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HAMMARLUNDSMOTTAGARE 
HQ·100 

Trafikmottagare för frekvensomrädet 540 kHz-30 
MHz med elektrisk bandspridning och separata skalor 
för amatörbanden. Är försedd med »Q-multlpl1er», 
som möjliggör kontinuerlig variation a v selektiviteten 
samt S-meter. störningsbegriinsare och övriga [ör en 
trafikmottagare vanliga kontrollorga n. Är avsedd 
för separat högtalare samt för anslutning till 125 
volts vä..~elstrÖmsnät. 

rrls kr. 1.095:

Som tillbehör till denna mottagare kan även leve
reras en elektrisk klocka, för v!lke n plats finns re
serverad på frontpanelen, symmetriskt placerat i för
hällande till S-meter (Se flg. ovan). Klockan är ut
förd sä att den kan användas för at t slä till motta
garens nätspänning vid önskad tidpu nkt. 

HQ·140·XA 

En verkligt förnämlig trafik mottagare för frekvens
ornrädet 540 kHz-31 lVlHz med separata bandsprid
ningsskaior för amatörbanden. Är utrustad med va
riabel selektivitet, kristall filter, S-meter, störningsbe
gränsare m. m. Känsligheten är mycket hög och ger 
ett signal-brusförhällande pä 10/1 vid en CW-signal 
pli. l J1.V. Uteffekt 3 watt över 6 ohm. 

A vsedd för separat högtalare och i standardutföran

de för anslutning till 115 volts växelströmsnät. Kan 

med pristillägg, pä begäran även erhällas för 220 volt. 

rrls kr. 1.875:

Son1 generalagent för })The Hammariund l\Ianu(acturlng Company, Ine.» presenterar vi här ovan ett par 
för amatörbntk lämpade typer ur denna firmas mycket omfattande serie av traflkmottagarc. l\om"lette
rande tekniska uPI>glfter om dessa och övrig.. Hammarlunds-mottagare liimnas "ä förfrägan. 

lInKROFONER 
(Fabr. ATWA. P:iser amatör-netto) 
M-22 K ristallmikrofon med t angent, avsedd att 

hälla I banden. L ä mplig för recorders, 
mobila slindare o. d. . ........... . 38:40 

11[-26 Kristallm ikrofon med höljet utformat 

M-23 
som bordstaliv. Lämpl. rö r recorders o.d. 
Kristallmikrofon med tangent. Med mo

39:20 

dern, stavllknande formgivning och bord

1\1-18 
stativ ... . ...... .. ................... . 
Kristallmikrofon med hög känslighet, för 

44:80 

studiobruk. (Priset utan stativ.) 
D~r-8 Förstklassig, dynami sk mikrofon 

modell med hölje av förnicklad 
sing. Med bord stativ 

PANELINSTRUMENT 
Vrldspole-, med front 57x57 mm) 
MR-52D 0-100 mA 
i\lR-52A 0- l mA 
.MR-52B 0- 5 mA 
j\JR-520 0- 10 mA 

62:40 
i stav

mlis
92:

1850 
2640 
2250 
1950 

TELEGRAFERINGSNYOKEL i mycket stilfullt ut 

förande med förnicklade metalldelar pä en svart 

platta. Netto 19:20 


Amerlllanskll AUTOTRAFOS 220/110 volt i kapslat 

utförande för 100 VA belastn. Ilf. 29:-, för 300 VA 

belastning kr. 49:-. 

2Q4 kapSlat SSB.filter med octalsockel. 


Netto kr. 34:50 

SURPLUS 
BO 624 144 MHz mottagarchassi utan rör .. kr. 44:60 
BO 625 144 MHz sändarchassi utan rör 
Bäda ovanstäende enheter inbyggda i läda 
Be 442 antennreläbox med HF-instrument 
BO 342 mottagare i gott skick 

FL8 filterenhet . 

IAT-3 Termokorsinstrument 0-3 A mp... 

840 Oljekondensator 10 mF/l000 volt 

47E Oljekondensator 2 mF/600 volt .. 

1448 Utgängstransformator 2X3500/250+ 


2X16 ohm .......... . 
1557 Utgängstransformator 2X2000/250+ 

2X16 ohm ... 
UTC-drossBl 20 H, 3 mA, 22000 ohm .. 

SPECIALERBJUDANDE! 
813 Sändarpentod för endast kr. 
DGC7-5 2" oscillografrör Kr. 

73 de 

SMSZK 


kr. 44:50 
llf. 94:50 
Ilf. 19:50 
kr.600:
kr. 30: 
kr. 8:95 
Ilf. 6 :95 
kr. 2:96 

kr. 7:50 

kr.. 8:7ö 
kr. 4:60 

37 o-Ist. 
22 :50/st. 

Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ 

Tel. 449295 
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Fula fiskar 

I förra numret av QTC berättade jag om därför ytterst viktigt, att vi, som experimente
Sir Edward Appletons jämförelse mellan rar, ständigt har ögonen öppna för förekoms
forskning och fiske. Lät oss ett ögonblick fort  ten av fula fiskar och att vi om möjligt inte 
sätta vära funderingar kring detta ämne. släpper dem ifrän oss, förrän vi närmare be

Den, som forskar, har ett mål för sin forsk kantat oss med dem och gjort klart för oss, 
om fiskarna är värdefulla eller ej.ning. En metod, en produkt, en undersökning 


aven teori exempelvis. Pä samma sätt är det Bäst kan jag kanske illustrera, vad jag me

med fiskaren. Hans mäl är att fånga fiskar, nar, genom ett litet exempel. Jag ber om över

som han i nägot sammanhang har använd seende med exemplets personliga anknytning. 

ning för. Får han upp en ful fisk, som icl;!:e För ändamålet är det bästa jag känner. 

passar ihop med hans målsättning, kastar han Jag går tillbaka till 1924, till min gymnasietid. 

den som regel tillbaka i vattnet. Han kanske Jag arbetade dä med kristallmottagare. För 

kände igen den sortens fiskar. Hade tidigare att få största möjliga känslighet experimen

ulj.dersökt arten och funnit, att den ur hans terade jag mycket med olika material i mina 
synpunkt var värdelös. I så fall var det nog kristalldetektorer och jag försökte även få 
rätt att kasta tillbaka den. Men kände han fram bättre känslighet genom speciella ut
inte igen arten, borde han närmare studera formningar av dessa. En av de utformningar, 
den, innan han bestämde sig för att kasta den. som jag kom fram till, bestod aven kristall 
Ett studium av just en okänd, ful fisk kan och två anliggande metalltrådar. Metalltrådar
nämligen mycket väl öppna vägen till helt nya na förbands med var sin ända aven sväng
möjligheter. ningskrets, kristallen över en ·hörtelefon med 

mitten av svängnjngskretsens induktans. JagLät oss överföra denna bild till vårt tek
fick på detta sätt dubbeliikriktning genomniska experimenterande. Som regel är vi ute 
kristallen och det förde med sig bättre resulefter att uppnå en viss funktion i våra appa
tat. För att komma att arbeta på den känsli rater. Men det händer, att vi på vägen mot 

detta mäl stöter på nägot oväntat. Det, vi gaste delen av kristalldetektorns karakteristik 
använde jag förspänningar. Vid flera tillfällenhåller pä med, uppför sig plötsligt pä ett helt 
fick jag en oförklarlig ton i min hörtelefon.annat sätt, än vi hade tänkt oss. Vi har fått 
Det var ingen signal utifrån! Besynnerligt! Entag i en ful fisk. Det är vanligt - och natur

ligtvis är det frestande - att försöka sä ful fisk, som till en början intresserade mig 
oerhört.snart som möjligt bli av med den fula fisken . 

Och det är fullt riktigt att göra så, om vi kän Jag beskrev dubbellikriktningsprincipen 
ner igen den, om vi vet, den är värdelös för en dansk radiotidskrift. Lovade fortsättning. I 
oss. I motsatt fall bör vi begrunda, att bety nästa nummer fanns det emellertid ett inlägg 
delsefullt nyskapande ofta grundas på iakt aven professor vid Tekniska Högskolan i Kö
tagelsen aven oväntad effekt. Jag anser det penhamn. Inlägget var en ganska skarp kritik 

i 
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av dubbellikriktningssystemet. Herr SJ förstår Vårkväll på Signalskolan
inte, ansåg professorn, att han för varje lik ~~~\';,'- ' ...:~ 

riktningshalvperiod endast utnyttjar hälften I början av maj fick SSA meddelande om att 
av spänningen över kretsen. Trots dubbellik man i norsk regi skulle demonstrera en s.k. 

jonosfärmodell för de militära myndigheternariktningen får han därför ingen större käns på Armens Signalskola. Då hithörande pro

lighet, ä n han skulle få med en vanlig detek blem givetvis har ett mycket stort amatör

tor, som i serie med en hörtelefon var kopplad tekniskt intresse, var det mycket glädjande att 


ing. Knut R0rholt, Oslo, även erbjöd sig att de

över hela kretsen. monstrera modellen för andra radiotekniskt 

Jag lyssnade i min mottagare. Tyckte fort  intresserade. I all hast anordnade SSA därför 
en jonosfär- och antennafton på Signalskolan,farande, det var bättre med dubbellikrikt
där vi fått låna lokal genom vänligt tillmötes

ningen än med den vanliga enkelJikriktningen. gående av Skolchefen. 

Men det var ju en professor, som hade talat. Ett 50-tal .personer, många från årets tele


graferingskurs, hade infunnit sig den 21 majNästa tidskriftsnummer kom. Men nu var det till demonstrationen, som inleddes med före

en annan professor - eller var han kanske visning aven instruktionsfilm om modellen. 


Filmen klarlade på ett synnerligen elegant och
ännu icke professor - som tog itu med dub
tydligt sätt funktionssättet hos apparaturen,

bellikriktningsmottagaren. Det var emellertid varför de närvarande sedan med så mycket 

icke mig, han angrep, utan professor nr 1. Pro större iver och intresse praktiskt kunde under


söka inverkan av varierande infallsvinkel,
fessor nr 1 har icke insett, sade professor nr 
frekvens, avstånd etc. vid »vågutbrednings

2, att även om herr SJ endast utnyttjar hälf försök» med modellen. Denna består aven 
ten av spänningen över svängningskretsen, horisontell plåt, som kupats svagt i proportion 

till en antagen elektrontäthetsfördelning. Frånmåste dubbellikriktningsprincipen medföra en startbana, som graderats i frekvens, rullas 
ökad känslighet. Kretsen dämpas nämligen så en stålkula över plåten. Beroende på ut
mindre och det blir därför högre spänning gångshastigheten (motsvarar alltså frekven

sen) och infallsvinkeln, erhålles reflexion mot
över kretsen, än vad man skulle få med den något av de antagna E-, F1- resp. F2-skikten, 

vanliga kristallmottagarkopplingen. och kulan återvänder till baslinjen på ett av


stånd som direkt anger radiovågens »hopp
Mina planer var att efter studentexamen längd».
söka in vid Tekniska Högskolan i Köpenhamn. Efter att representanter för FRO och SSA 
Professor nr 1 verkade där. Bäst att tänka orienterat om resp . organisationers arbetsom

råden och syften, inbjöds 1e närvarande avsig för! Den planerade fortsättningen av arti  ex-ZR, armeingenjör Gunnar Lunden, till Sig
keln om dubbellikriktningskristallmottagaren nalskolans »antennrum». Med principiellt 

enkla hjälpmedel och stor pedagogisk finessblev aldrig av. Försökte tvärtom glömma allt , 
gavs här en utomordentlig demonstration av 

som hade med kristaller att göra. Den besyn elementa inom antennteorien. Stående vågor, 

nerliga tonen med. Jag köpte mitt första elek strålningsdiagram, condx-variationer etc. före


föll vara relativt enkla begrepp när de be
tronrör och har sedan dess föl'blivit elek
handlades med ZR :s sakkunskap och humoris

tronröret trogen! tiska framställningskonst. 

Det kan finnas flera förklaringar till upp
 Det är undertecknads absoluta övertygelse 

att kvällens båda föredragshållare på ett
komsten av tonen, som jag hade hört. En av föredömligt enkelt och demonstrativt sätt bi

dessa är, att den speciella kristalhnottagaren dragit till att för många klargöra en del i och 


för sig svårbegripliga problem inom vågut
plötsligt fungerade som lågfrekvent transistor
brednings- och antennteori. Man fick ä ven ett

oscillator. Hade den fula fisken närmare stu bestående intryck av att redan den allra enk
derats den gången, hade vi kanske haft tran laste demonstrationsmateriel underlättar och 

kompletterar varje muntlig framställning påsistorer på ett mycket tidigt stadium. Låt oss 
ett lyckligt sätt. Detta beror inte minst på att 

noga studera våra fula fiskar . Envist inten auditoriets uppmärksamhet fångas med långt 
sivt! Och låt oss vara förSiktiga i våra omdö större aktivitet än som annars är möjligt. 

SSA styrelse får härmed framföra sitt tack 
men. Det är det och endast det, exempletskall till föredragshållarna och till Chefen för Ar

understryka. mens Signalskola för det tillmötesgående som 


möjliggjort en trevlig och givande kväll i vår_ 
' Anie Schleimann~Jensen 
grönskande miljö. 

SM5Z0 - ANY 

Föreningen Sver,iges ,Sändareamatöl1'e7' 

Det Internationella Geofysiska Aret 1957- giska förhållandena i de norra polartrakterna, 
58 är en benämning på den största geofysiska norrsken och jordmagnetism erhölls och gav 
forskningsinsats som någonsin planerats på ytterligare belägg för ' att samarbetet mellan 
vår jord. Under tiden 1 juli 1957-31 december nationerna gav bättre resultat. 
1958 skall det internationella samarbetet in Femtio år senare 1932-33 startade så det 
tensifieras. Inom olika forskningsområden (= andra polaråret. ' Huvudvikten var också här 
discipliner) över hela jorden utföras observa lagd till Arktis, men 'stationernas antal betyd
tioner och mätningar samordnat, som till re ligt fler . Inom geofysiken hade nya metoder 
sultat skall ge en ' föreställning om vår jord och teorier växt fram och bl. a. kunde ge'nom 
samt dess ställning i världsrymden. radions tillkomst de meteorologiska obServa

Bakgrunden till denna världsomspännande tionerna från polarstationerna direkt öve'rfö
aktivitet går långt tillbaka i tiden. Sökandet ras till resp. väderlekscentraler. Med en indel
efter nya handelsvägar till Fjärran östern ning av femtio ' (50) år mellan polaråren 
- nordost- och nordvästpassagen- ledde till skulle så nästa geofysiska år kommit 1982
ökad insikt om polarområdena och så små 1983 men så blev nu ej fallet. Efter 1932-33 
ningom började ett systematiskt studium av gick utvecklingen raskt framåt och man bör
polarregionerna som helt naturligt utgjorde jade få upp ögonen för att man nu måste ut
bitar i vetenskapens stora pussel omfattan föra undersökningar mer omspännande och ut
de jorden som helhet. nyttjande alla hjälpmedel - dvs. se vår jord 

Från polarforskningens område inledde sven = planet utifrån som en kropp i solens pla
sken O. Torell och finlandssvensken A. E. Nor netsystem. 
denskiöld med den mera systematiskt veten Aven de olika forskningsområdena är så 
skapliga forskningen och följdes sedan av ös »närbesläktade» att för att erhålla goda re
terrikaren Karl Weyprecht - en av de två le sultat inom en enda gren så måste man även 
darna för en österrikisk-ungersk expedition ha fullgoda observationel' i de andra. M. a. o.' 
1874 till Franz Josefs land. det var hög tid att nu omfatta hela jorden 

Den senare hävdade, att ett verkligt effek som ' forskningsområde. Polaråret byttes mot 
tivt utforskande (av polarnaturen) aldrig ett Internationellt Geofysiskt År där man med 
kunde ske med enstaka expeditioner utsända tanke på väntat solfläcksmaximum föreslog 
vid olika tidpunkter och med olika målsätt  1957-58 och samtidigt fick 25 år från det 
ning och program. förra s. k. polaråret. 

