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HQ-100E .... 1.345:- HQ-UOE 1.745:
HQ-140XAE 1.8t5:- HQ-1601', 2.785:

OBS! Goda bet.alningsvlUl<or. 

AIWA-MIKROFONER 


Pli ncdansli\ende priser lämnas 20 % 

IlM-1 Dynamisk, ~I-18 Kristallmik. 


propp 

))M-2 Dynamisk, M-22 Kristall- CR-12A D:o dynamisk, 6 ohm 17:

bordsmodell 169:- handmik. med CR-12B D:o dynamisk, 4.000 ohm ... 18:

IlM-4 Dynamisk tangent 43:- Plastask för transistormotlag. 110 X 75 X 35 mm 3:25 
)\(-23 Kristallmik. 

bordsmodell 180:- av stud iotyp 72:

handmik. med D:o med dimensionerna 77 X 55 X 19 mm 2:50 
med bordstativ 52:tangent 89: M-26 Kristall, IllVERSE SURPLUS 

0~(-6 Dynamisk, handbordsmik- 208 »Sputnik Special » KV-mottagare 10-60 mc 
utan stativ 74: roton 28:- (30 m-5 m) med HF-steg, BFO, 6 rör och in

DM-8 Dynamisk M-125 Kristall, byggd högtalare. För 100- 250 V/AC eller 6 
med bordstativ ] 09 :- handmikrofon 39:- V /DC med inbyggd vibr. 198:

MB-1 Enbart bord- ;\[S-2 Enbart bord- 98:AN/ APN -1 Sänd.-motl. 400-485 mc, 14 rör 

stativ 21:- stativ 25: BC-733J1 }\Iotlagare 108,3-110,3 mc, 10 rör 129:

LEADER SIGNALGENERATOR - Obs. l>risernn! AltN-5 Mottagare liknande föregäende .. ... 129:
LSG-100 Standard signalgenerator 400 Itc - 36 S(~R-522 innehållande sil,ndar~ BC-625 och mot
mc i 4 områden. Variabel utsp. )nre module- tagare BC·624 . Exkl. rör 89:
ring 1H5:- SeR-ön Komplett med rör (Endast 3 st) ]95:

nC-624A VHF-mottagardel ur SCR-522 , exkl.
L~G-10 VHF-signalgeneralor 120 kc-260 mc i ~r . 44:50
6 områden. 100 mV uls p . Inre modulerin/: 17;': 

I\C-62'" Samma inbyggd i låda, inklusive rlir .' 98:
HEW PANELINSTR{JMENT (Vridspote) Nätaggregat. 1111 SCR-522 . ..... ......... . . 75:
Typ 1\fR-52, diam 52 mm, fläns 60 X 60 mm R-11:l2 VHF-molt. 100-124 mc. med ]0 r~r .. 125:
Mlt-62A 50 p.A 34:- Mlt-52H 50 mA 19:

Original nä.t~~re.gat. för d:o 65:MR-52B 100 p.A 32:- MR-52I 100 mA 18:
MR-52C 200 p.A ~O:- MR-52,J 200 mA 18: RF-25 HF-enhel 40--50 mc H:
MR-52)) 500 p.A 28:- MR-521{ 500 mA 17:- RF-26 D:o 50-60 mc H:
MR-52E 1 mA 26:- MR-52L 10 V 17 :- j{rlstaller med frekvens omkring 7 ;mc 14:50 
MR-52F 5 mA 22:- MR-52]\( 250 V 29:  Kristaller diverse udda exempl a r 5:50 
MR-ö2G 10 mA 19:

FY-1 Förstärkare exltl. rör .. 4:50 
Typ MR-25 Miniatyrinstrument med diam. 26 D:o inbyggd i läda och med rör 14:50 
mm (enhålsfastsätlning) och fläns 32 >< 32 mm. Rör: ~32 27:-, 832A 37:-, 813 46:-, 811A 22:
1 mA, 10 mA, 50 mA, 100 mA, 250 mA, 500 mA, 

HF-drossel för sändare 2,5 mH, 0,5 Amp..... 4:50samtliga .. .. .. .. . . ... 18:50 

I BlIU HF-lIrossel (ör sändare 2,5 mH, 5 ohm .. 8: 
.LF-drosscl 20 H . 2200 ohm, ö mA 4:75SO-38 S-meter med fJäns 40 X 40 mm. Gra-
Transducer 0:60 
GELOSO 4/102 VFO-enhet 75:

VO-38 VU-meter med fläns 40 X 40 mm ...... 24:50 AlloIISl>.-trafo 110- 240 V, 2 X 300 V 60 mA .. 22:
TK-80 KEW universalinstrument m ed inre mot- HMK-1 HandmiltrOlelefon m. tangenl . 16:60 
stånd DC 20.000 och AC 10.000 ohm/VOlt 84:- HS-30 R lägohmig hörtelefon, örproPPslyp 13:75 
PRECISIONSSKALOR med utviixi. 1: 10 och Guminimusslor för hörtelefon per par 5:
graderade 1-100. Kraftigt utförande med Chassi, 2 mm. aluminium 5 X 13 X 18 cm. 6:50 
skala 1 nickel silverlegering. 503 d iam. 70 mm 14:

derad frän SI till + 30 dB .............. 24 :50 


ry 66 Mätinstr. 0-6 V, 0-120 V likström 7:76 
504 diam. 100 mm 24: Ficl<voltmeter, 0-10 V, 0-35 A likström 8:96 

Fotoml{OI'I)la.re 6:75 
Original ameril<.anslta autotra.fos 50 V A . 19:

MATERIEL FöR TRANSISTORBYGGE 

lFT-650 Sats Innehållande 3 st MF-transf. och 
oscillatorspole. Kopplingsanvisning medföljer .. 24: 100 VA 29:-, 300 VA 49:-. 

1002R Antennrelä för 12 volt, med 2 växlingarFVC-102 Submin. vridkondensator 13-365 pF, och 1 slutning. BakeliUsolering .. 17:5025 X 25 X 13 mm. Med frekvensgraderad ratt .. 4:95 
l002J{ D:o med keramisk iSOlerin g 26:50

'PYC-2 Miniatyr vridkondensator 111 + 235 pF. 355-B D:o för 24 voJt. med 3 anSlutningar och28 X 28 X 15 mm. Försedd med trimkondensatorer 12:
l växling. 1vlycalexisolering 32:50 

PVC-2B Sats med PVC-2, oscillatorspoJe och AF-60 KoaXialkabel 60 ohm, 0 7 mm .... Im -:85 
ferritstav med antennspole 14:75 .\ljuk 4-ledllrc JämpJ. för hörtel., mikro ... Im -:45 
F'errJtanlenn med två lindningar 4:- SelsyneJement lämpl. för antennindikering e. d. 6:50 
TV-200 Subminiatyrpotentiometer med ström· GWdstrÖmst·ransformator 220 V till 17 V/ 0,3 A 
brytare i värden , 2, 2,5 eller 10 kiloohm 7:60 och 6,3 V/ 0,6 A. Passar även till seJ syn ovan H:P5 
TV-250 Min iatyrpot. m. strömbr. 1K, 2,5K, TV-l<analvill.;a.re färdigkopplad för 11 st. lta
5K, lOK, 25K, 50K, lOOK, 500K eller l megohm 7:60 naler. Komplett med rör .. 78:

Rel(vlrera vAr liatalog onlfatta.nde även »surplus»-fagret. Sändes utan kostnad till inregistrerade firmor och 
statliga verk. Till privatpersoner sändes liatalogen portofritt mot J<r. 8:- J förskoUsllkvld. Enbart SlIrpll'H
kat.alogön sändes ltOst.nadsfrltt. 

73 de 

SM5ZK 

Transfoml.atorer med dimensioner 15 X 16 X 20 mm 
ST-2l Drivtransformator 20.000/2.000 ohm CT 12:
ST-2l Drivtransformator 10.000/2.000 ohm CT 12:
ST-22 Drivtransformator 8.000/2.000 ohm CT 12:
ST-23 Drivtransformator 2.000/2.000 ohm CT 12:
ST-31 Utg.transformator 500 CT/3,2 ohm 12:
ST-32 Utg.transformator 1.200 CT/8 ohm 12:-
Mlnlatyrhögtalaro (PD=rund, OD=oval) 
1'0-15 1,5" 15: PO-30 3" med transform. 28:
PO-25 2,5" 16: 00-25 2,5" X 1,5" .. 18:
1'0-35 3,5" 16: OU-40 4" X 2,5" 18:
R-500 Krislallör[on försedd med o. jack 9:50 
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SSA:s styrelse 
Ordf.: SM5Z0, Arne Schleimann-Jensen, 

Klingsta skogsväg 26, Danderyd. Tfn 
(010) 550858. 

V. 	ordf.: SM5AZO, C. E. Tottie, Mölnavägen 
1, Lidingö 2. 'rfn (010) 660545. 

Sekr.: SM5ANY, Gunnar Lenning, Maltes
holmsv. 129/7, Stockholm-Vällingby. Tfn 
382430. 

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

Kansliförest.: SM5AYL, Sylvia Fabiansson, 
Pepparvägen 3/7, Farsta. Tfn (010) 
944175. 

Tekn. sekr.: SM5AQW, Jan Gunmar, Svart
bäcksgatan 7, Uppsala. Tfn (018) 30200. 

QSL-chef: SM5DX, Folke Janebäck, Lännäs
backen 8/2, Bandhagen. Tfn (010) 860668. 

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

SuppI.: SM5AHK, Curt Israelsson, Inteck
ningsvägen 31, Hägersten. 

SuppI.: SM50H, Christian Lingen, Ladu· 
vägen 6, Lidingö. 

A v styrelsen valda funktionärer: 
Bulletinredaktör och -expeditör: SM5AEV, 

Gunnar Löfstrand, Lillängsvägen 6, Vigg
byholm. 

Rävjaktsledare: SM5BZR. 

Dipl.-manager: SM5AHK. Tfn (010)185811 


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

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

Försäljningsdetaljens postgiro: 15 54 48. Be· 
tala alltid pel' postgiro. 

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

l/l-Sida 
1/2-sida 
1/4-sida 
1/8-sida 
Bilaga 

QTC 
annonspnser 

175:
100:
70:
45:

175:

Alla annonser betalas genom insättande 
av beloppet på postgirokonto 52277. 

Sista inlämningsdag den 5:e i mäna, 
före införingsmänaden. 

Distriktsledarna 
DL 1 SM1AZK, K.-G. Weinebrandt, BB 

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

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

4 D, Strömsbro, Gävle. Tfn (026) 
29880, ankn. 2013 (bost.) ell. 2441 
(arb.). 

DL 4 	 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
354 A, Vålberg. Bost. tfn Karlstad 
42439. 

DL 5-Stor-Stockholm, SM5MC, Sten Lars
son, Bastugatan 37, Stockholm SÖ. 
Tfn (010) 426113. 

DL 5-Landsorten, SM5RC, Matz Bjureen, 
Högväg. 23, Nyköping 2, Tfn (0155) 
13785. 

DL 6 	 SM6BEF, E. G. Michelson, Västra 
Björngärden, Lövekulle, Postbox 
110, Alingsäs. 

DL 7 	 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmang. 
13, Höganäs. Tfn Höganäs 405 22 
(bost.), 40197 (arb.) 

Testledare : SM6ID 
NRAU-representant: SM5ANY 
UKV-kontaktman: SM5MN 
Bitr. sekr.: SM5AYL 
Region I-kontaktman: SM5ZD. 

SM6-meeting 

i Vänersborg söndagen den 23 november. Sam
ling klockan 12.00 på restaurant Lilla Paris, 
Kungsgatan 3 (vid Stora Torget). 

DX-kungen, -KP ger praktiska synpunkter 
på billiga och effektiva antenner. 

-BEF visar färgbilder frän Grekland. 

Aktion. Medtag alla Dina överblivna radio
prylar. 

Middag c:a 5 kronor. 

Benäget meddch.t.i god tid till SM6AIJ, Hed

mansgatan if A, Viinersborg, tjn 14720 (ejter 
kl. 1800), om Du kommer. Medtag intresse
rade! 

Till talrikt besök inbjuder 

DL6/SM6BEF 

t t 
ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Red. och ansv. utg.: LENNARTH ANDERSSON (SM5CRD), Sturegatan 6A/3, Stockholm O 

REGION I-KONFERENSEN 
i Bad Godesherg 1958 

Vid Stresakonferensen 1956 kom man över
ens om att en Region I-konferens skulle an
ordnas år 1959. Bakgrunden till detta beslut 
var att man väntade nästa internationella tele
konferens med våglängdsfrågor på program
met tidigast år 1960. Emellertid visade det sig 
att den sistnämnda konferensen skulle avhål
las år 1959 och det befanns då nödvändigt att 
amatörerna i Region I samlades redan i år 
för att förbereda försvaret av sina frekvenser. 
Medlemsföreningarna i Region I-organisatio
nen kallades därför till en konferens med bör
jan den 21 /7 1958. DARC åtog sig 'att svara 
för värdskapet och platsen blev den traditio
nella mötesstaden Bad Godesberg, några kilo
meter söder om Bonn vid västra Rehnstran
den. 

Att representera SSA vid konferensen ut
sågs SM5MN och därjämte skulle underteck
nad SM5ZD deltaga i egenskap av vice ord
förande i Region I-organisationens exekutiv
kommitte. Det är givet att -ZD i praktiken 
i viss utsträckning även kom att representera 
SSA. Före avfärden till Bad Godesberg över
enskoms att -MN skulle svara för represen
tationen vid plenarförsamlingarna och i VHF
kommitten och -ZD i den administrativa 
kommitten (i den mån nu icke medlemskapet 
i exekutivkommitten lade hinder i vägen). För 
att klara de representationsproblem, som ev. 
kunde uppstå hade dessutom överenskommelse 
träffats med LA3XA om att vid behov överta 
representationen för Sverige i administrativa 
kommitten. 

Innan avresan förekom en hel del korres
pondens med representanterna fÖr NRRL 
(LA3XA) och SRAL (OH2TK) för att i den 
mån så var möjligt likrikta de nordiska län
dernas uppträdande vid konferensen. Ett ge
mensamt handlingsprogram har nämligen vid 
tidigare tillfällen visat sig vara värdefullt, ty 
om de nordiska ländernas amatörer räknas 
som en grupp, vilket ofta blir fallet, represen
terar dessa en av de starkaste grupperna inom 
Region I-organisationen. 

Under resan till Bad Godesberg hade -ZD 
tillfälle att sammanträffa med representanter 
för styrelsen i EDR, vilket var av stort värde 
eftersom EDR icke skulle komma att deltaga 
i konferensen. -ZD träffade dessutom i Hol
land ordföranden i VERON (PA0NP) och 

hade nöjet att få sällskap med VERON:s vice 
ordförande, PA0DD, från Arnhem till Bad Go
desberg. Avsikten med sammanträffandena 
med holländarna var givetvis att under hand 
diskutera en del viktigare, för SSA och 
VERON gemensamma frågor. 

I Bad Godesberg var inkvartering ordnad 
på olika hotell i staden, under det att målti 
derna huvudsakligen intogs gemensamt. DARC 
hade lagt ner ett mycket stort arbete på alla 
arrangemang och man hade försäkrat sig om 
medverkan från inflytelserika personer inom 
stats- och stadsförvaltning, industri etc. Skall 
någon anmärkning göras, så skulle detmöj
ligen vara mot den spridda förläggningen i 
staden. I Stresa t. ex. var alla deltagarna in
kvarterade på samma hotell, en anordning, 
som i mycket hög grad bidrog till arbetets 
effektivitet. 

