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SSB 
Collins 32S-1 

175 w P.E.P. inbyggd vax. 
Pris exkl. krafta ggrega t . . . . . 3.985:-

Hallicraftel' SX-100 

Dubbelsupcr . 54.0 KHz-34. MHz. T-notch
filter . 
Pris 2.050:-

Gonset: 
SSB/AM/PM Sändare GSE-100 
Pris .. .. .. .. .. ... 3.300:
Motta gare G-33. 
Pris ..... .. .... 640:
Mottaga re G-4.3. 
Pris ............. 1.245:

Kontakta oss gärna när det gäller SSB 

johan Lagercrantz 
Värtavägen 57 el Sthlm No e Tel. 630790 

\ 

Collins 75S-1 

Dubbelsuper m ed samma prestanda som 
75A-4 . Mek a niskt filter i MF-en. 
Pris 3.600:-

Hallicrafter SX-101 

Alla a mtörband T-nochfilter. 
Pris .. ........................ 2.650:-
Den bästa rxen för SSB och 144 MHz. 

Hallicrafte,.: 

SSB/AM Sändare HT-37. 
Pris . . . . . . . . . . . . . . . 2.900:-
Mottagare S-38-E. 
Pris .. . .. . ....... 375:-
Motta gare 8-107. 
Pris . . . . .. .. . . . . .. . 615 :-
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SSA:s stYl'clsc 
Ordf.: SM5Z0, Arne Schleimann-Jensen, 

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

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

Sekr.: SM5ANY, Gunnar Lenning, StråIga
tan 7/3, Stockholm K. Tfn 533530. 

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

Kansllförest.: SM5AYL, Sylvia Fabiansson, 
Filipstadsbacken 24/2, Farsta. Tfn (010) 
944175. 

Tekn. sekr.: SM5KV, Olle Ekblom, Postbox 
40, Sigtuna. 

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

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

Supp!. : SM5ZD, Per-Anders Kinnman, Lie
vägen 2, Roslags-Näsby. 

Supp!. : SM5MC, Sten Larsson, Sandelsga
tan 25, Stockholm NO. 

Rcvisor: Emil Barl,sten. 
A v styrclsen valda funktionärcr: 

I3ull etinred. och -exp.: SM5AEV, Gunnar 
Löfstrand, Lillängsvägen 6, Viggbyholm. 

Rävjaktsledare: SM5BZR. 
Dipl.-manager: (svcnska) SM5CCE, (öv

riga) 	SM5LN. 

lt.linlleslista 
SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock

holm SÖ. Exp. ]0.30- 11.00. Postadr. : 
SSA, Stockholm 4. Postg. 52277. Tfn 
41 7277. 

QSL-byrån även kvällsöppet 18.30-20.30 
sista fredagen i varje månad, infaller 
denna dag på helgdag, öppethålles da
gen före, dvs. torsdag. 

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

SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 
m. (frekv. c:a 3512 kHz) och Id . 1000 
på 40 m. (frckvens 7024 kHz). 

QTC 

NYA ANNONSPRISER 

1/1-sida ..... ..... . 275:
1/2·sid:l 150:
1/4·sid:l .. . .. . . . .. .. 85:
1/8-sida ... . .. . ..... 50:
Bilaga ...... . .. . .. 275:

Distl'iktslcdal'1l3 
DL l SM1AZK. K.-G. Weincbrandt, BB 

VII, FArösund. 
DL 2 SM2ALU, Lars-Inge Engström, 

Parkvägen 1, Bergnäset. 
DL 3 SM3BNL, Bengt Fröiander, Brand

stationen, Hovsgatan 22, Härnösand. 
Tfn 16890 (bost.), 17550 (arb.). 

DL 4, SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
354 A, Vål berg. Tfn Karlstad 424 39. 

DL 5-Stor-Stockholm, SM5MC, Sten Lars
son, Sandelsgat. 25, StockhOlm NO. 
Tfn (010) 678820. 

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

DL 6 	 SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barn
hemsgatan Il, Mölndal. TIn (031) 
271120 (bost.), (031) 270518 (arb.) 

DL 7 	 SM7MG, Sven Wiklund , Köpmang. 
13, Höganäs. Tfn Höganäs 405 22 
(bost.), 401 97 (arb.) 

Tcstledare: SM7ID 
NP.A U-representant: SM5ANY 
UKV-kontaktman: SM5MN 
Bitr. sekr.: SMfiAYL 
Region 	I-kontaktman: SM5ZD. 
Konsult: SM5AOG. 

t t 
ORGAN FOR FORENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 


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


I~ALLELSE till ÅRSlJlÖTE 

FÖl'ca.ingen Sveriges Sändareamatörcrs mcdlemmar ka1l2s här med till ordinar:e 
ärsmötc <:ö:ulagen elen 20 ?JW1'S 19GO Id. 10.30 il. Grand Hotcl, Å~gatan 18- 20 i Falun. 
OBS! P laU:e:l ' 

Dagordning: 

1. 	 Val av ordförande för mötet. 

2. 	 Tillkänn2givande o.v v:d mötct uppgjord röstlängd. 

3. 	 Val av sckrctcrn rc för mötet. 

1. 	 Vo.l elV två rC,'CO,lCi' att jiimte ordför2.ndcn justcra mötets protoJ{Q!1. Juste
ringsmännen ckJh till ika tjänstgöra sou ,0ctri:knarc. 

Nya IU'iser inld. OUIS. 

MEDLEMSNALAR l,r. 3 : 65 
LOGGBöCKER kr. 3: 65 (omslag brunt 

och gult) 
lU8ILEUMSMe{IlKEN kr. 2 :10/200 st. 
POPULÄR AMATöRRADIO inb. kr. 15:G5 
UTDRAG UR B:29 kr. -:55 
THEVERKEYS MATRIKEL kr. 2:10 
TE~n.,rSKA FRAGOR kr. - :80 
STORCIRI(HICARTA kr. 3: 15 
PREFIX- OCH ZONKART A 

kr. 9: 

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 
med nålfast~ättning kr. 4: 20 
med knapp In'. 4: 70 
(lcveranstid ca 2-3 mil.n.) 

LOGGBLAD FöR TESTER kr. l :60 per 20 st. 
SSA VÄGGLöPARE 5 färger, 33 x 68 cm. 

kr. 6:25 

Sätt in 	beloppet på postgirokonto 155448 
och sänd beställningen Ull 

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 

Stockholm 4 

5. 	 Prägel!1 OEl dagordningens goC:ki.önaac}e. 

G. 	 Prilg2.;) OD 1:1l:tctc cta(gccnrg:l uUysi):ng. 

7. 	 :Ur2l'.ln~gg:1l)~\c c..v ::tY;'clcc- cch I;c.c:::atcl'ilttcli:c. 

8. 	 Fl'c.r~~l2.ggn.ncl:: c.v rcvio~O:1sbcr tittclcc. 

9. 	 Pråg2n 01".1 ctyre l::eDa :::. nGvelrcfrillct för C:ct gångn:l :::'l·bctsiirct. 

10. 	 Vc.. l :lv dyrc:::c ceh två. ct yrel::e:::upplca:1tc:·. 

11. 	 Vnl c.v rc'v!::o,' och rcv::::or::cupplc"nt. 

12. 	 T:ll::ätt"ndc c.v vallwl:1J:litt6 !::C::Uic:1CC "v Dinet trc pcr::o:1,C:l', ej tillhörande 
styrel::c:l. 

13. 	 UtSCCl1C;C:lV cLi:ciplinnäl:md. 

1<1. 	 Behandlo.ndc av budget för lSCO jänte f:::.:::lsläl!ande av I11cdlemi:avgiften för 
1961. 

15. 	 Förslag från styrelscn angående rcducerD.d medlcmsavgift i vissa fall. 

16. 	 Motioli. från SMGBLE angåe:lcJe p12'cs för !l.rsmötct 1961. 

GnnnaT 	Lenning, 

sekr. 

OBS' 	Samtliga medlemmar uppl:nnas mcdföra gällande medlemskort för 1960. 
Innehavare av fullr.12kt för anr.a::l mcdlem skall vId äventyr att fullmakten 
ej kommer att ingå i röstlängde~1, inLnno' sig i möteslokalen scnast 20 mi
Hute!' före mötets 1::örjun. :Uullmnkt~utställnres n:::mnteelwing skall vara be
vittnad av två pen:o:lCr. 

http:18.30-20.30
http:0.30-11.00
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Förslag och motion tili årsmötet Styrelsebel'ättelse fÖl' al'hetsål'et 

1960 1959 


Styrelse, DL och funktionärer 
Pkt 15. FÖTslag fTdn stYTelsen angående re Sedan årsmötet 1959 har styrelsen haft föl

duce7'ad medlemsavgift i vissa fall. jande sammansättning: 
Ordförande SM5Z0Vid årsmötet 1959 antogs för första gången Vice ordförande SM5AZO ett tillägg till ~ 8 i stadgarna enligt vilket Sekreterare SM5ANYstyrelsen från fall till fall äger nedsätta är's Skattmästare SM5CRavgiften i sådana fall då mer än en person i Kansliföreständare SM5AYL en och samma familj önskar vara medlem i Teknisk sekreter'arc SM5KVSSA. I princip skall nedsättningen vara lika QTC-redaktör SM5CRDmed år'skostnaden för QTC, utslagen på samt Suppleant SM5ZDliga medlemma r. Minst en m ed lem i varje fa Suppleant SM5MCmilj skall dock alltid er'lägga full avgift. Föreningens distriktsledare (DL) har underBetr. exakta lydelsen av stadgetillägget hän å ret varit:' SM1AZK, SM2ALU, SM3BNL,visas till QTC 3/59, sid. 48. SM4KL, SM5MC (DL5Sj, SM5RC (DL5Ll,

Styrelsen för'eslår årsmötet 1960 att slutligt SM6BLE och SM7MG.
fastställa ifrågavar'ande tillägg till SSA stad Styrelsefunktionärer har varit: 
gar. Bulletinredal{tör och -expeditör SM5AEV 

Rävjaktsl edare SM5BZR 
Pkt 16. Motion från SM6BLE anqiiendr. p/(tls Diplommanager, svcnska diplom SM5CCE 

för årsmötet 1961 . d:o ,övriga diplom SM5LN 
Testledare SM7IDUndert ecknad får härmed hemställa om års NRAU-representant SM5ANYmötets beslut, att förlägga års mötet 1961 i UKV-kontaktman SM5MNGöteborg. - Det är' min uppfattning att det Biträdande sekreterarc SM5AYLär mest gagnande för för'eningens verksamhet, Region I - kontal{tman SM5ZDmed ett fortsättande av å l'smötenas förläg Konsult SM5AOGgande till olil{a delar av landet. Allt efter väx


lingen, beredes skilda medlemsgrupper tillfällc Allmänt 

till personligt sammanträffande ocksä med Styrelsen har avhållit 12 protokollförda sam

föreningens funktionärer samt ett personligt manträden, varav DL kallats till ett. Som ma
deltagande i föreningsangelägenheter. trikel över licensierade medlemmar har an

Man vinner också en växelvis fördelning av vänts TFS E: 22, där SSA medlemmar ut
den enskildes kostnader för deltagande i års märkts med asterisk. Förteckning över För
möte och likaledes en växlandc sammansätt  eningens Iyssnarmedlemmar var införd i QTC 
ning av ärsmötesdeltagarna. 7/59. 

Jag är införstådd med att mitt förslag innc Under året ha r inga förändringar inträffat 
bär en ökad kostnad för SSA, mot för mötets i fråga om frekvensomräden et c. sedan dc 
förläggande i Stockholm, men torde fördelar tillfäJliga tillstånden till trafik på 50 MI-Iz 
na vara väl värda denna nackdel. utlöpte i mars. 

Det är min förhoppning o a tt förslaget skall Under äret har Telestyrelsen på framställ 
vinna ärsmötets stöd och att en stor uppslut ning frå n SSA utsträckt giltigheten av C-li
ning till ärsmötet i F a lun skall ge stöd åt min ccnser på sä sätt att inget »hopp» i åldcrs
uppfattning att »Iandsortsmöten» är ett stort gl'änserna längre kvarstår. 
intresse bland medlemmarna. Internationella Tele Unionen (ITU) har un

der året haft Iwngress i Geneve, varvid
Mölndal den 27 december 1959. SM5ZD representerade Region I och SSA un

Rudolf Dahlström., SMGBLE/DUi der konfer'ensens inledande skcdc. 
I övrigt hänvisas beträffande styrelsens ar

bete till vad som bl. a. publice rats i QTC un
Valkommitten der rubriken »News frän HQ ;.o 9 gånger under 
som tillsattes av årsmötet 1959 att förbereda året. 

val av styrelse för år 1960, får med anledning 

härav föreslå att följa nde personer väljcs till Supp!.

styrelse för 1960: SM5ZD Per-Anders Kinnman 

Ordf. SM5Z0 Arne Schleiman-Jensen SM5KG K. G. Dahlberg 

v. ordf. SM5AZO C. E . Tottie SM5ANY o. SM5DX har avböjt å terval. 
Sekr. SM5LN Martin Höglund Till medlemmar av disciplinnämnden förc
Skattm. SM5CR Carl-Göran Lundqvist slås : 
Kansliförest. SM5AYLSylvia Fabiansson SM6BEF E . G. Michelson 
Tekn. sel{l'. SM5KV Olle Ekblom SM4KL Karl-Otto ö~erbcrg 
QSL-chef SM5BZR Torbjörn Jansson SM5ADK Bengt T :son Nilson 
QTC-redakt. SM5CRDLennart Andersson Suppl. SM4AS~ Gösta Sjöstrand 
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Kansli Rävjakt 

Internationellt sett, har Sverige under 1959Under äret har arbetet pä kansliet i stort 
endast hörts av i samband med rävjaktslandssett fortgätt efter de riktlinjer som utformats 
kampen mot Norge och Danmark i Oslo denunder de senaste åren. Medlemmarnas önske

mäl om service synes under äret ha ökat i av 28 juni. Sverige belade de sju första platserna. 
Svenska mästerskapen i rävjakt arrangerasevärd grad, varför det är särskilt glädjande 

des pä sedvanligt förtjänstfullt sätt av Linatt konstatera att kansliet har kunnat möta 
köpings: Radioamatörer den 29 och 30 augusti.denna ökade arbetsbelastning. 

Beträffande den lokala verksamheten, harSom vanligt har det varit arbetstoppar i 
inget som kan tyda på att inte allt förlöptsamband med inbetalningar av medlemsavgif
som vanligt, hörts frän landets rävjaktsditen, bokslut o. dyl. Systemet med postför
strikt.skottsförsändelser på avgiften har under 1959 

Även detta är har mänga begagnat rävjakfungera t utmärkt och föreningen har vunnit 
ten som inkörsport till den »vanliga» amatörstora ekonomiska fördelar. 
radion.Antalet m edlemmar i SSA per 1110 1959 var 

T07'b jörn Jansson, SM5BZR1.841 st, varav 1.451 sändare, 328 lyssnare, 56 
SL-stationer och 6 hedersmedlemmar. Diplom 

Försäljningsdetaljens omsättning har val'it Diplomverksamheten har under är 1959 i
tillfredsställande och speciellt glädjande är att stort sett varit av samma omfattning som un
HB9GJ:s zon- och prefixkarta har visat sig der förra äret.
mycket populär fortfarande. SSA :s kansli har Totalt har under äret handlagts 102 ansök
ensamrätt pä försäljning i hela Norden. En ningar om utländska diplom, vilka fÖl'dela sig
mindre upplaga av Populär Amatörradio har enligt nedan:
nytryckts i höst för att möta efterfrägan pä Till IARU har förmedlats 29 ansökningar
teknisk litteratur i avvaktan pä att den nya om W AC, därav 6 st. avseende telefoni och
boken skall komma. 2 st. gällande SSB. 

Adressregistret i Motala är föremäl för Till RSGB har 11 ansökningar gällande
kontinuerlig översyn, anmälda adressföränd WBE förm edlats, däl'av 2 st. avseende tele
ringar utgjorde nägot över 600 vilket säger foni. Vidare har även ansökts om 4 st. BERTA. 
en hel del om svärigheten att hälla matrikeln Till REF har insänts 12 ansökningar gäl
och adressplätarna helt aktuella. lande DUF av olika grader, jämte 2 st. avse

Under äret har licensierade amatörer och ende DPF, 
SL-stationer som icke äro medlemmar i SSA Dessutom hal' 44 st . andra ansökningar om 
tillställts personligt brev i syfte att animera diplom i skilda länder behandlats. Dessa för
dem till medlemskap. Åtgärden har icke varit dela sig som följer: 
utan verkan även om det varit önskvärt att WBCN 3 st., OZCCA 2 st., WADM 4 st., 
resultatet blivit större. CAA 2 st., 101 5 st., TPA 1 st., AJD 2 st., 

Förteckning över lyssnarmedlemmar har WAA 3 st., WAVQ 1 st., WAVKCA 2 st., 
publicerats i QTC 7 och lyssnarna har gratis WConn 1 st., W APY 3 st., S6S 3 st., OHA 2 
erhällit Televerkets matrikel. E:22 har kollats st., WAGM 2 st. , W ACfYL 2 st., W21M 1 st., 
mot SSA:s medlemsregister och vära medlem AC15Z 1 st., DX100C 1 st., R6K 1 st., Sugi
mar har markerats med asterisk. nami 1 st., och 1 st. Iys:marediplom. 

QTC-prenumeranter har vi 32 st. i är. Under äret har dessutom utställts 18 st. 
Samarbetet mellan Bröderna Borgströms Aktivitetsdiplom A-350 avseende 1958 och hit 

Tryckeri i Motala och kansliet är mycket gott. intills likasä 5 st. avseende 1959. 
Bokföring och expeditionsarbete kräver en HPX-100 har under året utdelats i 4 exem

mycket stor del av arbetsdagen varför denna plar. 
har svärt att räcka till, mänga kvällar och Under äret har avtal träffats med USSR 
söndagar har fätt släppas till. om diplomutbyte pä reciprok basis. 

En hel del brev och förfrågningar rörandeQSL-byrän sorterar numera helt under kans
diplom har även besvarats.liet och vär QSL-hjäJp i är har varit fru C. 

Berglund som funnit sig mycket väl tillrätta Martin Höglund, SM5LN. 
bland QSL-högarna. 