Forskningen måste samordnas och utföras Ett sekretariat för det geofysiska året in
på likartat sätt vid samma tidpunkter och rättades 1953 i Bryssel under den framstående 
från fasta observationsplatser. Denna kritik belgiska geofysikern M. Nicolet och inom ett 
ledde fram till det första s . k . polaråret 1882- fyrtiotal intresserade nationer inrättades na
1883, då ett antal stationer företrädesvis i tionalkommissioner. Dessas uppgifter blev a tt 
Arktis upprättades på internationell basis. planera samt samordna de olika forsknings
Vidgade kunskaper angående de meteorolo- instanserna inom resp. länder. 
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För att lösa den stora frågan om hur och elektriskt ledande skikten i jonosfären med 
var dessa väldiga observationer skall samlas ty åtföljande blackout. 
för att bli lätt bearbetade och åtkomliga för I samband med uppkomsten av s . k . solar 
foskarna har ett flertal konferenser hållits: flares - kortvariga eruptioner pä solen 
Bryssel 1953, Rom 1954, Bryssel 1955, Paris uppnår partikelemissionen från solen maxi
1955 (Antarktis), Stockholm 1956 (Arktis), mum och ger sig tillkänna ungefär efter ett 
Barcelona 1956. dygn genom norrsken och jordmagnetiska 

Målsättningen för detta geofysiska år  s törningar, beroende på hastigheten hos de 
som de föregående - är dels att ge uppgifter olika komponenterna i den utsända strål 
av omedelbar nytta, dels att samla uppgifter ningen. Dessa solar flares medför ä ven stör
som först senare kan lösas och här gäller det ningar i radioförbindelser över jorden. 
speciellt frågorna inom kosmisk fysik. Då det gäller jonosfärfysiken sä är dess 

Vilka riktlinjer är då dragna för exempelvis främsta praktiska mål att förutsäga radio
kosmisk fysik? biackout samt lämpliga frekvenser för radio

Alla de olika disciplinerna inom kosmisk trafiken. J onisationen i jonosfären orsakas 
fysik - solobservationer, norrsken, kosmisk fr ä mst av ultraviolett strålning från solen och 
strålning, jordmagnetism och jonosfärobserva förändringa r i denna strålning samt partikel
tioner, är mer eller mindre sammankopplade strålning ger upphov till störning av de olika 
och bör helt eller delvis studeras samtidigt . »skikten» med vittgående konsekvenser för 

Som bekant utsänder solen såväl elektro radiotrafiken. Ungefär så har man planerat 
inom denna disciplin och nu står alltså det Inmagnetisk strålning som elektriskt laddade 

partiklar med våglängder från de egentliga ra ternationella Geofysiska Aret för dörren och 
vi hoppas att detta projekt skall bli framdiovågorna ned mot röntgenstrålningen. Ge

nom att vi nu beräknas komma in i en period gångsrikt. 

av ökad solaktivitet kan man räkna med en För vidgat studium av frågorna kring det 
markant ökning av norrskensfrekvensen ..och Internationella Geofysiska Aret rekommende
här synliga på lägre breddgrader än normalt. ras N. Heriofson: Det internationella geofysi

Jordmagnetiska störningar och ändringar ska året 1957-58, Kosmos bd 33 1955, där 
den kosmiska strålningens intensitet äga också andra författare behandlar problem 

också rum och förorsaka förändringar i de inom kosmisk fysik, aktuella inför 1957- 58. 

- 5KV 

DL-VALET 
Vid det nyligen avhållna DL-valet, då 79 SILENl. KEY 

godkända röster avgavs, utsågs följande di

striktsledare för nästkommande tvåårspe


Min farriod: 

SM6ATR
DL1 SMIAZK, DL2 SM2BC, DL3 


SM3WB, DU SM4KL, DL5S SM5BCE, 
 Olof E. Lorentzon 
DL5L SM5RC, DL6 SM6ID och DL7 * 20.7.1892 
SM7MG. 

t 11 .7.1957 
I skrivande stund föreligger anmälan om 


att ett par av de valda ej har möjlighet åta
 o II e 
ga sig uppdraget, varför vi återkomma med 

SM4BTFden slutliga sammansättningen av DL-kå

ren då de avgående utsett sina efterträdare. 
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Transistorteknik 
Av SM5BKM, H. Bergqvist, Wittstocksgatan 19/4, 


Stockholm. 


Först en rättelse till föregående avsnitt: styrd som elektronröret. Man har då mera att 

Längst ned på sid. 108 står: ».. . och är unge göra med effektförstärkning än spänningsför

fär 50 gånger större .. .» Skall vara: ».. . un stärkning, och därigenom kommer anpass

gefär a' gånger .. .» 	 ningsproblemet in i bilden. Det visa r sig emel

lertid att man kan tillåta ganska stor missanAnvä nder man transistorn som förstärkare 
passning utan att det får några katastrofalakan den liksom elektronröret köras i klass A, 
verkningar.B eller C, beroende ·på arbetspunktens läge. 

Med a rbetspunkt avses då transistorns lik Vid beräkning av transistorförstärkare har 

strömsinställning, t . ex. Vk = 6V, Ik=5mA. man stor nytta av kollektor- (IkVk-) och bas

(Ib Vbe-) diagrammen. De brukar anges i data Klass A kännetecknas a v att transistorn 
blad . Figur 3 visar dessa för en OC 71 i JEges en för-ström, som är större än den pä
koppling. För att visa hur diagrammen kantryckta växelströmmens amplitud och alltid 
användas, skall vi ta ett litet exempel. Vi kanhar samma riktning, dvs. emitterdioden skall 
då tänka oss att ersätta sista röret i folksaxenalltid föra ström i framriktning. 
med en transistorförstärkare, och se hur detta

Klass B igenkänns pä att kollektorström
kan lösas. men i arbetspunkten är sä liten, att endast den 

Utimpedansen hos detektorn är hög, av storena halvperioden återges i sin helhet, medan 
leken 100 kQ, och följaktligen bör vi ha en den andra delvis klipps bort. Detta ger upphov 
hög inimpedans i LF-förstärkaren. Utgångentill stark distorsion, och klass B-steg körs 
skall anslutas till en högohmig hörtelefon , därför alltid i push-pull. Varje transistor tar 
4.000 ohm. Den vanligast förekommandedå endast hand om en halvperiod. 
glödspänningen torde vara 1,5 V och det kanNär transistorn används i pulskopplingar 
därför vara lämpligt att dimensionera förstärav olika slag, t. ex. likspänningsomvandlare, 
karen därefter, även om en spänning av 3-6drivs den i klass C. Den arbetar dä närmast 

som ett relä, och växlar mellan helt öppen 
och helt sluten. Här är transistorn vida över

lägsen elektronröret, dä spänningen över tran

sistorn i slutet tillstånd endast uppgå.r till 
nägra lO-tal mV, medan motsvarande anod

spänning hos elektronrör räknas i lO-tal V. Då 

dessutom strömmen genom transistorn i spär [
rande tillstånd är mycket liten, blir effektför

lusterna små. 

Transistorns relativt låga impedans gör att 

den alltid fordrar en viss driveffekt, särskilt i 
JE- och JE-koppling. Den måste därför be F ig . 1. Ett push-pull-steg med transistorer är 

traktas som strömstyrd, och ej spännings- fullständigt analogt med ett elektronrör. 
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punkt, och enligt Ib-Vbe-diagrammet är V 
dä 0,1 V. 

Första stegets emitterspänning blir 0,26 V = 
,spänningen mellan andra transistorns bas och 

batteriplus . Med en kollektorström av 0,3 mA 

ger detta ett emittermotständ av 860 Q . Ar

betspunkten kommer att befinna sig i Vk = 

1.24 V och Ik =0,3 mA. Enligt IkVk -diagram
met är basströmmen dä ca 6 fiA och spänning

en bas- emitter ca 0,1 V. Basmotståndet skall 

ge . ett spänningsfall av 1,14 V och måste då 

ha en resistans a v 

115 
-TMD. Väljs till 180 kD. 

Effektförstärkningen blir 30 å 35 dB. Det 
li'ig. 2. Med en kombination av PNP- och NPN- läterganska bra, inte sant? Men vad händer 

transistorer kan man göra P-P-steg utan en vacker dag dä solen steker på. rävsaxen? 
transformatorer. Den blir naturligtvis varm . Och dä uppträder 

en av transistorns stora nackdelar, nämligen 
temperaturberoendet. 

V är mycket gynnsammare. OC 71 är en lämp
l'g transistor i det här falJet, men valet är ej 

pä minsta sätt kritiskt. 

Hög impedans erhåller ' vi enligt det före

gående med ett JK-steg. Detta ger ej så hög 

förstärkning och för att få litet mer av den 
varan lägger vi till ett JE-steg. 

Med hänsyn till den låga batterispänningen 

måste vi välja en liten kollektorström för att 

ej få. för liten kollektorspänning. Vi kan t. ex. 

välja Ik =0,3 mA för första steget och 0,5 mA 
för det andra, där signalen är större. 

Förstärkarens principschema framgår av fi -~ 
r..c:tg,.~. 

gur 4. Vi börjar beräkningen bakifrån med det 

andra steget. Arbetspunkteri måste väljäs låg 

t. ex. Vk = 0,8 V, Ik =0,5 mA. För att ej få för "'" 
stort spänningsfall ' över kollektormotståndet "oi 

-lO ~kan detta knappast väljas större än ca 2 kQ, 

säg 1,5 kD. Spänningsfallet däröver blir dä ::t 
- ~ 
- ~ 

0,75 V. Ett · emittermotstånd är lämpligt för ~ att ej första stegets belastningsimpedans skall 120'" 
144

bJi för låg. 330 Q ger 0,16 V emitterspänning. 

Återstår alltså ca 0,6 V kollektorspänning. 

Emittern avkopplas med 16 [<F. Fig. 3. lk Vk -diagrammet är som synes mycket 

Enligt Ik- Vk-diagrammet i figur 3 är bas likt la -Va-diagrammet för en pentod. Vänstra 

strömmen 10 fiA vid ifrågavarande arbets- delen avser Vk=4,5 V. 
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I, S \I~5' V 

________~____L-~_______+ + 
Fig. 4. Fig . 5. 

Om temperaturen stiger, ökar den s. k. kol- ström för att få högre förstärkning. Jfr fig . 3 

lektorbackströmmen, som flyter i riktning bas sid. 108! 

- kollektor. Denna adderar sig till emitter- Har man en hörtelefon med lägre likströms
strömmen, vilket medför att spänningsfallet motstånd, kan den med fördel läggas in di-

över kollektormotståndet ökar. Därvid avtar rekt i kollektorskretsen. Motständet R3 går till 

spänningen mellan emitter och kollektor, och detektorns anod, och hänför sig till folksaxens 
när denna är noll kan vi ej fä någon förstärk- kopplingsschema i QTC nr 7 1953. 
ning i transistorn. För förstärkaren ovan gäl

ler att förstärkningen redan vid 28° har gätt 
ned till hälften, och vid 30° är den obefintlig. 

För att enklast räda bot för detta, ökar vi 

batterispänningen till 3 V, men behåller samma 

kollektorströmmar. Det enda som behöver änd

ras är basmotståndet till första steget. Bas
ström och basspänning skall vara samma 

6 p.A resp. 0,35 V. Spänningen över motständet 
2,65

blir nu 2,65 V och motständets värde 6 

Mil, varför 470 kQ väljes. 

Resultatet blir att förstärkaren fungerar yt

terligare 10°, dvs. upp till 38° . 

Vill man frångå direktkopplingen mellan 

stegen och fixera arbetspunkten med en spän
ningsdelare enligt fig. 5, kan temperaturstabili

teten ytterligare ökas. Spänningsdelaren di

mensioneras så, att basspänningen blir lämp

lig med hänsyn UlJ arbetspunkten (här Vbe= 
0,26 V) . Då den belastar utgången hos föregä

ende steg bör den göras högohmig. Med 1,5 V 

batterispänning kan kopplingen se ut som i 
fig. 5, vilken fungerar upp till 35°. Har man 

tillgäng till en högre batterispänning t. ex. 6 V 

kan temperaturstabiliteten ökas ytterligare. 

Mali kan då även välja en större kollektor-

Siemens odlade transistor TF 71 . . Germanium
kristallen är ca 3 mm lång.' Observera den 

- -tunna basanslutning.en! 

http:basanslutning.en
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-3 V -6 v 

o 

58/00 oc 71 oc 72 

Fig.6. 

Figur 6 visar till sist en rak mottagare 

med detektor och två lågfrekvenssteg (O-TR-2, 

om benämningen tillåtes). Philco SBI00 ger så 

gott som full förstärkning vid 3,5 MHz. 

Kopplingen har befunnits användbar i en räv äujakt
sax, men då högfrekvenssteg saknas och ra

men ingår i detektorns svängningskrets kan Rävred.: SMIQ, Alf Lindgren 
närstridsdämpning ej utformas på konventio östervägen 23/II, Solna 

nellt sätt. (Därav den kufiska linkkopplingen 
Mera mot närstridsförsvårande antenner

till ramen.) Känsligheten tycks trots allt vara 
I nr 5 framförde -ARX en del synpunkter

klass med folksaxens. till de närstridsförsvårande rävantennernas 
försvar. I nr 6 redogjorde jag för mätresultatDet dröjer ej så länge förrän det kommer 
och praktiska erfarenheter av sådana .anten

att finnas bättre och billigare HF-transistorer ner. Här nedan ska jag bemöta -ARX: s argu
mentering bit för bit.att tillgå (t. ex. RCA 2N427, som enligt upp

gift förstärker 25 dB vid 10 MHz), och det 
Distanspejlingen försvåras inte 

kan då vara dags att på allvar förse portabla 
-ARX frågar: »Skall rävens antenn göras 

utrustningen av olika slag med transistorer. 	 kort och vertikal, så att de tävlande kan pla
cera in rälven på ndgra meter när, eller skall 
antennen vara ldng och horisontell, varigenom 
det blir svårare att fd exakta kryss?» - Som 
en icke närstridsförsvårande antenn har man 
brukat anse en antenn, som bildar minst 45° 
vinkel mot horisontalplanet och som matas di
rekt från rävsändaren. Längden torde spela- ---- mindre roll men begränsas ju av praktiska 
skäl. - Någon svårighet att få exakta kryss 
även på en närstridsförsvårande räv föreligger 
inte; kryss tar man på långt häll och inte på 
närstridsavstånd. Men om man kunde försvåra 
distanspejlandet så vore det ändå olämpligt 
att göra det, eftersom en av de allra viktiga
ste saker, som skiljer en god rävjägare från 

1'5 <" • .!!lV en dålig, är den förres förmåga att ta så ex. ,'<-.~~ 
akta krysspejlingar (och att orientera så bra),~~'-:>~L . ~ --~5'!'- att han, då han uppsökte sitt kryss, alltid be• ~ :,(~~ ~ .-. . . 

~ ~..:..-~ ""._ ....... "-~ . finner sig inom närstridshåll då räven börjar'- sända - dvs. han ska hinna nå räven på två,.~"---~ minuter. 
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Tre moment 	 80 meter när, och dels (och detta är det vikti 
gaste) så är det inte alla platser, där hI-fäl-ARX sönderdelar jakten i 1) krysspejling, 
tets riktning, vilket är det enda man kan2) förflyttning och 3) infångande av räven. fastställa med rävsaxen, så noga överensstämDen som hellre vill säga 1) grovlokalisering, mer med den verkliga riktningen till räven,:e) uppsökande av rävens grannskap och 3) vilket är vad man egentligen vill veta. En ernärstrid må väl göra det. I moment 1 krävs faren r?-vjägare kan dock undvika de sämstaförmåga att pejla (inkl. val av god pejlplats pejlplatserna.och inritande på kartan) och att göra ett rik


tigt bedömande av hur tävlingen bör läggas 

upp. I moment 2 fordras förmåga att förflytta Långa ben behövs inte 

sig och att läsa kartan (orientering), och i mo


»Abnormt långa och kraftiga ben på denment 3 behövs förmåga att snabbt hantera 
jagande får inte bli utslagsgivande», fortsätter saxen, att snabbt fatta ett beslut och att -ARX. - Det här är ett gammalt problem,snabbt förflytta sig i någon minuts tid. Så som vi har försökt många sätt att komma tilllångt är vi nog ense. rätta med. Precisionsinlägg (QTC 7--8/55 s. 

171) , Norrköpingsmetoden... och nu senast 


Laboratorietrimmad sax behövs inte jakter med flera rävar och kortare avstånd. 

Har man 5 rävar och en »banlängd» av 3,5


-ARX säger: »En superdelux-laboratoriekm, ett extremfall, som prövades i Stockholm 
trimmad sax får inte bli utslagsgivande» i höstas, så ltan man ta en räv per pass utan 
(p. g. a. att den ger så exakta krysspejlingar). att ta ett enda springande steg, och den som 
- Nog kan man genom noggrann balansering springer, han kommer fram för tidigt, får 
av ramen m. fl. åtgärder få ett ytterst skarpt vänta och har alltså misshushållat med kraf
minimum, men med en helt vanlig folksax, terna. 
byggd hemma på köksbordet av vem som 
helst, får man en maximal spridning av pejl 

Ska vi låta slumpen kora segraren?värden, tagna från en och samma punkt mot 

samma sändare, på ±2°! Detta betyder att »Medel-Saxsson får sin chans i moment tre 

bäringen passerar högst 30 m förbi en räv, (närstriden), där han med huvudet kan kom

som lIgger 1 km bort. Detta gäller alltså sprid pensera vad som brister i benen eller saxen», 

ningen och är huvudsakligen att hänföra till menar -ARX. - Som ovan visats, brister det 

avläsningsfel, fel vid överföringen till kompas inget i saxen för att den inte är laboratorie

sen etc. Vid prov på en isbelagd sjö med en tnmmad; stabilt kan man bygga hemma ock

vertikalantennförsedd sändare inom synhåll så! Benens inverkan kan minskas, som nyss
kunde inga »i saxen inbyggda» fel eller osäker nämnts, men bör väl inte helt neutraliseras 
heter iakttas, som översteg dessa ±2°. rävjakt är ju en, om än lindrig, friluftssport. 

