi önska se utbredd 
bland vära medlemmar. 

SSA som förening har på mångfaldigt sätt 
hedrat 5WJ. Låt oss nu tillönska honom lycka 
till och cuagn! -5S1 
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ARBETSMARKNADEN 

LEDIGA PLATSER 

VEM VILL öka ut QTC:s annonsflora? 
Platsen som annonsredaktör är ledig, 
sedan SM5GR slutat dra sitt strå till 
stacken. 

MÄSTEROLOFSGÄRDEN söker någon 
som ett par gånger i veckan kan un
dervisa i radioteknik samt organisera 
en byggklubb. Betalning utgår och 
adressen är stortorget 7, Stockholm 2. 

Telegl'afel'ingstävlingen 1957 
Den traditionella telegraferingstävlingen i 

samband med årsmötet mönstrade ett 20-tal 
:leltagare. Prislistan fick följande utseende 
(ingen deltog i klass IV): 

lrlass I 
1. 	 SM5ABI: Plakett från SRA, presentkort å 

100:- (ZK) samt 1 rör VCR-97 (Standard 
Radio). 

2. 	 SM4AWC: 25 m 300 ohm bandkabel (La
gercrantz) . 

3. 	 SM5AHK: 5 miniatyrrör (SER). 

lrlass II 
1. 	 SM5BCE: ZK:s vandringspris (Silvernyc

keln), plakett från SRA, presentkort å 
50:- (ZK) samt 1 rör VCR-97 (Standard 
Radio). 

2. 	 SM4ASI: 10 m mikrofonkabel (Lager
crantz) . 

3. 	 SM5LL: 1 rör 829B (Elfa). 

Klass III 

1. 	 SM7AUO: Plakett från SRA, presentkort å 
25:- (ZK) samt 1 rör VCR-97 (Standard 
Radio). 

V älsändningstävling 
1. 	 SM5BUG: Vandringspokalen »Folke Bergs 

Minne», miniatyr av pokalen, plakett från 
SRA samt en mikrofon (Gösta Bäck
ström) . 

2. 	 SM4AWC: Plakett från SRA, 4 st. JEL
spolar med kondensator (Lagercrantz). 

3. 	 SM5BCE: 3 st. långlivsrör (SER). 
4. 	 SM5AHK: 1 st. 8" högtalare (Sv. Högtalar

fabriken) samt en antennomkastare. 

SSA styrelse får härmed framföra sitt tack 
till samtliga prisdonatorer för det tillmötes-

VEM VI LL köra bullen? SM5BG,E vill 

gärna ha en efterträdare nu när han 

fätt annat att göra på söndagarna. 

Om Du är intresserad och vill veta mera 
kan Du kontakta SSA kansli eller SM5CRD 
respektive SM·5BCE. 

ÅSTÖLÄGRET 
SM3XA 

Några anmälningar har redan strömmat in 
till årets Astöläger, låt se att det blir många 
flera. Om inte k. m: t och kronan ändrar sig 
ska vi försöka hålla det hela flytande på sam
ma måte som förra året. Efterlysning av funk
tionärer, är ju en stående rubrik i dessa rader 
år från år, det är nu så att utan dylika inget 
läger. Alla kan inte tas ut den 7 juli, några 
måste ju vara med och göra upp programmet, 
andra måste förbereda saker och ting i förväg 
m. m ., därför vädjar jag till alla som har tänkt 
sig att notera i brevet vilken syssla ni skulle 
vilja sköta på lägret. Vi behöver trafikledare, 
stationschefer, flagghiss- och halare, damer till 
marketenteriet (vilket omorganiseras i år), 
antennspecialister, en ' deltagare med vidhäng
ande TV-apparat (för vilken vi betalar frak
ten), idespruta till i-händelse-av-regnväder-för
ströelsedetaljen, m. fl. 

Nej, detta börjar likna listan över lediga 
platser från Arbetsmarknadskommissionen. 

Go ahead, go vänner, och skriv till mig. 

VTPAN 73 
Bengt/-BNL 

Red. ber att få tacka för de bl'ev och 
bidrag som flutit in. I mån av tid (gan
ska ont om den vm'an just nu) kommer 
svar inom en snar framtid. 

gående, som visats Föreningen, och för att de 
härigenom bidragit till att göra telegraferings
tävlingen till en samlande tradition vid års
mötet. 
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LINJÄRA SLUTSTEG 
Av SM5AQW, Jan Gunnar, Svartbäcksgatan 7, Uppsala 

Många av oss har väl med en viss undran 
läst eller hört talas om »linjära slutsteg» under 
de senaste åren, i synnerhet sedan ESB börjat 
komma till mer användning. Vad är då ett 
linjärt slutsteg ? När vi förstärker en signal 
med amplitudmodulerad karaktär såsom ESB 
eller AM måste förstärkningen ske linjärt för 
att vi inte skall införa kraftig distorsion på 
moduleringen och vi behöver då en HF-förstär
kare vars utspänning är direkt proportionell 
mot inspänningen inom ganska vida gränser: 
ett linjärt slutsteg. Exempel på sådana steg'~"" . 
är HF- och MF-stegen i våra trafikmottagare 
för AM-mottagning, så det rör sig inte om 
någon ny uppfinning. 

Den enklaste typen av linjär förstärkare är 
klass A-steget. A-steget kan göras utomor
dentligt linjärt, men hal' tyvärr ganska låg 
verkningsgrad. Den teoretiska siffran är 50 % 
men man får i praktiken vara glad om man 
uppnår 25 %. Vid låga effektnivåer eller ren 
spänningsförstärkning är detta inte mycket att 
bråka om, men när man kommer upp till ut 
effekter av ordningen 5- 10 watt måste man

""'"
törja se sig om efter något bättre för att inte 
kostnaderna för likriktare och slutrör skall bli 
för stora. 

Klass B- eller AB-2förstärkare som slutsteg 
"- i modulationsförstärkare för AM-sändare är 

inga nyheter för' oss numera. Klass B-förstär
kare ger teoretiskt 78.5 % verkningsgrad vid 
full utstyrning och i praktiken når man lätt 
65-70 %. Om vi ersätter driv- och utgångs
transformatorerna i en klass B LF-förstärkare 
med lämpligt avpassade tankkretsar borde vi 
få ett linjärt slutsteg för HF med samma ut
effekt och verkningsgrad som i LF-fallet, och 

..J-
det får vi också förutsatt att rören fungerar 
vid den högre frekvensen. I B-steg för LF 
måste vi använda pushpullkoppling eftersom 
rören arbetar under var sin halvperiod - vid 
HF klass B räcker det med ett enda rÖr efter
som den avstämda kretsen ger den felande 
halvperioden tack vare sin svänghjulsverkan 
(sitt Q-värde). 

Här är det kanske bäst att stoppa upp ett 
slag! Om man slår upp en handbok över sän
darrör och söker upp klass B HF-data för ett 
slutrör blir man konfunderad när man får se 
att den uppgivna verkningsgraden är omkring 
33 % och inte de 60-70 % som nyss nämndes. 
Vad är sanning? Ja, siffran 33 % är uppgiven 
för vanlig AM med bärvåg. Verkningsgraden 
hos ett B-steg är proportionell mot utstyr
ningsgraden, dvs. vid full utstyrning är verk
ningsgraden 60-70 % och vid halva denna 
styrning gäller siffran 30-35 %. Vid AM ger 
bärvågen alltid halva styrspänningen varför 
man får den låga siffran 33 %. Man måste all 
tid dimensionera slutsteget med detta värde i 
tankarna, annars skadas anoderna vid svag 
eller ingen modulering. 

Vill man köra AM och redan har ett rör 
med väl tilltagen anodförlust i slutsteget kan 
det många gånger vara ekonomiskt fördel
aktigt att lägga slutsteget i klass B och anod
modulera drivsteget i stället för att bygga en 
dyr modulator till det stora röret. Med t . ex . ett 
813 i klass B kan man erhålla en bärvågsut
effekt av ca 75 watt vid en ineffekt av 200 
watt - driveffekten blir av storleksordningen 
1 å. 2 watt och erforde!"lig LF-effekt för modu
lering av drivsteget blir av samma storlek. För 
att med ett anodmodulerat slutsteg få bärvågs
uteffekten 70 watt måste man med normal 
klass C-verlmingsgrad 70 % använda 100 watt 
ineffekt samt ha en modulator som ger 50 watt 
uteffel{t vid en verkningsgrad av säg 60 % 
varför totala effektbehovet i detta fall blir 
100+50/0.6=183 watt. Effektbehoven i de bäg
ge fallen skiljer sig alltså inte nämnvärt från 
varandra - däremot måste man i det senare 
fallet kosta på sig modulator-rör och modula
tionstransformator för 50 watt uteffekt. 

Den som kÖr ESB behöver inte skaffa sig 
några gråa hår för de 33 procentens skull. Vid 
ESB motsvarar noll modulering noll inspän
ning till slutsteget, genom slutrören går bara 
en liten viloström som motsvarar kanske 20 % 
av den tillåtna anodförlusten. 
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Att dimensionera ett linjärt steg är i all
mänhet inte så svårt eftersom det för de flesta 
slutrör finns klass B- eller AB2 LF-data upp
givna. I ett sådant fall är alla spänningar giv
na och man behöver bara beräkna tankkretsar
na. Som ett exempel kan vi ta den gamle vän
nen 807; ARRL's Handbook ger följande data 
för två 807 i klass AB2: 

Anodspänning 750 V 
SkärmgaIlerspänning 300 V 
Negativ gallerförspänning -32 V 
Anodström (min-max) 60- 240 mA 
Skärmgallerström 5- lOmA 
Styrspänning peak grid- grid 92 V 
Belastningsresistans anod- anod 6950 ohm 
Driveffekt (approx.) 0,2 watt 
Max. uteffekt 120 watt 

I figur 1 ses ett schema över en AB2-modu
lator med två 807 och i figur 2 visas förstär
karen omändrad till linjärt HF-steg. Vad vi 
vill veta är värdena för galler- och anodkret
sama L1C1 och L2C2. För anodkretsen vill vi 
gärna att Q-värdet vid belastning skall hålla 
sig omkrh1g 12, detta för att få bra verknings
grad och låg övertonshalt. Q-värdet är defini
erat som förhållandet mellan kretsens ekviva
lenta parallellresistans R h och tankkondensa
torns reaktans (som är lika med spolens reak
tans vid resonans - se f . Ö. SM5IF's artikel 
om. slutstegsberäkning i QTC nr 8, 1954) . Detta 
kan skrivas Q=R,j X c ' Löser vi ut X c och 
sätter in värdena på Q och Rhblir 

Xc =Ri/Q=6950/ 12=580 ohm. 

B07 


L, 
L2

3 C 

807 

-32 +300 . +750 

Fig . 2 

Kapacitansen Cz beräknas ur formeln 

1 
C2 

2,rfXc 

Väljer vi frekvensen f=3 .7 MHz som mitt
punkt för vårt arbetsområde blir 

1 
C2 74 pF 

217" . 3,7 . 106 ·580 

Våra 74 pF är värdet över hela tankkretsen 
- vi måste fördubbla denna siffra för att få 
kapacitansen per sektion hos splitstatorkon
densatorn, ty de båda sektionerna ligger i serie 
och får alltså 150 pF per sektion. I praktiken 
bör man välja en kondensator med 175 eller 
helst 200 pF per sektion. För spolens induktans 
gäller 

Xc 580 
L2 25 f,H, 

217"f 217"' 3,7 . lOG 

i praktiken bör spolen fintrimmas så att den 
ger god resonans med kondensatorn inställd på 
rätt kapacitans. Ta hellre till spolen för liten 
än tvärtom - många besvärligheter i amatör
byggda slutsteg kan spåras till för låg kapa
citans i anodkretsen och detta gäller inte bara 
fö;: klass B-steg utan kanske i mycket högre 
grad för klass C-steg. Tar man bara en spole 
som »verkar lagom» och stämmer av med 
lystna blickar mot antennströmsinstrumentet 
kan man mycket lätt råka fä ett Q-värde av 
kanske 2 eller mindre vid belastning - sedan 
får man inte bli förvånad över att höra hur 

/ 
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fina övertoner man har (t. ex . från en TV-lyss
nare) ! 

Om vi sedan tar en titt på förhållandena vid 
gallerkretsen ser vi i de givna data att vid full 
utstyrning kommer styrgallret att drivas posi
tivt med et.t belopp av 

0.5·92-32=14 V 
på spänningstopparna. Så snart gallret drivs 
positivt börjar gallerström att flyta. Enär gal
lerkretsen alltså drar ström endast under en 
del av perioden kommer gallerimpedansen att 
bli starkt olinjär. Vid små styrspänningar fly
ter ingen ström och gallret verkar som en 
oändligt stor impedans, vid stora signaler 
sjunker impedansen till ett värde som vi kan 
beräkna ur rördata enligt följande: styrspän
ningens effektivvärde vid full utstyrning är 

1 
Vg=lh ·92 '2=32,5 V 

Spänningen 32,5 volt ger effekten 0,2 watt 
över ett motstånd vars resistans är 

32,5' 
R g=---=5300 ohm 

0,2 
Om drivsteget har relativt hög utgångsim

pedans (dålig spänningsreglering) kommer den 
olinjära belastningen att ge distorsion - vid 
stora utstyrningar kommer spänningstoppar
na att klippas av. För att förbättra spännings
regleringen måste man göra det linjära ste
gets gallerimpedans mer:? konstant; enklast 
sker detta genom att man belastar gallerkret
sen med en fast resistans, en bleeder. Om vi 
kopplar 2700 ohm över gallerkretsen kommer 

Komponenter : 
C1 : 2 X 350 pF va riabe; 
C2 : 2 x 200 pF variabel 

C3, C4: 10 cm llln gder RG58-U 
e. d . med sk ä rmen jordad. 

L1: 3,7 MHz 10 ,.Ii 
7 MHz 5,2 j<H 

14 'MHz 2.6 j<H 
21 MHz 1,9 ,.Ii 

L2: 3,7 MHz,000 pr 2(;)(;)0 y 25 ,.Ii 
7 MHd 1~ j<H 

14 MHz 6,5 j>H 
21 MHz 4,3 j<H 

gallerimpedansen bara att variera mellan 2700 
och 2700 parallellt med 5300 = 1700 ohm, vil
ket ger avsevärt mindre variation än förut. ' 
erforderlig driveffekt blir maximalt 

32,5' 
P g=---=0.65 watt 

1700 
Om vi fortfarande håller kravet Q = 12 vid 

belastning blir reaktansen för gallerkondensa
torn 

2700 
X c= ---=245 ohm 

12 
Vid 3,7 MHz motsvarar detta 170 pF över 

hela kretsen, dvs. kapacitansen per sektion 
blir 340 pF. P . g. a. de låga arbetsspänningarna 
blir plattavstånden minimala och vi kan an
vända en 2-gangs BC-kondensator av miniatyr
typ. Vi kan nu rita ett schema över det färdiga 
steget (figur 3). 

