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FRACARRO 

q 
G' ju 

LÄTTVIKTSMAST 
• En intressant nyhet bland de om
tyckta Fracarro-masterna är ovanståen
de snabbmonterbara, förstärkta lätt
viktsmast. Varje sektion i längder om 
2,5 m. Högsta masthöjd 28 m. Max topp
belastning 15 kg vid 28 m masthöjd och 
vindhastighet 190 km/ h. 

e Ring eller skriv för närmare uppgifter 
om ovanstående mast eller våra TELE
SKOPMASTER i längder om 12 till 18 
m för saväl stationärt som transporta
belt bruk på servicebussar etc. 

Generalagent för Skandinavien 

SIGNALMEKANO 
Västmannag. 74 Stockholm Va 

Tel. 33 26 06, 33 20 08 

NYTT! 

nen , ·lilldi.nda TRIO tra.flkmottBgaren 9R-59 
Täcker hela frekvensomrädet 540-1650 Kc. Band
sprid ning på. amatörbanden. Q-multiplier och varia

beL selektivitet, S-meter m. m. En stor trafikmotta
gare till lAgt pris. Lev. för 220 V 50 p/s, exkl. hög· 
talare. J{r. 595:- fit" 

Lämplig högtalare HE·12 . Kr. 39:- nto 

AT 18 Telegrafnyc l<el s. 1<. »BUG» halvautomatisk 
nyckel för sändaramatörer och telegrafister. 
Buggen har ställbar hastighet. Silverkontakter 

rörliga delarna utförda i rostfritt stäl .... Ju. 52:

först med 

det 

bästa ... 

Amerikanska mini

moxar i svensk Elfa

siandard 

//JJf 

Dessa nya a m atörchassier är t11lverkade av aIuml
niumplät och lackerade i en behaglig grä färgton. 
Chassierna har god passning och ger utmärkt skärm
ning. De t vå chassihalvorna sammanfogas med plå.t
skruv. Elfa minIboxar är lämplig för alla slag av 
amatörbyggen, convertrar, reläboxar, miniatyrsän
dare med t ransistorer. 

I{at.nr Längd Bredd Höjd Netto-Iu. 
mm mm mm 

K460 60 40 30 4 :50 
K463 80 60 40 5:
K466 120 80 60 6:
K469 160 120 80 9:
K475 55 35 35 6:

ELFA~&~4m,413 
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SSA:s styrelse 
Ordf.: SM5AZO. Carl Erik Tottie, MBlnavägen 1, 

Lidingö 3. Tfn Sthlm 010-660545. Även 114. 
Gävle. Tfn Gävle 026-15480 (arb.), 026-20020 
(bostad) . 

V. 	ordl. : SM4GL, Gunnar Eriksson , Box 12, Falun 1. 
Tfn Falun 023-114 89. 

Seltr. : SM5LN, Ma rtin HBglund, Spannvi!.gen 42/nb, 
Bromma. Tfn Sthlm 010-2538 99 . 

Sltaf.t.mi\.sf.arc: S l ....15CHH, Paul Gerstel, Herllgviigen 
15Jnb, Hägersten. Tfn Sthlm 010-19 32 33. 

J{ansliche C: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarn
hagsga tan 24/2, Vällingby. Tfn Sthlm 010-89 33 88. 

Tclm. sekr. : SM5KV, Olle Ekblom, Forsh agagatan 
28/2, Farsta. Tfn Sthlm 010-64 58 10. 

QSL-chef: SM5AIO, Ernfrid Aspelin, Klenavägen 97, 
VendelsB. Tfn Sthlm 010-760319. 

QTC-red.: Lennarth Andersson, Sluregatan 6 A./3, 
Stockholm Ö. Tfn Sthlm 010-62 52 18. 

SUIJPl.: SM5ZD, Per-Anders Kinnma n. Li evägen 2, 
Roslags-Näsby. Tfn Sthlm 010-5040 83. 

SuppI.: 	SM5AXQ, Karl-Erik Andersson, Edsvägen 3/2. 
Huddinge. Tfn 010-574973 (bostad), 010-631040 
/245 (arb.). 

QTC 
Redaktör och a.nsvarlg utgiva.re: 

SM5CRD, Lennart Andersson, 

Sturega tan 6 AJ3, StockhOlm Ö. 


DX: SM7ACB, Gillis Stenwall, Köpenhamns\'ägen 17 

A, Malmö V. 

~bbllt: SM5KG, Klas-GBran Dahlberg, Kvarnhagsga
tan 24/2, Vällingby. 

Rlivjn.kt: SM5BZR, Torbjörn Jansson, Aprikosgatan 
29/4, Vällingby. 

SWL: SM3-3104, Sven EICwing, Solgårdsgatan 15, 
örnsköldsvik. 

UJ{V: SM5MN, Karl-Erik Nord , Abborrvägen 4, Lin
köping. 
SM5FJ, Bengt Brol in, Taborsbergsvägen 14. 
Norrköp ing. 

lJIinneslista 
SSA :s kansli, Jönåkersvägen 12, Enskede. 

Exp. 10.30-11.30. Postadr. : SSA, En
skede 7. Postg. 52277. Tfn 487277. 

QSL-byrån även kvällsöppet 18.30-20.30 
sista helgfria torsdagen i varje månad. 

SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 
m (3525 h:Hz) och kl. 10.00 på 40 m 
(7050 kHz). 

QTC ANNONSPRISER 

1j1-sida .. .... .. . _ .. 275:
1j2-sida ........ .... 150:
1j4-sida ............ 85:
1j8-sida . _ . . . . . . . . . . 50:
Bilaga . . . . . . . . . . .. 275 : 

ANNONSAVDELNINGEN 
Box 163, Stockholm 1 

Postgiro 607072 Tfn 500069 

Distriktsleda.ona 
DL l SMlAZK, Karl-Gus tav Welnebrandt, Stucksvä

gen, Fårösund. Tfn Visby 0152-211 40. 

DL 2 SM2ALU, Lars -Inge EngstrBm, Parkvägen 1, 
Bergnäset. Tfn Luleå 0920-140 72. 

DL 3 SM3WB, Sven Granberg. Sva ngatan 4 D, 
Ströms bro. Tfn Gävle 026-298 80, ankn. 2013. 

DL 4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 354 A, Älve
näs, Vålberg. Tfn Karlstad 054-424 39 . 

))L 5S SM5BGM, Bo Forslund , Gamla Landsvägen 
3/5. Danderyd 1. Tfn 010-55 57 65. 

DL 5L SM5TK, Kurt Franz~n, Pilosvägen 11/4, Ny
köping. 

DL 6 SM6BLE, Rudolf Dahlström. Barnhemsgatan 11. 
Mölndal. Tfn Göteborg 031-271120 (bostad) 
031-27.05 18 (arb.). 

DL 7 SM7MG. Sven Wiklund, köpmansgatan 13, Hö
ganäs. Tfn Hälslngborg-Höganäs 012-405 22 (bo
stad), 042-40197 (arb .). 

RevIsor: SM7CKJ, Per Bergström, Vegagata n 2, Box 
608, Lund 6. 

Revisorsuppi.: SM5-33l3, Birger Carlsted t, Sand fjärds
gatan 10/9, Johanneshov. 

FunktionäreI~ 
Bull e tin SM5BHO Moblll SM5KG 
Diplom SM5CCE 

(WASM 1) Regi on I SM5ZD 
S:-V15AMR 
(A-350 och Rävjakt SM5BZR 
utländska) 
SM71D Tester SM7ID 

(WASM 2) 
SM5MN UKV SM5MN 

('UKV) NRAU Vakant 

Nya priser ink•. OIUS. 6,4 % 
MEDLEMSNALAR kr. 3:75 
OTC-NALEN kr. 4:10 
NYA LOGGBöCKER Typ A4 kr. 5:65 

Typ A5 kr. 4:10 
]UBILEUMSMÄRKEN kr. 2:10/200 st. 
POPULÄR AMATöRRADIO inb. kr. 16 :
UTDRAG UR B:29 kr. -:55 
TElEVERKETS MATRIKEL kr. 2 :15 
TEKNISKA FRAGOR kr. -:80 
STORCIRKELKARTA kr. 3:25 
PREFIX- OCH ZONKARTA kr. 9:20 
SSA DIPLOMBO!( kr. 13:80 
MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 

med nålfastsättning kr. 4:30 
med knapp kr. 4 :80 
(leveranstid ca 2- 3 mån.) 

LOGGBLAD FöR TESTER kr. 1 :65 per 20 st. 
SSA VÄGGLöPARE 5 färger, 33 x 63 cm. 

kr_ 6:40 
Sätt in beloppet på postgirokonto 52277 

och skriv beställningen på girotalongen. 

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 
Enskede 7 

t t 
ORGAN FöR FöRE~INGEN SVERIGES SÄNDAREAMATöRER 

PROTOKOLL 


§ 1 
Föreningens ordf. SM5AZO hälsade medlem

marna välkomna och 'förklarade årsmötesför
handlingarna öppnade. Till ordförande för års
mötet valdes 	SM5ZD. 

§ 2 
Tillkännagavs för årsmötet uppgjord röst

längd varav framgick att antalet närvarande 
röstberättigade medlemmar var 113. Vidare 
var 501 medlemmar representerade genom 
fullmakter. Årsmötets totala röstetal uppgick 
till 614. Under förhandlingarna korrigerades 
röstlängden genom nytillkomna röstberättiga
de 	och fastställdes till 617. Röstlängden jämte 
tillägg godkändes. 

§ 3 
Till sekreterare för årsmötet valdes SM5LN. 

§ 4 
Till justeringsmän och rösträknare valdes 

SM6BTT och 'SM6ANC. 

§ 5 
Godkändes den i kallelsen till årsmötet publi 

cerade dagordningen. 

§ 6 

Befanns årsmötet stadgeenligt utlyst. 


§ 7 
Godkändes den i QTC 3/62 publicerade sty

relse- resp. kassaberättelsen. 

§ 8 
ReVisionSberättelsen föredrogs av tjf revi

sorn SM7CKJ. Berättelsen godkändes. 