Så menar då -ARX, att om räven använder 
Om du saknar tillgång till isbelagda sjöar n!lr du vill nsf-antenn (närstridsförsvårande antenn), så

leta efter »Inbyggda fel. i saxen, st!lll dig då på en god. 

tycklig piats och pejla en s!lndare på minst 400 ffi a v skulle huvudet fälla utslaget under närstriden. 

slånd. Vänd därefter saxen, men inte dig själv, ett halvt Som en följd av de resultat och siffror, som 

varv och kontrollera om den bäring du nu fär avviker 
 jag lade fram i QTC nr 6/57, s. 137-138, måste 
frfi.n den första. Den rä.tta bäringen ligger ungefär mitt 

emellan de båda uppm!i.tta, varför saxens »inbyggda fel» jag för min del säga, att ifall nsf-antenner an

uppgår till hälften av skillnaden mellan bäringarna. Detta vändas ,får Medel-saxsson sin chans i moment 

fel överstIger enligt min erfarenhet aldrig 2°, varken på. 
 tre, genom att turen kan kompensera vad som 
superdelux-Iaboratorietrimmade saxar eller köksbords

byggda folksaxar. Felets storlek kan påverkas av n!lr 
 brister i benen eller saxen eller huvudet. 
belä.gna ledningar m. m. och tilltar, dä ramen vid när
strid dämpas med shuntmotstånd. Det är ett mått på för· 
hll.llandet mellan »bakv!lgen» inkommen hf och »på rätt Några extra nålstick 
sätb Inducerade hf-spännlngar i ramen. - Ytterligare 
ett fel kan vara »lnbyggt~. Vinkeln mellan ramens plan Varför skulle inte den sist anlände få ha lika 
och den kant man siktar längs (resp, kompassen, om stor som som först rävenschans den var i 
den är monterad på saxen) kan avvika frän en rät vin närhet, när sändningspasset omsider börjar?kel. Detta ordnas med ögonmått och vinkelhake, som 
förekommer även på köksbord! Den som var först (och som enligt -ARX in

träffade där strax efter förra sändningens 
Ovannämnda fel kan alltså ge ett fel av stor slut) måste ha begått ett misstag och gjort en 

lekordningen 2°. Det skulle betyda, att med en felbedömning, t. ex. börjat närstriden på fel 
krysspejling, bestående av två bäringar, tagna plats och inte hunnit fram. (En enda sådan 
på en km håll och med 45° vinkel emellan, tabbe på en fyrarävarsjakt t. ex. i Stockholm, 
skulle man med maximal otur kunna stå 80 m och man hamnar långt ner på prislistan.) Och 
från räven, sedan man ställt sig på krysset. varför inte den siste kan bli den förste även 
Även utan laboratoriesax kan man sålunda nå om nsf-antenn användes, det är svårt att för
räven på en minut utan att springa. stå. 

Dessutom tillkommer i praktiken två saker, »Indianleken» och »filmandeb för att inte 
som gör det nästan betydelselöst, om saxen visa konkurrenterna vägen till den räv man 
visar exakt rätt eller två grader fel: dels kan själv har hittat är ju inte utmärkande för nsf
man kanske inte alltid fastställa sitt läge på rävar. Så har väl elaka rävjägare alltid gjort. 
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Ett tips 

Varför inte försöka med närstridsförsvåran
de terräng men vertikala antenner, som vi har 
haft det på många håll i åtskilliga år? Se bil 
derna i förra QTC! Terrängformationerna ser 
rävjägaren, och den skicklige kan ta hänsyn 
till dem. -ARX säger själv, att den som vill 
komma först, måste visa framfötterna genom 
att välja lämplig pejlplats. Det kan han göra, 
om det är te1'Tängen som försvårar närstriden, 
men hur ska han kunna välja en lämplig 
pejlplats (och inte hamna i ett »skuggat om
råde» enl.fig. i QTC nr 6) i förhållande till en 
antenn, som han ju inte ser, det förstår jag 
inte. Med ordet pejlplats avser väl - ARX f. Ö. 
utgångspunkt för närstridslöpningen; man 
står ju inte stilla och tar ut riktningar under 
detta moment av tävlingen. 

Till slut . 

Jag håller med -ARX i en hel del av hans 
åsikter, men jag kan i hans inlägg inte finna 
ett enda bevis för att närstridsförsvårande 
antenner skulle göra oss lyckligare och ge rätt 
visare utslag! I QTC nr 6 och härovan har jag 
sökt bevisa motsatsen. Går diskussionen vi
dare? Det får du, käre läsare, avgöra. 

-IQ 

RESULTAT FRAN RÄVLANDSKAMPE N 

MELLAN NORGE OCH SVERIGE 

Av lyssnare 
NÅGRA SYNPUNKTER 

Också för oss lyssnaramatörer erbjuder ra
dioamatörhobbyn ett synnerligen vittomfat
tande verksamhetsfält, där var och en har 
stora utsikter att finna någonting för honom 
eller henne av speciellt intresse att sedan vi
dare kunna utveckla. SWL-hobbyn har även 
den för en god fritidssysselsättning synnerliga 
fördelen att på ett angenämt och tilltalande 
sätt kunna förena nytta med nöje. För många 
utövare av lyssnaramatörhobbyn blir denna pe
rjod en inledning till deras senare verksamhet 
som sändaramatörer, och detta torde utan tve
kan vara den normala utvecklingsföljden, men 
för andra åter ger SWL-hobbyn i sig själv till 
räckligt utbyte för vederbörandes radiointres~ 
se. Somliga finIla sitt största intresse i att 
fördjupa sig i tekniska problem och konstruk
tioner, andra åter lägger en rent språklig 
aspekt på sin hobby, och ytterligare katego
rier äro geografiskt intresserade och finna ut
märkta tillfällen att lära känna länder och 
folk, s,eder och bruk runt hela vår värld. 
Många andr:a specialgrenar skulle kunna 
nämnas. Det finns SWL:s som förena sin lyss-
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En aktiv SWL var det. Ja, nu kommer något 
in i bilden, som mången sändaramatör anser 
som en av sin speciella hobbys absoluta nack
delar, något aven hemsökelse ii. la den som 
gjort Egyptens gräshoppor så sorgligt rykt
bara, och detta tyvärr till mycken stor pro
cent men ack så full rätt. Jag syftar på rap
portskrivandet. Hur har då denna för en 
SWL högst naturliga väg att komma i kontakt 
med sin inom samma hobby verksamme och in
tresserade sändande radioamatörkollega kun
nat komma så till den milda grad i vanrykte? 
Ja, det torde väl till allra största delen bero 
på ren och skär tanklöshet, men när denna 
tanklöshet börjar få sådana konsekvenser att 
hela SWL-rörelsen som sådan på sina håll be
traktas avogt, när stora radioamatörorganisa
tioner obönhörligt stänga sina QSL-byråer för 
SWL-kort, m . fl. tydliga tendenser göra sig 
märkbara, då kan man inte längre stillatigan
de betrakta denna utveckling. Vad som kräves 
är upplysning och inte minst här hemma i SM
land. Att vara en SWL förpliktar. Tanklöshet 
och okunnighet skall inte få fördärva vad efter 
sunda principer arbetande lyssnaramatörer 
försökt bygga upp. Vår hobby får inte sjunka 
ned till något ungefär i nivå med autograf
samlande eller dylikt. Försök att se saker och 
ting inte enbart ur det egna perspektivet. Att 
så att säga »skynda långsamt» gäller även 
inom SWL-hobbyn och låt kvaliten gå före 
kvantiteten! 

Låt oss återgå till vad som nyss sades om 
det första aktiva SWL-stadiet. Vår nyvunne 
SWL-vän har låtit trycka sina egna SWL
QSL-kort och tagit steget in som medlem i sitt 
lands officiella radioamatörorganisation, i vårt 
fall SSA. Nu skall han sätta i gång och för
söka få egna kontakter. Han står i begrepp 
att skicka i väg sin första rapport. Ett litet 
ögonblick först emellertid. Gör det lilla tanke
experimentet att försöka sätta Er in i den för 
rapporten avsedde sändaramatörens situation. 
Ett dylikt förfarande skulle förvisso vara till 
största gagn för samtliga berörda parter. 
Redan här från början vill jag tydligt klargöra 
som min åsikt, att det inte finns några regler 
utan undantag och att man på ett smidigt sätt 
kan modifiera det mesta. Undvik dock rent 
lokala rapporter, och till denna kategori hör 
även rapporter inom det egna landet undan
tagandes givetvis ultrakortvågsrapporter. En 
annan viktig sak är att taga som regel att ej 
rapportera t ill en station i kontakt med det 
egna landet . Antingen Er rx är en vanlig BC
mottagare eller den senaste »skräddarsydda» 
specialamatörmottagaren så är en signalstyr
ka värdelös i sig själv utan lämpliga jämfö
relseobjekt. Notera så många jämförande rap
porter som möjligt från andra stationer hörda 
vid ungeJär samma tidpunkt och om möjligt 
(och här sättes tålamodet på ett svårt prov!) 
notera rapportel' till samma station och från 
flera oli.ka tillfällen, eventuellt band. Försök 
J',eller aldrig ge överdrivet smickrande rappor

ter i tro att detta skulle hjälpa Er till ett 
bättre resultat. Lägg ned litet arbete på Er 
rapport. Låt den bli ett »brev-QSO» med så 
många detaljer som ' möjligt nämnda från vad 
som avlyssnats. 

Här ville jag f . Ö. göra en parentes rörande 
bruket av QSL-byrån. Ja, jag vill t. o. m . sträc
ka mig.' så långt att deklarera som min åsikt, 
att alla utgående SWL-QSL om möjligt böra 
sändas direkt. Jag är väl medveten om att ett 
sådant påstående kräver en kraftig motive
ring. Nåväl, här kommer den. Vår strävan 
bör alltid vara att ge så aktuella rapporter 
som möjligt, och hur snabbt och effektivt en 
QSL-byrå än arbetar kommer man ej ifrån en 
betydande tidsförlust. Av än större betydelse 
är emellertid det faktum, att de flesta QSL
byråer av postala skäl, i samband med ekono
miska givetvis, äro hänvisade sända QSL
kortsförsändelser som »trycksaker» eller där
med jämförbart, och Ni vet väl själva hur 
mycket eller snarare hur litet man får skriva 
exempelvis på ett julkort, för att få kunna 
komma i åtnjutande av det reducerade porto 
som ett sådant försändelsesätt berättigar till. 
Alltnog, vi talade nyss om detaljrika rappor
ter, och tyvärr kunna nu inte QSL-kort med 
dylika och än mindre inte »brev-QSO :n» be
fordras via QSL-byråer i allmänhet. Dock, tro 
nu inte att Er svenska SSA-byrå är av noll och 
intet värde för Er som SWL. Intet kunde vara 
felaktigare. Ni vill ju om möjligt även ha be
kräftande svar på Edra rapporter, eller hur? 
För inkommande QSL är QSL-byrån av syn
nerlig betydelse. Den underlättar högst väsent
ligt QSL-frågan för Edra sändande kolleger. 
Vill Ni däremot även ha svar direkt, ja, då är 
det minsta man kan begära att svarsporto bi
fogas. Tänk på att taga hänsyn! Internatio
nella svarskuponger kunna inköpas vid varje 
postanstalt, och ett synnerligen raffinerat sätt, 
som brukar till mycket stor procent »slå», är 
att hos någon frimärkshandlare inköpa veder
börande lands frimärken till lämplig valör och 
därmed frankera ett till sig själv adresserat 
svarskuvert. Om Ni sänder rapporter som 
verkligen ge något av värde, kommer Ni kan
ske mången gång att bli angenämt överraskad 
av att få Er svarskupong i retur + QSL be
kräftande Er rapport. Sådant förekommer fak
tiskt. 

Undvik slentrianmässigt rapporterande, och 
försök i stället få så mycket personligt med i' 
rapporten som möjligt. För övrigt en utmärkt 
möjlighet till att förkovra i utveckling var
dande eller eventuellt slumrande språkkunska
per, och tänk på att övning ger färdighet. För
sök över huvud taget att själv ge något, var 
inte inställd bara på att begära och reflektera 
en smula på andras problem. Till slut lycka 
till, beväpna Er med en god portion tålamod 
och Ni skall se, att resultaten snart kommer. 
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för lyssnare 
PÅ LYSSNARHOBBYN 

narhobby med filateli , andra som exempelvis 
finna utmärkt utbyte för sin fotografiska 
hobby osv., osv. De flesta bli väl dock inte 
renodlade specialister utan kunna samtidigt 
förena flera olika specialgrenar. 

Hur uppnår då en SWL den för hela hob
byn så synnerligen viktiga kontakten? Och hur 
sker sedan d~n vidare utvecklingen? I allmän
het väckes väl intresset på så sätt, att man 
vid skruvandet över kortvågsskalan på BC
radion hemma i vardagsrummet råkar komma 
in på något av amatörbanden och får höra ett 
språk med en massa fackuttryck, som för den 
ännu oinvigde låter högst obegripligt men sam
tidigt på något oförklarligt sätt mystiskt loc
kande. Man noterar kanske var på skalan 
detta nya intressanta radiofenomen fanns, och 
så småningom ger det ena .det andra, och man 
vill efter någon tid taga liksom lite mera 
aktiv del och om möjligt vinna inträde i denna 
underbara radioamatörgemenskap, som inte 
känner några gränser, där avstånd krympa 
samman, och där vi alla bildligt talat bli med
lemmar aven enda stor familj. 
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SM6LZ 


Har härmed den smärtsamma plikten med
dela, att vår medlem SM6LZ, Bengt Carlsson, 
Vänersborg lämnade oss den 8/61957. Han var 
född den 21/3 1912, tog studentexamen 1932 
och var anställd som landskanslist på länssty
relsen i Vänersborg. Licensen fick han 1936 
och var aktiv hela tiden. Under de senare 3 
åren har han varit bunden vid sjukbädden, från 
vilken han kört sin station mycket flitigt . 

KÄRE VÄN! 

Det var med stor sorg, som Dina radiovänner mottog 
budskapet om din bortgäng. Länge skall vi minnas Dig 
som .en godhjärtad vän och kamrat. Jag är tacksam för 
att vi sa. ofta fick träffas under Din svära tid pli. sjuk
bädden. Jag tänkte sa. ofta på. Dig, och när jas satt vid' 
min radio väntade jag fä höra Dina slgs, som h ade sin 
givna plats pa. bandet. Trots Dina sviktande krafter var 
Du still going strong. Du tillhörde en av de fä opr' s, 
som' börde allt pli. tandet, och Din perfekta stil och tCc 
beundrades. Ditt s tora kunnande gjorde att jag ofta 
rädfrägade dig, och jag visste att jag med lugn kunde 
följa Dina ra.d. Du var en god och trofast kamrat, en 
sädan man sällan finner. Jag tackar Dig, Bengt för alla 
de ljusa stunder vi haft tillsammans och för den godhet 
Du besjälats av. Mä Du vila i frid. 

~ur, 

INBJUDAN 

Alla sändare- och lyssnareamatörer i SMl, 
-2, -3, ---4, -5, -6 och -7 samt i OH, LA 
och OZ inbjudas härmed till en poängjakt på 
UK. 

Frekvensband 144 MHz och ev, 432 MHz. 
Det gäller för stns utanför SM4 att kontakta 

SM4-stns och SM4-stns skall kontakta stns 
utanför SM4. 

Poängberäkning : Vid qso enligt ovan erhål
les 1 poäng pr km distans. Därtill lägges ett 
tillägg bestående av antalet kontaktade stns 
enligt ovan multiplicerade med Jun-talet till 
den mest avlägsna stn som kontaktats i SM4 
av stn utanfqr SM4, resp. mest avlägsna stn i 
varje distrikt och land som kontaktats aven 
SM4-stn. (För SM4:or räknas alltså antalet 
stns i resp. distr. och land.) Qth skall angivas 
vid qso från annan ort än den ordinarie. En 
SM-stn som kör från annat distrikt än det or
dinarie får räkna poäng i det distrikt där tfc 
sker. 

1 QSO per körd stn får räknas varje dygn 
SNT. 

Tävlingen pågår under tiden 1/7-31/12 1957. 
För att göra det enkelt behöver bara SM4

stns sända in logg en gång varje månadsskifte 
över de qso:n som körts med stns utanför 
SM4. Vi räknar med 100 procent lojalitet! öv
riga stns som vill sända in logg skall göra det 
senast den 15 jan. 1958. Lyssnaramatörer kan 
sända logg en gång i månaden. 

Segrare utses i varje distrikt inom SM och 
i varje land utanför SM, Ingen rikssegrare i 
SM, för rättvisans skull! 

Varje segrare får en minnessak, och de när
mast följande ska nog inte bli utan lön! Vi 
delar ut minnessaker så långt lagret räcker, 
och det blir något som inte finns att få på 
annat sätt! . 

Upp till kamp och väl mött till en trevlig 
tävling utan jäkt! . 

Loggar sändas till 

SM4BIU, Berndt Eriksson, KnäIlinge, SköIler
sta. 

SM4PG, Sven Jansson, Karlskogavägen 69, 
Kristinehamn. 

SM4NK, Gunnar Karlsson, Skivbrytarevägen 
28 D, Grängesberg. 

Vi föreslår att trafiken samordnas till tider 
enligt nedan, men qso :n på andra tider är lika 
välkomna! 