Ett stort antal hobbyutställningar har cr QTC 
hällit reklammaterial i form av äldre QTC QTC har utkommit regelbundet, i medeltal 
och »sago!'» m. m. med 25,5 sidor per nummer. Antalet nwnmer 

Till slut: I genomsnitt avhämtas 15- 20 kg har som vanligt varit elva, varav ett dubbel
post, mest QSL, varje dag frän posten Stock nummer. Annonsfrägan har ordnats under 
holm 4. ärets senare hälft dä SM5AZO underhandlat 

Försöken att skaffa fram en ny kanslilokal med en annonsanskaffningsfirma. Underhand
har varit mänga - dä lokalhyran dock varit lingarna resulterade i ett avtal med firma 
den avgörande faktorn har detta problem ännu Magnus Edlund, Kungsbroplan 1, Stockholm 
ej lösts, men hoppas vi att sä kommer att ske och träder i kraft under början av 1960. Ham
under innevarande är. annonserna gär dock utanför detta avtal. 
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QTC har, tack vare många intresserade och DL3
kunniga medlemmar-medal'betare, kunnat Mycket har inte blivit uträttat - det skallhålla en ganska hög standard med artiklar av villigt erkännas - men eftersom det är förskiftande slag, Samarbetet med tryckeriet har, sta året som DL verkar, är det kanske förlåt liksom förr, varit mycket gott. ligt. Tyvärr blev det inget Åstöläger under 

1959 utav känd anledning, vilket många blev 
DU ledsna för. Rätt mycket arbete lades ner till 

ingen nytta, men sådant kan ju inte förutses.KV-banden 
Aktiviteten på banden inom 3:e distriktet

Intresset för de s. k. »likströmsbanden» har tycks vara hög om man får rätta sig efter de
minskat rätt avsevärt. Det är endast - BSA, mängder av QSL som varje månad sorteras
-BVQ, -AS och -ABI som kan få godkänt. till allas belåtenhet i Sundsvall. -DL:s egen
De nylicensierade gossarna kommer emeller aktivitet är kanske inte så stor men några
tid efterhand som riggarna blir färdiga för QSO har i alla fall avverkats.
DX-jakt. Förmånen att tillhöra ett så efter På UKV finns en del aktivitet och mera
traktat distrikt som SM1 (i DX-sammanhang) blir det - i Härnösand byggs två stationer
bör ge en extra sporre. och 420 MHz kommer att trafikeras av 

-AKW. Detta om aktiviteten trots att lands
U KV-banden delen under året begåvats med ett flertal TV

Är intresset och aktiviteten dålig på KV, stationer. 
så är det så mycket bättre i'lällt i det avseen Den 1/10 fanns i distriktet 200 amatörer var
det på UKV. En febril verksamhet med appa av 127 SSA-medlemmar. - Enär Åstölägret 
rat- och antennbyggen märktes redan i början inställdes 1959, hölls inget distril,tsmeeting. 

av året och den har sannerligen inte minskat. 
 Bengt Fröiander, SM3BNL/5
De gamla amatörerna har funnit ett område 
där trängseln inte är så stor och de tekniska DL5S 
problemen något annorlunda än på de gamla SRJ Stockholms Rävjägare har haft ett 
KV-banden. De nylicensieradc har i UKV-ban bra är även om antalet jakter varit mindre 
den funnit en möjlighet att få tillfredsställa än föregående, 12 st. Under året har fÖr första 
sin fonelusta. gången genomförts ett klubbmästerskap be

stående aven natt- och en dagjakt istället för 
Rävjakt tidigare poängjaktsserier. Deltagarantalet var 

Rävjaktssäsongen har varit livlig med ett 26 och klubbmästare blev SM5AKF med 8 
flertal jakter. Distriktmästare för 1959 blev rävar på 2.41.30. Vid årets SM i Linköping 
- BJY. Mer om rävjakt återfinns i rävjakts blev även AKF bäste stockholmare på 5:e 
ledarens rapport. plats. SRJ tog lagtävlingen med 18 rävar på 

14.55.40. Det var AKF, IQ, och BIl som räd

Undervisning dade segern. SM5BZR representerade Stock


I Visby pågår oavbrutet telegrafi- och ra holm i årets Norgeiandskamp i Oslo där Sve

dioteknikkurser under -BZP:s ledning. Tre rige belade de 7 första platserna. Liksom ti 

elever från dessa kurser har under året avlagt digare år har SRJ ordnat en ren instruktions
godkända prov för B-cert. En elev har avlagt jakt med ett 40-tal deltagare av vilka 16 var 
godkända prov för A-cert. nybörjare och tillsammans med KAK har ord

nats en trippeljakt med gott deltagarantal. 

Disciplinbrott Den 9 nov. hade SRJ sitt årsmeeting med ett 


omväxlande program: förhandlingar, prisut
En tillfällig SM1-amatör har av Kungl. Te
delning, underhållning och kaffe. Så nu gårlestyrelsen fått sitt tillståndsbevis indraget un
alla SRJ-are och väntar på 1960 års jakter.der 3 månader för brott mot § 8 mom. a i 

SRA har under året avhållit sina sedvanliga»Bestämmelser för amatörradioanläggningar». 
vår- och höstauktioner. Den senare förladesJag hoppas att åtgärder skall föra honom till 
till Katarina ungdomsgård enär Sofia har rebättring och vara androm till varnagel. 
parerats under hela hösten. Aktiviteten har 
därför varit dålig och onsdagsträffarna harMeetings 
varit på Katarina men eftersom klubbstatio

Under året har ett flertal meetings hållits i nen är placerad på Sofia har besöksfrekvensen
Gotlands radioklubbs lokaler i Visby. Förutom inte varit särskilt hög.
film av olika slag har demonstration av såväl Field day gick av stapeln på Lida utanför
fabriks- som hobbybyggd radiomateriel före Stockholm som vanligt. UKV-sektionen sva
kommit. rade för den mest publikdragande stationen

En sak att särskilt notera och glädjas åt, genom det enormt stora antennsystemet som
är att ofta ett stort antal ungdomar varit när monterades upp. Dagspressen hade en stor ar
varande vid meetings. tikel med fotografier infört från Lida. I övrigt

Då inget mer är att förtälja vill jag bara visade en del firmor upp sina senaste nyheter
till sist från alla SM1-hams framföra deras 73. som kommit på radioamatörmarknaden. 

K-G. Weinebrandt , SM1AZK. Sten Larson, SM5MC 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 55 

DL7 TELEGRAFERINGSTÄVLAN 
Amatörverksamheten inom 7:e distriktet år 

SSA och 4:e distriktet inbjuder till telegra1959 kan väl närmast karaktäriseras som av
feringstävlan.vaktande eller återhållsam. Två städer rap

portera minskad klubbverksamhet. Den var Deltagarna samlas lördagen den 19 mars 

ma sommaren innebar väl att alla, även ama 1960 klockan 17.00 vid kasernvakten, I 13, Fa

törerna helst uppehöll sig i eller vid vattnet lun. Lokal blir I 13:s telegraferingssal. Ej till 

när tillfälle gavs. Osäkerheten inför Geneve gång ti1'1 skrivmaskin. 

konferensen ökade olusten för genomförandet 

av större byggnadsprojekt. 


Tävlingsregler
Den största aktiviteten har visats av UKV Mottagning:

amatörer och dx-entusiaster som ha kunnat 
Deltagarna indelas i följande 4 klasser förglädja sig åt gynnsamma konditioner. UK7 

tävling i angivna hastigheter:har bedrivit ett intensivt samarbete med UKV

amatörer i Köpenhamnsområdet. Ett liknande Klass 1: 100-, 125- och 150-takt. Radiotele

samarbete utan anknytning till UKV har skett grafister med certifikat och andra personer, 

mellan amatörer i Helsingör och Hälsingborg. som har telegrafering till yrke, tillhÖr automa


tiskt denna tävlingsklass.Inom distriktet har liksom tidigare QSL
distributionen framgångsril,t handhafts av Klass II: 80-, 100- och 120-takt. 
SM7QY i Karlskrona. DX-spalten i vår tidning Klass III: 60-, 80- och 100-takt. 
har redigerats av SM7CKJ i Åhus. SSA:s Klass IV: 40-, 60- och 80-takt. 
mångårige I:estledare SM7ID befinner sig i 

Tidigare segrare i klasserna III och IV uppKristianstad varifrån han bedriver sin gagne flyttas automatiskt i närmast högre klass, ochliga verksamhet. Att ID:s kapacitet inte blivit får ej återgå inom 3 år.utnyttjad inom distriktet torde bero på trög
hetslagen och att vi fortfarande betrakta ho Det är endast tillåtet att tävla i en klass. 
nom som en sexa. 

Under våren hölls meeting i Hässleholm, Sändning:
väl arrangerat av SM7VO. Två danska amatö

Detta är en välsändningstävlan, som utanrer OZ7HB och OZ7PL demonstrerade där klassindelning är öppen för alla. Viktigast äramatörtelevision till stor glädje för delta
att sändningen sker i en lättläst stil och felgarna. Allt har varit föremål för referat i 
fritt . Hastigheten inverkar först i andra handQTC. Ett försök att ordna möte och rävjakt 
på bedömningen av tävlingsresultatet.i Osby under hösten föll igenom sannolikt på 

grund aven något sen datum. Priser utdelas i samband med årsmöteslun
chen. 1958 deltog endast 10 personer och inteLiksom tidigare ha samtliga meeting för
heller förra året var intresset sådant att manlagts till norra Skåne för att underlätta för 
kunde försvara utgifter och arbete i sambandamatörer från andra landskap att deltaga. 

med tävlingen. Det blev alltså ingen
Det är DL:s avsikt att fortsätta på denna tävling 1959, om det skall bli någon

väg såvida vi inte få någon stad i Småland, i år återstår att se. För 1960 års täv
Blekinge eller öland , som vill vara värd för ling gäller följande:
ett möte under våren 1960. 

Varje deltagare skall förhand.san
mäla sig skriftligen till kansliet seSven Wiklund, SM7MG 
nast den 7 mars 1960 med angivande 
av den klass vederböTancle önskar 
deltaga i (gälleT även välsändningen). 

Om tillräckligt intl'esse ej fÖl'eligFAMILJERABATTEN 
ger, avlyses åTets tävlan, varom be

1960 sked lämnas i bulletinen 13 mars 1960 

- GLI enlighet med ett önskemål, som framför
des redan av årsmötet 1959, har styrelsen fun -nit det lämpligt att till en tidpunkt efter års
mötet 1960 uppskjuta utsändandet av postför
skotten rörande medlemsavgiften för »famil LUNCH 
jemedlemmar». Detta gäller givetvis endast i 
de fall då kansliet har kännedom om att fa blir det mötesdagen i hotell Grands fest
miljerabatt kan komma i fråga. Observera att våning. Sillbricka, ost, småvarmt, varm
stadgetillägget, som slutligt kan komma att rätt, öl eller vatten samt kaffe serveras
fastläggas under pkt 15. på dagordningen till 

till ett pris av kr. 11 :-. Inklusive serårsmötet 1960, tydligt säger att »Styrelsen 
äger efter det ansökan häl'om gjorts nedsätta veringsavgift. 
årsavgiften ...» 

http:14.55.40
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P ACC-testen 1960 
1. 	 Tider. 

CW: 30 april 1960 1200 GMT - 1 Maj 
1960 2000 GMT. 
Fone: 7 maj 1960 1200 GMT- 8 maj 1960 
2000 GMT. 

2. 	 Frekvenser. 
Alla amatörband mellan 3,5 och 30 MHz. 

3. 	 Testanrop och kontrollnummer. 
Holländska stationer kallar »CQ- P ACC» 
och andra kallar »CQ-PA ». Kontrollnum
mer bestående av 6 (5) siffror utväxlas, 
De skall bestå av RST (RS) följt av lö
pande nummer med början vid 001 för den 
första kontakten. De holländska stationerna 
ger efter kontrollnumret två bokstäver 
som indikerar provinsen enligt följande : 
GR-Groningen DR-Drente 
GD-Gelderland NH-Noord-Holland 
ZH-Zuid-Holland NB-Noord-Brabant 
FR-Friesland OV-Overijssel 
UT-Utrecht LB-Limburg 
ZL-Zeeland 

4. 	 Poäng. 
Varje fullständigt QSO ger 3 poäng. Varje 
korrekt mottaget kontrollnummer ger 2 
poäng, och ett sänt kontrollnummer som 
mottagits korrekt av motstationen ger 1 
poäng. Ett ofullständigt QSO får komplet
teras genom att kontakten upprepas. 
Endast ett QSO per station och band får 
räknas. 

5. 	 Multiplikator. 
Varje kontaktad provins enligt 3. ger en 
multiplikator av ett per band. Den högsta 
möjliga multiplikatorn är alltså 55. 

6. 	 Slutpoäng. 
Slutpoängen erhålles genom att summan 
av alla QSO-poängen från samtliga band 
multipliceras med multiplikatorn enligt 5. 

7. 	 Diplom. Diplom tilldelas den segrande sta
tionen i varje land på CW resp. Fone. 

8. 	 Loggar. 
Loggarna skall vara uppställda i följande 
ordning: 
1. Datum och tid (GMT). 2. Motstationens 

anropssignal. 3. Provinsförkortning enligt 

punkt 3, 4. Multiplikator uppdelad på fem 

kolumner, en för varje band. Ifylles endast 

om kontakten ger en ny multiplikator på 

bandet i fråga . 5. Sänt kontrollnummer. 6. 

Mottaget kontrollnwnmer. 7. Poäng. 

Loggarna måste insändas senast den 15 

juni 1960 och adresseras till Mr. p , v. d. 

Berg, PA0VB, Contest-Manager VERON, 

Keizerstraat 54, GOUDA. The Nether

lands. 

Följande försäkran måste bifogas: 

I herewith declare that I have observed 

the contest rules as well as the regula

tions for amateur-radio in my country. 


(Underskrift) 
VERON Contest-CQmmittees beslut kan ej 
överklagas. 

-OOE 

Nordisk UKV-test den 12 och 13 
mars 1960 

UK7 inbjuder härmed alla licensierade ama
törer i Danmark, Norge, Finland och Sverige 
till den sedvanliga marstesten på UKV. 

Testen. uppdelas i 2 perioder: 
Period 1: 

lörd. 12/3 - 432 Mc kl 2000-2400 SNT 
144 Mc kl 2100-2400 SNT 

Period 2: 

sönd. 13/3 - 432 Mc kl 0800-1200 SNT 
144 Mc kl 0900- 1200 SNT 

Varje stn får kontaktas en gång på varje 
UKV-band från 144 Mc och uppåt i varje pe
riod. Korsbands-QSO gäller ej . BMe cw och 
fone får användas. 

Kontakter utom de nordiska länderna få 
tillgodoräknas. 

Ett kodnummer bestående av RS eller RST 
åtföljt av ett tresiffrigt löpnummer samt QTH 
utväxlas under varje QSO. 

Poängberäkning: totala antalet QSO x Sam
manladga antalet km för samtliga QSO:n obe
roende av band. Varje deltagare sammanräk
nar själv sina poäng. 

Testloggarna skall ange: tid, band, mot
station, sänd och mottagen kod, vågtyp och 
distans i km samt en tom kolumn för test 
kommittens anteckningar i nä mnd ordning. 

Loggarna, helst utskrivna på standard logg
blad, sändes senast den 26/3 1960 till SM7BE 
Åke Lindvall, Trastvägen 9, Lund, Sverige. 

Med hopp om ett livligt deltagande önskar 
vi alla en trevlig test med mänga nya kontak
ter. 

UK7 testkommitte 

REF-testen 1960 
1960 års REF-test går av stapeln enligt ne

dan: 
OW-delen från den 27 febr. 1300 GMT till 

den 28 febr. 2100 GMT. 
Telefoni-delen från 9 april 1300 GMT till 

den 10 april 2100 (GMT). 
För CW: RST grupp jämte qso-ets nr skall 

utväxlas (ex-vis 579014). 
För Fone: RS grupp jämte qso-ets nr skall 

utväxlas. 
Varje kontakt ger 3 poäng. (Inga multiplier) 
Franska stationer sänder : 
eftel' sin signal nr på REF-sektion; 
efter siffergruppen departementets nr elle r 

DUF-provins. 
Ex-vis: 589075/78 -78 är departementet 

»Seine-et-Dise» 
eller 5691117/SG - SG för »Senegal» i FF8 

(Africa). 
Testlogg sändes senast inom en månad till 
REF, Boite Postale 42-01, Paris RP, France. 

/LN 

BOKSLUT 
1959 

Vinst och Förlust konto 

An 	QTC konto ."", ... ,." .. ,., 
QSL konto .. " ..... "." ... , 
Löners konto , ...... ,.,., .. ', 
Pensions konto .'., ... , ..... . 
Omkostnaders konto . , .. ,. " 
Kansliets konto 
Tävlingars konto 
Distriktens konto 
DL:s resekonto ., ..... . , .... , 
Arvodens konto .... , .. '"., .. 
Region I-byråns konto ..... . 
Skatters konto ............. . 
Kapital konto 
Årsmötets konto ..... . " .... 
U.B. 	konto: 1959 års vinst , , . , 

Kronor 

Per 	Medlemsavg. konto , , .. , . . . . . 
Räntors konto ............ .. 
Förs.detaljens konto: 

brutto vinst ........ . ... 

Diplom konto ........ . . . . . . 

I. 	B. konto ..... . ....... ... 

Kronor 

Utgående Balans konto 

An 	Kassa konto ......... . . . . .. . 
Kontorsinv. konto ...... .. ... . 
Bankers konto ......... . .... 
Reskontrans konto: 

fordringar 
Försäljningsdetaljens konto: 

lager 

13.384:97 
4.487:84 

13,200:
1.630 :81 
2,035:11 
3 ,094:90 

773:70 
475:17 

1.181 :60 
1.750:

839:65 
1.340: 
4.487: 82 
2.500:
5.262: 40 

56.803 : 97 

45.950:
2.648: 03 

2.447: 15 
1.270: 97 
4.487:82 

56.803: 97 

8.092 :78 
1: 

,43.724: 09 

1.043 :50 

1.503 :50 

Kronor 54.364 : 87 

Per Kapital konto .. . . ..... . . ... 34.986 :77 
Medlemsavg. konto: 

förskott . . ... .... .... . . . 9.420: 
Reskontrans konto : 

skulder ....... . ..... , .. 4.695 :70 
V. o. F. konto: 

1959 	 års vinst 5.262 :40 

Kronor 54.364: 87 

Hans Eliaessons minnesfond 

Ställning per 31.12 1959 . . .. Kr. 1.982 :37 

FÖRSLAG TILL BUDGET 

1960 

Inkomster 

Medlemsavgifter ................ 
Försäljningsdetaljens vinst ...... 
Räntor .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Kronor 

Utgifter 

QTC . .. . ...... . . ............ . . 

QSL ..... . . . .... . .. .. . ...... . ... 

Löner .... .. . . . . ............... . 

Pension . . .. . . . . .. .. . . .. . 

Div. omkostnader. . .............. 

Kansli .......................... 

Tävlingar .... .. ................ 

Distriktsbidrag . , . . . . . . . . . . . . . . 

DL: sreskonto . . .... . ... ,....... 

Arvoden.... .. ................ .. 

Region I .... . .. .. .............. , 

Skatters konto .. .............. 

Disponibelt .. .. . , . , ..... . .. , . . . 


Kronor 

52.500 :- 
2.000:
2.500 ;. 

57.000: 

18.000 :-· 
6.000 : 

13.200 : 
1.800:
3.000: 
5.000:
1.000: 
1.000:
1.500:-· 
1.750 :- 
1.500:
1.000: 
2.250: 

57.000:

ÅRSMÖTESFESTEN 

Hittills har 42 st. anmälningar inkommit till sam
m a nkomsten, med damer och dans, lörda gen den 19 
mars (kvällen före årsmötet) I Falun. Intresset är i 
st igande så passa på och anmäl Dig i tid tillsam
mans med xyl /yl om Du skall f å biljetter. För att 
vi skall kunna »klara skivan» måste vi fä in ev. yt
terligare anmälningar före den 15 mars och dessa 
k an sändas till: G. Eri~sson, Box 12, F alun 1. 

Samling sker å Grand Hotel kl. 19.30 varefter vi 
om edelbart övergår till sup~n, För en kostnad av c:a 
16:- kr. få vi sandwiches, varmrätt, en öl eller 
vatten samt kaffe. I priset ä.r oms och service in
räknat. Efter sup~n dansar VI och underhåller varann 
så länge vi orkar. Skulle hungern och/eller andan 
f alla på är det inte omöjligt att vi dessutom kan 
r å k a ut föl' en vickning frampå nattkröken. 