Om vi skulle bygga ett linjärt slutsteg med 
bara en 807 blir värdena något annorlunda 
anodbelastningsimpedansen för ett rör är bara 
1/4 av pushpullbelastningen, vilket ger en stör
re tankkondensator i anodkretsen. Schema fÖr 
ett sådant steg visas i figur 4. Behöver man 
inte absolut maximal uteffekt från steget eller 
finns det mycket litet drivning tillgängligt är 
det fördelaktigt att köra steget i klass AB1, 
dvs. undvika att styra ut gallren i det positiva 
området. Då kan man naturligt\1is reda sig 
utan dämpmotstånd över gallerkretsen men i 
gengäld måste man vara försiktig vid sådana 
rör som har en rejäl anodförlust, många hams 

http:g=---=0.65
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Komponenter: 
-::

Cl, C2: 300 pF variabel 

Ll , L2: 3.7 MRz 7 pi 
14 MRz 1,8 pi-32 ... 300 "'750 

i 

i SM har säkert en eller annan 304-TL som antennström; när det gäller ESB brukar det 
ligger och samlar damm och detta rör ger i tillståndet tyvärr sammanfaIla med villkoren 
AB1 med 2000 volt anodspänning en maximal för mesta splatter och distorsion. En grundlig 
uteffekt av 250 watt vid en negativ förspän diskussion av finjustering av linjära steg ford
ning av - 170 volt och en styrspänning med rar för mycket spaltutrymme för att göras nu, 
toppvärdet 170 volt. Driveffekten är noll eller men det finns många bra artiklar i QST och 
mycket liten eftersom röret aldrig drar galler- CQ för den som är intresserad (se Iitt.-ref. 
ström. nedan) . Om man använder sin mottagare med 

Ett förhållande som bör påpekas är att för förstånd och inte är för het på gröten kan man 
linjära slutsteg måste negativa förspänningar för det mesta komma fram till en instäIlning 
och skärmgaller spänningar hällas mycket där man både är nöjd med kvaliteten och ut
konstanta. För de två 807-stegen kan skärm effekten samtidigt som de givna data inte 
gallerspänningen stabiliseras med två VR-150 i överskrides. 
serie och den negativa förspänningen kan an
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kondensator för att steget skall börja visa March 1955. 73självständighetstendenser. 

SM5AQW
Vid avstämning och belastning av linjära 


slutsteg går man till väga pä vanligt sätt 
Från ÄLVSNABBENdet bör understrykas att man till en början 


måste se till att alla strömmar och spänningar 
 och Guantanamo, Cuba, kom härom da
gen en hälsning till alla i SM-land.stämmer med de uppgivna värdena, man får 

Temperatur: I skuggan 35° C.inte i sann amatöranda sätta igång med att I vattnet 27° C. 
styra ut och belasta steget för absolut maximal 
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nedre högra hörnet, men de flesta hade riktigt 
gissat att RTT var lösningen till »XL-special».DX -'SPALTEN Vi har accepterat alla rimliga varianter på 
denna punkt, men kan i stället bara tänka oss 
TRNAVA som QTH för OK3WM. Längst upp 
till vänster har den något regelvidriga utform
ningen av xrysset samlat olika lösningsförslag, 
vilka alla varit tänkbara. Se f. Ö. separat bild. 

Ett i sitt slag sällsynt och just därför sär
skilt välkommet bidrag till DX-spalten har 
SM5CFX insänt. Bosse har noggrant följt 
condx på 7 MHz under tiden jan/56-jan./57, 
och vi återger hans observationer i diagramDX-red har nu, helt förxrossade, lyckats 
form. Man ser tydligt att det fordras noggrannsamla sig så mycket efter anstormningen av 
bevakning och ofta nattvak för att uppnå vissalösningar till xrysset i QTC 12/56 att vi kunnat 
DX-mål. Tnx, Bosse!lätta på förlåten . Vi fann att a v de 13 (!) in

strömmade lösningarna var 8 OK. Med vårt 
av många omvittnade rättspatos i ätanke , be 80 meter 
fanns vid lottningen det utlovade FL-8-filtret 
komma att tillfalla SM5AJU i Linköping. inleds denna månad med litet nyheter från 
Även »2:an», SM7BTT, kommer att erhålla ett SM5BFR Carl-Eric har loggat W1BU, 
av DX-red. donerat pris för sin insats. Goda ISAD, 1ZXT, 1 UFW, 2IVS, 4FST och VE2LI. 
lösare i övrigt var DW (storsla gen lösning Ccndx har' varit medelmåttiga och bandet har 
på 1 m 2 papper), KV, AFS, AlG, BVF och inte öppnat förrän framåt morgonsidan - ti 
CXF. - Genom ett mindre förbiseende från derna för ovanstående är genomgående ca 
red:s sida hade en nyckeluppgift bortfallit i 0830. SM5AQW fick svar från ZC4IP 1930 och 
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Red:s lösning till DX-xrysset i QTC 12/56 
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Söderhavet (svårt att köra) 

7 MHz, jan/56-jan/57Noterade öppningar 

...... Lämpligaste tid 

Tänkbara öppningar 

Ett års 7 MHz-eondx enligt SM50XF. 

UNIAB 1915. ZC4IP står till tjänst för dem lyssnat till HR2AD, VP2LU, HH, YS1, VK6 
som behöver Asien på 80 meter fone. Det är och PJ2ME på Sint Maarten. SM5DX har legat 
anmärkningsvärt hur sällan man kan höra i som en rem och har förutom en hög Wl, 2, 3, 
SM-stationer på 80 meter fone om kvällarna, 4 och 8 samlat in UA9KQA, UA9KEC, UF6PA, 
5AQW har trots trägna försök bara kontaktat CT2BO, CTIQN, SM8YF nära Guadeloupe 
en enda SM sedan i september. (FG7), UH8AB 2100 T7, samt KP4YT och 

YI2DX. Folke har lyssnat på EA8AX och 
F A8BG på morgonen - finns det någon SM

40 meter som har QSL från FA8BG? (red. kommentar). 
har tydligen givit rika skördar - SM5CXF in Folke klagar över ni! QSL från FG7XD - det 
leder rapportraden med YI2RM 0140, JA5AG kommer nog OB! 
1550, JA3ZU 1530, 3W8AA 1530, MP4BBL Mr SM5BRS, Bert i Enköping, kör med en 
1620, ZL2AF 0845, UL7KBA 1700, ZS6AJH 50 W pepparrot och har loggat YI2RM 2200, 
0430, OX3LW 0900, VK2AMB 1640 samt TF5TP 1630, 4X5RE vid Sinai 0145, PY7AFX 
W7TKB (i Montana om det intresserar) och 0800, VE80W 0715 (QSL från 80W har an
många andra W. SM5BFR loggade K2RVS länt) , UA9DT, KJA, KEC och KSD, många W, 
0945. OB Viking, SM7BUE, har varit flitig och bl. a. W6MOJ 0300-1100, OH0NB (Aland är 
visar fram UG6AM 2130, ZC4,IP 2300, separat land för DXCC nu), UNIAB 1700 och 
PY7ADR 2200, PY2YY 0800, TUWS/MM samt ISIMM 0800 . Bert har lyssnat till sigs från 
ett flertal W omkring 0830. SM7A VB i Klippan PJ2ME 0515, W7GM 0545, JA3ZR 1630, 
har nycklat med UA6AK, ITIAGA, UF6KAF MP4BBL 1645, V03X 2330, 3W8AA 1700 samt 
0210, UL7KBK 0530, UA9DA 0530, VE2LI HKIEQ. OB SM4ASX rapporterar W2FA 0810, 
samt PYl och Wl-4. SM5AJU i Linköping UA9AJ 0810, UC2AO och UA4HS 0800 och har 
nyttjar 50 watt och en W0WO och nämner hört AP2AD 0810, TAIBB 0640, PY2 0730 samt 
Wl-4, 6 och 8 00- 06, PY40D, OX3CP, W5JPC 0820. Finns det inga SM som kör DX 
VP3VN, C020M, VE, YI2DX, 4X4IU 0900, på 40 meter foni? SM5AQW har hört många 
KP4CC, 3W8AA, ZC4IP, UD6, UF6, UG6, UL7, Wl, 2 och 3 på 7,2 MHz ESB »tuning 7050 
lJI~ 9ch UA9. Leif har med skälvande öron up». 
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På 20 meter 4X5RE är aktiv från Sinai - operator är 
Egon, 4X4RE, och det har påståtts att han 

har Bosse, SM5CXF, nycklat med YV5AE, räknas som separat land för DXCC, något som 
2330, KGIFR 0930, FB8BD 1845, OQ5FT DX-red. ställer sig tvivlande till. 
1900, UAIKAE 1700, VQ2IE 1900 samt CR6CZ Aland är numera separat land för DXCC.och UNIAA 1400. OT SM6RS avverkade under 

Tidningen CQ räknar Sicilien, IT1, som sedecember mängder av W från de flesta distrik
ten plus sådant som CN8CR, CR7AF, ET2US, parat land för sin Honor Roll, men om ARRL 
ET3AF/2, JA2, KH6BIJ, KV4AA, LU8ZW, godkänner det prefixet för DXCC är okänt. 
MP4BBE, VE7ANQ/8, VE8AB, VK4SE, QSL från IMM-stationer gäller inte för nå
VQ2AS, VSIHB, ZBILP, ZC4AM, ZL30B samt got diplom utom för ett speciellt /MM-diplom 
ZSlAG och OU. Tage kör med en halvvågs som lär utdelas i USA. 
sluttande dipol (45 0 

). SM5BFR har loggat div. OH1ST/0 har varit aktiv på 14 MHz. 
W, KP4 och KH6. SM4BPJ har flyttat till Ar MD5AMO är aktiv från Suezzonen, han är
vika från Nyköping och har satt upp en s. k. förmodligen OK trots allt.
habybeam - med hjälp av den antennen har 

ZD8JP är också OK, det har samlats en helSune överlistat Wl-0. VEl- 8, ET2US, 
del radiofolk på öarna i Sydatlanten emedan deJA6MW 1120, SM8CZHfMM utanför CT1, OX, 
används som slutstationer vid provskjutningKlI6 , HK3PC 0520, V02, KV4AA 2000, YV5HL 
av robotvapen från Floridas sydkust.0510, W0DAO i North Dakota, VP5BL och 

VK9AJ är aktiv från Cocos Keeling Island,VP4CJ 0540. SM4ASX har lyssnat litet grann 
14080 kHz och T8c. Operator Cecil påoch nämner på fone W6CCO 1710, ET2US 
ZS2MI verkar vara nybörjare och föredrar cw2020, ZS6AYL 1800 och på cw KL7ABS och 
i 1o-takt, ta det lugnt, boys! - W4ML tar inteZ.E2P (?) . SM5AQW deltog under några tim
längre emot QSL för FY-stationer. - VS6DDmar i den första DX-testen på ESB och logga
är tillbaks i England och hörs som G3KMO påde ett hundratal W i alla distrikt (bl. a. Mon
80 meter, alltid QRV för ragchewing.tana, Utah, Arkansas och Oregon) samt 

W4ML fick ett QSL från ZAIAB. - ZE3JOTG9AD 0230 (sänder gärna QSL), BVIUS på 
(ex-VQ1JO) vet ingenting om VQ9JO som varFormosa , VK2VA och VK3AEE, SV0WA, 
aktiv för en tid sedan.TF2WBQ samt HR2WO. SM50H deltog också 

Einar, VP8BK, är aktiv igen från Southi testen och samlade ihop över 300 kontakter 
Georgia, han talar god svenska och QSL-arutan svårighet - FB! 
troget.SM4AWW har några fina saker: UA0RK 

2110, UI8KAA 1830, LU3ZS 1745 samt VQ2RG 
1900. SM5CCE's nya beam fungerar fortfaran Några adresser: 
de: VK9AV på Papua 14075 kHz och ZS2MI på 
Marion Island. ZS2MI: c/o Secretary for Transport, Private 

Bag 193, Pretoria, S. A. 
JAI0S: Toshio Shibata, 642 Ooi-Tachiai, Shi15 meter 

nagawa, Tokyo. 
har inte varit så populärt - de enda som näm TJIQSL saknar även adress. 
ner bandet är SM4ASX som lyssnat på »Venligtvis»
KR6QW 1500 och ZL2BE 1000 (fone) samt SM5ANY & SM5AQW DX lne.
SM4AWW som loggat VS6DN, VP2LU 1820, 
HP2LO 1800 och V06AB 1230. 

10 meter 

har givit SM5BFR ett flertal W på fone och 
SM5CXF har prövat mikrofonen på ZP5CF. 
SM4ASX har kört VP6FR 1610. äujakt
Strays 

Uppgiften om att UA4FC är i zon 14 i ett 
föregående nr är fel - hans QTH är Dickson RäV1"ed.: SM5lQ, Alf Lindgren, 
Island, som ligger i inloppet till Jenisej-viken östervägen 231[[, Solna. 
i norra Sibirien och zonnumret skall alltså Om SM i rävjakt 1957 vara 18 (tack -KV!). Dickson Island har en 

god, naturlig hamn och hyser bl. a. en kust kan det ännu inte ges något definitivt besked. 

radiostation och en meteorologisk station. Fårösund och Falun kvarstår nu som möjliga 

Från OK3MM meddelas via SM5CCE, att arrangörer. Falun har dock ställt några vill 

UP2AS och UAIKTI far till Tannu-Tuva nå kor om hjälp från visst håll med förläggning, 

gon gång mellan mars och juni. UA0KSI är materiel m. m ., och f. n. undersöker SSA sty

på Wrangel-ön medan UAIKTO tydligen är en relse m. fl. huruvida det är möjligt att ordna 

pirat - Ingen aktivitet på Franz Josefs land. den saken. Går inte det, äger SM rum i Fårö

http:Zeela.nd
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sund och då antagligen 24-25 augusti. Går 
det. får SSA styrelse avgöra var tävlingarna 
ska försiggå. 