Själva sammanträdena hölls i »Stadthalle», 
en alldeles utmärkt lokal för konferenser av 
detta slag. Där fanns stora och små samman
trädesrum, restaurant, där lunchen intogs, 
plats för utställning av radiomateriel etc. En 
särskild konferensstation var även upprättad. 
Tyvärr hann väl de flesta konferensdeltagarna 
knappast utnyttja den. 

För översättningarna under förhandlingarna 
var det sörjt genom »simultan översättning» 
mellan engelska, franska och tyska. Trots 
detta visade det sig som vanligt att språksvå
righeterna var betydande, vilket kanske delvis 
måste skyllas på bristande fackkunskap hos 
tolkarna. Men ofta var det nog även så, som 
någon sade att »översättningarna delvis var 
bättre än originalet». I detta sammanhang bör 
kanske omtalas att översättningsorganisatio
nen medför den största av alla utgifterna (c:a 
hälften) vid en sådan här konferens, men ty
värr är den nödvändig om alla deltagare skall 
få erforderligt utbyte av förhandlingarna. 

Konferensen började med att exelmtivkom
mitten sammanträdde den 21/7 på förmidda
gen för att gå igenom konferensarrange
mangen och förbereda plenarförsamlingens 
ärenden. På eftermiddagen följde därefter det 
högtidliga öppnandet av konferensen med en 
lång rad tal. Ordföranden i DARC, DL1W A, 
inledde med att hälsa välkommen och därefter 
följde en rad representanter för de lokala och 
föl' de högre tyska myndigheterna. Särskilt 
intresse tilldrog sig det tal, som hölls av re
presentanten för »Bundesministerium fUr das 
Post- und Fernmeldewesen», Ministerialrat 
Arens, genom det positiva intresse och den 
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förståelse för amatörradion, som det tyddde alltså den ekonomiska situationen sådan att 
på. öppningshögtidligheten avslutades med tal den fortsatta verksamheten kunde anses tryg
av ordföranden i exekutivkommitten, HB9GA, gad. 
och representanten för IARU HQ och ARRL, Eftel' behandling aven del ytterligare ären
W1BUD, varefter DL1W A valdes till ordfö den av mera formell art kunde plenarförsam
rande för konferensen . Inom parentes kan lingen upplösas och arbetet fOl'tsatte därefter 
nämnas att HB9GA är en fulländad språk i de olika underkommitteerna. 

man varför han framförde sitt tal på flytande I QTC nr 8-9/1958 har lämnats en prelimi

engelska, tyska och franska . 
 när rapport rörande de viktigaste besluten och 

Nu var tiden mogen för ett cocktailparty, i nr 10/1958 har -MN redogjort för resultatet 
som arrangerats av DARC och här fanns av VHF-kommittens arbete. Det är sålunda 
äntligen möjlighet att hälsa på alla delta knappast skäl att här upprepa vad som tidi
garna i konferensen. Det var · många nya och gare meddelats utan i stället skall beröras 
gamla ansikten. Vi börjar ju nu bli ett visst några frågor , som behandlades i den admi
»stamgäng», som det är lika roligt att möta nistrativa kommitten och vid den avslutande 
vid varje konferens, men en hel del nya hade plenarsessionen, men som inte föranledde 
även mött upp. Särskilt glädjande var det att några egentliga beslut. 
se några YLs bland alla OMs. SM5BMN, Bar En översikt gjordes över den inställning 
bro Nord, förde här de svenska färgerna med myndigheterna i de olika medlemsnationerna 
den äran. En hel del av delegaterna hade väntades komma att inta vid Genevekonferen
bragt sina XYLs med sig, däremot fanns inga sen i förhållande till amatörradion. Som en 
see ops med i motsats till i Stresa, där en sammanfattning kunde konstateras att i det 
barnkrubba kunde ha varit motiverad . stora flertalet länder de senaste årens arbete 

De egentliga förhandlingarna började på på att öka myndigheternas förståelse för ama
morgonen den 22/7 med plenarförsamling, på törradions betydelse hade burit frukt och att 
vilkens föredragningslista som första ärende en relativt gynnsam atmosfär i varje f a ll i 
stod granskning av fullmakter, ett ä r ende som dagens läge kunde väntas. Tyvärr fanns det 
tog sin grundliga tid beroende på vissa diver även undantag och vissa myndigheter kunde 
gerande uppfattningar rörande representatio nog befaras intaga en ganska negativ håll 
nen . Sedan detta mål var till åtminstone det ning. 
stora flertalets tillfredsställelse avklarat vid Rapporter lämnades från de länder, som 
tog val av ordförande i de olika specialkom gjort en aktiv insats i fråga om rapportering 
mitteer, inom vilka det egentliga konferens av obehöriga stationer på de exklusiva ama
arbetet skulle försiggå. Här var det givet att törbanden. De aktioner, som hade företagits 
administrativa kommitten tilldrog sig det på basis a v sådana rapporter hade i flera fall 
största intresset, eftersom de viktigaste frå givit positivt resultat och konferensen uttala
gorna voro av den art att de skulle handläg de sitt önskemål att rapporteringen skulle 
gas i denna kommitte. Som tidigare medde fortsätta och helst även utsträckas till de län 
lats valdes undertecknad, -ZD, till ordföran der, som hittills av olika skäl inte deltagit. 
de, vilket väl får betraktas som en heder för Det är viktigt att »inkräktarna» hela tiden har 
Sverige och SSA men minsann inte något nöje känslan av ,att de är övervakade och att deras 
för - ZD. Efter ledandet av fyra daga rs för verksamhet väcker ovilja istället för det 
handlingar på olika språk med de mest mot önskade positiva intresset. Genom anmärk
satta uppfattningar både i sak- och procedur ningarnas mångfald. har det visat sig vara 
frågor börjar man fundera över om amatör möjligt att få åtminstone vissa inkräktare att 
radiokonferenser är det rätta sättet att taga lämna sina olagliga frekvenser. 

Aven händelse, som såg ut som en tankeut sin semester på! 
Exekutivkommitten hade föreslagit att en (och nog egentligen också var det) hade det 

särskild finanskommitte skulle tillsättas för uppdragits åt Sveriges delegat i den admi
att granska organisationens räkenskaper och nistrativa kommitten att lämna en rapport 
finanser samt lägga fram förslag till avgifter angående tillstånden för amatörer att sända 
för nästa period. Ordförande i denna kommitte vid besök i främmand e länder. Läget är nu 
blev G6CL och medlemmar bl. a. LA3XA var sådant att de flesta länder tillåter sådan sänd
jämte -ZD fick vara med som observatör och ning och att det f. n. i Europa egentligen en
rådgivare. VHF-kommitten hade att själv utse dast är de skandinaviska länderna Danmark, 
sin ordförande och det blev DL3FM. Norge och Sverige samt Italien, som intar en 

Konferensen fick därefter mottaga rappor absolut negativ hållning. Men tyvärr är det 
ter från Region I-organisationens generalsek så att i de länder, där licensgivningen tidigare 
reterare, G2MI, och skattmästaren, F9DW. Av varit ganska liberal, är man nu på väg mot 
rapporterna må särskilt omtalas att organisa att fordra ömsesidiga avtal för att lämna till 
tionens fonder vid tidpunkten för konferensen stånd åt utländska amatörer. Om detta blir 
uppgick till sammanlagt ungefär 38.000: den allmänna regeln kommer nuvarande möj
svenska kronor. Annu icke inbetalade avgifter, ligheter för t. ex. svenska amatörer att få till 
huvudsakligen för år 1958, uppgick till stor stånd till sändning i en del länder utan att 
leksordningen 9.000 :- kronor. Aven efter det motsvarande möjligheter lämnas i Sverige att 
att konferenskostnaderna hade betalats var försvinna och så. länge de svenska myndighe-
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terna vidhåller sin negativa inställning kom fanns för att säkerställa representationen i 
m er SM-hamsen att stå i en ogynnsam sär Geneve, Med anledning härav ansåg konferen
ställning. sen det vara möjligt att högst avsevärt re

Rapporter lämnades angående organisatio ducera medlemsföreningarnas bidrag och sänk
nen av nödnät i olika länder och det visade ningen av avgifterna uppgår till bortåt 30 %. 
sig att detta var ett omrade, där amatörerna För' Sveriges de l innebär detta att avgifterna 
kunde göra en insats och samtidigt skaffa sig går ner från tidigare c:a 1.250:- kr per år 
en god portion good will hos myndigheterna. till c:a 850:--: kr. för vardera av åren 1959
Stresarekommendationen om inrättandet av 1961 elle'r till nästa konferens om den avhålles 
sådana nät underströks ånyo och det måste tidigare än 1961. 
tyvärr konstateras att detta är ett område, pa Sista punkten på föredragningslistan var val 
vilket ännu mycket litet blivit gjort i vårt av exekutivkommitte för nästa period och se
land. dan återstod endast för konferensdeltagarna 

YU1AA hade sammanställt och föredrog en att framföra sitt tack till DARC för det ut
rapport över vad sig sedan föregående konfe märkta sätt, på vilket föreningen handhaft 
rens tilldragit hade på vad han kallade »det alla arangemangen, samt att taga farväl av 
sociala omradet». Hit räknade han sådana sa varandra och resa hem, 
ker som lägerverksamhet, aktioner i stil med För den nyvalda exekutivkommitten var 
»Ham Hop Club» och liknande. En hel del ut  konferensen icke slut i och med att ordföran
rättas nog inom de olika föreningarna, men deklubban fallit i konferensbordet. Kommitten 
åtskilligt mera skulle säkert kunna göras för hade ett digert arbetsprogram framför sig in
att främja det internationella samarbetet och nan den kunde åtskiljas och först på eftermid
exekutivkommitten fick i uppdrag att när dagen följande dag kunde även kommittemed
mare undersöka vad som ytterligare skulle lemmarna draga var och en till sitt. 
kunna göras. Inte blev det mycken tid över för konferens

Ett mycket besvärligt problem, som konfe deltagarna att roa sig, men någon avkoppling 
rensen hade att behandla var ställningen inom var dock lyckligtvis inlagd i programmet. Så
Region I-organisationen föl' sådana medlems lunda deltog samtliga i en utflykt upp i vin
föreningar, som icke betalade de överenskom bergen på västra stranden av Rhen med besök 
na bidragen . En absolut samstämmighet rådde i vinkällare i ett gammalt kloster samt av
att endast de föreningar, som fullgjorde sina slutad med en Rhenfärd. En kväll ordnades 
skyldigheter, också. skulle ha fulla rättighe ytterligare en Rhenfärd och en annan kväll en 
ter inom organisationen. Ett kraftigt fördö gemensam »Rheinischer Abend». Utan denna 
mande uttalades även över sådana föreningar, avkoppling från konferensarbetet hade det 
som icke vllle på.taga sig sin del av ansvaret nog inte varit möjligt att upprätthålla den 
för försvaret av a matörernas frekvenser utan hårda arbetstakten. 
ansåg sig kunna överlåta detta på kamraterna För de medföljande fruarna och andra del
i andra länder och utan egen insats få njuta tagare, som icke direkt var bundna av för
frukterna av dessas uppoffringar. Konferen handlingarna hade DARC ordnat ett särskilt 
sen avslutade diskussionen av denna fråga program. I detta ingick ett flertal utflykter i 
med uttalande av den förhoppningen att ifrå de vackra omgivningarna. Det var nog inte 
gavarande föreninga r skulle ompröva sin in många borgar och sevärdheter, som inte in
ställning och inse vad lojaliteten mellan ama gick i det programmet, och en del tyckte nog 
törerna krävde av 'dem, det blev väl mycket av det goda. För konfe

Som vanligt kom naturligtvis upp till dis rensdeltagarna var det emellertid skönt att 
kussion frågan om exekutivkommittens ålig veta att fruarna var sysselsatta med något, 
ganden och verksamhet. Problemet var dock där det inte gick att göra av med så mycket 
kanske inte så stort denna gång, då allt ar extra pengar. Diplomatstaden Bad Godesbergs 
bete under det närmaste året måste inriktas många butiker torde nog a nnars ha blivit en 
på uppträdandet vid konferensen iGeneve. del svagare själar övermäktiga! 
Det måste i alla fall konstateras att kom Egentligen borde väl en sådan här skildring 
mitten ännu inte funnit sina rätta arbetsfor avslutas med ett försök till sammanfattning 
mer, men detta är ett problem, som får slut av konferensresultaten, De behandlade frågor
giltigt lösas vid nästa Region I-konferens, då nas mångfald gör dock detta till ett nästan 
resultatet från Geneve är klart och verksam hopplöst företag varför här endast skall kon
heten i framtiden bättre kan överblickas. stateras att samtliga deltagare torde ha rest 

Den avslutande plenarförsamlingen avhölls hem med en känsla av betydelsen av att ama
på eftermiddagen den 25/7 och tiden upptogs törerna på detta sätt får tillfälle att med re
här huvudsakligen av rapporter från under gelbundna mellanrum dryfta de internationella 
kommitteerna och behandling av de rekom angelägenheterna och följa upp amatörernas 
mendationer, som framlades. De flesta av ställning i förhållande till alla de andra tjäns
dessa har redan berörts i denna artikel eller i ter, som pockar på utrymme inom de trånga 
QTC nr 8-9 och 10. Det bör här endast näm frekvensbanden. Denna gång var ju konferen
nasä, att finansieringskommittens rapport vi sen dessutom av särskild betydelse genom att 
sade att organisationens ekonomiska läge var den framför allt avsåg de sista förberedelserna 
relativt gynnsamt och att tillräckliga medel inför nästa års stora telekonferens iGeneve. 
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Småvarmt från Bad Godesberg 
Här nedan följer - utan någon logisk ord men i horisontalläge igen och därefter skyn

ning - en del småplock från konferensen. Det dade ner i shacket, fann han, att det lät »som 
är ju oftast så att diskussioner och intryck vanligt», dvs inga sigs från västkusten men 
utanför de officiella protokollens ram också desto fler från östkusten. Harry var sedan inte 
kan ha sitt nyhetsvärde. sen att utnyttja sin upptäckt vid dx: andet på 

50 Mc. Hans teori är, att det måste finnasVåra sammanträden med PVHFC (Perma
ytterligare minst ett joniserat skikt utanförnent VHF Committee) ägde rum i ett mindre 
F2 till sin karaktär likartat med detta. Måkonferensrum, och vi hade därigenom inte till 
hända kan satellitförsöken småningom bringagång till den simultantolkningstjänst, som var 
klarhet däri.förlagd till stora kongressaien, där den betjä


nade administrativa kommitten och plenarför I Stadthalle hade Telefunken och Philips 

samlingen. Visserligen uppstod tätt som oftast välordnade utställningar. I samma lokal visa

en viss språkförbistring - våra vänner från des också byggsatser från Heathkit samt 

F, I och YU föredrog franska, och ibland fick amatörbyggen, vidare visades DARC byggsat

därvid tyska tillgripas som ett »neutralt» ser och färdiga produkter från föreningens 

språk - men just därför att vi alla efter för tekniska sektion samt gav på en serie plan

måga måste hjälpas åt i språkfrågan, fick scher information om bl. a. sina IGY-projekt. 