§ 9. 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 1961 års 

förvaltning och framförde SM5ZD årsmötets 
tack till styrelse och funktionärer_ 

§ 10 
Företogs val av ordinarie styrelseledamöter 

för 1962. Valda blevo: 
Ordf. SM5AZO C. E. Tottie 
v. ordf. 	 SM4GL H. G. Eriksson 
sekr. 	 SM5l.iN M. 	Höglund
tekn. sekr. SM5KV 0_ Ekblom 
redaktör SM5CB.D L. Andersson 
3 ledamöter (SM5KG K.-G. Dahl.berg 
av styrelsen 	 jSM5AIO E. Aspelin 

lSM5CHH P. Gerstel 

fört vid Föreningen Sveriges Sändare
amatörers årsmöte å Palace Hotell i 
Göteborg söndagen den 18 mars 1962. 

Till suppleanter valdes SM5AXQ och SM5ZD. 
Anm. Vid val av QTC-redaktör upplästes 

SM4XL skriftliga reservation mot omval av 
·SM5CRD. Årsmötet valde enhälligt SM5CRD 
till 	QTC-red . 

§ 11 
Till revisor valdes SM70KJ och till revisor

suppleant SM5-3313. 

§ 12 
Vid val av valkommitte uttalade sig års

mötet för att 3 st. ledamöter utsågs. Valda 
blevo SM3WB (sammankallande), SM-4KL och 
SM4CTF. 

§ 13 
Till ledamöter av disciplinnämnden omvaldes 

samtliga nämligen: SM6AL (sammankallan
de), SM4KL, SM5AIDK och som suppleant
SM4ASJ. 

§14 
Godkändes det publicerade budgetförslaget 

och uttalade sig årsmötet för att budgeten ut
gör riktlinje för styrelsen. Årsavgiften fast
ställdes till kr. 30 :-. Uppdrogs åt styrelsen 
att undersöka möjligheten av anordnande av 
ett lotteri. 

§ 15 
Styrelsens förslag om ändring av stadgarnas 

§ 19, vilket godkändes å föregående årsmöte, 
uppnådde ej stadgeenlig majoritet vid omröst
ningen varför förslaget förkastades av års
mötet. 

§ 16 
SM5WJ m. fl. medlemmar i Västerås motion 

angående framställning om befrielse från 
ljudradiolicensavgift för mobila amatörradio
stationer godkändes av årsmötet. 

§ 17 
Motionen ang. införande av länsledare och 

distriktsstyrelser avslogs av årsmötet. 

§ 18 
Beslöts att nästa årsmöte skall hållas 

Stockholm. 

http:031-27.05
http:18.30-20.30
http:10.30-11.30
http:Rlivjn.kt
http:utgiva.re
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§ 19 	 S1J14Beslöt årsmötet att bulletinsändningarna 
skall bibehållas och rekommenderades styrel VARMÖTE 
sen att undersöka en ev. komplettering med 
telefoni. 

Anm. Upplästes en skrivelse från SRA vari Söndagen den 20 maj kl. 10.00 går vårens 
uttalades en önskan om bibehållande av bulle meeting i SM4 av stapeln. LokaL Restaurang 
tinsändning på CW och ev. även på telefoni. Stortorget. På programmet: Aktuellt .föredrag 

Härefter avbröts förhandlingarna för inta (ämnet ännu ej bestämt), mötesförhandlingar, 
gande av lunch kl. 13.10. lunch (pris c:a 10:-). 


Förhandlingarna återupptogs kl. 14.45 var
 Vi räknar också med att kunna ordna med 
vid SM5BSO, sekr. inom FRO framförde för en ,utställning av aktuella mottagare m. m. ge
bundets hälsningar och förhoppningar om ett nom ett vänligt tillmötesgående från firmor i 
gott samarbete. branschen. 

Från kl. 8.30 kommer vägvisningsstation pil. 
2 m (och troligen även 80 m) att vara QRV§ 20 
för de mobIla deltagarna i mötet.Informerade SM5AZO om verksamheten Alla SM4-or och givetvis alla andra intres1962. Han konstaterade bl. a. att reseanslaget serade är hjärtligt välkomna. nu torde komma att överskridas, att formule

ringen av stadgarnas § 19 är mindre lyckad örebro Sändaramatörer 
och att SM i rävjakt fortfarande står öppet för 
hugade arrangörer. Han berörde vidare frågan 
om telegraferingsutbildningen på lika basis i 
regi av SSA som av FRO och även diplomverk
samheten. 

Årsmötet överlämnade utformandet av nytt 
förslag på § 19 till styrelsen och vidare nämn Ålytt U'eån I/Q
des Västeråsamatörerna som tänkbara arran
görer av SM i rävjakt. Det omtalades vidare 
att SM6 söker ersättare till diplommanager SSA styrelsesammanträde den 20/2 1962 
posten. Årsmötet uttalade sig för att inget hin

Förklarade ordf. sammanträdet öppnat.der förelåg att ev. SM7CKJ åtager s·ig detta 
Godkändes och justerades protokoll av denuppdrag. SM6BLE föreslog komplettering av 

19.1.1962. SSA bibliotek med ,bild- och ljudband för ut
Informerade sekr. om att kallelse till årsbildningsändamål. - SM6AUZ berörde frågan 

mötet är införd i QTC 3/62 där även årsberätom reciprocitet mellan de nordiska länderna 
telse, budgetförslag för nästa arbetsår, bokslut,och SM6BTT framförde att tillstånd på UKV 
motioner och funktionärsrapporter äro publiceborde vara ett tänkbart alternativ. 
rade.Då några ytterligare frågor icke förelåg för
, Reg I IARU Bulletin Nr. 1 har utkommit ochklarade dagens ordf ,SM5ZD årsmötet avslutat. 

ett antal ex. har av sekr. distribuerats tm sty
relsen. Vidare omtalade sekr. att ny distribuVid protokollet: 
tionslista för OZ har gjorts upp och trätt i 

Martin Höglund, SM5LN funktion. 
sekreterare Redogjorde ordf. för KTS brevang. mot

tagare\'icenskontroll. Publiceras i QTC. 
Justeras: Beslöt styrelsen avstyrka en remiss från 

KTS rörande en dispensansökan, 
Konstaterades att inbjudan till rävjakts-EM 

Per Anders Kinnman, 
SM5ZD 

i Jugoslavien utgått och kommer inbjudan att
ordförande publiceras i QTC. 

Beslöt styrelsen att ur SM5WL-minnesfondLennart Bel'g, Lars Larsson, utdela en medlemsavgift för 1962. 
SM6BTT SM6ANC Informerade CHH om att medlemsavgifterna 

justeringsman justeringsman 	 in.flutiti nODmal omfattning. Vidare poängte
rades vikten av att QTC kommer ut i laga 
tid. 

Förslag på enhetschassier fÖl'cläg från Skel
lefteå radioamatörer. Styrelsen ansåg dock att 
alltför många synpunkter och önskemål före
f'innes för attförsäljningsdetaljen skulle kun

RÄV-SM 
na ti:llha:ndahåHadylika enhctscha:ssier. 

Meddelades atUiignalen SL.'illA av försvars
1-2 september 

i VÄSTERÅS 

stabens signaltjänstavdelning tl~ld elats FN-ba
taljonen i Gaza. ' 

-LN 
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Radioamatörer,NORDISI( 
glöm inte radiolicensen! 

VHF 
Från Kungl. Telestyrelsen har vi mottagit 

nedanstående brev och publicerar det härmed 
för begrundan: 

En radioamatör i Sundsvallstrakten har upp
täckts sakna radiolicens vid den kontroll som 

TEST 
f. n. sker i detta område. Han har att räkna 
med dryga böter. Som upprepade gånger medSSA har härmed äran inbjuda licensierade delats i pressen, radio och TV gäller nämligenamatörer i LA, OH, OZ och SM till en VHF betydligt strängare bestämmelser för olagatest enligt nedanstående regler. innehav av radioapparat fr. o. m . ingången av 

Band: 144 och 420 MHz i enlighet med de 1962. 
Med anledning av det inträffade har Teletrafikbestämmelser, som vederbörande lands 

styrelsen bett QTC uppmana de radioamatörermyndigheter utfärdat för dessa band. 
som vet med sig att erforderlig radiolicens 

Tid: Lördagen den 5 maj kl. 2100-2400 saknas att omgående anskaffa sådan så att det 
GMT och söndagen den 6 maj kl. 0700-1000 inträffade ej skall behöva upprepas. 
GMT. Ingen radioamatör kan skylla på att han 

inte är underrättad om att också vanlig radio
Kontrollkod: Till RS- eller RST-rapporten licens måste lösas. I den publikation som varje

fogas en 3-ställig siffergrupp som samtidigt ra:dioamatör gratis 'erhåller av televererket och 
anger qso:ets löpande nr, t. ex. 579009. Om an som han är skyldig att känna till innehållet i, 
nat qth än det ordinarie används under testen, dvs. »Bestämmelser för amatörradioanlägg
skall detta anges i qso:et. ningar» meddelas i 5 §, mom. f att »Radioama

tör är jämväl pliktig att innehava radiolicensPoäng beräkning: Varje motstation får qso:as i enlighet med gällande bestämmelser för rätten gång per band och testperiod och kan så att innehava radiomottagningsapparat».ledes kontaktas maximalt fyra gånger under 
testen. QSO med amatörstation utanför Skan

Högaktningsfulltdinavien får räknas, även om sådan station 

inte insänder logg; dock har tävlingsledaren Hans B. Janning. 

rätt att i vissa fall (t. ex. då två tävlande 

uppnår samma poängsumma) begära verifika

tion för dylikt utomskandinaviskt qso. Varje 

godkänt qso poängsättes enligt nedanstående: 


Varifrån kommer ordetAvstånd i km lH 420 
0- 10 1 2 HAM ·? 

11- 40 2 5 

41- 90 3 10 

91- 160 4 20 Många har frågat sig vad äl' det verkliga 

161-250 5 25 ursprunget till ordet HAM? I Telecommunica
251-350 6 30 tion Journal Januari 1962 sid. 6 ges svaret, som 
351--450 7 35 i översättning låter så här : 
451-550 8 40 »Enligt uppgift från K9QIZ till G3ILS var 
551- 650 9 45 en av de allra första amatörstationerna ;i USA 

651- 10 50 den som innehades av Harvard Wireless Club. 