Från Stockholms Rävjägares årsmöte 

berättades en del i förra rävspalten. Därutöver 
kan förtäljas, att »Stockholms Rävjaktsblad» 
(med kallelser och resultat) i år ska komma 
ut en gång- i månaden under tävlingssäsongen 
25 mars-25 september; att det finns förhands
anmäIda arrangörer till 10 .iakter under 1957; 
att SRJ på förslag av -CBD skänkte 70 kro
nor till Ungernhjälpen; att 1956 års poäng
jaktsseriechefsarrangör -BNJ förrättade pris
utdelning, varvid priserna (från Svenska Ra
diobolaget och AB Bo Palmblad) räckte till de 
11 bästa av de över 30 man, som prövat sin 
lycka i poängserien. Resultat: 

Antal Antal 
PI. Namn rävar Tid PI. Namn rä\"!lr Tid 
1. SM5YD 12 4.37 9. SM5II 9 6.21 
2. SM5ATZ 12 5.16 10. B. Andersson 7 5.46 
3. SM5IQ 12 5.23 11. N.G.Eksledl 6 3.56 
4. SM5AKF 12 5.41 12. SM5BLX 6.06 
5. SM5BZR 12 6.24 13. SM5-2006 5 3.01 
6. SM5AIU 12 6.29 14. SM5BD 5 3.19 
7. S. Holmgren 11 6.50 15. SM5BJP 5 3.12 
S. J. O. Sjöström 9 4.47 16. B.Malmqvisl 5 6.19 

Från Göteborg skriver -BJB 

att de flesta rävjägarna är chalmerister, och 
de övriga har -ARV skrapat ihop på sin ar
betsplats. »En novembersöndag hade en de
monstrations.iakt anordnats i Slottsskogen. 
Tyvärr frös demonstrationen inne, då bara ett 
litet fåtal av de inbjudna intresserade dök upp, 
medan däremot jakten gick som vanligt, dvs. 
ett femtontal saxar med ägare infann sig. Det 
blev en riktigt trevlig och ganska knepig jakt 
inom det lilla området. - Några allvarligare 
försök att ordna rävjaktsverksamheten har 
hittills inte gjorts, utan jakter har ordnats när 
någon eller några har känt sig inspirerad(e) 
till detta. Vår nyårsföresats får alltså bli att 
organisera det hela något fastare och att ord
na något slag av tävlingssystem för att sporra 
intresset för rävjakt.» 

'Senare ringer -BPB från Götet och berät
tar om ett förestående samarbete med Möln
dals 'signalistförening, ev. på rävsaxbyggspla
net. Vi återkommer väl till ämnel. 

Från Vänersborg berättar -CU 

»att vi har en klubb med hams från Trollhät
tan-Wargön-Vänersborg. Vi är ca 15-20 
medlemmar, varav ungefär 10 med lic. Vid det 
senaste meetinget 10/1 diskuterade vi rävjakt 
och speciellt saxar. Det finns nu ett ganska 
stort intresse för rävjakt, och vi behöver byg
ga saxar. Det finns två saxar inom klubben. 

Vid sjätte distriktets meeting här i Väners
borg våren 1956 ordnades en enklare biljakt 
med jägare från Borås, Uddevalla och grabbar 
häromkring. Saxar och sändare lånades bl. a. 

från -ALQ i Uddevalla. Rävarna var utplace
rade inom stadens hank och stör, en i ett litet 
båtskjul och den andra på en skuta som låg 
förtöjd i hamnen. Det var inget tvivel om att 
killarna hade kul!» 

Från Linköping rapporterar -CD: 

»Här i Linköping har rävjakten aldrig fått 
någon riktig fart, och det är för närvarande 
mig veterligt endast SM5ARS och jag som har 
rävsax, och så har SM5XE en under byggnad, 
vilken jag skall försöka påskynda.» 

Vidare berättade Gunnar att han skall ordna 
DM i rävjakt i samband med vårens distrikts
meeting. Hoppas att alla rävjägare i SM5-L 
åker dit och tävlar, så att det blir den där rik
tiga farten på Linköpings rävjagande! 

Från Jönköping förtäljer -BFU : 

»Jag är inte 'rävjaktsledare' här i Jkpg men 
sekreterare i Södra Vätterbygdens Signal BF 
och ledare för de telegrafi- och ungdomskur
ser vi i flera år haft igång här. FÖIT:J. året 
hade vi en kurs i rävsaxbygge; vi inköpte 
fem byggsatser från Elfa, som grabbarna 
själva lödde ihop och fick att gå mycket bra. 
Meningen var a tt sedan sälja dessa saxar till 
självkostnadspris och för dessa pengar inköpa 
en ny omgång byggsatser, bygga på nytt och 
sälja. Kanske inte med mottot 'en sax i varje 
familj' men något ditåt. Sporten är emellertid 
inte så känd här (ännu). Vi har haft ett par 
rävjakter med ett tiotal deltagare varje gång. 
För att förebygga ev. skallgång har varje räv
jägarpatrull utrustats med UK-pyts. Jaktivern 
var god men resultatet kunde kanske bli bätt
re. Framför allt borde en stad av Jkpgs stor
lek kunna pressa fram flera jägare.» 

Ytterligare ett par rapporter 

har inströmmat, men de får faktiskt stå' över 
till nr 4. Detta bör dock inte hindra dig, som 
ännu inte har hört av dig från din landsända, 
att skriva och tala om hur ni har det där. 

Ett ofta återkommande problem 

tycks vara att man bara har 2-3 rävsaxar på 
en ort, och att det trots propaganda och på
tryckningar inte vill bli fler. Därför ordnar 
man inga regelbundna jakter utan nöjer Sig 
med en eller ett par per år vid distriktsmeeting 
el. dyl. Men det är inte att undra på, att folk 
drar' sig för att investera pengar i rävsaxar 
resp. hålla sina saxar med användbara batte
rier, om de inte vet att de får riklig och regel
bunden glädje av grejorna. Därför måste pro
pagandan bland hamsen (övriga radiopysslare, 
speciellt yngre, icke att förglömma) gå hand i 
hand med genomförandet av ett tävlingspro
gram, som verkar oproportionerligt stort i för
hållande till de få deltagarna den första tiden. 

Det där är en tung vev att dra. I Stock
holm t. ex. var åren 1948-50 rätt besvärliga: 
ett fåtal idealister byggde saxar och lånade ut 

inkl. batt.), byggde själva så många portabla 
sändare så att det räckte till även deras räv
rikaste jakter - och så brev och telefonsamtal 
i det oändliga. Nu däremot går det mesta av 
sig självt. Lite propaganda fortsätter man för
stås med, men nu ger den större utbyte med 
mindre ansträngning: på första stockholmsjak
ten i år, som kommer att utformas speciellt 
för nytillkomna rävjägare, räknar man med 
att nära tjugo nybörjare med egna saxar kom
mer att möta upp! Jag hoppas att det ska 
ordna sig lika bra för alla rävjaktentusiaster 
runt om i landet! 

SM5XA Field Day 11-12 maj 

t 
Till Field Day och DL5L-meeting inbjudes 

på Sätravallen (25 km söder Linköping) lörda
gen den 11 och söndagen den 12 maj. 

I samband därmed inbjudes till DM i rävjakt 
(dagjakt) den 12 maj, se särskild inbjudan. 
Under Field Day stn qrv på 10, 20 och 80 mb. 
Sätravallen är Linköpings stads friluftsområde 
i en mycket naturskön terrän vid Sätrasjön. 

Inkvartering kan ordnas för minst ett 80-tal 
deltagare. Förläggning sker i gruppförlägg
ning eller familjevis. För familjer finnes rum 
med 2, 3 eller 4 bäddar + golvutrymme för 
sovsäckar! Till varje förläggning hör kök med 
fullständig servis för 6 personer, så självhus
håll är lätt att arrangera om xyl så vill. Säng
linne måste medföras. 

Progra1n: 

Lördag: samling och orientering på platsen 
samt på kvällen gemensam enkel supe med un
derhållning och dans. 

Söndag: DM i rävjakt, meeting, auktion 
samt demonstrationsjakt. 

Priser: Supe lördag 6:- (önskvärt att alla 
deltager i denna). Grötfrukost söndag 2:-. 
Stabil lunch söndag 5:-. För barn under 11 år 
halva måltidspriset. 

Förläggningspriser : 1:50-3 :-/bädd samt 
för stugor med fyra bäddar 8 :50/stuga. 

Kommunikationer: Buss från Linköping el
ler tåg till Bestorp samt privata bilar, bussar 
och ev. helikopters. 

Preliminär anmälan sändes till SM5XA Field 
Day, Box 5008, Linköping 5 före 10 april, var
efter ett fullständigt program med anmäl
ningsblankett, buss- och tågtider m. m. över
sändes till dem som insänt preliminär anmä
lan. För att nedbringa kostnaderna, då någon 
anmälningsavgift ej upptages, var god bifoga 
dubbelt porto. För dem som själva avser att 
ordna sitt logi och sina måltider pil. annat sätt 
än enligt ovan behövs givetvis ingen föranmä
lan. 

Slutlig anmälan insändes senast den 25 april. 
Upplysningar lämnas efter hänvändelse till 
löjtnant F. Lindkvist, Bjälbogatan_ 3 A, Lin.~ 

köping, tfn 29800:81 (begär personligt) eller 
bostad 255 97 efter 16 mars. 

Leta igenom dina skrymslen om du har nå
gon pryl lämplig för vår auktion samt vik den 
11-12 maj för ett deltagande i DL5L första 
Field Day med xyl och see opr. 

Till en trevlig weekend inbjudes alla intres
serade. 

SM5XA Field Day 

LRA / SM5RC, DL5L 

I 
FD 

Denna bild visar den idylliska Sätrasjön med en del av bebyggelsen som 
kallas för Sätravallen. Du tänker väl inte gå miste om Field Dayen den 
11-12/5 1957 och därmed chansen till en tTevlig weekend på denna natuT

sköna plats? 
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SSA special-contest 

Tid: Tisdagen den 26 mars kl. 2000-2130 
SNT. Tiden uppdelas i tre pass om 30 min. 
2000-2030, 2030-2100 och 2100-2130. 

Frekvenser: 3,5 och 7 MHz. 
Anrop: Test SM. 
Vågtyp: Al. 
Msg: Siffergrupp av typen 09579 utväxlas. 

De två första siffrorna utgöra löpande num
mer på förbindelsen med början på 01. De tre 
sista siffrorna är RST. 

Det är tillåtet att kontakta varje station en 
gång per band och pass. Max. kan sålunda er
hållas 6 QSO med en station. 

Det gäller att på kortast möjliga tid köra 35 
test-QSO, varav det sista (OBS.! endast det 
Sista) med HQ-stationen, SM5BCE, som är 
QRV hela testen på frekvensen 3550 kHz. 

Exempel: När 34 QSO avverkats är sista 
löpnumret 34. Nästa QSO blir med HQ-statio
nen och får löpnr 35. HQ-stationen lämnar då 
en siffergrupp med löpnummer 01 till den som 
kommer först, 02 till den som kommer två, 
osv. HQ-stationens svars-msg blir sålunda di
rekt angivande av vederbörande stations pla
cering i testen. 

Kl. 2200 tillkännager HQ-stn resultatet. 
För kontrolls Skull skall logg insändas till 

SSA tävlingsledare senast den 1 april 1957. 
SSA tävlingsledare tillsammans med två 

andra hams, varav en i södra och en i norra 
SM, övervakar tävlan. 

SSA tävlingsledare / SM6ID 

Aktivitetsdiplom 

SSA har beslutat att för sina medlemmar in
stifta ett aktivitetsdiplom. 

Diplomet utfärdas till alla som under ett år, 
räknat fr . o. m. 1 jan. t. o. m . 31 dec., med logg
utdrag kan uppvisa 350 QSO på 3,5 och 7 
MHz. Enbart CW eller fone eller båda blandat. 
Tävlings-QSO är tillåtna. QSO-fördelningen 
skall vara sådan, att inget av banden har 
mindre än 150 QSO. 

Amatörer med C-certifikat erhålla diplomet 
för 250 loggförda QSO på 7 MHz. 

Stickers utdelas för varje 50-tal QSO som 
överstiger normalfordringarna. Dessutom 
kommer till de bästa poängplockarna varje år 
att utdelas priser. 

Medlem som önskar erhålla »Aktivitetsdi
plom 350» resp. »Aktivitetsdiplom 250» skall 
senast den 31 januari till SSA Diplom Manager 
insända uppgift om antal QSO fördelade på 
3,5 och 7 MHz. Loggbok med svarsporto· skall 
medfölja. 

Skandinavisk UK-test den 23 och 24 
mars 

UK7 inbjuder härmed alla licensierade ama
törer i Skandinavien tiI1 årets första test på 
UK. 

Kontakter med stns utom Skandinavien få 
räknas, men dessa stns kunna icke själva del
taga i tävlingen. 

Testen uppdelas i 2 perioder enligt: 
Period 1: 23/3 kl. 2200-2400 SNT. . 
Period 2: 24/3 kl. 1000-1200 SNT. 
Varje stn får kontaktas en gång i varje pe

riod på både 144 Mc. 432 Mc etc. Korsbands
QSO godkännas ej. Både CW och fone får an
vändas. 

Vid poängberäkningar multipliceras det sam
manlagda antalet km med antalet QSO. Varje 
deltagare anger själv distanserna i km. 

Ett kodnummer. jämte QTH, bestående av 
RS eller RST åtföljt av ett tresiffrigt löpnum
mer med 001 för första kontakten, utväxlas 
under varje QSO. 

Testloggarna skall ange QSO början, motstn, 
sänd och mottagen kod, band, vågtyp och 
distans i km samt en tom kolumn för test 
kommittens anteckningar. 

SSA loggblad rekommenderas. Loggen un
dertecknas av operator och sändes till SM7BE 
Åke Lindvall, Tullgatan 5 A, Lund, samt skall 
vara poststämplade senast den 3/4 1957. 

I förhoppning om livligt deltagande önskar 
vi alla en trevlig test med fb condx. 

