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SEKUNDÄRHöGTALARE

•

STEREOHÖGT ALARE
H l-Fl MÖBLER

Vi tillverka högtalare i
alla utföranden och i alla

typ SH-lO

prisklasser.

S I N U S I bilden när det gäller ljud
Säljes genom radiogrossisterna

SVENSKA
HÖGTALAREFABRIKEN AB
"S V E R I G E S E N D A

S P E C I A L F A B R I K F C R H C G T A L A R E"

STOCKHOLM·FITTJA

TEL. VÄXEL 467110

SURPLUSMATERIEL
10 walls bärbar radiostation. Sändare
för telegrafi Q. telefoni , frekvens om
räde 2 ,5-5 Mc uppdelat pil. 4 band.
Mottagaren är en 'l-rörs s uper med
frekvensomrädet 1, 3-6, 1 Mc . Slatio·
nen levereras i provat skick och be
slår av sändare, mottagare samt ap
paralläda. Mäll : 420 X 430 X 280 mm

l'E-120 Niitaggre.g,.t för
Prim . 6, 12 eller 24 voll

B C-620 &

~5:-

39:

I

RORHALLARE KEUAMISKA:
7- pol. miniatyr m. 1.J.: s k ä rm

NIFE-AC({U~[ULATORCELLER:

22 Amp. lim .
34 Amp. tim .
Ackumulalorerna äro i gol t skick. Komplell
balleri 24 voll lev. i originalläda. Pri s för 22
Amp. lim. 85:-, för 34 Amp. lim.

95:

l{ooviUjarenhet, innehåll a nde steg relä sam t ett
flertal omkopplare

18:-

Drossel, 40 H. 50 mA 760 ohm . . ...... , .. . . .

5 :50

6 :
7:90

Hälla re för R29 , 832 saml QQ8 06/40
Oklalhällare
1-pol. hälla r e för 705 & 715
5-pol. hällare a merikansk lyp
<i-pol.

hållare a merikansk t y p

Hållare för

BC-659 Sändare , mottagare. Frekvens
område 27-39 Mc. Mottagaren är en

lO-rörs super med 4,3 Mc mellanfre
kvens och kristallslyrd oscillator. Sä.n
daren har 4 rör med 3 B 7 som s lutrör 125:
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Silndare får endast säljas till innehavare
av glltl/;' licens,

DELTRON
Valhallavägen 67

INNEHÅLLEr),

BC-6,9.

DC-18 -A Kalibreringskrisla ll 1000 Kc
med ugn fö r l2 voll uppbyggd pil. ok
lalhållare . Till verkare Zenilh Radio
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Distriktsledarna

SSA:s styrelse
Ordf.: SM5AZO, C. E. Tottie, Mölnavägen
l, Lidingö 2. Tfn (010) 660545.
.
V. ordf.: SM5YT, Nils-Gustaf Gejvall, Es
singesträket 34/1, Stockholm K. TIn
(010) 546252,
Sekr.: SM5LN, Martin Höglund, Spannvä
gen 42 /nb, Bromma.
Skattmästare: SM5CHH, Paul Gerstel, Her
tigvägen 15/nb, Hägersten. Tfn (010)
193233.
Kanslichef: SM5KG, Kl as -Göran Dahlberg,
Kvarnhagsgatan 24/2, Vällingby. Tfn
(010) 893388.
Tekn. sekr.: SM5KV, Olle Ekblom, Fors
hagagatan 26/2, f.'arsta. TIn
(010)
645810.
QSL-chef: SM5BZR, Torbjörn Jansson,
Aprikosgatan 2~/1. Vällingby.
QTC-red.: SM5CI ! n, Lennarth Andersson,
Stureg. 6 A/3, Sthlm Ö. Tfn (010) 625218.
SuppI. : SM5ZD, Per-Anders Kinnman, Lie
vägen 2, Roslags-Näsby.
SuppI.: SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barn
hemsgatan 11, Postfack 53, Mölndal.
Revisor: Emil Barksten.

DL 1
DL
DL

DL
DL

DL
DL
DL

SM1AZK, K.-G. Weincbrandt, BB
VII, Fårösund.
2 SM2ALU, Lars-Inge Engström,
Parkvägen l, Bergnäset.
3 SM3WB, Sven Granberg, Svangatan
4 D, Strömsbro. TIn 29880, ankn.
2013.
4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box
354 A, Vålberg. TIn Karlstad 424 39.
5- -Stor-Stockholm, SM5BGM, Bo Fors
lund, Gamla Landsvägen 3/5, Dan
deryd 1. Tfn (010) 555765.
5-Landsorten, SM5TK, Kurt Franzen,
Pilosvägen 11/ 4, Nyköping.
6 SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barn
hemsgatan 11, Mölndal. TIn (031)
271120 (bost.), (031) 270518 (arb.)
7 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmang.
13, Höganäs. TIn Höganäs 405 22
(bost.), 40197 (arb .)

+ ale +
ORGAN FOR FOREN'NGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER

Funktionärer

Bulletin: SM5BHO
Diplom: SM5CCE (svenska)
SM6AMR (övriga)

Mobilt: SM5KG
NRAU: Vakant
Region I : SM5ZD

ll.linlleslista
SSA:s kansli, Jönäkersvägen 12, Enskede.
Exp. 10.30-11.30. Postadr. : SSA, En
skede 7. Postg. 52277. Tfn 487277.
QSL-byrän även kvällsöppet 18.30-20.30
sista helgfria torsdagen i varje månad.
SSA-bulletinen gär söndagar kl. 0900 på 80
m (3525 kHz) och kl. 10.00 på 40 m
(7050 kHz).

are

Redaktör och ansvarig utgivare:
SM5CRD, Lennarth Andersson.
Sturegatan 6 A/3, Stocld101m Ö.

QTC ANNONS PRISER
1/1-sida
1/2-sida
1/4-sida
1/8-sida
Bilaga

.. ...... ....
... ..... ....
............
. .. .. . . . ....
..... .......

275
150
85
50
275:

ANNONSAVDELNINGEN
Box 163, Stockholm 1
Postgiro 607072
Tfn 500069

Rävjakt: SM5BZR
Tester: SM7ID
UKV: SM5MN

Nya priser inld. oms.
MEDLEMSNAlAR kr. 3: 65
OTC.NAlEN kr. 4 :- .
NYA lOGGBöCKER Typ A4 l,r. 5:50.
Typ A5 kr. 4 :-.
JUBILEUMSMÄRKEN kr. 2:10/200 st.
POPULÄR AMATöRRADIO inb. kr. 15 :65
UTDRAG UR B:29 kr. - :55
TELEVERKETS MATRIKEL kr. 2:10
TEKNISKA FRAGOR kr. -:80
STORCIRKELKARTA kr. 3:15
PREFIX· OCH ZONKARTA
kr. 9:
SSA DIPLOMBOK kr. 13:50
MÄRKEN MED ANROPSSiGNAL
med nålfastsättning kr. 4 : 20
med knapp
kr. 4: 70
(leveranstid ca 2-3 män.)
LOGGBLAD FÖR TESTER kr. 1 :60 per 20 st.
SSA VÄGG löPARE 5 färger, 33 x 63 cm.
kr. 6:25
Sätt in beloppet på postgirokonto 522 77
och sänd beställningen till

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Enskede 7

en trevlig julhelg
önskas alla amatörer från när och fjärran

Styrelsen
Kansliet
Redaktionen
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För eni ng en Sveriges Sändal'eamatörer

JULTEST 1961

PÅ "'~AL
-

on

juliiedaren i QST

NRAU·testen 1962

Traditionsenligt inbjuder härmed SSA till
jultest.
Tic/er : Juldagen den 25 dec. 1961 kl. 0800

1100 SNT.
Annandagen den 26 dec. 1961 kl. 07001000 SNT.

1.

2.
3.

Tmfikmetod: CW.
Fr ek venser: 3,5 och 7 MHz.

Från vår stora amatörgranne i väster USA - anlände för en tid sedan en kopia av
ledaren i QST juli 1961, med en önskan om att
bli bör!hörd i landets amatörkretsar via sty
relsen. Denna i och för sig mycket blygsamma
anhållan hade lätt kunnat effektueras om inte
sakinnehållet gått stick i stäv mot styrelsens
uppfattning.
Som bekant har W/K-amatörerna fr. o. m.
10/3 1960 utökat sitt telefoniband 14,2-14,3
MHz till 14,2-14,35 MHz. Om nu samma för
hållanden rått som för c: a 5 år sedan hade
nog inte beslutet framkallat någon större upp
ståndelse, men i och med den nästan lavinar
tade utbredningen av ESB blev situationen
med ens kaotisk. Det smala frekvensområdet
på 50 kHz, som för många - utanför W / K varit en källa till glädje, blev med ens fullstän
digt blockerat av starka W / K-stationer, som

nu såg sin chans att relativt enkelt få sig DX
av alla de sorter. Men här hade ARRL nog
räknat fel. En sak är att skapa trivsel med
visad förståelse för andra nationer, men att
som argument ange % av världens amatörer
samt utsträckningen 5000 miles från Maine till
Hawaii för att göra denna expansion på 20
metersbandet är nog alltför svårsmält för den
övriga skaran av foniamatörer världen runt.
För att i viss mån rädda vad som räddas
kunde, har HQ ARRL tagit initiativet att
helt sonika be såväl det egna landets amatörer
som övriga om att låta 14,335-14,350 MHz bli
en lucka för DX-kontakter. Hal" ARRL tänkt
sig att dessa på frivillig väg undantagna 15
kHz skulle kunna framkalla ovationer och
tacksamhet?
Här skall inte i detalj gås in på de olika se
kundära problemen som bl. a. Canadas 14,15
-14,2 MHz, utan styrelsen anser för sin del
att det gamla systemet för USA-kontakter
14,1-14,2 MHz för oss, resp. 14,2-14,35 MHz
för W/K kan bibehållas och ger dessutom
MEDLEMSAVGIFTEN 1962
chansen att kunna genomföra DX till DX
QSO utan inblandning aven icke »Iojal» USA
SSA kommer liksom tidigare även denna · station, ty vad som gällde för AM för 10 år se
gång att utsända med18msavgiften mot post
dan gäller idag för sidband.
förskott.
I detta sammanhang kan påpekas att såväl
Medlem som före den 20 jan. 1962 inbetalar
vid ESB som vid AM anropssignal skall sän
avgiften, kan göra detta genom att insända
das minst en gång var 10:de minut under
beloppet kr. 30:- på postgiro 52277. Till de
längre sändningspass.
medlemmar som den 20 jan. 1962 icke inbetalt
Så till slut en sak om effektrnätning vid sid
avgiften utsändes me.;l\emskortet pr postför
bandssändning. Här gäller s om vid övriga
skott.
sändningsslag den tillförda anodeffekten och
Normalt kvarligger detta 14 dagar på pos
med det tillägget att anodströmsinstrumentet
ten och därest det ej inlöses inom denna tid,
inte har en tidskonstant, som överstiger 0,25
går postförskottet i retur till SSA. De retur
sek. - en detalj, som vid normala instrument
nerade postförskotten medför att QSL och
helt kan förbises .
QTC stoppas, då vi därav dra den slutsatsen,
SM5KV
att ved erbörande ej önskar kvarstå i förening
en.
Om någon medlem ej önskar kvarstå i före
ningen, anmäl då detta skriftligen till kansliet
senast den 15 januari 1952.
SPACEWARN
Skulle sådana omständigheter föreligga, som
gör det omöjligt att lösa postförskottet med
dela då detta skriftligen till kansliet snarast
Voice of America sänder i samarbete med
US National Academy of Sciences ett program
möjligt.
kallat »Spacewarn» med info om nya satelli
Vi be även att få påminna om avgifterna till
ters bana och radiofrekvenser samt minut
Kungl. Telestyrelsen vilka skola lösas inom fö
resltriven tid.
färsk statistik för de »gamla» satelliterna.
Programmet sänds på engelska tisdag-söndag
I allas intresse - vänta ej till sista dagen
med inbetalandet av avgifterna.
0330- 0335 GMT på 11830, 11890, 15205,
15290 och 15330 kHz.
/ LN

Anrop: CQ SMTEST de ...

4.
5.

Tl'afikmeddelande: En siffergrupp och en bok

stavsgrupp av typen 13579 KARLO skall
utväxlas. De två första siffrorna är löpan
de nummer på förbindelsen och de tre
sista är RST-rapporten . överskrider an
talet QSO 100, utelämnas hundratalssiff
ran. Efter 99 kommer således 00, 01 osv.
Bokstavsgruppen består av fem godtyck
ligt valda och sammansatta bokstäver
(använd ej Å, Ä och ö) och ändras för
varje QSO .
Poängberäkning : Endast en förbindelse är till

låten med en och samma station per band
och tävlingspass. Varje godkänt QSO ger
en poäng och dessutom erhålles en poäng
för varje rätt mottaget tävlingsmeddelan
de.

6.

Klassind elning: De tre olika certifikatklasser

na A, B och C tävlar var för sig, dvs. sär
skild resultatlista uppgöres för vardera
klassen. Givetvis QSO :as alla tävlingsdel
tagare oavsett klassindelningen.
Lyssnartest: För SSA Iyssnarmedlemmar ut

lyses samtidigt lyssnartävling. Dessa skall
anteckna hela tävlingsmeddelandet, band,
tid och stationsnamn. En poäng erhålles
för varje godkänt loggat tävlingsrnedde
lande.
Testlogg: Helst av SSA edition innehållande

de vanliga loggutdragen, input, RX samt
om deltagarens eertifikatklass,
skall vara insänd till SSA tävlingsledare
SM7ID senast den 15 jan. 1962.
uppgift

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 1962
tillönskar
SSA täv lingsledare
SM7ID, KarlO . F"iden

Box 2005
KRISTIANSTAD

7.
8.

LOGGBLAD
till helgens tester kostar kl". 1 :'60/ 20 st.