På söndag fm, den 20 m a rs, medan v i amatörer 
som bäst avverkar första halvan av årsmötet, kom
mer det för damerna alt ordnas en utflykt till Stora 
Tuna Gammelgård, Borlänge. Där finns bl. a. uppfört 
f . ärkebiskopen J. O. Wallins födelsehem, byggnader 
från HOO-talet samt en m ängd andra rariteter. Sak
kunnig och underhällande ciceron bUr SM4GO, Göte 
Ahsberg. 

Gör alltså slag i saken NU : tag xyl/yl med Dig 
till Falun den 19-20/3 så att vi tillsammans kan ha 
en angenänl weekend. Vi ska ll göra så gott vi kan 
- gör sä även Du! 

73 och välkomna! 

Arsmöteskommltten: SM4GL - SM4JD - S~[4ASI 
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läO 'WATT 
PÅ 144 MHz 
Av SM6BTT, Lennart Berg , c/o Lundgren, Mackliersgatan 4/7, Göteborg S. 

Det är länge sedan en fullständig beskriv
ning över en 144 MHz sändare med lite högre 
effekt publicerades i QTC. Här nedan presen
teras en sändare som vuxit fram under flera 
års UKV-arbete, och som kanske kan sätta 
fart på de där planerna Du haft så länge, men 
som det inte blivit något av. 

Rörvaj 
Studerar man en rörkatalog över sändarrör 

för UKV, kommer man snart på att det finns 
ett flertal typer för små effekter (10-50 
watt), men för högre effekter är typantalet 
ganska begränsat. För medelhöga effekter, 
mätt med amatörrnått, är QQE 06/40 (5894) 
ganska ensamt och det har genomgått flera 
förbättringar, sedan det först kom ut på mark
naden 1950. I dag kan man köra 150 watt vid 

NycklingCW och 120 watt vid A3 med det. Närmast 
större moderna rör är kapabelt att ta 500 watt Man skulle tro, att om man kör kristallstyrt 
ineffekt, jag tänker här på de keramiska ,'ö så är kipp uteslutet, men så är inte fallet vid 
ren av 4CX-250B typ, men det gäller då även 18-dubbling från 8 till 144 MHz. Ett kipp på 
betydligt högre priser (290:-). 55,5 Hz är det inte många som lägger märke 

Om vi alltså bestämt oss för ett QQE 06/40 till på 7 MHz, men kippar en 8 MHz osc. sam
(5894) som PA-rör, ställs vi inför det problem ma periodantal, blir kippet på 144 MHz 1 kHz, 
som alla med UK-erfarenhet känner igen: hUl' och då är det svårt att läsa signalen med en 
få drivning? Det är klart, att man kan ta till selektiv RX, dessutom låter ju signalen inte 
någon kraftig lykta för att vara på den säkra vacker. Kippet beror oftast på att anodspän
sidan, men det finns elegantare lösningar. Den ningen varierar kraftigt vid nycklingen, på 
kanske elegantaste heter QQE 03/12 (6360), grund av att anodspänningen till hela sända
som vid trippling från 48 MHz redan vid 250 ren tas från en enda likriktare. Även om man 
volts anodspänning driver ett 06/40 till fulla nycklar i P A-steget· och låter osc. och dubb
data. Röret har även den fördelen att ha alla larstegen gå onycklade varierar anodspän
elektroduttagen i »botten» och några tOppkOil ningen tillräckligt för att tonen skall svaja. 
takter finns alltså ej. Detta möjliggör enkla Stabiliserar man osc.-spänningen blir det gi
och tilltalande mekaniska lösningar vid upp vetvis bättre, men allt talar för att man skall 
byggandet, i motsats till vad som är fallet vid använda olika likriktare till osc.-dubblar·e och 
rÖr av typen 832-A. P A-steg. I denna sändare behöver PA-steget 

Drivning på 48 MHz till QQE 03/12 är inget 600-750 volt, medan det räcker med 200-250 
problem, jag har fastnat för ett EL84 , som volt till förstegen, varför två likriktare av 
dubblar från 24 MHz, men ett mindre rÖr hade praktiska skäl måste användas. 
även gått att använda. Kör man förstegen onycklade slipper man 

I oscillatorn kan man tänka sig flera alter ju även ifrån en likriktare för att erhålla ne
nativ, jag har provat 8 MHz tritet osc. med gativ förspänning till de rören som kommer 
anodkretsen avstämd till 24 MHz, triodpento efter det nyck lade. Nu invänder någon att sän
der med ena halvan som 8 MHz osc. och den daren får s . k. bakton om man endast nycklar' 
andra som tripplare till 24 MHz. Alla kopp i slutsteget, dvs drivstegen hörs när nyckeln 
lingarna har givit samma goda resultat, och är uppe. Detta är naturligtvis endast fallet 
uteffekten är ungefär densamma från alla tre på mycket nära avstånd till sändaren, men 
provade kopplingarna. I den här beskrivna läsligheten behöver ej försämras om man vri
sändaren har jag använt en 6U8 (ECF 82), der ned HF-volymen på RX-en. 
med trioden som osc. och pentoden som tripp Modern nyckling innebär rörnyckling, ge
lare. nom att använda en triodpentod räcker det 

Föreningen Sveriges SändaTeamatöl' el' 

med ett enda rör i nycklingsenheten. Jag har 
använt ett ECL 82, några motstånd och en 
kondensator, så man kan inte säga att det är 
komplicerat med rörnyckling, dessutom slip
per man ifrån höga spänningar på nyckeln. 

Chassie och komponentplacering 
Sändaren är uppbyggd på ett 38 +18,5 x 9 

cm chassie av 1,5 mm Al-plåt. Som framgår 
av fotografierna är slutröret placerat under 
chassiet, detta för att slippa ifrån linkkoppling 
mellan drivröret och slutröret. Anodkretsen 
blir även lättare att montera om röret place
ras under chassiet. Andl'as (W1HDQ) och egna 
erfarenheter säger att ett QQE 06/40 skall 
placeras med rörhållaren ovanpå fästplåten 
och alltså ej nedsänkt, som man ju så ofta 
ser. Detta gäller i synnerhet vid 829-B och 
832-A. RÖret monteras så högt över plåten att 
avkopplingskondensatorer av genomföringstyp 
precis når upp till stiften i rörhållaren, och 
man erhåller god jordning. Anodkretsen i slut
steget utgörs aven spole om fyra varv med 
en lucka i mitten för antennlinken. Att an
vända en tankkrets av lecher-typ med försilv
rade kopparrör, hade minskat kretsförlusterna 
med någon procent. Emellertid bör man kom
ma ihåg att de direkta strålningsförlusterna 
från en öppen anodkrets av detta slag är un
gefär av samma storleksordning som krets
förlusterna, varför vinsten blir liten. Slutröret 
har monterats på en fästvinkel 8,5 cm hög och 
10 cm bred, så att röret kommer ca 50 mm 
ovanför chassieplåten (centrumavstånd) . Ka
todstiftet, som vetter mot chassieplåten är jor

dat med en 12 mm bred plåtremsa av koppar. 
En skruv med bricka sörjer för att det blir 
god jordkontakt. Glödstiften 1 och 7 är jor
dade med en Z-for'mad plåtvinkel, och det an
dra glöduttaget (sift 5) med en genomförings
kondensator. över gallerstiften är borrade hål 
med 12 mm diam. genom vilka anslutningarna 
från spole L6 går. Se till att trådarna ej går 
för nära hålkanterna, när Du justerar L6 för 
resonans på 144 MHz. Hur drivstegen och 
nycklingsenheten är uppbyggda framgår av 
fotot från sändarens undersida. Osc.-rörhålla
ren är monterad 30 mm från chassiekanten, 
avståndet till EL 84 är 38 mm, och avståndet 
mellan EL 84 och 03/12 är 75 mm, alla mått 
centrumavstånd. Vinkeln som håller slutröret 
sitter 45 mm från 03.112. På baksidan av chas
siet är placerade en 8-polig flatstiftkontakt 
för spänningsförsörjningen och en koaxkon
takt för HF-uteffekten. På panelen sitter till 
vänster en 1-polig 4-vägs instrumentomkopp
lar'e , i mitten en nycklingsjack och till höger 
ratt för avstämningskondensatorn i anodkret
sen i slutsteget. Två instrument, ett på 5 mA 
och ett på 50 mA, har använts, det första mä
ter gallerströmmarna i alla de drivna rören 
och det andra, som shuntats till 250 mA fullt 
utslag, mäter anodströmmen i PA-röret. I öv
rigt studera fotografierna ordentligt och för
sök efterbilda dem så noga som möjligt. 

Trimning av sändaren 
Tag ur nycklingsröret, ställ instrumentom

kopplaren i läge 1 och anslut ca 200 volt anod
spänning till osc.-trioden. Vrid trimkärnan i 
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spole L1 tills utslag erhålles på instrumentet. 
Kärnan ställes något mer utvriden än d et läge 
som ger största utslag (gallerström i första 
tripplaren) , så att oscillatorn startar när anod
spänningen anslutes. Normalt värde på. driv
ningen är 1,5- 2 mA. Erhålles väsentligt min
dre värde eller inget utslag alls bör aktiviteten 
hos kristallen undersökas, i någon koppling Du 
vet andra kristaller med samma frekvens 
svänger i. 

Anslut nu anod och skärmgallerspänning till 
pentoddelen i osc.-röret och ställ omkopplaren 
i läge 2. Justera kärnan i spole L2 till max. 
utslag, vilket bör vara 1,0-1,G mA. 

ställ omkopplaren i läge 3 och anslut spän
ningar till EL 84. Kondensatorn C1 justeras 
för max instrumentutslag. Kretsen L4-C2 
måste vara stämd nära 48 MHz för att utslag 
skall erhållas. Innan trimningen igångsättes 
bör alla kretsarna med en grid-dipmeter juste
ras till resp. resonansfrekvenser, vilket avse
värt underlättar trimningen. Stäm C2 för max 
utslag och justera avståndet L3-L4 för max 
drivning till QQE 03/12. Efter varje ändring 
av deras läge måste både C1 och C2 efterjus
teras. Med ca 200 volt anodspänning bör ca 5 
mA gallerström erhållas. 

Med omkopplaren i läge 4 och anod och 
skärmgallerspänningar anslutna till QQE 03/12 
stämmes C3 för max. utslag. Avståndet L5
L6 justeras även för största möjliga drivning 
till slutsteget. Eftersom gallerkretsen i slut
steget ej innehåller någon variabel kondensa
tor, justeras denna krets till r esonans genom 
att avståndet mellan varven i spole L6 varie
ras. Eventuellt får man korta av anslutning
arna till gallerstiften eller göra en ny spole 
med längre sådana. Vid monteringen grovju
steras gallerkretsen i slutsteget för resonans 
vid 144 MHz innan vinkeln skruvas fast i 
chassiet. C3 efterjusteras efter varje ändring 
av L6 och avståndet L5-L6 så att största ut
slag erhålles. En god hjälp vid justeringen av 
L6 erhålles aven järn- och en mässingskärna. 
Närmas järnpulverkärnan till spolen och 
drivningen ökar, kläm ihop spolen något. ökar 
drivningen då mäsingskärnan närmas, dra isär 
varven något. När kretsen ligger rätt skall 
drivningen minska då båda kärnorna närmas 
till spolen. (Håll kärnorna vid trimningen av 
L6 så att de ej påverkar L5 och koppla löst). 
Med 200 volt på QQE 03/12 erhöll jag 2,2 mA 
gallerström i slutsteget, m ed 250 volt 3,1 mA 
och med 300 volt 3,8 mA, vilket ju är m er än 
tillräckligt. Gallerkondensatom C2 måste ef
terjusteras för att största möjliga drivning 
skall erhållas. 

Nu är vi färdiga för en kontroll av neutra
liseringen hos slutsteget. Efter denna me
ning har läsekretsen delats i två halvor, de 
som slutat läsa artikeln därför att de sagt till 
sig själva: »Jaså, det är en sådan där sändare 
som måste neutraliseras, ja då har nog kon
struktören inte fått den att fungera och räd
dar sig m ed att tala om neutralisering.» Den 

andra hälften säger att neutralisering har jag 
aldrig brytt mig om och mina sändare har 
ändå fungerat, så det där hoppar jag över. 

Röret QQE 06/40 är i sig själv balanserat 
med ett par små trådar från varje galler till 
motsatt anod, så problemet med självsväng
ningar på arbetsfrekvensen skall inte behöva 
uppstå med detta rör, om uppbyggnaden är 
rätt utförd. Detta har även varit min erfaren
het med denna sändare. 

Läser man Handboken, QST, CQ eller någon 
annan hamtidning säger de beträffande neu
tralisering. a) Vrid kondensatorn i anodkret
sen genom resonans och observera gallerström
men. Anod och skärmgallerspänningarna ej 
anslutna. Om ett dip i gallerströmmen erhålles 
justeras neutraliseringskondensatorerna så att 
detta försvinner. b) Om slutsteget arbetar 
korrekt skall max gallerström, max uteffekt 
och min anodström erhållas samtidigt, under 
förutsättning att fast gallerförspänning an
vändes. c) En slutlig kontroll av sändaren 
görs genom att oscillatorn sättes ur funktion 
genom att osc.-anodspänningen brytes eller att 
kristallen tas ur hållaren. Uteffekt och galler
strömmar skall då g enast gå ned till noll om 
något steg i sändaren ej busar. Provet måste 
utföras mycket snabbt, då ju anodströmmen 
stiger till otillåtet höga värden, då förspän
ningarna tas bort. Jag har vid alla mina sän
dare haft ett litet, vanligen mycket litet dip 
vid proven!. a . Vid prov enligt b och c har 
dock allt varit bra. I denna sändare justeras 
kondensatorn C4 till minsta dip vid proven!. 
a. Denna kondensator får även justeras om 
uteffekten ej genast går ned till noll vid prov 
enligt c. I modellsändaren var dock inverkan 
av denna kondensator liten, och den kunde 
utan olägenhet bortkopplas. 

Nycklingsröret sättes nu i och Du bör tidi
gare med slutröret urtaget ha kontrollerat att 
250 volt skärmgallerspänning erhålles då nyc
keln nedtryckes, samt att cs -50 till -75 volt 
ligger på skärmgallret, då nyckeln är uppe. 
Anslut ca 400-500 volt till anoden vid de 
första avstämningsproven, så att anoden ej 
blir överbelastad. Enligt Televerkets bestäm
melser skall konstantenn användas vid trim
ningar aven sändares slutsteg. På UKV är 
konstantenner, som tål högre effekter sällsyn
ta, men liksom på KV-banden kan en 40 e ller 
60-watts lampa duga som konstantenn. Dess 
impedans vid 144 MHz är emellertid starkt 
reaktiv, så att när antennen anslutes måste 
anodkretsen och antennlinken efterjusteras. 
Av lampans ljusstyrka kan man inte bilda sig 
någon uppfattning om uteffektens storlek 
utan härtill erfordras uteffektmeter. En lampa 
talar dock om när max effekt erhålles, och det 
är ju det vi eftersträvar. Ställ in C5 för reso
nans och justera C6 för max uteffekt, samt 
variera avståndet L7-L8 för största uteffekt. 
När sändaren sedan anslutes till antennen 
måste C6 och L8 åter justeras för max ut
effeltt, men man har genom avstämningarna 
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på lampan kommit i närheten av det rätta 
värdet. Som indikator för uteffekten till an
tennen användes enklast en >~ twin-lamp» indi
kator, som kan användas vid både koax och 
bandkabe!. Användes 300 f2 bandkabel måste 
en halvvågstransformator s. k. balun använ
das. Beträffande twin-lamp och ba lun hänvi
sas till Handboken. 

Kylning 

För att undvika TVI måste ju sändarna nu 
för tiden byggas in i ett slutet hölje, vilket 
medför att sändarna ofta blir ganska varma 
efter en stunds användning. Sätter man luften 
i sändarlådan i rörelse med en liten fläkt skall 
man finna att temperaturen sjunker högst av
sevärt, ofta blir sändaren inte så varm som 
den Skulle ha blivit om den stått helt öppen, 
och luften kunnat cirkulera runt de olika kom
ponenterna. Livslängden hos rören ökar högst 
avsevärt om de där sista tio-talen grader över
temperatur undvikes, så fläktar betalar sig 
ganska snart om man använder sin station 
flitigt. I denna sändare kan man montera en 
fläkt på baksidan av lådan mittför slutröret 
och blåsa luft direkt på slutröret, man får då 
göra ett hål i lådans tak ovanför slutröret för 
utgående luft. En sugande fläkt kan också 
placeras i lådan ovanför chassiet men inuti 
lådan, och ett luftintag mittför slutröret tas 
upp i chassiet. En enkel och relativt god lös
ning är att sätta en »skorsten» över lufthålen 
ovanför slutröret och ett gott drag erhälles, 
men luftintag erfordras även här. Beträffande 
lMa vill jag nämna att sändaren fär plats i 
en TU-5B låda. 

TV I vid 144 M Hz sändare 
Jag har provat denna sändare beträffande 

TVI och kunde genast konstatera att kretsen 
på 48 MHz genom direkt strälning starkt stör
de kanal 2, och obetydligt pä kanal 3. Pä samt
liga högkanaler fanns dock ingen störning lik-

QQlOJ/le 
Gal 06/'0 

~, , '00 1 50", 

.J :. . , 

1O"'FJ2···J2 
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SPOLDATA 
L1 	 50 varv 0,4 mm EE lindat med två varv 

i varje spar pä Prahn spolstomme av po
lystyren, diam 15 mm, höjd 31 mm och 
försedd med 6 tandade ribbor. 

L2 14 varv 0,6 mm EE. Spolstomme som till 
Ll. 

L3 8 varv 1,2 mm EE, tätlindade med 13 mm 
diam. 

L4 2 X 7 varv 1,2 mm EE tätlindade med 13 
mm diam. 13 mm lucka i mitten för L3 . 

L5 	 2 x 2 varv 1,2 mm EE, diam. 17 mm, 3 
mm mellan varven, 10 mm mittIucka för 
L6. 

L6 2 varv 1,2 mm EE, diam 17 mm, tätlindad 
(justeras vid trimningen) . 

L7 	 2 X 2 varv 1,5 mm blank tråd, diam 21 
mm, 4 mm mellan varven, 15 mm mitt 
lucka för L8. 

L8 2 varv 1,5 mm EE, diam 21 mm, tätlin
dad. 

Variabla kondensatorer. 
C1, C4, 25 pF ABC-trimmer eller liknande. 
C2, C3, 2 X 4 pF split-stator (Philips 87016/ 

4E). 
C4 2 X 10 pF split-stator, dubbelt plattav

ständ. 
C6 25 pF APC-trimmer, dubbelt plattav

stånd. 
övrig material. 

J1 Koax.-kontakt (Amphenol SO-239). 
J2 	 Nycklingsjack. 
HFD 1 1 mH drossel, Prahn typ 158/l. 
HFD 2,3 10 ,uH drossel, Vitrohm typ BDS. 
HFD 4,5 1,8 ,uH drossel, Vitrohm typ ADS. 

som pä kanal 4, trots att TV-antennen place
rats i närheten av sändaren. För att avhjälpa 
störningen på 48 MHz, som ju ligger mitt 
kanalen, mäste ätgärder vidtagas för att hin
dra strälning. Strålningen kommer från spän
ningskabeln och genom större hål i det om

i 
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slutande plåthöljet, därför rekommenderas att 
en liten skärmburk placera s över flatstiftkon
takten och att ledningarna från sändaren av
kopplas med genomföringskondensatorer vid 
genomföring till denna skärmburk. Dessutom 
placeras seriedrosslar i tilledninga rna. Instru
menten och luftintagen täckes med finmaskigt 
nät. Handboken lämnar här goda tips . 