UK7 testkommitte 

NRAU-testens resultatlista 1957 
l. SM5BCE 384 36. LA4ND 142 
2. OZ7BG 368 37. SM5ARS 136 
3. LA7Y 334 39. OH1SU 134 

OZ9DR 334 40. OH2XK 133 
5. OZlW 319 LA4ZC 133 
6. OZ7BO 303 42. SL4BP 130 
7. LA7X 300 43. OH3TI 126 
8. SM2AQQ 280 14. OH2NQ 125 
9. SM4KL 258 45. L A1 P 123 

10. LA8J 251 SM6SB 123 
SM5ANY 251 47. SM2CDF 121 

12. SM7QY 242 48. LA1TE 118 
13. OZ7BB 233 49. LA2JE 115 
14. LA1K 231 50. LA3TD 113 
15. SM5AF.V 226 LA20 113 
16. SM5BUT 220 52. SM6JY 111 
17. SM7FB 216 53. LA2Q 110 
18. OH2LU 200 SM5BDY 110 
19. OH2YV 194 SM5AJU 110 
20. SM5BRS 193 OH6RJ 110 
21. LA8M 190 57. SM7EH 108 
22. OH1PW 185 58. OH8PJ 106 
23. OZ2NU 180 OZ4IM 106 
24 . SM5DX 179 60. OH2HK 104 
25. OH4NT 176 OH2LP 104 
26. OH2RY 174 OZ7T 104 
27. OH6SD 171 LA5QC 104 
28. OZ7AC 163 64. OH5QN 102 
29. OH6PK 158 SM7BDK 102 
30. LA9LE 157 66. OZ4AH 100 

OH30D 157 SM2BJS 100 
32. SM2BQE 153 68. OH60B 99 
33. LA5TE 149 69. LA6UB 97 

OH3NY 149 OH9PF 97 
35. LA6U 145 71. OH6QZ 96 
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72.0H2NW 
73. 	 OZ4PM 

OH8PE . 
75. 	 OZ8SA 
76. 	 OZ5DL 

LA4NE/A 
78. 	 OH8PX 

OH2TV 
80. 	 OH50V 

OH4NY 
82. 	 OZ3FI 

SL6AM 
84. 	LA2MA 

OH7NW 
86. OH2ZR 
87. 	 OZ9JL 

OH3TE 
89. 	LA2SF 

LA2TE 
OH5PB 
OZ7UW 

93. 	 OZ6HS 
94. 	 OH2AA 
95. 	 OH3RU 
96. 	 SM5BIC 
97. OH20X 
98. 	OH2GF 

OH3UI 
LA7JF 

101. 	 SM6ANC 
OH5RA 

103. 	OHSPY 
OH50E 

105. 	OH2MB 
106. 	SM5CJE 
107. LA5UB 
108. 	SM4BTF 
109. LA8WE 

SM5CZD 
SM3CAH 
OH3TQ 
OH2MA 

114. 	SM4JD 
115. 	OH2KA 
116. 	OZ4H 

OH3TG 
118. OH3TT 

OH1SH/2 

Senaste nytt om solfläckscykel19 

För ett år sedan ansåg man sig kunna förut
säga, att innevarande solfläckscykel skulle nå 
sitt max· i oktober 1957 med 159 fläckar (se 
QTC 6/56). Så blev det nu inte; den uppåtgå
ende delen av solfläckskurvan steg både bran
tare och högre än man räknat med på sol
observatoriet i ZUrich. När detta läses, befin
ner vi oss redan på max med ett solfläckstal 
av inte mindre än 176! Därmed har världs ... 
förlåt, solrekordet från 1778, 160 fläckar, sla
gits med stor marginal. Den senaste förutsä
gelsen gäller 1957 och ser ut så här: 

jan. 171 solfläckar 
febr. 174 » 
mars 176 » 
april 175 » 
maj 173 » 
juni 171 » 
juli 169 » 
aug. 166 » 
sept. 163 » 
okt. 160 » 
nov. 159 » 
dec. 156 » 

-MN 

STATISTIK 

OH LA SM OZ 
Antal licens pr. l/l 1957 1081 808 1325 1320 
4 proc. heraf 43 32 53 53 
Antal indsendte logs 75 28 38 24 
Procentvis deltagelse 6.94 3 ,95 2,86 1,81 
Samlet antal pOints 5024 3455 4472 2923 

(2442) (2077) (3012) (2530) 
Samme i fcrhold til 1956 + ~582 +1378 +1460 + 393 
Mlddelpolnts 116,8 107,9 84,3 56,2 

(59,8) (80) (55,7) (45,2) 
Fremgang fra 1956 57,3 27,9 28,6 11,0 
Lands placering 1 2 3 4 

NRAU-testen 1957 y Il komme UI at staa som et minde 
om 	den ganske enestaaende lndsats, som amal0rerne fra 
Finland ydede. Herom taler I"yrigt resul tatllsten og staU
sUkken med al tydelighed. AI<tlvitet, antal af lndsendte 
logS og dtsses gode og ensartede karakter brerer prreg af 
en velforberedt testdeltagelse, som ikke har kunnet undgaa 
at 	glve resultat. 

At resultatet dog maa overro.ske sel v finnerne kan fet· 
gende kommentar paa den finske contest·managers 
(OH2XK ) log tydeligt till<endegive : 

Jeg har fornejelsen at takke for en fin konkurran· 
ce. Tror at mange skandinaviske amaterer var paa 
baandene for at faa pOints tl! deres lande, I alla til 
frelde har jeg gjort mit bedste for at faa OH-boy. 
tll at deltage. Kun beklageligt at yor beliggenhed her 
er paa den daarlige side, saa det er umuligt nogen
slnde at faa NRAU-CUP UI Finland. Personligt er 
min mening den, at jeg ikke kan lide tanken om 5 
mands hold , som I har foreslaaet der i EDR, ford l 
yi l det tllfrelde alticl vii Jl·gge paa fjerdepladsen. 

Vel, pokalen glk tlI Finland. Og i anl ednIng af NRAU
testens jubHreum sender EDR som den arrangerende for· 
ening en ekstraprremie til SRAL med vor forenings hjert· 
I1gste gratulation og ogsaa som et udtryk for vor beund· 
ring for den 0vede indsats. 

Og maa vi ogsaa takke deltagerne fra de 0vrige lande, 
ford l de gennem god aktIv deltagelse ~ og benyttende de 
gode konditioner, der var under hele testen - gjorte den
ne til en herlig sportsJlg og kammeratllg begivenhed. 

Med hjertelig hilsen paa EDR's vegne 

BöRGE PETERSEN. 
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140. 

143. 

145. 
146. 

148. 
149. 

152. 
153. 

157. 

159. 
160. 
161. 

165. 

120. OH1NI 
121. OH2SD 
122.. OZ8KL 

OH2TM 
SM3AIL/7 
OH9NU 
OH5QY 
OH3SV/5 
SM6BDS 
OH70P 
OH2KE 
LA3XA 
LA4K 
OZ5JE 
OH9PA 
OH5PE 
OH6RC 
OH1PH 
SM7BNN 
OH3TC 
OH701 
OH5QV 
OH9QL 
OH90Q 
OH2RD 
SM5UU 
OH7NI 
OH2JF 
OH8NZ 
OZ3KE 
OZ3GW 
OH50Z 
SM5UN 
OH1RD 
OH3UQ 
OH3TU 
SM7BUB 
SM4APZ/5 
OZ5PA 
OH90A 
OH1SN 
OH1SJ 
OH2IF 
SM7AVB 
OZ1AO 
LA2AD 

42 
41 
40 
39 
38 
37 
37 
35 
34 
34 
32 
30 
30 
26 
25 
25 
21 
23 
22 
22 
21 
21 
21 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
10 

9 
9 
8 
4 
2 
2 
2 
2 
1 

Resultat från jultesten på UI( 

Poäng 	 Poäng 
1. SM7BE 11050 12. OZ3NB 3961 
2. OZ8MD 9804 13. SM7BEK 3190 
3. OZ2AX 9548 14. SM4NK 1824 
4. OZ9BS 9165 15. OZ7TZ 848 
5. OZ9R 9090 16. SM4LB 510 
6. SM7BOR 8820 17. OZ8LM 476 
7. OZ7AN 7002 18. SM4BOI 362 
8. OZ7LX 6384 19. SM4PG 302 
9. OZ7BB 5760 20. OZ4KA 166 

10. 	 OZ5AB 5610· 21. OZ9NH 125 
11. 	 OZlCR 4896 22. SM5UU 58 

UR7 testkommltt6 

Resultat från REF:s test 1956 
Sverige 

1. SM6ID 67 8. SM7BDK 12 
2. SM5IZ 61 9. SM5BSJ 10 
3 . SM5CCE 53 10. SM5BPJ 7 
4. SM4BGB 30 11. S~{5BUX 5 
5. SM5BTX 20 12. SM7EH 4 
6. SM5AIL 19 13. SL4BP 1 
7. 	 SM3AF 13 14. SM3AST 1 

'De 5 bästa utom Frankrike m . besittningar: 
1. 	 HB9LU 133 4. G8TS 96 
2. 	 PA0AGR 104 5. HB9PU 95 
3. 	 EA5BD 100 

73's 
SM5CCE 
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ECC 84 - CONVERTER 

Av 	SM5A y och SM5AOL. 

L1 	A o . B 3 varv iso!. träd runt »kalla. änden av L3. 

L2 	 5 varv 0.7 EECU spoldiam. 8 mm. lIndningslängd 
8 mm. 

L3 10 varv 0.5 EECU pä 0 4 mm pertlnaxrör. IIndnings
längd 7 mm. 

L4 5 varv 0.5 EECU. spoldiam. 8 mm. lIndningslängd c:a 
6 mm vid foländan av spOlslommen. 

L5 	4 varv 0.5 EECU pä samma stomme som L4. Iind
nlngslängd c:a 7 mm, avstånd mellan lindn. 5 mm. 

L6 	 (3.06 m) 90 varv Lltztråd. helst krysslIndad mellan 
tvä pappbitar som trätts pä spolstommen och fixerats. 
ge r 4-lj Mc. 

L7 3 varv 0.7 EECU 0 8 mm lindningslängd 5 mm. 

L8 13 varv 0.7 EECU 0 8 mm tätlindad. uttag 4 varv 
frän xta!. 

L9 	2 varv iso!. träd fast kopp!. runt L7. 

LlO 2 varv iso!. träd mellan L4 och L5. 

Samtliga spolar utom L3 är lindade pä trolitulstommar 
med >snäckfot» (Elfa O 280) som gör dem lätta att vrida 
fast I ett 10 mm häl. som filats upp litet ovalt. Järnkär
nan har katalognr O 370. 

7 Mc-xtalen ska helst svänga Pli. sin 5: te överton och 
L8 följaktligen pä 35 Mc. Det är Inte alla xtals som gör 
det och särskilt Inte surplus dito. men det har faktiskt 
hänt. 

35 X 4 gör 140 Mp/ s. vilket bör inträffa med hjälp av L7. 
om den är r ätt avstämd. Kopplar man in en voltmeter 1 
mätpunkten vid blandarrörets galler och den visar 2-2.5 

lk Sk ID/( 

I~; ~ 
lC{8~ {((et 

TIl< 'sr?< ~qe: 
~,o ~ 

-_:_
J " 'E;SCC s 

200- 250V= 

150V= 
°m6. 
({{W'OH. 

Ho 6.~v 

M 

Schema över den helsvenska ECC84-convertern. 

volt. är allt som det ska vara. Ligger sedan L2. L4 och 
L5 sä nära 145 Mp/s som möjligt (och det bör dom göra, 
om spoldata följts) finns mycket stora chanser att en 
eller kanske ren t av flera 2 m stns ska låta sig höras i 
den efterföljande Rx :ens högtalare. Det brukar förstäs gli. 
bä.ttre om man kopplar en lämplig antenn Ull convertern. 

C1 är en keramisk rörtr immer (Elfa Q 2401) och har 
med avstämningen av L2 att göra och tillsammans med 
2,2 piffen som neutralisering av hfröret. 

C2 är en k.r. genomför. konding (Elfa Q 262) som skru
vas fast I skiljeväggen vid hfröret. 

Spolarna L4 och L5, som är lindade på samma stomme, 
trimmas med var sin halva jä.rnkärna. 

Dä det nu kommit fram ett rör som slagit ECC84 .ur 
brädet» näm!!gen E88CC, som har betydligt högre branthet 
(men tyvärr oxo betydl!gt högre pris) går det alt fä con
vertern flera strän vassare om man vill kosta på sig den 
lyxen . Undertecknad, som varit i tillfälle att prova två 
st. exakt lika uppbyggda convertrar. den ena med ECC84 
cch den andra med E88CC, har Inte kunnat undgä att 
märka skillnaden. Socl<elkoppJingen är densamma som 
ECC85, vilket rör vid jämförelse gav samma resultat som 
ECC84. 

Ett l ämpligt chassi kan ha den form och placering av 
rörhAllare och spolar som bifogas, och anmärkas bör 
kanske att, där ej annat angivits, e n d a s t keramiska 
kondensatorer och VItrohms 1/2 W motständ med färgcode 
använts vId bygget. 
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Mått- och placeringsskiss. 

Viktigt meddelande till RTT

intresserade 

Den internationella rådgivande kommitten 
betro radioförbindelser, CCIR, hal' givit nya 
anvisningar för sändande av F1-RTT, fre
kvensskiftsändning av radioteleprinter. Det har 
ansetts utgöra vissa nackdelar, att radiosän
dare, som sänder Fl-printer, ej har sitt vilotill 
stånd i uppehållen mellan sändningsföljderna 
likadant beskaffat som F1-morseskrift. På en 
morseförbindelse råder ju mellanrumstillstånd 
vid uppehållen mellan sändningsföljderna, var
för en frekvensskiftsändare i dylikt fall ligger 
på sin ttndre skiftsida . Men en printerförbin
delse har ju ständigt en skriftsignal utlagd i 
uppehållen mellan sändningarna, varför fre
kvensskiftsändarna i dylikt fall brul{at ligg'a 
på sin övre skiftsida vid vilotillstånd. 

CCIR' vill nu, att alla frekvensskiftsändare 
skall ligga på sin undre skiftsida i vila. På
träffar man en bärvåg, som tillhör en sådan 
sändare, skall man alltså alltid vara säker på 
att det är en undre skiftfrekvens (om intet 
fel föreligger, förstås). Med anledning härav 
har det bestämts, att printersystemens vilo
signaler, även om de »före» radiosändarna är 

skriftsignaler, dock skall betraktas som mel
lanrumssignaler på radioförbindelserna och i 
enlighet därmed återgivas med en undre skift 
sida. 

De svenska stationerna tillämpar detta från 

och med febntari 1951. Hädanefter anses alla 
vilotillstånd innebära spacing, och vid sändan
de av skrift anses motsatta tillståndet inne
bära marking, vid frekvensskift . 

För Al-sändarna ändras ingenting. Där gäl
ler det samma som redan nu tillämpas för van
lig morsenyckling, nämligen att marking är 
full bärvåg och spacing är spärrad bärvåg. En 
sändare för A1-RTT har därför full bärvåg 
vid vilotillstånd, vilket blir enda undantags
fall. 