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Enskede 7
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Den finska radioamatörföreningen SRAL
inbjuder härmed till NRAU-test och Nor
disk landskamp 1962.
Tider: Lördagen den 6 jan. 1962 kl 1400
1600 och kl 220Q----:-2400 GMT.
Söndagen den 7 jan. 1962 kl 0600
0800 och kl 1400- 1600 GMT.
Band: 3,5 och 7 MHz.
Telefoni och telegrafi får användas dock
utan att klassuppdelning göres.
Anrop: NRAU de ....... .
Sändningsmeddelande av typen 09579 KAR
LO skall användas. De två första siffrorna
utgör förbindelsens löpande nummer och de
tre sista RST-rapporten. Ingen deltagare
får använda 01 som första nummer. Vilket
annat nummer som helst skall användas
istället. När nummer 99 passeras skrives 00,
01 osv. Bokstavsgruppen består av fem god
tyckligt valda bokstäver (ej Å, Ä och Ö),
som sändes vid första QSO . Under nästa
QSO sändes den grupp, som mottagits vid
det sist genomförda QSO-et osv. Om någon
bokstavsgrupp ej skulle mottagas OK un
der tävlingens gång, må dock den sista rätt
mottagna bokstavsgruppen användas istä l
let.
Poängberäkning : Endast ett QSO per band
och period med samma station är tillåtet.
S . k. korsbandsförbindelser och förbindelser
med eget lands stationer tillåtes ej. Varje
sänt och mottaget tävlingsmeddelande ger
vardera en poäng, varje QSO kan alltså ge
två poäng. Deltagare som haft förbindelse
med station vilken icke sänder log, gott
skrives en poäng, förutsatt att även andra
deltagande stationer haft förbindelse med
samma station.
LANDSKAMPEN
FÖl" att deltaga i landskampen skall ett land
ställa upp med minst 25 deltagare. Lands
kampspoäng uträknas enl. följande : Varje
land erhåller som grundsumma det samlade
poängtalet för sina 25 bäst placerade delta
gare, härtill lägges testens samlade poäng
tal minus landets grundsumma och multi
pliceras med landets resterande deltagare
antai vilket divideras med testens samlade
deltagareantal.
Vinnare är det land, som på detta sätt upp
når den högsta poängsumman.
Priser: Vandringspokalen till segrande
lands förening. Diplom till de fem bäst pla
cerade stationerna i varje land.
Testlogg. Loggen föres på sedvanliga inter
nationella loggblad (A-4 format på hög
kant) och skall sändas till:
Contest Manager SRAL
Niilo Kuusisto, OH2XK
Box 306
Finland
. HELSINKI
med senaste poststämplingsdatum : 21 jan.
1962.
.
SRALjSM7ID
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ANTENNANPASSNINGSENHET
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NBFM .. MODULATOR
Av SM3DE, Rune Annerstedt, Nona Kyrkogatan 37, Härnösand.

Av SM5LN, Martin Höglund, Spannvägen 42/nb, Bromma

pr-:
YJ
tl~J
L--

[e o

CL APP

l-ANTENN

II

~!

'.ro."

il:-

Konstruktionen aven sändares antennsy
stem är ytterst betydelsefull då det är på dess
utformning och effektivitet det beror hur den
av sändaren alstrade energien nyttiggöres för
sitt ändamål.
Känt är att för att få ut högsta möjliga ef
fekt ur en generator måste belastningen väljas
så att dess motstånd blir lika med generatorns
inre motstånd. - Man måste anpassa belast
ningen till generatorn.
Samma är förhållandet med sändaren och
dess antennbelastning. Enär sändarens opti
mala belastningsmotstånd sällan överensstäm
mer med antennbelastningens impedans måste
ett anpassningsled införas för att utjämna
olikheterna.
Föreliggande konstruktion har därvid visat
sig vara ytterst användbar. Den är beräknad

"""."Ma""

1

0-1,1 A

Skiss över anpassningsenhetens
uppbyggnad.

'h-"Cm

•

-------

--------'- -'- Jo".

att anpassa högohmiga antennbelastningar via
en lägohmig link till sändarens belastnings
motständ pä omkr. 5000 ohm. Den överförda
HF-effekten är i föreliggande fall max. 20
watt, som. sändarens .input är 35 W. Det me
kaniska utförandet framgår av skiss och sche
ma, vilket om man sä vill kan betraktas som
ett modifierat linkkopplat pi-filter eller paral
lellkrets.
Avståndet mellan L J spolhällarestandoff är
9 cm.
Spolarna äro i ändarna försedda med pålöd
da 1,5 mm förtent koppartråd till vilken en
vanlig banankontakt anslutits.
~ utfö res aven isolerad böjlig ledning vil
ken virats runt spolen L J varefter ändarna
tvinnats och försetts med banankontakter.
Följande ungefärliga spoldata gälla:
80 meter L j 40 varv tät lindad 1,5 mm emalj
tråd, 0 40 mm. L2 4 varv.
40 meter
22 varv gleslindad 1,5 mm emalj
tråd, 0 40 mm. L 2 4 varv.
20 meter
9 varv gleslindad 1,5 mm emalj~
träd, 0 30 mm. L 2 2 varv.
10-15 meter 5 varv gleslindad 1 mm emalj
tråd, 0 ' 25 mm. L 2 2 varv.
Lindningslängden för 20 m spolen är c: a 40
mm och för 10--15 m spolen c: a 30 mm.
Kopplingsgraden mellan spolarna L j och L 2 är
för 40 resp. 10-15 m spolarna något lösare än
för de övriga.
Antennanpassningen
bidrager
dessutom
verksamt till att undertrycka icke önskade
frekvenser. Favoritantennen utgöres aven
tredjedels Hertz. För 40 och 80 m användes en
f-rantenn.
Med ovanstäende utrustning har bl. a. W AZ,
DXCC m.m. avverkats.
•

Då det nu bör jat bli nödvändigt att å ter an
vända sig av 8G-metersbandet för interskandi
naviska kontakter och kOi'smodulationsproble
blemen därmed vaknar ur »solfläckssömnen»
kan det kanske vara på sin plats att påmin
na om smalbands fm.
Röret var för 8 år sedan en nyhet och är så
ledes modernt ännu. Kopplingen har i olika
varianter fungerat b r a. SM5LF har t. ex. med
framgång använt den under flera år. Här i
Härnösand finns i stort sett ingen annan kopp
ling i drift.
HögJrekvensdrosseln i realdansrörets anod
bör givetvis vara av god kvalitet. Den del av
omkopplaren SW som kopplar in C12 ersättes
med fördel av ett litet relä, som kan placeras
nära vfo-n.
Tl'ioddelen är If-förstärkare. C2 i förening
med R7 skär basregistret. Triodens Ri tillsam
mans med CD tar hand om de högsta frekven
serna. C1, R2 och C3 äl' hf-avkoppling för
mikrofonröreL
Pentoddelen är reaktansrör och verkar som
en av lågfrekvensen varierad vridkondensator.
cn och R9 är ett fasvridande nät, som ger
gallret en styrspänning liggande 90° före

E :ccmpel på, modl~latorns inkoppling
på oscillatorn.

kretsspänningen. Anodströmmen kommer där
med 90' före kretsspänningen, vilket ger sam
ma verkan som en kondensator över kretsen.
C 12 är en trimmer, som vid CW kompense
rar den kap., som vid FM utgöres av reaktans
röret. C 12 trimmas således i CW-läge, sä att
frekvensen bli l' densamma som vid FM.
Viktigt: Koppla cn och R9 direkt på rör
hållaren.
Sluta r oscillatorn att svänga vid tillkoppling
av reaktansröret, minska cn.
Var försiktig med volymkontrollen. Avlyss
ning i den egna mottagaren ger en bedräglig
bild av modulationsinställningen. Oftast blir
resultatet ett flera gånger för stort sving, som
resulterar i distorsion vid passagen genom en
tl'afikmottagares relativt smala mf-kanal.
_

XTAl-MIK.

20000

ECF80 eller ECF82

(GU8)

..

150-200v!

NBFM-modulatorns schema. Anodspänningen skall vara en stabil och
väl filtrel'ad likspänning m ellan 150 och 200 volt. Dr ä,' vanliga 2,5 mH
hf-drosslar. SW skall ',;al'a en 2-polig 2-vägs omkopplare.
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DX-red.: SM7ACB, Gillis Stenvall
I{öpenhamnsvligcn 47 A, Malmö V.

Det förefaller som om de prefix som tidigare
tilldelats Dahomey (TD8) och övre Volta
(TV8) ersatts av TY2 för Dahomey och XT2
för Övre Volta. Detta antagande stödes av att
två stationer i övre Volta kört med XT2-call:
XT2A (som enligt uppgift nu återvänt till
Frankrike) och XT2Z (som var mycket flitig
under CQ-testens foni-del) . 5N2AMS' expedi
tion till Dahomey 4- 5/ 11 skedde med stations
signalen TY2AA (QSL via RSGB) .
EUROPA
Liechtenstein. HE9LAA kommer att vara
flitigt igång på 14 ssb med en HT-37, om inte
hans gamla bekymmer, TVI, lägger hinder i
vägen.
Vatikanen. QSL för QSO med HV1CN under
CQ-testen skall gå till Hallicrafters, Chicago
24, III, USA. Svarskuvert och svarskuponger
lär inte behövas.
ASIEN
Kamaran Island. Det är ännu inte avgjort
om Kamara n Island kommer att räknas som
separat DXCC-Iand. Med tanke på att de båda
expeditionerna dit i oktober qso :ade åtskilliga
tusen W förefaller det mycket troligt att
DXCC-listan utökas med VS9K. QSL till samt
liga expeditionsdeltagare via RSGB eller till
G3GJQ, Sgt R.H. Handley, 9 South Avenue,
RAF, Swanton-Morley, Norfolk, England.
Laos. De laotiska myndigheterna tillåter nu
trafik mellan XW8-amatörer och utlandet och
det betyder naturligtvis att XW8 räknas för
DXCC. XW8AL och -AW lär vara igång på
14 ssb.
AFRIKA
Amatöraktiviteten i de nyblivna afrikanska
staterna är inte överväldigande stor, och det
kan kanske därför vara motiverat med en
uppräkning av de stationer, som de senaste
månaderna hörts på banden. En stor del av
uppgifterna kommer från amerikanska källor,
och dessas tiduppgifter är ju av tvivelaktigt
värde för oss; frekvensangivelser har ej heller
något värde, då praktiskt taget alla har VFO.
Sammanställningen har ordnats bandvis och
efter trafiksätt :

7 cw: 5N2IND.
14 cw: TL8AU, TT8AG, TU2AL, XT2A,
5N2HHT,
5N2JKO ,
5N2LKZ,
5N2RDG,
5R8AA, 5U7AH, 601MT, 601LB, 6W8AD,
6W8BL, 9GlDE, 9Q5EI.
14ssb: 5N2AMS, 5U7AH, 7G1A, 9G1BF,
9G1BU, 9G1DP.
14 am: 9G1DE, 9G1DP, 9G1YL.
21cw: TN8AF, TN8AT, 5N2ATU, 5U7AC,
601MT, 6W8BL, 7G1A, 9U5MC.
21 ssb: 601RDS, 9G1DU.
21 am: TN8AC, TN8A1, 5N2AMS, 5R8CO,
5U7AC, 6W8CU, 9Q5EB, 9U5FR.
övre Volta. XT2Z var flitigt i gång på 14
och 21 ssb under CQ-testen. Enda tillg'ängliga
uppgift om honom för tillfället är att QSL
skall gå till 9G1DP, Louis Kaiser, P.O. Box
1981, Kumasi, Ghana. 9G1DP kommer att fira
jul i övre Volta med att köra ssb 14 och 21
julafton och juldagen (enligt OH3NH) .
Zanzibar. VQ4FU/V Q1 kommer att vara i
Zanzibar ett år. K ör cw och am. Adress: P.O.
Box 84, Zanzibar.
Saint Helena och Ascension Island. ZD7SA
har återvänt till England. ZD7SG som skall
vara på St Helena tre år kommer snart i gång.
ZD8JP är åter på Ascension och aktiv.
AMERIKA
De centralamerikanska staterna uppvisar
inte heller någon våldsam aktivitet pä ama
törbanden, och för de flesta av oss är det väl
långt ifrän vardagsmat att köra TG eller YN.
Nedan följer en sammanställning över. statio
ner som varit mer eller mindre aktiva pä sista
tiden :
7 cw: HPlIE, KZ5MQ, TG5FJ, VP1BS,
XE1HV, XE2MM, XE2SS.
14 cw: HPlIE, HR1MM, KZ5TD, TG9DA,
TI2DL, TI2ES , 'l'I20L, XElH, XE2HU, XE2JT,
YN3KM, YS1FA, YS10.
14 ssb: HR2HA, HR3MW, KZ5LC, KZ5MQ,
TG9AC, TG9AD, TI2CHV, TI2GO , TI2HP,
TI2RFT, TI3RET, VP1WS, XE1CV, XE1DT,
XE1FB,
XE1RY,
YN1TAT,
YN0KCV,
YN0NWO, YS1MS.
14 am: HP1AP, HR1MM, TG9ER, TI2RKL,
TI2WJ, VP1WS, XE1DW, XE1GJ, XE1GR,
XEILF, XE2MD, XE3L, YN3KM, YN9MQ.
21 cw: HP1BA, HPlIE, HP1SB, HR1DM,
KZ5DS, KZ5RH, XE1AX, XE1PJ.
21 ssb: HP1GP, HP3DA, HR2HA, TG9AC,
TG9BA, TI2LA, XE1AB, XE1GR, XE1ZM,
YS10.
.
21 am: HR1FO , HR1LB, HR3HH, HR3JW,
TG9BJ, TG2BK, TG9US, TI2BX, TI2DLM,
TI2HK, TI20A, XElJP, XE1PC, XE2AM,
XE3BL, XE3CW, YN1JW, YN1LC, YN1WW,
YN3KM, YN5AV, YN6HH, YS3TM.

För e ningen Sveriges Sända re amatör e r
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Vem vill arrangera

äujakt

SVENSKA MÄSTERSKAP I RÄVJAKT 1962?
Huga de spelwla:lter anmäle sig till BZR.
Adress enligt ovan.

Rävred. : Sl\ISBZR, Torbjörn Jansson ~
Aprllwsgat&n 39, 4 tr., Vlilllngby .

Svar på -6CWU:s inlägg i förra numret.
Först några fakta:
Du skriver, att i Hindäs (SM-58) besöktes
fjärde räven a v c:a 75 % av deltagarna. Nå
gra exakta siffror kommer jag inte ihäg, men
jag vill minnas, att på dagetappen hade fjärde
räven besök av ungefär hälften av deltagarna.
Bl. a . av mig. För min del berodde det inte på
slarvig pejling, utan pä att jag, när jag skulle
göra det avgörande valet fortfarande inte kun
de avgöra vilken av rävarna, som läg längst
b ort. Rävarna låg nämligen sä placerade, att
det var svärt att avgöra, vilken av rävarna
som läg längst bort, utan att springa orimliga
omvägar. Att c:a 50 % av jägarna besökte
den fjärde räven bevisar snarare statistikens
riktighet än att norrköpingsmetoden är att fö
redra framför stockholmsmetoden. N-metoden
kräver inte bara omsorg från de tävlandes
sida utan även från arrangörernas. (Därmed
absolut inget ont sagt om göteborgarna; de
ordnade ett revligt SM, och några kvistigheter
skall ju de tävlande ställas inför).