Operatörerna på stationen buro namnen Hy

Tävlingslogg skall innehålla anteckning om man, Almy och Murry och de brukade använ

dag samt klockslag i GMT för varje qso:s da identifieringsbokstäverna HYALMY. Som 
början, motstation, avsänd och mottagen kod, detta förorsakade en del förvirring övergick 
uppskattat avstånd i km till motstationen samt de Ull att använda endast de första bokstäver
den tävlandes egen poängberäkning. na i namnen och det blev: HAM. Detta faktum 

Loggen sändes till SM5MN, Abborrvägen 4, har bevarats till eftervärlden därigenom att 
Linköping, inom en vecka efter testen. Logg, Hyman inställde sig för en kommitte som hand
som avsänts senare, deltar utom tävlan. lade frägor i samband med »the Wireless Re

Välkomna till en fredlig kamp i god amatör gulation Bilb> år 1911, varvid ett flertal refe
anda! , renser gjordes till stationen HAM, vilket även 

framfördes i den amerikanska ,kongressen.» 
SM5MN Saxat av SM5RH. Tnx OM! 

SSA VHF Manager -LN 
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l 
9 SSA 

F ö T e n i n g e n S ve l' i g e s S.ä n d a T e a m a t Ö l' e r 

: ÅRSMÖTE 


Ett soligt Göteborg med termometrarnas 
kvicksilverstaplar långt över nollstrecket väl
komna-cle deltaagrna i SSA-årsmötet 1962. Det 
var en högst angenäm känsla att ,för första 
gången på länge få promenera omkring på ga
tor 'Som var behagligt fria från snö och slask. 
Visserligen svetta-cles man under ylleschal och 
pälsmössa, men det förtog inte den vårstäm
ning som fanns bland de flanerande götebor
garna på östra Hamngatan. Årets första kro
kus blomstrade vackert framför ett radhus 
utåt Guldheden och fåglarna kv-ittrade i par
kernas 'buskar. 

,Ett stort antal amatörer hade mött upp till 
supen på hotell Palace på Qördagskvällen, men 
innan dess hade de Iförsamlade distriktsledar
na hunnit prata igenom de problem som skulle 
lösas dagen efter pä årsmötet. 

DL6 och -göteborgsamatörerna 'hade ordnat 
en trevlig kväll med undel'håHning i form av 
pianist och violinist av hög klass, med ett 
entrenummer som plockade hem många glada 
skratt och ordentli-gt med appläder. Tyvärr 
hade väldigt mänga deltagare i supen på lör
dagskvällen och lunchen på söndagen under~ 
lå.tit att förhandsanmäla sig vilket förde med 
sig att antalet servitörer inte räckte och att 

Foto: SM6AMD 

det inte fanns plats vid bordet för alla 
mänga fick gå ut på stan och äta. Detta kan 
inte skyllas på arrangörerna utan helt på del
tagarna själva, så tänk på det nästa gång Du 
skall åka på meeting. En arrangör kan inte 
förutsätta att det skall komma nittio stycken 
till en lunch om det · bara har anmält sig ett 
trettiotal. 

Efter ett energiskt arbete a v 5LN hade den 
ganska omfatatnde fullmaktskontrollen färdig
ställts och ärsmötetkunde 'börja. SM6BIE häl
sade alla hjärtJiigt välkomna och så valdes 
SM5~D till mötets ordförande och SM5LN till 
sekreterare. Genast kunde konstateras att an
slutningen var god och at t-inte mindre än 116 
medlemmar försakade söndagspromenaden. 501 
med-lemmar representerades genom fullmakter 
vilket sammanlagt gav 617 röster. 

Bilderna här ovanföT .föreställer fT/in vänsteT 
till höger: SM5ZD och SM5LN i arbetstagen 
- SM6AEN talar till dTsmötet - bi". del av 
de mdnga mötesdeltagarna i Palace samlings
slJ,l - SM6BLE hälsaT välkommen till GJte
borg. 

Som redan framgått aven kort notis i förra 
numret av QTC valdes följande styrelse inför 
det nya verksamhetsåret. 
Ordförande: SM5AZO 
Vice ordförande: SM4GL 
Sekreterare : SM5LN 
Tekn. sekreterare: SM5KV 
Redaktör: SM5CRD 
Ledamot: SM5KG 

:Ledamot: SM5AIO 
Ledamot: SM5CHH 
Suppleant: SM5ZD 
Suppleant: SM5AXQ 
Revisor: SM7CKJ 

Revisorsuppleant: SM5-3313 . 
.Valkommitte : SM3WB (sammankallande), 

SM4KL, SM4CTF. 
Disciplinnämnd: SM6AI (sammankallande), 

SM5ADK, SM4KL,ISM4ASJ. 
Valkommittens namnförslag på vice ordfö

randeposten förorsakade diskussion. Det sär
egna hade 'inträffat att inte ens vaIkommitten 
kunnat enas trots att förslaget 'publicerats i 
QTC. Diskussionen gällde framför allt person
lämplighet och hade nägra ytterst beklagliga 
väningar i ett DL5S-formulär till grund. Vi 
fär hoppas att ))schismen», om man nu kan 
använda ett sä starkt ord om meningsutbyte 
vid ett ärsmöte, härmed är avsägad. Årsmötet 
uppmanade den nya valkommitten se till att 
SM6 om möjligt ges tillfälle till representation 
i nästa ärs valkommittMörslag . 

Väl genomfört var SM3WB:s anförande mot 
disciplinnämnden och dess stadgar. Årets och 
förra årets möten har haft glädjen höra honom 
kämpa mot och visa kurvor på ordmängden i 
disciplinnämndens stadgar i förhållande till 
brottsligheten i Sverige. Inläggen har givit re
sultat och detta å.rsmöte fann ingen anledning 
att bifalla eri utvidgning av paragrafen utan 
ville snarare se, om inte ett helt slopande, sä 
i alla fall en förenkling. 

Västeräsförslaget om slopande av bilradio
licensen för amatörer vann givetvis stor majo
ritet och skall sä snart som möjligt styrelsen 
vidtaga lämpliga ätgärder. 

Vär revisor sedan mänga, mänga är, Emil 
Barksten, ex-SMVL, har på grund av sjukdom 
varit tvungen att avsäga sig sitt uppdrag och 
ärsmötet skickade en hälsning med tack för 
allt arbete som han nedlagt för föreningen. 

Efter lunchen å.terupptogs förhandlingarna 
vid kaUebordet och, det hela avsluta-cles med 
en allmän diskussion om aktuella problem. Sä 
tackade vi BLE, AEN och alla de andra triv
samma pöjkarna för en väl genomförd årsmö
tesdag och en trevlig lördagskväll och äkte sä 
smäningom hem, var och en tiJl sitt. 

UTST ÄLLNING 

I samband med å.rsmötet hade en del radio· 
firmor ordnat en utställning som givetvis om· 
gavs med 'största intresse frän de församladE; 
amatörerna. Champion Radio hade, som med
delades i en il-express-stopp-bilaga i QTC num
mer tre, ordnat med en buss som körde mo
bilt på 2 ,40 och 80 metersbanden under ned
och uppfärden. Heathkit sändare och mottaga
re, mätinstrument och bandspelare stod pä ut
ställningsprogrammet. 

Videoprodukter visade den nya SSB-sända
ren SB7M (presenterad i förra numret av 
QTC) och naturligtvis diverse Geloso-appara
ter. Deltron visade sändare och SM7CZ hade 
mött upp med nägra ))guldkJimpaf)). Han visade 
och demonstrerade hela CoJJins amatörprogram 
ät Lagercrantz. Tänk er tre bord fyllda med 
smäckra Collinslädor. Därmed inte sagt att 
även andra apparater kan vara smäckra och 
snygga. 

Det här med utställningar i samband med 
ärsmötet är nägot som vi borde fortsätta med, 
Tack 8M6 för det trevliga initiativet! 

ORD 

Som synes vaT int1'esset fÖT de 
utställda apparaterna stort. Pd 
bildema skymtaT bland annat Mo
hawk, Apache och Oollins. 
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ENKELT 
SIDBilND 

Av SM2ABX, Rolf Forsgren, Hedgatan 36, Skellefteå 

»Hur kan ett sidband radieras, LF-en Förhållandet bärvåg-sidband 

har ju ingen bärvåg att »rida» på? 
 Bärvågen i en AM-signal varierar inte iFrågan torde vara alltför välbekant styrka. Den är hela tiden lika stark. (Åskådför de amatörer, som varit pionjärer för liggörande exempel: interferenstonen mellanIDSB här i landet och sökt hjälpa sina två AM-stationers bärvågor. övers. anm.). DeAM-vänner tillrätta i den oftast smärt låga frekvenser, som modulatorn avger, »bisamma omställningsproceduren från AM ter» mot bärvågen så att summa- och skill till ESB. nadsfrekvenser uppstår på ömse sidor om bärI oktobernumret 1960 av RSGB Bulle vågen, bildande två sidband. De sidofrekvensertin har G. R. B. Thornley, G2DAF, be som ligger under bärvågens frekvens bildarsvarat frågan på ett populärt sätt, och lägre sidbandet, de sidofrekvenser som ligger
vi tar oss friheten att återge hans reso över bärvågsfrekvensen bildar övre sidbandet. nemang i en fri översättning. Obs! Ar Bärvågen själv överför ingenting av talet eltikeln är skriven för AM-amatörer. ler musiken, modulationens innehåll överförs 

e n b a r t av sidbanden. 
Under årens lopp har författaren blivit mer Anta t. ex. att en sändare på 1000 kp/s 

och mer övertygad om att de svårigheter, som (kc/s eller kHz om ni hellre vill det) module
många amatörer tycks ha att förstå vad en ras med en 'ren ton på 2 kp/s. Den energi, som 
ESB-signal är, beror på den av både läroböc radieras från antennen består av tre helt skil 
och instruktörer grundlagda klassiska uppfatt  da högfrekventa signaler på 998, 1000 och 1002 
ningen om en kontinuerlig bärvåg för CW och kp/s (se fig. 1). 
vid telefoni en bärvåg, vars amplitud varieras Dessa tre kanaler av högfrekvent energi går 
i takt med talet. var för sig genom jonosfären och når motta

Har man väl förstått AM-signalens verkliga garantennen. Om mottagaren är rätt avstämd 
konstruktion, så kan man också förstå att ett så går de tre signalerna vidare till blandarrö
sidband kan radieras utan vare sig bärvåg el ret och blandas med oscillatorfrekvensen till 
ler sin spegelvända motsvarighet på andra si  mottagarens mellanfrekvensband. 
dan bärvågen. Om mellanfrekvensen är centrerad på t . ex. 