sammanträdena en intim och gemytlig k a rak Eldsjälen i DARC : s IGY-verksamhet, DL6YL, 

tär. 
 Martha Klein, tjänstgjorde själv vid ett par 

tillfällen som värdinna i denna del a v hallen.Tyvärr hade ingen dagordning för PVHFC 
Slutligen hade man en station med calletdistribuera ts i förväg, trots att bidrag sänts 
DL0IARU igång på 7 och 14 Mc under konin från G, DL, P A0 och SM, Samarbetet mel. 
gressveckan. Av utställningsföremålen var detlan ordf. och sekr. hade brustit på den punk
bl. a. ett rör från Valvo som ådrog sig VHFten. Jag tog mig friheten att gnöla därom, 
Managers lystna blickar. En liten koaxialtriodeftersom någon i alla fall skulle göra det. Den 
med beteckningen TBL 2/300. Forcerad luft nye sekreteraren har senare i brev försäkrat, 
kylning, glöd 3,4 V, 19,0 A. Vid CW på 470 Mcatt det till nästa konferens inte ska bli anled
med 1750 V anodspänning 405 W ut (63 %ning att kvirra över den saken. verkningsgrad!), vid 900 Mc med 1300 V anod

DL3FM ansåg att lyssnarrapporter och ge spänning 155 W ut (34 % verkningsgrad).
nomförda qso: n via meteoravböjning måste Fick också tillfälle att studera uppbyggnaden 
vara bandinspelade för att kunna åberopas 	i av DARC :s amatörmottagare RX 57. Rejäl,
synnerhet om det skulle gälla distansrekord. välbyggd enkelsuper. Mf :en okonventionell: 

Jag frågade EI2W hur han bar sig åt för 5 (!) mf-steg, 1600 kc, toroidspolar. Mf-för
att kunna köra amerikanska västkusten på stärkaren fungera de även som Q-multiplier, 
50 Mc förra hösten, när alla vi andra gick bet bandbredd 200 perioder - 4 kc reglerbar. 
på den uppgiften. Harry sa, att han kom på Hf:en uppbyggd kring en Görler spolrevolver, 
knepet aven slump. Han hade justerat sin 4- väldig bandspridning, listig, absolut glappfri 
elementare som gick att tippa i olika vinklar, utväxlingsanordning. ' Uppgavs kosta 795 DM 
och därvid glömt att dra åt fästet ordentligt. för DARC-medlemmar. 
Då han sedan körde mot USA, fann han till Träffade DL3YBA, som många SM nu haft 
sin häpnad, att de eftertraktade västkuststa tillfälle qso :a. Fritz och jag kajkade omkring
terna rasade in, medan det var tyst från W1, på Rhen i en flodbåt en kväll i ett större säll 
W2 och W8, som annar brukade fylla området skap och försökte föra ett allvarligt syftande
över nedre bandkanten. En koll av beamen samtal om Lifvets Mening. Samt 144. XYL,
visade nu att riktningen var OK men att bom -5BMN, och W1BUD levde dock som van
men oavsiktligt pekade upp mot skyn, ung. 60° ligt rövare och gjorde sitt bästa för att distra
över horisontalplanet. Då han dragit fast bom hera . Det faktum, att Fritz har Tysklands 	i 

särklass bäst utrustade stns på 144 och 432 
samt håller världsrekordet på sistnämnda 

Det har säkert även sin stora betydelse att band, har inte oförmånligt påverkat hans trev

amatörerna genom dessa regelbundet återkom liga och anspråkslösa uppträdande. Ålder : 

mande konferenser demonstrerar sin lojalitet gissningsvis 25 år, till yrket radiotekniker 

mot varandra och sin sammanhållning samt (vidsträckt begrepp utomlands) i Hannover. 

påvisar att amatörerna i realiteten är en så Foto kommer kanske i Tittskåpet framöver . 

stor grupp att den icke kan nonchaleras då 

frekvenstilldelningarna fastställas. -MN 


Per-Anders Kinnman 
SM5ZD '* 
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Observera alltså att varje rapport om iaktBANDINKRÄKTARE tagelser bör göras så fullständig som möjligt 
- oberoende av vilket slags överträdelse det ärMed jämna mellanrum får styrelsen rap fråga om. I fall av misstänkt illegal trafikporter om diverse iakttagelser, som medlem (pkt. 3) bör dessutom anmälan göras utan marna gjort på banden. Inkräktarnas verk
dröjsmål direkt till Televerkets kontrollstationsamhet visar sig kunna uppdelas i tre skilda i Enköping, telefon 0171/31604. Efter särskildklasser: framställning kan man få kostnaden för så

1. Amatörernas egna överträdelser av be	 dana samtal restituerad efteråt. Se TFS B:53, 
stämmelserna 	för gällande licens. § 14 b angående förseelser etc. 

Ovanstående punkter i rapporteringen har2. Intrång av i och för sig legal trafik i de föreslagits och rekommenderats av Region 	Iexklusiva amatörbanden, dvs.. 7000 inom IARU, och har sedermera lett till att ett7100, 14000-14250 och 28000-29700 par europeiska länder satt rapporteringen 	 ikHz. Se f . Ö. TFS B:53, § 9. system med färdigtryckta formulärkort etc. 
3. 	 Rent illegal trafik - för spionage etc. Inom SSA vet vi dock att antalet fall inte blir 

så stort att vi inte kan behandla varje rapportUtan jämförelse är klagomålen i fråga om separat.den första kategorien vanligast, vilket dock ANYinte beror på att licensöverträdelserna skulle 
vara särskilt vanliga. Anledningen är snarast 
a tt amatörtrafiken har relativt lätt att kon
trollera sig själv. I verkligheten mest förekom
mande är säkerligen brott enligt punkt 2, som NEWS FRÅN HQ 
f. Ö. kan vara svåra att skilja från den rent 
illegala trafiken enligt punkt 3. Att antalet Antalet medlemmar i SSA per den l/lO var 
rapporter i fråga om dessa kränkningar av 

1775. Styrelsen har även i år beslutat att nyama törbanden är förhållandevis lågt, beror 
troligen också på att man i amatörleden bör tillträdande medlemmar efter detta datum 
jat ge upp hoppet om att komma till rätta skall få tillgodoräkna sig medlemsavgiften för 
med de kommersiella (och ev. andra) statio nästa år, 1959. 
ner, som oblygt slagit sig ned på amatörfre

kvenserna. I QTC 6/55 har SM5AOG redogjort Styrelsen har antagit ett relativt detaljerat 

fÖr några synpunkter på dessa problem och arbetsprogram för de fortsatta överläggning

för vad som överenskommits med Telestyrel
 arna med Televerket i TVI-frågor. SSA repre
sen i fråga om rapportering etc. Det är ange

sentanter i detta sammanhang skall i förstaläget framhålla att såväl Telestyrelsen som 
SSA ser lika allvarligt på alla formel' av inhand vara ZO, AZO, AQW, AOG och ANY. 
trång på amatörbanden - man talar alltid om Till medlemmar i SSA OTC har invalts UM,
just intrång - och har efter gemensamma an

NG, OK, TO, UC, YT, YV, ZK, ZP, ZX, LF,strängningar också lyckats komma till r ä tta 

med en del uppenbara fall av olika slags rap LL, LN och PQ. 

porterade överträdelser. 
 På förslag från KV har styrelsen beslutat 

Vi skall hä r i korthet repetera hur den en att SSA 50 MHz-station på Spetsbergen skallskilde amatören kan bidraga till att ordning 

och reda upprätthålls pil. våra band. I syfte att kvarstå där i avvaktan på att SM5WN får 

samordna medlemmarnas iakttagelser skall i licens för trafik därifrån. Förre operatorn, ex

princip alla observationer enligt ovan medde
 SM8AQT/LA/P, är numera återbördad till fos
las SSA, som vidtar lämpliga åtgärder. Rap

terjorden.porter bör göras skriftligen och skal! då för 
att ha något värde omfatta följande data: SSA har - som IQ meddelade i QTC lO/58 

- från SRJ i Jugoslavien mottagit en heders
Mottagarstationens geografiska läge .. ... . . . gåva i form av ett fotoalbum med hand- ochDatum för observationen ............... .. . 

Tid för observationen (i GMT) ........... . hemvävda pärmar. 

Frekvens och mottagarens noggrannhet (t. ex. 
 Från kansliet har till enskilda radioklubbar 
7032±5) kHz , ...... . . ... ... . ............. . 
 utsänts c:a 20 kg utländska radiotidskrifter.Vågtyp för den avlyssnade stationen ... ... . . 

Anropssignal eller andra kännetecken hos den I övrigt hänvisas till direkta notiser i tidi 

a vlyssnade sta tionen ......... . ... ... ..... . 
 gare nummer av QTC om styrelsens samman
Grundton eller möjligen överton (vilken?) .. träffande med representanter för Televerket,Egen mottagares mellanfrekvens .. . .. . kHz 
Ev. regelbundna sändningstider . . . ,., .. . .. . den nya HQ-stationen, Region I-konferensens 
övriga iakttagelser . .. . , . .... .... . .... .. . . . förberedelser och resultat etc. 
Namn och anropssignal för rapportören . . ... . ANY 
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AM SSB CW Detektor 
för Din mottagare 

Av R. Cedermark, SM5WS 

Knuten enbart till lyssnarnas tålmodiga Produ kt detektorn 
skara på grund aven mer eller mindre tillfäl  För den som det minsta gett sig SSB tek
lig vistelse i PY-Iand kom mig i frånvaron av niken i våld är det ganska klart. att huvud
TVI och liknande Tx problem att skärskåda parten av de ovannämnda 5 handgreppen er
och konstatera amatörtelefonins på.tagliga di fordras på grund av obalansen mellan den in
lemma. SSB-tekniken. den ökade trängseln på kommande signalen och BFO injektionen vid 
dx-banden och slagsmålen om godbitarna sär dioddetektorn. Att öka BFO spänningen. som 
skiljer för amatören i en snar framtid för nå.gon kanske föreslår , skapar i stället andra 
modligen enbart 2 alternativ. nämligen a) att problem, av vilka faran för icke önskvärd ut
resignera och antikbehandla den kära riggen strålning av övertonerna förmodligen är den 
för enstaka lokala söndags-qso: n. eller b) för största. Men det finns andra möjligheter. Den 
nya riggen och kämpa. En tur till fagra Sig sedan några år kända produkt detektorn sak
tuna och vännen -KV under en sverigevis nar dioddetektorns nackdelar för SSB mottag
telse accentuerade ytterligare nämnda intryck. ning och kan dessutom uppvisa en och annan 
smått dråpliga voro Olles berättelser om några fördel. Den kan i korthet beskrivas som följer 
av de rapporter han fått på sin fina och ny (se fig. 1): MF signalen inmatas å. gallret i 
ligen i QTC beskrivna SSB exciter. Bland första triodhalvan, vars anod HF mässigt sett 
dessa motstationernas första kommentarer är jordad. Som båda trioderna ha gemensamt
saknades inga av den gamla hederliga foni katodmotstå nd återfinner vi MF spänningen
teknikens mera nedslående vokabulär. såsom även mellan katod och andra triodens galler
oläsbarhet genom splatter. övermodulation. samt som en följd därav även vid andra trio
oläslig NBFM m . m. Att orsaken var en an dens anod. Då trioden arbetar linjärt har ingen 
nan och »closer to home» förstå.r nog envar. demodulering skett och ingen audio kan här 
I rättvisans namn bör dock tilläggas att tro förmärkas. Insättes emellertid BFO spänning
ligen 95 % av trafikmottagarna på denna si  på andra triodens galler uppträder vid ano
dan pölen är mindre lämpade för bekväma den den hörbara skillnaden mellan BFO fre
svep över band m ed blandade AM och SSB kvensen och MF signalen jämte de icke hör
signaler. Minst 5 handgrepp på. mottagarens bara originalfrekvenserna och summan av 
kontroller måste utföras vid övergång från dem. D e senare hindras att nå LF förstärka
AM till SSB för att en något så när accepta ren tack vare LC filtret. 
bel avläsning skall kunna ske. Motsvarande 

Låt oss nu se vad som händer i detektorn vidantal operationer fordras sedan för ett åter
ställande till AM. En genomgripande förenk mottagning av SSB. Som bekant härstammar 

det aven SSB Tx utsända sidbandet från enling vore således önskvärd och utgjorde även 
mottot för ombyggnaden av den egna motta blandning mellan en originalfrekvens och en 

given talfrekvens. Det andra sidbandet ochgare. vilket - i hopp om ett mera allmänt in
bärvågen kan ha filtrerats respektive balantresse - härmed beskrives. 
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Fig. 2. Infinite impedance detektorn.Fig . 1. Produkt detektorn. 
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Fig. 3. Den kompletta AM SSB CW detektorn. 

serats ut för att. så att säga, koncentrera ursprungliga 6AL5:n. som utbyttes mot en 
slutstegets hela energi i det talöverförand e 6J6. var detektorproblemet ur världen, och 
sidbandet. Avstämmes nu BFO:n till samma motsvarande arrangemang bÖr kunna utföras 
frekvens som den fiktiva bärvågen skulle ha även på andra mottagare. Infinite impedance 
upptagit i MF bandet, interfererar denna BFO detektorn förenar enligt handboken dioddetek
frekvens med de likaså i mottagaren till MF torns fördelar med den fina omständigheten. 
frekvenser överförda sidbandsfrekvenserna. att den ej belastar sin MF transformator. Den 
Resultatet av denna interferens förstärkes som vill kan således utbyta »diod MF burken» 
och uppträder i högtalaren som hörbar audio . till en MF transformator av vanlig typ för 
dvs. det ursprungliga talet. Voila, sade gre ernående av något bättre selektivitet. Senare 
ven! erfarenheter skulle visa att denna typ av de

tektor utgör en mer än fullgod ersättare för 
Infinite impedance detektorn den gamla dioddetektorn. 