Anteckning om ändringen bör därför införas 
vid följande ställen i QTC: 

1) 	QTC nr 6/1954, sid. 133, vänstra spalten, 
översta stycket. F1-RTT-sändarna ligga ut
med undre skiftsidan i vila, liksom F1
morse-sändarna. 
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2) QTC nr 7-8/1956, sid. 162, högra spalten, "Worked All GM-award~~ - W AGM 
mellersta stycket. Vilotillståndet med slut

~a nycklingskontakter skall ge undre skift  utgivare: Aberdeen Amateur Radio Society. 

sidan. 
 Regler för SM: 2-vägs förbindelser på ama

3) QTC nr 7-8/1956, sid. 164, högra spalten, törbanden med 
tredje stycket nedifrån. I mottagaren skall 1.- GM2 1 .-GM5 
kontrolleras, att vilotillståndet ger undre 15.- GM3 1.-GM6 

skiftsidan. 1.- GM4 1.-GM8 


CW, Fone eller blandat. Ett eller flera band.Det blir alltså till att nu vända helt om på 
Minimirapport för CW RST 338, för fone RS 

printertecknen. Givetvis gäller detta provsänd 38. Krossband-qso räknas ej. 
ningar, sålunda även bokstavsföljden RYRYRY Alla kontakter måste vara gjorda från sam
- - -, vilken väl är den vanligaste prov ma eaU-area, och senare än 1/10 1946. 
Gändningen för kontroll aven teleprinter och Avgiften är' E O. 2. 6 eller 10 IRC:s. 
som vid lyssning låter ungefär som ett ideligt Adress : 
upprepande av siffran 4 eller siffran 6 i morse A. G. Anderson, GM3BCL »Helford» Pit 

fodels - Aberdeen, Scotla'nd.tecken. 
73's 

Sune Bceckström, SM4XL Kjell) SM5CCE 

Aktivitetstesten Då jag nu uppnått seger, om än sä knapp, I månads
testen 1956 vill jag I fortsättningen delta utom tävlan, 

Resulta t frän februariomgängen : dvs. jag sänder In logg som vanligt varje mänad men 
-7BCX 36 poäng, - 7BAE ~4, -7ZN 30, -7AED 16, deltar ej sammanlagt för hela äret. Detta för att jag 

- 7YO 16, -7CIH l.5, -5UU 12, -4NK 11, -5MN 11, nört, att mänga hams resonerar som så, 'det är ingen 
- 5FJ 10, -7PQ 10, -5CHH 10, -5BPI 10, -4BIU 9, ld~ att vara med, för -ZN vinner varend a gång'. Det 
-7AW 8, -7BOR S, -5AAD 8, -4PG 7, -5AAP 7, är ju Inte sä det ska vara, utan alle man upp till kamp 
-7AUG 6, -4BTF 5, -4LB 4. Sen logg : -5BDQ 20, 1957! 
- 5ANW 8. Beträffande priser i månadstesten önskar undertecknad 

Flera plusgrader, omkring 750 mm, mulet och blåsigt. ej komma ifråga vid fördelningen av de materiella pri
Dåliga konds. överraskande många SM7 :or med. SM4- serna. Det är de som ligger långt ned l prIslistan, som 
orna flItiga som vanligt . behöver grejorna! Som första prIs , i vilken test det vara 

Kommentarer: må, kan ju ett diplom vara lämpligt, liksom det är förut 
-5AAP: ~Hoppas grabbarna inte blev ledsna, när jag I testern a pä 'längvåg' . 

. bara ·}<:unde köra cw. Min modulator har nämligen 'lämnat Om WASM 144 anser jag följande: qso räknas fr. o. m. 
In'. Ganska' hopplöst att 'höra några dx, när bilstörnlngar det år certifikatet Instiftats, och ej retroaktivt. Kontak
na + en hel del brus (som ett större vattenfall ) gör att terna skall styrkas med qsI eller testlogg i likhet med 
störningsnivån ligger på c:a S4--5. Hörde I a lla fall andra certifikat. Första certifika t erhåller den som först 
-5BRT fint. Har fätt tag i en fb rotor, som så smäning insänt verifikation.» 
om kanske kommer att öka möjllgheterna.» -5UU: »Undrar om mina egna sigs kom ut bättre än 

- 7YO; »Ja, denna gäng var det ganska livligt i 7:e om vad jag förmädde höra I form av dX, då -MN och -FJ 
rådet, däremot hörde jag ej mycket frän n orr. Hörde en var de enda jag med säkerhet kan säga mig ha hört , 
dast -4BIU vid lO-tiden och ropade h onom, men nil för kanske -7ZN fanns där en enda gäng svag som en visk
qsb. Därför vände jag SW-vart och hörde dä OZ7BB r opa ning. Ovriga gänget fick bäde 7 :or och <1 :or, sä vi får väl 
-5FJ, men det gjorde tyvärr ej -FJ. Jag ropade då ta och pröva vännen -AOL:s nya recept med E88CC till 
OZ7BB och fick honom. nästa gäng, sä får v i se skillnad, hoppas jag. Annars är 

Dessutom gjorde jag, .två nya bekantskaper, nämligen det ju alltid lika roligt att få vara med givetviS och dra 
-7BTN i Karlskrona och -7AUG i Karlshamn. Vänner sitt strä till stacken, som det heter. ' 
na -4BIU och ~5BDQ hörde jag, ej av denna gäng - -4LB: »Conds mYCket dällga. H1;rde, förut om dem jag 
men, vårvädret tycks redan ha 'kommit här och det blir körde , endast -4KZ med S3 samt -4BOI och -5BDQ 
väl mer av den sorten. » med Sl-2.» 

-4BTF: .Gårdagens blev 'en svag omgång, och ändå -7AED : .Conds verkade vara hyggliga efter vad jag 
satt jag 'reglementsenligt' vid pytsarna till kl. 24 och kan bedöma. Hörde t. ex . OZ7BB ropa -5FJ på cw. 
körde alla jag hörde. Men det är väl bara att spotta I OZ7BB:s qrg är 145,25. Han är en av det fätal OZ som 
nävarna OCh sätta igång med byggandet aven xtalkonver använder cw på 144.» 
ter. Med sådant agn kanske det nappar bättre.» -4NK : .De många SM4-stns var även denna gäng 

-7ZN : »Condx dcnna gäng medelgoda och mäuga stns kvällens behållning. Av dx var det bara -5BDQ, som 
qrv, särskilt söderut. Men jag hann ej qso:a alla. Lyss hittade ett hlli I den kompakta muren av' dä liga konds.• 
nade efter SM4/5, men bara -4BOI, -4PG, -5FJ och -7BOR: »Samtllga kontakter under 100 km. Hörde 
-5MN gick igenom. mänga fler stns, men ingen hade tid med mej! » 
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-4BIU: »Bad condx hr. Vy qsb pä nästan a lla slgs. till att bli lika schablonmässiga som på KV·banden. En 
Hörde -3WB svagt v id 2150-tiden och ropade länge ocb riktig rapport är ju ett utmärkt mätt pä UK-konditlo
vri l men nil.~ nerna, då man ju pä UK kan jämföra signaler från gång 

-7AW: »Condsen kanske något bättre än normalt men till annan. 
sri att -7BCX och -7BZX I Malmö ej hörde mig. Kalla Sä om eventuella högre grader av diplomet. Varför Inte 
de flera ggr. Har ny caskodkonverter samt skall snart sporra I!l.nsjakten och därmed aktiviteten I förut tysta 
sätta upp ny ant (5 el + vridmotor) . Frekvensen är län genom att ange t. ex. 15, 20, 25 län på diplomen. Ett 
144,87 M c .• diplom för qso med alla länen vore ju ett alternativ. 

-5BPI: .Det har retat mej då och dä att jag inte hört Ställningen i W ASM 144 är enligt mina funderingar 
sigs som andra i SM5 snappat. Visst har jag anat att en denna: :" 
hel del hängde pä an tennsidan. Följaktligen upprustning 6 distrikt: -5AY, -5UU, -5MN. 5 distrikt : -4NK, 
till <1 over 4 + coax I stället för 300 ohms band kabel -4LB, -4BIU, -5FJ, -5BDQ, -5VL, -5BRT, -7ZN. 
+ rotor. Klart till novembertesten l dess första minut. 4 distrikt: -7XV, -6ANR, _BTT, -5XP, -4PG, 
'Annonsering' gav snabbt resultat. Grannens program 2 -7BZX, - 7ANB, -7BYB, -7YO, -7PQ, -3WB. 
dränktes. Så var det förl<ylt med den testen. December (Varför hörde inte -3WB -7YO eller mig, vi ropade ju 
testen halvskaplig, januari bottenkonds. Har inte hört honom ca 1 1/2 resp. 3/4 timme!) 
-4NK på mänader och vi som tidigare regelbundet hade Här börjar jag 'slä pä stora trumman' omkring 17/2 
qso under testerna och dessemellan. Antennen faktiskt (mycket beroende på om 417A-konvertern kommer att 
trimmad med hjälp aven micro-matchgrunka. Nya tag fungera . Jag har ju sålt den gamla, hl). Hoppas A-tlll
till denna test tänkte jag, snackade med -5AOL och ständet k ommer snart, sä SM6 blir med pä bandet Igen .• 
fick löfte att lana h ans nya Elfa-converter, den där 
grejen med E88CC !, som ju eventuellt kommer i QTC. Fb Lennart! 
Provade den nägra dar före. Skillnaden i signalstyrka och 
signal/brusförhållandet mot min Wallmancascode 6J6:a 
häpnadsväCkande. Härligt lite brus och svaga stns rakade Viktig msg till U K-amatörerna! 
in fint. Det här ska väl arta sej tänkte jag. Condsen 
försämrades förstås under tisdagen, snöslask, mulet, Upp till folkomröstning! 
sjunkande barometer. Kl. 19 gick starten I god stil. Lokal
hamsen avverkades lagom till pausen kl. 20. Efter TV Beslutet a tt pröva Region l:s poängberäkning I aktIvI

tetstesten tillkom på en framställning från den överväsändningens slut kom så dx:andet. -5MN, -5FJ med 
g'ande majoriteten av dem, som yttrade sig i frågan före 
årsskiftet (bl. a. StockhOlms UK-amatörer). Redan efter

S4-5, qsb till O, BRT S9 på topparna, -4NK S3 som 
bäst. Med min egen converter hade jag säkert inte hört 
mer än -BRT av ovan nämnda. Ingen kontakt med nägon första omgängen med den nya poängberäkningen höjdes 

av dem enligt lagen om alltings etc. -BRT blockades kritiska röster mot den nya given, och --4BltJ uppmana
de I ett laddat inlägg (heja Basse!). UK-folket att dek api t alt aven lokalham och de andra försvann väl i 
klarera sin mening i poängCrägan . Och nog blev det deqsb-dalarna. Mitt I allt detta sitter den gOde -BDQ uppe 
klarationer alltid! Dom räcker att fylla ett par UK-spalteri Kärsta och tar praktiskt taget rubb och stubb. Måste 
med framöver. Det har bokstavligen haglat olika förslag 

ett hörn, jag bara frägar (sl<a vi byta QTH Du -BDQ). 
man verkligen flytta till Kårsta för att få vara med pä 

inte bara i poängfrägan utan också ifråga om testtim~ 
marnas förläggning och 420 Mc ställn ing i testen . Som 

converter <tänl<.a sej att det kommit så längt a tt det nu 
Nu ska här bli nät gjort, bl. ,a. mäste det bli en E88CC

UK-red. frågar jag mig onekligen: hur ska herrarna 
egentligen h a de olika för

lyssnarrapporter från en vidare krets vad det lider ) , det 
äntligen finns en byggsa ts och att man kanske kan fä det? Jag tycker vi gör så här: 

slagen läggs till handlingarna sätillvlda att de får utgöra 
underlag till olika alternativa att rösta pä i en FOLK

höghusen, vidare lite mer på antennsidan oxo.» 
måste bit en 'smalarc' rx och helst en lägenhet i ett a v 

OMRöSTNING om hur vi ska räkna poäng I vår aktlvl

-7BAE: . Mina grejor pä 70 cm är 6J6 pp blandare + testest. Och det är lika sä gott att vi också röstar om 

mfsteg, kristallstyrd konverter. Tx: en 6J6 tripplare frän 420 Mc-poängen och testtimmarna. Här är några alterna
tiv :144 Mc tx, ant 6 el Yagl. Längsta qso 65 km . Kommer 

snart med QQE06/40 multlbands-pa.» 
Poäng-7BCX: »Hörde dessutom (! vissa fall kallade) SM7IA, 

- 7BJ, -7CIH, -7AW, -7BYB, -7BEK, -6BSW, 1) 1 poäng per km X antalet qso ( modell OZ och UK7) . 
-6ANR? samt OZ5R, -7BB, - 8JG, - 3NB m.n. OZ.• 2) 1 poäng per km. Ingen mullipller (den modell v i 

körde med 1954-55). ' 
~) Poängberäkning modell -YL (som vi kört med 

Mystiska sigs på 144 1956). Med eller utan distriktspoäng? 