SM2 och 3 samt OH kl. 2100- 2130 SNT 
SM1 och 5 kl. 2130--2200 SNT 
SM6 och 7 samt OZ kl. 2200- 2230 SNT 
LA kl. 2230- 2300 SNT 

Dessa tider är endast föreslagna för att un
derlätta trafiken och den som finner andra ti 
der lämpligare får gärna köra som han vill. 
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FÖRTECKNING 

över 

LYSSNARMEDLEMMARNA I SSA 


SM6- 034 Persson, Ernst, Möllegatan 4, Fallrenberg. 
SMS- 044 Larvin, Birger, Vestsldens Apotek, FredrIk

stad, Norge. 
SM5-- 147 Andersson, E., Längsjövägen 116, Älvsjti. 
SM6- 210 Källberg, Wilhelm, Floragatan 3, Hjo. 
SM3- 318 Hultberg, Evert, Fack 8, Timrä. 
SM5-- 319 Gillström, Per, Hägavägen 16, Bromma. 
SM6- 331 Karlsson, Göte, Nordanvindsgatan 8 A, Göte

borg. 
SM6- 400 Strömer, Bertil, Box 95, Trollhättan. 
SM5-- 437 Åkerlund, Karl, Brunkebergsäsen 28, Norr

viken. 
SM4- 471 Am~n, Harald, Amnerud. 
SM5- 614 Lagerberg, Evert, Arkitektvägen 63, Bromma. 
SM4- 624 Ericsson, Gunnar, Wasagatan 12, Säter. 
SM5- 670 Granberg, P., Strömgatan 20/1, Norrköping. 
SM4- 709 Lagerstrand, Rune, Nämnsbo, Box 733. Säter. 
SM5-- 716 Norrby, Hans. FrIdhernsgatan 13/3 , Stockholm. 
SM6- 745 Hellerstedt, Lars, Spaldlngsgatan 15 A/5, Gö

teborg S. 
SM5-- 871 Jansson, Lars, Abrahamsbergsvägen 44, Brom

ma. 
SM7- 939 Persson, Gunnar. Borgeby 15. Flädle. 
SM5-- 977 Hörnblad, Arne, Nävekvarnsvägen 34. Älvsjö. 
SM5-- 986 Eriksson, Lars Erik, O: a Storgatan 26 A, Ny

köping. 
SM7-l037 Petersson, Erik, Brevläda 1223. Tyringe. 
SM4-l052 Malmberg, HlIding, Asphyttegatan 19/1, FlIip

stad. 
SM3-l086 Olsson. Martin, Box 18, Helgum. 

SM7-l140 GUlich, Carl. Scaniagatan 14. Malmö. 

SM7-1165 ByneIl. Ernst, Naffentorp l. Vlntrie. 

SM4-1190 Hohlfeldt. Eskil. Brevläda 188, Åmotfors. 

SM5-1194 Larsson, Arthur, Älgskyttevägen 21. Stuvsta. 

SM3-1221 Lundin, Erik, Bryggargatan 9 D , I, Sandviken. 

SM4-1250 Nilsson, Sven, Rosta Gärd . örebro. 

SM4-1255 Nilsson, Sigfrid , Rosta Gärd. örebro. 

SM6-1344 Jakobsson, Torsten, Bllxtorp, Arstad . 

SM5--1357 Blomqvlst, Henry. Wergelandsgatan 5/3, 


Bromma. 
SM4-1422 Berggren. EvaId, Box 1076, Borlänge. 
SM6-1447 Sjö!und, Sigurd, Kraftverket, Lilla Edet. 
SM3-H56 Lindström. Harry. Fack 12, Södra Valbo. 
SM5--H78 Carlestäl, Kurt, Skärmarbrin ksvägen 28, En

skede 1. 
SM5--1480 Linderoth, Nils Dage, Fallvägen 9 B. Fager

sta. 
SM5--1495 LIndkvist. Gunnar, Getfotsvägen 47 nb. En

skede. 
SM5--l504 Ringström, Sven, Box 2008. Västanfors. 
SM2-1555 Eriksson. Gustav Verner. Box 11, Malärtäsk. 
SM6-l564 Karlsson, Hans. c/o Björnram, Källöfjords

gatan 7, Göteborg H. 
SM6-1570 Rannemo, Axel, Norra BergvU,gen 7 B, Sktivde. 
SM5--1598 Swenson. Thore. SIlverhöjden. 
SM5--l660 Wlrsellus. John. Vasagatan 13 A, Arboga. 
SM2-1667 Johansson. Folke. Rästrand, Sandsele . 
SM5--1683 Bergkvist, Torsten, Kvamhagsgatan 28/1, 

Vällingby. 
SM7-l741 Karlström, Gösta, O :a Storgatan 13, Jönkö

ping. 
SM3-1772 Robedal. Rune. Hedäsvägen 33, Sandviken. 
SM5--1784 FrIdolfsson. Allan . Karlbergsvägen 84/1 ög.• 

SM2- 1930 Wagenius, Halvar, Järnvägsgatan 25. Kiruna. 
SM6-1934 ThorseII . Nils, Verkstadsgränd 4. Vänersborg . 
SM4-1937 Norberg, Lars. Solgatan 8 A. Skoghall. 
SM4-1945 Forsman, Karl-Erik. Marnäsgatan 30, Lud

vika. 
SM2-1955 Sandgren. Paul. Ledusjö. Baggärd. 
SM4- 1960 Blom, Gunnar, S:a Kyrkogatan 2. Karlstad . 
SM4-1972 Larsson. Erland. Box 1043. Hagge. 
SM5--1973 Brelnertz, Käthe. Vattentornsgatan 5. Motala. 
SM5--1975 Laur~n , Thure, Björkhagsväg. 15. Uppsala 10. 
SM5--1980 Persson. Gunnar. HögalIdsvägen 9, Flnspä ng. 
SM5-1991 Jerred, Sven, Stralsundsgatan 40. Enskede. 
SM5-1997 Mlchaels~n, ToroIf, Kärrhagsvägen 3 D, Es

kllstuna. 
SM5--2004 Johansson. Elmer, Nybyholmsgatan 10. Ar

boga. 
SM6-2015 Johansson. Walfrid, Box 4. Overby. 
SM3-2017 Wängermark, Ture. Fack 24. Freluga. 
SM4-2024 Gustavsson, Gunnar, Kungsgatan 4. Filipstad. 
SM4-2030 Back, John, Box 300, Årjäng. 
SM5-2038 Kungl. Tekniska Högskolans Bibliotek, Stock

holm 70. 
SM3-2039 Danielsson, Jan. Box 35. Hennan. 
SM4-2043 Holmgren, Bertn, Källgatan 18 A, Arvlka. 
SM7-2047 Häkansson, Gunnar, Rydsgärd. 
SM4-2085 Berglund, Sven, Box 489. Kallholsfors, Mäss 

backen. 
SM5--2086 Eriksson . Eskll. Wormsövägen 21, Enskede 3. 
SM2-2090 Sundquist, Gösta. VIktoriagatan lO, Boden. 
SM5-2100 Lennehelm, Helge, Åsögatan 132-134 CjO Hjelm, 

Stockholm SÖ. 
SM5--2103 Su'llström, Ragnar, Margaretavägen 66, En

s kede. 
SM5--2105 Runnerström, Rolf Erik, FOlkungavägen 14 . 

Nyköping. 
SM5--2119 Holström, Stig, Muskotvägen 3, Enskede . 
SM5--2122 Gustafsson, Karl Erik, Husebygatan 5 B. 

Norrköping. 
SM4-2124 H a ne , Lennart, Box 601 . Malung. 
SM4-2129 Nyström, Olof, Trotsgatan 8, Falun. 
SM4-2132 SChönnings, Thure, S:a Järnvägsgatan 18, Lud

vika. 
SM8-2137 Berglund. Arnold, Box 765 B . F1anders Road , 

RIVERHEAD, N.Y.. USA. 
SM3-2139 Söderström, Carl, Idbyn. 
SM5- 2144 F1odqvl s t. S. Börje, Torsgatan 23. Köping. 
SM7-2169 Sandblom, Ingvar. SkoIgatan 9, Skllllngaryd. 
SM4-2181 Lindström, Sven Arne, Almo, Box 437, 

SIIjansnäs. 
SM3-2194 Rehnlund. Sören, Box 125, Fränö. 
SM4-2220 Jansson. Lars. Spängbergsgatan 2, FIlIpstad. 
SM2-2226 Forsberg. Torsten, Mo, Lögdeä. 
SM6-2231 Tholson, Arthur. östbjörke. Norra Björke. 
SM7-2243 Andersson. Alwar. Hagaborg, Box 9. Rödeby. 
SM5--2259 Sylwan, Ragnar, Lyckselevägen 156. Vällingby. 
SM7-2267 H a gman, Lennart. Sveagatan 27, Tranäs. 
SM5--2286 Linder, Karl-Erik, Rörläggarvägen 28, 

Bromma. 
SM4-2287 Åkerström, Åke, Box 371. Björkäs, Gränges

berg . 
SM5--2292 Wessman , Harry, Alviksvägen H , Bromma. 
SM5-2294 Lundqvist, Lars, Nybyggarvägen 3. Johannes

hov. 
SM3-2300 Åberg, Sune. Box 537. Gyslnge. 
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SM5-2350 Berglund, Åke, Box 320, Söderfors. 
SM5- 2361 Stockholms Stadsbibliotek. Odengatan 53, 

Stockholm. 
SM7-2371 Norsander, Wilh., Drottninggatan 4 A. Jönkö

ping. 
SM6-2382 Linden. Erik, Lillatorpsgatan 7 B, Göteborg. 
SM7-2393 Sandberg. Åke. Västerlänggatan 21 B, Eksjö. 
SM5--2400 Lennartsson, Emanuel. Tjärhovsgatan 5/5. 

Stockholm. 
SM5--2424 Ladsjö. Gustav, Götgatan 35/3 ög. StOCk

holm SÖ. 
SM3-2425 Svensson, Gösta. Böngatan 6j2, Ljusdal. 
SM5--2432 Martinsson. Erik. Nynäsvägen 81, Handen. 
SM3-2433 Styf. Gunnar. Lennlnge. Bollnäs. 
SM6-2442 Jansson. Kurt Axel, Box 681, Karl sborg. 
SM7-2443 Andersson , Arne. Fägelfängaregatan 11, Ystad. 
SM4-2447 Andersson, Göran , Mejeriet . Krylbo. 
SM7- 2451 Andersson, Stig. Jönköpingsgatan 36, Hälsing

i 

borg. 


SM5--2452 Bräge. Torsten. Drottninggatan 10 B, Lin
köping. 

SM5-2458 Degardh, Gerth. Chapmansgatan 6/2. Stock
holm. 

SM5--2462 Am~en, Tore, Alstervl1gen 14, Bromma. 
SM5-2465 Lindberg. Rune. Stensättersgatan 37 B, KatrI

neholm. 
SM4-2475 Carlsson, Carl Fredrik, Nybrogatan 46, Falun. 

S"15--2482 Josefsson. Arnold, Bangatan 6. Surahammar. 

SM7-2483 Hedin. Hans. Stenshult, SJlmmlngeby. 

SM3-2512 Hede.II, Häkan, Tivolivägen H , Sundsvall. 

SM5-2532 Rahm. Sixten. Petrejusvägen 40, Johanneshov. 

SM5- 2538 Gezelius. Selfrid. ösby. Tlllberga. 

SM4-·2539 Jacobson , Herbert. Ostvik. Arvlka. 

SM5--2541 Eriksson. Leif. Ungdomshotellet , rum 216, 


Friherregatan l. Vällingby. 
S"15-2544 Lundin . Erik , Stora Nygatan 21 E , östham

mar. 
SM7-2546 Svensson, Ingemar. Nissaryd. Hyltebruk. 
SM5--2553 Späng, Gunnar, Högberggatan 71 /2 Ög. Stock

hclm. 
SM4-2554 Åstrtim, Helge. Plät 5. Bergslagsbyn, Bor

länge 2. 
SM2-2566 Knuts, William, Mangigatan 4. Kiruna C. 
SM5--2570 Ivarsson. Per Olof. Karlavägen 45j3 c/o La

gerberg. Stockholm ö. 
SM5-2574 Kindstedt, Evert, BiJdhuggarvägen 16, Johan

neshov. 
SM8-2576 Hersom. Stougaard, Aars .• Danmark. 

SM4- 2578 Grinnerud, Enar, Soläsen. Sörvlk. 

SM5--2579 LeU, Jörgen, Stationsgatan 9 B. Västervik. 

SlVI6-2599 Forss, Göran. Box 295 B. Surte. 

SM4-2601 Haag. Bo. Box 568. Fredriksber!':. 

SM5--2619 Gliving. Hugo. Hövdingagatan 35. Hägersten. 

SM7-2621 Peterson, Kenneth. Stockholmsvägen 7 A. 


l 

Eksjö. 


SM3- 2622 Söderberg. Stig, Box 3325, Bergvik 2. 

SM5--2624 öjellnd. Lennart, Centralvägen 8 A, Upplands 


Väsbl'. 
SM2- 2625 Wallin, Carl Eric. Ringgatan 16, Luleä 2. 
SM5-2630 Karlsson. Gert. Trollbäcksvägen 47. Trolibäc

ken. 
SM6-2635 Törnberg. Eric, Hjovägen 25, Skövde. 

SM4- 2642 Olsson, Ragnar. Normahuset B, III. Åmotfors. 

SM4-2644 Nilsson. Harry, Geijersholm. 

SM5--2646 Läng, Bengt. Skrukeby, MjölbY. ' 

SM7-2650 Wall, Gunnar. Norrboda 1139. NässJö. 

SM3-2651 Nilsson, Nils-Göran, Hä. 

SM2-2659 Bergerst~n. Bengt-Eric. Krongärdsringen 14, 


Luleä 2. 
SM5--2661 Wussow, Kurt. Skebokvarnsvägen 295, Älvsjö. 
SM5--2663 Persson , Lars-Ove, Frodegatan 8, Uppsala. 
SM2-2664 Juhlin, Per, Norra Bredäker. 
SM5--2676 Norrby, Sören, Prästgärden. Akersberga. 
SM4-2684 Persson , Finn , Åsgatan 66. Hedernora. 
SM4-2688 Blllow, Lars. Box 3745. Borlänge l . 
SMl-2692 Hullquist, Samuel, N . Murgatan 21, Visby. 
SM7-2699 Rosendahl, Torsten. Perstorp. Fjälkestad. 
SM3-2705 Arnström, Sven Erik. Box 134, Sundäsen. 
SM5--2706 Bertilsson, Bill. IS 2 komp.. S 1. Solna 6. 

SMl-2738 Kristoffersson, Karl Johan. RIngome. Hemse . 

SM2-2739 Emanuelsson, Kurt-Ove. Box 47. Nordmaling. 

SM4-2741 Snibb. Erik W. , Djuräs. 

SM4-2744 Åhsberg, Göte. Box 4305, Domnarvet. 

SM5--2745 Spengler, Edvard. Bergsgatan 4. Enköplng. 

SM4-2746 Persson , Per, SoIviksgatan 1. Karlstad. 

SM2-2749 Dehlln, Gunnar. Box 250, Hörnefors. 

SM4-2751 Olsson , Åke. Kungsgatan 45. örebro. 

SM4-2752 Israelsson, Björn, Rosängen. Söder, Orebro. 

SM7-2753' Persson. John, Brantevik. 

SM6-2754 LydelI , Lennart , EkelId. SvenJjunga. 

SM2-2755 Eriksson , Bengt, Box 304, Nordmaling. 

SM2-2758 Bölin. Oskar, Box 820. Skelleftehamn . 

SM5--2764 WesterIund, Bernt. Högbergsgatan 34/3, Stoclt 

holm. 
SM5--2765 Ostergren . Lars, Storäng, Resarö. 
SM4-2767 Glanzen. Sune. Box 516 C. Välberg. 
SM6-2768 Fjellma n , Per, Stecksenllgatan 34, Amäl. 
SM5--2769 Flygare, Allan, Overby. Resarö. 
SM7-2772 Nilsson , Nils-Arne, Ortoftagat. 15. Malmö Sv. 
SM7-2773 Andersson, Stig L., HSB Orren 2 A. Löns

boda. 
SM7-2774 Andersson, Carl-Gustav. Bjl1regatan 18, Ängel

holm. 
SM2-2777 ArvJdsson, Arne, Box 513, Hörne(ors. 
SM6-2719 LIdman . Aste, Box 530. öckerö. 
SM3-2780 Åkerström. Karl-Yngve, Storgatan 64. Sol. 

lefteä. 
SM4-2781 Andersson, Jan. Stadskogsv!1gen 14. Lind es 

berg. 
SM5-2784 Häkansson. Bo, Lyckselevägen 36. Vällingby. 
SM3-2786 Engren, Bo. Postfack 16, Stugsund. 
SM5-2788 Näsström. Ulf, Palmfältsvägen 103. Johannes

hov. 
SM7-2790 Olsson , Ulf. S. Strandgatan 7. Hl1lslngborg. 
SM3-2793 Eurenlus, Bengt , Odensängsvägen 3, Oster$und. 
SM2-2794 Lindberg, Nils-Eric. Drottninggatan 16. Boden . 
SM3--2798 Westman, Rune, Postbox 67, Hagaström. 
SM4-2799 Ohlsson, JOhnny, Grossbol.gatan 30, Forshaga. 
SM6-2801 Ericsson , Ulf, Sandelhielmsgatan 3. Väners

borg. 
SM5--28U3 Andersson. Arne, Jakob Ekbohmsgata n 16. 