Så långt i resonemanget vore vi ganska på 
det klara med, att produkt detektorn skulle Noise limitern 

komma att fullgott tjänstgöra för SSB och Noise limiter problemet har ovan redan be
CW mottagning. Men sedan blev det genast rörts men därutöver är att tillägga. att noise 
litet knepigare. Mottagarens noise limiter. ty limitern naturligtvis bör fungera vid såväl AM 
värr ett nödvändigt ont, var naturligtvis som SSB och CW. Den självjusterande typen 
byggd att följa en dioddetektor. vars likrik är således ej godtagbar. utan en lämplig nivå. 
tade spänning är negativ. Den dito spänningen bestämd av styrkan på den inkommande sig
efter produk detektorn borde bli positiv, så. nalen och över vilken störningarna klippes. 
den gubben eller rättare sagt NL dioden gick får inställas genom en 10 Kohms potentiome
inte. Författarens allergi mot »utombords» ter i den å schemat använda noise lirriitern. 
tillsatser krävde vidare att enheten skulle in (Se fig. 3.) Vid fonimottagning med A VC :n 
byggas. men var fanns platsen i den redan till tillslagen är emellertid spänningen från detek
bristningsgränsen fyllda mottagaren? Att den torn relativt konstant. varför denna kontroll 
sista MF transingen var avsedd för diod- och då kan lämnas obevakad. Effektiviteten hos 
ej galleranslutning borde däremot ha ringa denna noise limiter är väl varken bättre eller 
betydelse. En förnyad titt på schemat över sämre än vid andra utformningar av halvvågs
produkt detektorn gav impulsen till lösningen. typ. I sanningens namn vill jag framhålla att 
Uppbyggnaden kring första triodhalvan på jag ej anser dem tillfyllest på för störningar 
minner starkt om den s. k . infinite impedance utsatta platser. En noise limiter av helvågs
detektorn. vilken dessutom vid likriktning ger typ, liknande den som förut inbyggts i motta
en positiv spänning. (Se fig. 2.) Saken var garen. kommer därför att prövas så snart tid 
klar! Genom smärre omkopplingar kring den och tillfälle ges. . 
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BFO:n 
Den i gängse mottagare befintliga BFO:n 

torde kunna användas förutsatt att BFO fre
kvensen kan varieras och att den är fullgott 
skärmad. En av produkt detektorns fördelar är 
nämligen, att S-metern fungerar perfekt, vare 
sig BFO:n är inkopplad eller ej (under förut
sättning förstås att AVC:n är tillslagen) . 
Skulle emellertid BFO signalen läcka in i MF 
förstärkaren, påverkar den AVC :n som vid 
dioddetektorn. En liten finess kan införas av 
den som så öI:1skar. Switchen S2 inbygges och 
inkopplar trimkondensatorn C2 , som förskju
ter BFO frekvensen ett lämpligt antal kc för 
mottagning a v nedre respektive övre sidban
det. Intrimningen sker lämpligen som följer: 
Cl vars max. kapacitet bör vara lika med C2, 
inskruvas till hälften. S2 ställes i urkopplat 
läge, sändarens VFO påslages och föres från 
högre frekvens mot en given inställning på 
mottagaren. Just där S-meterns hastiga upp
slående börjar avstanna inför MF kurvans 
flacknande topp, nollställes beaten med hjälp 
av BFO spolens järnkärna. Motsvarande punkt 
uppsökeS på MF kurvans andra sida, som här 
nollställes med trimmern C2 sedan S2 påsla
gits. Värdet på Cl respektive C2 kan för alla 
praktiska ändamål hämtas ur formeln : 

2·k·b 

C= - f

där 
k är den existerande kapaciteten i pf i BFO 

svängningskretsen, 
b är bandbredden (ungefärligen avståndet 

kc mellan de nämnda punkterna), 
f är mellanfrekvensen i fråga i kc. 

Resultat 
AM (NBFN) mottagningen med infinite 

impedance detektorn är som nämnts mer än 
tillfredsställande. Uppträder en SSB signal 
utföres en omslagning av Sl som enda hand
grepp och stationen inställes lätt med avstäm
ningsratten, under förutsättning att S2 och C2 
installerats som ovan beskrivits. Eventuella 
skrovligheter i talet justeras med Cl . SSB 
stationer på 40 och 80 meter använda sig van
ligen av det lägre sidbandet, medan förhållan
det är omvänt på de högre banden. Även AM 
kan mottagas tillfredsställande med produkt 
detektorn under förutsättning att bärvågen 
nollställes med BFO :n. Ingen bör dock därav 
förledas att utesluta den ordinarie AM detek
torn. Vad vidare CW signaler beträffa, så 
ljuda de särdeles klockrent med produkt de
tektorn, som därmed registrerar ytterligare en 
merit. Beatens placering om signalen väljes 
med S2 och tonhöjden med Cl . 

Kommentarer 
Även om produkt detektorn i sig själv ger 

fin SSB mottagning, så skall den därav intres
serade ge sig god tid att se över vissa a ndra 
av mottagarens delar. Samtliga komponenter 
i mottagarens VFO-· och BFO kretsar bör vara 

av bästa kvalitet och väl ventilerade. Spän
ningarna till samma kretsar bör självfallet 
vara stabiliserade och någon dödgång i av
stämningsenhetens drev k a n ej tolereras. Om 
utväxlingen ej är hög, rekommenderas att den 
ursprungliga avstämningsra tten utbyte mot 
en pla netväxelratt. 

Yppersta selektivitet är ju som för övrigt 
vid all mottagning av största vikt. Är den de
taljen Ditt problem, kan den ju alltid tillrätta
lägga s med en Q-5 :er, ett mekaniskt filter el 
ler ett dubbelt kristallfilter med kristallerna 
på några kc:s avstånd. Ett lO-tal fina artik
lar om det sistnämnda finnes för övrigt i 
ARRL:s utmärkta lilla handbok »Single Side
band for the Radio Amateur». 

73 de - WS 

Så är vi då framme vid den sista sucken, 
spalten alltså, som den nuvarande RX-red. , 
ANY & AQW, utandas. När vi nu således ab
dikerar, vill vi pa ssa på tillfället att .till läse
kretsen eller snarare bidragsgivarna framföra 
det tack för bidragen som väl då och då kun
nat anas mellan raderna. Vi lovar alla som 
ännu inte skickat något bidrag, men ändå tro
get läst spalten, full absolution för deras syn
der - nu är det för sent i alla fall att beätta 
om den där XP8 :an som Du körde 1955 och 
sniket behöll för Dig själv. Denna amnesti 
hoppas vi dock inte skal! uppfattas som ut
sträckt till de DX :are, som sitter och lurar i 
sina shack för att ta upp den här kastade 
handsken. Nej, träd fram nu i ljuset - Ni har 
väl inte vågat förut, kantro - och låt oss 
skåda vitögat. Hör av Dig vart Du vill - Din 
insats kommer ändå inte att uppskattas efter 
förtjänst, men som man säger i DL-land: »Ein 
gutes Gewissen ist ein ruhiges Kissen.» So long. 

Månadens rapporter inleds för en gångs 
skull på 

80 meter 
där SM4CTI, Sten, har snappat åt sig UR2AO 
1800 och några OK-stns. Förgäves ropade han 
på ett antal ZP-stationer kring midnatt. Det 
bådar gott för vinterhalvåret, boys. Sten fort 
sätter på 
40 meter 
med W3BVN 0300, W3BSF 0800, LZ4PY 1430 
och OE5HT 1300. - SM5-2867, Lars, har bl. a. 
loggat UA9CM 0100 och ZC4AM 0150 (cw) 
samt K2GSO 0140, HK3AR 0130 (!) och några 
PY-stns. Lars' lista fortsätter på 
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20 meter 
med HR1JZ 0715, TI2MS 0100, IDI2FB 0108, 
C0800 2355, V01EK 1042, CT2AH 1250, 
VE3BQL/SV 0210, C06DS 0730, KG4AA 0000, 
TI5CV 0645 och YN1CK 0700, alla på fone, 
samt UD6AV 0120 och UH8KAA 0815 på cw. 
- SM7CNA berättar om XW8AI 2355. - På
litlige SM5CCE skvallrar denna g å ng ur sko
lan om bl. a . VQ2JC 1620, VK9VM 1230 
(TNG), XZ2TH 1700, LA1VC/G 2215 (Antarc
tica), FP8AR 0345, VK0DA 1830 (Mawson 
BaseL F08AC 0845, KS6AG 1545, KC4USB 
1300, VR2DK 1300, W3ZA/3W 1525, HL9KR 
1915, PY7AFN/0 0100 (Fernando da Noronha) 
och KS4AZ 0745. Synnerligen fb - alla på cw, 
för den som vill söka göra en stöt. - Även 
SM5AJR, Gunnar, visar upp en vacker rad 
DX - ä ven här på cw : U18AE, UL7GL, 
CR9AH, 9K2AN, ZE7JT, SV0MN/Creta, 
VP7NB, VQ3CF, DUIOR, VS1AC, XW8AI, 
UH8BB, EL3B, HV1CN, OD5LX och FF8CS 
samt BV1US på fone . - Många av dessa bi
dragsgivare har oxo ägnat sig åt 
15 meter 
som för CCE givit HV1CN, vilken således fort 
farande står att finna litet va r stans. 
SM5-2867 vet att berätta om t. ex. HK3FV 
0015, OR4VN 1810, ET2US 1710, ZD6RM 
1745, FB8BQ 1750, YN1CJ 0010, VQ3DQ 2020, 
VQ2FH 1800, HI8GA 2210, PZ1AG 2200 (cw), 
XZ20M 1650, ZD1EO 1740, VP4MM 2300, 
TG9AD 0015 (ESB) och VP3HAG 2355 _ 
alla på fone med angivna undantag. - AJR 
kompletterar sin rapport med 5A1TB fone, 
JT1YL, ZC3AA, EA9AQ, ST2AR och ET2KY 
cw. - CNA lägger til! ZB1LQ 1840, ET2VB 
1930, VP2AY 1950, HV1CN 1815, KR6JF 1715, 
XW8AH 1810, VS9AT 2340 och FB8XX 1820. 
10 meter 
har enda st lockat SM5-2867 till en insats - i 
detta fall med resultat att VE7PR 1925, 
VQ5EK 1320, HK4HW 1810, VQ2SB 1830, 
HK7LX 1250, CR6CA 1330, CR6BH 1720 och 
9G1BA 0100, fortfarande alla på fone, fastna
de i loggen . Vi övergår till 
Strays 

G3FJU (ex-MP4KAS, ex-9K2AD) berättar 
i ett brev att han med det senare callet körde 
alla SM-distrikt utom SMl. Han logga de to
talt 105 länder under 1500 QSO på tre måna
der. Bästa band var 14 MHz, tätt följt av 21 
MHz meda n 7 och 28 MHz gav liten utdelning 
till följd av QRM/N. Ron slutar sitt brev med 
en eloge till SM-stationer han hört och kört 
- han a nser att de orsakar mindre QRM än 
andra icke angivna amatörer! 
Adresser 

FB8XX, via FB8BC, Tananarive, Madagascar. 
XW8AI, Box 115, Vientane. 
F08AT, via W6KSM. 
W3ZA/3W, via W2JXH (sänd IRC!). 
Därmed bockar vi oss djupt för k ä nda och 

okända läsare, stryker en DX-tår ur ögat, dl'ar 
papperet ur maskinen och sätter locket på. 

Härifrån till 00, 

SM5ANY Ii SM5AQW, DX 1nc. 

äujakt 
Rävred.: SM5BZR, Torbjörn Jansson, 

Förvaltargatan 1, Sundbyberg 


ULVJAJ;:TA~lAL 

V ä nsäll viki l1!; 
ti ll skogen vandra de. 
501 va r ej sy nlig i Sk y n. 
P å ulvjakt lysten 
hans äv lan oändlig 
med mod och m annakraft mycken. 

P ä ö rat h an h ade 
a lJmannaluren 
tlll va rulv ars Våglän gd vride n. 
I luren lyssnande 
varul vars la rmande 
tre stycken t yd l igt h an hör de. 

Mot ulvars nästen 
vikingen ila de 
a tt hugga d em huvudet a v . 
men ul ven va r svekfull 
m ed trolldom I sinnet 
på vikingen synen f örvrängdes. 

M ed svärdet i ha nden 
I skogen han sökte 
men föga han fin na ku nde. 
Vred blev dä vI k ingen 
sk ölden h a n sk a k ade 
om ulvar na trenne han k vad: 

»Gastar skol a 
dem ev ig t pläga " 
för evigt i jättarnas gä rdar . 
Mä v idli nders yngel 
till ulva rna komma. 
r vrede sig världsormen v rider .l) 

Vredgade v.ikingen 
det viktiga glömde 
när a ndra med bann han belade, 
att ovis man 
som bl and andra komm er 
gör bäs t i att t ys t fö rbliva. 

Ovanstående drapa är tillägnad arrangö
rerna av den stora »huvudjakten» i Stockholm 
den 21 september i år, och skriven aven jä
gare, som på grund av att han uttryckte nå
got litet av sitt missnöje med vissa a rrange
ma ng på jakten, erhöll a nangörernas specia l
pris: ett presentkort berättigande innehava
ren till att i valfria ordalag och utan rättSlig 
påföljd uttrycka sin mening om arrangörerna. 
Dessa (bland vilka undertecknad var insyltad) 
hade på a lla sätt sökt göra livet så beskt som 
möjligt för de tio deltagarna som vägat sig ut 
i det vilda jaktområdet på högst ett par kva
dratkilometer. Solen lyste hela tiden, den för
sta timmen dock bara med sin frånvaro , och 
rävarna hade närstridsförsvårande antenner, 
samt låg djävulskt dolda i och under stora 
stenbrott. För att ytterligare förenkla jagan
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det skiftade rävarna sändningspass hela tiden, 
dvs. på lappen stO'd att rävarna A, B O'ch C 
skulle sända i tur O'ch O'rdning, vilket de O'ckså 
gjO'rde i första passet. I andra passet började 
B att sända med A:s call, därefter kO'm C 
med B:s call O'ch sist A med C:s call. Tredje 
passet började med att C körde först med A:s 
call, varefter A kO'm med B:s call etc. Tricket 
var lömskt O'ch bara -IQ hittade alla tre rä
varna, trO'ts att banlängden bara var 1,6 km. 
SO'm extra gnölpris utdelades en flaska Sama
rin till min vördade kO'llega QTC-redaktören. 
För att lugna alla stO'ckhO'lmare kan jag säga, 
att vi nO'g inte kO'mmer att göra O'm det där 
med passkiftningen någO'n gång. TrO'r jag. 

-BZR 

SM3BIZ klubbmästare 

Gullängets radiO'klubb vid örnsköldsvik har 
i samarbete med FRO under den gångna sä
sO'ngen anQrdnat ett lO-tal rävjakter. Jakterna 
har samlat mellan 5--10 startande. SO'm säker 
banläggare Qch bas för rävarna har SM3BDP 
fungerat. 

Söndagen den 21 sept. kördes KM i terräng
en 2 mil nQrr ö-vik. Det gällde då att ta 2 
rävar O'ch sedan Qrientera sig till SM3DF:s 
sO'mmarstuga där det bjöds på te O'ch smörgås. 
TrO'ts att wx inte var det bästa var det 8 
startande av vilka 6 fann bäda rävarna. Re
sultat: l) SM3BIZ, 45 min.; 2) -3CEF, 54 
min.; 3) -BWY; 4) Sven Wikner; 5) Nils 
Eklöf; 6) Lars Lundberg. 

Hur har vi det med rävjägandet i Härnö
sand, SQllefteå Qch KramfQrs. Vad sägs O'm ett 
DM nästa år? Hör av er bQYs. 

73 de 
SM3BWY 

Att 	antalet rävjaktsdeltagare minskar 

framemO't höstarna är ett sQrgligt faktum, 
SQm åtminstO'ne i StQckhO'lm kunnat kO'nsta
teras de tiO' senaste säsO'ngerna. Till stO'r del 
berO'r det på att batterierna - Qch då vanli 
gen anQdbatteriet - lägger av. Många drar 
sig för att köpa ett nytt anQdbatteri för elva 
krO'nQr t. ex. i slutet av september, när kanske 
bara tre jakter återstår, för att sedan lå.ta 
det ligga O'ch åldras till i mitten av mars, O'ch 
med tanke på vad man under årens IO'Pp erfa
rit av 67,5-vO'ltsbatteriernas lagringsbestän
dighet så förstår man ju den synpunkten. 

I nästa nummer beskrivs en transistO'rO'm
vandlare, SQm gör slut på dessa bekymmer ge
nO'm att ersätta anO'dbatteriet i en fO'lksax 
el. dy!. På fyra 1,5 vO'ltselement a 75 öre kan 
man köra en sådan rävsax en hel säsQng (12 
jakter), ink!. glöd! Omvandlaren kO'star i an
skaffning lika mycket sO'm två anO'dbatterier. 
- Dess köldbeständighet, möjligheten att 
köra den på gastäta DEAC-ackumulatO'rer 
samt 1,5-vO'ltselementens livslängd ventileras 
O'ckså. 