-5CHH skriver: 4) PDängberäkning modell Regi on l (som vi börjat med 
1957 ) . • Den 21/1 kl. 23-2330 SNT hördes i min r x abt 144,6 

5) Annat system (specificeras).Mc vvv DE PMC58 pä cw upprepas ideligen. Endast qsb
topparna var läsbara till ca 229. Det var i samband med 

420 Mcdet kraftiga n orrskenet. Pä 40 Mc-bandet hördes oxo 
samtidigt flera utländska stationer. Undras om nägon vet a) Premieras med bandmultiplier (dvs. totalpoängen 
om PMC58 verkligen låg pä 2 mb? Om ej, sä har väl multipliceras med 1,5 eller 2 eller vad Du anser skäligt). 
signalerna blandats in i min rx på något annat olämpligt b) Premieras med t. ex. 5 eller 10 ggr sä h1;g poäng som 
sätt. » motsvarande 144 Mc poäng. 

c ) Premieras icke. Räknas lika som 144 Mc qso. 
d) Annat förslag (specificeras).För dx: are att bita i 

-5CCE rapporterar: TesttId 
»FA81H är qrv på 114,006 Mc varje kväll kl. 2000-2200 Här föreligger så skilda förslag, att det är lIka gott

GMT. Intresserad av dx. Han är ocksä qrv pä 14 Mc cw var och en anger vad han anser lämpligt. 
de flesat kvällarn a i veckan före kl. 2000 GMT, och dä 
gå.r det bra att resonera om sked. Det vore väl inte omöj Skicka mig »röstsedeln~ senast i samband med insän
ligt nu till sommaren med högtrYCk och solfläckar att det dandet av loggen för marsomgä.ngen. Det är kanske ÖVer
bleve en öppning ät det hållet ~» flödigt at t nämna, att omröstningen är en angelägenhet 

för a l I a U K - a m a t ö r e r. Var och en röstar för 
Ta'ck för msg, Kjell! sig. Inga fullmakter eller koUel<tiva röstsedlar bör före

komma. Dra heller inte in längvågsfolk I den bär om
röstningen.SM6 Göteborg 

Från början var vi alla överens om att reglerna för 
Brev frän -BTT : aktivItetstesten skulle vara sä få och enkla som möjligt, 
. Förslaget till stadgar för ett svenskt 144 Mc diplom och det bör nog fortfarande var a rättesnöret. NAgon har 

är i stort sett bra. det finns dock ett par punkter, som (rågat, om vi ska ha skilda klasser för 144 och 420 Mc 
jag inte är nöjd med. Varför bestämma en mjnimirap j aktIvitetstesten. Därom har aldrig varit tal, sävltt jag 
port? Om nägon kör en SM2 :a, sä fär han naturligtvis vet. Frågeställningen är istället: ska den som kör mer 
339 i rprt även om han är 229, för diplomets skull. än ett UK-band under aktivitetstesten ha nägon extra 
Rapporterna kommer dä att förlora sin uppgift frän att premiering för detta, alldenstund te~ten, som namnet an
vara en objektiv bedömning a v läslighet, styrka och ton tyder, avser att stimulera aktiviteten pil. UK? 
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Slutligen skulle jag vilja uppmana UK-bröderna att c l B·ril.n f,era länder har föreslagits att 434-436 Mc 
rösta, inte med egen ev. poängvinning (ör ögonen uta n skulle reserver as för dx-körnlng. Kan förslaget göras Ull 
med tanke pil. vad som k an vara gagnellgt för UK-ut allmlin rekommendation ? (Som bekant kom vi här ! SM 
vecklingen i värt land? Naturligt vis skulle man kunna till den slu tsatsen att 432-434 borde frid lysas för dx bl.a . 
göra ett praktfullt kineseri enbart av den här omröst beroende på att de flesta 144 Mc h am s här da skulle 
ningen med massor av det a ljbesUimmelser. men jag tror kunna använda sina x-tals. -MN). 
va r och en h ar omdöme nog att förstå vad saken gäller. dl 24 cm bandet om f a ttar 1215-1300 Mc (gäller SM). 
Resultatet av omröstningen bö r kunn a föreligga re dan i Vilken del därav bör rekommenderas för xtalstyrd trc? 
a prilnumret av QTC. H ä ller vi oss till de xtals. som nu anvä.nds pä 144 och 

432 Mc, skulle v i fil. 1296-1299 Md, tyvärr den svil.raste 
biten av b andet, dä det gäller att pressa nil.gon outputGeofysiska året från ett rör, som k anske har sin maximala arbet s frekvens 

Från EDR har kommit ett cirkulatIonsbrev rörand e VisS i det omrädet. 
amatörmedverl<:an vid de ~xperjment och observationer 12· cm bandet omfattar 2300-2450 Mc (gäller SM) . Ska 
som ska göras under tiden 1/7 1957-31/12 1958. För en vi välja sädan del a v 24 cm bandet för xtalstyrd tfc, att 
k elhetens skull använder vi här nedan den engelska för v i kan dubbla till nästa band ? Tysl<land disponerar end ast 
kortningen rGY (Internatioal Geophysical Year). 12,,0-130U M c cch kan tyvärr inte dubbla upp till nästa 

EDR:s initiatlv går ut på att vi , som bor i den norra band . 
deLen av Region I ska hjälpa ti ll med att undersöka i vad Det föreligger ett faktiskt förslag till mötet: att tripp
mån det går att använda norrskensdraperierna som ett Ung från 430-432 "Ic till 1290-1296 bör användas. 
slags reflektor för 144 Mc-vågorna. r USA har man 
sedan flera år tillbaka studl!iat detta avbö jningsfenomen. H ar UK-bröderna nägra synpunkter på. ovanstil.ende? 
Man har under l<vällar med starkt norrsken vänt beamar Eller andra fö rslag till diskussionsämnen på internationell 
na m :'1t n orr och ibland lyckats köra stationer i linjen basis. ' . 
öst-väst om den egna stationen . Långsam C\'" måste Från SS A sida har vi förcslagit övriga nord iska för
användas, alldenstund de signaler. som pil. så. sätt avböjs bund. att vi av ekonom iska skäl går samman och sänder 
mot norrskensgardinerna, k a rakteriseras av s. k. » f1uttep), endast en delegat gemensam för EDR. NRRL, SRAL och 
vill<et utesluter avändn:ngen av ronL SSA. Sa"'tliga har biträtt detta förSl ag. och det troliga 

EDR erbju\der sig att I<ö;-a en stn Pil. 144 .00 :Mc med är att OH2TK r eser. dä han vid nämnda tid är pä tjänste
anropet OZ7IGY ett par timmar dagligen med beamen uppdrag i London. 
n or rut, och man vill \la · ·vär med verkan i form av Iyss
narrappor ter och även 'på. annat sätt, som vi under hand 
k an komma fram till. För övrigt har man tänl<t sig ett SM7 Karlskrona 
samgåend e med UK-amatörerna I G. El. LA, OH, ON. - 7 A ED skriver:
P/~ och SM. 

»K lubben är fo:- tfarande livakti g, trots a tt det kanskeSil.vitt jag förstil.r. blir saken a ktuell först sent i höst inte hörts sä myckct på bandet i vinter. Vi har regelbundd etta år, men vi bör red an nu ta en funde ra re över vad 
na meetlngs ocn i början på mars har vi förmodligenv i kan göra för att hjälpa till. Först bör vi n:1~ g-cnom 
samtliga skaffat oss en xtal pil 8007 k c, och var frekvens en eller flera artiklar i QTC redovisa de hittills 	 kända 
blir dä abt 14 4 ,13 ~Ic. l ite va rierande pga olika oscillatorfakta. som är är tillgä.ngllga beträffande norrskensavböj
kopplingar. Det ä.r meningen att den station, som 	 komningar, och sedan får vi klara ut v ill<a SM-stns på 144 mer fö rst på. bandet , skall lägga sig på den frekvensen. 

som skulle kunna äta si~ att regelbundet Irssna med Likasa skall a lla lokalqso ske pä denna frekvens m edbeamarna mot norr. Att fil. nil.gra SM2. S~I3 och 	 SM4
be3.marna åt ollKa hAll , för att underlätta sökande efterstns. som är villiga att sända norrut. då. norrskenet visar karlskronastns för övriga ama töre r.sig, k anske ocksä kan komma ifråga. 

Aktiva är f. n . -7ANB, -7AW , - 7BTN. -7QY.Ärendet har med sädana kommentarer överlämnats till 
- 7ANE, - 7AVA och -7AED. Fler kommer inom enSSA sty relse föl' studium. 
snar framtid. 

Vilra närmaste grannar är fö ljande: -7BIP Kallinge ,Samtidigt har ett annat cirkulärb rev frän Region 	 I:s - 7GC, - 7C1H, -7AUG Karlshamn, -7BYB Nybro.permanenta VHF-kommitt~ rörande UK-amatörernas med
-7YO Kalmar, -7PQ Fjell<inge och -7QW Växjö. Troverkan under IGY anlänt. I denna kommitt(: sitter som 
ligen är det fler ända. här i trakterna, men mer om det ibekant DL3FM som ordförande oeh ON4BK som sekrete
nästa rapport.rare. Man påminner om det förestå.ende IGY oCh föreslår. 

Sa sök efter oss pil. abt 144 , 13. Vi är igång de flestaatt varje l and utser ett antal amatörer, som regelbundet 
kvä.llar, men specie llt tisdaga.r och fred agar samt söndalyssnar över UK-banden orh rapporterar i första hand 
gar kl. 1000. » onormala avböjningsfenomen. Sä.rskilda rapportformulä.r 

liksom också. detaljerade uppgifter om denna aVlyssning 
kommer. 1~ack, Arne! 

Full rulle på 50 Mc 	 övrig SM7-aktivitet 
MUF Europa-USA har redan varit sil. högt uppe 	som R apport frän -7BOR: 

60 Mc. Flitigaste engelsman har red an hunn it med över 
»Som vanligt blev aktiviteten sä.mre och sämre då. fjol 80 crossbandsqso 50/28 Mc med W och VE! 

Aret gled mOt si tt slut. Men ända samlade jultesten gan

ska mänga deltagare trots en dälig Insats fril.n UK7. 


Första ESB-tx:en på 144 i England Glädjande var den stora anslutningen fril.n SM4 och OZ. 


har presenterats ! en artikel ! RSGB Bullelin. Tx :en iir Nu är det emellertid uppil.t igen även här nere, och jag 
konstruerad enligt fasningsmetoden. Den visar sig t y värr tloppas att vi ska kunna göra Jite bä.ttre resulta t även i 
va ra rätt kompli cerad och kräva ett stort antal rör. Max aktivitetstesterna, Visserligen har vi aldrig försummat att 
ute ffekt är 2 watt. vara igång dessa tisdagar. men det har varit dåligt be

ställt med insändande av loggar. Så OM:s glöm inte att 
sända logg och sända den i tid!

UK-meeting i Paris 
Och sä har vi haft UK-meeting OZ-SM7. Den 28 jan. 

UK-kontaktmä nnen inom Region r har inbjudits till elt träffades vi På. Hotell Bristol i L andskrona. och trots kör
veckos lutsmeettng i Paris den 27-28 april. Vad dagord förbud och ruggigt väder hade ett 30 -ta l UK- fantaster 
ningen kommer att b juda på . fastställs inte förrän efter från bäda sidor om sundet mött upp för några timmars 
15 april. som är sista dagen fö r inlämnande av för~lag angenäm samvaro. BI. a. diskuterades tester. Sälunda 
t!11 dagordningspunkter frän UK-kontal<tmännen. Ordfö kommer ä.ven i år UK7 att stä. för marstesten, 2-meters
randen, DL3FM, meddelar att följande fragor troligen klubben i Köpenhamn har sin Field Day den 15 och 16 
k ommer upp på dagordningen under alla förhällanden: juni . oCh så. k ommer troligen som vanligt EDR:s UK-test 

a) Region I UK-testregler än en gång. Kan de ytterli  I augusti. I oktober kommer 2-m-klubben att anordna 
gare förbättras? K an v i fä dem accepterade av UK-ama antingen någon form av akti vi tetstest i samband .med 
törerna på andra sidan järnridå.n? den vi har hä.röver eller ocksä. bilr det nägon SOrts »norr

b) Diskussion av engelsmännens och fransmännens skensreflexionstest». Beträffande testregler så kommer vi 
band planer pil. 144 Mc. Har fler länder planer Pil. att dela att tillämpa samma som tidigare eftersom vära diskuss io
upp 144-146 regionalt Pil. detta sätt? ner Inte gav något nytt i den vägen. 
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Efter detta redogjorde OZ9R för elt Intressant UK likadana reflekterade signaler och anrop från andra ama
prOjekt. I samband med det Internatlonella Geofysiska törer pil. bandet. 
Aret (rGY) kommer EDR och 2-m-klubben tillsammans Vad har man nu för glädje av detta? Jo, om nu en 
att placera en 144 Mc sändare pä nil.gon hög punkt i I ex. SM5 med antennen mot fåramatör t. riktad norr 
Köpenhamn med beamen riktad mot norr. Eventuellt kom höra denna sändare, gil.r han igil.ng och k a llar CQ, l ySS
mer man även att komplettera med en sändare för 432 nar noga över bandet (glöm inte bandl<anterna) m e d 
Mc. Avsikten är att undersöka möjligheterna för kontak b e a t e n p ä och för övrigt beter si g precis som van
ter genom reflektiioner via 'norrskensdraperierna' . Om ligt dä det är dx i lurten . Antenn en skall hel a tiden stil. 
allt gil.r efter beräkning kommer m an att börja sändning mot norr ev, med någon småjustering för bästa sigs. 
arna redan den 1 mars i år och sedan hälla på. varje dag Ja, resten beror på a k t i v l t e t e n. Enligt expertisen
under c:a 1 l j2 ärs tid. Sändaren, som blir helautomatiskt kommer CW att gil. bäst på grund av snabbfading, som 
manövrerad, gil.r Igil.ng l 1/ 2 timma före och slutar 1 1/2 gör AM-sigs SVårläsliga. 
timme efter solens upp- och nedgil.ng, och är a lltsil. Igil.ng 

En kommitt~ har tillsatts med uppgift att samla 	och3 timmar på morgonen och 3 timmar på k väll en . En gång 
bearbeta allt material i d etta sammanhang, och 	 denna! mil.naden förskjuts sändningstiderna för att nägot så. när mottager gIvetvis med tacksamhet a lla rapporter om Iyssfölja solens upp- och nedgå.ng. Effekten blir 120 W, an
ningsförsök och kontakter via reflektioner från norr, Trolennen en 14 elements long yagi med c:a 14 db förstärk
ligen I<.ommer kommittlm att tiltställa QTC mera precisening och QRG blir 144 ,0 Mc. Sändningarna kommer alt r ade uppgifter om projektet. »

ske med CW och bestil. aven callslgnal upprepad 3 ggr 
- 15 sek. bärVåg - 8 prickar - 15 sek. bärvil.g - call 
signal 3 ggr - 15 sek. bärväg - osv. Förhoppningarna SM4 Grängesberg 
är nu att amatörer, speciellt sadana som bor öster och 
väster om Köpenhamn, genom att rikta beamarna mot -4NK har ordet: 
norr sko. kunna hörn sändaren. Amatörer I LA. OH och »Här I SM4 är nu UK-intresset ganska stort. Det syns
östra SM bör ha stora möjligheler att höra reflektionerna ju I testloggen. En nykomling pä bandet var hygglig nog 
men man räknar med att de även ska kunna uppfångas i a tt ha prem iär i testen . Det var SM4AMM I Grängesberg. 
t. ex. England, Frankrike m . fl. Chanserna för 	 oss i Han har ca 20 W input och qrg abt 144,30 Mc. Ant Astö
Skå.ne OCh pil. Själland att höra nå.got av dessa signaler beam. men den är ej uppsatt ännu. » 
från norr är ganska små. på grund av den direkta vågens 
styrka. VI får istället koncentrera oss pä att l yssna efter Fb Gunnar! 