Socorro Island. XE1CV och -yJ har fätt li
cens för en DXpedition till denna DXCC-rari
tet. Licensen gäller preliminärt för tiden 20/ 11
- 2/ 12. Bäda kör med sina egna signaler med
tillägget /XE4 . XEICV/XE4 pä ssb och
XE1 y J /XE4 pä am, ingen cw -trafik. QSL till
respektive amatörer.
OCEANlEN
Marshall Islands. KX6BU (op K6HPR) på
14 ssb, reZ()lbulldet igäng 0400-0830z och spo
radiskt 12-14z. Brukar hälla till pä 1429014320. Hoppas att han vänder beamen mot
Europa dä och dä! - - - KX6AE kör ocksä
pä 14 ssb 06-08z.
En del av ovanstående uppgifter kan lämnas
genom vänligt tillmötesgående av G2BVN. •

Vidare skriver Du , att vid s-metoden
springer man meddetsamma som en sate pä en
kanträv. Men vad är det som säger, att kant
rävarna ligger närmast starten? Sä var vis
serligen fallet bäde på SM-60 och EM-61,
men ingenting säger, att det måste vara så
jämt. Lägger man starten mitt i området och
har rävarna utspridda åt alla håll, kan man
faktiskt inte definiera någon kanträv.
Den utveckling av stockholmssystemet (ej
att förväxla med Nya System AB:s föregång
are) med i förväg ir.prickade rävar, som Du
nämner, ex isterar redan under namnet orien
tering, men den har ju inte sä värst mycket
med rävjakt att göra.
De pejlkunniga »älgarna» kan man, som
bäde Du och jag har sagt inte göra s ä värst
mycket ät, och det är ju inte det som ä r me
ningen heller. Avsikten med rävjakt är ju, att
man ska komma ut i skogen och röra på. sig.
Vi vill bara göra det lite SVäl"are att vinna för
dem som inte har lust att pejla noggrant, och
det kan man ju göra bäde med n- och s-meto
den. ökar man rävantalet blir det svärare,
även om alla rävar skall tagas. Jag har aldrig
betvivlat att n-metoden är bra, dä det gäller
att jäklas med slarvpejlande »älgar», men dä
bör den tillämpas riktigt, så att de som pejlar
noggrant verkligen ocksä tjänar på det.
I slutklämmen pä inlägget skriver Du att
vid n-metoden riskerar i alla fall »älg'arna» att
fä springa längre än de, som krysspejlar. Det
ta gäller även vid s-metoden. ökat rävantal
medför större krav pä pejlande och tänkande.
Och, som jag sade i mitt förra inlägg : Det ro
ligaste på en rävjakt är närstriden med påföl
jande rävtagning, varför man borde få ta sä
mänga rävar som möjligt.
I UPPSALA
har man nybildat Uppsala Radioklubb. Anled
ningen till att detta nämns i rävspalten är, att
det finns ett mycket stort intresse fö r r ävjakt
bland klubbmedlemmarna. Rävsax byggandet
torde redan ha kommit igång, och till våren
räknar man med att ha börjat ravjagandet pä
allvar. Välkomna i rävgänget och lycka till! •
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NOVISSCHACI(
Av SM5CXF, Bo Hellström, Vall entuna

Arets stora händelse, de nya bestämmelser
na för C- och B-hams är inte precis någon ny
het längre - men kanske man kan tillåta sig
några reflektioner. För det första bör en vän
lig tanke sändas till de ansvariga inom SSA,
de som ligger bakom det hela och i lönndom
får sina goda ideer - och förverkligar dem!
Ett mycket påtagligt bevis på att vår »fack
förening» gör något.
B-lic fick 21 MHz - ett band, som trots den
minskade solfläcksintensiteten, har mycket i
DX-väg att bjuda. Den ljusa delen av dygnet
brukar alltid vara givande och vill det sig
plockar man ett W AC vid vilken tid som helst.
Liksom 10-metersbandet har 15 den lilla egen
skapen, som närmast är att beteckna som
nyckfullhet: ena ögonblicket hörs inte en enda
amatörstation och fem minuter senare kan
bandet ha öppnat och DX frän alla håll trängs
i hörlurarna. Det finns SM-stationer som med
10-15 watt klämt DXCC på 21 MHz, så nog
finns det DX.
Den största ändringen av bestämmelserna
kom C-amatörerna till del - hela CW-delarna
pä bäde 80 och 40 m och dessutom dubbla ef
fekten . Ar det någonstans det är trångt, så är
det på den lilla stumpen mellan 7035 och 7050
kHz. Tidvis 20 eller 30 hams QRV och dessut
om en och annan rundradiostation den
klämman klarar ingen trafikrnottagare - och
ändå eller kanske just därför gavs i regel
standardrapporten R5 ..... QRM. Situationen
bör lätta nu tycker man .

QSL
skall sändas till
SSA
QSL-byrån

Enskede

7

Korten bör dessutom vara sorterade på
prefix - de svenska korten ä ven på
distrikt.

Några tips för den som ännu ej kommit
igång enligt de nya bestämmelserna. Den
snabbaste och enklaste lösr,ingen på antenn
problemet brukar vara att sätta upp dipoler för
olika band matade med bandkabel eller even
tuellt koax. Impedansen hos en dipol varierar
med höjden över marken, men 75 ohm brukar
alltid gå bra och feederns längd är' likgiltig.
Dipolens längd bör hålla sig kring 2 X 20,07 m
för 80 mb, 2 X 10,1 m för 40 mb och 2 X 3,3'1 m
för 15 mb - märk dock, att har man en dipol
för 40 mb, sä fungerar den utan vidare även
på 21 Mc. I sammanhanget kan det vara värt
att påpeka, att alla dessa patentantenner
G5RV, W0WO m. fl. på intet sätt är effekti
vare än en dipol - dock har de fördelen av
sina multibandegenskaper.
lÄ~G9
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TRANSFORMATORLÖS
SUMMER
Av SM7AIJ Stig Rölin,
Framnäsvägen 18 B,
Växjö.

RI

Rl

50,

50k

Rören skall vara 2 trioder av samma typ.
För att spara plats kan en dubbeltriod lämp
ligen användas, t. ex. 6 N 7, eller liknande.
Som synes av schemat går det bra med en
dubbeltriod med gemensam katod. C 1 och C 2
skall ha sinsemellan samma värde. Ju större
värde på C 1 och C 2, desto lägre tonhöjd kan
man erhålla. Tonhöjden varieras kontinuerligt
med R 3, som skall ha värdet 500 k-ohm eller
mer. En anodspänning på 90 V brukar vat'a
tillräcklig för att driva en mindre högtalare.
Styrkan på signalen blir större, ju mer man
ökar anodspänningen.
Kopplingen är en variation på multivibra
torn. Så vitt jag vet är utputens vågform allt
annat än sinusformad, men det gör ju ingen
ting i detta fall. Skall man däremot prova en
sändares modulering med denna appal'at och
vill se resultatet på en oscillograf, så märker
man nog, att man får skaffa sig en annan
ljudkälla. För CW-träning är grunkan idealisk

•

~

SE iEX!

J70 0 1''' BAND'C'.9öL
; V A l~R I LA NGD

Dipolantenn

med 70

ohms

Till

nedledn·ing.

agare
De som byggt 5-wattsändaren enligt maj
numret av QTC 1961 - eller de som funderat
på ett bygge enligt beskrivningen kan lätt
ordna ineffekten på 10 W och en multiband
tank för 80 och 40 m. På begäran har SM5FC
offrat litet tid på ett av provexemplaren - el
ler protyperna, som det så vackert kallas 
och kommit fram till följande: Röret EL95
utbytes mot EL84. För bytet fordras att hålet
för rörsockeln filas upp, då EL84 är av s. k.
novaItyp. Har man kopplat exakt enligt origi
nalbeskrivningen kan sockeln monteras så att
endast en kopplingstråd måste dras en annan
väg. Rörbytet fördubblar sändarens ineffekt
till tio watt och transformatorn bör utan vi
dare tåla den ökade belastningen.
So::kelkopplingen för EL84:

Anod
Skärmgaller
Styrgaller
Katod (+ bromsgaller)
Glöd (6,3V)

Stift 7
9
2
3

4 & 5

Originalsändaren gick bara på 7 MHz, men
det enda som fordras för att den skall gå även
på 3,5 MHz är ett parallellkapacitansen över
spolen L[ ökas till c: a 150 pF. Man kan natur
ligtvis ordna kapacitetstillägget på olika sätt,
t. ex. löda in en fast kondensator på c: a 135
pF parallellt med C g (2 st parallellkopplade
68 pF användes vid experimentet) varje gång
man vill köra 80 m . Ett smidigare sätt är att
montera in en stt'ömbrytare eller en omkopp
lare som kan koppla i och ur den fasta kon
densatorn. Elegantaste lösningen på problemet
äl' att byta ut vridkoi1densatorn mot en annan
med liten minimikapacitet och 150 eller 200 pf
som max. Ar vridkondensatOl'n urvriden är
tank-kretsen avstämd till 7 MHz och är den
nästan invriden till 3,5 MHz. Svårigheten torde
vara att få tag i en passande vridkondensator.
Använder man fast kondensator ntäste denna
vara av bästa tänkbara kvalitet helst kera
misk. För 40 m kan såväl 80- . (lämpligen 3500
-3525 kHz) som 40-metersxtal användas, för
80 m duger endast 3,5 MH;lxtaler.·
""
.

av

Collins

75S-1
Har Du tänkt på att Din mottagat'e i origi
nalutförande har uttag från alla oscillatorerna.
;Du kan ganska enkelt med hjälp av ett meka
niskt filter F 455 Q 21 åstadkomma en SSB
sändare, som tillika har den fördelen, att den
alltid sänder på samma ft'ekvens och sid band
som 75S-1 är inställd på. Du slipper det
ibland besvärliga problemet att själv bygga en
stabil vfo med bra bandspridning. Du får »gra
tis» Collins världsberömda vfo i Din hem bygg
da SSB-sändare.
Du kan med Din 75S-1 åstadkomma en
SSB-station lättmanövrerad som en KWM-2,
något större men till ett betydligt lägre pris.
73 Ake, 8M7CZ
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6BCU
4KL

SBRD

6CQU

6CJ!

f'n
. .~

\:J

ffi{V-red.:
BItJ'. red,:

SM5~1N,
S~15FJ,

K.-E. Nord. Abborrväg, 4, Llnkö[1lng.
Bengt Brolin, Taborsbergsvägen 14,
Norrl,öplng.

Aktivitetstesten
Oktoberomgängen
SM7ZN
SMSFJ
SM5BIU
SM5LZ
SM5CPD
SM5BSZ
SM6PF
SM5BQZ
SM5LE
SM1BT
SM5CPU
SM1CNM
SM6CNP
SM2AZGj 5
SM5CLW
SM6YH
SM5BFEj5
SM5CHH

152
lS0
142
141
128
114
106
100
94
86
86
81
76
75
67
63
60
SO

SM5CJF
SM4CDO
SM4CSK
SM6BSW
SM1CUI
SM6BCU
SM4KL
SM5BRD
SM6CQU
SM6CJ!
SMSHG
SM5CZD
SM6CSO
SM6CZV

47
4S
45
45
38
32
30
26
25
21
19
15

14
9

Lyssna.re
106
SM3-3004
OH5RQjSM5 80

Kommen tarer:
5CPD

Fina konditioner. Hörde OH1NE men nie QSO.

5BSZ

Bra konds
3AKW 569.

och

5BQZ

Bra

Omkring

1BT

OH0AZ läsbar pä fonl. ytterligare 2 OH stn hör
des.

5CPU

Testen kännetecknades av god aktivitet och goda
signalstyrkor. Mänga QSO gick att genomföra pä
foni. Fick min första OH0. Häller pä den gamla
testtiden med avslutning kl. 0100 SNT.

6CNP

Jag och 5CMM har kommit överens om att köra
varannan halvtimme p g a lokal-QRM på testerna.

condx.

aktivitet.
20

Hörde 3AST 599 och
stn

som

ej

nappade.

2AZGj5 För min del tycker jag det är träkigt att testti
den skall
hetsprov.
5CLW

förlängas sil. att det blir ett uthälllg

Bra konds. Nu QRG 144,68. Har 10 el beam med

rotor och nuvlstorconverter.
6YH

Tx ECC88-ECC85-ECC88! Rx ELFA-conv SX 110.

5CHH

Allt 7 el beam. QRG 144,32.

5CJF

Har ell känsla att förlängnIng till 0200 medförde

4CDO

Srl att test-tiden ej var längre. Det var mänga
man .ej h~n kör~.
Fina konds OH0AS och RJ hördes 58 och
7ZN59 +. Glappkontakt i min Tx gjorde att det
gick däligt I början pil. testen.

ett minskat intresse för al\:tivltetstesten.

6BSW

5FJ
SHG
6CSO
6CZV

Medelgoda konds. Har Tx 432,33 klar men sak
nar converter ännu.
Konds medelmättiga. Dälig aktivitet i SM7. QRG
144,804.
3 el beam pil. balkongen 20 W QnG H4 , 66.
Bar 768 mm Hg. Bra konds. Hörde 6CJI, 7ZN ,
5BDQ, 5BIU, 6BCA, 5CHH, 5LF.:, 5LZ. Tyvärr
kränglade Tx, hpe bli klar med ny Tx till nästa
test.
Första testen efter sommaren. Dälig pä CW men
hJpp om bättring finnes . QTH Hagsätra.
QTH Varberg. Hörde bCJI, 6NQ, 7ASN.
Angenäm överraskning att träffa dig pä bandet
igen. Snart kanske man fär höra 5MN oxo.
QRG 144,45. QTH Danderyd.
QTH Göteborg QRG 144,76 10 W10 el beam. Dälig
aktivitet i SM6.
Jag är ex SM6-3139. Tx 2 EL84-QQE 03j12. Ant
10 el. QRG 144,99. Rx ELFA conv. + 9R-49 QTH
Boräs. Hörde 7ZN och 6NQ.
bitr. red. Vad säger bröderna om att endast de
10 bästa, listas I QTC till förmän för kanske In

tressantare UK-stoff?

SM7 Skåne
SM 7 AED rapporterar:
.Ä ven 1 oktober gick det att höra dx på UKV. Den 13
-15 okt. fick även SM en chans och frän Stavershult
kördes pil. 144 Mc 8 st G, 3 LA, 10 DL och DM samt
1 PA. Pä 70 cm fick jag min första G-kontakt med
G3LTF den 15 okt. kl 0910.
De verkliga 1<onditionerna fanns dock i England som
kunde köra SM, LA, OZ, DL, ON, GM, GI, El, F och

HB!»

Norge
VHF Managern LA9T sänder följande sammanställning:
sept.
LA4VC, LA4RD wrkd: SM stns. Tropo.
sept.
LA4YG wrkd: SM 6 CLN.
sept.
LA4 YG wrkd: SM 6stns.
sept.
LA4 YG hrd Aurora frän 2200 GMT.
wrkd: SM 5 BDQ SM 7 ANE OZ 5 WQ Au
rora.
LA4YG wrkd: SM 7 AED SM 7 ASN 
14 okt .
SM 7 PQ.
LA4VC, LA4RD OZ 5 WQ OZ 3 JD.
LA , LA9T wrkd: OZ 9 EN. Alla på TROPO.
Aurora frän 1400 GMT till 2315 GMT..
28 okt.
LA4YG wrkd: SM 2 AZGj5 - 5 CPD - 5 WP
- 5 ElU - 5 LE.
SM 6 NQ 7 ZN OZ 3 M OZ 5 BK.
OH 1 SM DL 3 YBA DL 1 RX DL
7 HR DM 3 JA.
LA9T rkd: OZ 5 AB.
LA4 YG, LA9T hrd bl. a.: SP 3 GZ GM 2
FHH DL 7 FU DJ 4 NG DJ 3 BX 
DL 6 QS.