,460 kp/s, så levererar mellanfrekvensförstär
karen tre skilda frekvenser till detektorn 
462, 460 och 458 kp/s. Dessa tre signalers ge
mensamma effekt åstadkommer j detektorn 
den spänningskurva, som brukar kallas modu

AMPLITUD 

1,0 

usa 
9ge 
kHz 

C 
1000 
kHz 

öss 
1002 
kHz 

lations-envelop. , . 
Hur modulationsenvelopen uppstår kan visas 

med hjälp av visardiagram. 
0,5 Bärvågsvisaren roterar med en hastighet av 

460.000 varv per sekund (460 kp/s), den ena 
sidofrekvensens visare roterar med 458;000 v/s 
och den andra med 462.000 v/s. I jämförelse 
med bärvågsvisaren roterar den ena sidofre

FREKVENS 	 kvensens visare 2.000 v/s långsammare och 
den andra 2.000 v/s fortare. 

Fig. 1. Amplitud- och jrekvensjörhållanden ' Föreställer man sig bärvågvisaren stillastå
i en AM-signal, modulerad med en ende och ritad som en vertikal linje, vars längd 

2000-periodig ton. . 'motsvarar bärvågssignalens spänning (i vårt 
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fall 1 längdenhet), så blir var och en av sido Den skulle i mottagaren blandas till en mel

frekvensernas visare 0,5 enheter lång (effek lanfrekvent signal på 462 kp/s och vidarebe

ten i ett sidband vid 100 proc. modulation är fordras till deteh:torn. Bärvågens frekvens, 460 

lika med 0,25 av bärvågseffekten, och efter kp/s, skulle levereras aven lokaloscillator i 

som effekt är lika med E2R, 'så är spänningen mottagaren (~FO) och likaledes ledas till de

lika med 0,5 av bärvågens) och roterar åt var tektorn. Ett visardiagram skulle avbilda den 

sitt håll med en hastighet som anges av modu insatta BFO-frekvensen som en vertikal linje 

lationsfrekvensen (se tig. 2a). med sidfrekvensvisaren roterande runt den 


m€;d 2000 varv per sekund. Den 2.000-pe

riodiga tonen från modulatorn har alltså åter


l~tEV=2 vunnits - men ESB-sändaren levererade och 
I
l, 

, antennen radierade blott en enda frekvens 
998 kp/s.~. ~ USS\ lÖSS Om tonrnoduleringen i sändaren hade änd

OSS rals från 2 till 3 kp/s så skulle den radierade 
05 05 sidfrekvensen ha ändrats från 998 till 997 kp/s. 

Dw skulle ha blandats av mottagar'en till 463 
kc/s och tillsammans med BFO-signalen 460 

S 
US~IÖSS 

s 	 kp.'~; förts till detektorn. Och högtalaren skulle 
10 ,

,I
I ha g ivit ifrån sig ett pip på 3.000 p/s. 

PEV=O Om sändaren modulerats med både 2 och 3 
~ , b 	 kp{s, så skulle två signaler på 998 och 997 kp/s 

ha i'adierats från antennen. De skulle ha för
Fig. 2. Visardiagram, som åskådliggör hUT de valldlats till två mellanfrekventa signaler i 
t v å sidojrekvensspänningarna kombineras med mOIJ.garen, 462 och 463 kp/s. Detektorn skulle 
bärvågsspänningen (B) i modulationsenvelopen ha lämnat ifrån sig två toner - de 2 och 3 

(PEV = toppspänning i envelopen) . kp.'.'.l, som modulatorn avgav till sändaren. 

I ett visst ögonblick kommer de båda sid

frekvenserna att vara i fas med varandra och 

med bärvågen, d.v.s. alla tre visarna pekar åt 

samma håll och deras längder adderas. Den re

sulterande visariängden blir 2 enheter = mo

dulationstoppen (fig. 2b). Ett halvt varv (180°) 

senare är de båda sidofrekvenserna åter i fas 

med varann men i motsatt fas till bärvågs
 N\ 

frekvensen. Resultanten blir 1 - (0,5 + 0,5) 

= O (tig. 2c). Under alla andra rotationsvink
 B 
lar blir resultantens värde någonting mellan 

dessa ytterlighetsvärden. Modulations-envelo Fig. 3. MOdul,-xtionsenvelop (A) och resul

pen får det utseende som visas i fig. 3. terande utspänning (B) i detektorn. 


Om därför den resulterande högfrekventa 
spänningen från en sändare, modulerad till 100 
0/0 med en sinusformad våg, examineras med 

I'otnot: Kan någon hitta ett svenskt uttryckhjälp av ett oscilloskop, så får vi på skärmen 
för det engelska »beat-frequency». Vi säger ise vår gamla vän från de klassiska läroböcker
dagligt tal att en frekvens »biter» eller »bitar»na - modulations-envelopen. Härvidlag är det 
mot en annan, men det är en försvenskningviktigt att förstå, att oscilloskopet inte alls vi
SOl'1 ser väldigt illa ut i skrift. _sar det riktiga förhållandet mellan bärvåg och 

sidofrekvenser. Oscilloskopet kan inte skilja 
dem åt och visa varje frekvens för sig. 

Ja, oscilloskopet visar faktiskt ett kontinu
erligt panorama av spänningsvisardiagram. 
Det ser ut som om modulationen skulle öka FRISK LUFT bärvågens amplitud till det dubbla på toppar
na, men det är bara som det ser ut. 

Frisk luft är väldigt nyttigt och man 

ESB-signalen kan få många liter av den varan om 

Anta nu att sändaren ger ut en ESB-signal, man deltager i portabeltesten. 
undre sidbandet. Bärvågen på 1.000 kp/s och 
den högre sidfrekvensen på 1.002 kp/s skulle 
vara undertryckta i sändaren. Den enda signal Det är kul att köra portabelt! 
antennen skulle få ta einot och radi€ra vore då 
en kontinuerlig högfrekvent energi på 998 kp/s. 
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TEKNISKA 

NOTISER 

Redaktion: SM7SY, SM7ACB, SM7CKJ 

»SPARGLöD» 
Några av Weslinghouse TV- och radioappa

rater är försedda med en krets som gör att 
rörglöderna får cirka en fjärdedel av fulla ef
fekten även när apparaten är avslagen. Med 
detta vinner man att apparaten kommer 
igång inom några få -sekunder .sedan man 
kopplat på den. Elektronrörens livslängd sä
ges också förlängas avsevärt. 

Finessen går .ut på att sätta in en likriktare 
i serie med glöderna. I flg. 1 visas en sådan 
Westinghouse-koppling för en allströmsappa
rat. 

~ .. 
l 

Fig. 1. 

Om man använder parallellmatning av glö
derna måste man givetvis se till att likrikta
ren t·ål strömstyrkan i·fråga. Det finns numera 
kraftiga dioder (Texas' t . ex. ) som är så billi
ga att ekonomiska skäl inte bör vara något 
hinder för att använda parallellmatning med 
denna koppling. (Radio-Electronics, jan. 1962) 

· 12.8m F.!' I}' 12.8m :JJ '! ".'. 
3m 300" LEDNING

3m 300.1\. 
3m 52 ELLER 72 

KOAX n. 

KO 72A .g
BA~,(LL. ' 
BEl A- ,' 	 {p FP 

I. 

Fig. 2 a. Enklaste f{)rmen av G4ZU:s multi
band-antenn, den k,lJ,n köras pt'!. 80, 20, 15 och 
10 m. Fig. 2 b. FB-5 beamen utgöTes av tvt'!. 
.element enligt a stackade vel·tikalt. Det lägre 
elementet kan sitta st'!. lågt som 1,5 m öveT 
mal·ken. I regel sittm' ferrit pärlorna aJ,ldeles 
intili anslutningen till 300 'ohm sektionen, men 
lwn flyttas längs .antenntTåden fÖT att få bäst,~ 
anpassning till koaxkabeln. 

NY FLERBANDSANTENN 
G4ZU, välkänd för sina beamkonstruktioner 

och bird-cage-antennen, har utexperimenterat 
en multibandsantenn av ganska ovanligt slag. 
Det principiellt nya är att G4ZU använder fer
ritpärlor för att förlänga sin antenn. Genom 
att ferritmaterialet har betydligt större inver
kan vid strömmaximum än vid strömminimum 
varierar inverkan (vid en viss placering av 
pärlorna) från band till band. Det blir därige
nom möjligt att åstadkomma en antenn som 
fungerar bra på alla band från 80 till 10 m. 
Antennen matas via en 300 ohms sektion med 
koaxialkabel eller twin-Iead. I sin enklaste 
form ser antennen ut som i fig. 2 a ; fig. 2 b 
visar hur två sådana element kan kombineras 
till en beam med ganska betydande förstärk
ning på de tre högsta banden. På 80. och 40 
lär den gå minst lika bra som en dipol. Bea
men matas lämpligen med 72 eller (helst) 52 
ohms koaxialkabel. Genom att justera antalet 
ferritpärlor OCh/eller placeringen av dessa kan 
man uppnå lågt SWR på alla band. Genom att 
använda grupper av 25 ferritpärlor (Mullard 
B4-FX1308) trädda på antenntråden (1,2 mm 
diarn.) erhålles lägsta SWR, men enligt kon
struktören får man acceptabelt resultat även 
med bara 10 pärlor i varje grupp. Både anten
nerna säljes av The Minimitter Co., 37 Dollis 
Hill Avenue, London NW2. (RSGB Bulletin, 
dec. 1961) 

NOISE LIMITER-KOPPLING 
Den vanligaste störningsbegränsaren, an

vändbar för cw och ssb, är ett klippsteg in
kopplat någonstans i mottagarens lågfrekvens
del, oftast direkt efter detektorn (fig. 3). Un
der <förutsättning att störningarna inte har så 
stor amplitud att något föregående steg över
styres är inte en sådan limiter effektiv. En 
nackdel är emellertid att begränsningsnivån 
måste ställas in för hand allt efter signalstyr
kan. G2DAF redogör i RSGB Bulletin, .aug. 
1961, för en 'koppling, där denna olägenhet eli
minerats (fig. 4). 
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TRANSISTORISERAD NIVAINDIKATOR 
Denna krets, som endast drives av ett 9 V

_TilL 
1M LF - STEG 	 batteri, har en glimlampa för att indikera t. ex. 

en lågfrekvent spänningsnivå. Normalt är 
transistorn ledande, men när en kraftig signal 
kommer in på basen blockeras transistorn. 
Genom att kollektorstr(;immen då plötsligt upp
hör, uppstår en hög momentan spänning över 
drosseln. Denna spänning blir så hög att glim
lampan kan tända. 