Drift 
Slutsteget bör ej köras med högre anod

spänning än 750 volt vid CW och vid A3 bör 
den sänkas till 600 volt. Betä nkt att livsläng
den minskar kraftigt om röret överbelastas. I 
stället för QQE 06/40 kan även QQE 03(20 eller 
QQE 04/20 användas i slutsteget, om galler
kretsen trimmas med hänsyn till dessa rörs 

Tnnneldioden 


Vad är en tunneldiod ? 

Trots att den har vissa likheter med en 
transistor arbetar den på en helt annan prin
cip och användes på helt annat sätt. Det ser 
ut som om tunneldioden raskt kommer att 
marschera rakt in i kommunikations appa
ratur, TV, räknare, satelliter osv. Just nu 
kostar en tunneldiod omkring 75 dollar men 
man kan vänta sig ett pris som understiger 
det man nu får betala för en transistor. 

Tunneldioden har fått sitt namn efter ett 
fysikaliskt fenomen som kallas »tunneleffekt». 
Man kan på så vis beskriva hur elektriska 
laddningar förflyttar sig över en spännings
barriär. Laddningen förflyttar sig ganska 
långsamt genom en transistor, men går ge
nom en tunneldiod med samma hastighet som 
ljuset. Eftersom elektriska laddningar rusar 
genom dioden m ed en sådan hastighet är det 
möjligt att komma upp i mycket höga fre
kvenser. Reda n nu har man byggt oscillatorer 
för frekvenser uppåt 2000 MHz. Detta visar 
skillnaden även om man jämför med de mest 
avancerade transistorerna. Frekvenser på över 
10000 MHz verkar inte orimliga i en nära 
framtid. 

Efter en artikel i CQ, nov ember 1959, av 
KieIEG, Barry Bj·ickman. översättning 
och bearbetning: SM5CRD. 

ingångskapacitanser och om gallerläckan änd
ras till för dessa rör lämnade värden. Uteffek
ten blir med dessa två rör lagom för att driva 
ett 500 watts slutsteg med 4CX-250B, som jag 
rekommenderar före pp QB 3(300, vars verk
ningsgrad på 144 MHz även med nya rör är 
ganska låg. Efter något års användning upp
mätte jag i min sändare 43 % verkningsgrad 
och det är ju mycket lågt i jämförelse med 
vad 4CX-250B lämna r . 

Tack 
Jag vill passa på tillfället att till SM6ANR 

framföra ett tack för många goda tips vid 
konstruktionen och för hjälp med manuskrip
tet till den beskrivna sändaren. 

SM6BTT 

Tunneldioden rapporterades under 1958 av 
en japansk forskare dr L eo Esaki och har ännu 
så länge endast kommit till Sverige i några få 
ex emplar. 

Tunneldiodens höga hastighet gör den idea
lisk bland annat i räknarsammanhang. Som 
switch har den uppnått hastigheter på bråk
delar aven millimikrosekund. Vilket är 10 till 
100 gånger bättre än de bästa switch-tran
sistorerna. 

Tunneldioden kan framställas av olika halv
ledarmaterial såsom germanium, silicion, in
dium antimon, gallium arsenik och gallium 
antimon. Dioden är avsevärt mindre än en 
transistor och på grund av den enklare upp
byggnaden kan man anta att den snart kom
mer att bli ännu mindre. Vidare är den rela
tivt okänslig för temperatur-variationer. Sili 
con tunneldioder framställda a v General 
Electric arbetar vid temperaturer omkring 
350 0 C; vanliga dioder arbetar inte över 200 0 

C. Därför kan en tunneldiod arbeta vid högre 
temperaturer än t. ex. en silicon-germanium 
transistor. 

Tunneldioden i praktiken 
Som kretselement uppvisar tunneldioden en 

ova nlig kombination av elektriska karakteri 
stikor, med negativ resistans över en del av 
sin arbetsspä.nn.ing. Den kan därför användas 
i en m ä ngd olika kopplingar såsom förstär
kare, switchar, hf-oscillatorer och blandare . 
Några exempel på praktiska uppkopplingar 
visas i figuren här bredvid. Ett annat exem
pel är en fm-mottagare som är stabil nog att 
ta in 78 :de övertonen från en fm-generator. 
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Fig. 1. Tunneldioden sedd i en p-n-öveTgång vid varierande spänning . Bokstävej'na talm' om 
var på kurvan i f igur le man befinneT sig. Pilarna visaT elektronströmmen. L=lediga elek
tronplatser. 

A. Elektronerna på samma nivå på båda C. Elekt1'onerna fylle?' fOj·tfarande ut hålen 
sidor om förbjudna bande.t. Ingen pålagd i valensbandet men en del av elektronerna 
spänning och ingen ström fly t er. ståj' framför det fÖj'bj'udna området, band
B. En yttre spänning (c :n 1(J, V) hm' lagts gapet, och kan inte förflytta sig. Strömmen 
på dioden. Elektronerna har börjat fylla ut minskar. 

de lediga platserna i valensbandet. Ström D. Alla elektroner na ståj' framföj' band
flyter. gapet. Väldigt liten ström flyt er. 

E. De elektroner som befinnej' sig öv er st 
ramlar förbi bandgapet på ovansidan. 
Strömmen ökar. 

En sammanfattning av tunneldiodens fördelar 
kan kanske se ut så här : 
1. 	En effektförbrukning som inte är större än 

någon mikrowatt. 
2. 	Lågt brus. Endast jämförbart med maser

och mavar-förstärkare, men utan pumpfre
kvens. 

3. 	Speciellt ägnad att arbeta på extremt höga 
frekvenser; 2000 MHz upp till ka nske 20000 
MHz. 

4. 	Den är mycket snabb; bråkdelar a v milli 
mikrosekunder. 

5. 	Stabiliteten beror inte på själva tunneldio
den utan endast på omgivande element; 
fungerar vid mycket hög temperatur. 

6. 	Små dimensioner och endast två anslut 
ningskontakter. 

7. 	Stort användningsområde, beroende på den 
negativa resistanskaraktäristiken. 

8. 	Den kan arbeta med mycket höga ström
m a r. GE har uppmätt strömtä theter på 
20000 ampere(cm2 . 

9. 	 Förmåga att generera ultravågor. Vibra
tioner upp till 10000 MHz med våglängder 
på bara några ångström har kunnat gene
reras. 

Teori och arbetssätt 
Nåväl, tunneldioden kan användas till en 

hel del, men verkningssättet skiljer sig från 
vad vi är vana vid från andra halvledare och 
elektronrör. De konventionella förstärkarna 
grundar sin förstärkning på att man släpper 
fram en ström så, att flödet kan påverkas av 
en signalelektrod och att strömmen kan sam
las ihop igen. Hastigheten för en sådan för
stärkare beror på den tid det tar för ström
men, att gå från katoden genom styrgallret 
till anoden . Tiden blir ganska lång, om man 
jämför med den tid det tar för en signal att 

passera en lil{a lång koppartråd. Orsaken till 
att det tar längre tid är, att i tråden bärs sig
nalen av ett elektriskt fält medan den i det 
andra fallet bärs aven grupp elektroner. I 
tråden förflyttar sig varje clel{tron endast en 
mikroskopiskt liten bit, och de elektroner som 
kommer ut, är inte de samma som stoppades 
in. Signalen i en tunneldiod förflyttar sig med 
samma hastighet som i en koppartråd. Det är 
därför tunneldioden har så kort svarstid (är 
så snabb). 

Skillnaden mellan tunneldioden och koppar
tråden är, naturligtvis, att tråden inte kan 
förstärka. Tråden har en positiv resistans; en 
spänningsökning ger en strömökning. I en tun
neldiod kan en spänningsölming orsaka en 
strömminskning; en negativ resistans. I stället 
för att förbruka effekt, som ett motstånd, ökar 
effekten. 

B 

v~ 

E 

D 	 .v 

Fig . 2. Typisk tunneldiodkuj·va. Bokstäverna 
hänvisar till figur 1. 
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Fysi kalisk förklaring 
En ha lvledare har ett område som inte är 

tillåten uppehållsplats för elektroner. Områ
det kallas förbjudet band. 

Under detta band finns valensbandet, som är 
helt f yllt med elektroner. Ovanför befinner 
sig ledningsbandet, som normalt helt saknar 
fria elektroner. Detta är en material-egenskap 
för rent (germanium) halvledarmaterial. Ge
nom att tillföra störämnen har vaka nser (hål) 

valensbandet skapats varvid p-ledande m a 
terial erhålles. Med andra störämnen kan elek
troner tillföras ledningsbandet varvid n-ledan
de material erhålles. 

När två av dessa material möts bildas ett 
p-n-skikt. Utan påtryckt spänning (d.v.s. 
ingen ström genom elementet) erhålles ett li
tet potentialspräng, Fig. 1 A, vilket med yttre 
påtryckt spänning kan ökas eller minskas , 
figur 1 B, C, D och E. 

Här till höger visa1' v i någ1'a kopplingar 

med tunneldi oder. 


Tunneldiod som frekv ensomvandlare. 100 

MHz in, ut 1 MHz. 


FM-sändare byggd hos General Electric. 

1000 MHz-oscillator. 


Bistabil vippa, flip-flop, m ed två tunneldiode1·. 

The French Contest 1959 
Resultatlistan för REF-testen 1959 gav för 

Sveriges del följande resultat : 
1. SM5AHJ CW 5508 poä ng 51 QSO 
2. · SM5CCE CW 3150 35 » 
3. SM5MN Fone 3078 38 » 
4. SM5LN CW 1377 27 » 
5. SM7EH CW 1368 24 ~ 

6. SM5BPJ CW 390 13 » 
7. SM5UU CW 36 4 

/LN 

HÖRT och LÄST 
K9RQU och K9RQX heter bäda två Wright. 

Deras »novice» licenser är daterade på samma 
dag, »general»-licenserna är daterade på sam
ma dag, en bor i La Grange och en i La 
Grange Park. De är inte släkt och träffades 
första gången då de var kallade att avlägga 
prov för »general class» i FCC:s lokaler. 

G3HUA semestrade i staterna för en tid se
dan och den första amatör han träffade på 
va r K3HUA. 

III .;,.~. 
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HALLÅ! 

Alla fasta stationer på 80 meter 

Var snälla och lämna mobilfrekvensen 

3620 ± 5 kHz åt de mobila 

stationerna. 

Ii 
l DX-red.: S1II7CSN, Lar" Eric Niklasson, 

cjo Box 80, Ahll". 

Alla tider är som vanligt GMT. 

3,5 CW 
SM3VE : UA9JY 0014, UA9CM 0017. 

7 CW 
SM3VE: UD6KEA 0235, UD6FA 0452, 

FF8BF 0513, PY7JL 061;1., UD6KAF 1833, 
UD6AM 1836, UD6AI 1908, VK2QL 1938, 
UI8KAE 1955, UT5BK 2001, UF6AA 2005, 
F2CBjFC 2203 , PY2BIS 2224, 4X4II 2233, 
VQ2AS 2252, JA2XW 2242, LU6BDQ 2311 , 
AP4M 2327, UM8ADF 2333, UM8KAB 2359. 
SM6BWQ: UL7JA 1900, UH8BA 2040, UF6AA 
2055, UM8KAB 2135. SM7APE: CT2BO 0100, 
UM8ADF 0725, IT1AVO 2305, AP4M 2340. 
SM7CNA: LA8FGfP 1720. , 14 CW 

SM3BIY: VK2ZR 1908, KH6DGL 1912, 
UA0KKB 1950, VK3AYR 2007, VK5NO 2021, 
VK4SS 2023. SM7CNA: LA4CGfP 1610, OX3UD 
1637, XZ2TH 1735, OX3NK 1750, ZS5EM ~, 	 1810, OD5CN 1810, ZS4LF 1830, VU2ANI 
1830, EL4A 1845. 

21 CWjfone 
SM6RS AM: OQ5DO 0755, KR6IM 0816, 

OX3KW 1548, ZSlCD 1614, FB8CD 1616, 
OQ5RS 1627, ZS4X 1627, 9G1BA 1627, FB8GP 
1628, VU2BK 1631, ZSlDE 1645, FB8BX 1650, 
OQ5RC 1651, OQ5IG 1718. SM7CNA CW : 
9G1CT 0900, W5EZBjKG6 0940, JT1AB 1030, 
KR6ZT 1148, YA1AO 1330, KG6AGL/1 1435, 
OR4KR 1725. 

28 CW 

SM6RS: ZS6IW 1627. 


DX-news 
Antarctica: ON4TX bör vid det här laget 

ha avlöst OR4RW, troligen med callet OR4TX. 
Han körde som ON4TXjMM på vägen ned till 
Sydpolen. 

Togoland. ZD2AMF körde under februari 
som FD8AMF från Franska Togoland. 

Ghana. Enligt en uppgift i QST kör ett 
Ghana-net varje söndag 0700 GMT på 7025 kc. 
Bl. a. deltar 9G1CB, 9G1CC, 9G1CY och 
9G1DF. 

Gambia ZD3E lämnar Gambia i mars. ZD3S 
är en pirat. 

Saudi Arabia OK7HZ bör nu vara igång 
som OK7HZjHZ. George kör nu mycket mer 
DX än i början av expeditionen. Det är stor 
chans att få honom på AM eller SSB omkring 
14330 kc. tidigt på kvällen. Han svarar ej på 
CW-anrop. 

HZ1AB kör dagligen omkring 1300 GMT 
på 14 SSB, samt 2300 GMT på 14 CW och 
SSB vanligtvis 14325 kc. De kör också på 7 
mc med 1 kW och en rombic. 

Crete. För närvarande finns följande stns 
på Kreta: SV0WI, SV0WT, SV0WZ, 
SV0WAI, SV0WU och SV0WY, varav de tre 
sistnämnda är mindre aktiva. Snart skall 
SV0WAB också komma igång. 

Rhodes. Här finns bara SV0WAC och 
SV0WV, den sistnämnde är synnerligen aktiv, 
mest på SSB. 

Ukraine. Enligt SM3VE, har ett nytt prefix, 
nämligen UT5, införts i Ukraina, eftersom 
UB5-callen inte räcker till. Man menar, att 
privata stns skall slippa använda treställiga 
suffix. 

Mongolia. JT1AB har inte längre någon 
QSL-manager i Prag, utan alla QSL skall gå 
direkt till: Bohous Kubac, Box 369, Ulan Bator, 
Mongolia. 

China. BY1AC och BY4AC rapporteras vara 
aktiva på 14 CW omkring 1200 GMT. De kör 
dock endast stns bakom järnridån. 

Mapelo Island. Expeditionen HKTU har upp
skjutits, eftersom fartyget , som skulle föra 
dem till Mapelo Island gick på grund. De 
hoppas emellertid kunna komma igäng om
kring den 25/3 istället. Expeditionsmedlemmar 
är W3PZW, W4KVX och W9EVI. 

DXpedition. Omkring den 20/11 i fjol star
tade en arkeologisk expedition ombord på en 
balsaflotte, (liknande den berömda Kon-Tiki
flotten) från Iztapa i Guatemala med destina
tion Peru. Expeditionen skulle vara ungefär 
3 månader. OA3X, Fransisco Mick, körde med 
callet TG00A ombord på flotten, och med ett 
TI9-call, under en veckas uppehåll på Cocos 
Island. QSL skall gå via CQ Magazine, 300 
West 43rd Street, New York 36, N. Y., USA. 

Dominica. W8VDJ är för närvarande aktiv 
som VP2DX på Dominica. Han kommer att 
stanna där ungefär en mänad till. 

Guadeloupe ex-XW8AI kör nu som XW8Alj 
FG7. QSL till FG7XC kan gå via W3GJY. 

Ellesmm'e Island. Fred Towner, VE7MG, kör 
från »världens nordligaste amatörstatioo» med 
callet VE8TU. QTH är Alert, en väderstation, 
belägen på nordöstra spetsen a v Ellesmere Is
land, ungefär 725 km från Nordpolen. Fred är 
aktiv på 14 mc CW och fone. 

Adresser 

I ovanstående DX-news finns adresser till 
FG7XC, JT1AB och TG00A. 

-,-CSN 
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UJiV-red.: SM5MN, K
E. Nord, Abborrvägen 
4, Linköping. 

lIItr. red.: SM6BTT, 
Lennart Berg, c/o 
Lundgren, MackUersga
tan 4/7, Göteborg S. 

w 
Aktivitetstesten 

Resultat av januarileslen : 
SM5ABA 73 poäng SM5AAD 26 
SM5S1 59 ~ SM7AED 22 
SM5BXW 45 SM6PF ..... 21 
SM5AMW 43 » SM5AAS 20 
SM5UU ... 41 SM50T ... 18 »•SM6CJI ........ 40 » SM5BYT 16 
SM5FJ 39 SM5BIU 15 
SM5ARU 37 SM5ADZ 12 
SM5CHH 33 » SM4BFM 10 
SM5AEZ 33 » SM4PG . ....... 7 
SM7YO ........ 32 » SM7BBN 7 
SM5AAS 32 » SM6YH . . . . .. . 6 
SM7ZN ........ 32 » SM4KL 4 
SM5TC . .... ... 31 SM5MN . 1 
SM6PU .... . ... 29 » " Lyssnare 
SM5AKP 29 SM5-3087 ..... 26 
SM5LZ 27 » 

Jag vill börja kommentarerna med att ge mitt missnöje 
tillkänna beträffande flera deltagares loggar, som ser ut 
lite hur som helst. Använd SSA:s loggblad eller annat 
A4-papper, men skriv dä pä maskin. Avständ I km 
skall sättas ut, liksom poängen. Jag hoppas att detta 
påpekande medför bättring, annars kommer reglerna att 
skärpas. 

Vädret under testen var uselt och conds var nära 
botten, några längre kontakter kom trots detta tlil 
stånd, och jag vill här nämna 5S1-3LX 380 km, 5ABA 
-7ZN 340 km , 7Y0-5S1 320 km, 7YO-5ABA 330 km 
för dem som ansåg det hopplöst att ens försöka köra 
något »DX~. Dominansen från SM5 var överväldigande 
med hela 19 Insända loggar, varav 16 från stor-Sthlm. 
Det gick faktiskt att fö. bela 35 poäng på lokala kon
takter l Sthlm, v ilket väl talar om ett glädjande stort 
Intresse för aktIvitetstesten. 

5S1 skriver, lodet tog 10 min ständig repetition för att 
få över min rapport till 3LX, och QSOet med 7YO hade 
starkt karaktären av blindsändnlng. ehuru signalerna för 
körta ögonblick gick upp till S4. 7ZN och 6PF hördes 
även stundtals med max S4 men nil QSO. GottlännIng
arna hördes ej av under hela testen men jag är säker 
pil. att flera QSO :n blivit av, om de envist ropat under 
nll.gra timmar, speciellt mellan kl 22-2400~. 

5FJ s kriver bland annat: »Tekniska utrustningen har 
nu blivit så bra på 144 11Hz att det går att köra längre 
utan öppningar nu, än det gick med vrålöppningar för 
10 år sedan.» 

5ARU bar bytt QTH och har nu mÖjlighet att köra 
lite långväga stns, han återfinns pil. 144,04 eller 145,32 
och 145,80. 

5CHH vill ha test-tiden utökad tm 1800-0200 SNT. 
Jag tittade I Pauls logg och fann att sista QSOet ägde 
rum 2341 och mellan 1900 och 2139 (GMT) kördes inte 
ett enda QSO, så nog får man säga att tiden räckte till. 
6 timmar kan vara nog så pressande om man ej bor l 
en storstad . 