20
22
23
30

Frän 1.1.1962 kommer LA4YG att efterträda LA9T
som VHF Manager för NRRL. Jag vill i det samman
hanget passa pil. att tacka Dig, Martin för de värdefulla
rapporter Du regeibundet sänt mig för publicering i QTC.
Det har varit god nyhetsförmedling över gränserna given
i bästa amatöranda.

stns och det varade
varade till kl 1315.
2030-2155, ganska
tider var jag igäng
annars ett däligt är

hela dagen . öppningen pä FM-UKV
Pil. kvällen en öppning till Italien kl.
starkt, upp till 100 MHz. Vid dessa
pä 144, men det blev nil. 1961 var
för Es.

Den 28.10 var det en mycket stark aurora-öppning, med
73 stns i 11 länder (G, GM , ON, DL, SP, UR, OH, OH0,
LA, OZ, SM) som loggades. Men det fanns ändå fler pä
bandet. Körde 1~ QSO. Pä kvällen lyssnade jag mest sä
dä bara 3 QSO».

Folkomröstning om aktivitetstesten

,)

I QTC nr 10 meddel ade -FJ och jag att testtiden ut
sträcks till kl 0200 SNT fr o m 1.1. 62. Orsaken var den
att nagra testdeltagare både muntligt och skriftligt bett
därom, och vi tyckte det var en rimlig begäran. Alla kan
ju inte ha samma arbetstider och samma kvälJsvanor. En
timmes förlängning av lestliden kommer ju alla parter
till godo, och när allt kommer omkring är det ju fräga

om en aktivitetslest. Sa.. resonerade Bengt och jag.
Men det finns tydligen mänga som inte ser saken på.
detta sä.tt. Frän SM4 har kommit en ormigerad skrivelse
som utgått till rn rad namngivna amatörer samt har DL4
som undertecknare. Man önskar protestera mot beslutet
samt vill få redovisat pä vilka grunder beslutet om den
extra tesUimmen fattats (se ovan). Dessutom har na..gra
amatörer jag känner inte till vill\:a föredragit att
protestera direkt hos SSA ordförande.
Även om man inte kan frigöra sig riktigt frän känslan
att man här sl(juter gra..sparv med kanon är intresset för
allt som rör aktivitetstesten inte att ta miste pa.
Lät oss därför upphäva beslutet om en timmes förläng
ning av testen och Istället ta en liten »folkomröstning»
om saken. Skriv ett brev eller kort till -FJ eller bifoga en
separat lapp, när Du sänder in testloggen för december·
omgängen. Svara pä följ a nde:

JULKNAp
Någon önskar sked med någon!

MNIFK

BUTA9

5TNÄCH

ISAECH

FKU70

79RÄO

ÄG855

50AE3

7UTGR

KSXNI

MUWDCH

TÖ0GR

CH = ett tecken,
Ovanstående shiffer löses mot
vackert ett stycke diplom plus QSO,

Radioklubb bildad i Kungsbacka

1. En eller flera test kvällar i mänaden ?
2. Vilken kväll i veckan eller veckorna är lämpligast?
3. Viika kvällstimmar skall testen omfatta?
4. ytterligare synpunkter.
Vilka har rösträtt? Själ vfallet alla UKV-amatörer i SM
anslutna till SSA (således även Jyssnareamatörer). Skulle
man endast låla väljarna utgöras av t. ex. dem som aJ(·
tivt deltar I testen, vore det enligt vår mening bara en
diskriminering av stora grupper UKV-folk eller rentav
distrikt, där man kansl\:e inle deltar i testen, därför att
man inte gillar nuvarande regler (för att nu föra ett
teoretiskt resonemang), Dessutom torde det vara rimligt
att begära, att var och en själv sänder sin »röst » till -FJ.
Säledes inte nägot fullmakts förfarande eller kollektiv
röstning.
Ta ocksä först en titt pä nuvarande regler (det är inte
sil. länge sen de publicerades i spalten). Vi kommer att
utförligt redovisa resultatet av omröstningen i QTC,
•

SM6 Målsryd
»Har varit QRT en månads tid. Fanns ute kvar av de
goda condsen när jag kom hem den 13.10. Sä den 14.10
en bra öppning till England och Tyskland. Körde 6 st G,
5 st DL, tidvis vy starka slgs. Hörde ytterligare 7 st
G+GB3VHF (S6) och en DL. Pä kvällen den 15.10 oxo
en öppning, men dälig aktivitet sil. bara QSO .m ed G3LTF
och PA0AND . Hörde GB3VHF S6 och TV Dresden S9.
Den 22.10 inträffade nägot ovanligt. En jonosfäröpp
ning, troligen Es. men I sil. fall ett för årstiden ovanligt
kraftigt sädant. Fick kl. 1100 höra en rysk stn pa 91.9
MHz (första gängen jag hör detta land pä FM-UKV).
Denna stn följdes snart av yterllgare flera ryssar: 90,2,
99,9 samt en med enbart bärväg pä 93,5 MHz. Slgs upp
till S9, vy QSB. Vid kontrollyssning pil. 50-65 MHz visa
de 'det ,fg att alla· ryska btld- och ljudkanaler kom ·l n med
S9+. Pil. TV var K2,-3,-4 mycket störda av dessa.
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D

TESTRUTAN

2- 3 December
2- 3 December
5 December
25-26 December
6- 7 JallUari .

RSGB Foni 21/28
OK DX CW
UKV Aktivitetstest.
Jultest CW
NRAU-test Foni CW

Den 16 oktober hade ett tjugotal radiointres
serade samlats i Samrealskolan i Kungsbacka.
Avsikten var att söka få till stånd en radio
klubb, och efter en stunds diskussion befanns
intresset vara så stort att en radioklubb bilda
des med namnet Kungsbacka Radioamatörer.
Man beslöt, att styrelsen skulle bestå av 3 le
damöter och 2 suppleanter. Som ordf valdes
SM6AOQ/Sune Mattsson, till sekr. och tillika
skattmästare SM6BLV/ Gert Wengander samt
till klubbmästare SM6CYP/Göran Johanson.
Suppleanter blev SM6CLH/Hugo Wingden och
SM6CRN/Gert Moberg.
Möten kommer att hållas var tredje mån
dag. Klubbens uppgift blir i första hand att
samla medlemmarna till regelbundna diskus
sionsaftnar, där man har möjlighet, att venti
lera sina problem med varandra. Studiebesök
är också planerade. 9 av medlemmarna är lic
censierade amatörer, men flertalet av de öv
riga medlemmarna aviserade sina planer på
att söka sändarlicens, varför klubben får en
stor uppgift att genom kursverksamhet o dyl
möjliggöra för dessa att förvärva sitt certifi
kat. Intresset för rävjakt är stort, och en tran
sistoriserad rävsax som skulle lämpa sig för
seriebygge håller på att konstrueras av
BLV/ Gert. Redan nu hal' alltså klubben kom
mit riktigt bra igång, och den entusiasm som
medlemmarna visat, bådar gott för framtiden.
-AOQ
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PUH! Det är över nu!!

Medan Jimmy -2BYW med något extatiskt
i blicken slickar på tummen för att få rätta
greppet på hundralapparna i kassan idkar öv
riga medlemmar i Skellefteå Radioamatörer
avslappningsövningar med osammanhängande
dösnack efter en hyperjobbig vecka med kul
men fredag-lördag-söndag 29/9-1/10.
Vi hade lyckats få Sveriges Radios och Te
leverkets TV-expo till Skellefteå och ställt oss
som arrangörer för den . 1.300 personer lockade
vi in och TV-handlarna nästan tampades om
att få vara med som betalande utställare.
Själva visade vi en SSB-station, HX-500 och
RME 6900 med callet SM2XA, som AB Ferro
fon, d.v.s. -5ZK, välvilligt ställt till förfogan
de, och dessutom bilder från klubblokalen,
QSL i massor, prefixkarta, SSA:s »saga» och
oss själva som något oerfarna SSB-operatörer.
Stationschefen vid SM2XA, Ake - 2BQE,
hade med hjälp av Lasse -2CQC fått värme
på prylarna och dessutom en del HF ut i en
G5RV-antenn, som hängts 15 meter över det
höstgula gräset. Fästpunkterna i två jättebjör
kar fixade stadens brandkår(!) med sin för
dylika ändamål utomordentliga maskinstege.
Så långt var allt bra. Men våra vilda för
hoppningar om många och fina QSO blåste
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bort i de ynkligaste conds som på länge drab
bat oss norrskenets söner.
- 2BQE och Rolf -2ABX, som skulle köra
i skift och sortera kön av DX till första SM2
stationen på SSB, fick istället b~rätta för pu
bliken hur det kunde ha varit, om inte en jord
magnetisk storm inträffat ...
Nåja, 80 gav ju en del skandinaver och 20
på lördagsförmiddagen gick riktigt skapligt på
Europa. MP4 gav enda DX-et. Och så hade vi
våra två mobila stationer - 2BNS och -2AYH
i flitig verksamhet runt om staden, så helt
lottlös blev iilte publiken.
Vi kunde konstatera, att HX- 500 är absolut
TVI-fri. En TV-apparat på gol vet, praktiskt
taget under 100-wattsändaren, gick helt klan
derfritt och inte heller någon av övriga c: a100
TV-apparater i utställningslokalerna rynkade
skärmen åt våra sigs. Men Sv\riges Radios
stereofoniska förstärlmre med 10 meter långa
oskärmade högtalartåtar likriktade och återut
sände vårt snack med full styrka. Ett förslag
att kortsluta Hi-Fi-utgången med en 10.000
piffare upptogs onådigt!
Ekonomiskt blev det hela emellertid en
succe för SRA, mycket tack vare att -2BYW
råkar äga utställningslokalen och ställde den
till förfogande utan andra kostnader än städ
ning och elström, och mest tack vare att samt
liga klubbmedlemmar utan muck offrade en
veckas fritid till grovjobb. Vi fick t. ex. lov att
egenhändigt lägga ett golv på c: a 30 kvm. för
att ordna filmlokal. Primus för utställningen
var Jamle, vår ordförande.
Meeting som sprack
Något som Skellefteå Radioamatörer och
dess klubbmästare -2BNS a I d r i g mera
kommer att ta befattning med är ordnandet av
meetings. Helgen 7- 8 oktober hade vi inbju
dit till SM2-meeting i utställningslokalen
kring SB-riggen, mat och dive,se muntratio
ner. Vi fick sex (6) svar på c:a 120 utsända
brev alla avböjande! I sista momangen
ringde -2BJS och meddelade att FURA (För
eningen Umeå Radioamatörer) skulle komma
med sju man. Umegrabbarna kom också, och
vi hade som alltid då grannklubbarna möts
trevligt på lördagsl<vällen. Även för meetinget
hade vi fått XA-signalen och en del kunde kö
ras trots fortsatt blåsväder på banden - mest
förstås sedan A5-sändarna stängt för kvällen!
(Get rid of those harmonics, boys!).
Att det sedan blev »knallconds» på söndagen
är fullt i överensstämmelse med lagen om all
tings inneboende ondska.
Facit: Pengar i SRA-kassan. Vi får möjlig
heter att köpa dc grejor som fattas till vår
halvfärdiga 2-metersstation. Vi kan skaffa
oscilloskop, rörvoltmeter och griddippa till
klubblabbet, och de sedan lång tid ältade pri
vata SSB-planerna fick en rejäl knuff framåt.
Det är ju alltid något.
Text -2ABX,

foto -2BNS
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När man under en följd av år, som inbjuden
utomstående gäst, varit i tillfälle att deltaga i
SM4-ornas två gånger årligen återkommande
distrikts meeting, blir man rätt imponerad över
att det varje gång är möjligt att samla nära
50-talet deltagare i ett distrikt av så pass stor
geografisk utsträckning. Folk kommer emel
lertid ocn.,det finns alltid saker att diskutera
och det blir jämt tidsnöd.
Till Falumeetinget den 15 oktober hade in
bjudan även utgått till en liten lördagsträff
som samlade över 20 deltagare varav nära nog
hälften damer. Träffen var förlagd till Grand
hotell och huvudförhandlingarna upptog en
bit mat med tillhörande dans vilket kanske
förklarar proportionerna. Radioprat förekom
sparsamt. Dagen innan hade endast ett par
ortsbor anmält sitt deltagande men till -GL's
stora förvåning och glädje hade en stor Stock
holmsrepresentation aviserat sin närvaro, och
det inte vilka som helst. Det var ett mobilt
UKV-gäng som ville passa på att återuppliva
bekantskaperna från Storsundslägret och på
resan upp samtidigt prova sina mobila utrust
ningar. Tyvärr fanns inte någon fast station
igång i Falun så att det blev bara mobila
QSO.
Distriktsmötet val' förlagt till restaurang
Holmei1s festvåning och programmet omfatta
de bl. a. mötesförhandlingar, föredrag, aul<tioöl
och demonstration aven Elfa-materiel som
-AOL medfört.
Vad har man då att diskutera på ett di
striktsmöte ? Man läser upp protokoll från fö
regående möte, lämnar rappOl·ter om verksam
heten i de olika länen och tätorterna, fram
ställer och besvarar frågor om aktuella SSA
och amatörspörsmål. För UKV-fyren lämnades
en redogörelse varav framgick att fyrei1s ]<ri
stall tyvärr ej var av sådan noggrannhet att
det var lämpligt att sända ut en signal med
den, men att åtgärder höll på att vidtagas ge
nom konstruktörens försorg. Litet vid sidan
om framställdes en fråga om hur det gått till
att UKV -månadstesterna fått utsträckt tid
långt över midnatt. Bulletinens vara eller icke
vara diskuterades och det visade sig att in
tresset för densamma var ganska ljumt.
Sedan förhandlingarna avslutades talade
SM5PL om »Transistorer i sändarkopplingar».
Att döma av de flitiga anteckningar som gjor
des och de många frågor som sedan riktades
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AKTIVITETSTÄVLING UNDER
JULHELGEN

Aktiviteten på de lägre frekvenserna är inte
vad den kunde vara och därför utlyses härmed
en liten tävling under julhelgen.
Unde, tiden 24/ 12-1/1 gäller det att köra
så många DX som möjligt på 80 och 40 meter.
Samma station får bara köras en gång per
band.
Poängberäkning: En poäng per kontakt, en
multipel per land och zon, för A3-kontakter
tre poäng per kontakt, i övrigt som ovan.
Loggutdrag med tid och datum i GMT, allt
undertecknat på heder och samvete skall sän
das till SM5BIC, Lennart Michaelsson, Sjö
mansgatan 29, Västervik, senast den 1/2 1961.
Priser kommer att utdelas till de bäst pIa
cerade.