Fig. 3. Exempel pt'!. noise limiter med manuell 
reglering av begränsningsnivt'!.n. Dioden kan 

lämpligen Val'a ett 6.AL5/EAA91 . 

Kopplingen fungerar på följande sätt: Låg
frekvenssignalen passerar genom Dl, som nor
malt ledande hålles genom att en positiv spän
ning lägges på Dl-anoden genom ett motstånd 
på 4,7 megohm. Denna positiva spänning er
hålles genom att D2 likriktar If-spänning som 
tas från slutrörets anod. Tidskonstanten (be
stämmes av R l och Cl) är vald så att Dl:s 
anod följer de relativt långsamma amplitud
växlingarna i t . ex. tal (och Dl förblir därför 
ledande). Vid en störimpuls stiger spänningen 

40 k 

0,51' 

ORD. 
LF-STEG 


R2 

+ 

39kl 


Fig. 4. R 2 måste finnas för att vissa vågformer 
av lågfrekvensen inte ockst'!. slwll klipp.as och 
medföra distorsion. Kopplingskondensatorerna 

pt'!. 0,5 /-iF fål' ej göras mindre. 

vid D1 :s katod så snabbt att katoden blir posi
tiv i förhållande till anoden - Dl släpper då 
ej igenom någon signal. Limitern ver·kar på så 
sätt automatiskt och blir effektivare ju större 
skillnad det är mellan störning och önskad sig
nal. 

Samma princip för noise limiters beskrivs 
också i 73 Magazine, april 1961, och i Elec
tronic Technology, nov. 1960. 

r---r---~~---- - 9 V 

-.INE 50 
EL. Ll KN 

10" 
--l~ 

LF I N 
6.8 k 

680 . 10 "' 

Fig. 5. Denna nivåindikatorkoppling är ett 
amel'ikanskt patent (nr 2.972.705). Lämplig 

transistor 2N408 eller 0072. 

SLOPA UTGANGSTRANSFORMATORN! 
Denna förstärkare består av fyra transisto

rer som arbetar i en bryggkoppling. På detta 
sätt kan man isolera högtalaren likströmsmäs
sigt utan hjälp aven utgångstransformator. 

Växelströmmen som flyter genom talspo
len begränsas inte av transistorerna utan av 
talspolens impedans. Kopplingen kan alltså ge 
c:a 18 fatt i en 8-ohms högtalare med 12 volts 
batterispänning och med lämpliga transistorer. 

I I I 	 t I HÖGTAL A RE 
3-16 OHM 

~~Oll1N:D;-

Flg . 6 

Alla transistorer skall vara av samma typ. 
Med moderata effektanspråk kan man välja 
t. ex. OC-72. Transformatorn kan vara en 
transistortransformator av ingångs- eller mel
lanstegstyp. (73 Magazine, mars 1961) • 

5M3-möte 	i Östersund 
Vid distrilktsmeetinget i höstas i Sundsvall 

bestämdes om ett vånrnöte i östersund, 'Och här
med inbjudes till sådant söndagen den 3 juni 
1962. Med hänsyn till de långa färdvägarna 
börjar vi först kl. 12 med samling vid kasern
vakten vid A4. Programmet är ej helt utarbe
tat men närmare detaljer kommer att lämnas 
i samband med utsändandet av QSL-korten 
vid månadsskiftet. Om tillräckligt intresse fin
nes anordnas på lördag kväll en träff med 
damer på underofficersmässen på A4. För den 
skull erfordras bindande anmälan senast den 
20 maj till SM3QJ, Roland Werleryd, Galopp
stigen 2, östersund, tel. 063-126 17. 

Välkomna till en trivsam SM3-träff. 

DL3 och östersunds Kortvt'!.gs
amatörer 

http:Kortvt'!.gs
http:klipp.as
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DX-red.: SM7ACB, GlJlI. StenvaJl 
Köpenhamnsvllgen 47 A, Malmö V 

Manuskript till QTC måste vara inlämnade 
ca 3 veckor före utgivningsdagen och detta be
tyder tyvärr, att de flesta dx-nyheterna inte 
kommer med i denna spalt. Det gör de där
emot i SSA-bulletinen, som kan ta in nytt ma
terial med mycket kort varsel. DX-spaltens 
bristande aktualitet är inte en engångsföreteel
se utan ett kroniskt problem. Jag har därför 
försökt få tag på lite mer »tidsoberoende» ma
terial : jag har skrivit till ett 20-tal mer eller 
mindre -rara dx och bett dem berätta lite om 
sig själva och sin amatörverksamhet. Resul
tatet är magert - jag har blivit bönhörd en
dast av SM5ZS/ZC6. 

EUROPA 
San Marino. Under de senaste åren har 

amatörverksamheten i San Marino varit obe
tydlig. M1H är nästan helt inaktiv och M1B 
har varit igång mycket sporadiskt förra året 
- nu bygger han om sin station och hoppas 
bli mera aktiv nästa år. HP9EO: s veckolånga 
M1-expedition resulterade i 1.500 QSO : n (var
av 600 W). De som ännu ej fått sitt QSL från 
honom kan försäkra sig om ett M1-kort ge
nom QSL direkt till HB9EO, Ralph Graeub, 
Untere Grabenstrasse 16, Zofingen, AG, 
Schweiz. Svarskuvert och IRC bör ge snabbt 
och säkert svar. M1SVZ och M1PGM deltog i 
ssb-testen 24 och 25 mars, adress för direkt 
QSL: IlSVZ, Via F. Dall'Ongaro 81. Roma 8. 
IlDFE planerar en tripp till San Marino i slu
tet av juni (troligen) och kommer att vara 
igång 4-5 dagar. 

Luxembourg. DL9KP kommer att köra som 
LX3KP 20-25 maj , men tyvärr finns inga när
mare uppgifter ännu. QSL via outtröttlige 
kortförmedlaren W2CTN, som uppskattar 
svarskuvert och IRC. 

Monaco. Efter turen till Luxembourg gör 
DL9KP en tur till Monaco och kommer att 
vara igäng ca tre veckor med start 22/7. QSL 
via W2CTN. 

Albanien. BY1CD säges köra portabelt från 
Albanien på 14 cw. Med tanke på den politiska 
situationen låter det inte alls otroligt, att sta
tionen är äkta. mnligt uppgift QSL via 
ZA2BAK. 

AFRIKA 
Nigeria. 5N2 är numera inte något svåråt

komligt prefix, ca 30 stationer är aktiva. En
ligt 5N2JKO är emellertid 5N2CPH och 
5N2JAS pirater. Adresser till följande signa
ler har -ej hunnit komma med i senaste call 
-ioken: 

5N2DPD 	 D. P. Darker, Ministry of Trans

port & Aviation, Civil Aviation 

Department, Lagos. 


5N2FEL 	 F. E. Ledger, Ex-Lands Nigeria 

Ltd., Barakin Ladi, N. Nigeria. 


5N2JRG 	 Dr. J. R. Golding, Dept. of Surge

ry, University College Hospital, 

Ibadan. 


Guinea. Enl. uppgift från ex-7G1A kommer 
snart prefixet 7G1 att bytas ut mot prefixet 
3X. 7G1B lär vara en svartfot. 

Prince Edward &. Marion Islands. ZS2MI 
kör regelbundet 14-15z på 14060 kc. 

ASIEN 
Mongoliska Folkrepubliken. JT1KDA är ak

tiv på ssb och har bl. a. hörts på 14337 kc. 
JT1KAA är enligt »DX-press» regelbundet ak
tiv på 14050 cw omkring 12z och även 02-03z. 

Trucial Oman. MP4TAO kör regelbundet ssb 
med en KWM-2a på 14 och 21. Han är vanligen 
igång n ==-16z. QSL kan sändas antingen di
rekt eller via DJ1BZ (som är en föredömligt 
snabb QSL-manager) . MP4TAM föredrar 14 
cw och MP4TAC hörs då och då på 21 am. 
Deras adresser: 

MP4TAC 10 Avenue Road, Gosport, Hants., 

England. 


MP4TAM A. H. Dicker, c/o Trucial Oman 

Scouts, B.F.P.O. 64. 


~MP4TAO 	 W. Sicke, c/o Decca Navigator 

Co. Ltd, Abu Dhabi, c/o A .D.M.A. 

Ltd., Das Island, via Bahrein, 

Arabian Gulf. 


SM5ZS/ZC med sin gamla station bestdende av 
Geloso rx och tx, nu är tx-en en Gonset ssb
exciter följt av ett pa med 4X811. Antenn81': 
Long-wire för 3,5 och 7, dipo l och gp för 14, 

dipol och quad för 21 Mc. 

älfjakt 
,I' II~===== 

Rl1vred.: SM5BZR, Torbjörn .Jansson, 
Aprllwsga.f.an 29, 4 tr., Välllngb)·. 

Tryckfels-N i Is, 

eller rättare sagf Ombrytnings-Nils härjade 

bland EM-reglerna i förra numret. Punkt 10 

skall lyda: 


»Tävlande deltar i jakterna på egen risk.» 

Stockholms Rävjägares häfte 

»Hur man blir en bra rävjägare» har visat sig 

gå åt så pass mycket, att det för närvarande 

bara finns ett fåtal exemplar kvar. En ny upp

laga är på gång. Beställning ·kan ske genom in

sättande av kr. 1 :50 per ex. på postgirokonto 

551185, Lennart Lerhammar (SM5CBD), En

skede. 