Esko, 5AKP, påtalar en allvarlig sak, han säger näm
ligen att han endast fått QSL från 40 % på 144 11Hz 
mot ca 95 % på långvågen. För att få lite mera stoff 
räknade jag mina egna QSL och fann att 72 % hade 
QSLat på 144 MHz men endast 65 % på KV, vilken 

senare siffra får anses normal. Eftersom AKP I huvud
sak kontaktat SM5-stns får dessa väl ta på sig ansva
ret för den låga siffran på 144 MHz. Hur man bär sig 
ät för att fä 95 % QSL-sva r på KV skulle vara roligt 
att veta. 

7AED: »Conds mest Hl.mpade för en rogivande sömn.' 
Hoppas Du inte försover Dig när auroran flammar upp 
mitt i allt rusket. 

6PF omtalar att han hörde en ny stn i 5AOE men 
nil QSO. 

En annan ny stn är 50T som kör 144,75/145,80 med 
QQE 03/12 och 4 över 4. 

Från 7BBN i OSby kommer följande dystra kommentar, 
den sämsta test jag varit med om, med sådana conds 
och aktivitet. Jag sänder norrut : måndagar 2230 och 
testdagar varje hel- ocb balvtimme med början kl 2230. 
Bengt kör med 25 watt och Söver5, QRG är 144,5. 

Slutligen får vi hälsa en ny lyssnare SM5-3087 väl
kommen på IJKV. 

RESULTAT AV AKTIVITETSTESTEN 
1959 

l. SM7ZN, QTH, Värnamo 970 poäng 
2. SM6CJI, Skultorp .. ....... . . . . .. . . .. . 929 

3. SM5SI, Bromma . ..... ....... ........ . 856 

4. SM5BDQ, Kårsta ..... , ... ........ ... . 854 ~ 

5. SM6PU, Målsryd ....... • ............ .. 779 

6. SM6PF, Falköping ....... . . .... . . .. . . . 757 

7. SM7AED, BromöIIa ........ ..•. ...... 745 

8. SM7YO, Kalmar .................. . 692 » 

9. SM5BIU, Arboga .......•.... . . ........ 582 


10. SM5MN, Linköping ... , ...... . . . .. .. . . 541 » 
11. SM5FJ, Norrköping .. . . ... .......... . 508 • 

12. SM7BAE, Djurslöv .... , .••....... •.. 499 

13. SM3WB, Strömsbro .... , . ........... . 412 

14. SM5CHH, Hägersten ...... .. . . . . ..... . 369 
15. SM5UU, Mnnlnge ....... , ......•.... . 363 

16. SM4PG, Kristinebamn ... , .•... 317 
17. SM5AAD, Enskede ...... .. ...... ... .. . 220 

8 	 tester 
18. SM6BTT .. 606 poäng 32. SM5LZ . ... 170 poäng 
19. 	SM4CIH .. 148 » 33. SM7BJ .... 120 lo 

7 tester 34. SM5SF . 92 lo 
20. SM5ABA 478 ~ 35. SM5ASK 90 ~ 

21. SM1BSA 375 » 36. SM5BPH 79 » 
22. SM7 ANB .. 316 » 37. SM5TC 

" 
71 » 

23. SM7BOR . . 235 » 38. SM6YH 28 » 

6 tester 	 3 tester 
24. SM7BCX .. 355 » 39. SM7BZX .. 259 
25. 	 SM5AAS .. 120 » 40. SM5AMW .. 161 » 

6 tester 41. SM1BT 129 » 
26. SM5BPI 322 » 42. SM4KM 114 » 
27. SMlJA . . . 186 » 43. SM6AJN .. 112 » 
28. 	 SM5AKP .. 171 » 44. SM5BQZ .. 61 » 

4 tester Lyssnare 
29 . SM5ANH " 229 lo SM4-2937 .... 395 
30. SM5IT 214 » 
31. 	 SM5AEZ .. 203 » 

Dessutom bar ytterligare 26 stns sänt In logg en eller 
två gånger. 

VI får även I är gratulera Ingvar SM7ZN till en ny 
seger, och ban får därmed sitt namn pä SM5UUs vand
ringspris för år 1959. 

De sju bäs ta överträffade 7ZNs segerpoäng frän 1958, 
och det dröjer väl inte länge förrän slutsummor på mer 
än 1000 poäng blir vanliga. 

Under året har frågan om QTH-byte aktualiserats, dä 
4 deltagare flyttat längre eller kortare sträckor. Efter
som det ej stadgats något om den saken har de fått 
räkna samman poängen från både QTHna. Detta synes 
vara rimligt när det gäller fast bostad i en täVling som 
gäller bästa 9 månads testerna under ett år. 

Då deltagarna haft möjlighet att ta del av den pre· 
Iiminära 	 resultatllstan får ovanstående resultat anses 
som definitiva. En del mindre ändrIngar har gjorts 
med hänsyn till det preliminära resultatet beträffande, 
5S1, 3WB, 4Crn, 5ABA och 7ANB. 

Föreningen Sveriges Sltndareamatörer 

144 JllHz TABELl, 


SM-dlstrlkt Län Länder Bästa QSO 


SMlJA WASM 
SM1BSA WASM 
SM2CFG WASM 
SM3AKW WASM 
SM3AST 5 
SM4PG 6 
SM5FJ WASM 
SM5MN WASM 
SM5RT WASM 
SM5S1 WASM 
SM5UU WASM 
SM5ABA WASM 
SM5AEZ WASM 
SM5AOL WASM 
SM5BRT WASM 
SM5CHH 6 
SM6PF 6 
SM6PU 6 
SM6ANR 6 
SM6BTT WASM 
SM6CJI WASM 
SM7PQ 5 
SM7YO WASM 
SM7ZN WASM 
SM7AED 6 
SM7ANB 5 
SM7BAE 6 
SM7BYB 6 

I km 1969 

19 3 650 
16 3 560 
14 3 800 
17 4 800 

8 2 350 
18 4 430 
20 4 340 
20 6 1000 
17 8 590 
21 5 1000 
17 3 900 
18 7 925 
18 3 
19 3 500 
19 9 550 
15 1 400 
14 6 1230 
18 8 1140 
20 11 1250 
21 10 1090 
20 3 700 
15 8 1090 
22 	 6 1220 
23 	 9 1000 
19 9 1000 
15 7 495 
19 	 11 1100 
20 	 4 1125 

Ovanstäende tabell skulle alltså i siffror berätta om 
vad SM-stationerna kört under 1959, om man jämför 
den med tabellen i QTC nr 4. Jag är medveten om att 
mycket mer körts, men då rapporter ej stått att få, går 
det Inte att göra något åt den saken. 

De höga km-tal som SM6 och SM7 stns har uppnått, 
har möjliggjorts av troposfäreonds, medan SM1·5 har 
fått ta till norrsken för att k omma långt. 

Länet BD är det fortfarande ingen som omnämner i 
sina rapporter, däremot har 3AI{W kört Ilin Z. G och N 
har endast ett fåtal kört och övriga svåra län tycks 
vara P, S, U, X, Y och AC, men där är det ju endast 
en eller två som är QRV. Länen A, B , E , F, O, R och 
T bar ingen av dem som kört mInst 14 län saknat. 

Nya länder har ANR och PU I OR och BAE I HB. 
Totalt har SM-stationer haft QSO med 14 länder på 144 
MRz nämligen, DL, F, G, GM, GW, HB, LA, OE, OH, OK, 
ON, OZ, PA, SP samt SM förstås . En hel del har glömt 
SM i sina rapporter, nog är väl Sverlge ett land att 
komma ihåg när det gäller UKV. DM och DL räknas 
som ett land enligt ARRL. 

WASM 	144 
Läget per den 1/2 är det att -5AOL klarat av inkas

serandet 	av sina qsl för diplom nr 25. Gratulerar, Olle! 
Inga nya ansökningar föreligger f. n. 

Innehavarna av diplom nris 19-26 kan nu snart emot
se sina utmärkelser, då vår diplomtexterska återkommit 
efter sin långa sjukhusvistelse. 

Till tjänst för alla nytillkomna i gänget återges I 
nästa nr av QTC reglerna för W ASM 144 samt en kom
plett förteckning över de hittillsvarande Innehavarna. 

-6CJI ber att fä göra ett förtydligande till sitt tidi
gare förslag (se QTC 1,/60) : 

»Givetvls gäller det olika stns, när jag talade om '100 
verifierade QSO'. Ty det är ju ingen nämnvärd presta
tion att, 	 som t. ex. förekommer I större städer, lokal
snacka så där 50 a 100 ggr om året med ständigt samma 
stationer. 	 Nej, de enslIgt utspridda hamsen måste också 
ha en chans. - Nu säger någon: Så många som 100 
UKV-stns finns inte i vårt land. Jo då. Det flnns det. 
Och fler 	blIr qrv. Dessutom kan vi ta aurora till hjälp 
för att fiska OZ, DL m. fl.. 

Aurora 
SM5AMW skriver: 
»Söndagen 5/1 aurora. TV Dresden var stundvis över 

S9. Körda stns : -6PU, -6Cn, -3AKW och ett halvt 
qso med LA9T. Hörde OZ7BR? och DL0HH. 

Söndagen dessförinnan också aurora och då hördes 
fem länder. Körde DL3YBA, DL6QS och OH1NL. » 

Gratulerar, Hasse! 

Sked önskas på 435 Mc 
SM5AEX lämnar följande qsp: 

»Till våren skulle G2XV vilja ordna sked med statio


ner i SM5, som är qrv på 70 cm-bandet. Hans frekvens 
är 435,170 Mc. För att brevledes bestämma närmare om 
tider ocb andra detaljer är adressen: 

Mr. G. A. Jeapes, G2XV 
165 Cambridge Road 
Great Shelford 
nr Cambridge 
England•. 

Licensbestämmelserna 
I QTC nr 2/60 talade vår ordf. allvarsord om flera 

fall av licensöverträdelser på KV-banden. 
På UKV-banden har vi förmånen att fritt kunna väija 

telefoni eller telegrafi oberoende av licensklass. Vi kör 
dessutom nästan hundraprocentigt kristallstyrt, varför 
risken att hamna utanför bandet kan anses obefintligt. 
Vad som däremot kan inleda någon i frestelse är att köra 
med för bög effel<t. 

I profylaktiskt syfte är det lika bra att genast göra 
klart detta: varken SSA styrelse eller den av styrelsen 
utsedde 	 v}i:F-managern kommer att visa någon skon
samhet, därest något med vetet brott mot bestämmelserna 
för UKV-banden skulle rapporteras. Vi kräver av andra 
respekt för vår hobby. Minimiluavet på oss själva är atl 
visa respekt för givna rörordningar. 

Lyssnaramatörernas vandringspris 
I förra spalten omnämndes SM5UU:s nya donation, 

en silvertallrik till lyssnaramatörerna i aktivitetstesten. 
Varje årssegrare får namn och signal på tal1riken samt 
förvaltar den, tills ny segrare korats. Segrarna 1958 och 
1959 får graveringen gratis, kommande vinnare skall 
själva bekosta denna hedersbevisning. Om aktivitetstesten 
skulle upphöra eller andra ändrade förhållanden inträffa, 
avgör donator i samråd med VHF-managern hur det 
skall förfaras med pri set . Annars skall tallriken, sedan 
den blivit fullgraverad (om ca 25 a r), överlämnas till 
SSA som föreningens egendom. 

När detta läses, har priset redan översänts till segra
ren 1958 (nuvarande SM6PU) , som efter päseendet har 
att v idarebefordra dyrgripen till 1959 års vinnare. Vem 
som sedan ristar sitt namn ! silvret för 1960 återstår 
att se. Eller rättare att slåss om. I samband därmed före
siär jag, att när vi nu har förnämliga vandringspris i akti 
vitetstesten för både sändar- och lyssnaramatörer, detta 
räcker som hedersbevisning för segraren, och att SSA
diplomet kan utgä. Jag är rädd för att det annars blir 
lite för flitigt använt, då det dessuto)1l utgår till segra
ren i SSA VHF-test samt tjänstgör som diplomformulär 
för W ASM 144. 

Slutl!gen förutser jag, att ett ökat antal lyssnarama
törer sänder In sina loggar till -6BTT. 

Folkstonekonferensen 
I 	 juni bHr det som bekant konferens I Folkstone för 

medlemsorganisationerna inom Region I. Redan nu bör 
vi ta oss en funderare över vad vI l SiM kan bidra med, 
då dagordningarna för de olika kommitt~erna skall göras 
upp före det stora slaget. Har Du någon fräga , som Du 
tror har internationell räCkVidd, sä sänd en rad tlH -MN. 

Utlandsnytt 
Vår lilla pressöversikt (anspråkSfullt ord) får av ut

rymmesskäl anstå till nästa nr. 

~ 
.Herr ordföranden sade nyss, att det 

har varit ett lugnt år. Det kan vi I ... intyga, för vi har 
överhuvudtaget Ingenting hört från styrelsen.• (Ur dls
kussionsprotokoHet från 1l.rsmötesförhandHngarna i ett 
grannförbund. ) 

Titta speciellt noga på sidorna 57 och 78, 
om Du är U KV-testintresserad! 
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ARRL:s SSB-contest 30/31 . .
JanuarI 

SSB-Contesten arrangerad av ARRL gick 
av stapeln under mycket gynnsamma kondi
tioner. Reda n vid starten på lördagskvällen 
var 14 mCjbandet fullproppat med SSB-sta
tioner, och alla WfK-stationer tycktes vara be
lägna i Europa med avseende pä signalstyr
korna. Det skreks och skreks och ofta hann 
nägon annan före .. . De mest eftertraktade 
läckerbitarna var sådana som VQ4ERR, 
TF2WEG, ET2US, HZ1AB, C02ZS, FS7RT, 
LA3SG/p, SVIAB, YS1MS, 9N1GW, SV0WB, 
VP7BI och massor av annat DX som ramlade 
in. Framåt 02-tiden på söndagsmorgonen var 
det full fart pä 80 meter likasä. På c:a 3.8 
mc ssb noterades stationer som VEIHU, 1LT, 
1RF. lDZ i kontakt med GW, DJ, G3 mm. 
W1BU hade starkaste US-signalerna på 80 
ssb, och denna station hördes för övrigt på 
alla band, alltsä även 7, 14 och 21 mc! På 
40 meter, vid 9-tiden pä morgonen, noterades 
flera starka W4, W8-stationer. Vid samma 
tid pä 20 gick jänkarna in mycket starkt, och 
ibland dem hördes SM6SA's säkra sätt att 
plocka dem. På morgonsidan noterades pä 21 
mc bl. a. CN8JF med ett strälande resultat, 
och flera KA, KL, JA etc. stationer hördes. 

2 m PA med QQE 06/40 

Detta PA är avsett att utgöra slutsteg till 
det tidigare i QTC nr 12 beskrivna drivsteget. 
Inbyggt nätaggregat är en av finesserna, där 
nättrafon lyser med sin fränvaro. Och så till 
beskrivningen: 

Kretsarna kring röret är schemamässigt 
fullt konventionella även om den praktiska 
uppbyggnaden kanske skiljer sig något. P .g .a . 
den spec. spänningsförsörjningen måste in
och utgängar vara helt skilda frän kretsarna 
i PA:t, vilket sker pä vanligt och enklaste 
sätt med linkar. Utgången har för att erhälla 
bästa anpassning en trimrner. Gallerkonden
satorns rotor är jordad till glödträdens »var
ma» sida, vilket emellertid ur HF-synpunkt 
inte har någon betydelse, men denna råkade 
ligga närmast och till andra sidan blev för 
lång ledning.' Fast gallerförspänning, fås via 
transformator och diod. Dioden mellan 
elektrolyten och gallerläckan är till för att 
när drivströmmen övertar och ger sin för
spänning koppla bort den fasta källan. Den 
fasta· spänningen är emellertid så lagd att man 
ska kunna köra röret i klass B, så att man ev. 
kan modulera i något steg före, genom att en
bart reglera drivningen. På anods idan har valts 
U-formade slingor då det visat sig att dessa 
är lättare att efterapa och ändå kan fäs att 
ligga pä samma frekvens . Rotorn på avstäm
ningskondensatorn får ej jordas. 

Senare på eftermiddagen var sä gott som hela 
trafiken lagd pä 21 mc och jänkarna dänade 
in sä att man började undra hur mänga 1000 
kW som egentligen var i omlopp. 

En liten malör inträffade dock, och kanske 
den inte är sä liten när allt kommer omkring. 
OY7ML hördes köra W-stationer, en efter en, 
sä fick han kontakt med en W'2 :a . Denne fick 
ändra beamen men lyckades trots allt inte 
plocka upp OY7ML :s signal-rapport. Dä visa
de det sig att en DL4:a pä samma frekvens 
kort men snabbt förmedlade de siffror som 
inte W2 :an kunde höra. Knappast någon som 
uppfattade vad som hände ens. OY7ML sluta
de skrika pä W2 :an och tog kontakt med en 
HB9:a i stället. W2:an sade ett kort »Roger» 
till DL4:an när denne qsp:ade OY7ML:s QSO
rapport. Men' senare visade det sig att DL4:an 
följde W2 :an i kölvattnet hela tiden, DL4-sta
tionen, op. Jack, kallade och hade sig precis 
som om han samarbetade med W2:an, dock 
utan att väcka andras misstankar. 

Det sista jag hörde av W2:an var när denne 
sade ät »Jack» att »vi QSY:ar ner 4 kc» .. . 
Kallas detta fair play? Till räga på allt räkar 
denna W2:a vara en mycket känd herre, 
de flesta SSB-fans känner säkert till honom. 

Den som lyssnade var SM3-3104... med 
SX-71 och 169 met-V-beam. 

Anodspänningen till P A: t erhälles genom 
en spänningsdubblare från 220 V-nät pä ett 
sätt som även ger halva spänningen. Detta 
för att också få skärmgallerspänningen utan 
onödigt stora förluster i stora motständ. C:a 
550 V likspänning erhälles vid 150-200 mA 
belastning, vilket med lätthet ger de c:a 80W 
som visat sig lagom för det använda röret. 
Att klämma det på ytterligare några wattar., 
som dessvärre händer allt för ofta, har bara 
teoretiskt intresse och ger sig endast till kän
na som en liten darrning på S-meternålen. 

Schemat visar även ett bra sätt att fjärr
kontrollera SM-reläet med en skärmad två
ledare till mikrofonen . Ett mellanrelä för ca 
1 mA som får mycket väl silad spänning ger 
inget extra brum. En bra sak är även utput
indikeringen med instrument och som här be
stär av diod och diverse silenelement; konden
satorn C består av något varv kopplingstråd, 
lindad kring den polyteniso.Jerade innerledaren 
i utgäende koaxen. 

Till sist kan jag för alla dom som är in
tresserade av att åka över banden tala om 
att en del intressanta försök gjorts med VFO 
och att resultaten hittills varit lovande. 

-5AY 
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äujakt 
Rllvrcd.: SM5BZR, Torbjörn Jansson, 

Förva\!.argntan l, SunclbYberl!'. 

HUT hålla Tävjaktsrytan 

kokande? 


Trots att Stockholms Rävjägar'e är landets 

största sammanslutning av dylika, brottas vi 

med vissa rekryteringsproblem. Eftersom vi 

har e tt befolkningsunderlag på en miljon män

niskor borde vi väl kunna ;<I:älla upp ett par 

hundra rävjägare. 