-BIO

till -PL så var det stort intresse föl' ämnet.
En fördel var också att de berörda koppling
arna verkligen provats av föredragshållaren.
Säkert skulle det glädja många om -PL på
samma koncentrerade sätt ville beskriva sina
kopplingar i en QTC-artikel.
Så följde en utsökt lunch av det slag som är
förenad med en angenäm motion, nämligen
springet runt ett stort allmänt söndags-smör
gåsbord. Damerna, vilka under förhandlings
timmarna tagits omhand av fru Mariana -JD
på sight-seeing-turer i staden, hade påpassligt
återvänt i tid för lunchen, och syntes konsta
tera att det där med amatörradio nog inte var
så dumt. (Författarens egna reflektioner) .
Efter lunchen visades en del färgbilder från
årets Storsundsläger och sedan var tiden inne
för auktionen där grejor som vanligt bortauk
tionerades till bottenpriser. Omsättningen var
god och många av QRO-grejorna hamnade hos
SM4RZ, vilket kanske kan tyda på en come
back efter många, många år av tystnad. Det
kan nämnas att -RZ är den verkliga radio
pionjären. På 20-talet byggde han och drev
som primus motor i Falu Radioklubb rundl'a
diostationen i Falun i många år. Om jag ej
minns alldeles fel så är -RZ den enda kvar
varande signal som funnits med i SSA med
lemsmatriklar sedan föreningens tillkomst
1925.
Klockan 17 var det tid för referenten att
springa till tåget, men det är väl att förmoda
att även mötets avslutning präglades av sam
ma lugn och trivsel som rått tidigare under
dagen. Och till våren träffas vi i en anJ;1an
del av fjärde distrikt~t i samma goda amatär
anda.
Gävle deT) 6. november 1961
SM3WB, Sven Granberg ,
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blyackumulatorer
Kom ihåg att se om era batterier då och då.
Några ord om batteriets skötsel kan kanske
vara värda att lägga på minnet.
Håll framförallt batteriet, dess anslutnings
klämmor och förbindningar rena. Pensla in
alla metalldelar med vaselin eller fett.

• Om vätskenivån i batteriet endast når plat
tornas överkant måste destilerat vatten på
fyllas. Vätskan skall stå 10 mm över plat
torna.
• Batteriets laddningstillstånd kontrolleras
med en syraprovare. Är syravikten 1,20 el
ler därunder skall batteriet laddas.
Syravikten för ett fulladdat batteri är 1,28.
• Ett urladdat batteri fryser lättare än ett
fulladdat.
Spec. vlkl

1,28 (fulladdat)
1,21 (halvladdat)
1,15 (urladdat)

L

SOlgArdsga.tan 15,

Man enades om att uppdraga åt DL6 att till
styrelsen framföra ett tack och erkännande
för vad som för SSA-s del gjorts i år. När så
dant kommer från 6: te ja, då kan man
vara säker om att vi växlat in på rätt spår och
efter hand passerar lämpliga stationer mot
rätt mål.
SM6BLE

$

flr

SWL-Rpd.:
SM3-3104 Sven Elfwlng

möte - ny giv
Samarbete-tid- ekonomi är tre i tidens ak
tuella nomenklatur förekommande uttryck. Då
det råkar vara så att DL6 också är Dc III in
om FRO föddes tanken att sammanslå ett
me eting FRO-SSA.
Experimentet var vågat - trodde jag! Väl
genomfört visade det sig vara mycket lyckat.
Ättiofem deltagare övervoro således denna nya
FROSSA-träff och tiden fördelades rättvist
mellan FRO och SSA.
Således redogjorde DL-Dc för FRO: s orga
nisation och arbetsuppgifter liksom SSA:s.
D et gavs tillfälle till diskuterande av FRO
liksom SSA. Man kunde konstatera att såväl
FRO-are som SSA-are och FROSSA-are kun
de trivas tillsamans. Umgås och skiljas utan
andra »blå ögon» än de, de av födsel utrustats
med. Experimentet lyckades och misstanken
om - vågat - visade sig således ogrundad.
Tänk om samarbete på detta och utvidgat sätt
kunde fortsätta. Jag är övertygad om att en
sammansvetsning då skulle bli följden.
Skövde den 8/10 var således platsen där den
na »atomskjutning» ägde rum. Ett stort antal
förflyttade sig dit med militära fordon, andra
med civila. T2 höll hus och sedermera också
med mat. Ra 200 genomgicks, liksom för en
annan grupp Ra 120. Tillfällen att studera te
legrafisal, militär radiostation och militär
amatörradiostation förelåg. Den personliga
kontakten var också en programpunkt
egentligen den viktigaste.
En miss BLE hade inte förutsett att
många var upptagna av busk-krig vid denna
tidpunkt - men på sätt och vis var det bra
för stolarna räckte nätt upp till de närvaran
de. Skall experimentet upprepas får man taga
betydligt större lokaler i anspråk. Så ser man
det i 6: te. Hade inte militärtjänst förelegat
kunde man säkert sett långt över hundratalet
närvarande.
Redan nu är det roligt att vara DL då så
många kommer, blir deltagarantalet över 100
då är det rentav trevligt. I synnerhet som
man förmärker förståelse och tacksamhet för
vad arrangörerna gör med de enkla medel
som står till buds. Samarbetsviljan och förnöj
samheten avspeglades i att ingen hade något
negativt att komma med i dagens diskussio
ner.
. . .
.. .
.
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Det sker en hel del på DX-fronten nu för ti
den och det gäller att hänga med i svängarna,
annars är det lätt at missa en och annan rar
expedition. 14 MHz är fortfarande bästa ban
det, m en 21 har haft sina stunder under den
sista månaden. VR4CB Solomon Islands var S9
på 21210 strax efter 11.00 hos flera europeiska
DX-hunters. Förutom Pacific har även afrika
ner och Sydamerika gått in fint på 21 MHz.
FR7CD 1635, XE3RM 1445, 5R8AA 1647,
VP2GAC 1930, XW8AL 1345, HI80RC 1915,
HC1WI VQ5's 1900, VR2DS 1045, MP4TAO
U A2BI, VP2S1 2015, TU2AH 1820, SU7AC
1720, ZD6RM VP3HAG är några a x plock som
visar att det verkligen hörs fina DX på 15 nu
förtiden också. Men vad värre är, 10 meter har
haft sina öppningar också! Flera gånger mot
staterna och W1, 2, 8 etc har varit 59 här utan
störningar. CR5SP 1610, ZD7SE (!) 1615,
ZS3LW 1725, CR7CS 1622, ZS7L 1750, CX6CG
1730 är några av de BASTA fångsterna på 10
meter under månadsskiftet! Hart när otroligt,
men sant! .särskilt ZD7SE har varit mkt fli
tigt i elden. Den som var igång under CQ-con
testen hörde säkert XT2P på 14 MHz SSB,
mä.nga trodde till en början att det var fråga
om en svarting!
Men gamla hederliga 14 MHz har också bju
dit på annat. VQ9HB flera gånger på cw vid
17-18-tiden. ZD8JP har kommit igång igen efter
»vacation» back home semsinas in U .K ., lyssna
efter honom vid 21-tiden. F08AQ »Ray» stadig
gäst på 14095 09-tiden, KH6EDY vid samma
tid föredrar också frekvenser omkring 14095,
liksom KJ6BV (!) så det finns att välja på!
VR1B VR3L VK9GP (Norfolk Is!) brukar hö
ras vid 07- 08-tiden när det »beger sig».
VR4CV har också varit igång en hel del på
sista tiden. Brukar komma in redan 0630
ibland och hördes en gång så sent som 1400.
Ligger på 14050 oftast och QSL-at via K6EC.
ZD7SA 14058 06-08 samt kvällar. KRBAB
14030 15-tiden. HM3BS VS6EN och inte minst
CR9AI 14020 1315 representerar Asia.
BV2A, mystisk så det förslår, 14050 mest
hela dygnet (!) . Rapporterad 599+ + + i Bra
silien. Många tror han är OK. K6LNLJKJ6
Johnston Isl nykomling på 14 cw som väl retar
upp aptiten på mången DX-haj. FB8YY
»Yves» Adelie-Land H-draget jagar också
många. AP5CP EAST Pakistan är stadigt

igång 12-16-tiden på 14060--080, han sänder
dock vy långsamt. För ev. 40-meters-fans bru
kar ZS5JY Oliver göra sig hörd på 7098 SSB
0530 SNT i QSO med W /Ks (7210). Sällsynta
BV3HPT (Formosa) hörs på 14 cw ibland.
Undertecknad fick just ett QSL från honom.
Operator »Chem). Många trodde inte att han
var legal.
ZL3FZ· loggades en morgon på 3508 kHz
758 med RST 559 och i QSO med W4VCA/ KH6
på Hawaii!!!! (229 c : a). Det finns en hel del
DX på 3.5 speciellt söndagsmorgnar. VK9AM
Nauru Island, en av de allra raraste DX-en på
banden för närvarande sände er »editon
ett jättesnyggt QSL by airmail häromdagen!
Han har ännu ej kört någon station i Europa!
Lyssna på 14180-190 vid 07-08-tiden. Så har
160-metertrafiken börjat för säsongen med
flera W/K-G QSO: n. Detta ser ut att bli
mycket lyckat för 160 m och det förutspås
fina konditioner. Den som är närmare intres
serad kan skriva till W1BB och då erhålla
hans »160 met Bulletin» där allt står att finna
om aktiviteten på 1.8. Lyssna söndagsmorgnar
redan 0515 och framemot 07-draget på 1815
-30 kHz. W1BU W1FOS W1HKK W1BSY
etc. tänker köra 160 SSB denna vinter också.
QRG:n 1803 kHz. 73s och Take Tt Easy. De
Tree-One-Zero-Four.
_

RSGB 21/28 MHz
Fonitest
0700 GMT Lördag 2 december 
1900 G~lT Söndag 3 december
" Endast lelefoni pä. 21 ochh 28 MHz och del gäller a ll
kontakta

så

som möjligt.
!I

mänga

stationer
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Brittiska öa rn a

G. GB, GC, GO, Gl, GM oc h GW.

Ttlvlingsmeddclandel beslår av fem s iffro r, RS-rapport
samt tre si ffror i löpande följd med början vid 001.

o Varje kontakl ger 5 poäng.
• Tilläggspoäng med 50 fö r den förs la kontal,ten med
varje Brittiskt counlry-sifferpreflx pil. varje band.
G2, GC2, GB osv, m ax. , 37 poäng för varje band.
lO Tilläggspoling med 50 för var tionde sln so m körs ulan
hänsyn Ull band.
" Loggar innehällande dalum, lid I GMT, körd sln, se
rienummer sänt och mottaget, band , lom kolumn ,
bonuspoäng och slulpoäng. Dessulom ett översiktsblad
med na mn och adress samt den vanliga dekla rationen
a tt lestens regle r fö l jts, insändes senasl den 18 decem·
ber lill RSGB, Con test Commlltee, New Ruskln Rouse,
Lltt.le RusselI Street London WCl England.

RSG BLyssnartest 21/28 M Hz
·Här gäller samma regler ulom alt lllläggspoäng för den
försla kontakten med Brittiska country'slfferpreflx en·
dasl är 20 poäng.
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VA R IABEL KRISTAllFREKVENS

Ännu
enklare
skärmgallermodulator

Av SrJ14AZQ , Lennart Wallin, N. Tingvallastrand 10, SÄFFLE

AM

Av SM6YH, Gösta DiHmer,
Trinnöjegatan 10,

Falköping.
fec

83

cC C 8"2

Fig. 1. Skärmgalle?'modulatorns
kopplingsschema .