SM5IQ 

'~WORKED ALL LA-WALA" 

utstedes av NO'rsk RadiO' Relre Liga, N.R.R.L., 
etter fölgende regler: 

1. 	 »NORGESSERTIFIKATET WALA» 
kan utstedes til alle radiO'amatörer verden 
O'ver. 

2. 	 KO'ntakter med LA-stasjO'ner etter 1. ja
nuar 1950 teller til sertifikatet. 

3a. 	Kandidater i Danmark, Finnland, Sverige 
Qg N O'rge må ha bekreftet 2 - tO' - fO'r
bindelser på fQrskjellige bänd med amatör
stasjO'ner i hvert av NO'rges 20 fylker. 
FO'rtegnelse Qver fylkene med kjennings
bO'kstav: . 

1. Qslo A + ) 11. Rogaland ...... L 
2. östfold B 12. Bergen ......... Q 

3. Akershus C +) 13. Hordaland . ..... R + ) 
4. Hedmark D 14. Sogn og Fjordane S 
5. O'ppland ...... E 15. Möre og Romsdal T 
6. Buskerud ..... F 16. Sör-Tröndelag .. U 
7. Vestfold ...... Z 17. Nord-Tröndelag .. V 
8. Telemark H 18. Nordland ...... W 
9. Aust-Agder I 19. Troms .......... X 


10. West-Agder K 20. Flonmark .... .. y 

+) 	For fylkene Qslo/Akershus og Bergen{Hordaland god
tas 4 forbindeJser 1 hver kombinasjon, f.eks. 3 fra 
Qslo og l fra Akershus (höyst 2 på samme bänd). 

KjenningsbQkstaven brukes bare når en 
statiO'n O'pererer utenfO'r den av Telegraf
styret registrerte adresse. Eksempel: En 
amatör med bO'pel TQllbugt. 23, OslO' har 
amatörstasjO'nen LAlA. Når stasjO'nen Qpe
rer fra denne adresse brukes kallesignalet 

LAlA. Opererer stasjO'nen fra Kirkegt. 9, 
OslO' brukes kallesignalet LAlA/A, O'g O'pe
rerer den fra et sted i östfO'ld brukes kal
lesignalet LAlAjB. 

3b. 	Kandidater i övrige land må ha bekreftet 
fO'rbindelse med minst 20 fO'rskjellige LA
stasjQner på hvilket SQm helst amatörbånd. 
Minst 6 av fO'rbindelsene må. vrere med fO'r
skjellige LA-stasjO'ner beliggende nO'rd fO'r 
PQlarsirkelen. 

4. 	 FO'rbindelsene kan vrere på CW eller phO'ne 
eller blandet, men ikke crO'ss-band, O'g mi
nimumskravene til raPPO'rter er RST 338 
eller RS(M) 33(3). 

5. 	 FO'rbindelser med mililrere stasjO'ner, radio
skQler eller andre stasjQner med prefixer 
sO'm LJ, LF O'g LH teller ikke i fO'rbindelse 
med dette LA - sertifikat. 

6. 	 Söknader med QSL-kO'rt fört QPP på liste i 
samsvar med rekkefölgen i listen i punkt 
3a sammen med en avgift på nO'rske kr. 
5,00- eller 10 internasjO'nale svarkuPO'nger 
- sendes: 

N.R.R.L., 

PO'stbO'ks 898, 

OslO', 

NO'rge. 


-VFO·
INNANFÖR ELLER UTANFÖR PANELEN 

-	 EN LöSNING 

, 
I 
I 
I 

j ~ Skall jag bygga in VFO :n i sändaren eller I 

skall jag ha den separat? Det är väl O'fta ett I 
I 

COAX I
av 	de stO'ra spörsmålen när man bygger nytt. 
Många anser det kan vara hugget sO'm stucket, 	 I l\:RG22/U,

1- -	 - - - - - L- ____ 1båda sätten har sina för- O'ch nackdelar. In 
byggd VFO gör sändaren mera kO'mpakt, men I 

I
det 	kan O'na vara svårt att kO'mpensera för I 

temperaturdrift. Med en vettigt byggd separat I 

VFO bör inte temperaturdriften erbjuda någO't I 


större prO'blem. Nackdelen här är alla led
 I c 
Iningar för strömförsörjning O'ch nyckling för


utO'm cO'axen för HF ut. Bygger man dessutO'm 
 Tx- CHASSIt: 
TVI-prO'of tillkO'mmer extra avlwpplingar Qch 

filtreringar. 


J 

En utmärkt lösning, tycker jag för min del i 
varje fall, är att bygga en s. k. remO'tely tuned Om man använder någO'n fO'rm av differen
VFO. Systemet är på intet sätt någQn nyhet, tialnyckling, spelar valet av O'scillatO'rrör en 
men för de sO'm ej har The RadiO' Amateurs viss rO'll. Här måste starten ske väldigt snabbt 
HandbO'O'k för någO't av de sista åren på bO'k för att O'utputen skall kunna vara uppe i full 
hyllan kan det kanske vara intressant att få styrka innan den egentliga teckengivningen i 
en blänkare om det i QTC. Principen framgår ett senare steg sätter in. Min gamla 6AG7:a 
av fig. Själv hade jag från början VFO :n helt visade sig vara väl långsam i den aktuella 
separat, så jag lät svängningskretsen sitta kO'Pplingen. Efter bläddrande i diverse skrifter 
kvar O'ch flyttade över röret med vidhängande upptäckte jag att man i detta fall rekO'mmenl) 
kO'mpO'nenter till själva sändaren. Naturligtvis dera de ett 6AH6 i stället (A MQdern Medium 
var det en Clapp, eftersO'm jag, för att i någO'n PO'wer Transmitter, QST OctO'ber 1955, 
mån travestera --5WS, är en amatör med W8ETU). Ett dylikt plockades i O'ch det funge
självaktning. rade utmärkt. Jag antar att ett 6AC7 går lika 

CO'axen mellan svängningskretsen Qch Qscil bra, men det har jag inte provat. 

latO'rröret bör lämpligen vara av typ RG 22{U. Den fristående svängningskretsen hyses i en 

(Firma JO'han Lagercrantz). Lämpliga anslut skärmad låda med relativt väl tilltagna mått. 

ningsdO'n för cO'axen är 83-22 SP hane respek DessutO'm är det lämpligt att skärma av den 

tive 83-22R hO'na. Det lönar sig att använda del av VFO :n sO'm finns på sändarchassiet 

O'rdentliga grejO'r här, eftersO'm just anslut från övriga kretsar. 
ningen är den kritiska punkten. 	 Eric Zachl'ison, -7AUO 
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Aktivitetstesten WASM 144 
Ansökningar har inkommit från - 5RT, 

150 poäng, -SBTT 148, -5BRT 140, -5BDQ - 5SI, -5FJ och - 5IT. ytterligare väntas 
124, - 7YO 120, ---4BIU 118, -5S1 108, - 5IT 

Resultatet av septemberomgången : -7ZN 

-5UU sedan det nödvändiga SM1-kortet in
107, - WE 105, - 5ABA 102, 6ANR 101, kasserats. Från - 2CFG har begärt loggut
- 5UU 101, 4NK 98, - 5XP 93, - 5AEZ 88, drag från de remarkabla kvällarna erhållits, 
- 7AED 88, -BPI 85, - 5FJ 77, -5MN 63, så att inga misstag görs ifråga om diplomens 
-RT 58, - 7BAE 51, -3LX 45, 7Crn 40, numrering. Om inte bröderna har något emot 
5CHH 33, - 5AAD 31, ---4PG 26, - AST 6. det, hade jag tänkt, att diplomen skulle utde
Lyssnare: 6- 2917 145 poäng, 4- 2937 129. las på SSA årsmöte. 

Följande tillgodoräknanden få r göras: SM2CFG berättar 
- 7AED 10 poäng, juli, -5FJ 59, juni, »Jag gjorde min entre på 144 den 1/9 efter 
-7Crn 10 juli, -5AAD 17 aug., - 5UR 10 diverse påstötningar från -3WB och - 5IT. 
lnars. Fick qso med -5IT men inte med - 3WE 

De bästa konds vi haft i någon omgång hit (hörbar 349). Förutom -5IT 569, körde jag 
tills. Omkring 768 mm och ca 20 plusgrader. -5AEZ, -5IP, - 5BDQ, -5RT, alla var 589 
Som extra krydda kom den sensationen att utom -RT 559. 
- 2CFG körde för fullt och att hans signaler Den 2/9 åkte följande stns fast för SM2 
hördes ända nere i SM7 ( Kalmar )! Flera mel (många kanske grät för att dom inte fick 
lansvenska stns k örde samtliga distrikt utom qso): -5BDQ, - 5UU, - 5SI, -5IT, -4BIU, 
SM1, där tyvärr ingen var qrv. Alla kommen -5BPI, - 5FJ, -5IP, -5BRT, -5ABA, 
tarer prisar m ed stor samstämmighet de fina - 5RT och OH1SM. Hörde oxo OH1MG. Sigs 
kondsen, så om bröderna inte tar illa upp, slo var fb, mellan 55 och 58 för alla. Jag var oxo 
par vi dessa bidrag till förmån för övl'iga ny hörbar den kvällen hos -7YO, men sri inget 
heter . qso. Får väl hoppas, att kondsen återkommer. 

Jag har vy svårt att kunna passa a lla kvällar 
SM6ANR har satt nytt rekord på 432 Mc! hr. Om tiden räcker, kommer jag med en 13 

Jag har bett - 6ANR själv berätta därom, el beam.» 
och här kommer Rolf: Finland hört i Göteborg på 144! 

»Beträffande 70 cm, fick - 7BZX och jag - 6BTT berättar: 
efter några tidigare misslyckanden första »OH1NL hördes här vid 21-tiden 439 men 
gängen qso den 29/8 med goda rapporter - inget QSO, det · hade väl kunnat bli QSO näs
han fick 58 på foni. Sedan dess har vi haft tan varenda kväll sista veckan men aldivite
flera qso:n, och sigs synes ligga någon S-enhet ten är väl inte så där över sig. OH-stns lägger
under 144 Mc-nivån. sig ju oxo lite tidigt, conds har ju haft peak 

Då jag visste, att DL3YBA hade bra utrust omkring eller efter midnatt. SM2 och 3LX 
ning på 70 cm och att SM7BE r edan hade haft nådde inte hit ner denna gång men nästa 
qso med honom, passade jag på under öpp gång. 
ningen den 419 och bad honom om en test på Man kan inte vända ryggen till många mi
70 cm. Trots 599-rapporter på 144 hörde vi ej nuter förrän det händer saker och ting. 
varandra på 70 cm, varför vet jag ej. OZ3NH körde GM2FHH via norrsken i går 

Nästa dag, 5/9, fick jag tag på honom på och hörde 5BDQ, 5MN, 6NQ m. fl. (Jag hade 
144 redan kl 1900. Denna gång hade vi bättre foni QSO med Basse och Ingvar under tiden.) 
tur och körde på 70 cm kl 1920-1935 med Det tycks vara omöjligt att slå ZN i någon 
rapporter 589 resp . 599. Distansen tycks enligt aktivitets-test, nu har han visst en eller två 
tumstocken vara ca 610 km. DL3YBA har ti poäng mer. Att det behövdes bra conds hä r för 
digare kört 808 km» (och det hå ller han en fullträff visste jag men att det behövde bli 
väldsrekordet på tillsammans m ed en engels så bra kunde jag inte ana. Några fler stns 
man -MN) . hördes men de var av den där svårfångade 

sorten så jag ansträngde mig inte för deras 
Våra hjärtligaste gra tulationer! Det har skull. 

sannerligen gått undan på 432 Mc m ed rekord Du får väl många rapporter om sista tiden 
på löpande ba nd denna sommar och J,öst. Från conds så jag tar det kort . 
futtiga 70 km har vi med ens kommit upp till Fredag 29/8 SM3 (första SM3-SM6?), 
distansen i världsklass. Heder åt dem som SM4, 3 SM5, 7 OZ varav Bornholm gladde 
drivit på utvecklingen inom detta band. mest. 
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heter det blev emellertid uppenbart, hon 
garna normala qso men en del godbitar hör

Måndag 119 6 SM5 ett par OZ de andra da
t. o. m. snackar fullt läsbart på foni. Det kun

des, exvis TV-Dresden fre- , lör-, måndag på de jag nogsamt konstatera vid en avspaning 
direktstrålningen. Nu undras när Sthlms av SM5:s aktivitet på bandet under kvällen 
hamsen skall upptäcka att AM modulering och natten. 

.Ändå måste jag nog säga att SM2CFG:sinte har någon jämnlike, ställ sedan in ev. 
framträdande på scenen var den roligaste uppklipper så man slipper höra bilarna via mi
levelsen ,under den gångna veckan. Nu finnskrofon oxo. Lyssna på SM7ZN's modulering 
det hopp mer än någonsin att SM2 kommerhan är RS 52 här vid QSB, och det skulle alla 
loss ur )) isoleringen». Ihärdigheten hos CFGkunna vara. Se CQ 1956. (Det är ju än så 
fick till slut sin belöning och det är han vällänge endast TV till 2200 så skyll inte på TVI, 
värd. Roligt oxo att - 3WE, 3LX, OH-stns,BCI är lätt avklarad.) 
4NK samt flera i SM6 allt oftare börjar hörasFår jan nu påminna om en liten W ASM

tabell i stil med QST, det ger nog mera glans i SM5. Var viss om att oXo SM1 är i faggorna . 
SM1BSA har snart tx:en klar, convertern ståroch intresse åt de lyckliga. Jag har nu SM3
körklar, en long-yagi väntar bara på uppflytt7, ANR 4-7 och ZN l, 3-7, BIU 2-7, BXZ 

4- 7 liksom AED PQ BC och OZ3HN m. fl.» ning från gårdsplan till takplan och sedan är 
det dags för aspiranterna på WASM att an

Premiär-qso: n mäla sig. ))
I Bad Godesberg ville EI2W gärna, att det -7YO: ))På auroran körde jag SP3PD, 

i de olika länderna upprättades listor över SP5AU, LA4RD och flera tyskar. Hörde PA0, 
premiär-qso:n mellan olika länder. Entusias ON, GM och OK.» 
men över förslaget var inte så där över sig. - 5BDQ: ))Körde på aurora den 4/9 -7BCX, 
G2AIW har emellertid fullgjort sin skyldighet - 6BTT, -7BIP, SP5AU, SP3PD, DL1FF, 
vad Storbritannien beträffar och översänt en DL3YBA, DL7FU. Bl. a. följande stns hördes: 
dylik lista. Följande har intresse för oss : DL9ARA, ON4BZ, G5YV, LA4VC. )) 

G - SM G5YV-SM7BE 1.6.51 -3WE: »Ja, så fick även jag uppleva en 
GM - SM GM2FHH-SM6ANR 22.7.55 Auroraöppning, och det var rätt intressant. 
GW - SM GW2ADZ--SM6QP 1.7.53 Jag hade skeed med - CFG men i stället fick 