Trollhättan-Vänersborg 

Vi har haft 4 st. jakter lokaliserade mellan 

Trollhättan och Vänersborg. Av dessa gick 3 
till fots och en per cykel. Antalet saxar har 
hållit sig kring 5-6 st. och mesta segrare 
blev: 

1) - 6BXZ, 3 segrar, 1 andraplats. 
2) -6CU, 1 seger, 3 andraplatser . 
3 jakter har startat efter kl. 1800 vardags

kvällar och cykeljakten hölls en söndag. 
Intresset tycks öka så sakta och f. n. har 

vi c:a 9 saxar. Betr. jaktmetoder, så br.ukar 
vi ha 3 rävar, som alla skall besökas. För dem 
som är oldboys, vore 1 räv ytterligare, som 

ZC6 - Gaza. Bosse, SM5ZS/ZC6, som glatt 
mnga SM-amatörer med Gaza-qson, återkom
mer till Sverige ungefär samtidigt som detta 
publiceras. 	I ett brev berättar Bosse om be
svärligheterna med licens för sin Gaza-aktivi
tet. Suffixet / SU kunde inte användas eftersom 
Gaza inte 	är rent egyptiskt. UN gav tillstånd 
att använda suffixet j4U, men efter några må
naders aktivitet med detta UN-call drogs till 
ståndet in. Guvernören i Gaza gav då tillstånd 
att fortsätta med Palestinas prefix ZC6 (men 
som suffix). Svenska försvarsstaben har utde
lat stationssignalen SL5BA till den svenska 
Gazabataljonen och Bosses efterträdare, Boris 
SM7TV, kommer eventuellt att använda anro
pet; riggen är emellertid Bosses och han tar 
den med sig hem. Ca 1500 QSOn har avver
kats med 	den, de senaste månaderna så gott 
som enbart på ssb. 

I detta sammanhang kan också nämnas att 
den gamla signalen ZC6UNJ troligen kommer 
att höras 	på banden snart igen. Det är ex
5N2KHK som tänker köra från UN-zonen mel
lan Israel och Jordanien. 	 _ 

bara skulle krysspejlas och inprickas på kar
tan, att föredraga, om man kunde komma 
fram till lämpligt tidstillägg per felmillimeter. 

Det är möjligt, att vi kommer att pröva nå
got sådant i vår. 

SM6CU 

Malmö 
Rävjakten här i Malmö bedrives rätt spora

diskt. Det största antaIet saxar vid en rävjakt 
har varit 7 st. Det senaste året har vi haft en
dast 2 st. jakter. Flera av rävjägarna bedriver 
studier på annan ort, så det har varit svårt att 
samlas. Men det ser ut att bli något bättre 
nu med några nya medlemmar. Vi har väldigt 
dålig natur här runt Malmö. Närmaste större 
skog är c :a 3 mil bort, och den är »utjagad» 
vid det här laget. 

SM7CLC 

Nu över till lite större evenemang 
SM-62 kommer att äga rum i Västerås, som 

meddelades i förra numret. Tidpunkten är inte 
fastställd ännu, men det blir vid normal SM
tid, dvs. slutet av augusti eller början på sep
tember. 

Till EM har bara en anmälan kommit. Hop
pas verkligen, att Sverige blir lite bättre re
presenterat. 

Innbydelse til Nordisk mesterskap i »revejakb> 
NRRL har i år den glede å innby til Nordisk 

mestel'skap i >revejakt». Konkurransene vii bli 
arrangert 	 av Asker og Baerumgruppen av 
NRRL, og blir holt i variert skogsterreng like 
utenfor Oslo. Dato for arrangementet blir lör
dag 11. august 1962, og konkurransen holdes i 
dagslys. 

Frekvensbånd blir 80 m , antagelig mellom 
3.5-3.6 Mc/s, og sender input mellom 2-10 
Watt. 

Vinner blir den som finner 3 av 4 »revel':!, på 
korteste tid. Rekkefölgen av »rever» er valg
fri, likeså hvilken rev som skal utelates. 

Konkurransen er ment å vaere individuell, 
med hvert 	deltakende land kan stille ett tre
manslag. 

Her vii de 	to beste på hvert lag telle i en 
lagkonkurranse. 

Påmelding tu konkurransene sendes tu 
NRRL, Postboks 898, Oslo, Norge, ikke senere 
enn 15. juni 1962. 

Påmeldingen må foruten deltakerens navn , 
og eventuelt kaldesignal, også inneholde anta tt 
tid for ankomst og hvilken transport som be
nyttes. (Bil, båt, tog eller fly). 

LA1KG, S. BjÖTndal 
revejaktsmanager 

Jaga räv på tysk mark 
kan man göra den 24 juni i samband m ed den 
internationella amatörträffen i Konstanz invid 
Bodensjön. Det blir 80 m-mobil rävjakt med tre 
rävar kl. 0930-1200, och mellan kl. 1000 och 
1200 en tvårävsjakt med ,både 80 och 2 meter. 
Priser vinkar. ~ 

http:Aprllwsga.f.an
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5BQZ 	 Hörda voro: 4KL, 6CNT, 68NP, °6Cn, 5CHH,Är det någon som åker omkring i Sydtysk SM5CAX mobil 	på 144 
7YO, 7CJF.Iand i slutet av juni sä tag med saxen och Lasse har följande utrustning: rx blåslampa med. hf4KL 	 Condx goda mot SO men ej mot stockholm. Om

steg kopierat från HW-30, tx med pa 2E26, Input' 9 W, 
skärmgaller mod., qrg 144,13 MHz. Ant. halo ( bil: Sim

försumma inte tillfället att träffa kul hams och byggd TX 35 W med ordentlig drivning. till 832. 
Ktlrde 16 stn och hörde 9 andra. 

5CHW Min bästa test hittills, fick tyvärr ej 7ZN.
rävjägare. 

ca). Tx är ännu inte topptrimmad men trots detta har
ORD tvåvägskontakter på ca 30 km kunnat genomföras. 

5CRR. 5AVS. Min QRG 145,38, mobilt 114,90. 
6CSY Jättefin aktivitet här I $M6. Kond. normala. 

5AII 	 Starka lokala QRM. Hörde 5CHV, 5FJ, 5CPU, 

Senaste nytt om SM 1962 
Hörde 5FJ, 5A.RQ, 6Cn, 7ZN. Oscar II5ASK 	 QRG 145,35 och 144,24 (gamla QRG-n).Från 	Västeräs har just kommit ett medde

4CDO 	 Ny konverter med 6CWA QRG 144,105. SM6PU meddelar, att han av Oscar Association ut
lande 	om att ärets Svenska Mästerskap kom 5RK 	 Körde 5CHV med antennen fastlåst mot Nacka. setts till kontaktman för SM. Olle sl,river: 

W 
Innehavare av VFO pä 2 meter bör observera att >En ny sattelit 'OSCAR II' kommer att skickas upp 
Samma regler gäller här som på and ra band, dvs. Inom en snar framtid, enligt sista news sker detta i 

mer att hållas första lördagen och söndagen i 
september, dvs. 1 och 2 september. Mer om 

Inte ligga kvar på ett DX och köra! maj. Kommer att bli nästan exakt kopia av OSCAR I.
detta i nästa QTC, då det bland annat kommer 4COK 	 Bra konds i början av lesten, sämre senare. Man fick In många rapporter pö. OSCAR l, men man 

6CSO 	 Goda konds, men Mrde Ingen SM5. 6eJl hörs vill nu ha ä ndå fler på OSCAR II, helst från så många 
bra varje test, men ej QSO ännu. Min QRG olika platser som möjligt. Rapporterna indelas i tre 

en inbjudan och närmare detaljer. 
Det är tio är sedan vi jagade SM-rävar i 

144.76. 	 klasser: ..,
Västerås. Vi som var med redan på den tiden 5CDR 	 QRG 144,25. PSE alla SM1 vtlnd antennerna mot l) En enk el 'l heard it' rapport sl<riven på ditt QSL
minns fortfarande de trevliga jakterna och östergötland oxo! 	 kort uppta gande datum, tid (GMT) första gången hörd 

OH0RJ Varierande 	 konds. Hörde 1CNM, 5AEZ, 5CHH, och sista gången hörd, signals tyrka, och antal 'HI' perde .fina arrangemangen. SM5IQ skrev i QTC 1 
 5IT. 5AVS, 5LZ samt troligen 7ZN. 10 sekunder. Sänds till: Project Oscar Association, P . O. efter SM'et: »En sak kan jag konstatera redan 5CAX Htlrde abt 10 st ytterllagre. QRG 144,33. Box 183, Sunnyvale, California . U.S.A. 
nu; arrangörerna har gjort en fin prestation, H, 6CQU QRG 144,07. Hörde 7BLO, 6CJI, 6CYD. 2) Rapport skriven på speciellt formulä r för OSCAR 

5FM 	 QRG 144.18.och saken är nu alldeles klar, att SM i rävjakt Norrköping. 	 l. Upptar det ovannämnda + riktningen till satelliten 
OH0AZ Bra konds första timmen , sedan sämre. Hörde (även I hÖjdled) och dopplereffekten. Formuläret finnshar blivit en institution, som kommer att leva 	 51T 59 plus. avbIldat I QST Juli 1961 och CQ Okt. 1961.vidare.» Aktivitetstesten 	 5BEI Flyttat till Stockholm. QRG 144,28. 3) Rapport skriven på speciellt formulär för OSCAR II. 

1\farsomgängen 	 3LS QTH Stlrforsa 10 km väst Hudlksvall.De orden har ju med åren visat sig riktiga 	 Upptagande bl. a. dopplereffekten, satellitens position,
4CYY 	 QRG 144.9. Hörde 4COK, 4CXL. 5ARQ, 5CPU,SM7ZN SM5CHV höjd, avstånd m. m. För att få fram dessa detaljer ford

SM5LE 143 SM5CKG 42 ras det att två stationer samarbetar. Närmare detaljer om 
och det är med glädje som vi alla kommer att 154 42 	 6YH. 
åka till Gurksta'n och jaga räv i höst. SM5BSZ 138 SM5RK 41 	 detta kommer att finnas i QST mars och aprllnumret.