_____________~A~M~

o~c~w~------------------------,
3M

-----+1,00 V

~ lcw /'b

yooo --

I
I
I

AM

1M

EC 92

ECC 82

~~~ÄRMGAllER

\,

1,70
k

1,70

k

n220k

I
-150V

Fig. 2. Rörnyckling i 6YH:s 2-metersändare.

Sidband upphittai
Den 31.10.61 upphittades kl. 1734 GMT
ett bättre begagnat sidband på 3762
kHz. Återfås mot beskrivning hos
SM3APlj5 -

SM5CUP

Figur 1 visar ett schema som är hämtat
från CQ Maj 1961. Som synes en myoket en
kel skäl'mgallermodulator med minimal ström
fÖl'brukning. Genom att tillföra ytterligare ett
rör, en passande omkopplare samt 150 volt ne
gativ spänning, erhålles den välkända anord
ningen för rörnyckling i skärmgallret. Figur 2
visar den koppling jag använder i min 2 m 
tx, som har ett 832 i slutet. Detta rör fordrar
emellertid något mer skärmgallerström än vad
ECC 82 vill släppa igenom i telefoniläget, var
för effekten blir något reducerad. Har tänkt
prova ett ECL 82 i stället för ECC 82. I cw
läget räcker det dock mer än väl med ECC 82.
För rör som ' drager mindre skärmgallerström
än vad 832 gör, bör denna Tnodulator vara
fullt tillräckligt.

När jag för en tid sedan fick mitt B-certi
fikat dök den obligatoriska frågan fram: »Hur
skaffa en bra VFO på kort tid? » Som C-ama
tÖI' hade jag ett antal xtals, men alla låg ju
mellan 7035-7050 kHz, och som alla C-amatö
rer, innan de nya bestämmelserna kom, vet, så
fanns dxen endast mellan 7000-7034 kHz.
Ett antal VFO-beskrivningar letades fram,
den ena bättre än den andra. En FB-ritning
hittades till slut, men komponenterna var allt
för dyra för att passa en skolpojkes minimala
kassa. Så jag fick vänta en tid tills jag skra
pat ihop tillräckligt.
Så gick nagra dagar, avundsjukt lyssnande
på kollegorna som åkte fram och tillbaka på
bandet. Ofta fick man också höra, »Ja Du
sIwIle h a varit med i går kväll, vilka condx,
jag fick 5 W-stationer efter varandra på
'7020». Man blev ju inte så vidare uppmuntrad
av att köra på sina gamla xtalfrekvenser där
bara skandinaver fanns. Men så en dag tug
gade jag trasan med vännen --CNN, och bl. a.
ventilerades VFO-frågan. Då berättade han om
en koppling, bestående aven spole och en kon
densator i serie med xtalen (se fig.), som
skulle göra nästa,l samma tjänst som en VFO.
Gai1ska skeptisk funderade jag på saken, men
som jag inte hade något att förlora, så plocka
de jag ihop »x tal-vfo: n» och slog i gång. Tur
som vanligt. Inte ett pip hördes. Resignerat
vred jag kondingen i botten, och piiong kom
tonen swichande in på xtal-QRG: n. Efter en
stunds testande befanns att jag utan vidare
täckte 7000-7036 kHz med xtalen på 7036!
(Obs. frekvensen minskar alltid). Efter en del
QSO : n här och var visste jag följande: Tonen
inte alls lik xtal, mycket bättre, och nyckling
en stenhård på grundfrekvensen till skillnad
mot xtalens typiskt kippiga nyckling.
Detta låter ju FB, men det är kanske bäst
att dra fram nackdelarna också: 1: Går man
för långt från xtal-QRG: n måste man låta os
cillatorn ga hela tiden. Här gick de 10 högsta
kHz-en FB med nyckling i oscillatorn, men
r esten miste gå hela tiden. 2 : Vid QSO-ande
vid 7000--7020 befanns också frekvensen vara
något ostabil. Men trots detta går det FB
att köra och många har sagt: »Jaså, ki'istal
len har fått bita i gräset nu».
Den som vill försöka bygga eftel' min rit
ning gör enklast så här. Ta en kondensator
(värde vad som helst, har kört med trimkon
ding på 15 pF och en på 500 pF) och en spol
form och ett par meter tt·åd. Sedan lindas spo
len tills resonans på 7 MHz fås. (Inte särskilt
kritiskt m8d varven heller). Har Du griddippa
så går det FB, annars är det att använda »cut
and try»-metoden.
Good luck!
•

s
S

QB S /1750

B
DATA
Htir åter!·c;mmer vi med Philips SS3-dat,a för populära

sänd arrÖi'. Vi kommer igen med flera dala pi andra ak
tuella sänd <l rr ör i lwmma nde nummer av QTC.

I1F-FORS TÄRI{ARE I !{LASS B . SS B
i\'fg:x. tlHåtna. värden :

max.

75 MCjs

Va

ma x. 5000 V

V/ja

max. 2250 \V
m ax . 500 W
max. 450 mA

'Va
la
Vg2
Wg2
RgI

max.
max .
max.

700 V
S3 W
50 Kohm

DrlftS\'årdcn
SO
Va

Vg2
Vg l
Vglp
la
Ig2
Igl
Wigl
\Vi a
Wa
Wg2
Wo
n

5000
700
-90

M ejs
V
V
V

.---------------O
130 V
56

O
O
O
280
280
O
O

280
25
I
I
HOO
500
IS
900
64,5

mA
mA
mA
W
W
W
W
W

%
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Palestina

~!~

• Kan berätta att aktiviteten är dålig
härifrån KA4. SL6BE är nedlagd p .g .a . avsak
nad av bidrag, och någon egen stn har jag inte
lyckats få ned hit ännu, men tillstånd är ord
nat, så det är bara en tidsfråga innan jag blir
QRV.
• I Karlskrona, KA2, har SL7BC en Natio
nal NC-173, G5RV, och en 100 w hem byggd tx
(x-tal styrd) på 7 och 14 mc, till förfogande.
Tx-en skall eventuellt bli utbytt mot en Vi
king Valiant i höst.
SM5CON

NC 190X
NATIONALS

NYA

RX

NU

PA

VAG FOR LEV. OMKRING 15 DEC.

PRIS 1.595:- .exkl. oms.
NC190X KAN BLI ER PA
AVBETALNING OCKSA

Firma

J Lagercrantz

Värtavägen 57, Stockholm No
Tel. 010/ 630790

Nu äntligen har jag fått upp min Delta
Quad som dock ännu endast går på 15 m . Jag
har också fått tag i ett litet motordrivet el
verk på 1500 W så jag kan vara QRV även
under dygnets ljusa tid, då vi normalt inte har
någon ström. Är alltså QRV lördagseftermid
dagar på ca 21150 kHz samt söndagsförmid
dagar och sena eftermiddagar på samma QRG.
Dessa dagar är de enda jag kan vara QRV och
kondsen är ju dåliga så fort mörkret kommer.
Vi hörs alltså den ljusa tiden på dygnet och
lör-söndagar.
Har haft litet krångligt med stationssignal,
min tidigare / 4U, som var lånad från HQ
Middle East UN, har jag fått byta ut mot ZC
6 som enligt den egyptiska administrationen
här i Palestina skall vara den enda rätta.
Temperauren håller sig fortfarande som om vi
vore hemma en svensk högsommardag och i
dag kl. 1200 var temp. 32 grader plus i skug
gan, detta trots att det även här börjar gå mot
vinter och regnperiod. Vi har fortfarande sol
varje dag och vi badar i Medelhavet som bara
ligger några få hundratal meter från campen.
Jag har varit i både Damaskus och Beirut
ett fleral gånger, men tyvärr har jag iclte haft
tillfälle att besöka nå.gon ham. Däremot i Ra
fah, en stad ca 5 sv. mil söder Gaza och på
andra sidan gränsen mot Egypten har vi
VE1BQL/ SU, v-n Elvin tillhör den kanaden
siska kontingent som ligger här nere, h a n s
e n d a j o b b är att varje natt köra hamradio!
En syssla som för oss hams borde vara efter
traktad, men enligt honom har varje militär
förband hemma i Kanada en egen ham som
enbart sköter den militära hamstationen. Han
hörs varje natt på 14200 fone med början från
kl. 2100 GMT med ca 200 W och 3 el-b~am.
Här nere har vi SM5BDO som varit i Orien
ten omkring 7-8 år nu, men icke aktiv på
banden. Inom bataljonen har vi ocl,så haft
SM5QO, inte aktiv här nere, men kommer sä
kert att höras från Waxholm igen om några
veckor då bataljonen roterat hem. Själv skall
jag stanna kvar här ytterligare en period, kan
ske mest tack vare omväxlande och intressant
tjänst men inte minst för att få vara utom
lands.
Vad hambanden beträffar så kan jag här
ifrån köra tämligen lokalt och runt Medel
havsländerna på 40 m när som helst på dyg
net. 80 m lyser fortfarande med sin frånvaro
på hamstationer, dock finnes massor av an
nat där, jag brukar också emellanåt köra lo
kalt med VE1BQL på 80 m, något annat band
tycks inte gå bra på. denna korta distans. På
dagarna brukar 10 m vara öppet mot norra
Europa och Sydafrika härifrån. På 20 m kan
man fortfarande inte göra sig hörd på grund
av enormt starka sydeuropeer. Har även för
sökt litet på cw-delen vilket resulterat i att
man omgående fått svar från ca 20 stationer
på samma QRG! Alltså hörs vi igen på 15 m.
hälsar
-ZS/ ZC6 Bosse

QTC Logergollring QTC
För at! till årsskiftet bereda plats åkansliels ar
kivhyllor, kommer en utrensning av gamla aTe
att göras. Innan så sker erbjudes emellertid med
le:nmar som önska komplettera sina aTe att göra
detta. F.öljande årgångar och nummer finnes och
dör ej 'an nat söges utgör antalet minst 40 st. ex .
1949 Nr 2-6 ex, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1950 Nr 2, 7- 30 ex , 8, 9, 10, 11, 12.
1951 Nr 1, 4, 5- 30 ex, 7/8, 9, 10, 11 , 12.
1952 Nr 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
1953 Nr 1, 2-4 ex , 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12.
1954 Nr
samtliga r.u:r,mer.
1955 Nr
sa:ntliga nummer .
1956 Nr 4, 5, 6, 9, 10 -1 3 ex, 11.
X
X O B S!
Prlsel är 25 öre pr ex. plus porlo och
X
tidningarna söndas mot postförskott.
X
X O B S!
Erbjudandet står öppet till den 31/12
X
1961. Den 1 januari 1962 måste hyllor
X
na vara rensade varför det göl ler
X
att pas sa på.

F08AK, Geo, bor på Tahiti och så här
ser det ut när han sitter och kör
på 14 MHz cW/foni.

flN

AMATöR·

AJ 10 Telefonpropp med hy lsa av metall. Propp
diam. '4" (6,3 mm). Lödanslutning
AJ 46 Telefonpropp med hylsa av plast. Propp
dlam. '.4" (6.3 mm). Lödanslutning .... ..
AJ 56 Ja c k för telefonpropp med kortslutning, för
AJ 40 och 46 med '4" diam. Montagehål 9
mm
........ .. ..... .. ...........
AK 20 7-pollg rörhållare med sk!!rmf!!ste .
AK 24 Sk!!rm ti ll d:o .. ........ .....
AK 28 6-pollg rörh ållare av bakelit passande ame

MATERIEL

rikan ska rör
... , . , . . . .
AT 10 Morseöverföringsapparat.
Telegr afnyckel
och summer. med uttag tör hörtelefon . En

~t~.41r,g, ,~
.

~~

god övningsapparat för blivande sända ramatörer. Exkl. batteri. . .........
Batteri för d:o .......... . ........

AB 10

AB 22 Studiom ikrofon av krlstalltyp . . ......... .
AB 37 Mikrofonkaps el-kristallty p i minia tyrutfö
.. , ......... .. .. .

AC 12 Perm . dynamisk högtalare 1 If,," .... .
AC 14 Perm . dynamisk högtalare 2 'h" . ... .
AC 56 En
fantastisk
STEREO-Hörtelefon som
kan j!!mföras med en 3S"-högtalare. Fre
KvensomrCtde: 25--17000 Hz ...
AG 10 SIgnall a mphållare av USA-typ för lampOr
med länga }<; 10. Montagehål 16 mm längd,
fasett -Slipad lins. röd .... . .. .. .......... .
AG 12 D:o grön
. .. ........ ... ... .
AH 10 2-pollg skjlltomkoppl ar e med tvåhå lsmo n 
tage. dlm . 39 X 15 mm . .. . . . ....... .. .
AH 16 J-polig strömställare med skylt . on-orr• .
Montagehll.1 12 mm
AH 20 Om l'opplare 2-pollg 2-vägs med skylt »on
ofh

hävarm av metall med dropp.

1:10
- :40
-:35

- :50

10:50
- :75

AT 16 Transist oriserad summer för anslu tning till
telegrafinyckel. örtelefon med en 10 meter

AB 10 Dynamisk mikrofon med stativ . .. . . . .. . .
AB 12 Dynami:;;k mikrofon modern USA ~design.

ra n de

1:60
1:10

55:

65:
36:

9:
11:60
12:60
90:

avkopplingskondensator
Universalinstrument

Netto kr.

16:
72:

A V 16 UniversalInstrument med mycket hög k!!ns
lighet. T.M.K. modell 200. Detta Instru
ment

är

genom

sitt

höga jnre motstånd

20000QfV avsett lör kvalificerade
ningar. Pris inlel. testsladd

m!!t

Al1a priser amatörnello. Teknisk data återfinnes
törbilagan som sändes mot 0.60 ler l frim.

9R:
am a

1 :60
J :60

Jag beställer
mot postförskott till :

att sän d as

-:00
1:

Namn: ,

Bostad:

Mon

tageh ål 12 mm ..... ... ..... .. . .
AH 24 2- pollg 2-vägs omkopplare med nollställ
ning. Vipparm av metall med dropp. Sky lt
»on-off». Montagehäl 12 mm .. ...... . . . .
AH 5S Omkopplare 2-polig 2-vägs med nOll äge I
mitten ...

lång sladd ingår. Summern drives av ett
litet 1 '1, volts batteri s. k. » penli!,:htcell .
K 1464 H ä llare rör rör 4XI50A = QEL 1/150 eller