Minst så många rävsaxar, driftsdugliga ef
ter batteribyte, finns också inom det aktuella 
områdets hankar och störar, oanvända! Var
för används de inte? Problemet kan delas upp 
i två delar: 

Dels finns det folk som ledsnat på att jaga räv 
Många av de yngre har gått med i bygg

klubbar därför att de trott att rävjakt skulle 
passa dem precis. Det visade sig kanske att 
så inte var fallet. Antingen var det för svet
tigt eller för pyssligt - alltnog, efter ett par 
jakter eller en hel jaktsäsong har de lagt av. 
Särskilt markant är detta i byggklubbar, där 
kostnaderna helt eller delvis varit subventio
nerade. De ensamma hemmabyggarna där
emot, som inte lockats av någon propaganda 
utan själva hittat ett korn, som de låtit gro 
under träget arbete vid aftonlampans sken, 
blir ofta verkligt trogna sin nya hobby - men 
de är i minoritet bland nytillskotten. 

Att vilja nosa på allt möjligt hör de här 
åldrarna till. Speciellt i en storstad finns det 
så mycket att välja på, att m.an följer minsta 
motståndets lag - visar det sig att rävjakt 
kräver en ansträngning i början så slutar man 
med det. Vi gamla i gamet kanske borde för
söka att inte bara göra det första steget, byg
gandet, lätt utan även tänka på »eftervårdem>. 

Dels finns det folk som aldrig använt sin sax 
Att ovannämnda byggare efter en tid upp

täckt att de hoppat i galen tunna kan man 
förstå. Men vad sägs om följande? 

Under förra vintern byggdes på en kurs i 
SRA (Stockholms Radio Amatörer) regi fem 
rävsaxar, typ folksax. Vi i SRJ fick höra talas 
om saken och lyckades - efter ett ännu obe
svarat brev till DL5S - få tag på grabbarnas 
adresser. De erhöll der.. illustrerade broschyren 

»Vad är, vill och gör Stockholms Rävjägare ?» 
samt personlig kallelse till vår nybörjarde
monstrationsjakt, se nedan. Inte en enda in
fann sig då, och int e en enda har sedermera 
avhörts! 

Likaså byggdes på en radiofabrik i en för
ort under förra året ett stort antal - 16 lär 
vara rätt siffra - rävsaxar med tryckta kret 
sar, modifierad göteborgsmodell. Ledare för 
kursen har varit en eller flera av firmans 
cirka fem sändaramatörer. Meddelanden om 
instruktionsjakter m. m. har översänts. Ingen 
av byggarna har synts till på någon jakt! 

Naturligtvis får envar i ett fritt land bygga 
sig en rävsax för att sedan aldrig ens prova 
den på cn enda ja7ct, och gallde det enstaka 
fall kunde man tänka sig att det vore ett ut
slag av originalitet, men här rör det sig om 
tjugo personer ? VARFÖR händer' då detta? 

Vad har vi gjort åt saken? 
För att få folk att bygga har SRJ ofta ord

nat byggklubbar. Redan där har deltagarna 
av ledaren fått höra så mycket om hur kul 
det är att jaga räv, hur man bär sig åt etc., 
att det inte varit någon svårighet att få dem 
att börja. 

Varje säsong har inletts med en instruk
tionsjakt. Två rävar har sänt 4 minuter var
dera, varefter följt 17 minuters tystnad, se
dan har rävarna sänt 3 minuter var och hållit 
tyst i 9 minuter, varefter följt det vanliga sch\)
mat med 2 +2 minuters sändning och 6 minu
ters paus. Det hela har utspelats inom en 
kvadratkilometers yta, och varje nybörjare 
har haft en halva en hel »gammal» rävjägare 
m ed sig som instruktör, av vilken han har fått 
just så mycket hjälp han själv velat. Vanligen 
har 10- 20 nya mött upp "id dessa evene
mang. 

- För att inte slå ned de färskaste jägar
nas mod under den närmaste tiden har' vi haft 
inrättad en B-klass, där de som ännu inte ta
git 25 rävar har fått· tävla. Vill någon tidigare 
gå upp i A-klassen må han eller hon göra så. 

Vad kan vi mera göra? 
För att få byggklubbsbyggare att prova 

saxen åtminstone en gång fordras väl egent
ligen bara att kursledaren tar sina disciplar 
med på en av SRJ ordnad instruktionsjakt, 
ordinarie eller specialbeställd. Så långt bör 
hans ansvar stI-äcka sig. 

Men sedan tar SRJ:s ansvar' vid. Genom in
tervjuei' med sådana som har lagt av och med 
sådana som »klarat krisen» framgår, att räv
jakt är något mycket svårt och komplicerat 
om man är ovan vid att läsa kartan , om man 
måste tänka varje gång en bäring via kom
passen ska ritas in på kartan, om man inte 
kan telegrafi och om man inte helt behärskar 
rävsaxens båda rattar"). Och klockan bara 
går och går, »de gamla» sticker iväg och man 
står ensam kvar i skogen. Och så påstår dom 
att rävjakt skulle vara kul. 
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I år ska vi, enligt årsmötets rekommenda
tioner, ha ett vidlyftigare instruktionsjaktsy
stem. Två jakter med instruktörer men ett 
något större krav på självverksamhet vid jakt 
nr 2, ev. även ett meeting däremellan. Vi räk
nar med att de nya bättre ska kunna tillgodo
göra sig de på ett möte utkastade pärlorna om 
de från egen erfarenhet kan känna igen några 
situationer. - Till dessa jakter ska de av oss 
kända byggarna och de som lagt av på ett 
tidigt stadium under de senaste åren ånyo in
bjudas, vare sig de är' medlemmar i SRJ eller 
ej. - En lärobok i rävjaktstakti k är under 
tryckning. - Vidare ska vi efter varje jakt 
under hela säsongen försöka få några talföra 
gamlingar att vid eftersnacKet berätta hur de 
bar sig åt och varför de valde att göra just 
så; allt faller nog inte på hälleberget. 

Det bästa med let 
är naturligtvis personlig påverkan och hjälp 
man och man emellan. Tyvärr är denna medi
cin inte generellt användbar j en sammanslut
ning, vars medlemmar kan ha närmare tre 
mils resväg till varann. Men vi ska göra vad 
vi kan - visserligen räcker vårt medlems
antal i alla fall, men det vore synd både ur 
sportens och den enskildes synpunkt ifall vi 
skulle förlora anhängare som ändock är på 
god väg att bli »riktiga» rävjägare! 

Alf Lindgrcn, SM5IQ 

.1nternationella rävjakter 
På uppdrag av SSA och IARU R egion I ut 

arbetade jag för länge sedan ett frågeformu
lär, som avsåg att kartlägga de europeiska 
ländernas rävjaktssystem och -metoder samt 
intresset för internationella tävlingar. Påmin
nelsebrev är på väg till de många föreningar, 
som inte svarat. När ev. ytte rligare svar har 
ingått kommer en sammanställning att publi 
ceras i QTC. 

När detta läses befinner jag mig i USA och 
hoppas mellan de jäktande tjänsteärendena 
kunna få en klar bild av rävjaktsförhållande
na i det stora landet i väster, varom jag också 
sl,a förtälja i kommande blad. 

-IQ 
Tack snälla - IQ för det långa och intres

santa inlägget. Det vore kul, att få höra an
dras synpunkter på problemet också! 

I nästa rävspalt kommer någi'a årsrappor
ter från olika rävjaktscentra i landet. De som 
ännu inte skickat in någon r'apport är hjärt 
ligt välkomna med några rader. Obs! datum: 
Förc 4 maTS. Det är med andra ord bråttom. 
Tack på förhand. 

-BZR 

i' ) Det sista. läter kanske konstigt [ör oss Q'I'C-Iäsarc, 
men del har flera gånger inträffat, aU en färsk sax
ägare har [alt in knäpparna frän räven men inte vägar 
vrida 10 l~Hz till på. ratten så han fär in tonen ocksä, 
för han är rädd att »vrida bort sig». Så klagar han över 
att det hörs så däligt eller också gräter han sig till söm s 
pä h:vällen . 

WORKED UNITED NATIONS 
AWARD 

Ovanstående är ett nytt diplom som redan 
väckt en hel del intresse. Fordringarna äro föl
jande: 

Det gäller att inneha QSL från ett antal 

olika länder vilka vid tillfället för förbindelsen 

var medlemmar i UNo Diplomet utdelades i 

tre klasser. 


Klass 1 för 70 länder 
Klass 2 " 55 

Klass 3 ,,40 " 

Diplomen är tryckta i trefärgstryck med i 

varje klass separat skilda bottenfärger å pap

peret. Storleken är 212 X 274 mm. En lista med 

länderna i bokstavsordning angivande call och 

övriga data skall medfölja ansökan jämte 

QSL vilka dock ej nödvändigtvis måste insän

das därest man i stället bifogar en underskri

ven försäkran att man innehar de uppgivna 

QSL:en. 


Denna försäkran skall i så fall vara under
skriven av två DXCC medlemmar vilka intyga 
riktigheten av uppgifterna. 

De olika länderna vilka f. n. gälla framgår 
av nedanstående lista. Nationer vilka inte äro 
upptagna å listan komma att automatiskt bli 
gällande så snart de inträtt i UNo 

Ansökan ställes till: 
W0IUB, Tom Harmon, 5019 Gramar, Wi

chita 18, Kansas, USA. 
Kostnaderna för diplomet är 1 dollar eller 

7 IRC. 
Kan även kontrolleras av SSA. 

Afghanistan 
t\lbania 
Argentina 
Austra li a 
Austria 
Belgium 
Bolivia 
Brazil 
Bulgaria 
Burma 
Byloerussia (UC2) 
Cambodia 
Canada 
Ceylon 
Chile 
China (nationalist) 
Columbia 
Costa Rica 
Cuba 
Czechoslovakia 
Denmark 
Dom. Repub. 
E cuador 
Egypt 
El Salvador 
Ethiopia 
Finland 
France 
Ghana 
Greece 
Guatamala 
Haili 
Honduras 
Hungary 
leeiand 
india 
Jndonesia 
Iran 
Iraq 
Jreland 
Israel 

1946 Ilaly 1955 

195f) Japan 1956 

1945 Jordar: 1955 

1945 Laos 1955 

195fJ Lebanon 1945 

1945 Liberia 1945 

1945 Libya 1955 

1945 Luxemburg 1945 

1955 Malaya 1957 

1948 Mexico 1945 

1945 Morocco 1956 

1955 Nepal 1955 

1945 Netherlands 1945 

1955 New Zealand 1945 

1945 NIcaragua 1945 

1945 Norway 1945 

1945 Pakistan 1947 

1945 Panama 1945 

1945 Parag uay 1945 

1945 Peru 1945 

1945 Philippine s 1945 

1945 Poland 1945 

1945 Portugal 195G 

1945 Romania 1955 

194G Saudi Arabia 1945 

1945 Spain 1955 

1955 Sudan 1956 

1945 Sweden 1946 

1956 Syri a 1945 

1945 Thailand 1946 

1945 Tunisia 1946 

1945 Turkey 1945 

1945 Ukrainia 1945 

1955 Uno So. A [ri ca 1945 

1946 USSR 1945 

1945 United Kin g. 1945 

1950 USA 1945 

1945 Uruguay 1945 

1945 Venezuela 1945 

1955 Yemen 1947 

1949 Yugoslavia 1915 
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SMSHA SM4JD 5KR SM7MG SM50B 5PJ 
3HC 7JF SKT 5MH GOC 5PK 

5J! 7KU 5ML 60E 5PL 
7JJ 4KW 5MP 50F 7PN 

SM7IA SJM 5KX 5MR 50H 7PP 
7lD 5JN 4KZ 3MW 501 7PQ 
4lE 6JO 7MV 50K 5PR 
4IF 7JP 50N 5PX SMöRA 5YG 6ZW
GIH 5JS S~17LA Sl\lfiNll 50P 5RH SMfiTB 5ThI 5ZY
4IJ 4JV 4LB 4NE 40S 3RL 5TJ SM7VF SM5XB 7YO ex 5ZX
3IK 5JW 5LF 5NG 50X SM6QB 3RN 5TN 2VG 5XC 5YP
3lL 5JX 4LG 4NK SOR 7QC 4RR 5TO 7VH ex 5XH 5YQ
5lN 5LL 5NM 7QE SRS 5TP 7VI 3XJ 5YR SM3BO";
5IQ 5LN 6NP Sl\I5PA 7QG 5RV 5VJ 6XK 5YS
4lR SM6KA ILO SNQ 7PD 4QK 4RZ SM5UC ex SMVL 6XM 5YT
5IS 5KK 7LU 4NS 5PE 7QL 5UI 2VP 5XO 4YU
7lU 4KL 3LX 5NU 4PG 5QM SM5SC 4UJ 5VU 3XT 5YV
5IW 5KP 7LY 5NZ SPI 5QN 7SE 7UK 5VIN 7XU 6YZ 

I-LN I-WK 

P 
A 
L 

SWL s 

SWL-Red.: Sven Elfwlllg' '.r 
SoIgArdsgatan 15, E 
örnsköldsvIk N 

Så var det dags för några rader igen. Ska 
börja med att tacka alla för de massor av 
brev som ramlat in här från SWL:s runt om 
i Svea Rike. Hela skörden nära nog ett tjog, 
och det har varit ett nöje att besvara dem, 
och kunna stå till tjänst en hel del. Är det 
flera som har »troubles», hur man får QSL, 
SWL-kort-besvär, saknar adresser, eller andra 
saker, så skriv gärna. Så gott som alla har 
bifogat svarskuvert vilket uppskattas. Kunde 
ni dessutom komma med lite bidrag till spal
ten, och tips vad den ska innehålla uppskattas 
breven ännu mer! 

SM5-3087 Lasse i Bromma har sänt in lite 
uppgifter om stationer som han hört på 28 
mc foni, bl. a. JA3EK, OY2A, ZS3BC, HZ1AB, 
CR4AA m. fl. Dina 4A2CV, FAlTR, EA9V 
skall vara 5A2CV, 5A1TR, EI9V. På 144 mcls 
har Lasse loggat SM5LZ, 5AKP, AMW, 
ARU, MT, BYT/5fM AAS, UU, CN, BTQ, 
SM2CFG m. fl. (Dessa bidrag fär du sända till 

Under krigsåren 1939-1946 utfärdades det 
som bekant inte några amtörlicenser. Detta 
innebär alltså att amatörer med efterkrigsli
cens inte kommer att fylla fordringarna på 20 
års amatörkarriär för medlemskap i OTC förr
än 1966. Med anledning härav har OTC gjort 
en generalinventering av våra amatörer med 
tillstånd sedan 1939 och tidigare. Resultatet 
av denna inventering har tillställts SSA sty
relse. 

SSA styrelse har därvid till dags dato kallat 
nedanstående amatörer till medlemmar i SSA 
OTC: 

5QO 
6QP 

7SG 
5S1 

ex 5UM 
5UN 

SM3WB 
5WE 

7XV 
7XY 

SM7ZC 
5ZD 

7QS 5SK 6UP 5WI 7XZ 5ZE 
4QU 6SL 5UQ 5WJ 3ZF 
5QV 4SS 3UT 5WK SMfiYA 5ZK 
7QY 5ST 5UU ex SMWM 5YB 5ZL 

7SZ 7UV 5WZ 7YE 5ZP 

UKV-spalten, Lasse, där är de lite mer behöv
liga!) 

SM4-2825 Rolf i Dala-Husby undrar om 
adresserna till LA3SG/p och FB8GP. LA3SGfP 
rapporterar du över Norge-adressen i Call
Boken, och FB8GP till QSL-managern FB8BC 
Vie (bifoga en IRC!) . Rolfs bästa kap på 20 
meter SSB är ZM6AP/7, 9N1GW, VU2ANI, 
SU1MS, VK9NT, 9M2DB. önskar också lite 
informationer om HK0EVI. (Antagligen 
W9EVI som var på besök där. Red:s anm.) 
och W8IFO/KP6. 

SM6-2965 Urban i Skövde kommer alltid 
med fina bidrag och intressanta brev! Hoppas 
fä höra från dig snart igen! Hans bästa hörig
heter: 40 meter cw: EA1CS, CT1BN, UI8AK, 
ET3BX (fint DX på 40!) W3ZAO, på 40 fone 
EA2AB m . fl. och på samma band ssb : 
W3PHL, W4IDK (hans första W's på 40 ssb! 
Försök mellan 0800-0900 omkring 7200 och 
du hör massor av dem!). 
14 mc cw bl. a. CR4AX, KL7MF, fone: TA2AR 
(OK? Många av de som kört honom tvivlar' 
stark på hans riktighet. Enligt senaste infor
mationer är det endast TA3AI som är OK i 
Turkiet TA4PF (DL1PF) skall dock dit på en 
DX-expedition i början av juni!). VE0NA/MM, 
VE8RR, KG4AL på fone, och ssb-stationerna 
ET2US, VK3SK (2108) KG1BX, MP4BCRfMM 
samt VR4IZ (! Är du säker på callet?) har 
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gästat Urban på 20 meter. 15 meter fone: 
FB8CD, ELBD, VR2AZ QSL har också ram
lat ner i Urbans brevlåda eller var sägs om 
följande: JTlAA, KZ5BS, VQ2DS, VU2PS, 
TI2PI, KW6CL, G3BMY (1.8 mc) 9K2AN, 
UN1AB, 9M2DQ, 9K2AZ, CR7EO, CR7DK, 
HK6FI, HK7AB, KR6QM, ZD2CKH, JAlIF 
och Urban har nu 70 länder verifierade, 31 zo
ner och 13 stater. Urban önskar också tips 
på W:s på 40 sSb/fone/cw. 

På CW kommer de in ibland redan före 
midnatt, men Europa gör förfärliga QRM. Då 
är det bättre vid 02-04-tiden, då de flesta 
europeer är tysta. W-stationerna går dock 
starkast in mellan 05--07 då många av dem kan 
komma upp i 599 signaler, men då har europe
erna kommit igång och gör en hel del QRM. 
Dessutom kan du vid särskilt goda konditio
ner höra W6:or vid 15--16-·17-tiden på efter
middagarna, men det är sällan de kommer 
igenom. På fone och ssb är som redan nämnts 
bästa tiden just då ljusningen börjar. Vid 03 
-04-tiden kan det ibland hända att de kan hö
ras men allra bäst är det strax efter 08 svensk 
tid då Rundradiostationerna på bandet tyst
nar eller fadar bort. Om inte BC- QRM:en 
tar hand om signalerna kan man ibland höra 
W:s ända framåt 1030-tiden. W3PHL hördes 
här vintern 1958 vid 13.30-draget men svårt 
läsbar. 

SM2-3121 Lars-Erik Berglund i Skellefteå, 
nybliven medlem i SSA, tycker att SSA borde 
ordna flera lyssnar-tester, gärna med korta 
lyssnarpass. Några av hamsen han loggat: 
14 mc cw: JA1DM, SL8AYfMM, LA8FGfP· 
Spetsbergen UH8KAA, KL7CDF (som är den 
absolut starkaste KL7 :an nu, har varit 579 pil. 
40 cw här på morgonsidan. Red .) Några av 
hans QSL: UA6KOB, GI3IVJ, UA3BS, 
GM3BQA, GW3LIY etc. Hans RX är en CR
100 med x-tal-filter, och antennen en 2 x 10 m 
dipol. Ska fundera på ditt förslag om en Iyss
nartest till nästa gång! 
calls heard: 14 mc fone : EA6AR, ZL4BX 
SM3-3060 Jan i Sollefleå bidrar med följande 
(båda QSL-ar fb!) 4S7YL (som du med sä
kerhet inte kan lura på QSL!) TA2AR (QTH 
Ankara TF2WDS, OX3DL, 3'\'8AG. 14 mc ssb: 
VS6AZ, VKOHA, KX6BT, VS4JT (och flera 
fina DX! Inte alls illa). Dessutom har Jan 
fått ett kort från XE1SN som är ett av de all
ra bästa i QSL-väg. Baksidan är plastbehand
lad och framsidan består aven mexikan som 
kastar lasso omkring jordklotet, samt den 
mexikanska flaggan . 