ORD 	 SM5ARQ 136 SM4COK 38 Alla rapporter verifieras med OSCAR II QSL kort. 
SM5CAY 130 SM4PG 38 Här en del egna ial,ttagelser om OSCAR I som kanske 
SM6PF 130 SM6CSO 35 kan vara till ledning när du skall lyssna efter OSCARSM5U U donerar silvertallrik även förSM5LZ 129 SM5CDR 31 II. Tiderna blir l<anske inte desamma, det beror på. när 
SM5AEZ 115 SM5CDE 29 C-amatörerna satelliten skickas uPP. OSCAR II I'ommer att få samma 
SM5FJ 115 SM1CUI 28 bana s~m OSCAR l, alltså nord-sydlig. För det första

-UU, 	som tidigar. skänkt stilfulla och dyrbara vandSM5BQRj6 110 OH0RJ 28 	 btlr man veta när den skall höras så man slipper ligga
ringspriS till a}J;:t1vitetstesten. har nu beslutat ihågkommawwv SM5AVS 109 SM5BKS 26 	 och )yssna i onödan. Har man bara hört den ett par
även C-amatörerna. Därmed fär deltagarna i leslen, förSM5CPD 105 SM5BRD 26 gånger är det inte svårt att I fortsä ttnin gen kunna fÖlja

SM5WP 97 SMGCAX 25 utom äran, ftlljande vandringspris att tävla om varje år: den. Passertlderna kan räknas ut för flera · dagar I för
1. Sjndaramatörer certifikatklass A och BPROPAGATION NOTICES SM5CJF 91 SM6CQU 23 	 väg. Har man en jordglob och spänner en ·tråd runt2.» » CSM6PU 88 SM5AGM 23 den, vilken motsvarar satellitbanan , ser man när och 

SM5CMM 83 SM5CJI 23 3. Lyssnaramatörer var den skall höras.Frän WWV sändes som bekant standardfre SM6YH 80 SM5FM 20 Reglerna för det nya vandringspriset är I stort sett de
kvenseroch tidssignaler på .frekvenserna 2,5 SM5AVYj5 77 SM5DEA 17 samma som gäller för klasserna A och B (dvs. del som OSCAR l I<unde höras under 2 eller 3 åtföljande passa' 

ger (möjligen 4) 2 ggr om dygnet. en vid midnatt medhittills stått öppet för samtliga sändaramatörer men somSM5CPU-5,0-10,0-15,0-20,0 och 25,0 MHz. Sändning 72 SM1BT 16 	 rIktningen söder-norr och en på förmiddagen med riktnu överförs att gälla klasserna A och B). SlirbestämSM5BQZ 70 OH0AZ 15arna 	äro kontinuerliga men avbrytas under melserna är följande: ningen norr-söder. OSCAR l omloppstid var I början något
SM4KL 69 SM4AMM 15 över 92 min., när batterierna tog slut var den nere ien 4-minutersperiod med början ungefär 45 SM5AZG 66 SM5BEI 15 	 De tävlande C-amatörern a skall före årets slut tillJ 91 min. och 10 sek., beroende på att satelliten kom
SM5CHW 	 SM5FJ insända en skriftlig försäkran om att vederböranmin. över varje timme. Vid slutet av denna 65 SL5ZQ 8 	 närmare jorden. Passerade den t. ex. rakt över mitt QTH
SM5AII 55 7 	 de under året inte innehaft högre certifikat än C eller,SM4KMj4period (Ulig. 49,5 min. över full timme) sändes 	 var den htlrbar i max S min. 30 sek. Pid ett sådant till 
SM5CHH 53 SM3LS 6 	 om den tävlande under året överftlrts till högre certi 

fälle hörs också de passager som ligger 92 min. före ochäven s. 'ko propagation notices avseende sträc SM1CNM 52 SM5CLZ 6 	 (ikalskJass än e, vilka månadsomgångar han under åretl 

efter denna. men under kortare tidrymd. Är det ingen

kan över nordatlanten. SM6CSY 51 SM4BNB 4 passage rakt över mitt QTH hörs den vid två tillfällen 
tävlat som Cam-atör. 

Segrare är den C-amatör, som uppnått högsta poängSM7BLO 31 SM4CYY 4Dessa notiser sändes på telegrafi och bestå 	 (i vIssa fall vid tre passager, den ena då hörbar l baraunder 9 månadsomgångar eller, om ingen kandidat medSM5ASK 46 SM5BFE 3 ett par minuter och i en viss riktning). Jorden vrIder sigav bokstäverna N, W och U följda av ett num SM4CDO 44 SM1DIA l 	 9 redovisade omgångar finns, den som har högsta poäng 
p närmast följande antal månadsomgångar. cirka 23 grader åt öster medan satelliten går ett varv. 

mer och avse konditionerna vid sändningstill  Det gör det att man först hör den banan som går öster
Lyssnare: 	 Enligt donators önskan kan priset retroktlvt utdelas

fället. 	 om oss, sedan den som passerar rakt över och sist dentill bäste C-amatör I den tidigare avdömda tävlingen för
SM5·3305 141 SM7-3123 55 SM5-3147 25 	 som går väster om oss. Satelliten gick omkrIng 16 varvW 'betyder: jonosfäriska störningar äro i antä	 år 1961. De tävlande uppmanas härmed att till - FJ In

Sen logg: SM5LT 34 	 per dygn. Nästa passage kommer då omkring 24 tim.sända anmälan enligt Ovan. Ftlr att underlätta kontrolgande eller ,väntas. 	 24 min. senare än föregående dags passage och bananlen skall för detta tillfälle uppges vilka månadsomgångar
U betyder: ostabila konditioner men kontakter Kommentarer: vederbörande deltagit som C-amatör samt uppnådda po något förskjuten västerut, ·ca 6 grader. 

äro möjliga med hög ~ffekt. 7ZN Hörda och anropade: 5WP, 5LZ. 4COK, 4AMM, ängsummor för varje omgång (bläddra tillbaka i tidigare När satelliten dök upp vid horisonten kom den mycket 
4CXL, 6CNT, 7BYB, 7BCX, OZ7LX. nr av QTC ). Anmälan skall vara Insänd före 1 juni snabbt. Signalstyrl,an ökade flera S-enheter på ett fåtal

N betyder: ingen varning. 5BSZ Hörde 6YH och 4CXL. Lyssnar för SM2·3 om 1962. sekunder. Som regel var den då abt S3-4 när man först 
Siffran avser ,beräknade konditioner under kring 2230. Htlrde ej 4KL denna gång. Segraren för 1961 får sitt namn gratis ingraverat på hörde den. När den försvann var det samma sak, den 

närmaste 12 timmarna och har följande be 5ARQ Konds mot SM6 ocb SM4 bra, ostabila konds tallrJl<en , som därefter översändes. Han får sedan på sätt sjönk i signals tyrka mycket snabbt. Styrkan var när 
mot SM5. som gäller för de båda andra vandringsprisen sända över OSCAR l passerade rakt över mig uppe i S9+ (jag hade

tydelse: en 10 el yagi riktad mot zenlUll. OSCAR l sände sina6PF Någon stockholmare mellan 145 och 146 hördes dyrgripen till segraren 1962, som själv får låta gravera
1 omöjliga inte heller denna gång. sitt namn och i sin tur sedan sända över den tiH segra ' HI' mycket snabbt (lO HI på 6 sek.). Men när bat

2 mycket däliga 5AEZ Hörde 6PF men NIL från SM1 denna gång. ren 1963 osv. terierna började ta slut mlnsl'ade hastigheten betydligt. 
5BQRj6 och 6BTT (loggskrivare). Körde från Vaberget Var till slut nere på 10 HI på 21.5 sek. De sista dagarna

3 däliga fungerade inte satellitens tecken givare utan signalernamed en HW 20. Första nio QSO med en HALO, l UKV-brödernas namn ber jag få rikta ett varmt tack

4 hyggliga till däliga resten med en 4 över 4. QTH fb 226 m över ha till -5UU, Hugo, för den fina gåvan. kom sporadiskt. 


5 hyggliga vet och c:a 3 km väster Karlsborg. För att lyssna efter satelliten behövs Ingen specleU 
5CPD Konds bra. Hörde 6PF och 5BIU. utrustning. Vad antenn beträffar går det även med6 hyggliga till bra mindre sädana. Den bör inte ha för liten strålningsvinkel,::;CJF 	 Konds verkade fina. Finns det inga stockholma

det blir svårare att hitta och följa satelliten då.7 bra 	 re kvar över 145 MHz? Harry, OH0AZ lyssnar varje kväll kl. 1900
8 mycket bra 	 6PU Aurora de första timmarna men för svag för Hjälp till att vidarebefordra nyheten att OSCAR II är 

144 MHz. 
GMT på 2 m efter SM-stationer i den mån han 

i luften, när den dagen kommer. Om du skulle få hörakan vara QRV. Kör VFO och endast fonl.9 utmärkta 5AYYj5 Körde frn LRA klubbstuga med 10 W och 8 el OSCAR II, pse rapportera den. Jag kan också vidarebe
-LN beam. Hörde SL5ZQ med 589. Min QRG 144,43. 

fJNF 
fordra rapporter. 
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Utdrag ur min logg som kanske kan vara till någon To our friends abroad 
vägiedning: 

23.12 	 SNT 0939.0().......{)946.00 10-120' Some of you have asked for the rules concernlng our 
1110.45---1118.45 330-185 V.H.F. award WASM 144. In fact , a summary of these 
1245.30-1247.30 275---255 rules has been published in the Region I V .H .F. News
2307.00-2313.30 130- 40 lelters a few yars ago but I am glad to have them re

24 .12 	 0037.50-0016.15 205--- 15 printed here. 
0211.30---0217.45 240---340 (1) You must have verified two-way contaets on 144
1002.00-1010.00 350-135 146 McJs with at least one SM or SL station in eaeh 
1134.20---1141.40 310-210 of our seven district s (SM1-SM7) . Cw Or phone. Cross
2329.50-2337.10 150--- 30 band conlacts are not eJigibJe.

25.12 	 0101.10-0109.23 220---255 (2) You may use different qths prov lded that they aro0855.30-0859.45 ? 0- 95 situated wlthin a circle with a radlus no longer than1025.00-1033.16 340-160 
50 kilometres.1158.00-1202.15 305---220 


2222.20-2226.10 120- 60 (3) You may send your verlflcatio'ns to the V.H.F. 

2351.40-0000.05 185--- 25 Manager of your Society. He is authorlzed to check the", 


26.12 	 0124.45---0132.00 230---350 and he will let me know If you have quailfied for th. 
0916.00---<l923.05 0-125 diploma. You need not send eilher rRes or money. 
1047.15---1055.27 330---200' (4) Up to now, 42 WASM 144 have been distributed, 

PS. among them No. 29 to LA3AA and No. 40 to UR2BU. 
Rapportbiad kanske kommer frän USA men vet inget Good Iuck to you! "" 

därom 	ännu. Vidare upplysningar kan erhällas frän mig. 