GC, GD och GI har ännu inte haft kontakt jag BPI på bakändaen och strax efteråt en 
med SM. Jag ber om hjälp med uppgifter om SM7 i Malmö. Under kvällens lopp hörde jag 
premiär-qso :n med övriga länder, så att vi sedan SM5 och SM4 omväxlande direkt och 
kan få vår lista klar småningom. Ett färskt på Aurora med beamen norrut. Skulle man 
bidrag kommer förresten här nedan! vilja besvära sig med en uppställning - för 

mitt eget minnes skull så skulle det se ut un
SM6ANR har haft qso med Tjeckoslovakien gefär så: 

på 144! 2200 5BPI S7 D (direkt) QSO
Rolf skriver: 2215 5ABA 7 D hrd 
»Fick den 5/9 qso på 144 mer OK1VR/P Id 2215 5BDQ 9 A (aurora) ))

2250, rprt 569 resp. 579. Han var på Klinovic 2216 7BCX 7 A QSO
Hill med OK1WR och OK1CK för Europates 2228 7ZN 7 A hrd 
ten. Fick även qso med DL9ARA och hörde ~~ 5BDQ 7 D » 
andra DL-stns.» 2235 5XP 7 D » 

Aurora 
 2236 7YO 6 A QSO 

Norrskenet den 4/9 var ovanligt praktfullt, 2238 4NK 6 A hrd 
i sitt grannaste skede en kraftigt utvecklad 2249 7BAE 4/0 A QSO 
korona med centrum strax söder om zenith. 2258 5AY 7 D hrd 
Det radiomässiga utbytet var oxo impone 2306 5AEZ 7 D )) 
rande : - 7BAE rapporterar t. ex. att han 2310 5BDQ 8 D )) 
hörde SP, DL, DM, ON, G, GM, LA, OZ och - 6BTT: ))Oj, oj, en sådan natt, den bästa 
SM3-4-5- 6-7 (SMl-2 var troligen inte hitintills, fick 7 länder. Hörde TV-Dresten och 
igång den kvällen, tyvärr). många 50 Mc reflektioner vid 1800, sedan, 

-5BPI: ))För att nu inte tala om AURORA som vanligt höll jag på att säga, paus till 
condsen 4/9. Började lyss vid 19-tiden, Dres 2100 då SM5BDQ och SM5S1 hördes 533 m en 
den TV in på Aurora, fortsatte lyssna och när ni! svar. Norrskenet verkade tunt här då m en 
den TV-stn stigit i signalstyrka uppemot S 5 det ökade framåt 2130. Ljuset från stan gör 
blev det fart på keyen. Under omväxlande ju observationer svåra. 
CQ DX och svar på CQ slogs jag med andra i Sedan brakade, eller surrade det i gång, läs 
SM5 om att få qso med SP-stns, DL, OZ och bara: 
LA. Efter 7% timme nödgades jag kl. 02 .30 2150 SM7ZN 423 hörd 
lägga av m ed konstaterandet att utbytet blev 2157 SP3PD 533-566 QSO Första SP
+-0 . .Ändå gick ex.vis DL3YBA in med ätsk. 2214 OZ9AC 533 hörd 
över S9, tidvis foni, likaså OZ och l av SP 2223 SM5BRT 55-56 QSO direkt beamen 
stns. En sån där riktig festkväll, där dock nån mot NO 
tallrik med välling inte nåddes med min lilla 2235 SM7BE 533 hörd QSO 4NK 
slev. Att fröken AURORA bjuder på möjlig 2251 SP5AU 543-567 QSO andra SP 
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2300 DL7FU 543 hörd 
2312 SP5AU 323 » 
2351 SM4NK 533 » 
2352 SM6NQ 533 » 
2356 SM5BDQ 555-575 QSO 
0005 LA4VC 59+- 59+ direkt QSO 
0012 DL3YBA 563-565 QSO 
0017 SM7BAE 583 hörd 
0023 SM7PQ 573 » 
0023 SM7ZN 573 » 
0023 SM7BAE 573 » 
0023 SM5BDQ 573 » 
0024 SP5AU 543 » 
0024 SM5BRT 533 » 
0025 DL7FU 553-571 QSO 
0034 DL1FF de LA4RD 543 
0036 DL6QS 553-573 QSO 
0048 GM2FHH 533 hörd beam nord 
0050 SM5Ay 553 » 
0100 GM3LAV 553 » 
0104 DL1FF 533 
0108 GM2FHH 533 » med CQ 
0113 SM7ZN 523 » 
0118 SM5BPI 543 » 
0122 DL1FF 543 » 
0122 SM7PQ 533 » 
0123 SM5IP 423 » 
0124 SM5BDQ 573 » QSO med DL3YBA 
0126 DL3YBA 553 » 
0126 DL1FF 563 » 
0126 SM7ZN 553 » 
0130 LA8MC 423 » 
0132 SM7YO 533 » 
0132 SM7BCX 523 » 
0138 GM2FHH 443-566 QSO 
0149 SP5AU 543 hörd i QSO 4 NK 
0151 SP3PD 553 hörd calling 7ZN 
0150 SM5BDQ 543 hörd calling DL7FU 
0156 DL9ARA 543 QSO men fadade utt 
0205 SM7BZX 543 hörd 
0205 SM5BRT 543 » 
0214 SM7ZN 543 » 
0215 SM5MN 423 » 
0217 OZ7DK 423 » 
0217 SP5AU 533 » 
0218 SM5MN 523 » 
0224 LA4RD 533 » QSO GM2FHH 
0230 LA4RD 533 » 
0244 G5YV 553-564 QSO 
0258 G5YV hörd med CQ 523 
0320 GM2FHH 423 hörd 
0320 SM5MN cq de 313 
0231 DL1FF 313 hörd 
0325 LA4RG 323 » 
0326 DL1SN 432- ? QSO fadade ut sri 
0342 SM7BCX 59-59 eftersnack till 0412» 

-4NK hade också en lyckad kväll 4/9 med 
bl. a. DL3YBA, DL1FF och SP5AU qso:ade 
jämte en hel del SM-dx. Gunnar erhöll bästa 
reflexerna med beamen i 30°. Han hörde dess
utom OZ9AC, OZ3NH, LA8MC, LA4RO, 
ON4BZ m . fl. 

6-2917 : September: 

3 : 	Började lyssna 1940. Då reflexer på 50
65 Mc och FM-UKV. Fortsatte fram till 
abt 2145? Max 1946, 2030. 144 Mc nil. 

4: 	Började lyssna 1745. Då många reflexer 
på FM-UKV men 50-65 Mc ganska då
ligt. Var tydligen på nedgång. TV-stn 
145.25 Mc kl 1745-1803 S5 i början och 
ant NV. Abt 1920 kom TV Dresden in 
igen, ökade sedan, max 1956 S8 och ant 
ONO. Dog bort 2012. Sedan hördes den 
kl 2020 SI Ant ONO, kl 2039-2045 Sl-3 
Ant NNV, kl 2102-2119 Sl-4 Ant NV 
och 2142- abt 2230 då den slutade S5- 8 
Ant ONO. OZ7IGY kl 1935-1944 S3 Ant 
NNV, kl 1956 S4 Ant N och kl 2232 S3 
Ant N. DL0IGY kl 1935-1944 S4-5 Ant 
NNV, kl 1955 S6 ONO, kl 2116 S3 NV, 
kl 2151 S2 ONO, kl 2234 S4 ONO, kl. 
0012-abt 0200 S2-5 Ant. ONO. På 144 
Mc hördes följande hams : Kl 1937-1940 
G5MA 564 Ant NNV. Kl 2149-0210 inte 
mindre än 48 stns. Dessa voro: GM2FHH, 
-3LAV, SP3PD, -5AU, PA0MZ, DL1FF, 
-RX, -3YBA, -6QS, -7FU, - 9ARA, 
LA ?AA, -4RD, -VC, -7WA, -8MC, 
OZ2BB, - 3NH, -7BB, -9AC, -NI, 
SM3WB, -4NK, -5NO, -BDQ, -SI, 
-BRT, -XP, ABA, VL, AY, ON, RT, lP, 
MN, BPI, AP, - 6NQ, ANR, BTT, -7YO, 
ZN, BZK, BAE, BYD, PQ, BIP, BCX. Alla 
stns utom GM och P A starkast med ant 
abt ONO. GM och P A med ant NO. Sig
nalstyrkorna 62-8. Nil reflex 144 Mc kl 
2304-2324 och 2334-2345. Jag gick QRT 
0210, lyssnade sedan kl 0605 men nil då. 
Norrskenet synligt nästan hela tiden jag 
lyssnade. Starkast abt 2230 , då en stor 
praktfull corona mitt upp i zenit. Norr
sken även lå ngt i söder. 

5: 	Abt 2030- 2200 en del sigs på FM-UKV 
som jag tror var reflexer. 

7: 	Någon gång mellan 1530 och 1635 bör
jade reflexer komma och dessa höll på till 
abt 1835. Max 1710. 144 Mc nil. 

14: 	Soleruption. Solbrus på 50 Mc kl 1005
1032. 144 Mc ni!. 

H, 15: Nil aurora. 
16: 	1835-abt 2300 reflexer på 50-65 Mc och 

FM-UKV. Max 1910, 2112, 2135, 2205. 144 
Mc nil. Norrsken synligt abt 2205 och 
2220. 

25: 	Började lyssna kl 1730. Reflexer på 50-65 
Mc kl 1730-2105, 2140-2235. På FM
UKV kl 1730-1920, 2025-2048, 2136
0030 . Max 1750?, 1830, 1850, 2035, 2150, 
abt 2350 . Jag först QRT 0030, lyssnade se
dan några minuter abt 0100, 0200, 0300 
men endast någon r eflex på FM-UKV. 
0620 nil. På 50 Mc hördes LA7Y, LA9T, 
SM6ANR kl 1735- 1745. 144 Mc öppet via 
aurora: kl 2145-2153 TV-stn 145.25 Mc 
S5- 7 NO, kl 2150 OZ7IGY 545 N, kl 2337 
-2355 och 0005-0025 DL1FF och 
SM6BTT men vy svagt. 
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26 : 	1700-1930, 2145-2200 några svaga re
flexer endast på FM-UKV. 

30: 	Började lyssna 1700. Reflexer på 50-65 
Mc och FM-UKV kl 1700- 2140 och 2215
2350. Max 1805, 1915, 2040, 2230, 2320. 
144 Mc nil. 

Distansrekordet på 144 inom Sverige 

Jag skulle tippa att det hålls av -3WB
-7BCX. Har nä.gon kört längre, så hojta 
gärna till. 

Ny lyssnaramatör 

Skaran av våra duktiga och samvetsgranna 
lyssnaramatörer på 144 ökas stadigt. Senaste 
tillskottet är SM7-2843 i Åhus, som härmed 
hälsas välkommen. Han har fått hjälp av 
-7AED, -7PQ och -7ZN. 

Per lämnar följande upplysningar om DM
land : 

östtyska hams som är QRV pä 144 Mc: 
DM2ABK, DM2ACM, DM2ADJ, DM2AFN, 
DM2AFO, DM2AIO, DM2ARN och DM3KDN. 
DM2AFN (som tyx vara den mest aktive) kör 
varje lördagskväll frän kl 1900 till midnatt. 
Antennen är en 16-elements beam i fyra vå
ningar. 

SM4-2937 vill i QTC ha frekvensförteck
ningar över DL, SP, OZ, P A , F , HB, G, GM 
och OE. D et var inte smäpotatis det, Kalle! 
Det brukar vara knepigt nog att fä. in de 
svenske. Om Du ber - 6BTT och - 7ZN, kan 
dom nog hjälpa Dig med qrg för de oftast 
hörda dx:en, gissar jag. 

Ev. danska försök på 1200 Mc 

-7BOR, Egon skriver: 
»OZ9AC och OZ9BS planerar att göra för

sök med 1200 Mc. Detta band har ju inte till 
delats amatörerna i OZ, varför särskilt till 
stånd mäste sökas hos Post- och T elegrafvä
sendet. I skrivande stund vet jag inte om det 
har beviljats ännu. » 

Dags för distriktsvisa frekvenslistor 
på 144 igen 

Vädjar åter till -lBSA, - 2CFG, - 3WB, 
-4NK, - 5BPI, -6BTT och -7BOR att in
komma med listor (maskinskrivna) över re
spektive distrikt , upptagande qrg, call, qth. 
Ta denna gång med rubb och stubb, även så
dana stns, som sällan är qrv. Vi behöver lis
torna även för ett annat ändamål denna gäng: 
det börjar faktiskt bli lite qrm pä. 144 (påta
lat av - 7BE, - 7YO m . fl.) , och vi måste få 
en överblick över var hopklumpningarna på 
bandet är belägna. -7BE, Åke har ett bra 
förslag: då listorna publicerats, bör nykom
lingarna som står i begrepp att köpa xtal få 
en anvisning om var det kan vara lämpligt att 
lägga sig för att ha bästa chansen att komma 
ut. Eventuellt kunde också de firmor som säl
jer xtals hjälpa till genom att med hjälp av 
listorna råda kunderna. 

Meteorseatter 

-5BDQ rapporterar: »Skeds med G3HBW 
har körts via meteorreflektidher 10/8- 15/8. 
G3HBW loggad 11/8 kl 0627, 15 burst 5 sek, 
ping upp till 5 sek. 12/8 pings kl 0607. I brev 
har motparten meddelat, att han hört mig 11/8, 
15 sek burst samt många pings.» 

Fb Thord. I RSGB Bulletin säger G2AIW, 
att därest qso kommit till stånd vid detta till 
fälle , hade det sannolikt betytt nytt eu ropa
rekord. 

-6BTT har sänt mig tape från G3HBW och 
HB9RG med mottagna sigs från -6BTT. 

432 Mc 

-7BAE skriver : »Min nya konverter är nu 
färdig och fungerar ufb. I stora drag ser den 
ut så här: xtal 8 Mc, 6J6 3:e överton och 
dubblare till 48 Mc, 6J6 dubblare 96 es tripp
Iare till 288 Mc. Som mixer 6J6 push-push och 
som hf EC80 gallerjordat. Mf är alltså 144 Mc. 
Konvertern ansluts till min 144 Mc dito, som 
är en Elfa med E88CC.» 

Duct-fenomen 

- 3WB är förvånad och inte så lite besviken 
över att han inte lyckades höra -2CFG undel' 
de stora kvällarna. Såvitt jag förstår , har 
detta berott på ett s. k. duct-fenomen, dvs sig
nalerna från - 2CFG, som var troposfärav
böjda, har passerat över Gävle för att gå ner 
längre söderut . Eller vad säger -5SI? 

Om brevskrivning 

För ungefär ett år sen eller så nämnde jag, 
att jag tyvärr inte hade tid att sända brevsvar 
till medarbetarna i spalten. Efter en tid kom 
det dock epistla r , som krävde brevsvar. Tänkte 
att ett undantag kan man väl göra, det är ju 
synd att folk ska gå och vänta på svar. Tänkte 
så ett par gånger till och sen var lavinen igång 
på nytt. Nu måste det sorgesamt nog sättas 
punkt. Om Du har spörsmål, så formulera det 
så att ett kort svar i spalten är tillfyllest. 
Tackar! 

Li kströms-Oskar har kört W AC på 145 Mc! 