motsv. Phil ips ty p 41222 inkl. skärmga ller

1 :35
Postadress:
2:60
2:35

73 de SM5A y
SM6AOL
SM5AKI
SM5BOQ SM5CBI SM5CLW S~(5~IT

ELFA~& ~idtt,41J
HolländargatRll 9A

Postgiro 25 12 15
StoCkholm 3 Box 3075

Tel. 240 280
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FÖTcningen SveTiges SändaT eama töTeT

"\
~eClihkh

PlR·3 amatörmottagare, ny bygg
sats i originalförpackning 235.- rJ'Io.

Heathkil AY·2 rörwollmeler, ny byggsats
originalförpackning 115.- nto.

ADRESS· OCH SIGNAL.
ÄNDRINGAR

lf11l1ing ul'lits
TU5B
TUSS
TU6B
TU6B

beg . utan låda 32.- nio.
nya med låda 52.- nto.
beg. utan låda 24.- nto.
ny med låda 44.- nto.

SM5AW

Healhkit mätkroppar
25.- nio.

337C,

342, . 338C,

Heathkit TS·~ svepgeneraior, färdigbyggd,
obet. beg., pris 385.- nto.

Rö~

ANJP!)~"·2

sändare

mo~'i!Cigare

214-234 MHz, inbyggt nätaggregat för
2V=, komplett med alla delar utom ac
kumulator, 125.- nio.

Servomotorer 50 kpcm, 220 V 50 Hz, 175.

nio.

Gelos@ GlOS mottagare.

7SV/ 6A laddningslikriktare,
95.- nto.

MiniphClse SSB-sändare.
gott skick,

3A RF·instrument, nya, 10.50 nio.
A RF·instrumeni, nya, 12.00 nio.
APN·1 höjdmätare, 420-46Q MHz, fabriks
ny, med rör och omformare, 65.- nio.
RF26 converter, 40-50 MHz, nya, 37.50 nto.

SM3CTK
SM6CPR

SM3CTW

Gelosc spolsystem och mi-transformatorer.

5 kV likriklare, beg., 55.- nto.

SM5BVP
SM7BXY
SM5CEA
SM7CXH

SM4CEV
SM1CJV
SM5CEW

Geloso G209 mottagare.

TKSO universalh1strument

36.- nto.

Rör, transistorer, rörhållare, kopplings
ma'icriel,
motstånd,
transformatorer,
drosslar,
kondensatorer,
spolsystem,
batterier, kristaller, mikrofoner, högta
lare och förstärkare, priser och rabat
ter enligt katalog .

Sänd katalog över radiomateriel och upplysningar om amatörrabatter.

SM5CUW
SM7CDX
SM6CQX

SM5CXX
SM5CZX

SM6CKY
SM5COY
SM6CVY
SM4CWY
SM5CFZ
SM7-3262
SM5-3264

SM7-3266
SM·4-3267
S~6-3268

SM5-3269

Namn:

Anderson. I{urt , Centralvägen 17, 3 tr., Upp
lands Väsby.
Wikström, Rolf, Springarvägen 5. Trängsund.
Rietz, \'x /ilmar, Myreberg, Torne.
Fohlin. Kjell. Sol fagra vägen 11 , Hudd inge.
Jacobsson ,
Ingvar, Hemvärnsvägen 3 B,
Asumtorp.
Bygren. Stig, I30x 1546. Bollstabruk.
Eriksson. Sten, Skogvaktarega tan 20, KarIs
borg.
Dahlstedt, Gunnar. Box 257, Stora Tuna.
Larsson, Bert, Hagagatan 12 , Hemse.
Werner, Britta. Knypplerskevägen 42, Brom
ma.
Carlsson, Christer, Lignellsvägen 4 D, öster
Kjelkerud, Eskil . Svedmyrastigen 7, Enskede.
Sjöstedt. Bo . Algatan 70--72. Trelleborg. '.
L andg ren,
Per-Olof,
Fyrm!lstarvägen
10.
Allngsäs.
..
.
Sturesson. Lennart, Silvandersgatan 33, Göte
borg.
Bergman . Lars-Olof.
SYSSlomansgatan 26,
StockhOlm K
Zetterman, Björn, Hagsätra Torg 6, Bandha
"gen.

SM5CAY
SM5CIY

SM3-3265

D 1.50 bif . i frimä rken
D mot postförskott 2.25

Togård. Lars, Oxel väge n 1. Sollentuna.
SeHn,

Sven-Gunnar,

Slrandgå.rden,

Suraham

mar.
Skarin, Rune , Solgärdar 17 , Borl!.s.
Jansson, Mats, örtvägen 8. Danderyd.
Skantze, Ivan, m/s Nimbus. Transatlantle. Gö
teborg.
Joh ansso n. Bo, Sävsjövägen 55 B , Arvlka.
Evrin . Per Eric. Byggmästaregatan 13 B.
U ppsala.
Nilsson , Kenth. No 9. östra Grevie.
Lennström. Jan. Hövdingagatan 39, 1 tr., Hä
gersten.
Berglind, Bertil, Rådhuset, Fack 24, Söder

SM4-3272
SM3-3273
SM7-3274
SM2-3275

Postadress:

SL7CK

Ö

Tel. . 031/21 37 66, 25 76 66

~-------------------------------

SM60H

Lingen. ChrIstian, Rådmansgatan 37 C, Fal
kenberg.
Zlllman, R., Svetsarvägen 25, Kallhäll.

SM5QD
SM5RK
SM5TS
SM5X\OV
SM5ZE
SM5AFF
SM6ALF
SM3AEG
SM5AZG

*

SM5AHK
SM5APM
SM6AUM
SM6ABQ
SM2ATT
SM4AUU
SM5ASX

SM6BJD
SM3BOE
SM6BDG
SM5BCH

SM5BGM

.

.

Giermark~

Gunnar,

Alslrömergatan 7,

2 tr.,

StOCkholm K.
E,riksson, Hans, Box 2540, Korsnäs L
Jönsson. Gösta, Svedje. PIlgrimstad.
HOIst. LarS-Åke, Parallellgatan 15. Sävsjö.
Bfelev Carl-Lennart Persson , L komp, Sl,
Uppsala.
Kungl. Göta Ingenjörkär. Sign. uoff. B . Svens.
son, I 2, EkSjö.

Vi traffas

pa

80!

~

1.
Bengt. Stamgatan 59. Älvsjö.
Göran, Svetsarvägen 25, 5 tr., Kall

John,

Björkhagsvägen

26,

ValIen

Jansson , Lars, Tiundagatan 39, 5 tr., Upp
sala.
Hänel, Arthur. KlIppgatan 1/463, Uddevalla.
Nyberg. Åke. Ynglingagatan 15, c/o Nordlin
der, StockhOlm No.
Sandberg, Lennart. Plantskolevllgen 56. En
skede.
Israelsson. C urt, Havsörnsvägen 8,
tr.,
Farsta.
Rungne, Sligbjörn, Ekensbergsgatan 13 B, 3
tr., Södertälje 3.
Persson, Bertil. Torsgatan 7, c/o R. Nilsson,
Halmstad.
·Mattsson. Erik. Terassgatan 9. 5 tr. • c/o Lars
son. Göteborg C.
Bredberg, Carl-Johan, Studentvllgen 11. Upp
sala.
Ahlström, Robert, Box 4600, Falun.
Ericson. Lennart, Prästgatan 24, c/o Enock
son , Arboga.

SM5AGZ
SM6BJB
SM5BMB

SM5BRJ

Löfstrand. Hans, Vltmossevägen 80. Spånga.

LundqVist, Mauritz, Frödings vägen 13, ing. 2,

Södertälje
Forsgren,
Eriksson,
häll.
Schröder.
tuna.

hamn.

VIDEOPRODUKTER
Olbersgatan 6 A, Göteborg

Strandberg, A.. I{anngjutargränd l, Vällingby.
Ståhl , Ragnar, Sofienhöjvej 4, Köpenhamn S,

Erll<sson, Harald, Box 2072, Värnamo 2.
Olsson, Kjell-Åke. Köpmangatan 5, Hagfors.
Augustsson, Ante, Intagan, Akerström,
Sennhed , Carl-Olof, Södra Parkvägen 4. Upp
~a~

SM5-3270
SM5-3271

Adress:

SM5DS
SM5GU

sund,

SM7CRX

Priser och data enligt katalog.

Axe l. Kaptensgatan 5 A, Nynäs

Danmark.

SM5BJM

1625 5.- nio.

Westgärds.
hamn.

Begär prislista över övriga TU-enheter.
Heathkit HI)·1 klirrfaktormeier, ny bygg
sats i originalförpackning 400.- nio.
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SlIi5BSO
SM7BIR
SM3BHT
SM5BJZ
SM5CZB
SM6CSC
SM3CJD
SM3CVD
SM7CNI
SM7CPL
SM5CYM
SM5CGN .

Pettersson, Kjell, Vasagatan 34. Vfulter:l.s.
Elvhammar. Hans, Box 30007, Göteborg 30.
Ericsson. Ulf, Tomtebogatan 3. 4 tr.. c/o Jo
hannesson, StockhOlm Va.
Ivarsson. Bertil . Piratvägen 12, Mölndal.
Friberg, Osslan Gärdesgatan 23 B, Bollniis.
Möller, Ove, Kapplandsgatan 40. Göleborg V.
Närhi. Arvo. Valhallavägen 8. 2 tr., Stock
holm ö.
Salomonsson, Bror, Skjutbanegatan 25 F, Väs
teräs.
Forsslund. Bo. Gamla Landsvägen 3, 5 tr..
Danderyd 1.
Rosenthal, Kurt, VlIrmlandsvllgen 215. Farsta.
Elia.sson. Kaj, Jönköpingsgatan 29 A, Häl
singborg.
Jonsson, Sven, HSB C l, WH, Alnö.
Andersson, Rune, Slån"b ärsvägen 7, nb., Dan

deryd.
Oscarsson.
Göran,
ArtIllerigatan 84, nb.,
Stockholm No.
Joha nsson. Ingemar, Föreningsgatan 34. c/o
Olsson. Göteborg C.
Ragne, Carl-Otto, Hovsgränd l, Härnösand.
Qvick, Berndt, Tomtebogränd 10. Sundsvall 7.
Wlhlborg, Ingvar. östra Hoby 17, Skillinge.
Höjer, Bengt . IS l, S 2, Karlsborg,
Göransson, Hans. HMS Marieholm, Stock
holm 80.
Johansson, Dag, Industrigatan 13.
tr..
Mjölby.
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F Ö r e a ·i·n !J 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
SMSCON

Ubfelev 421001-751 Olle Larsson, KA 4 Ra
darskolan, Göteborg.

SM5CIY

ERBJUDANDE

SM6CTQ

Nerl!ch, Kjell, Mellangatan 4, KariSborg.

SM6CKU

Johansson, Bengt- Arne, Gökgatan 8 A, Klnna.

till SSA-medlemmar

SM5CUV
SM6CNX

SM5CJY

Sven-Gunnar Selin, Strandgärden, Sura
hammar". ". o o . ' . ' . , . , . , . " . , . "
Bo Törnquist, Dalavägen 1, Surahammar

C
C

SM6CKY

Rune SI<arin, Solgårdar 17, Boräs ...

B

Lindgren, Göran, Plankgatan 22, 1'/, tr., Nerr
köping.

SM5CLY

Sören Eriksson, Spårfinnargränd 13, c/o
Eriksson, Bandhagen

B

Hamnstedt,
Trollhättan.

SM4CMY

O"

e.
.....

OCH

television

Sten-Åke ,

österlånggatan

64,

- radiotidskrift i europeisk topp
klass.

Till SSA, Enskede 7.
Undertecknad prenumererar här
med på tidskriften' RADIO och
TELEVISION 1962 till det nedsatta
priset av kr. 22:10 (ink!. oms.).
Prenumerationsavgiften får ut
tagas mot postförskott i sam
band med att första numret skic
kas. (Reservation för ev. höjning
av omsättningsskatten från 1/1

1962).

Namn:
. Anropssignal:
Adress:
Postadress:

B

CENTRAL ELECTRONICS
Bästa amerikanska SSB sändare
Begagnade :
10B/458, SSB exciter/vfa 16()"15 m S 135:
20A/458, "
"
160-15 m 8199:
20A/458, "
160-10 m S 220:
200V'
"
"
"
8()..10 m S 674:Ovanstöende priser inkludera försäkring
och fritt Stockholm.
Nyn: C. E. 200V söndare, MM2 'scopes, CDR
Ham-M beam rotor, Telrex beamar (de
bästa beamarna) . Mottagare.
WORLD WIDE
WRITE W9ADN

Hjelmström, Hans, Källegårdsvägen 31, Sköv
de.

SM5CNY

Erik-Gösta Cederberg,
nade" 1 B, Västerås

SM5CTY

Jansson, Lars, Gryta Kulla, Hjälstaby.

SM5COY

Mats Jansson, Ort vå gen 8, Danderyd

S~I7CUY

Andersson, A rne , Tommarpsvägen 216, Trelle
borg.

SM7CPY

Carl-Eric Jonsson, Narvavägen 7, Vag

SM5CLZ

Bogren, Monica, Murgrönsvägen 3, Xl ysjö.

SM5CQY

Carl

SM3-2043

H Olmgren, Bertil, Trädgårdsgatan 18 A, BolI
näs.

SM5CRY

Hans Lindström, Skolgatan 33 C, Upp
sala
........ .......

SM4-3107

Akerman,

SM6CSY

Bengt Pettersson, Sa':1dhult . " " , . . . . . .

C

ORGANS & ELECTRONICS

SM~CTY

Lars

B

Box 117, Lcckport, Illinois, U S A

SM5CUY

Arne Anderszcn.
Trelleborg

Lars-Erik,

Vasalunden

3 A,

Lud

SM7-3263

Wegler, Robert, c/o Galmer,
15, Farsta.

Persbergsbacken

Wennerberg, Ewald, Erikstorpsgatan 1l, Mal

SM6CHX

Ulf Bröjer, Tureborgsvägen 5 F, Udde
valla
.... , ............ .

SM6CIX

Elde HIImersson . Väjern ......... .

SM4CJX

Rolf Skoglund, Box 435 , Molkom

SM4CKX

Harry Svedlund , Bäcktingen, Tolita

SM6CLX

Sven Svensson, 8Jögatan 2, Mariestad
Hans-Ake Johnsson, Sannagatan 14, Kri
stinehamn ........ .
SM6CNX
Sten-Åke Hamnstedt, österlånggatan 64,
Trollhättan
............ .
SM5COX
Anders Lennart Kjell, Fack 29, Upp
~a ...... ........... ........... .
SM5CPX
Rolf Lagerlöf, Fredsgatan ~2 B , Katrl
neholm
......... .
SM6CQX
Per-Olof Landgren, Fyrmästarevägen 10,
Alingsås .................... .
SM7CRX
Lennart Sturesson, Lockebo. Forshult
SM4CSX
Ulf Zettergren, Stiernhööksvägen 5 A,
Falun .............. " , .. ,., ........ o.
SM3CUX
Ulf Edlund , Hattsjö , F1ärke
SM6CVX
Hans-Olof Hjelmström, Källegärdsvägen
31, Skövde .....
.. .. .. .. ..
SM7CWX
Wilhelm Norsander, Drottninggatan 4 A,
Jönköping ...
. .................. "
L a rs-Olof Bergman, Sysslomansgatan 26,
SM5CXX
Stockholm K ...... ........... .........
SM5CYX
L a rs-Gustaf Sjöholm, Långgatan 2, En
köping
... . ..... ....
SM5CZX
Björn Zetterman, Hagsätra Torg 6,
Bandhagen
SM5CAY
Lars 'l'ogard, Oxelvagen 1, SOllentuna.,
SM7CBY
Ulf Edqvlst, Ö. Förstadsgatan 10 B,
Malmö C
...... .. .....
SM5CCY
Torbjörn Eriksson, Saga vägen 43 D, Su
rahammar , ' o • • , .
"
""
•• , .
SM5CDY
Bo Fredriksson, Störtloppsvägen 20, Hägersten
.. . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . ..
Alf Gustavsson, Timmervägen 11 B, Su
SM5CEY
rahamm a r " ' " " " . , , ,", ,. ,: ;-. . ,"o". " "
SM4CFY
Rolf Klasson, Gartzvägen 40, Kumla ..
SM5CGY
Birgit Lundmark, Svärdsliljegatan 11 A,
Västerås..
.. .. ...... ..
...........
SM5CHY
Bengt Sahlholm, Schl yt ervägen 16, Hä. gersten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

C

gH~

Mattsson,

Bergsgränd 11,

Jansson ,

Kulla,

Gryta,

A rboga

Hjälstaby

A
B

216,

Tommarpsvägen

B

Ivan Skantze,

Barkagärde:1, Falkenberg

A

Bo Johansson , Sävsjövägen 55 B, Arvi!{a

C

SM7CXY

Lars Johansson, Hönedalsvägen 2, Kris
tianstad ., .. ,

B

SM4CYY

Göran Johansson, Skogsgatan 11, Grums

C

SM5CZY

Bengt

A

SM5CAZ

Sten
Agrenius,
Bromma

C

SM7CBZ

Christer Stenbacka, Strandgatan 50 A,
Malmö Sv .. ... ......

C

C
C
C
C
B

SM7CCZ

ROI[ Stenbacka, Strandgatan 50 A , Mal
mö Sv

C

SM5CDZ

Roolaid Stein, Guldsmedsvägen 3", En