Norrköping. 
SM7-2804 Sjöberg, Stig, Klintgatan 29. Osby. 
SM5--2807 Nyberg. Ingvar, Blrkagatan 16. Stockholm Va. 
SM7-2808 Björklund, Rolf, Hamneda. 
SM5--2809 Harding, Robert. Sticklingevägen 13, Lidingö 1. 
SM6-28l3 Svensson. Sven Åke. Fogdegärd. Harplinge. 
SM4-2814 Karlsson , Olov. S. Skogsvägen, Box 89. Päls

boda. 
SM6-28l5 Andersson, Per-Hilding. Boräsvägen 11, Bräm

hult. 
SM5--2817 Gerrby. Lars. Olympiavägen 72. Enslrede 4. 
SM6-28l8 Drotz. Kjell , Södra Kustbanegatan 57 B. Göte

borg. 
SM3-2820 Pettersson . Kurt Allan , Sveavägen 1. Gävle 6. 
SM7-2821 Andersson, Bertil, Henrik-Trollesgatan 22, 

Karlskrona. 
SM6-2822 Wennberg, Karl-Henrik. österlänggatan 92, 

Boräs. 
SM5-2823 Nilsson . Christer, Gäshällsvägen 7. Johannes

hov. 
SM5--2824 Christiansen. Peter. Brunnsgatan 21. Stock

holm. 
SM4-2825 Johansson , Rolf. Brovall. Dala-Husby. 
SM4-2826 Toblasson, Bertil. Box 4905, Ludvika. 
SM5--2827 Engberg. Karl. Bobergsgatan l, Linköping. 
SM6-2830 Wengander. Gert, Gamla Göteborg"vägen 19, 

Kungsbacka. 
SM7-2831 Jacobsson, Ake, Kanalgatan 88/3. Kristianstad . 
SM5--2832 Heilborn. Hans. Atterbomsvägen 52. II. Stock

holm 1<. 
SM5--2833 Karlsson, J a n , Bergslagsvägen 73 B , FInspAng. 
SM4-2834 Landström , Torbjörn, Gruvgatan 7 A. Falun. 
SM8-2835 Torstensson , Olav, M/T Polyklipper, E . Ras

mussens Rederi , V. Slrandgn.le 14 A, Kris
tiansand , Norge. 

SM3-2837 Johansson, Arne, Eriksberg 225, Härnösand . 

SM3-2839 Wiklund. örjan. Fack 78. Bispgärden. 

SM7-2843 Bergström, Per, Rönnowsgärden. Åhus. 


Stockholm. SM2-2308 Rönniund. Lennart. Fack 247. VIIheimina. SM6-2710 Nygärdh, Ake, Sergelsgatan 2 D/IV, Göte- SM4-2844 Eriksson, Ingemar, Berga, Dala.Husby. 
SM4-1818 Johansson, Kurt. Kungslyckan. östansjö. SM7-2310 Thur~n, Alwar. MaJtgatan 18 B. Hässleholm . borg Ö. SM2-2845 Figaro, Gunnar, PI. 666. Åsele. 
SM5--1822 Engstam. Bertil. VIndragarvägen 2 VI. Stock SM6-2313 Wagner, Jochen, WIeselgrensgatan 9 C, Göte- SM7-2713 Pählsson. Jan Ingvar, Islandsvägen 2. Eslöv. SM4-2846 Nordström, Erik. Smedby, Dala-Husby. 

holm Sv. borg. SM5--2718 Hult. Robin. Älgvägen 24. Saltsjö-Duvnäs. SM8-2847 Cederberg, Anton, Anders Chydenlusgatan 23, 
SM5-1849 Kungl. Tekniska HögskOlan, Inst. för Radio SM6-2325 Berndtsson, Rolf. Bufjällsleden 1 C. Göte SM5-2727 Backlund, Mauritz, Kammakargatan 42, Gamlakarleby, HakaIax. Finland. 

teknik. Stockholm 70. borg H. Stockholm Va. SM5-2848 Smedman, Stig. Fagerlidsvägen 5, TulIInge . 
SM6-1885 WlIlquist, Alf. Orangerivägen 25, Göteborg. SM8-2329 Häsen, Martin, Box 184, TORSHAVN, Fär SM7-2734 Ahlgren, Bertil, Steninge. Axelvold. SM8-2849 Ault. Tony. »LIIl-Kurk•• Clare Hill. ESHER. 
SM6-1911 Larsson, Curt, Vegagatan 40, Göteborg. öerne. SM5--2735 Nyström, Karl, Hästhagen, Svartsjö. Surrey, England. 

http:Slrandgn.le
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SM6---2850 Röhne, Ulf, 4 log. 4 komp . I 17, Uddevalla. 

SM6---2851 Norell , Leif, östergatan 20, Skövde. 

SM3-2853 Lindberg, Jan, Box 247, Bergvik 1. 

SM3-2854 Froberg, Sture, Box 526, Iggesund. 

SM6-2855 Appelqvist, Lelt, örngatan 9, Göteborg Ö. 

SM6-2856 Andersson, Bertil, Frldlunda, Hova. 

SM5-2857 Strldfelt, Bengt, KorintvIIgen 20 nb., Enskede. 

SM6-2858 Stenberg, Tommy, Gllrdesgatan 8, Marlestad . 

SM5-2859 SundqVist, Åke, SvartblIcksgatan 83 A, Upp-


sa.la. 
SM8- 2860 Fletcher, Frank, 11 A Ickenham Road, 

RUISLIP, Middlesex, England. 
SM4-2861 Haglund, Ove, Kvarngatan 76 , Kumla. 
SM5-2862 Andersson, L ennart, Floragatan 19, Arboga. 
SM1"":2863 Hellberg, Sven-Erik, Bergsrnansgrllnd 10, 

Falun. 
SM5-2864 Karlsson, Folke, Högbergsgatan 74 ög nb, 

Stockholm. 
SM6---2866 Johansson, Tore, Strömgatan 11, H"-Imstad. 
SM5-2867 Bohm, Lars-Eric, Stora Ängesby, Motala. 
SM4-2868 Johansson, Bo. Köpmangatan 11, Arvika. 
SM5-2869 Andersson, Alf, Sot Persgatan 21, Enköping. 
SM4-2870 Stenklo, Gabriel , Trappla.n, 2 A, F,,-Iun. 
SM6-2871 Andersson, Olof, Sandelhielmsgatan 5, Vä

nersborg. 
SM4-2872 Ericson, Carl-Gunnar, Karlslundsga tan 16 c/o 

Andersson, örebro. 
SM4-2873 Aronsson, Leif, Torget 1 A, Arvlka . 

SM4- 2874 Aronsson, Åke, Torget 1 A, Arvika. 

SM4-2875 Winge-Wärn, Donald, Djuräs. 

SM4-2876 Val vet, Ivar, ö:a Vintergatan 36, örebro. 

SM5-2877 Persson, Russel. Box 229, Karlholmsbruk. 

SM5-2878 Hoftsten, Christer, Bergsgatan 11, Enköping. 

SM1- 2879 Eriksson, Kjell, Box 256, NusnIls. 

SM4-2880 Nilsson, Lennart, ÄngsvIIgen 15, Falun 3. 

SM7-2881 Olsson, Bengt, Box 537, Kristdala. 


SM4-2882 Kindiund, Leif, Box 5106, Falun. 
SM5-2883 C :son Mannerfelt, Claes, EddavIIgen 16, 

Djursholm 1. 
SM5-2884 Wall1n, Lennart, Box 26, Enköping L 
SM5-2886 WMg, Sven Erik, Lilla Yxhult, Tjällmo. 
SM5-2887 Ström bäck, Evaid, Edsviksvllgen 6, Danderyd. 
SM5-2888 Bogren, Sten, Murgrönsvllgen 3, Älvsjö. 
SM4-2889 Danielsson, Siwerth, Box 112, Saxdalen. 
SM4-2890 Persson, Rune, Arvslindan. 
SM4-2891 Lövgren, Göte, Lindan, Djuräs. 
SM6-2892 Lund, Ingvar, Kungsgatan 1, Varberg. 
SM3-2893 FärIIn, Albert, Box 422, Färila. 
SM7-2894 Wärff, Rikard, Olovsgatan 3, Ljungby. 
SM5-2895 Colleen, Jan, Asbacken 8, Bromma. 
SM5-2896 Jansson, Lennart, Sot Paulsgatan l, IV, Stock

holm SÖ. 
SM8-2897 Svanholm, Johan, 4311 Rowalt Drive, COL

LEGE PARK, Maryland, USA. 
SM5-2898 Laneskog, Leif, ViolstIgen 2, Solna 7. 
SM5-2899 TinghIllI , Olle, Storskogsvägen 3, Stuvsta. 
SM3-2900 HOlmberg, Johanolov, Vägen, Box 187, Ros.ön . 
SM4-2901 Wär.lberg, Göran, Box 4166, Ludvika. 
SM5- 2902 MattIII. Bo, RIngvIIgen 108, Stockholm Sö. 
SM7-2903 L indblad, Kaj, Prllstgatan 10, Skurup. 
SM3-2904 Molander, Olle, Box 202, österforse. 
SM5-2905 Storm, Richard, Hllgernäsvllgen 1 D , Viggby

holm. 
SM3-2906 Sturesjö, örjan, Box 123, Färila. 
SM4-2907 Ohlson, Svante, Oskarsplatsen 5, örebro. 
SM5-2908 Bergström, Stig, Beckomberga sjUkhUS, Box 

56, Bromma 4. 
SM1-2909 Wählström, L a.rs Olof, Facl< 39, Vintrosa. 
SM4-2910 Sutela, Onnl, Vlvallagatan 18. örebro. 
SM4- 2911 Kumlin , Jan-Olof, Häradsgatan 3, örebro. 
SM6-2912 Colltn, Jan, Karlagatan 16, Vara. 
SM5-2913 Bolöv, Hans, TöjnavIIgen 31 C, Sollentuna 1. 

CW-summer för ficklampsbatteridrift 


Denna summer har den fördelen, att den är 
kompakt, behöver endast ett 4,5 V ficklamps
batteri, som håller länge. Signalstyrkan blir 
lagom för hörlurar, för svag för högtalare. 

Röret har i mitt fall varit 4-voltsrör från 
BC-mottagare från anno dazumal. Hade ett 
RE034, som drog mycket litet ström, så att 
batteriet kunde användas länge. Alla radio
handlare har säkert på vinden stående gamla 
utbytesmottagare, där man kan få tag i 4
voltsrör. Strömbrytaren s är en s. p . s. t. switch 
för brytande av glödströmmen, då summern ej 
användes. Kondensatorn C kan undvaras, 
men vill man ha mörkare ton, kopplas en kon
ding dit på 500 pF eller högre värde. Ju högre 
värde, desto mörkare ton. Transformatorn är 
en liten LF-trafo, omsättningstal 1:3 i mitt 
fall, andra omsättningstal går säkert. Skulle 
summern vara tyst vid första provet, skifta 
anslutningarna på först primären och, om 
detta ej hjälper, i stället på sekundärsidan. 

SM6AIJ/Stig 
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VI 	GRATULERA 

till WAC för 

SM7CAB CW 
SM7ZT CW 3,5 MHz 
SM4BIU CW och foni 
SM7BSK CW 
SM5AQB CW 
SL3AG CW 
SM6BQL CW 
SM5ANY fone 
SM6BDS CW 

WAE III 

DIPLOM 


45 länder 100 poäng CW för SM5KB. 

Terre Adelie i Antarktis räknas numera som 
separat kontinent för DUF. Här har alla som 
saknar kort från Asien sin stora chans. 
3W8AA gäller ej för DUF eller DXCC. 

I mitten av april 1957 hade 515 W AE II! och 
122 WAE I! utdelats. 

URE utdelar varje år en guldmedalj till den 
amatör, som har de flesta diplomen. En nöd
vändig fÖl'utsättning för att komma i fråga är 
att man har det spanska diplomet »ESPANA». 
- Den första medaljen utdelades till EA4CR 
som har omkring 55 olika diplom. EA4BH ut
lovar ett »WAWA» - Worked All Worked 
AIl's till den som har 100 olika diplom. Vem 
blir förste svensk? 

DOK och DM-lista för DLD, WAE, WASM1 
och W ASM II-regler kan erhållas från diplom
managern mot svarsporto 30 öre. 

Enligt ett obekräftat rykte planerar ryssar
na att utdela R6K för QSL från alla världsde
larna + 1 QSL från en europeisk och 1 QSL 
från en asiatisk ryss för QSO efter 1/7 1957. 
Likaså planeras R150S för 150 QSL frän lika 
många länder. QSO efter 1/7 1957. Vi hoppas 
snart ha de officiella reglerna tillgängliga för 
publikation. 

73 de 
-AHK 

WBE för 

SM5AJR CW 
SM5BSJ CW 
SM5WC CW 
SM6BDS CW 

DUF för 

SM5ARR klass 4 SM5BCE klass 1 

OZCCA II CW 

nr 21 för SM4AEE. 

Suginami Award 

1. 	 Suginami Radio Club ha beslutat utdela 
S-lO, S-20 och S-30 certifikat. 

2. 	 Kontakterna måste ha ägt rum efter den 
29/7 1952. 

3. 	 DX ska med QSL bevisa att de haft förbin
delse med minst 2 amatörer i Suginami = 

S-lO, 4 amatörer = S-20 och 6 amatörer 
= S-30. 

4. 	 Varje förbindelse med amatörer i Sugina
mi på alla band ger 5 poäng. Stationerna 
få endast räknas en gång per band. 

5. 	 Ansökan sändes till: SRC AWARD MA
NAGER, P. O. Box 20, SUGINAMI, TO
KYO, JAPAN. Den måste förutom QSL 
innehålla en förteckning över förbindelser
na; anrop, frekvens, datum, CW/Fone. 
Kostnad 5 !RC. 

Några Suginami stationer (alla är JAlor) : 
AA, AK, AL, AO, CC, CR, CD, NV, Ul, 
ARH, AWS, AZ, DY, EU, FK, GM, HK, 
IC, IK, lP, JZ, KK, MA, MG, MK, ML, 
MX, ND, OJ, PA, PD, RG, SX, TA, TK, 
TY, UC, UF, UK, UY, VT, VZ, AAI, AAO, 
ADN, ADZ, AEB, AFD, AFH, AFW, AGP, 
AGZ, AHV, AJC, AOM, AOX, AQJ, AQT, 
ARN, ASI, ALC, ASO, ATE, ATF, ATW, 
AWR, AXS, BAL, BAR, BCO, BCZ, BDC, 
BDF, BCF, BEG. 
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Rävsax med »tryckt krets» 
Av SM6ARV;;:.I. SM6BCP 

Fig. 1. D en tryckta kretsen. 

En rävsax är utsatt för rätt omild behand
ling ute i terrängen och bör följaktligen byg
gas så stabilt som möjligt. Med vissa erfaren
heter av s. k. tryckta kretsar fann vi, att des
sa var som gjorda för rävsaxar. Inga lösa led
ningar och alla komponenter direkt fixerade 
mot en stabil »kopplingsplinb . Mest på skoj 
satte vi därför i gång att göra en tryckt krets 
för rävsax, och resultatet blev faktiskt rätt 
lyckat. Då intresset för kretsen visat sig ovän
tat stort, skall vi här redogöra lite närmare 
för den. 

Tryckta kretsar 

Utgångsmaterialet för den tryckta kretsen 
består aven platta av pertinax e. d., belagd 
med ett tunt kopparfolium (tjocklek ung. 0,05 
mm). Delar av detta folium etsas bort, så att 
kvar återstår ett mönster en!. fig. 1. Detta är 
»ledningstrådarna». I plattan finns hål för 
lwmponenternas anslutningstrådar. Rörhål
larna är aven speciell typ som lödes fast di
rekt vid kopparfoliet. 

Montering av komponenterna 

Med hjälp av placeringsskissen i fig. 2 läg
ges komponenterna på plats på plattans isole
rande sida. Komponenternas anslutningstrådar 
stickes genom 'hålen i plattan och lödes fast 
vid kopparfoliet. De snyggaste lödningarna 
får man, om man före lödningen nyper av an
slutningstrll.darna en halv millimeter .ovanför 
plattan. Värm inte mer än nödvändigt vid löd
ningen! 

Detektorspolen lindas med 0,2-0,3 mm EE 
koppartråd på en 9-sektioners trolitulstom
me. Diametern är 10 mm och spolen är försedd 
med järnpulverkärna. Den större lindningen 
på 60 varv lindas med 10 varv i varje sektion, 
varefter uttaget till +67,5 V göres. Aterkopp
lingslindningen på 25 varv lindas därefter åt 
samma håll och ovanpå den andra lindningen i 
de två sektionerna närmast plusuttaget. Spol
stommen limmas fast på plattan med Karls
sons klister e. d. Det är lämpligt att först 
rugga upp plattans glatta yta med t. ex. en 
kniv. 

De enda komponenter som inte monteras di
rekt på plattan är potentiometrarna samt 
vridkondensatorn med sin parallellkond. på 
100 pF. 

Föreningen Sverig e s Sltndareamatörer 
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Kopplingsschema m. m. 

Kopplingsschemat är i stort samma som för 
Folksaxen och framgår av fig. 3. Ramanten
nen kan avstämmas med en vridkondensator, 
men man får fullgod känslighet även med den 
vanliga bredbandsavstämda ramen. Antalet 
varv blir då beroende av ramens diameter. 
Med 6 varv får man 40 cm diam., med 8 varv 
ca 30 cm och med 10 varv ca 20 cm. Ramröret 
skall ej jordas. Motståndet i serie med sidobe
stämningssprötet får provas ut för bästa re
sultat, men värden mellan 1 och 5 kiloohm är 
normalt (motståndet x i figur 2 och 3). 