Under intrycket av de stora händelserna vid 
månadsskiftet augusti- september sparkade 
vår gamle vän Likströms-Oskar igång på 145 
Mc (omkr) med en blåslampa och en Ultuna
modulerad, självsvängande osc. Enligt till 
spalten ingångna underrättelser lyckades han 
på otroligt kort tid köra WAC på detta band. 
Vid företagen kontroll visade sig uppgiftsläm
naren vara en av Oskars TV-tittande grannar. 
Denne hårt prövade man vidhöll, att W AC 
måste betyda Worked All Channels. 

-MN 
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är beteckningen på ett nytt spolsystem för 
mottagare från Torotor (finns bl. a. hos Elfa) . 
Den äldre typen 3 OFA 5 lär inte längre till 
verkas, men det nya systemet påminner i 
uppbyggnad om det gamla. Frekvensområdet 
är detsamma, men den nya typen är avsedd 
för en mellanfrekvens av 1900 kels (vridkon
densator, BFO-spole och eventuellt en MFT 
medföljer varje spolsystem) och är till stor
leken mindre. Det är framför allt höjden, som 
reducerats och spolsystemet är som gjort för 
att monteras i Elfas största skärmbox med 
lock (kat.-nr K 432). Liksom den äldre typen 
har 3 OFAS 5 två nackdelar: vridkondensa
torn är ej linjär och bandspridningen är dålig 
vid lägre bandkanten (spelar ringa roll om 
avstämningen förses med väl tilltagen utväx
ling) och uppvärmningsdriften är i längsta la
get (20-40 minuter beroende på band). önsk
värt vore att oscillatorspolar'na hade lindats 
på keramiska stommar i stället för på po
lystyren d:o. Monteras emellertid spolsystemet 
på välventilerad plats och ej för nära värme
källor (rör, trafos eller högwattsmotstånd) 
torde dock även denna olägenhet kunna redu
ceras. I övrigt är 3 OFAS 5 en lyckad ska
pelse, den mekaniska stabiliteten är god, in
terna ledningar korta och kretsarna (induktiv 
koppling även mellan HF och blandare!) är 
selektiva och löst kopplade. Risken för besvär 
med spegelfrekvenser är alltså ytterst mini
mal. Frekvensområdet är uppdelat i 5 band, 
som vardera med obetydlig överlappning täc
ker ett amatörband (80-40-20-15-10 mbl . 

Som HF-rör k a n rekommenderas antingen 
någon brusfattig pentod (om AVC skall an
vändas på HF-röret t. ex. EF85, annars EF80) 
eller någon dubbeltriod i kaskod eller »S 9-er 
koppling». Som blandarrör anges på spolsyste
met triod-heptod, men det går givetvis att an
vända brusfattigare blandarkopplingar med 

r/u, ~ZG#.".----=-:..!- . ._J 
~,3v
,,/Jo 

Konventionell mottagarlngi!.ng utan AVC med 3 OFAS 5. 
Beteckningarna i galle r- och anodkretsar hänför sig till 
avbildningar pi!. spolsystemet. R" Cn monteras om möj
ligt i skärmburken. R a är HF-volymkontroll. 

R, 1S0 ohm 'h W 

R" 32 kohm 'h W 
R. 50 kohm (tri!.dUnd. pot.) 

K, 50 kohm 2 W 


Rs 2 kohm 'h W 

R. 22 kohm 1 W 

~7 150 ohm 1 W 

Rs 41 kohm 1 W 


R, 2 kohm 'h W 

C, + • + o 3-gang (medfölj. spolsysl.) 


ClO 50 pf (keram) 

C II 150 pf ( kera m) 


C , . ; CH 1000 pF (dlsc keram) 

övriga kondensatorer 10000 pf (dlsc. 


HFD, 2.5 mh 

MFT= . M. F. 1900/1> 


keram.) 

pentod- eller triodblandning, men för att i så 
fall slippa dragning mellan kretsarna vid 
trimning, bör separat oscillatorrör användas 
med katodföljare. 

Då mella nfrekvensen är så hög som 1900 kc 
är det nödvändigt att göra mottagaren till en 
dubbelsuper (det går bra att gå direkt från 
första till andra blandaren via en MFT) för 
att få god selektivitet. Väljer man en andra 
MF av t. ex. 110 kc/s (med BFO på denna fre
kvens), torde det gå bra att använda den m ed 
spolsystemet levererade BFO-spolen (1900 
kc/s) i a ndra oscillatorn. Om järnpulverkär
nan urvrides tillräckligt hamnar den på 2010 
kc/s. Om man sedan sätter till en omkopplare 
med möjlighet att koppla en kondensator av 
lämplig storlek parallellt med oscillatorspo
len, så att frekvensen blir 1790 kc/s, får man 
en möjlighet att välja övre och undre sidband. 

13 de SM50XF Bo Hellström 

Förening en Sveriges Sändareamatörer 

Medlemmar i Old Timers Club 
1955-1958 

SM5WJ Ivar Westeriund SM6UP Roland Aberg 
SM5UH A.ke Palmblad SM5WK Henry Hedström 
SM5WZ Reimar Stridh SM5VW Sven Stjerna 
SM1UV E:rlc Bjarne SM5WI Harry Akesson 
SM5RH Bertil Arvidsan SM50H C hristian Lingen 
SM5ZD Per-Anders Kinn- SM3BOE Ossian Friberg 

man SM3XJ Abraham Persson 
SM5RV Sture Malmberg SM5SC Eric Holmberg 
SM5S1 Gösta Siljeholm SM5QN Stig Erik Petersson 
SM3WB Sven Granberg SM5UN Elis Sjöström 
SM1SZ Olle Palmblad SM40S Gunnar Ljunggren 
SM5PA Folke Thor SM4NE Erik Slljedal 
SM4RZ Ove Mogensen SM4NK Gunnar Karlsson 
SM4SS Sven Conning SM5NG E . B. Modin 
SM4UJ Gösta Ahn~r SM50K Ake Als~us 
SM4YU Sten W"hlin SM5TO Mats Holmgren 
SM2VP Helmer Fors~n SM5UC Axel Nordgren 
SM1HM Herbert Mårtens- SM5UM/S Gös ta Westerberg 

son ex SMVL Emil Barksten 
SM5UQ Sven K i!.lIberg SM5YT Nils-G. Gejvall 
SM3XT Gösta Nylander SM5YV Boo Sangberg 
SM1XU Henry Ericsson SM5ZK Bo Palmblad 
SM3ZF Karl Svensson SM5ZP John Jonsson 
SM5UU Hugo Gruen SM5ZX Erik Malmberg 
SM4PG Sven Jansson SM5LF Allan Jonsson 
SM5PL Rolf Grytberg SM5LL Hilding Andersson 
SM3RN Sven Bernhotm SM5LN Martin Höglund 
SM1QY Gunnar Ekström SM1PQ Lave Bengtsson 

Resultat från PACC-testen 1958 
Kolumn 1 = anropssignal. 2 slutpoäng. 

3 = antal QSO. 4 = multiplier. 
Telegrafi 

Holland övriga 
PA0LOU 131228 415 116 OH2YV 8526 98 29 

VO 13968 216 92 G3IQE 5544 11 24 
VB 56693 225 89 DM2ABL 5125 69 25 
ADP 54693 244 17 SP9EU 5025 61 25 
VDV 41955 249 69 FA9VN 5025 61 25 
WTJ 34506 115 11 SM5AHJ 4950 66 25 

Sverige 
SM5AHJ 4950 66 25 
SM5AJU 2193 43 11 
SM1EH 1440 32 15 
SM4BPJ 1395 31 15 
SM5CCE 1260 30 14 
SM1CFB 192 22 12 
SM5YG 528 22 S 
SM3QJ 180 12 5 
SM5AHK 48 8 2 

Nägon svensk deltagare fanns inte I telefoniklassen. 
73/CCE 

K7AHO, 
Marten Martenson, Worland, Wyo., emigre
rade från SM3 år 1928. Han är vy gid för 
QSO med SM dagligen kl. 06.30 SNT abt 
14,10 Mc/s. Han kör abt 1 KW, 3 el beam, 
rx SX 101. Pse Isn boys och QRS gärna på 
svenska. 	 -BlY 

QSL 
Härnedan y tterligare några nykomna kort. 

C07HQ GC3HFE VS1BBjVS9 VS9MA 
DU1RTI KH6MG VS1FJ XW8AC 
EA8BF OQ5PE VSlIFW ZD3G 
ELIX VP8BO VS1JF 9K2AQ 
FP&AV VQ3ES VS4JT 

5DX 

Internationell CW-test, 
"OK-DX Contest 1958" 

Testen anordnas i år för andra gången av 
Czechoslovak Central Radio Club. 
R egler: Under testen skall så många länder 

. som möjligt enligt DXCC-listan kontaktas. 
Endast' en kontakt per station och band får 
räknas. Kontakter med eget land räknas 
inte. 

TideT: Testen börjar 0000 GMT och slutar 
1200 GMT, söndagen den 7 december 1958. 

Band: 3.5, 7, 14, 21 och 28 Mc/s. 
Am'op: Test OK. 
Testmeddelande : 6 siffror utgörande RST följt 

av konktaktens nummer med början vid 
001. Kontakterna numreras i följd oavsett 
om flera band användes. 

Poäng: En poäng erhålles för varje sänt test 
meddelande, och två poäng erhålles för varje 
rätt mottaget testmeddelande. Kontakter 
med OK-stationer ger dubbel poäng. 

MultiplieT : En multiplier erhålles för varje 
kontaktad kontinent per band, och följakt
ligen kan max 30 multiplier erhållas. 

Klassindelning: 
l. Single-operator stationer. 
2. Multi-operator stationer. 
Varje station skall i loggen ange om han 
önskar tävla på 
a. ett band. 
b. samtliga band. 

LoggaT: 	Separata loggar måste användas för 
varje band, och de måste innehålla följande 
data: a. datum. b. tid GMT. c. motstation. 
d. sänt nr. e. mottaget nr. f. poäng. g. mul
tiplier. (Endast för första kontakten med 
varje kontinent per band.) 
Följande försäkran måste bifogas loggen : 
»Herewith I declare that I have observed 
the rules of this contest as weil as the 
regulations of the licensing authority in my 
country and that all the data stated in this 
log are true. Signed 

N. N. » 
D iplom: Den segrande stationen i varje klass 

kommer att tilldelas ett diplom och en 
flagga. De två närmaste erhåller ett diplom. 
Dessutom utdelas ett diplom till den seg
rande stationen i varje land. 
Diplomet »100 OK Award» utdelas till den 
som kontaktar 100 olika OK-stationer. 
»S6S Award» tilldelas den som kontaktar 
alla kontinenter. Om detta skett på ett se
parat band utmärks det med en sticker. 
Inga 'QSL erfordras för dessa diplom om 
fordringarna uppfylls under testen. 
Loggarna måste senast den 15 januari 1959 
sändas till 

Czechoslovak Central Radio Club, 

Box 69, 

PRAGUE 3, 

Czechoslovakia. 


Testkommittens beslut kan inte överklagas. 
13/00E 
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Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

H AlJl-annonser 

Denna. a.nnonsspalt är öppen för radJoa-malörer, som i 
(] enna sin egenskap rU{tn.r sig till andra radioamatörer. 
Annonspris l Itr per grupp om 42 bOI{stäver, siffror eUer 
tecken, dock lägst 3 k.r. Icke SSA-medlemmar dubbel 
t ....xa. Test och likvid !.nslindas var för Sllr till kansUet 
före den ö I mAnaden föro införandet. Annonsörens 
8.RrOpssignal s],al1 utsättas ) annonsen. Enllbart post
box godtas således ej som adress. För J.::ommersleU 
annons gliller QTC ordinarie nnnonspriser (se omsla.
gets andra sida). I tvel<samma fall förbehåller sig red. 
rii..tt att avgöra, om annons skall anses som komnlcr
slell. 

Säljes 
SÄNDARE, 80- 10 m, vfo, 100 w, CW, NBFM, AM, 
Snygg rack. Säljes till bögstbjqdande, lägst kr. 600 :-. 
SM5CBD, L. Lerhammar, Un 010/1922 7l efter kl. 18. 
BC342 M CONV. 450 :-. '1 Tranceivers 22-25 Mc m 
handmik 60:- st. SM3ANH c/o ]IL Freden, Snickar

gat. 3, S-\'all. 

QRO LII(RII{TARECHASSm inneh. l st Trafo 1,75 

kVA 2 X 2000/1500 V, 1 st FiIlerdrossel, kapslad. 2 st 
Oljekond. 2 MF, 3000 V, l st Bleeder 20 kohm, 160 W, 
1 st do 10 kohm, 100 W, 2 st 866 A, pris 250:-. 
1 st Trafo 2 X 1500 V, 300 m A, 65:-. 2 st 813 m hål
lare, per st 30:- samt massor av komponenter (B & 
W-spolar, vrldk.ond., glimmerkond., rör m. m.). Vrä
kes bort av utrymmesskäl. Lista mot porlo. 100 % 
svar. S~f'JONA, Yngve Tröjer, Asgatan 4, Ljungby. 
Fn i\lOTTAGAl~E ur TCS-13 (fabr. COllins) delv. 
omb. 7 rör+inb. IIkr. (220 V AC), 3-18 Me i 3 band, 
hf-,2 mf-steg (455 ke) , ant. trim, AVe/man., BFO
piteh m. m. säljes för 290 kr. ink!. frakt. Si\f5CXF, 
Ho H ellström, VllSby gArd, Vn,uentuna. 0762-24416. 
SISTA OHANSEN, överblivna grunkor gär på SRA's 
auktion de n 5! DROSSEL, 85 ohm, 10 H , 100 mA , 
5,5 kg, kapslad kr. 22:- . Nil.TTUAFO i samma utfö
r a nde, prim. 220 V, sek 3 Ilndn. 2 X 2,5 V 3 + 3 + 6 A, 
kr. 21:-. 2 st. 8H, nya, ii 15:-. XTALLER ä 6:-: 
7000, 8006,7, 8025, 7500 kc/s. RATODSTRALRöR 
DG7-2 m. hällare och skärm, nytt, 12 :-. -5AYH, 
G. Nilsson, BIsIttarg. 4, Hägersten. 
TRAFD(MOTTAGARE, fabrikat Hallicraflers, typ 
S 40B, 7 + l rör, 540 kc-44 Mc i fyra band. Försedd 
med separata HF/LF kontroller, noise limiter, pitch
kontroll och standby/receive omkopplare. Anslutning 
för 115/120 volt växelström. Pris 490 kr. Svar till 
SM5AFI, Olle Jönsson, Arstagatan 29, Ujljlsala. Tfll 
47377. 
MOD. 50 W LF 10 rör med likr. es Dyn. Mike. 275:
kr. SM7AlA, Ängsvägen 1 H, RrlstJanst.ad. Tfn 12653. 
TX 50 W CW-FONE (AM) i golvrack av trä samt 
en 3W UK M/39-III-stn säljes för tillsammans 350 
kr. Sl\I5AGB, Staffan Ulvönäs, Barkassvägen 23/2. 
Lidingö, tfn 010/653364. 
nC-3'18R m inbyggd likriktare och S-meter. Separat 
10m konverter och högtalare. SÄNDARE, 80-10m . 
Inpt 80 watt tgr. Vfo=modif. Geloso. Säljes till 
högstbjudande. SM5QR, Axel Carleson, Regerln.f;svä
gen 6 b, Nyköping 2. 

Redan nu kan Du 

BETALA 
MEDLEMSA VGIFTEN 
för år 1959 

så sparar Du in avgiften vid 
årsskiftet. 
Den är fortfarande 25 :- och 
postgirokontot 52277. 