TAG DIG EN TITT 

PÅ SIDAN 


50 
,

• 

CQ DXNET DE SM9ÖÖ 	 - valda jag 40 mb. Tanken på att noga leta 
efter dx på 40 mb vid denna tidpunkt skulle 
inte fallit mig in om jag inte fått en vinkUnder SRA's januarimöte berättade SM5KV 
genom QTC. Det första dx jag hörde den efteren del om sina erfarenheter från Spetsbergen 
middagen var VS1GX, som just gick QRT menoch bl. a . om den taktik, som hams från olika 
en ytterligare finkamning gav QSO med JAdelar av globen använde för att locka till sig 
och 3W8AA - resultat av samarbete! EttOlles uppmärksamhet. En markant skillnad 
annat exempel: I QT!=! 2/1957 uppgavs attmellan europeer och W's var att de förra inte 
PJ2ME hörts på 7 Mc kl. 1030. Det har 	tidisamarbetade utan låg och störde varandra 
gare uppgivits att denna stn kör xtalstyrt påkring Olles QRG under det att de senare skick
14040 kc och man kan då förmoda att om banligt undvek QRM och spred ut sig över bandet 
det är öppet man kan hitta honom på 7020 kc..och »Iåg som pärlor på ett radband, så att det 
Ger denna tankegång resultat så beror det allt var bara att plocka en efter en» för att citera 
så på - samarbete, Ett naturligt komplementOlle.' Detta kallas samarbete och ger resultat! 
till DX-spalten vore ett dagsaktuellt lokalnät .I många amerikanska lokalklubbar finns 	ord
När QTC kommer ut kanske PJ2ME har skifnade speciella nät för varning om det 	 t. ex. 
tat till 14 Mc och det kan dröja innan handyker upp något rart dx eller händer något 

annat av intresse. Varför har vi inget liknan pluggar i 40-m-spolarna igen. Bullen fyller till 
de ?! en viss del denna funktion, men ännu bättre 

De som noga studerar QTC's DX-spalt har vore, att man t. ex. Id. 2230 varje kväll kunde 
säkert upptäckt. vilken oerhörd nytta man kan träffas på 7035-7040 kc (ger även xtalstyrda 
ha av de uppgifter man får. Ett exempel: I c-lic en chance). Hur skulle då detta fungera? 
QTC 1/1957 stod bl. a. att VS1GX hade körts SM9öö väcks en morgon vid 3-tiden av juniors 
kl. 1430 och flera W6 kl. 1500 allt på 7 Mc. skrik på bröstmjölk. SM9öö kan inte somna 
Några dagar senare hade jag tillfälle att vara igen utan går upp, slår på riggen och hör 
QRV på eftermiddagarna och i st. f . att lyssna XP8QZ säga till någon av de många AC4 :orna 
på 20 - som kan vara givande vid denna tid ' att /nw QRT men kommel- att vara QRV i mor

http:nedg�.ng
http:nedgil.ng


68 	 Föreningen Sveriges SändaTeamatörer 

gon samma tid». SM9öö tonar då efter kvälls Nedaö'lsillcnce är saKat ur Aftonb!adet 
nyheterna in 7038 kc och slår ett CQ DXNET Q'f -CXF. 
DE SM9öö och får svar från några dxlystna 
hams. Han väljer en ur högen (blindsändning 
är inte tillåtet), talar om vad han vet om 
angostura i allmänhet och Dr. Angostura Biter 
i synnerhet. Har någon annan något att för
tälja är det bara att trycka på nyckelp.. 
XP8QZ loggar nästa morgon en påfallande 
mängd SM och först noterar han SM9öö som 
fått företräde. En solskenshistoria och så här 
fb kanske inte systemet skulle fungera mer 
än i undantagsfall, men när så sker skulle det 
vara produkten av samarbete och SM9öö:s 
goda hamspirit. (Hamspirit = förmågan att 
glädjas över andras framgångar.) 

A v intresse att meddela är hörda eller körda 
rarare dx med uppgift om tidpunkt och QRG 
samt uppgifter om hunru condx varit sista 
dygnet på olika band. 

73 och sluta genast trumma med
SM5CXF 

fingrarna sä där - hur !kall Jag 
kunna veta att du Inte talar Illa 

om mig med din morse-code!"
12 timmar kvar att leva 

är en stark fransk film om amatöTer 
som kämpar fÖT 12 mäns liv. Filmen 
rekommende1'as på det hjärtligaste och PACC-testen 1957 
kan kanske ge upphov tal många nya 
amatörer väTlden nmt. l. 	Datum och tid GMT: 

CW 27/4 1200- 28/4 2400 
Utanför Norges kust ligger den franska Fone: 4/5 1200- 5/5 2400 

fiskebåten Lutece två dygn frän närmaste 
2. Band: 3,5, 7, 14, 21, 28 Mc/s.hamn. Två man ligger för döden, den ordinarie 

sändaren strejkar och medan den lilla amatör 3. Anrop: PA-stationer kallar CQ PACC. 
riggen kastar ut nödsignaler insjuknar allt övriga CQ P A. 
fler. 4. Ett QSO per band och station räknas. 

Nödropen uppfattas småningom aven ama Ofullständigt QSO får kompletteras vid ett 
tör i Togoland som har en för liten, felriktad senare QSO. 

antenn. När antennen fixats kan en tillkallad 
 5. Tävlingsrneddelande: Grupper om 6 siffror 
läkare konstatera att rökt skinka vållat för (Fone 5) utväxlas. De skall bestå av RST 
giftningen (botulism). En parisarnatör sänds (RS) plus 3 siffror utgörande löpande
till en läkare som skall kvittera ut serum från nummer med början vid 001. 
Pasteurinstitutet, men möts av budet att lä

6. P A-stationerna ger efter siffergruppen 2karen är död. Den förtvivlade änkan övertalas 
bokstäver som ange provinsen en!. följanatt hjälpa till och serumet skickas per flyg 
de:till Oslo. 

Efter massor av trassel kommer paketet via FR- Friesland UT-Utrecht 
bland annat östtyskiand fram till Oslo där GR- Groningen ZH-Zuid-Holland 
det tas om hand för vidare transport ut till DC-Drente NH-Noord-Holland 
Lutece som drivit ur kurs och ligger omgiven OV-Overijsel ZL-Zeeland 
a v tät dimma. . 	 GD-Gelderland NB-Noord Brabant 

Tack vare internationellt samarbete på bred 	 LB- Limburg 
basis räddas 12 män ur en säker död till vän 7. Loggarna måste vara poststämplade före 
tande hustrur och mödrar. Till allt detta har 15/6 1957 . 
några av världens 200.000 radioamatörer verk

8. Adress: P. v. d. Berg, PA0VB, Contestsamt bidragit. Vi kan vara stola över vår 
Manager of the V.E.R.O.N., Keizerstraathobby! 
54, Gouda, Netherlands.För övrigt var förfilmen Den röda ballongen 

en fantastiskt vacker och charmfull historia 9. P ACC-diplomet utdelas till stationer som 
om en liten pojke och hans stora, röda ballong kan uppvisa verifikationer från minst 100 
i dagens Paris. 	 P A-stationer. QSL behöver ej insändas för 

Ett par filmer som det lönar sig att se! stationer som kontaktats i P ACC-testen. 
.. 	 78 de -CRD 10. Loggarna måste ha följande utseende:: 
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CALL: ... .... . ....... .. ........ ..... . . .. . . ... .. . • ... .. 


NAME: .... ........ . ... , 


I 
ADDRESS: ENTRY: 


CW or Fone 


I New Nr-or- Prov. II For Each Band Numbers I \ 
Time GMT Station called I Provins 3 ,5 I 7 I 14 I 21 I 28 Sent I Recelved Po!ntsI 

-Aprll-27-
I -----1---- --1'-'

579002 3 
1315 P A0POL UT 2 
1310 P A0LOU ZH 1 569001 

569004 3 
1322 PA0US GR I 3 1 

559002 
569003 3 

1345 P A0HP ZH 1 I 559004 458007 3 
1417 PA0UN NH l 1 559005 559009 3 
1920 P A0ULA NH 1 1 I 579006 579016 3 
2050 P A0LOU ZH 1 1 569007 5790231 3 

589003 

I 
April 28 : 

0950 P A0BW NB 1 2 578008 589023 I 3 
1240 P A0PN ZL 2 I 569009 569063 1 3 
1450 P A0ULA NH 1 4 569010 579040 1 3 
1455 P A0LR NH 1 4 559011 569036 1 3 
1540 P A0JI ZH I I 2 449012 459039 1 3 

___1_1_2_ 4 2 2 1 36 


Summary: Points 36, Nr of prov. 11. Score 36 X 11=396 points. 

Signatm'e 

SM4-2861 Hagl und, Ove, Kvarngata~ 76, Kumla. 
SM5---2S62 Andersson, Lennart, Floragatan 19, Arboga. 
SM4-2863 He11berg, Sven-Erik, Bergsmansgränd 10, Fa

lun. 
SM5-2864 Karlsson, Folke, Högbergsgatan 71 ög nb, 

StockJlo!m. 
SM5-2S65 Ryd!n, Bertl!. Bävervägen 28, Bromma. 
SM6-2866 Johansson , Tore, Strömgatan 11, Halmstad. 
SM5-2867 Bohm, Lars-Eric, Stora Ängesby, Motala. 
SM4-2868 Johansson , Bo, Köpmangatan 11, Arv!ka. 

Nya licenser 
SM4AG Lindahl, F. M., Kungsgatan 44, Orebro. 
SM1BS Berggren , I. W. E ., Radiostationen, Tingstäde.

Per den 15 februari 1957 SM5BU Eriksson, B. E ., Arm~ns S!gnalskola. Stoc k
SM6CK Johansson. Arne, Sannum, Nol holm 12. 
SM7NN Ho!mquist, Robert , Sallerupsvägen 28 A./5, SM5FE Forsberg, A. G., Skebokvarnsvligen 169/1, 

Ma!mö. 	 Bandhagen. 
SM50L Lundgren, Börje, Enspännargat. 61, Vä!l!ngby. SM7GB Va!m!n, K. G., Agardsgatan 4, Lund . 

SM6SB ASlund, Uno, F 14, Halmstad. SM5KM Lindblom, G. K. A., Arm~ns Signals kola, 

SM5APF Gajner, Gustav, Drakstigen 5. Bromma. Stockholm 12. 

SM5ATK Forslund, G. Th., T!ngstugatan 41, Strängnäs. SNl5LQ Andersson, J. A. O., Arm~ns Signalsko!a, 

SM6AMN Björk!und, Gerth, Decemberg. 68, Göteborg N. Stockholm 12. 

SM5AWS Sundström, Hans, Kontorislvägen 13, Enskede. SM5M:C Larson, S. A., B astugatan 37, Stoc kholm SÖ. 

SM5AGU Foberg, Lars, JCkholmsvägen 54 B c/o Larsson, SM5CUA Bert11sson, S. O. E ., S!gnS, BMS, Stoc kholm 12 


Llnköp!ng. SM7CQB Burnett·Cargill, L . P. R., Am!ralsgatan 86 C, 
SM5BZJ Carlsson, Bo, Parkvägen 12, Sollentuna 2. Ma!mö C. 
SM7BSL Strldh, Evert, Box 19, Södervid!nge. SM4CUB Ericsson, G. B., Bernstadgatan 6, Kar!stad. 
SM5BNO Gustafsson, Roaid, Smedstugugatan 20 B, II, SM7CXB Granhä11, S. G. G., Hasselgatan 1 A, Ystad. 

Norrköping. SM5CXC Gustafsson . H. W.. Arm~ns S!gna!skola, 
SM6BCIt Davidsson, Sven Eric, Ugnsmästaregatan 26, StockhOlm 12. 

Göteborg N. SM5CAD Hedlund , N . H. O., Svarvargatan 11 A/l 
SM3BEU Larsson, Lennart, Box 681 , Njurunda. c/o Persson, Väs terås. 
SM7BYU Nordberg, Sven Ingvar, Fridhemsgatan 1 D, SM5CPD Lindberg, K. U. M., Svartågatan 68, Johan

Kävl!nge. nt:shov. 
SM5BXU Maxe, Sune, Enspännargatan 53, II , Vli!l!ngby. SM6CQD Strömbom, A. H., Huldregatan 5 A, Borås. 
SM6BNW Ström, Lars, Timgatan 11. Göteborg N. SM3CVD QVick, B . H ., Postbox 7 D, Essv!k. 
SM4BOW Sand!und , Börje, Engholmsgatan 20 A. Kar! SM6CXD Lindström, J . O., Storgatan 28, Laholm. 

stad. SM4CDE Norbäck, S. -E., Skolan , Sörmark. 
SM5BDZ Smith, Gustaf, Norevägen 14, Djursholm. SM3CME Olofsson , B. E. G., Postbox 1283, Gullänget. 
SM7CDB Gnosspel!us, Patrik, Värensgatan 4, Växjö. SM6COE Olsson, E. C. O., Karl JOhansgatan 113 P, 
SM7CXB Granhäl! , Stig, H asselgatan 1 A, Ystad. Göteborg V . 
SM3COD Ed!und, Göthe, Garvaregatan 6 A, Härnösand. SM3CSE OI Bson, E . 1. . Rcsele Kyrkby. 
SM5CPD Lindberg, Uno, Svartågatan 68, Johanneshov. SM3CEF Sjöblom, K. R., Stlfte!sehus, K 1, Gul!änget. 
SM3CSE Olsson, Ingvar, Rese!e Kyrkby. SM6CQF Sterner, B. L., U1vel!den 21 c/o Strandho!m, 
SM3CEF Sjöblom, Ro!f, Stiftelsehus K 1, GUl!änget. Göteborg ö. 
SM3CTH Sandquist, Kjel!, Fack 18, Voxnabruk. SM5CTF Jonsson, C. G., Nora Torg 2 c/o Ekman, Dan
SM5-1495 L!ndkvlst, Gunnar, Gelfotsvägen 47 nb, En- deryd. 

skede . SM4CXG Andersson, P. E . R, Postbox 56 c/o LIdelI, 
SM6-2599 Forss, Göran, Box 295 B, Surte . VIkarbyn. 
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Adress-och signaIförändl'ingar
II.,,"M ·annonsel' 

Annonsprls l kr per grupp Oln 42 bokstäver, siffror 
~Jler tecken, doc\' lägst 3 IU'. Icke SSA-medl. dubbel 
taxa. Text och UkvJd losändes före den 10 I månaden 
före Införandet ttU kansUet. 

FÖRSTJ\LASSIG SÄNDARE säljes billigt p. g. a. 
fl yttning. Pris 375:-. Foto finnes. SM4AXN, 

Ake Lantz, Drottnlngg. 41 B, Karlstad, (.fn 178 98. 

FYND! Oanvända 50 W slutförstärkare. Rörbestyck
ning: 1 st. 6SL7 fasvändare, 4 st. 4654 slutsteg 

och 1 st. 5U4G likriktare. Genom tillbyggnad av ett 
(ev. tvä) rör (gott om plats finnes) erhälles en ut
märkt modulator för anod-skärmgallermodulering av 
en 100 W-sändare. Avsedda för rackmontage, djup 298 
mm. Panelens dlm. 483 X222 mm. Försedda med vo
lymkontroll, 3 glimlampor och strömbrytare. Omkopp
lingsbara frän 110-240 V växelström. Ulimp. 50 Q. 
Lämplig modulationstransformator kan anskaffas för 
39 :-. OBS! Utmärkt materiel. Har kostat över 
1000 :-. Säljes Iwmplett med rör för endast 195 :-. 
Passa pä! Ring eller skriv omg. till Si\l5KG, tfn 
37 73 88, eller Si\l5BL, 37 77 73. Adresserna 01, I 
listan. 