Strömbrytaren till sprötet utgöres lämpli
gen aven återfjädrande tryckknapp. 

Fig.3. 


Kopplingsschema L1 , L2, X: 

Se text V1, V2: DF 96, V S: 

DL 96. Samtliga motstånd 0,5 

W, samtliga kond. 150 V . 


Fig. 2. 
Skiss över kom ponenternas 

placering . 

Kretsen är gjord för vanliga högohmiga, 
elektromagetiska hörtelefoner. Om kristallhör
telefoner skall användas, inkopplas ett mot
stånd på 5 kiloohm i slutrörets anodkrets, 
och hörtelefonen anslutes via en kondensator 
på 0,01 J<F. 

Mekaniskt utförande 

Det mekaniska utförandet kan göras efter 
var och ens smak. Tillrådligt är dock att pla
cera vridkondensatorn ovanför och potentio
metrarna under plattan, eftersom man vid 
ogynnsam ledningsdragning kan få själv
svängningstendenser. Plattan monteras i lå
dan med hjälp av två plexibitar. I dessa finns 

vf v2 V3 
N 

A '1I 167,5
i ~v 
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urfrästa 	spår i vilka plattan skjutes in och PRESSKLIPP
limmas fast. Dimensionerna för platta + fäst
stycken är 50 X 80 mm. 100 O/o QSL 

Om man har svårigheter att själv göra det 
mekaniska, finns färdig, ytbehandlad låda och februarinumret 1957 av QST h ar jag hittat nedan. 

ram att köpa. stående epistel bland brev från läsekretsen. För den 

händelse att den ångerfulle Utah-amatören ä ven skulle 

ha kört några SM-hams har j ag här hjälpligt översalt
Till sist, den : 

när saxen är färdigbyggd, kan det vara ~ Under nära fyra är h a r jag delvis ignorerat min 

plikt som god amatör. Jag ilar många gånger känt miglämpligt 	att kontrollera strömförbrukningen. 
ska m sen över det och skulle nu vilja försöka rehabili 

Den skall vara 	100 mA från 1,5 V-batteriet tera mig. En mängd amatllrer har sänt mig QSL I för. 
och ca 3,5 mA från 67,5 V-batteriet. h oppning att f å ett Utah-kort och några har blivit be_ 

Good luck! 	 svikna. Jag skulle offentligen vilja be dessa om ursäkt 
och försäkra va r och en, att jag I for t sättningen QSL-ar 
hundraprocentigt. Om de som sänt mig QSL och Inte 

filtt något I gengäld v II) sända mig uppgifter om QSO-et 

pä 	ett brevkort eller brev , så skall jag skicka ett kort.RÄVSAX med Tryckt Krets. 
Jag ber uppriktigt mina amatllrkolleger om IIrsäkt, för 

Konstruktion : SM6A,RY och SM6BCP. för j ag vet Vilken missräkning det är att hoppfullt skic lta 
Alt. I. Tryckt krets + 3 

•	
någon ett kort och a ldrig få något i gengäld, sä kolla 

rllrhållare + 2 fästen, 9.50. era loggar, killar. och se efter om j ag är den där _ _ _
Alt. Il: = 	 Alt. r. + samt, .: . - ...... . l . från Utah, som inte vilie skicka QSL.liga motstånd och konden
satorer + 	2 potentiometrar 
+ 	vridkondensator + spol W7QDM 


stomme m. järnkä rna. 32.50. Alt. ··m. = Alt. il., 
 Ray Johnson 
kopplad och testad 39 :-. Dessutom tillkommer 2 st. 

473 N, 5th E .DF96 och 1 st. DL96. - R1155 TrafIkmottagare typ 

L, även med området 1.5-3.0 MC. Avstämningen 
 Provo. Utah, USA,» 
har specialratt med dubbel utväxling! RF 24 Kon. G anska rörande, ell~r hur? 

verter m . schema, 24:-.BC 454 Mottagare för 3-6 


DXMC m. 6 st. 12·voltsrör end. Kr. 80:-. LF·chassln 4:-. 

MF·enheter. 6·rörs, utan rör 12 :-. Schema med 

bygg förslag, 1 :-. 


HElS RADIO pOlhemlgm~:~r~ 
Radioamatör 	räddade

SM6BWE, 	 lel. 155833 sökrasl '16.00-17.30 

filmskådespelerska 
TIPS FÖR LÖDTENNET 

NEWPORT BEACH, Kalifornien (AP) . En 
Ett praktiskt arrangemang av lödtennet radioamatör räddade på måndagen livet på 

skådas nedan. Härigenom slipper man öglor filmskådespelerskan' Jeanne Crain, hennes 
och »kinkar» och man kan ändå lätt komma 

make Paul Brinkman och parets fyra söner.
till med tennet även på trånga platser. Rullen 
göres så, att man rullar upp tennet längs en Familjens lustjakt hade ränt pil. grund och låg 

blyertspenna el. dyl. ungefär som en VHF och slog hårt mot ett klipprev samtidigt som 
drossel. Sedan tar man bort pennan, och för fartyget snabbt vattenfylldes. 
ena ändan av tennet genom spolen och ut 
genom andra änden, som kläms åt något, så Brinkmans nödsignaler uppfångades aven 

att den utskjutande tenn-»tråden» inte ligger radioamatör som larmade kustbevakningen. En 
och vickar. Allteftersom man behöver mer bevakningskryssare dirigerades till olycksplat
tenn, drar man bara ut den fria ändan till sen och räddade de nödställda. 
önskad längd. 

SM6AIJ/Stig (Klippt ur Expressen) 
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b) 1 för varje PY-distriktLABRE CONTEST 1957 
(PYl-9) per band. 

1. 	Testen anordnas av den Brasilianska sän 7. Diplom utdelas till l:a och 2:a i varje land i 
daramatörorganisationen LABRE. al enbandsklassen, 

2. 	 Tider: CW 7/9 0001 GMT - 8/9 2400 GMT. b) multibandklassen, (minst 3 band) 
FONE 14/9 0001 GMT - 15/9 2400 De som insänder loggar för 3 eller flera 
GMT. band deltar i bå de en- och multibandklas

3. 	Band: 3,5, 7,14,21,28 och 50 Mc, seri. 
Crosroband och Al-1\.3 QSO räknas 8. Poängberakning: 
ej. al För ett band : QSO-poäng x mul

4. 	 Siffergrupper om 6 (5 ) siffror utväxlas. tiplier för alla band. 
RST (RS) rapport plus löpande nummer För flera band : Summa QSO-poäng 
med början vid 001. X summa multiplier fÖr alla band. 

5. 	 Varje fullständig kontakt med station 9. Loggarna skall vara postsUilmplade senast 
a) utom Amerika ger 1 poäng, 30111 1957, och adresseras till: 
b) i Amerika ger 3 poäng, LABRE, Contest Comission, 

6. 	Multiplier: a) 1 för varje amerikanskt land Caixa Postal 2353, 
per band, Rio de Janeiro, BraziJ. 

Skilda loggar för varje band och vågtyp skall insändas, och följande uppställning bör 
användas. 

LABRE CONTEST LOG 1957. 

Call: •• .••• •• •........ .......... . • •.•• Band: .....................Mc. Type of emission: ...... -.. 


Serial nr Multiplier IDate GMT I Station I 	 PointsWorked Sent R cvd WAA Country I PY callareaI 	 I I 

I 	 I I I I I I 
»Sumary sheet» insändes även om endast ett band använts. 
Ett för varje band. 

LABRE CONTEST 1957. 

SUMARY SHEET 	 Type of emission .... .. .... .. ,., ... .. 


Band Mc Multiplier 
3,5 
7 

14 
21 
28 
50 

Multiband 

x 
Points 

= 
x = 
x = 
x = 
x = 
x = 
x = 
~ ~ 

Score 

This is to certify that in this contest I have operated my transmitter within the limi-
I 

tations of my license and observed fully the rules and regulations of the cantest. 

N ame and Call : ...... . .. . .. .. ............ 
Street and Nr: ... ........ . ..... . .. . ...... . 
City and Country: . . .. .. . .. ..... ... . ... ... 

73 Kjell-5GGE 

QSL 	 CR7DQ VS6CO ZD8SC 
HI8BE XE2KW ZD9AD

Under maj månad har bland en mängd HS1A YA1AM ZP9AY
andra även följande QSL-kort passerat byrån: KH6PM ZB1BL 3V8AD
AP2RH MP4BBF ZB1HKO MP4BBE ZB1GUH 3V8BX
CR6AI OQ0CZ ZD3A 
CR6AU VP8BK ZD6BX PS. SX3D, som omtalades i förra DX
CR7AH VP8BY ZDBJP spalten, är okänd för SSA:s QSL-byrå. 

http:16.00-17.30
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ZA1KAA samt YN1LB 0700. - SM4XL (Sune, 
alltså) ägnar sig helt utan framgång åt att 
köra 9S4-stationer på bandet. Hans vid det 
här laget ganska vittutbredda påminnelsekort 
har givit 1 resultat: UB5KAB har skickat kort 
för ett QSO 1948. I sammanhanget vill red. ut 
tala som sin personliga uppfattning att sorg
kantade QSL eller påminnelsekort med död
skallar och andra emblem har ett tvivelaktigt 
existensberättigande och oftast får en effekt 
som är rakt motsatt den avsedda. 

15 meter 
rapporteras av SM6RS bl. a . ha givit F08AO 
0900, ZD2WAF, JA7AD, VQ2RG, ZS6, VK3 
samt VS6DV. Tage har nu 88 cmfd för DXCC 
- ett lyckotal för en ham. 

På 10 meter 
har SM4XL kört DM2. 

Strays 
HC7WK har avlossat QSL mot SM5DX 

(bl.a.) - det har visat sig att han är radio
man bland några missionärer i Ecuadors 
djungler, som kallas Shell Mera (vov-vov). Om någon nu orkar reagera överhuvudta SX4D har fått mänga QSL sända till SSAg et, kan vi meddela att den vanliga vinjettbil  QSL bureau, men DX föredrager att t . v. ruvaden torkat in av brist på bidrag (nästan, åt  vidare på denna skatt. - W7HDQ är QRV påminstone). Bilden här ovan visar därför hur 14020 kl. 05-06. QTH : Utah. - RCC-aspiDX-red. ser på saken - törsten efter bidrag ranter meddelas att SM7CWD, -7CEA ochhar många utseenden, detta är ett. -7CPB är QRV varje söndag efter bullen till 

80 meter . 1300 SNT. (7 MHz.) - Många foni-amatörer 
har samlat ett bidrag - från SM7CPB[Bengt har börjat upptäcka att ESB är musik av ett 
Åke, som kör med QTH i PA:t och 2X 10 watt, nytt slag för örat. 
folded . Han har kört LZ1KRU, Y03JS, 9S4CD, Con amore,EA3RA och W2GR (black?) . Vidare har han SM5AQW och SM5.ANY, DX Inc.hört UB5LA, FA9AV och EA4BH. 


40 meter 

inleds också av CPB, som kört LZ1KSZ, UB5, 
 SRA-FIELD DAY 1957EI9K och OE6RF. Lyssnandet har givit 
HK3Jl 0440, PY7ADR, LX2GH, ZA1AA SRA anordnar s ln årligen återkommande
(hm!), UN1AE, Pl2KM, UA9DE, AJ och SA, field-day den 31/8- 119 vid Domal'uddens rast 
ZB1CP samt två noviser, KN2YGl och stuga, Åkersberga, c:a 3,5 mil Norrtäljevägen
KN4LAM - de två sistnämnda på ungefär norrut från Stockholm. 
7160 kl. 0300 . SM7CEA har m ed 5 watt och Vi kommer att söka hålla trafik i gång på
2 X 10 dipol loggat UP2KBE, UN1KAA, de flesta amatörband, även 144 Mc, med call
UP2AT, Y05KAl samt några F9 :or. -CEA SM5XA. Bland antennerna märks en G4ZU
har vidare lyssnat till sigs fm UA9, UL7, beam, som skall testas. Vi hoppas att kunna
UH8, UNI, UA0, C07Al 0200, PY4ANC, visa förnämliga mottagare och sändare liksom
PY4AOS, ZC4JX samt 4X4JR. Även SM7CWD varit fallet andra år.
har bidragit med CT2BO, 3W8AA 1905, W2, 3, Möjlighet till tågresa finnes för dem, som
4, 8, VE2BN, FA9VN, UA9CM samt ett flertal inte har bil. Hämtning kommer att ske vid
PY. Effekten är 120 watt och 2 X 10. SM5DX Åkersberga station.
har svikit bandet och bara lyckliggjort en På lördagsprogrammet står preliminärt
enda PY6:a. bl. a. föredrag kl. 1500 av Mr. Walker, G5JU 
20 meter och Mr. Edwards, G6XJ, två av de ledande 
har däremot lockat Folke att klämma ZC4AM krafterna hos Eddystonefabriken, som bl. a . 
(Ancient Modulation), ZB2R, YV6BA 2300, kommer att tala om engelsk amatörradio. 
YV5HL 0100, ZE5JE, KL7CDF och KL7FZ Vik båda dagarna för besök! Tag gärna hela 
1000, KH6AlK/KG6, CR6CZ 2200, CN8FW, familjen med! Alla äro välkomna! Tillfälle till 
KZ5LB, CX2FD och CX5CO samt många av de bad finnes för dem so mså önska! 

vanligare W, VE, VK och JA m . fl. FräP,. Förfrågningar besvaras av SM5ADK, tfn 

SM4BPJ i Arvika meddelas att han fångat lp. 010/476112 och SM5TK tfn 010/451430. 

M1l:i, . VQ5GJ, Hl7CB ( !) och lyssnat p~ Föreningen Btockholrns Radio-Amatörer 

TE1AA (de ~ te att bjuda t~, kan man säga). (BRA) 
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A k t.i v i tetsteste n - 5BQZ: »Har qro :at och byggt Elfa-konver
tern, men ett uruselt qth gör att resultatet änResultat från juniomgången : 
då blir dåligt. Roligt att vara med i alla fall .:.>-7BZX 34 poäng, -7ZN 30, - 7BAE 26, 

-7YO 24, -7ANB 17, --4NK 16, - 5UU 16, -5UU: »Det var påfallande .qsb överlag på 
dx:en och signalerna var momentant S8--9-lBSA lO, -7ClH 10. -5BPl 9, -5MN 8, 

- 5CHH 7, --4BlU 6, -5ANW 5, -5BQZ 5, för att sedan lika plötsligt försvinna totalt. 
-7PQ .5, --4PG 5, -7AUG 5, - 7BOR 3. Jag fick osökt tillfälle att meditera över 

.Frän· majorngängen får - 4BOl tillgodo lämpligheten av alltför länga cq:n, men var 
räkna sig 7 poäng (se logg) . och en är ju ivrig att uträtta så mycket som 

möjligt. Mitt blygsamma råd är dock: slå 4 cq, Temperaturen omkring 11 plusgrader och 
de call 3 ggr, upprepa högst .4 ggr och lyssna,lufttrycket 750-760 mm inom testområdet. 
det räcker. När man vet, att qsb spelar sprattKondsen under medelmåttan. Regnskurar. 
och en ropande stn använder ca 8 min. till cqKommentarer: 
och sigs är uppåt S8 för att sedan gå till SO,--4NK: »Ont om dx, bd condx.» 
när man ska svara vederbörande, då · rår man--4BIU: »Hörde inte en signal frän SM5, 
faktiskt inte för ·om ens stundtals 'franska6 eller 7 denna gång. -PG och - BOl som bru
nerver' slår verkliga saltomortaler!»kar vara S8--9 här, kom inte upp till mer än 

-7CIH: »Offrade de 45 första min. på attS7 och jag fick själv samma rprt. Håller på 
kalla -7ZN. Han hördes här med S8 men nilm ed trimning aven ny E88CC-konverter delvis 
qso.» efter Elfa-recept, och jag tror den verkar 

kunna bli rätt bra. Sen står 829B multiband-pa 
på programmet.» . UK4 har bildats 

- 7YO: »Ja, så är dessa båda t ester ett min --4NK rapporterar:
ne blott. Aktiviteten var ganska bra, men na Vid meeting i Ludvika den 19 maj. bildades
turligtvis måste jag säga, så var det 'tisdags en UK-sektion inom SM4. Vi kallar den UK4.
konditioner' , dvs. under medelmåttan. På nor Dess ändamål är att verka för främjande av
diska testen hörde jag vännen --4NK m en ni! tfc på UK. Vi hoppas, att UK4 genom ett ökat 
qso. samarbete inom distriktet skall bidraga till

Kul var att SM1BSA kom i gäng, hpe att detta. Som samarbetsmän . (eller styrelse om
hans trubbel med antennen är avklarat och att det låter bättre, hi) valdes --4NK, ~IU, . och
vi fåt höra honom på testerna hädanefter. --4PG. Därigenom blev det en man från varje

Håller på att pyssla ihop en E88CC-kon län inom distriktet, vilket väl får anses demo~ 
verter, kanske ' klar till nästa test, då brakar kratiskt och praktiskt. Vi fick meetingets till 
nog SM2 in här, hi!» stånd att vidtaga förberedelser för en poäng

-lBSA: »Ja, det var min första månads jakt och sätta i gång den snarast. Arbetet här
test. Hann lagom få upp antennen till andra med pågår, och vi hoppas kunna börja . den 
passet. Kan nu vrida den runt horisonten. Hade 1/7. Meddelande om densamma kommer att 
antennen mot SM7 kl. 21-22, sedan mot utsändas direkt till de olika distrikten Dch gi
SM5 m en därifrån hördes inte ett knäpp trots vetvis till QTC, men det tar väl lite tid innan
ihärdigt ropande. Hoppas bara stormen låter det kari publiceraS där. Vi hors fgen!»' .
bli beamen i fortsättningen! 