SM7-3123 Ingemar Svensson i Oskarshamn 
hälsas också välkommen till spalten. Hans 
bästa fångster 14 mc fone: GC2ASO, ZB2N, 
IE1SMO (som säges vara belägen på Vulkan
öarna! Vet ej om han är OK!) CR7AG, 
3A2CX, VK3SX med flera. 

Red. själv har snappat upp en hel del fina 
saker på 80 meter ssb: VE1HU 0338, VE1DZ 
0304, VE1FS 0250, VE1MQ OG50, VE1LT 0538, 
VE1RF 0515, W1BU m. fl. 

40 met. ssb: K4BUR, W4FGH, W8EGB 0915
tiden, alla på 7202 kc. 20 met. ssb: YN1TAT, 
HCCC8 0442, YN1BS, 9N1GW, VQ5FS, 15GN, 
VP7BI, FS7RT, YS1MS etc . 

20 m fone : 8J1AA 0420, 14172 kc. 
20 m cw: HCCC8 14050 0420, m. fl. 21 mc: 

UA0KYA Tannu Tuva Zone 23! 0355 569. 
Ankommande QSL bl. a.: VS5AD, ZE8JJ, 

VR2DA, ' DK (båda 7 mc cw), FM7WU, 
ZD7SA, CR7s, U05s, UF6, UG6KAA, XW8AJ, 
9S4BK 6 st UJ8KAA, ZD2GUP, JAOFZ, 
PX1PA, C6FJ, 4S7FJ, TI2LA på både 40 180 
cw. VQ8AD, VR3W (direkt!) C02QR 80 cw) 
etc. etc. 257 confirmed. Antennen är 169 m 
V-beam, kan oxo användas :::om separate 
longwires. Rx:en en SX-71. 

Tackar alla för bidragen, och hoppas att det 
droppar in flera brev till nästa gång. Är det 
något som är oklart så fråga gärna. 

UTGANGSSTEG MED DUBBELTRIOD 

LA3DC tycker att det i många fall kan 
vara onödigt att använda pentoder som If
slutrör. Man kan istället använda dubbeltrio
der som kopplas enligt figuren. En triod ger 
visserligen inte större uteffekt än omkring 
0,25 watt, men det räcker till en hel del. Har 
man ont om transformatorer som lämnar or
dentligt med ström sparar man utan vidare 
in ett 30-tal mA på den här kopplingen och 
en vanlig BC-trafo kan kanske användas. 

Första triodhalvans anodspänning är som 
synes ordentligt silad med 10 kohm-8 J'F. 

Filtret kan antagligen kopplas bort om man 
har filtrerat anodspänningen ordentligt i nät
aggregatet. 

(Amatör radio 7/8 -56) 

feC'fa 
I"SN7) 8 
17N71 

tf 

."" 

Utgångssteg med dubbeltriod. Lämpliga j'ör är 
t. ex. EGGl,O, EGG82, 6SN"t, "tN"t osv. 
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nönEN~ 
LlJRilR1if 

1. 	 Tag alltid av hörtelefonerna, innan Du 
rör innanmätet i en apparat! 

2. 	 Se till att samtliga chassin och alla åt 
komliga metalldelar är pålitligt förbundn8. 
med varandra och jordade ' 

3. 	 Använd alltid tvåpoliga nätströmbrytare. 
4. 	 Bygg in säkringar i alla apparater! Säk

r'a separat såväl nätström och anodström 
som glödst1"öm. Överdimensionera inte 
säkringarna. Huvudregel: Om det blir 
kortslutning mellan vilka punkter som 
helst i en apparat, skall en säkring ut
lösa, innan det börjar brinna någonstans. 

5. 	 TelegTaferingsnyckelns arm måste vara 
jordad. Sätt beröringsskydd över kontak
terna! Nycklar Du t. ex. i katoden på ett 
rör kommer' Du att ha nästan full anod
spänning på nyckelkontakterna vid upp
släppt nyckel. Har Du tänkt på det? 

6. 	 Arbeta aldrig med en apparat, när Du är 
trött' Gå och lägg Dig! Du kan fortsätta 
sedan och Du arbetar mycket bättre, när 
Du är utvilad. 

7. 	 Om möjligt bryt nätspänningen, innan Du 
ger Dig in i en apparat och börja med 
att kortsluta likriktarkondensa torerna. 
Det kan vara avbrott i bleedern! Om Du 
måste arbeta under spänning, håll då ena 
handen i byxfickan' 

8. 	 Se till, att Du har en huvudströmbrytare 
framför alla Dina appal'ater, även löd
kolvo . d. Visa Dina anhöriga var huvud
strömbrytaren sitter, och instruera dem 
att bryta där, om trots a lla försiktighets
mått olyckan skulle vara framme. 

9. 	 Begrunda dessa regler med jämna mel
lanrum. Justera eventuella brister utan 
d7'öjsmål! 

10. KOM IHÅG : Döden är oåterkallelig. 

Säket'heten främst! 

SM5BLC 

LÄST 

QST rapporterar ett fb QSO mellan K4LHB 
och vV4DHO. Använd apparatur: bastuba och 
trumpet. Distans: över en fotbollsplan. 

I samband med den årliga uppsnyggningen 
av 2-meterssändaren skulle det gamla galler
förspänningsbatteriet på 67,5 volt ersättas 
med ett nytt. Efter'som det fanns plats i slut
steget för ett miniatyrbatteri på 60 volt, pla
cerades ett sådant där. Efter en stunds nyck
lande försvann styrningen från röret fast det 
fanns överflöd på effekt från drivsteget. Rö
ret byttes men med samma resultat efter en 
stund. Det gamla batteriet ~attes in igen och 
då var fenomenet borta. Så mättes spänningen 
över det nya batteriet eftel' en stunds drift 
och den var 250 volt ('). Jag erinrade mig att 
jag någonstans läst om att en gallerförspän
ningskällas inre motstånd skall vara lågt för 
i annat fall adderar sig detta till det fasta 
gallermotstå ndet och man fär ett spännings
fall som helt blockerar röret. 

Jag berätta de om detta för AZP, och si, det 
visade sig att han råkat ut för precis samma 
sak. Då andra måhända haft samma erfaren
heter, vidarebefordras tipset till QTC. 

SM3WB 

Ett batteri består aven metall och en syra. 
Vid urladdning omvandlas metallen, genom 
förening med syran, till ett salt. Uppladdning
en är den omvända processen av detta, metal
len flyr bort från syran (eventuellt med vät
gasutveckling) . Eftersom elektrolyten då inte 
innehåller några metalljoner, finns det ingen 
möjlighet till disjonisering och ingen ström 
kan genomflyta batteriet (i backriktningen) . 
Då ä r ba tteriet fulladdat och spänningen sti 
ger kraftigt (jämför Nife-cellen). Småningom 
sönderdelas syran, men detta k(,~llmer att ta 
lång tid. 

Vad -WB och AZP har gjort är att de an
vänt ett nytt batteri med för fina egenskaper. 
Antagligen är deras batterier, trots överladd
ning, i bästa skick och kan användas till något 
annat. 

Ett batteri som skall kopplas in och ge 
gallerförspänning bör alltså vara begagnat 
och/eller ha en ordentlig läckström så att det 
aldrig blir överladdat. 

En annan lösning är att parallellt över bat
teriet lägga zenel'dioder som begränsar spän
ningen, lämpligen till ett värde 3-5 volt över 
batterispänningen. En dyr lösning då det går 
åt två-tre stycken zenel'dioder a c:a 15 krist . 

CRD 

z 
z 

OM 
BATTERIER 

TILL 
GALLER

FÖRSPÄN. 
NINGAR 
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DAM-annonser 
Denna annonsspalt är öPl>en tör radioamatörer, som 1 
denna sin egensleap riktar sil:' till andra radioamatörer. 
Annonsprls l kr p e r grupp om 42 bol(st1Lver. slrrror 
eller teclten, dock lill:st 3 kr. Icke SSA·medlemmar 
dubbel t.a.xa. Text och Illtvld Insändas var för sig till 
ItanSllet före den 5 I månaden före Införandet. Annon
Sörens anropsslg·nal skall utsättas I annonsen. Enbart. 
postbox godt.a.s således ej som adress. För Itommerslell 
annons gäller QTC ordinarie annonspriser (se omsla
gets andra sida). I t.\'el<samma fall förbehAller sig red . 
rätt att avgöra, om annons shall anses som kommer
siell. 

Köpes 
• Kon\'crter för amatörbanden till bidradio, ev. även 
bilradio samt en s. k. jägarstation. L . Larsson c/o 
Andersson . Ullplandsgatan 29, Stocl<holm Va. 

Säljes 
• Halllcrafter S 40 mottagare. expo rtmodell kr. 
350 :-. Ech ·ophone mottagare m. kristallfilter kr. 
300 :-. Upplysn. pä begäran. L. Larsson. c/o An
dersson. UpplandsJ;. 29, Stockholm Va. 

• BC-348 och Hallicraners Sk~'rider 5·10. SM5CZn 
Göran Oscarsson . nox 1607!!. Stockholm 16. . tfn 
540890/58. 

• Enast.äende Ullfälle! Passa på! Som hittat! En. 
dast en 19" rack kvar. F ab r. tillv. Grå frosllack. 
H 2080. B 546. D 302 mm. Upphängn. vin lelar m en f. 
Heltäckta sidor m. plats för kablage . Högstbj. över 
50 :-. Seg. Leece Neville 3-fa~ v1ixel~tröms~en. [ör 
mobilt bruk . Lämnar 7 V~ 55-60 A. Komplett med 
larldn.rel ä och likriktare. Högstbj. över 200:-. 60 W 
slulförslärkare/modulator. FabrikSbyggd . Obegagnad. 
Grälack. (ro ntpanel. Med rör. Till högstbjud a nd e. 
Sl\J6/(G, J(. G. ))ahlberg, Kvarnhag-sg. 24, VällingbY. 
Tfn 893388, 190120/286. 

• BC-348 med sep. likriktare samt RF"-24 converter. 
Bet. enl. överenskommelse. Till högslbjudande över 
500:- kr. SM5BP.J. Sunc Ericsson, Tullportsg. H A, 
Nyköping. Tfn OlM - 14876, 10097 (Bost.) 

• Surpinskristaller 400 I<c-18 ]\[c frän 1 :90 kr./st. 
Frekvensförleckning gratis! l.'lalchad xlaIsals för 
ESB (QTC dec. -59) kr 29:75. Ideal rö ret 4X150A 
(250 W max) ny surplus endast kr. 49:-. Allt ga
ranteras OK! Skri v eller ring S~[5CXF, Bo H ell ström , 
VäSby, Vallentuna. 0762-24416 . 

• Fb BC348-R m. inbyggd likriktare + conv. + 
S-meler i Fb mahognyläda slumpas för 500':-. 
SM5C~r, .Jan Andersson, Storgatan 10 A, Motala . 

• Bortsluml'as: Allt för sändaren såsom lrummor, 
trafos, rör. oljekond. m. m. QRO - QRP. Allt l fb 
skick. Skriv. - Lista mot porto. S~lö))W , Rolf .\11
dersson, Forshaga.gat.an 42. Farsta. 

• SM5AQW säljer stationen: BC342-N 475:- , pa 
pp813 75:-. QB3,5/7JO 100:-, 4- 125A 65:-,CQ 
ären 1948 - 56 1:- st. (53- 56 kompletta), rael< 
75:- och manga andra komponenler ( rör, vridkon 
densalorer m. m.) .•Jan GlInmsr, Svartbitoksgal"all '7a, 
UpsaIQ., Tfn 018/30200. 

• Rx Hallicr . SX-99 i ufb s kick . säljes till högst
bjudande. ev. byte med HI·FI·anl. diskuteras. 
SM7CEI Lennart. nunge, Bo~ 83. Köping. 

• 	 J ag säljer mina ra diodel ar mkt billigt pga pen· 
ningbehov. Se annons f febr. nr. Det är en del. Skriv, 
så. 	 skickar jag lista. S'~[7-2961, E.pl. 9, RonnebY. 

• Fabriksny QQE 06/40, 60:-. SM7CPB, n. Sjö
berg, J{v. Bländaren, OSby. 

SM7APO 

STRANDBERGS 

TRYCKERI 


FORSERUM 


Tel. 20440, 204 94 


Q S L - Specialisten 

Dl PLO JJI 
Kansas Radio Club, 5019 Gramar, Wichita, 

Kansas. USA utdelar nedanstående diplom: 
1. 	Worked Kansas Mobile för 2 Kansas mobil QSO 
2. Novice » 2 Novice QSO 
3. YL» 2 YL 
4. » SSB » 4 SSB » 
5.	 » » ANY MODE » 12 » QSO CW el. Fone 

Förbindelser efter 1 jan. 1947 gälla. 
Sänd QSL och lista jämte 50 cent eller 4 IRC 

till 	ovanst. adr. 
Diplomen äro i trefärgstryck. 
Kan kontrolleras av SSA. 

ILN 

HB9GJ 

ZON - och 
PREFIX I(ARTA 

Trevlig och nyttig väggprydnad. 

9 kronor inkl. oms. 

Medlemsnålar 
kr. 3:65 

Populär Amatörradio 
kr. 15:65 

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 
Pg 155448 STOCKHOLM 4 

http:Forshaga.gat.an


76 77 Föreningen Sveriges SändaTeamatörer 

SM2 

Ny fart har det blivit i Skellefteå där 

SM2AYH tagit initiativet till nybiIdandet av 
Skellefteå. Radio Amatörer . 

Det första sammanträdet har nyligen ägt 
rum och där diskuterades lokalfrågan, stad
garna och medlemsavgiften . En kurs i radio
teknik skall startas och tycktes röna ett stort 
intresse hos de församlad e, ett 15-tal amatö
r er och blivande d:o. Troligen kommer också 
cw-kurser att stå. på. programmet. 

Till ordförande valdes SM2AYR, vice ord
förande SM2BYW, sekreterare SM2BQE, vice 
sekreterare och klubbmästare SM2BNS och 
kassör blev Martin Falgren. 

Mötet al'slutades med auktion på. radiogre
jor skänkta av ordföranden. Resultatet blev 
ett fint tillskott i klubbkassan och g lada äga
re av radioprylar. SM2BNS 

SURPLUS
35 W telefonisändare FM, fabr . Zenlth, 27
39 Mc, typ 924 . . . . . . . . . . . . . . . .. 110;

Sändare typ 25 w AM utan n ä taggregat och 
SM-relä ......... .... . . .... ..... 20; 

Radarstation best. av slindare. modulator, 
m ottagare och monitor. Samtliga för 220 V . 
50 per. 4 enheter tills. .................... 450 ; 
Tranceiver Decca 44-61 Mc batteridr. fabriks
nya ..... .... .... ... . .................. 78 ; 

Scanner units med. inbyggd ose. 356--450 Mc. 
Nya............................... ... 255;

Indikator 3" inel. först . Gm byte av nättransf. 
erhälles en god ..scillograf ...... .......... 8G; -

Indikator med tvä st. 5FP7 inel. avlänkn.
spolar, kontr. för skärpa, ljus, vert. och horis. 
in s tällning. Inbyggd a reläer samt 2 st. lik
riktare 6H6 ...... . .. ... .. 75;

Signalgenerator, verkl. gott instr., 220-50 
per. frekv. 6-52 Mc . . .. ... ...... 210;

S ignalgenerator typ 49 220/50 per. 6-116 .. 
Mc ... .. ......... . ..... ... . ...... . . . ...... . 233; 

Här är sty7·elsen i färd med att diskutera mö

t esprotokollet. Sittand.e SM2AYH, SM2BQE, 
Martin FalgTen, stående SM2BYW och 

MATERIAL 

Vägmeter 100 kc/20 Mc 

Vägmeter 450-610 Mc 

Vägmeter 406--470 Mc 
Brusgenera tor, laboratorleinstru men t, 
briksnytt ....... : ......... . . 


D E L T R O N 
ValJIsUsvägcn 67 T el. 34 G7 OG 

Stockholm 

SM2BNS. 

120 ;

95:
110 ;

ia 
32G;

Stationer 10 W, sänd.jmottag. /Tled rör, bat
teridrift ... . . . . . ........ ..... . 7G;-

Bandoion bandspelare m. iörstärkare, dubbel
kanal .. .......... . ............... . 7G ;
Laddningslikriktare prim. 110-220, sek. 14 v 
35 A. max transduktorreglage ........... .. . 275:-
Fjärrmanöverapp. lämp. som lokaltel. 1G ;

Telenycklar, god kvali tet ............... .. . 4 ;85 

Katoctsträ lerör 5AP1 originalkart. 35;
5BP1 I 35:

Specialrör Eimae '304 TH 1 kW 65;-
Induktionsiria motständ, 50 ohm 120 W rör 
kons tantenn ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :-
GlImmerkondensatorer 100 pF poster om 
50 st, ... .... . ..... .. .. .. . . ........... . 5;

F ö r e n i n g e n S v e r i g e s S ä n d a r e a ·m a t ö r e r 

BYGGSATSER 
MED TRYCKTA KRETSAR 
Samtl(r;a nedanstående byggsatser iiT IWll

stnte7·ade rned tryckta kTf' t sw·. De levere
ras utan hölje men med nätc/.el i de fall, 
d.är detta anges. Alla pri.ser är bru.ttopr-i.ser, 
betT. ' ·abatter se nedan. 

FI\(-tlll~at~ FI\l-J. En UKV-tilsats för fre
I<vensomrll.det S8-100 Mc/s . rörbestyckning 
ECC85, EF80. EF89, EAA91. avstämnings
ind.lkator DM?O. Tryck ta kretsar användes j 

b<1dc hf-enhet OCh mf-enhet. Till sa tsen ansl u
tes ti ll radi ons grammofon ingå.ng eller till [ör
sUl rk are . 

I 'rls I<ompl~tt mf'(] nlitd('l hruUo 
Pris ~xc l . niitdcl brutto 
Pris (Hr enbart mf-del orllUo 
"ris f(; r enhart h f -d el orufto .. . 
~tl:'r('ofijrstiLrkare ST-l. Stereo[örsUlrkare med 
tra ns is torer, 4 st OC?l och 4 st OC?2. li te f 
[ekt 2 X 200 m\V, pris bruUo 

Stcrenf(lrstii,rkaro ST-2. Stereoförstår}<are cn
IIgt Mullards besl<rivning i »Mullard clreuits 
[ör audio amplifie rs». RörbestyCl<ning: 2 st 
ECL82 och 1 st EZSl. uteffekt 2 X 2W. ut
gll.ngsimpedans 5-8 ohm. Ma tchade I)otenti o
metrar [ör kontrollerna. 
I'rl s enel. uätdf'l hrutto 
Pris ('XCI. niLhlel hrutto ... 
PrislIIIägg för utg:l.n gs transforma tor :30
l OO OO P/s brutto 

S1.'-3. Stereoförstärkare [ör hi-fi. rörbestyck
ning 2 st ECC33 OCh 4 st BLS6. uteHei<t 
~ X4Y, W , utgangsimpedans 2 x800 ohm. A ll a 
hontrolJcr (bas, disl<ant, volym) med .10 ~:, 
matchade potentiometrar . 
I'rls ln('1. nii.hl el brutto 
I'rt~ cxcl . Iliitdel oruttn 

l{rlstnllknlll>ratorer. I<alibratorrena är avsed
da [ör inbyggnad i mOttagare ellcr andra ap
I>a ra ter. Rörbestyckning 1 st. EF94 . sPl1n 
ningsbehov 250 V=2 mA och 6.:l V , 0 .:3 A. 
No~~rannheten .ir 0.01 t;'j, . 