S 
URPLUS TILL SALU: SCR 522, 144 Mc TXRX 

komp!. m. rör o. xtal: 200 : . Likri}{laraggregat 
till d :0, innehäller 3 st. Iikr. 150 :-. RA lO-CA , 500 
Stabil Rx Hallicr. SX 28, 42, 71, National e. Iikn. 
kc lO Mc Rx m. inb. likr. 150:-. öNSKAS KöPA: 
Stabil Rx Hallicr. SX 28, 42, 71. National eller likn. 
Sv. t. SM5AOJ, H. Juhlin, SkIftesv. 19, RosI. Näsby. 

SÄLJES: Rx RllG5 I gott Skick 165: . Tx 50 W 
100:-. FLS filter 20:-. Si\(5ABY, T . Odfalk, AI

strömerg. 32 14/3, Stockholm. 

OSCILLOGRAF, Heath OL·1, nybyggd, säljes, 
280:-. 2m-TX för 100 W, 190:-. Q-max. VFO 

l<al. a lla bind, 90:-. -CEO, Sten J.lymllng. Stock
holm, 11 67 1>5. 

RX' beg. el. ny, av hög 1<lass köpes el. bytes mot 
BC348. Wllmllr Rle t.z, Gottära Gård, GrlmsJöv. 

Tfn 190. 

SÄLJES: 500 W Sändarspole TVL för 10, 20, 40, 80 
m. med hällare, variabel länk, begagnade kr. 

110:-, Skrlftl. svar: Si\l5Q~r, Ängsv. 11, Lidingö l . 

Rx: Natlon..l NC-80x. 10 rör, x·talfilter, arg. högt., 
alla amatörband 10-80 m. Pris 250:-. BILLIGT. 

S:\17C,JC, Stig Skäär , Gröndal, Eksjö. 

12 V MOBIL-omf. : snygg läda 38 X 18 X 23 cm inneh. 
1 snurra för 250 V 125 mA sam t l för 550 V 

100 mA + div. startreläer, störn.-filter m.m. Pris f. 
l<ompl. enhet inkl. flatstiftskont. 40 :-. lIlJkrotel. m. 
tango O. dyn . kapsel + trafo 20 : . Ett antal grälack. 
snygga lättmemllädor (chassie + gälad huv) 22X37X 
20 cm m. bl.a. 807. 3-pol. ker. ant.-relä f. 6 V, jackar 
och massor m. andra användbara prylar, end. kr. 
20 :-. -5AYB, Blslttarg. 4, Hägersten, tfn. 46 28 402. 

TILL SALU: Ufb DX-rlg (se foto i QTC 1955 sid. 
276) 150 W cw-foni 10---80 m, und er material 

kostn. MOBIL STN rx nc 454 tx xtal 3622 l<c 10 W, 
ant. omform. 6/350 V, nyckel, mikrofon ro.m. endast 
200 :-. 2 m UI{-STN rx, converter, likriktare, tx, 3 
eJ. beam ro.m., körklar, 325:  . SJ'y(6AJN, Box 8, 
Slulra. 

S 
ÄLJES: Hallierafter S-38 B. - Tillgodohavande ä 

Kr. 475: vid NKI·skolan överlätes eller bytes 
mot radiomaterieI. Sl\l6CRA, Rolf Anderson, BUdradJo
!:a.mn 2, Järnbrott, tfu 20 02 05 kont.-tld. 

SM4AG 

SM4BU 

SM5Dl\'f 


SM7ER 

SM71U 

SM6ME 
SM4TU 
SM5WM 

SM4XL 
SM5Z0 

SM5AGB 
SM3AEC 
SM6AGE 

SM5ASF 
SM6AZF 
SM5ALG 
SM7AQG 

SM5AQI 
SM3ARI 

Si\14 ASI 
SM4 J\E J 
SM5AOK 

SM3AXL 
SM7 AKO 

SM5AYQ 

SM7ADR 
S ::'-15AOR 

SM5A1I.1T 

SM5AEV 

SM5 ATV 
SM1BQA 
SM5BFB 
SM6BWD 

SM4BPJ 
SM5BUJ 
SM6BNN 
SM5BQO 

SM5BAS 
SM5BGS 
SM6BBV 

SM5BGX 

SM6BPY 

SM4BBZ 
SM2BZZ 
SM5CTA 
SM5CTF 

SM6CJH 

SM6CKH 

SM7CLH 

SM5CPH 

SM6CSH 

Per den 15 februari 1957 

Lindahl, Folke (ex-2792) , Kungsgatan 44, 

örebro. 

Eriksson , Bengt (ex-2695), Fack 39, Dyltabruk 

Lars30n, Sture, Ekholmsvägen 54 B, Linkö

ping. 

Assmundson, Stig, Limhamnsvägen 4 B, Mal

mö V. 

Cederberg, Sven, V. Bernadottesgatan 23 C, 

Ma !mö Sv. 
Johansson, In~cmar, Billingsgatan 16, Skövde. 

86 1 Pär Lindqvist, HMS Prins Carl, Flottan. 

Petlersson , John, Trollesundsv~gen 92, II, 

Bandhagen. 

BreckstrÖm. Sune, Söpn arby 2104 B, Borlänge. 

Schleimann-Jensen, C.-A., Klingsta skogsväg 
26, Dande ryd. 

Ulvönäs, Slaffan, B arkassvägen 23, Lidingö l. 

Nyman, Ronn y, Box 391, Malfors. 

Olsson. Jan, L llvskogsg. 18 c/o Hansson , Göte

borg C. 

Jedving, Alf, Akerbärsvägen 1, Lidingö. 

Sundberg, Ingemar, St. Helenagatan 6, Skövde 

Sund, Weine, Gröna vägen 27 A, Finspäng. 
Söl ve, Bengt, Karl X Gustavsgata 32, Häl· 
slng b ,n: , . 
Kördel, K. L ennarl, Kyrkogat. 31, Norrköping 
Mattsson, Elis, c/o Anders Persson , Akre, 
BrunfIa. 
0 1 tr·,~ . (" :r1 l..: ;ik . L j u ng C'-~", ·:äg. 5. F a lun. 
Ene!id. Gunnar, Ullersäter siwla, Ullersäter. 
WiIl{ , Uno, V:a vägen 19 c/o Damgren, Trä ng
s und. 
Jonsson, Sven) Käis Jägargatan 17 A, Gävle. 
Sjö"all, Torsten, Byggmäs taregat. 4 B, Karls
krona. 
Andersson, Owe, Porlilan sviigen 9 c/o Juhlin , 
Bromma. 
Nil swn, Sven, YSlad,g" tan 16 p/ l , Malmö S. 
Chns tensson, Jerker, Angermannagatan 170, 
Vällingby. 
\Veckslröm, Sven Johannes, Trollesundsvägen 
l S1 . Bandhagen. 
Löfstrand, Gunnar, Vanadisvägen 41/2 c/o Bei
~{e~'. St ()ckholm V <1. 
Andersson , Ni1s~E rjk. Box 52, Malmslätt. 
Olsson, Korl·Erik, Groll vägen 3, Ludvika. 
Gustavsson, Rune, Aga tan 39, Linköping. 
Sltllh a ndsk e, T ., bal stabs komp., Swedish 
FN-bat .. Malmö 1. 
Ericsson, Sune, Jakob!'>~atan 14 B, Arvika. 
Ranebäcl\, Lennart , ös tan vägen 8. Nyl{öping. 
Friberg, GÖ~ta. . F.1gelvUge n 6 A, Halmstad. 
Vesterlund, lvIartin, Siggesborgsgatan 2/4, Väs
teds. 
Eriksson, Birger, Skyttev. 22/8 , SOllentuna 5. 
Kannil<o, Per Erik, Ljungv. 3 , Sollentuna 2. 
Adlerborn, Sven, Jungmansgatan 20 3/2, Göte
borg C. 
Larsson , Ake, Bäekv. 63 c/o Hammargren, 
Hägersten. 
Yngvesson, Kjell-Olof, Halstermansgatan 3, 
Göteborg C. 
Teik e, Olle, Lars Wivallius väg 135, örebro. 
Alfredsson, Stig, Nygatan 4, Umeä. 
Persson , Stig, Baekvinden 38, Hägersten . 
Jonsson, Gunnar, Nora torg 2 c/o Ekman, 
Danderyd. 
Arkhammar , Stig (n.ä. fr. Andersson), Qvi· 
dingsgatan 10 A, Göteborg ö. 
Linden, Karl-Erik, Blidvädersgatan 11 A, Gö
teborg. 
Grund, Ulf (n.ä. fr. Göransson), BI. 188, 
Svängsla. 
Gvensson, Hugo, Trumpetarevägen 15, Saltsjö~ 
baden. 
Qvarfordh, Lennart, Sören Falkmansgatan 14. 
Falkenberg. 

SM5--2100 Lenneheim, Helge, Kungsholmsg. 17/1 Ög c/o 
Björnsson, Stockholm K. 

SM7-2310 Thuren, Alwar, Mallgatan 18 B , Hässleholm. 
SM5-2570 Ivarsson, Per·Olof, Karlavägen 45, III ejo La· 

gerberg, StockhOlm ö. 
SM5--26l9 Gliving, Hugo, Hövdingagatan 35, Hägersten. 
SM5-2803 Andersson, Arne, Jakob Ekbohmsg. 16, Norr

köping. 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

QSL TESTKALENDER 
Under januari Tider i GMT 

ARRL-testen 1957: 
CE2AT EA8BY KP4AGR UNIAB 
CE3HL EL5A KV4BK VKlIJ 
CE3II F9SC/FC KZ5BC VP6PV 
CE3Z0 FB8BP LU3ZM YNIRA 
CE4BX FE8AG LU6ZJ 3A2BF 
CE4CY FY7YG LU8ZM 3V8AD 
CE6AB GC2FZC OQ5NG 3V8BI 
CE7ZA GC6FQ PY8MG 3V8BV 
CE7ZQ GD3GMH UG6AM 9S4BS 
CE8BS HI6EC UG6BM 9S4CD 
CR4AG KL7ALZ UI8AE 9S4CX 
DL9CI/LUX KL7ASQ UL7AB 9S4DB 
EA6AZ KL7BEW UL7BA 9S4DE 
EA8BD KL7MZ UL7KAA 9S4DF 
EA8BF KL7PI UL7KBK 

Då jag härmed drar mig tillbaka från QSL
chefssysslan vill jag passa på tillfället att tac
ka Er alla för de många vä.i:J.liga brev och 
hälsningar jag fått mottaga under 'årets lopp 
och .samtidigt uttrycka en förhoppning om att 
Ni, på samma sätt som Ni har försökt under

. lätta mitt arbete, kOmmer att hjälpa till att 
minska den stora arbetsbörda som min efter
trädare, SM5DX, har åtagit sig. 

73 + BCNU! 
Curt -AHK 

( 
CONVER'I'ER 
FöR 2-METERSBAl.'<DET 

EN ELFA-N'I"HE'I'! 
»GJORD FöR AlIlATöRER AV AMATöRER.» 

CW: del 2. 23(3 0000-24/3 2400 

UBA-testen 1957: 
Fone: 13/4 1200-14/4 2400 

W AEDC-testen 1956/57: 

CW del 2: 6/4 1200-7/4 2400 

F1'anslca testen 1957: 

Fone: 13/4 1200-14/4 2400 

PACC-testen 1957: 

CW: 27/4 1200- 28/4 2400 
Fone: 4/5 1200- 5/5 2400 

MOBILA RIGGAR 
2 s t Transclevers BC6-15 420-500 Mc/s , 

QTC 11/56 
Sid. 262 

QTC 2/57 
Sid. 29 

QTC 11/56 
Sid. 262 

QTC 2/57 
Sid. 42 

QTC 3/57 
Sid,68 

nya, dy' 
namotor senare .... ............ per set 600:

1 st sändare BC375 100 W 1500-12500 Ke/s 600:
2 st Transcievers SRC-AR-21l3 2500-7700 Kc/s 

nya . . . . . . . . . . . . . . per set 600:
Apparaterna är av G. E.- eller W. K-fabrikat. 
Per järnväg mot efterkrav (BC 375 ej portabel, 
24 V dynamotor följer övriga). Kontakta: 
GENERAL IMPORT, li'örargatan 10, BORLÄNGE 

FöR »BEA.t'IBYGGARE» •.. '\ 
För »beam»-byggare lagerför vI fortfarande: 
Feederfäste, kat.-nr F354 amatörnetto kr. 1 15 
Elementfäste, ~ F355 » kr. 2 50 
Kryssfäste, l> F356 ~ kr. 3 85 

HF-steg med ECC85 
ell. longllferöret ES8CC 
i Wallman-eascode . 
Oscillator ' ECC81,- blan
dare och katodföljare 
ECC81. Strömätgäng 
200 V 25 mA samt 
150 V stablllserad 
spänning 6,3 V c : a 1,5 
A. Tillsatsen lev . kom

73 de plett med alla kompo
SM5AY, S~mAOL, SM5AIU nenter ink!. kristall 7 


Mp/s (MF-ut 4-6 

Mp/s samt färdigbor

rat chassie. Pris m. ECC85 amatörnetto .... Ur. 60:
önskas ESSC. tillkommer ., .............. .... Kr. 20:

~ 35 Mp/s kristall tillkommer ...... . .. . Kr. 10:
Utförlig beskriVning I detl-a Dummer. 1"355 1"356 

J.lEKALKOMANIER, överförIogstexter på eD!;elska. 
N:r 1 Receiver o. Amplifiers; ' l y ra blad i~nehltJlande N:r 2 Test Equlpmenl. Innehäller text och skalor för 
skalor (VFO) . 12 smäskalor med olika gradering, 1 mätinstrument m. m. Pris amatörnetto .... Kr. 2:76 
blad med tex t. Pris amatörnetto .... ......... Kr. 2:75 N:r 3 Panel Wordlng. F yra blad med texter för mot

tagare. sändare, förstärkare, mätinstrument och andra 

ELI'I ~ I ~": ""Aamatö13rnetto "· ~~~~~.i:;~· :'1::: 
l . (A~)t"&1 Qt /t;;t, ~ Tel.Vaxe1240280 

Holländargatan 9 A S T O C K H O L M 3 Box 3075 

~ / 
• 

http:SM5A1I.1T