skede 1 .

B

S"HCEZ
SM2CFZ

n.

K. T. Eriksson , Box 256, Nusnäs "

C

Per Eric Evrln, Sundel/sgatan 17 A, Ha
paranda ...........

B

Karl-Erik Johansson, Ulvsbyga tan 13 A,
Karlstad

B

Jan Erik Eklund, V. HIndbyvägen ~ D,
Malmö
,' ........

C

industriändamäl,

B

MÄTINSTRUMENT:

Klass
Hans Berg, Pianov[gen 15, Uddevalla

C
C

SM6CVY

NYA SIGNALER
SM6ACU

Domkyrkoespla
.. .. .. .. ..

SM4CWY

mö V.

RADIO OCH TELEVISION

...........................

SSB

SM6CVX

SM5-3239

RADIO och TELEVISION kostar för
helår 26:- (ink!. oms.). Förutsatt
att minst 10 Ofo av SSA:s medlem
mar prenumererar på tidskriften
får Ni den emellertid för nedsatt
pris, kr. 22:10 (ink!. oms.) . Sänd
idag in nedanstående kupong
till SSA, Enskede 7.
OBS! Vid beställning efter 31 /12
1961 kan ev. höjning av om
sen påverka priset.

Kjell-Ake Jansson, Sävsjövägen 55, Ar
~~

vika.

till nedsatt pris.
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SM4CMX

B
SM4CGZ

C
B
B
B
B

C
C
C

SM7CHZ
SM3CIZ
SM7CJZ

SeIin,

Sexmansvägen

9, Stuvsta
Stenhuggarvtigen
22,

C

Ulf Lundbäcl<, Brändströmsgatan 8 A,
Gävle
Ulf Schyllander, Mellanhedsgatan 22 C,
Malmö
...............

C
C
C
C
C
B
C
C

m)ltagarrör,
andra

industrl~lla.

special rör.

De

Bo Säll, Mäster Palmsg. 2 F, Malmö C

C

OH~1YST

SM7CMZ

Arne Magnusson, öen,

C

!:Iga sCi"'vlce-inslrurr.cnt.

SM7CNZ

Bo Tegrnar, LImhamnsvägen 18 C, Mal

mö V
SM3COZ

Leif Wall,
sand

Bredaryd

.. ,.,

. ..............

rnilittira
fotomulti

HALVLEDARE:

C

SM7CKZ

blldrtir,

transi !:J torer och dioder för r:loltagarc och

B

populära

Juni or -

och

Senlor-VOLT

och en hel rad and ra förs tl,las

RIKHALTIGT LAGER FöR OMGÅENDE LEVERANS

Frideborgsgatan 36, Härnö
C

C

B

ink!.
och

plilmtorrör, 1;:;2merarör, etc,

A

B

•

ELEKTRONRÖR:

DX på 20 meter Single Side Band ...
Konditionerna till Pacific har på sistone varit fina och
en hel del smått och gott har glatt den Idoge lyssnaren.
New Caledonia har kommit igång på SSB nu och »Fellx:t>
FKS AC överraskade en mcrgon med RS 55 på 11317
strax efter 06. FK~AC är en annan rar en som också bör
jat med SSB.
Antarlica brukar vara sällsynt på SSB, om man un
dantar KC4USH QRV på 14270 A 05-06, men VK0VK,
Steve, har varit mycket aktiv på sista tiden, 14320 hela
morgnarna. KC6AY Mae och KB6BR Don går in bra på
14310 strax efter 12 svensk tid . En annan eftersökt Slde
bander från »down under» är Ch as VRIB. Ly!:)sna efter
honom på 14130 från OG och senare. Han har docl< myc
k et läg effekt. VQ8BR, Bob. kan höras mycket ofta vid
15-16-tlden på 14320 med 57. HM4AQ (QSL-Manager
W8BF) är stadig gäst varje em. på c:a 14310. HS1X
HS50SQ och inte minst XW8AS gär cckså bra vid sam
ma tidpunkt.

•

-REPRESENTANT FöR SVERIGE:

ERIK FERNER
Box 56

BROM;\-IA

Vx 25 28 70

F08AC, Tahiti, hörd es en morgon vid 09-tlden på ssb
och naturligtvi~ heavy pile-ups på QRG :n. ZK1BS har
mycket starka signaler till Europa och han hittas ofta på
14295-300. För dem som föredrar »nedre» SSB-bandet så
finn" bl. a. XEIRY 14125, HK2YO 14127, att välja på. vid
midnatt. David, HH2P, är en annan stadig gäst vid 23
tiden på 14300A kc .
Angus, 5N2AMS på 14285 vid 20-draget meddelade att
han nu var nästan l{!ar för att resa till Dahomey, Socorro
Island (minns ni XE4B?) mellan 20/11-2/12 har väl re
dan va rit I gäng när detta läses, om inte den som alla
andra expeditioner blir POstponed. XE1CV/XE4 (SSB) och
XE1 YJ/XE4 (AM) .amt QSL till resp. operator.
/3104
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Förentngen Sveriges Sändareamatö7' er

o

TX c:a 150 watt 10-80 m. VFO. nätaggregat och

anodmod.

H A ~I • annonser
Dt'inna annonsspalt är Hppt>n f Hr radlonm:1.ti~rf"r. Rom I
denna sin egflnsl,sp rt),tar siC Ull andra rndlonm":i.törer.
Annons.pris l kr .,.. r a:ru(l1J om 42 bulu.tiin"r. t;lffrOf

eller tecl,en, docl( JÖl:st 3 kr. Ici,e SSA-medlemmar
dubbel taxa. Text och IIk"ld Insllndas var för sig till
l,nnslIet före den 6 l m:lnndt"n före lnfiirR.ndet. Annon
sörens anrollsslgnnl 61'all utsättas l annonsen. Enbart
postbox godtD.s således ej 80n1 adress. För kommersltlJ
annonA gJHler QTC ordinarie 8I1nonsprls('r (se omsla,
I:'~ts andra. sida). I tveksamma. fall fiirbehhller sig ff'.d.
rlUt ntt a\·göra. om annons !!iknll anses som kommer
siell.

Samt

en

l\Iotorola

SM7BXY, Wllmar Riet,z,
reberg 7.

med

~lyrcbeJ'g,

vibratoromf.

Torne. Tfn My

• nx

BC -348·i fb skick. RX R 1155 med inbyggt
LF-steg.
Mottagarna
säljes
till
högstbjudande.
SM2UU, J{jell Boström, Bryggargat.an 45 B, Teg.

S~I5BL.

l)

Fro:ltplåt till BC 348.

Tfn arb. 010/538544.

..

SX-28. SX_2, SX-7l, NC-173, VRL, AR-88,

el1er annan gammal fin RX. i prima skick. Si\15BFA,

Tfn 391837 Stblm.

o

DX_O eller liknande med VFO, ev. förstkl. hem
bygge för alla band A1/A3. SM2BZU, G. ESbjörnsson,
Avd. lO, Centrallasarettet, Boden.

•
TX COIlins 32S1 el. likn. SM6-Bagare Charlie
Gustafsson, Box 222, FrItsi... Tfn 0320/70025.
•
RX HRO el. BC 348 köpes! Svar till JC Nerlleh,
MeUang. 4 , KARLSBORG.

Säljes

ÅRGÅNG 33 1961

Trafikmottagare NC-98, 9 rör, X-talfilter. S·me
•
ter. 0 , 54-42 Mc. bandspr. amatörb. med spartrafo
och högt. I skick som ny. Kr. 650:-. SM5BDR, Stig
Smedman, FagerlIdsv. 5, Tullln!:•. Tfn 010/780.900.

+

•
BC 348 RF 24. S~16-Bagare Charlie Gust.afsson,
Box 222, FrItsla. Tfn 0320/70025.
•

Omform9.ro -

transformator med

fabrikat

Hel

strup & Ylving typ E OS-15 för såvÄl 110 som 220
DC. Förutom AC erhålles 1100/525VDC vid resp.
220/110 DC in . AnbuII lägst 100:- Inmna inläm
nas på SSA:s kansli.
TX 80-10 m , 120 W AM, CW och FM I rack
(80X50 x 30 cm), 500:-. BC-348-H med inbyggd likr.
och slutrör, 300:-. Elbug modell W6DPU med likr.,
100:-. RF 24 , 14-21-28 Mc/s conv., 25:-.SM5CMG
B. Ohlsson, Glas!:. 25, Köpin!:.

•
Ett jättepartI CALL-BöCKER direkt från USA till
salu. Foreign Section: 1959 6 :-, 1960 10 :-, 1961
15:-, 1961/62 18:- portofritt! USA·delen 1960/61
8:- st. InCs 50 ö/st samt USSR 1961 Callbook nu
endast 5 :- ! Begär prov-ex. av THE DXer Bulletin!
SM3-3104, Sven EIrvlng, SOlgårdsgatan 15, örnsköld.
vik el. SL3Z0.
•
GRP-90 RX I ABSOLUT TOPPKLASS. Frekvens
område 0,5-1- 31,5 Mc/s i 6 band med sep . bandsp. på
amatörbanden. Närmare data vid förfrågan. Denna
RX kostar i dag 3.800 kr., men säljes betydligt bil
ligare vid kontant affär. SM5RK, ~l. Lundqvist, Frö
dlngs\'ägen 13, Ing. 2, Södertälje 1. Tfn (0755) 30538.

&
Ha.lllcrafter SX--88, 2.700:- kr min. eUer högst
bjudande. G . Israelson, c/ o Holmberg, ÄngkllrrsgatBn
4, Solna 4. Tfn kont. 010/23 38 40.

•
BC-348-R säljes, inll. nät, högt. 220V, lådan I blå
hammariac k. OAC7 i HF-steget, ufb skiek 400:- kr.
SM6J\AL, Bertil Ben!:tsson, FröIundagat.. 152, Göte
borg SV. Tfn 031/451260.

• HALLICRAFTERS S38-E. Obet. beg. FB. Säljes
p.g.a. studier. Ca 300:-. SM5CXX, Box 310, örbyhus.

•
R1155 i ganska gott skick. med inbyggt nllt. aggr.
endast 150:- kr. PHILIPS BANDSP. EL 3541 , 375:
kr. LUXOR TRADSP., 30:- kr. K. NerlIch, Mellang.
4, J\ARLSnORG.
• Halllcrafters (HT_O) splitterny. Ring 0;31/15 23 00
SM2COL.

o DX-100 Särsk. bill. till SM 1. SM6BSA, A. Svens
son, Regnvädersg. l, Göteborg H.
o HAJ'IlIfARLUND HQ-100 med inbyggd xtal-bfo
enl QST Jan 57 samt orlg·högt. Obetydligt körd.
Morselmr. 20 skivor 78v. NK!. ATR Inverter 110DC
till 110AC 60c/s 250W kontinuerligt. Körd 150 tim.
Säljes var för sig till högstbjudande. SM2AQD, S.

J)IPLOM
DXCC
Game Of Rummy

T1LLBi:HöR

Regler för djplomansökan

WAZ

11

273

Anlennanpassningsenhet

7

20~

Avstämningsindikator

11
5

290
135
15

Enkel transistorprovare (-ECE )
l{rislalls t y rd frekvensstandard (-KZ)

1

NYA KATALOGER

Strand, Lövgatan 8, Älvsbyn.

Clas Ohlsson &. Co har kommit med en lika
omfångsrik katalog som vanligt.

• 144 Me stn. BC-624 och BC-625 I original rack
med stegrelli kompl. med rör oeh X·tals 250 :-.
Roterande omr. PE-103A 150:-. Vrldkond. 100 pF
1000 V 8:-. Radio & Television 1946--1958, WIreiess
World 1953, 1955-1960. CQ 1948, 1951, 1952. QST
1948, 1949, 10:-/årgäng. SM6AAB, BI. 3082, Lerum.

Svenska Siemens A B: Siemens-Transisto
ren och Siemens Halbleiter-Schaltbeispiele är
två tjocka kataloger med transistordata res
pektive kopplingsexempel för transistorer i di
verse olika funktioner.

( - LN)

(-CXF)

Manipula tor till elbug (-JV )
Multivibra tor (-BWG)
Tr a nsformatorlös summer ( -

TR-omkopplare

12
5
8-9
6
7

AJJ )

(-CHH)

10
12
3

:302
144

221
164
189
250
307
77

KONFERENSi:R
ENf i rävjakt, inbjudan

EM

-I

6
8-9
10

rävjakt, resultat

Extra sammanträde 1960, protokoll
Styrelseberättelse för 1960
Arsmöte 1961. kallelse
Arsmöte 1961, protokoll ... .

l

3
3
;,

92
163
215
245

6
G9
55
12R

&

• SSB-exclter 20A, 458 vfo (även 10 meter), QT-1
1.250 :- . Llnj. slutsteg 4 st 1625 Inb. likr. 500:-.
Mottagare NC-300 serie 460 ufb som ny 1. 750 :-.
MoSley V_-6, 10-40 m groundplane med koax
175 :-, koaxrelä, vibroflex etc. event. byte. SM5CJT,
Leif
WaUen,
Box 16080,
Stoekholm
16.
Tfo
0758/31347 e. 18.

•
VRL, 19 rör, 1,4-30 Mc, 595:-. BC-348. 9 rör,
200-500 kc, 1,5-18 Me, S-meter, 450:-. SM5--2977,
Bo Carlsson, Mannorvägen 11 A, 2 tr., UPPSALA.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

•
Några surpills IIkrll,taraggr. 375V-260mA, 300V
-150mA, samt 250V-15V-12V-6.3V. Pris 57:-.
SM5CEL, Torolf ltllchaeisen, Hällbybost.äder, HäUby
brunn. Tfn 016/52326 .

•
Prima BC-348--Q komplett med inbyggt nätag
gregat för alla förekommande nätspänningar. Säljes
för endast 3:;0: - . Dessutom en Bc-ö4 (3-6Mcjs)
för 50 :-, Skriv till SM4AK, Bengt Grafström, Resta.
lundsvägen 103, öREBRO.

Köpes

323

J)( VI;ltS),;

Att flytt"- kri"taller (-CXF)
;-rer om kristaller (-CXF)
Bokslut för 1960
Dal a -Storsund (-BL)

{

5
4

Gör reklam för amatörradion (-IQ)

11
3

In medias res (-ACJ)
Multibandkretsar (-CRD)
Novis schack (-CXF) .

11

4

MOTTAGARi:
Audioselektivitet (-WS)
Bättre selektivitet i äldre mottagare (-AUO)
Enkel BFO (-CRD)
HF·steg för 144 med nuvistorer (-MN)
Konverter för 7 MHz (-CXF)
Lägpassfllter (-NC)
Transistoriserad

rävsax

(-OT)

SÄNDARE
Allbands baluntransformalor (-BNL)
Enkel skärmgallermodulator (- BWG)
ESB-sändare (-EY)
ESB (-CDJ)
Linjärt slutsteg ( - AOQ)
NBFM-modulator (-DE)
SB-10 (-CRD)
5 watt pä 40 (- CXF)

1
7

11
7
7

11
10

2
11

3
1

5
6
8-9
12
10
~

7

SSB-data
QEL 1/150
QEL 2/250
QB 3,5/750
QB 4/1100
QB 5/1750
Variabel kristall frekven s (-AZQ) ...
Ännu enklare skärmgallermodulator (-YH)

12
~·9

10
11

12
12
12

16
190
292
194
205
276
255

42
290
66
98
132
166
218
303
252
136
196
306
207
235
2G9
281
315
315
314

Nya amatörradiobestllmmelser (-AZO)
Nya böcker:

5

12
10

108
151
118
284
63
94
44
274
144
205
306
243

Vejen till sendetilladelsen
Callbook för ryska stationer

1
4

119

Radiobyggboken, del 3
Nya radioreglementet (- ZD)
Några ord om lödning (- CRD)
OTC .............. .

5

147
127
224

5
8·9
3
11

Privatradiobandet, bestämmel se r

7

Reklam för amatörradio på Al a nd

6
5

Revisionsberättelse ..

SCR·274 N AN/ARC-5
Sex svenskar i Sovjet (-IQ) . . '
SHQ, sändningstider ...
SSA loggböcker (-LN)

11

11
2

SSA lyssnarmedlemmar, förteckning
~SA
stadgar
TVI (-BNJ)

119

74

291
209
175
130
289
270
48
33
197
199
S

1
!)

34
101
160

Vi presenterar:

Healkits V-7A, AV-3, AW-3
HW-30
SB- 10
Åsksl<ydd (-CHH )
1X150 A (-CXF)

46

145
252

5
10
8·9
6

172

H-9

226

231.