180 
J:l:l 
75 
56 

2;jO:

220:
165: 

5H ; 

39;': 
:~~O:-

X -lI1C1 100 I<c/s pris brutto 
X-:WO :!Ofl k e./s pris brulto 
X-G OO 50t) I<c/s pris brutto 
X-1000 1 Mc/s pris brutto 
X-3501l 3 y, Mcjs pris brutto 
X-5000 5 Mc/s pris brutto 
X-10000 lU Mc/s p ris brutto 
X-10700 1U,7 Mc/s pris brutto 
X -1 2000 12 Mc/s pris brutto 
X-27l20 27. 12 Mc/s pris brutto 

LII<rlktarf'. Samtliga liJ<riktare är utförda med 

111); 

70 :
70:
75 :
75 ;
7ij :
H5:
R5:
85;
95;

mot
st<1ndsfiltrering, ang ivna spänninsviirden är ungefär
liga. Likrii<tarrö r EZSO, EZ81, 5Y3G eller 5U4C. 
Glödspiinningsutgang 6.3 v. Uttag [rlin pe -plattan 
eller frAn 
ternfl.) . 

tr:" I' 

L-l 
L- :! 
L-~ 

L·1 
L-;; 
L-Il 
1.-7 
L-S 
L-n 
L-lO 

särskl l(l a )<ontaktdon ( p<1 de större en he

I ,1I,sp:i.nnlng V = Strj~m m A Pris hrutto 

12:> 2G 108: 
200 :~5 100:
200 60 120: 
20n 120 130 :
2:>0 60 123: 
:!IIO 6U 125 :
250 l:!O 135:
:{OO 120 13S:
:JOO 150 110 :
:350 1 ~0 140:-. (7;)) 

.( rlstalll<a llora torf'r 
'100 p/s-50 I< c/s, pris pli. begäran. 

Seal<,-oi-LOOOOO. Räkneverk med riii<nchastighet 200UO 
impulser/sek.. räknar upp tiii 99999 impulser . rörbe
styckning 2 st 12 AT?, 3 st GTEL75M, 5 st dekatroner. 
pris på begiira n. 

]{olmllngsschf'matn till nV:lnstäendp apparater , pris 
-1 :- /netto per st. 

AMATÖRRABATTER 
P ä samtliga ovanstå.ende bruttopriser lämnnr v i HI 
~'(, amatörraba tt. 

Geloso mottnrJare och spo lsystem. ilarIeT. 

VIDEOPRODUKTER 

Olbergsgatan 6 A , Göteborg ö, tel. 21 3766, 257666 

~ii.ntl lItfiirllg.rt. hf'sh rl\'l1ln ~n r p:\ h)'ggsnts~r, ht;g'talnrf' or.h I<o mr.onf'nt.(·r. 

........ .... ... _.. _....... .......... _... _. __ .................. _........ __ .__ ._ ...... . -.................... -...... ....... _... _... _.. _-_ ....... _._.. _... __ ... -.. _........ ...) 
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'78 F' Ö T e n i n g e n S v e r i g e s S ä n d a l' e a m a t ij r e l' 

D n Il N S (~ II n E G I S T E R 

DElAR 

IIUU ,\ P ('AJ( 'l.TBOL.HmT 


Llnnc~at"n 18, B ox 51D, StoeJ,holm G. 'rel. G3 1890. 

M ln iatyrlcOln pol1en lcr för transistor)\ rctsar . 


V I nr·;O[' n OJ) U ,TEB 

0 Ih.lrsg'!l la,n G A. C()tc-horJr. T~1. 21 J7 nG 

SURPLUS 

, IIlEOI'IWllt:\1:TER 

Olhcrs~atan O A, Göl('horj::'. Tel. 21 37 66 

MÄYAPPARA-rm OCH INSTRUME NT 

" n Z;\Xll I-:n S: !:\"(;) ::;;l' !t (l H 
n o '\; tGn,,:~ , Sl'ld.hlll r. l lr. . T..I. lJl 08 !,O. 
ll~ ;_H h:dlS , \\"csl on In slrUl~1 c lll 

I 

Resultat f ..ån jultesten på UKV 
den 27/12 1959 

1. OZjAD 3::;3, 0 j :,,:.t :tG :Z:L OZ;})[f( 27Gl l ,~~i r : :; 
2, fj\17T:n l :n~ I ~1. !j \ t~uu nG) 
3. OZ:li'<ll l -;~Hj 2-), 0 Z-T,X 100 3 " 
-l. o?~ ,\ F l:G l ~G . S)T7BCF 13;)1 

~" c-zwn 121>::0 2.. OZ~)S\,·", 13;)0 

H. 0~·, ).r ," l r<: J'J ~q . f.;.\lC?~ 1~00 
7. S :,L-;CNF 107CO ~ 2~ . S)'l;jA J\~ 1071 
3. OZ'-UG l ll O~~ :} f1. S ilf3A1I\·; !);; C 

!) . OZ2D.\ ~ l J 1 » :)1. OZlCl L 7~u 


10. G ~ r7CO.r:. t>132 :~ 2. O~ i ' ( O G':)S 
11. s ),r :;L .3 G - ~-1 33. OZSOG <: ·10 
12. Si\'17CSC C'l:lO :>1. ( 2 3)1 4~O 
13. OZ~G ;j7·~.:; »" :3:'. !~ ;. l:: 'j · C ' j iC; 

1-I .OZIPL ;~[.1f) :':G. 02111D ·l eG 
13. OZ'IR '~ 'l 1(J 37. 02iD:< 4 ',0 ~ 

] f;. S ~ I';- r;L(: ;: ·I;;G ~!'1 . s \ r:;.·\I{p 30) 
17. s~.[ Gcn ;J2.:'O ». ;;0. !:!:.TuADZ 3(0 
I S. :-r\i7 BiL\ :~H) ,;~ . OZ3C"{ 2:JS 
1!1. OZl :'; F 'J:~J S -I l. ~r.lG '{II 17S 
~lJ . OZliFL ..; 21 i !:? OhGj'J~ l G;; 
,I o;.:,n" 3'." : :1 . O,~0IlN 1:'>1 
)~ . S:-'loJf'J ~ 100 : 1. CZ -:D4\ CC 

Tczt e:u. prägl!J.GC$ ,; v IT:1. i.1SJ~ ~~ !:,-:ag;:: j\.v~1d!3. 

D etta till t ~'ols II; dc e~t mycket !:LOl t ant.ll 

delt:Jgul'e möa up p , vilJ, c t \'1 l o]],ul' :oom ett 
ölml intl-css c för UI(V. Ty·,'tirr har allt fö;" 
rnånga. [i..:.l a ]: CJ:Hc! ;;:t c r l~las ~ 1 : ::'.. ::; 3cr~8 pi grund 

uv f e!8J,-tigl nCl:O]-:i":vn~ k o:le!". Di!.rem ot tycks 
uu l: alc:t logg.sla) lI·:'r' ",-n hli r!lind l~ C för varje t.C !;t 

och de l 1.ir my: l(<:!L glällj~nde. 

U10 iestlcornm i.t U 

I detta register upptas en rad med firmanamna , 
en rad med adress- ach telefonuppgift samt en 
rad text i varje 10 .5 mm ruta. Annanserna ordnas 
i bokstavsordning inom varje branschkategori. 
Annonspris 10 kronor per gång och ruta . 

fRVCICSAKER m, m. 

1I0nGSTno~!s T\O!,TfiYCHEnl So BOTUIINDEnI 
~Iotahl. Tel. 163 55 

Trj"cltcr :.lUt fnln QSL-kort tIIt tegelstenromaner 

HASTEltPnI:---T, FllIlJ ) IANS nOICTnYCICERI An 
JClln:;sJ:>alan 3 •. Stoel,holm. Tel. 23 13 00 (S~IGn~1) 

Specialis!cr pi QSL o. alla a ndra tryclcs aker 

I.E~X,\RT STn,\~J)nF.IlG 

Qu('clc!"cltitsgatnn 100. ~i.iSf';jö (S;\ f1APO ) 

QSL-s pcc,alis:c n 

ss:, os För:S.\I.·J:---I:---r. S!lF.TAJ..' 

I\ f:\&,nus I.:ltlul.\s~at:l.a .... Sfoehholm ·L Tl' l. -tl i2 71 

LOg:b~)öcltc-r, lwrlor, böcker, malrilccl 

I 

TITT I PRESSEN 
J a nuari 1960. 

D~Z : tO;l 70 A. E n fin 70 cm-konverter fö, 
tC:1 COI:1 c'liill er- !trav pi\. stabilitet och ltä ns lic'
h~t. DL1F 1\1 svarar för D. l' tfl'cJp , v:lket CC ,:1 
VQll l i8"~ Ij:) !"g-Gi" [ör- I,va lilcil. DL-Q'l'C 

:ca CClICIi1 :.1 pii en säncta r G-mottagare f ör 2 
r_lctcr, leansltc me!Jt avsedd f ö,- p :l1 'ta belt bi' uJ, . 
'L'x: 8 M Hz ;:tal, ECC81- E F -12- I:fA 2 (mod) ; 
R x : CAE:5, 955, 9001. DL-QTC 

Hm' m an ord mu· ~~i! a tt BC-c.54 ( ::: -G MHz) 
täel,c;' bilde 80 och 40 meter. QS '1' 

Att bluadu. övcr tonc:1, till 1 -1 MHz-signalen 
eller- 10 m et 0Is-cändarcn , nl'~d en k rlE tallstyrcl 
fr'elnens på c: rt 117 M R z och f ii L"u.lTI en sty; '
s·g:1D.l till sändm'c:1 pu 2 bc~krjvs i QST 

V :::d vanligt l::lol besti'.r av och v:l cl man be
hÖ-vCl" t i.inl,a p il. ViCl överföringen l,t i etern . 

DL-QTC 

Ett haJv-J(;low:l t t s sluts~cg mecl 2 st 811-il. 
med p i-filter, (ö t· dem :som g illar QRO. QST 

Om n itg"ol1 v ill l,öra 500 watt J:nj tirt med e l} 
·lW300B, vattej}kyld, sil har CQ en fin be
s ltr ivi1ii1g. :;Vren att lwlla r iggen »500 watt 
i\'!:ob'le ., :i,' vi:'.! ett gå för långt. CQ 

Hur panJmeö'isbl ,'örstärJul1'e fungerar be
rättar OZ7CF. OZ 

8n bra S-meter med dubbC'ltriod i en över
sättning f rån e n arti ltcl av Vi73BLC. OZ 

Föreningen I:;!veriges Sändareamatörer 

DIVERSE KOMPONENTER 
Mlkroslca!or med utväxling 1:10 och med 
skala I n lckelsllverlegering, graderad 0-100 
över 180 0 • 

T-SOl <) 3G mm 9:-T-502 0 50 mm 10 : 
T-503 . . , '" 70 mm 14 :-T-504 o 100 mm 24:

)nnlatyromkoJ>J)lar~ av vrid-typ med pertlnax
sektioner. Slörsla ytterdiameler 3::> mm. 

2 X l-pollg G·vägs , 2 X l-polig lO-vägs, 3 X I-pollg 10
vägs . 2 X 2-pollg 3-vägs, 3 X 2-polig 3-väg,. 4 X 2-poli~ 


3-vägs. 2 X 2-po li g 4-vägs, 4 X 2-pollg 4- vägs. 2 X 2
pollg u-vägs. :J X 2-polig 5-vilgs, 2 X tt-poJig 2 - viigs . 
Samtll/:a/sl.. . . . . . . . . . . . ~ :n:, 
)~Ilc1e-~wU.ch » stt. nlontf>rn~ nlf'd t\"tl sl,rllyur 
avst. 28 mm . 
T-218 med en v tixling 1: ;30, T<~ 1 9 med tvt\. 
växlingar 2:
Test.laddar i fodral m ed t..tpinnar. kabel
skor och krolwdilkltimmor .. :H;) 
'.fest~Jaddar 55 cm med in strumcntkontal<ter :~:!);) 

PrOPI)Sr orh jac)(ar (växelbordstyp) . 
'r -ZOHI 2-polig SUbminiatyrpropp med 3 mm 
,tift OCh tillhörande brytjack. Lämplig för an
slulning av hörtelefon nv öronproppst~'p :~:!)O 

T-20Ul 2-polig miniatyr propp med 3,5 mm 
stift samt brytjack. Proppen Ican erhälla, med 
skaftet i vit, svart, röd. grön eller bl5. plast ~:-

T-204A 2-polig propp med 6 mm slift samt 
bryt Jack. Proppen vit. röd eller bl!1. ~ :7,; 
PJ,-2RO 2-polig propp med 6.3G mm (1/4") 
sUrt och s)(ärmande skaft av förkromad 
metall :J:50 
A-J2 Jack med brytning passande lil PL-2RO :l:7;) 

:-:O-HA Ratt j glasklar plast med Itonvex infäll 
ning i gulmetall. Diameter 37 mm, hö jd 
19 mm 1: 2;) 

S-HR 0;0 med diameter 35 mm, höjd 17 cm 1:25 

S-SV 0:0 med diameter 29 mm, höjd 17 mm J:

Telegrl1ferln.l;!itriinare tillverkad av E F John -
son, USA. Består aven telegraferingsnycl<el 
och en slImmer monterade p.1 en platta med 
ball erianslutninga r JO:

SU RPLUS·FYN D 

RC-G03 AM-FM-mollagare för 20- 2R Mc (OBS. 
frekvensområdet!) med lO st rör 198:
lle -604 Sändare motsv. ovanstående, med S st 
rör. Effelct c;a 30 watt . . 9M:
URS ~ nAda o\·anslncnde. ii.ro fabrllomya l ortglnal
h.arlong-cr uch äro lii.nll.lIr;a iiy~n för mobilt bruk. 
F I\f-moUagare 1-2 kristall frek \'enser 30-50 Mc. 
Il rör (5 st ECH2l 1 st. EFG 1 st. EBL2l 1 st. 
EF50 l st. 6J1 2 st. GH6) 145: 
F;\I-siindar*, 1-2 kristall frekvenser 30-50 Mc. 8 
rör (1 st. ECH21 3 st. 6K1 1 st. GJS 2 st. 801) 

95:
Kraflaggr. 6 eller 12 V till ovanstående sändare 
oCh motta,;a re 65:
l\IlI(ff)fnnfi)rsfji.rl(arf~ passande dyn . mikro Hög
ohmlg utgång. 15 X 10 X 1 c m . 24:
IIN'L-3 T('legrafnycl«('l ställbar och försedel med 
sIl verk ontakter. Botlenplatla av trä 12:50 

425 Sändarl<ondensator 2 X 225 pl" med kera
misk isolering. Max. lS00 volt. Format lS5 X 
00 x 90 mm 2R:50 
640 50 wall m odulationstransformator l !implig 
för 2 st 811 eller liknande rör 29 : ;'0 

263 Glödst r ömst r ansformator prim. 230 volt, 
sekundär 2 X 6,3 vol t /3 amp samt 2 X :~. 1!) volt 
/3 a mp. 2:1:f,U 
lUir ur beg-ngnade apIJaratC'r. 
~amtlh~a provade. 

,,-6F6, 6F6G, 6F7, 6K1, 6L7, 6SC7, l2A 6, 12CS, 

12S1\7. l2SG7. l2SH7, 12SJ1. 12SK1, 14E7, 
14J7, 14N7, HR7, 28D1, U930"{ Ist 

GU4NU, GW4. 524, 6AG5, 6B8. 6L6GA, 6N7. 
6SK7 , 6SN7GT. l2SN1GT, OB2. G656 ... -Ist 
GR4GY, GFSG, 6L6, 6L6G. 5670. G691 .... /st 

APN·l Sänd.-moll. {00-485 Mc. 14 rör. Nya 
:,<CR-522 S\tnd.-mott. för 2-metersbandet. Utan 
rör, begagnade men 1 gOll skick 

RC·61 I Walkle-T alkie·Chassl för 80-metersban
det. Realiseras utan rör, I befintligt sklClt 

AKQ-K Motta gare lämplig för ombyggnad till 
a matörban eien. Rörbestyckning; 1 st 9001. :1 
st GSG7. 1 st 6SQ7, 1 st 6AG7 och 1 ,t 
GY3GT . Nya 

ARN·G MOllagare för 332- 335 Mc. Lämplig 
för ombyggnad till det fria bandet. Innehåller 
en massa fina komponenter som reläer. kera
miska rörhållare, kondensatorer m. m. Utan 
rör 

IIC-7J3 Mottagare för 108-120 Mc med 7 st 
rör. Innehåller mänga fina l<omponenter. Rea
liseras sa Iiingt lagret räcker till för endast 

A-137 Förförsl1lrkarchassi till ARQ-S. Fre
Icvensomrade 18-21 Mc. Med :J st GC4 , 2 st 
GAK5, l st 6SN7GT 

A-J:JiI Sem ovan . men med :J st 6AC7, st 
GVG 

A-1l3 (l-139A ) TeSlInstrument 0-1 mA. 02" 
A-KG (TS33A P) Test-set med bl. u. GO fJ.A 
instr. vägledare och diod lN21A 

A-Hl! [TS538 U) I nnehaiisrikt test-set för fre
Icvensomradet 1630-1730 Mc. För 110 V nlit 

I\-JJ5 (TSI6APJ Test-set för bl. a. ARN1 / 
APNl. 

I\-H7 (TS3APJ Test-set för 30-60 MC med 20 
m A termokorsinstrument, diod lN27 mm 

I\-J 34 A vstämningsenhet till radiokompass för 
frelcvensomradet 100-1750 kc 

A<1\'snce oscillatordel till signa lgenerator. Väl 
sl<ärmad och försedd med f1ninställningsralt 
och skala graderad 900 kc- 3 Mc. 3-10 Mc 
och 25-70 Mc. Ett fynd för den som själv vIII 
bygga. en signalgenerator. Realiseras för end. 

A-IJG Enhet med neutraliserlngskond. 2-18 
pF för större sändare samt en glimmerkon
clensator 50 pF/3000 volt 

A-124 Enhet med servomotor 11 5 V/4.00 per.• 
precisionsväxel. hellpot. 47. 500 Ohm samt 2 
st mikroswllchar . Fabriksnya 

A-J 2J Drossel 15 Hy. 30 mA. 750 ohm 
A-117 Drossel 22 Hy, 210 mA. 9000 vol t 
3CJ211 Drossel 20 Hy. 3 mA, 2200 ohm 

nud HF-drossel 2.5 mH, 500 mA 

Styrlulsfa-lle-.r värden inom amatörband en 

Sf.~·rkrlsf.all~r värden utom amatörbanden 

'\[(;'211 Viniteivfixei passande till sändare och 
motlagare i Commandser lcn 

1\- l 00 Ma!;netron- Varlac för 115 V /300-1600 
per. Output 0-130 vo lt. 3.8G "mp 
A-lO! D:o med output 70-130 volt 

A-lOG Varlac 0--28 vo lt. 400 per. 4 amp. 
(:-3 Kanadensisk hanclmikrofon med kol korns
Ilapsel. tangent i skaftet samt anslutnings
sladd m ed plug PL-{}5 . Lämplig för mobil 
amatörsändare 
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S 1115 Z Ii 

1:75 " 
2:50 

3:50 
7R:

7X:

39:-

IlX:

7G:

:J~:-

3~:50 

29:50 

17 :50 

7!): 

175: 

H15:

n5:

12:M 

6R:

!):fiO 

GO:

4:GO 

4K:

3:7G 

-1 :50 


14:00 

5:50 

3:M 

45:

20:

25:

14:50 

Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ 


Tel. 438684 
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