Som framgår av loggutdraget var resultatet Fb, Gunnar! Alla åtgärder som . syftar till 
magert, men det blir väl bättre! » en höjning av vår UK-aktivitet är synnerli 

(Det blir ·det säkert, Arne, DU när alla har gen vällovliga. ' 
kläm på att Du är qrv. Ska vi kanske säga, 
att Du under aktivitetstesterna försöker klara 
av SM7/SM6 under första hälften av testti  SSA-testens ·facit 
den och dom andra distrikten under den and Det blev som sagt en imponerande dansk 
ra hälften? - -MN.) uppvisning. Vi har gått här och jntalat oss 

--4BOl: »Har qro:at till 115 watt 829 i pa. själva, att danskarna är omöjliga 'att slå, då 
Större antenn får bli nästa steg i utvecklingen. de använder sin ' speciella poängberäkning·, 
Konvertern 6AJ4-PCC84 tycks gå OK.» som vi själva bedömt som den rättvisaste, och 
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det blev ändä ordentligt med smörj. Vad kan 
orsaken vara? 

Jo, först och främst bättre dansk aktivitet. 
Det var dubbelt så många danskar som sven
skar i gång. I det sammanhanget måste vi ta 
sockholmarna vid örat. Att på SSA årliga UK
test inte en enda av stockholms 25-tal UK
hams deltar är egentligen ett rätt fantastiskt 
bottenrekord! (räknar därvid inte gamle käm
pen - UU I södertäljetrakten som stockhol
mare). Därigenom gick massor med poäng för
lorade för övriga deltagande SM-stns, inte 
minst för de flitiga SM4 :orna. Låt oss inte fä 
den fadäsen upprepad nästa är! 

För det andra fär man vid genomgång av 
testloggarna det intrycket, att våra danska 
vänner har högre testberedskap på sina stns. 
Jag menar därmed, att de har sina grejor 
topptrimmade och ordnade för snabb körning. 
Pä annat sätt tycker jag inte man kan tolka 
det faktum, att de danska toppmännen hann 
med över 60-talet qso och därtill skiftning 
mellan 144 och 432 under testen samt att en 
del körde med effekter omkring 10 W men 
ändå nådde över 300 km. 

SM7:orna skall ha tack för sin goda insats 
under testen. 

Debatthörnan 
Artikeln om norrskenet i förra numret har 

föranlett -XL till ett inlägg. Sune har ordet : 
»Du säger i QTC 6/57, sid. 131, att norr

skensfading har 100 c/s + 2000 c/s. Jag före
slår, att vi utforskar, huruvida den högre 
frekvensen är intermodulerad eller ej, ty dä 
fär vi uppgift om hur denna fadingrnekanism 
är beskaffad. 

KalIa den lägre frekvensen fl och den högre 
f2. Föreligger ren amplitudmodulering ? I så 
fall bör f2+fl och f2-fl kunna påvisas. Före
ligger ren frekvensmodulering? I så fall bör 
rena fm-sidfrekvenser kunna påvisas, och an
talet (ordningen) för pävisbara sidband blir 
beroende av modulationsindex. Föreligger ren 
fasmodulering? I så fall märks det väl ej nå
gon skillnad från frekvensmodulering, när 
endast en fl föreligger. 

Föreligger intermodulation av samma typ 
som vid högtalare, när konen äterger f2 
men svänger 'under' med fl, så att koppler
effekt distorderar f2? I så fall bör f2 höras fre

a 11" fl f2 
kvensskiftande med f2 ± där c = c 
vågrörelsens hastighet och a = den sväng
ningsamplitud med fl, som föreligger (i likhe
ten med högtalaren således konens rörelse med 
fl) . 

Vet vi modulationstypen, kan vi bidraga med 
ett forskningsresultat! » 

OK, Sune. .Än så länge har väl ingen SM
amatör varit med om ett regelrätt »norr
skens-qso», men Ditt spörsmäl anbefalIes till 
studium, sä snart saken blir aktuell. ViII någon 
mer yttra sig om norrskensfadingen, står 
spalten öppen härför. 

SM7 Malmö 
-BZX skriver: 
»Är aktiviteten så dälig i SM5 f. n. som det 

ryktas? -7BCX och jag är qrv nästan varje 
kväll och alltid när kondsen verkar bra. 
-5BRT har hörts här nere vid ett par tillfäl
len men nil qso. Vi brukar köra cq varje hel
halvtimme med början kl. 2130. Försök få i 
gäng killarna i södra SM5! » 

50 Mc 
ZE2JE, som i februari körde en hel rad 

amerikanska stns pä 50 Mc, har 40 W till en 
807, en 4 el beam och hembyggd konverter (en
ligt en annan uppgift har han en RF26-kon
verter) . I t~dningen Radio ZS berättas, att W
stationerna vid tillfället kom in med sådan 
styrka, att de kunde höras utan antenn till 
konvertern! ZE2JE körde bl. a . en W med sin 
dipol (som var riktad norrut) utan att nägon 
skillnad i signalstyrka kunde iakttas. 

LA7Y i Oslo har fätt tillständ att köra 50 
Mc under IGY. 

Vissa polska amatörer kommer ocksä att fä 
köra 50 Mc under IGY. 

För den som inte har lust att sätta i gång 
konverterbygge för 50 Mc finns möjligheten 
att köpa en engelsk surpluskonverter, RF26 
som är kontinuerligt avstämbar 50-65 Mc, har 
MF 7,5 Mc och kan användas utan modifie
ringar. Efter IGY kan den genom tillägg av 
ett motständ och ett antal glimmerkondensato
rer fäs att täcka 28--30 Mc på 10-1700 av 
skalan. Spolarna behälls oförändrade. Modi
fieringen beskrivs (med schema) i juninum
ret av RSGB Bulletin. Konvertern säljs, så vitt 
jag vet, av ett par svenska importörer. 

4 mb 
Inom Region I har följande tilldelning tiII 

amatörer av fyrametersbandet ägt rum : 
England 70,2- 70,4 Mc 
Finland 70,2- 70,3 Mc 
Frankrike 72,0- 72,8 Mc 
Eire 70,575-70,775 Mc 
Jugoslavien 72,0- 72,8 Mc 
Holland 70,3-70,4 

144 Mc-aktivitet frän Alperna 
HB1RG är qrv från toppen Chasseral frän 

25 augusti till 10 september på 144,288 Mc. 

Testkalender 
För äret återstär : 
24-25 augusti EDR :s Nordiska VHF-dag. 
7-8 september Stora europeiska UK-tes

ten. 
Första tisdagen i varje månad kl. 1900-2400 

SNT aktivitetstest. 

Reglerna för aktivitetstesten 
Band : 144 och 420 Mc. 
Tid: första tisdagen i varje mänad kl. 1900 

-2400 SNT. 
Poäng: varje godkänt qso poängsättes enligt 

nedanstående: 
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Avstånd km 

0- 10 
11- 40 
41- 90 
91-160 

161- 250 
251-350 
351-450 
451-550 
551-650 
650

Poäng 

144 420 
1 2 
2 5 
3 10 
4 20 
5 25 
6 30 
7 35 
8 40 
9 45 

10 50 

Loggutdraget skall insändas till -MN inom 
en vecka efter varje månadstävling. Inga 
kontrollkoder behöver sändas. Uppskattat av
stånd i km tiII motstationen måste ovillkor
ligen anges. Även qso med utländska stns 
räknas. Crossbands-qso räknas dock inte. 
Ingen berövas poäng, bara därför att motsta
tionen inte sänder in logg. Vid årets slut sam
manräknas de 9 bästa månadsresultaten. Seg
raren erhåller SSA diplom. Priser frän SSA 
samt privata prisdonatorer utdelas. 

Verklig qro 

W0VTP har föreslagit, att de båda högsta 
licenskla sserna i USA ska få köra med 5 kW 
på 144 Mc cw för studium av scatter. FCC har 
dock avslagit denna begäran. 

IGY 

RSGB kommer med tillstånd från Post Of
fice att sätta upp en 500 W automatisk sän
dare på 145,5 Mc med signalen GB3IGY. An
tennen är en 24-elementare med 18 dB för
stärkning. Beamriktning : norrut. Vad som 
kommer att sändas, är i skrivande stund inte 
klart, men man har bl. a. tänkt sig att vidare
befordra förvarningar om onormala konds 
m. m . Stationen samarbetar i detta avseende 
med den brittiska väderlekstjänsten. 

Frän England erfar vi vidare, att ett fåtal 
amatörer troligen kommer att erhålla till
stånd att under IGY köra med högre effekt på 
144 och 420 Mc. 

Tyska amatörerna planerar att sätta upp en 
eller två IGY-sändare på 144. Signalerna har 
preliminärt angivits som DL0IGY 1 och 
DL0IGY 2. 

Region I VHF meeting i Paris 

Ännu har inte protokollet från nämnda 
meeting i våras anlänt. 

Polen 

Från polska amatörförbundet har jag mot
tagit dels en bunt kartor utvisande de polska 
UK-stationernas geografiska belägenhet, dels 
en enträgen maning att vända 144 Mc-beamar
na mot Polen. 

Kartorna kommer jag att fördela i huvud
sak på UK7, UK5, UK4, 'SM1, Karlskrona UK
klubb m. fl. Uppmaningen att försöka köra 
Polen på 144 vidarebefordrar jag härmed sär
skilt till SM7. 

-MN 

Resultat av SSA nordiska UK-test 
den l och 2 juni 1957 

poäng poäng 
1. OZ9BS 
2. SM7BZX 
3. SM7BE 
4. OZ5AB 
5. OZ9EA 
6. OZ7BB 
7. OZ3NH 
8. SM7BAE 
9. OZ9AC 

10. OZlJR 
11. OZ8JG 
12. SM7ZN 
13. SM7BOR 
14. OZ4AJ 
15. OZ3A 
16. SM7CWD 
17. OZ6LD 
18. OZ7AN 
19. OZ7ZH 
20. SM7ANB 
21. SM7YO 
22. OZ8MD 
23. OZ7PB 
24. OZ7TZ 
25 . OZ3RI 
26. OZ9EN 

249 27. OZ4SB 54 
235 28. SM7PQ 54 
199 29. OZ7LX 52 
178 30. SM7CIH 52 
170 31. OZ7G 50 
164 32. SM4BIU 38 
154 33. SM4NK 34 
148 34. OZ2BB 33 
142 35. OZlHA 33 
139 36. OZlBN 32 
122 37. OZ4PP 32 
110 38. SM4MN 32 
109 39. OZ3M 28 
107 40. SM4PG 27 
106 41 . OZ7BR 26 

99 42 . OZ7QP 26 
98 43 . SM4BTF 25 
77 23. OZ7PB 61 
75 45. SM5BQZ 19 
74 46. OZ7JN 12 
67 47. SM5UU 11 
64 48. OZ5AP 9 
61 49 . OZ9HN 9 
60 50. OZ5BE 4 
60 51. 04KA 4 
58 52. OZ5RG 1 

Utom tävlan: OZ2BT 31 p ., SM4BOI 20 p . 
Inga finska eller norska loggar inkom, 

varför testen fick karaktären aven »lands
kamp» mellan Danmark och Sverige. Och 
låt oss genast konstatera, att vi fick grund
ligt med stryk av vära danska vänner , som 
mött upp i imponerande antal och med väl
trimmade stationer. En hel del av de främ
sta begagnade både 144 och 432 MHz-ban
den. OZ7BR körde under testen enkelt sid
band såväl med som utan bärvåg pä 144. 
Åtskilliga qso :n med DL-stans noterades. 
SM7BE hade sålunda qso med DL3YBA, 
en distans på 435 km med rapporterna RS 
59 respektive 58 på foni, vilket betyder 
goda konditioner söderöver. 

Vi gratulerar testens segerherre, OZ9BS, 
Jörgen Hjorth Sörensen, som med sina 69 
qso tog hem en överlägsen förstaplacering 
och som belöning härför erhåller SSA di
plom. 

Slutligen ber jag få tacka för att log
garna nästan undantagslöst varit redigt 
och fullständigt förda, vilket gjort gransk
ningsarbetet lätt. 

Väl mött nästa år! SM5MN 
VHF Test Manager SSA 
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SSA SPECIAL-CONTEST 
Så har då den första av SSA Special tester 

gått av stapeln. A v de inkomna rapporterna 
att döma blev den en succ~, även om inte cond
sen var gynnsamma. Aldrig har SSA tävlings
ledare fått mottaga så många positivt stäm
da ·kommentarer. 

~Detta bör bli typen för tester i fortsätt 
ningen», skriver -6AlJ. »Kan man inte ha en 
sådan här test varje eller varannan månad?» 
tycker -5BCE. »En trevlig test, just i min 
smak», menar gamle - 7QY. l>Den här for
men av tester är den, som jag verkligen gil 
lar», börjar -4GL sitt brev. »Hoppas att inte 
denna typ av test blir en engångsföreteelse», 
manar -6CZE. l>QL form för tester. Hoppas 
den snart upprepas», föreslår --5AHK. 

Av de många förslagen om hur testen skall 
genomföras har följande extraherats. Endast 
ett band skall användas. 3,5 Mc är föreslaget 
av de flesta. Det räcker med 25 test-QSO och 
tävlingen kommer att köras en gång i kvarta
let, varje gång på en måndag. 

Nästa Special-Contest kommer den 23 sept. 
och i sept.-QTC. 

1. SM4BPM 
2 . . SM4GL 

SM6ALJ 
SM7QY . 
SM7EH 
SM4AYD 
SM5BXP 
SM6BDS 
SM2AJY 
SL3AG 
SM2BJS 
SM5AHJ 
SM5ATK 
SM6CZE 
SM5AHK 

Resultat: 

35 QSO kl. 2117 SNT 
35 QSO kl. 2123 » 
30 QSO kl. 2126 » 
24 QSO kl. 2122 l> 
24 QSO kl. 2124 » 
24 QSO kl. 2124 » 
21 QSO kl. 2126 l> 
21 QSO kl. 2129 » 
16 QSO kl. 2122 » 
15 QSO kl. 2112 ~ 

15 QSO kl. 2130 ~ 

14 QSO kl. 2124 » 
14 QSO kl. 2129 » 
12 QSO kl. 2125 ~ 

8 QSO kl. 2114 ~ 

SSA tävlingsledarejSM6ID 

SM4-vårmeetingi Ludvika 
Söndagen den 9/5 1957 hade ett 40-tal 

SM4:or återigen samlats till vårmeeting. 
Amatörerna i Ludvika med -KZ och -GX i 
spetsen stod denna gång som värdar, och sam
lingen var utsatt till omkring 12. Vid denna 
tidpunkt stod både So, T_ och W-bilar parke
rade utanför ASEA-skolan, där förhandlingar 
sedan pågick hela eftermiddagen. 

SM4 anordnar meetings varje vår och höst, 
och man kan konstatera att det finns ett liv
ligt intresse för dessa möten inom distriktet. 
Det är sällan under 40 medlemmar närvaran
de, och alltid dyker det upp nya ansikt~m, bäde 
lic och lyssnare. Vi saknade denna gång vår 
kvinnliga amatör, SM4YL, men hade i stället 
nöjet att se ett· annat kvinnligt inslag, nämli
gen ":"'AVD:s XYL. · . 

Mötet inleddes med att -KZ, på ludvika
amatörernas vägnar hälsade alla hjärtligt 
välkomna, varefter ordet överlämnades till 
DU, som utsågs att leda dagens förhandling
ar. Nästa punkt på programmet var gemen
sam lunch, som avåts i ASEA-skolans lokaler. 
Därefter höll SM5AQW ett högaktuellt och 
mycket intressant föredrag om TVI och BCl. 
Vi blev alla övertygade om, vilken oerhörd 
betydelse skärmning och avkoppling av sän
daren har, och jag är övertygad om att ingen 
TV-tittare i framtiden kommer att bH s törd av 
radioamatörer i SM4. Efter 5AQW:s föredrag 
följde en Hvlig diskussion. -XL satte fläkt 
över denna genom flera inpass om TV-antenn
uppsättare i Borlänge. 

Ett reportage från 2-meterstrafik, inspelat 
på band av -LB, avlyssnades och en hel del 
av de närvarande blev säkert 2-metersfrälsta 
när de hörde att signalerna går fram så bra 
på detta band, trots blygsamma effekter. 

Den traditionella auktionen på medhavda 
radioprylar gick av stapeln med --GL som 
auktionsförrättare och .-PG kassör, och som 
final på meetinget visades en film om Sveri
ges kraftförsörjning. 