SM4DY 

SM5PM 
SM2AZR 
SM2BXQ 
SM2BQT 
SM2BRW 

SM3- 3024 Johnsson, Lars G., H embygdsvägen 10, Sol
lefleä 2. 

SM3-3025 Persson, Göte, Odens lundsvågen 11, östersund. 

Adress- och signalförändringar 

SM2BH 

SM5BU 

SM7JJ 
SM7RQ 
SMöTP 
SM5APA 

SM8ALF 
SM6APH 

SM5AFL 
SM6AUM 
SM5BVF 

SM5BMI 

SMGBSK 

SM6BDM 

SM5BQQ 

SM6BTT 

SM2BHX 
SM1CPB 
SM5CJD 

SM1CXE 
SM4CZH 
SM6CJI 
SM6COI 

SM5CVI 

SL5BO 
SM:5-2961 Hansson, Hans, Molinvägen 4, Bromma. 

Snart måste Du hörja! 
Julklappstider stundar och man vill 
gärna ge sina amatörvänner en liten 
hälsning. 

GÖR DET MED 
VÄGGLÖPAREN 

5 färger - 33 X 63 cm - 6 kronor 
SSA FöRSÄLJNINGSDETALJEN 
Stockholm 4 Pg 155448 

SSA:s kansli den 10 oktober 1958 

Enstam, Olle, Sporrtorpsvägen 19, Gränges

berg. 

Fröberg, Lars-Erik, Bordsvägen 16, Enskede 6. 

Vikberg, Roger, Lulevågen 20 F, Boden. 
Eriksson, Ulf, Kyrkogårdsgatan 4 B, Boden. 
Nyquist, Carl Gustaf, 2 komp S 3, Boden 19. 
Westman, Kjell, Box 1103, Sandgatan 29, Lu
leå 3. 

SSA:s l<ansll den 10 oktober 1958 
Åkerström, Karl-Yngve, Gammelängsfortet, 
Boden. 
Eriksson, Bengt, V:a Alma, G:a Säby, Akers 
Runö. 
A l{esson, Arne, Svanebergsgatan 15, Kalmar. 
Persson , Martin , Rönnbackegatan 67, Hohög. 
L ange, Torsten, Västerängsvägen 14, ÄI vs jö lo 
Mitnitzky, Ingemar, Porlabacken 28, Bandha
~en . 

Hänel, A rthur, Thorden Lines AB, Uddevalla. 

Wieek, Bengt Olov, c /o d'Orchimont, Eklanda

gatan l , Göteborg. 

Bram, Göran , Björkstigen 3 , Västerhaninge. 

Persson , Bertil B., Å kergatan 15, KungälV. 
Bervenmark, Henry, Porlabacken 35. Bandha
gen. 

Granstedt, Kurt , Fyrspannsgatan 99, l , Väl

lingby. 

Coli in, Nils, Kolonigatan 9--12 B käl!., Göte

borg C. 

Lindroth, Rolf. Nordhemsgat. 66, c/o Wik

ström, Göteborg C. 

Eriksson, Hans (ex-2975), Valhallavägen 20/1, 

StOCkholm Va. 

Berg, L en nart, Mackliersgatan 4/7, c/o Lund

gren, Göteborg S. 

Ohlsson, Sören, Box 120, Vidse!. 

SjÖberg, Bengt, VII Milostaben, Visby 1. 

Ragne, Carl-Otto, lnt S, Fredrikshovsgatan 6, 
Stockholm. 

Engberg, Roland, Box 168, Hemse. 

Anneborg, Kurt, N. Skyllegatan 15, örebro. 

Stern, Carl Erik (ex-2995), AI<1eja, Skultorp. 

Drotz, Kjell (ex-2818), Södra Kustbanegatan 

57, Göteborg S. 

Bergström, T or (ex-29G2), Ymervägen 42, 

Djursholm. 
Arm~ns Signalskola, Uppsala. 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

--'~.,; 
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När QTC hälsade på hos SM7QY sorterades 
just en ny sändning QSL-kort in i facken 
på en praktisk, tidsbesparande och flyttbar 
träplatta. 

SKALL DU BYGGA I VINTER? 
SSA Försäljningsdetalj realiserar fabriksnya komponenter: 

MOTSTAND, trödlindade (Vithrom m. fl.) 

3000 /6W .......... 5 st. 
350, 680, 750, 1.200 och 
6.000Q /12W ...... _ _ 10 st. 
4.700 och 50.000Q /20W 5 st. 
25.000Q /50W ........ ..... . 

VRIDKONDENSATORER 

60 pF, keramisk trimmer 
120 pF,» » 
200 pF, l mm plattavstä.nd, 
mycalex ................. . 
250 pF, 1 mm plattavstånd, 
keramisk ............... . 
2 X 50 pF, 8 kV, pa-konden
sator (exkl. emballage) .. .. 
2 X 160 pF, 2 kV, pa-konden
sator (exkl. emballage) .. . _ 

Minsta order 5 :-, vid order överstigande 20:- sändes varorna porto- och emballage
fritt - i övrigt mot postförskott. 

SSA FtJRSÄLJNINGSDETALJEN 
Stockholm 4 - Pg 155448 

kr. 1 :

kr. 2:50 
kr. 2:50 
kr. 2: 

kr. 
kr. 

1:
1: 

kr. 5: 

kr. 5: 

kr. 30:

kr, 30:

SURPLUS! 
Mottagare R 1155 ........ 300:
Mottagare för radar .... 98:
Vridkondensatorer APC-typ. 
Philipstrimmrar 
Fi Iterkondensatorer 
Vridmotstånd 
Mikrofonkapslar 
Strupmikrofoner 
Hörtelefoner 
Fickvattmetrar 
Fickvoltamp.metrar 
Panelinstrument 
Spolrör 
Telegrafnycklar ... .. . . ... 5: 
Laddningspanel 
Rörhållare 
Kristaller .. . ............. 10:-
Amatörrabalt! 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74. Tel. 332606 

Stockholm Va. 

KONDENSATORER, fasta 

50 pF/2 kV, keramisk 
150 pF, glimmer .... 5 st. 
250 pF, keramisk . . .. 5 st. 
8 uF, 300/600 V, oljepapper 
50 uF/63 V ........ _.... . 

öVRIGA KOMPONENTER 

selenlikriktare, flat typ, 230 
mA, brygga ............. . 

spolstommar, keramiska: 
längd/diameter i mm 200/40, 
100/40 och 50/40 ......... _ 
lödöron, förtenta, håldiame
ter 3,2 mm, 100 st. . ...... . 
rörhållare, 4-pol. glimmerba
kelit o. 5-pol ker., 10 st.... . 

kr. 1: 
kr, 2: 
kr. 2: 
kr. 5 :
kr. 1:

kr. 2:50 

kr. 1: 

kr. 1:

kr. 5: 
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Stockholms radioamatörer avhöll field day 
på Lida strax utanför Stockholm den 30-31 
aug. varvid signalen SM5RXA användes. R 
tillkom därför att SM6XA var upptaget av SM 
i rävjakt. 

På Lida upprättades en 2-meters, en 40-80
meters samt en 20-metersstation. SM5IT hade 
genom Lagercrantz ställt ett stort antal mot
tagare till förfogande. 20-metersstationen ut
rustades med en SX-101 och alla op. var ense 
om att denna rx är bland det yppersta i rx
väg som är överkomligt för de flesta och dess
utom har IT skaffat många nya kunder ge
nom den stora goodwill han skapat på detta 
sätt. Tx-en var av SM5CXF:s fabrikat och 
denna kombination gjorde att många mycket 
fina kontakter erhölls. 

SRA:s egen klubbsändare, en DX-40, fick 
tjänstgöra på 40+80-metersbandet tillsam
mans med en SX100 och på 2-metersbandet 
var det AOL:s rig med en NC300+conv. som 
kördes. 

11l!1" 
Världens största specialfabrik 

i sitt slag 

AMATÖRSÄNDARE 
i byggsats 720 K 

Data: 
Ineffekt : 90 CW 

65 W med yttre modula tor. 
Utimpedans: 50-1000 ohm. 
Frekvensområde: 80, 40, 20, 15, 11 

och 10 meter. 
Rörbestyckning : 1-6146, 1-GZ34, 

1-6CL6, 2-6AQ5. 
Dimensioner: 38 x 13 x 18 cm. 

Netto Kr. 615:
Lev. normalt för 117 V. 

720 K 

ELFA~am~&~Um,413 

HoIIändargatan 9 A, Box 3075, Stockholm 3. Tel. 240280. . 

Det hela var trevligt arrangerat och mycket 
välbesökt varför vi ser fram mot ett nytt field 
day i samma stil och klass. 

Här i Stockholms tycks nyrekryteringen av 
radioamatörer säkras genom det stora arbete 
som nedläggs vid ungdomsgårdarna i form av 
byggkurser och propagandamöten. 

På Sofia ungdomgård har således SRA haft 
en kurs som bestått i bygge aven transistor
mottagare och nu till hösten står en transis
torsummer och en transistoriserad rävsax på 
programmet. 

Midsommargården har tillsammans med 
bl. a. 5CBD och 5CAG haft en kurs i rävsax
bygge och nu i höst kommer summer, prese
leetor m. m .. att byggas. Även en del grund
läggande morsetelegrafering finns planerad. 

Triangelgårdens radioklubb i Gubbängen 
har jag också besökt och även där är verk
samheten och fortbildningen inom radiotekni
ken febril. Här träffas sålunda 5QN, 5AVH 
m. fl. och många olika byggen står på listan 
över arbeten som göres. 

Skulle någon vara intresserad kan kontakt 
tas med någon inom resp. klubb eller med den 
ungdomsgård där lokalen är belägen. 

Detta var en del av ungdomsverksamheten 
och utbredningen av intresset för radio i 
Stockholmstrakten, men hur är det i lands
orten? 

73 de DL5S 

MODULATOR i byggsats 730 K 


En utmärkt modulator, passande för ovan

stående sändare 720 K. 


Netto Kr. 385:

Rekvirera vår E I CO-broschyr. 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

BRANSCHREGISTER 

DELAR 

FIRMA JOHAN LAGERCRANTZ 

Viirtavägen 57, St<Jcl<holm ö. T el. 630790 
National H a llicraCler o. Collins trafil<mottagare 

HöRAPPARATOOLAGET 

I{ungsgatan 29, Stocl<holm. T el. 23 1700 

VIDEOI'IWDURTER 
Olbersgata.1I 6 A, Göteborg. Tel. 21 37 66 

F1R;\IA INDUSTRIMATERIEL SM6SA 

Br'.imhult. Tel. Bor/ls 481 36 
Centr. Electronic, \ ,V3DZZ ant., Lynmar lrafo, Dow Key 

MÄTAPPARATER OCH INSTRUMENT 

FIRMA JOHAN LAGERCRANTZ 

Vilrtavägen 57, Stocl(holm Ö. Tel. 630790 
General Radio o. Dumont 

CONTENTS OF QTC Il

* FTom Region I in Bad Godesberg 
(SM5ZD, SM5MN) .

* What to do with 1mlic on the B ands. 
How to make a Teport (SM5ANY).

* N ews from HQ . SSA had received a 
bea1ttif1~l album fl'om SRJ, Yu,goslavw..* An AM, SSB, GW Detector (SM5WS) .* The VFO . Some points on a Glapp VFO 
(SM7AUO ).

* SM5GXF presents 3 OFAS 5 fl'om To
ro{ol·. 

POPULÄR 


AMATÖRRADIO 


Häftad kr. 12:-, inbunden kr. 15:- . 

I detta register upptas en rad med firmanamna , 
en rad med adress- och telefonuppgifl samt en 
rad tex t i varje 10.5 mm ruta. Annonserna ordnas 
i bokslovsordning inom varje branschkategori . 
Annonspris 10 kronor per gäng och ruta . 

SURPlUS 

VIDEOPRODUl{TER 
OIbersgatan 6 A, Göteborg. Tel. 21 37 66 

TRYCKSAKER m. m. 

DORGSTRöMS BORTRYClmRl & BOIWINDERl 
~fotala. Tel. 163 115 
Trycker allt fran QSL-kort till tegelstenromaner 

~IASTERPRlNT, FRIDllIANS BORTRYCRERl AB 

I{ungsgatan 37, St<Jcl<hol.ll1. Tel. 23 13 00 (SMI!RM) 

Specialister på QSL o. alla nndra trycksaker 

I,ENNART STRANOBEHG 

Quccl'fcldlsgatan 100, Niissjö (S~[7APO) 

QSL-specialis ten 

SSA:S FöRSÄLJNINGSDETALJ 
Magnus Ladulåsgatan 4, Stocl<holm 4. Tel. 4l 72 77 
LoggblIcker, kartor, bllcl,er, matrikel 

Ny Radiomateriel till vrakpriser! 
UI{V-VRIDI{OND. 2 X 16 pF. MycI"t stabil, ker. ISO.

lation, kullagra<;i, läng 6 mm axel, 4 :75. 

;\IF-FILT.:R, miniatyr, komb . 460 kc och 10,7 Mc, 

endast 3 :25. 

NÄTTRAFO, prim. 127-150 -220-240 V, sek. 2 X 3,15 V/ 

2 A och 4 V/2 A samt 2x320 V/100 m A. Pris endast 

13 :50 (ord. pris 37 :50).

NÄTTRAFO, prim. 127-150-220-240 V, sek. 6,3 V/3 A 

+ 280 V/100 mA, 11 :50. 

HI-Fl UTGÅ.J.~GSTRAFO för t. ex. push-pull EL84 , 

sek. 4/8 ohm. 12 :-. 

UTGANGSTRAFO för t. ex. 1 st. ELS4, sek. 8 ohm. 

4:50 . 

POTENTIOMETER, 1,3 Mohm , log. med basuttag och 

strömbr. (läng axel) 2:70. 

POTENTIOMETER, 3 Mohm, log. läng axel, 1 :50. 

I{RISTALLDIODER, orig. 1N34 1:20/s t. 5 s t . 5:-. 

~roTSTAND, fabriksnya Vlthrom 10 % med färgcode, 

nägot avkor t ade ändar. ~J sl . av vardera 56 kOhmjl W 

samt 180 kohm, 330 I<ohm och 1 Mohm/0,5 W, alltsä 

100 st. nya motstånd fllr endast 4 :75. 

SlLVER-GLThl1l1ERROND. 10000 pF ± 0 ,5 % för 

filter o. d. -:65. 

STABILISATORRöR 75 V/30 mA 2:75. 

VRIDI{OND. 2 X4 07 pF med UKV-sektion 2X15 pF, 

helt keramis k . 6:50. 

VRIDI{OND. 2 X 468 pF mini a tyr, 5:40. 

ROAXIALI<ADEL, 72 ohm, 17 pF/ft, 8 mm, (ej sur

plus!) lågförlusttyp, fabr. Telcon. Pris per meter 1 :30, 

10 m 11:50, rulle om c:a 91 m 87:-. 

ANTENNISOLATORER av pOl ystyren. lång flygplans

typ med skyddskäpa vid ena änden till fyndpriset 

1 :80/st. 

RJ;LÄER, ett flertal olika typer bl. a. med ker. Iso

lation. Begär vår utförliga lista, som sändes gratis 

på begäran. 


Firma SWETRONIC 
Box 305, Vällingby 3. 

http:Olbersgata.1I