Slutligen får vi rikta ett hjärtligt tack dels 
till amatörerna i Ludvika för ett väl arrange
rat vårmeeting och dels till SM5AQW för ett 
mycket trevligt och intressant föredrag. Du är 
alltid välkommen till SM4, Janne! 

SM4A SI 

DA-testen 1957 
Resultat 
KLASS A. 

POäng Input rue 
1. SM5BCE 289 350 SX·96 
2. SM7BVO 268 200 Eddystone 750 
3. SM4BPM 253 100 SX·100 
4. SM5IZ 205 
5. SM6BDS 201 40 Commander 
6. SM5UU 193 100 Cemek special 
7. SM5DX 186 100 Halllcratter 
8. SM4AEE 157 75 Commander 
9. SM5UQ 133 100 S·40 

10. SM7BDK 122 40 9 tub. s up. 
11. SM5BLC 109 70 8 tub. dbL sup.. 
12. SM5BDM 106 60 NC·46 
13. SM4JD 87 40 HQ·129·X 
14. SM4IR 86 50 S·40 
15. SM3AXX 64 50 .6 tub. . sup. 
16. SM5AHK 63 25 BC·312 
17. SM6AZB 61 15 5 tub. sup. 
18. SM6JY 49 100 BC·34~·M 
19. SM5BQB 34 10 R-1155 
20. 	 27 2 2 W Br. 
21. ~~gg~/6 19 75 R·1155 

KLASS B. 
Poäng Input RX 

1. SM6ANC 203 50 NC·300 
2. SM5BRS 188 50 AR·50·A 
3. SM5AJU 171 50 9 tub. d bL sUP . . 
4. SM4CDA 141 25 Geloso G 207 
5. SM4AZD 136 15 BC·348·Q 
6. SM2BJS 127 50 R·1l55·A 
7. SM7CPB 106 15 R·1l55 
8. SM3CEF 55 50 SX-99 
9. SM7BSL 50 8 

SSA TÄVLINGSLEDARE/SM6ID 
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IARU:s förteckning över QSL-byråer 
JUNI 1957 

Till tjänst för dem, som inte har någon Call 
Book, men vill sända QSL litet mera »dlrekt» 
än via SSA, publiceras härnedan lARU:s lista 
över QSL-byräer. 

-DX 

AP Pakistan: Box 4074, KarachI. 


C3 Kina: M. T . Young, Box 16, Talchung, Formosa. 

CE Chile: Radio Club de Chile, Box 761, Santiago. 

CM, CO Cuba: Rad io Club de Cuba, QSL·Burea , 


Ayeslaran 629, Altos Cerro, Habana. 
CN2, KT1 Tanger: Box 150, Tanger. 
CN8 Franska Marocko: A. A. E. M., Box 2060. Casa. 

blanca. 
CP BOllvi,,: R. C. R. Casllla 2111, La Paz. 

CR6 Angola: L. A. R. A., Box 484, Luanda. 

CR7 Mozambique: Liga dos Radio·Emlssores, Box 812, 


Laurenco-Marques. 
CR9 Macao via VS6, Hong Kong. 

CT1 Porlugal : R. E. P., Rua de D. Pedro V. 7-4, 


Lissabon. 
CT2 Azorerna: Via CT1, Portugal. 
CT3 Madeira: Box 257, Funchal. 
CX Urug~ay: R. C. U., Box 37, Montevideo. 
DJ, DL Tyskland: D. A. R. C., Box 99, MUnehen 27. 
DU Filippinerna: Elpldo G. De Castro, Phlllpplne Ama· 

teur Radio Assn., 2046 Taft ·Ave., P asay City. 
EA Spanien: U. R. E., Box 220, Madrid. 
El Elre: EI5M J. Corcoran. 194 Colllns A ve., White· 

hall C, Dublin. 	 . 

F Frankrike: R. E. F., BOite postale 2S, Versailles, 
Selne el Oise. 

F7 Frankrike: F7EZ T . J. Shytle. Hq. US Eucom. Mars 
Radio. APO 128, c/o Postmaster, New York, N. Y . . 
USA. 

jo'A Algeriet: FA9RW, G. DevIlle, Box 21. Maison· 
Carr~e, Alger. 

G Storbritannien: A. Mllne, 29 Kech!ll Gardens, Hayes, 
Bromsley, Kent. 

HA Ungern: H. S. R. L., Box 185. Budapest 4. 

HB1, 9 SChweiz: U. S. K. A., KnutwIL 

HC Ecuador: Guayaqull Radio Club, Casllla 784 , 


Guayaquil. 
HR Haiti: Radio Club d'Haltl. Box 943, Port.au·Prlnce. 
HI Dominikanska republlken: Calle Duarle 76, Cludad 

Trujlllo. 
HK Colombla: L. C. R. A .. Box 584, Bogotå. 
HP Panama (rep.): L. P. R. A., Box 1622, Panama. 
I Italien: A. R. L, Via San Tomaso 3. Milano. 
Il Trieste: Box 301, Trieste, F. T. T. 
JA J apan: J . A. R. L ., Box 377, TOkyo. 
KA Japan : F . E. A. R. L., Box 111, APO 500, c/o Post· 

master, San Francisco, Cal., USA. 
KB6 Ca ntonön: KBSBA H. B . Johnson . U.S. P.O. 06

50000, Can ton Island. South Pacific. 
KG1 Grönland: APO 858, c/o Postmaster, New York, 

N. Y. , USA. 
KG4 	 Guantanamo Bay: Guantanamo Amateur Radio 

Club, Box 55, NAS. Navy 115 FPO, New York, 
N. Y., USA. 

KG6 Guam: G. R. A. L ., Box 145, Agana, Guam, 
Marianas Islands. 

KH6 	 HawaII: KH6BA A. H. Fuchlkaml, 2543 Namauu 
Dr., Honolulu, T. H. 

KL7 Alaska : KL7CP. 310-10th Ave., Anchorage.

KP4 P orto Rico: KP4KD E . W. Mayer, Box 1061, 


San Juan. 
KR6 Okinawa: O. A. R. C., Box 739, APO 331, c/o Post· 

master, San Francisco, CaL, USA. 
KV4 Jungfruöarna : RIChard SpenCelel', Box 403, St. Tho. 

mas, Virgin Islands. 
KZ5 Panamas kanalzon : KZ5KA, Catherine Howe, 

Box 407, Balboa. CZ. 
LA Norge : N . R. R. L., Box 898, Oslo. 

LU Argentina: R. C. A., Ca rlos Calvo 1424 . Buenos 


Aires. 
LX Luxemburg: G. Berger. 40 Rue Trev lres, Luxemburg.
LZ Bulgarien: Box 830, Sofia. 

MP4 	 Kuwalt: MP4KAC W. N. Burgess, c/o Kuwait 011 

CO. , Kuwait. Persian Gulf. 


OA Peru : R. C. P., Box 538. Lima. 

OD5 Libanon: R. A. L., Bolte postale 3245. Beyrouth . 

OE österrike: Oe. V. S. V., Box 15, Klosterneuburg 2. 

OH Finland: S. R. A. L., Box 306, Helsingfors. 

OK Tjeckoslovakien : C. A. V., Box 69, Prag 1. 

ON Belgien: U. B. A . . Box 634, Bruxelles. 

OQ Belgiska Kongo: Box 2696, ElizabethvIlIe. 

OZ Danmark: OZ4H, P. Helnemann, Vanlese AII~ 100, 


Köpenhamn. 

PA0 Holla\ld: V. E. R. O. N., Box 400, Rotterdam. 

pJ Artiba·:_·'/Wx 392, San. NIcolas. 

pJ Cura~ao: 130x 383, Wlllemstad. 

PK Nederländ·~ka Ostlndlen : PK1LZ, Hr C. Loze, Burg. 


KUhrweg <;l.7 , Bandoeng. Java. 
PK IndOnesle!] : P. A. R. L, Box 222, Surabaja, Java. 
PY Brasillen.: L. A. B. R. E., Calxa Postal 2353, Rio de 

Janelr~: . 

SM Sverlg~': S. S. A. , StockhOlm 4. 

SP Polen: QSL·Bureau, Box 320, Warszawa 2. 

SV Grekland: George Zarifis, 10 Saint Fanouris St. . 


Athen. 

TF Island : Islenzkir Radio Amatorar, Box 1058, 
ReykjaVik. 

TG Guatemala: Manuel Gopez de Leon, Box 12, Guate. 
mala City. 

TI Costa Rlca: Radio Cl ub of Costa Rica, Box 2412, 
San Jos~. 

U Sovjetunionen: Central RadiO Club, Box N ·88, 
Moskva. 

VE Canada: via W, USA. 

VK Australlen: W. 1. A., Box 2611, W. GPO, Melbourne. 

VK9 Papua . Bo>: 107. P ort MoreSby. 

VP1 Britt. Honduras: D. Hunter, Box 178, Bellze. 

VP2 Dominica : VP2D A, Box 64, Roseau, Dominica, 


Wlndward Islands. 
VP2 Grenada: VP2GE. St. Georges. Grenada, Wlndward 

Islands. 
VP2 Montserrat: VP2MY, Ply.mouth. Montserrat, Lee. 

ward Islands. 
VP2 St. Vincent: VP2SA, Klngstown, St. Vincent, Wind. 

ward 	 Is1ands. 
VP3 	 Britt. Guyana: VP3YG. D. E. Yong, Box 325, 

Georgetown. 
VP4 Trinidad : VP4TT, John A. Hoford, Box 554, 

P ort·of·Spa ln. 
VP5 Jamaica: QSL·Bureau, 5 Braemer Ave., Half.Way

Tree PO, Jamaica. 
VP7 Bahamaöarna: C. N. Albury, Telecommunlcattons 

Dept., Nassau. 
VP9 	 Bermuda : VP9D, James A. Mann, Floral Lane, 

St. Georges. 
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HA1I-annonser 
AnnonsprIs l kr per grupp om 42 bol{stllver, siffror 
eller tecken, doek lägst 3 kr. Ioke SSA-medl. dubbel 
taxa. Text och llkvId Insändes före den 10 I mAnaden 
före Införandet tlll kansUet. 

NATIONAL SELECTOJECT SOJ3, obe t. beg., säljes 
för 100 :-. G. Smitt, SM501, Alevägen 6, Djurs

holm. Tfn 22 22 30, 55 45 65. 

KöPES: R1l55 i gott skick för 150 :-. Svar 'till Bo 
Carlsson" Vlnkel\'ägen 8, Vadstena. 

TILL SALU: Sändare Eldlco typ TR 75, 60 W input, 
kr. 275 :-. HaIlIcrafter mottagare S-38-C, kr. 

200:-. L, Larsson, c/o UUman, Amännlngev. 16, Jo
hanneshov. 

SLUMPAS I DAG: l. BC348-Q m. högt. , mod. en\. 
QSTJll/47 + extra If-steg, 500 :-. 2. 100 W för 

100 kr. VFO med rektansrör för FM, pa 807s, 3,5 
och 7 MHz. 3. Junkbox. Vridkond., relä, trafo, rör , 
spOlar samt div. 25:-. Sl\I1BVQ, Björn Bergström, 
S. K)'rkogatan 3, Visby. 

814 SXNDARERöR 225 W Input. 30 st. rörhållare 
ker. 1625 2 :50 st. Potentiometer tr(l.dlind. 25 

KO 6:50 st. Coax Plug par 2:-. Jones Plug 8-pol. 
par 4:-. Mlcakond. 2000 V arb.-sp. 5000 - 2000 -
1000 pF 2:  s t. RFDR 1,S mH 300 mA 4:50 st. 
SMSPG, B. Ekdahl, Box 396, Gånghester. 

S 
ÄLJES: l-klasslg, komplett, bandswitchad TX. Inpt

effekt 60 W. CW och anodmodulatIon med peak
clipper. Elegant grå golvrack på hjul. Separat >bords
VFO». Foto se »Amatörradlo» uppl. 1948 tig. 4:3 och 
11:7. 
GRAMM:OFONSKAP 66x40x72. Fack för skIvor. Pris 
inkl. ett äldre 78v Paillard lyxverk och ett extra 
skivs täll 80 :-. 
ELBUG och chassi med grejorna till en 20 W FöR
STÄRKARE (PP 6A3) 100:-. 

Pse svar skrlftUgt efter d en 20 aug. tm S!\15PE P er 
öhneU, Erik Dahlbergsgatan 40, Stockholm Ö. 

TILLFÄLLE! Högkl. TFC-RX Natlonai HRO, 4 är, 
säljes p. g. a. studIer. Anbud . Sv. t. »litet an

vänd> SSA:s kansli f. v. b. 

För den nya riggen eller antennen, 

köp billigt hos oss 

Dynamotråd, Emalj. tråd 

Motståndstråd 

Isolerma terial 


Rekvirera vår prislista! 


·E . . SöDERLUNDS TRADSPINNERI AB 
Kungsgatan 84 - 'StockholriJ 

Tel. 53 Hl 46,53 1147 

VQ1, 3, 4 BrItt. östafrika : Box 1313, NairobI. Kenya. 

VQ2 Nord-Rhodesia: N. R A. R S., Box 332, Kitwe. 

VQ5 Uganda: Box 1803, Kampala. 

VQ8 Mauriti us: V. de Robillard, Box 155, Port Louis. 

VR2 Fidjiöarna: VR2AS, S. H. Mayne, VIctoria Paraed. 


Suva, Fijl Islands. 
VSl Singapore: Box 2394, Singapore, Malaya. 
VS2 Malaya: QSL-Manager, Box 777, Kuala Lumpur. 
VS6 Hong Kong: Hong Kong A mateur Radio Trans

mitting SocIety, Box 541, Hong Kong. 
VU2 Indien: Box 1, Munnar, Travaneore, S. India. 
W, K USA: The A. R R L. QSL-Bureau, 38 La SaUe 

R oad, West Hartford 7, Conn., USA . 
XE Mexiko: L. M. R. E., Liverpool 195-A, Mexico D.F. 
XZ2 Burma: XE20M, Box 1490, Rangoon . 
YK Syrien: Box 55. Damaskus. 
YN Nlcaragua: YNIRA, Apartado Postal 555, Managua. 
YO RumänIen : A . R E. R, Box 95, Bukarest. 
YS Salvador: YSI0, Apartado 329, San Salvador. 
YU Jugoslavien : S. R J., Box 48, Beograd. 
YV Venezuela: R C. V., Box 2285, Caracas. 
ZBl Malta: ZBIE, R F. Galea, Casa Galea, Railway 

Road, Birkirkara. 
ZB2 Gibraltar: ZB2I, E. D. Wills, 9 Naval Hospital 

Road. 
ZC4 Cypern: Mrs. E. Barrett, Box 219, Limasso!. 
ZE Syd-Rhodesia: R S. S. R, Box 2377, Salisbury. 
ZKl Cooköarna: Ray Holloway, Box 65, Rarotunga, 

Cook Islands. 
ZL Nya Zeeland : N. Z. A. R T., Box 489, 

WeBlngton Cl. 
ZP Paraguay: R . C. P., Box 512, Asuncion. 
ZSl, 2, 4, 5, 6 Sydafrikanska Unionen: S. A. R L ., 

Box 3037, Capetown. 
4S7 Ceylon: Box 907, Colombo. 
4X4 Israel: I. A. R C., Box 4099, Tel Aviv. 
5A Libyen : 5A2TZ, Box 372, Tripoll . 
9S4 Saar: Box 310, SaarbrUcken . 

RÄTTELSE 
till clipperfiltermodulator 

införd i QTC nr 6 

För att komma ifrån parallellkoppling av 
kond. i filtret och därmed få bättre utrym
me i burken har filtrets beräknats om och 
utprovats med enhetliga värden på kond. 
Detta nya filter ' var infört i tidningen i 
form av schema och stycklista, men i tex
ten står data för det gamla. Vidare har ka
todmotståndet till EF86 ej fått vare sig be
teckning eller värde, som skall vara 2 K. 

Induktans 150 mH Ll och L3, lindas med 
EECU (ej CEUU) 121 0.10 och 700 varv. 

L2 på 250 mH samma trådgrovlek men 
925 varv. Alla tre spolarna måste ha ett 
luftgap på 0,3 mm och detta erhålles genom 
att lägga emellan en bit presspanpapper 
med denna tjocklek. Klipp papperet runt, så 
det blir en aning större än järnpulverplat
tan det ska ligga under, så spricker ej plat
tan när filtret skruvas ihop. Annars var 
det rätt. Och lycka till med bygget. 

73 de 
-5AOL 
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HB9GJ's nya världskarta 
omfattande prefix- och zonindelningar 

En ny världskarta med samtliga am a
törprefix och zoner och alla USA
distrikten Wl-W0 för WAS, lämp
lig för SM-hams, finns nu till salu 
med ensamrätt för SSA's försäljnings
detalj . Kartan, som är ritad av 
HB9GJ och litograferad av Hächler 
Söhne, Zi.irich i färgerna blått, rött 
och svart, har ett format av 98 X 60 
cm. 

I nedre vänstra hörnet finns en 
liten storcirkelkarta med grad- och 
distansindelning och Schweiz i cent
rum. Kartan är till utmärkt hjälp vid 
DX-jakt och i tester. 

Vårt pris är kr. 8:50, vilket inklu
derar porto och emballage. Sänd in 
Din beställning redan i dag då efter
frågan är mycket stor. 

SSA's Försäijningsdetalj 

STOCKHOLM 4 