DS.» 


SM5AMW 
ber att fä annonsera att han inom kort äter är qrv pä 

114,80 MHz. 


U KV-litteratur INTERNATIONELLEn sändaramatör. har för mig visat upp en cirkulär· 
skrivelse från en bokhandel i Göteborg, vari man er

bjuder »aktueil litteratur inom radlo- och televlsionstek AMATÖRTRÄFF 

niken». Vär sagesman hade blivit intresserad för och köpt 

Uitra-Shorlwave Handbook, vilken ingär som nr 56 i 

serien Bernhards Radio Books och omfattar 64 sidor samt 

kostar kr. 2 :50 plus frakt. 23-24 juni 


Jag har även fätt tillfäile att läsa boken. Den är av 

pävrast tänkbara utförande (mängfaidigad skrivmaskins

stil) och innehåller konslruldionsbesltrlvningar som är 

ungefär 20-25 är gamla. Enligt min personliga uppfatt  Konstanz vid Bodensee 

ning är häftet· värdelöst och kan lugnt överlämnas vid 

nästa pappersinsamling. Hur kvalilen kan vara pa. serIens 

övriga häften, som i pris varierar från kr. 1 :00 tiil kr. 

8:55, vägar jag inte uttaia mig om. 
 Traditionsenligt blir det amatörträff i den 

lilla staden Konstanz 1 sydöstra Baden invid 
Debatthörnan Rhens utträde ur Bodensjön.

SM7BAE, Kjell, skriver: 

»Om jag förstår DL-QTC rätt , sä är alla där utiysta 
 Med anor 	från 500-talet har småningom 

lesler internationella. Jag anser atl det bör också våra byggts upp industri och många vackra bygg
vara. Får vi stryk . sä beror det bara pä att vi är så nader som 	tillsammans med den vackra natu
mycket sämre. Möjligheterna är lika stora (nästan). Vi 

hade haft mycket stora chanser atl klara oss I t. ex. 
 'ren har lagt grunden för en ganska betydande 
Region I-testen , om vi aHa varit Igäng, hade vi då sökt turistnäring. Staden är alltså synnerligen väl 
upp lämpliga qth:n hade det gätt ännu bältre. Se på lämpad att ta hand om glada amatörer på
OZ och DL, de reser 30- 40 mil för att komma till ett meeting. .lämpligt qth och det är Inte ba ra några stycken som gör 

det utan en mycket stor del. I programmet hittar man många intressan


Frän dx-fronlen annars inget nytt. Urusla conds i år, är 

igäng pä al<tlvitetstesten men hittills nil pä 70 cm. Har 
 ta saker såsom utställning, mobiltävling (ut- o 
ny konverter med svängburkar byggd enligt Din beskriv ländska deltagare kan få specialtillstånd för 
ning i QTC, den fungerar mycket bra. Har förstäs nyare mobilstationen under mötesdagarna) , 	 rävjak
rörtyper (EC88) l den .• ter, stationer i gång på alla band och med spe

Kjell ber också. att fä varna för longyagi-beskrivningar cial-QSL, ham-fest m. m., m. m. För dem som 
plankade efter VHF-handboken. Otaiiga amatörer har, tänker besöka mötet kan den här adressen 
som Kjell påpekar, nödgats konstatera att de inte fun

gerar. 
 vara bra att känna till: DARO-OV Konstanz, 

Det där har faktiskt päpekats tidigare ! spalten, även Ing. R . Kuhne, Mittelweg 12, Konstan.z 3, 
om det dä skedde mera en passant l samband med glim Västtysk/and.tar från konferensen i Folkestone sommaren 1960. Jag 
minns, att DL3FM uttalade sig kritiskt mot VHF-hand Antagligen kommer två stationer att vara 
bokens longyagis. Karl har själv publicerat en longyagi igång under de två mötesdagarna. Signalerna
beskrivning för 144-146 Mc och den har föregätts av 

mycket grundliga utprovningar. Om jag fär hjälp med att blir DL0IM (80 m) och DL0KB (80-10 m). 

fä fram dr Liekfields mältuppgifter, ska vi publicera 
 ORDdem i QTC. 

NOl'disl{ 	VHF-test 
5 och 6 maj! 

Ta en titt på sidan 129. 
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60' 

S2' 30QRA LOCATOR FÖR SM 
<S. 

Av SM5MN, K. E. Nord, Abborrv. 4, Linköping 

37 ' 30 

Systemet, som kommer från Tyskland, byg
ger på ett rutnät utmed kartans längd- och 30 ' 

breddgrader. Därvid görs en första grovuppdel
ning på så sätt att man låter rutans ena sida 22 ' 30 

(I öst-västriktning) omfatta 2 längdgrader och 
riltans andra sida (nord-sydlig riktning) om IS" 

fatta en breddgrad. Varje sådan ruta beteck
7' 30nas med 2 bokstäver. De för Sverige aktuella 

bokstavsrutorna visas på bild 1. 

m ~ ro ~ ~ ~ m 00 00 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 \8 m 

2\ ~ U " U H n • ~ m 

3\ ~ D ~ M • n M • ~ 

41 ~ U .. U U ., 4' a ~ 

~ ~ ~ M ~ ~ n ~ ~ 60 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 

7\ n n M H H n H H 60 

12' 24' 36' 	 48' l· 12' 24' 36' 48' 2'
70· 

Bild 1a. 

6" 
Man uppsöker först stora bokstavsrutan och 

6&' fastställer exempelvis att man bor i rutan IT. 
Genom ytterligare uppdelning kommer man se6TO 
dan fram till att QTH är beläget inom siffer

66° rutan 60 och vid ytterligare finuppdelning 
hamnar man kanske i lilla bokstavsrutan b. 

65' Stationsort i exemplet skulle alltså bli IT 60 b. 
(Den som bor mitt i ruta 60 får QRA IT 60, 

6,,° eftersom dess lilla mittruta saknar bokstav.) 
Det bör observeras att den vägledning, som 

63' här ges, måste kompletteras genom anskaffan
de av mel' detaljerade kartor. Bokhandlarna 

62.° har utmärkta översiktskartor över Sverige 
med longitud och latitud inlagda. För faststäl 

61° lande av den mindre bokstavsrutan (bild 3) 
blir det nödvändigt att skaffa sig Generalsta

60" bens kartblad över hemorten. 

S~· 7' 30 

SSO 
h a b 

sr" S' 	 1-····· .. .~ .... "" ... .. ,~ 

g 	 c56° 

2' 30" 

2','ztO f e d 
-'SBVR 

Bild 1. 	 o 
Varje bokstavsruta delas sedan i ytterligare o 4' 8' 12 ' 10 delar i öst-västlig riktning och 8 delar i 


nord-sydlig riktning. 'Därvid erhålles 80 del Bild 3. 

rutor, som betecknas med siffror från 01--80, 

se bild 2. Om Du tycker att det här verkar krångligt 


Varje sifferruta uppdelas sedan ytterligare i så studera i lugn och ro bilderna ovan ytter
9 delar och betecknas med små bokstäver i en ligare ett par gånger i stället för att genast 
lighet med bild 3. Observera att mittruta,n sak skriva till -MN eller -FJ. Dels har vi inte 
nar bokstav. mycket mer att orientera om i denna fråga, 

Handhavandet av denna QRA-locator blir i dels är vår tid för enskild korrespondens med 
korta drag detta: läsarna ytterligt begränsad. _ 

GP I HP 

10° IZ· ,~. 16. ISO '/.0· 

http:1047.15---1055.27
http:0916.00---<l923.05
http:0124.45---0132.00
http:2351.40-0000.05
http:2222.20-2226.10
http:1158.00-1202.15
http:1025.00-1033.16
http:0855.30-0859.45
http:0101.10-0109.23
http:2329.50-2337.10
http:1134.20---1141.40
http:1002.00-1010.00
http:0211.30---0217.45
http:0037.50-0016.15
http:2307.00-2313.30
http:1245.30-1247.30
http:1110.45---1118.45
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FM 
MODULATOR 

m/OH20V och OHIOA 

Av Lasse Olsson, SM3AVQ, Femte Tvärgatan 43 2 tr., Gävle 4. 

Undertecknad ådrog sig för någon vecka se delen så består ju modulatorn av ett fåtal 
dan ett sändningsförbud av Televerket p. g. a. komponenter. Dessa komponenterna finns till 
BOl på mellanvåg genom korsrnodulering i en höger om den streckade linjen och har place
centralantennanläggning (enl. Televerkets rats på den kopplingsplint som finns i Geloso
repr. ) . Djupt deprimerad satte jag mig att VFOn. Inkopplingspunkten är framdagen ( i 
leta eft-er en lämplig koppling att åstadkom modell 4/104) till stift · 1 på plinten och löd
ma frekvensmodulering i min Geloso-VFO örat bredvid är ledigt, vilket är bra vid byg
4/104. Fann genast beskrivningen i QTO nr get. Jag hade som vanligt ej alla komponen
12/61, byggde ett exemplar, som inte funge terna till denna modulator och det som står 
rade alls. Bytte alla komponenter och byggde inom parentes på sch'emat är dom ändringar 
ett exemplar till, samma resultat! Gav upp jag gjort. E0040 är ett fint rör verkar det, 
försöken med denna koppling (SRI Rune). men också en aning dyrt och borde väl bäst 
Delgav -3AGN mitt problem, och några da ersättas med E0083 (men jag hade inte det 
gar senare meddelade Erik att OH10A hade heller). Den som har en »klippt och friserad» 
fin kvalitet på sin FM. Brev till OH10A med LF-signal av lämplig styrka i sin AM-modula
IRO bifogad gav mig omgående en beskriv tor behöver väl inte bygga LF-delen utan kan 
ning på hans FM-modulator. På fredagskväl med en omkopplare ta ut en LF-signal till 
len då frugan tvättade håret satte jag ihop FM-modulatorn och på så sätt få sin sändare 
modulatorn och på lördagsmorgonen så fanns kompletterad med FM för en kostnad av un
åter SM3AVQ på 80 meter i frukostklubbs gefär 5 kronor (och utan rör dessutom!). Med 
QSO utan BOl. Ärligt talat så hade jag varit hopp om att jag hjälper någon i BOl-nöd re
lite skeptisk mot kopplingen, ty den var ju kommenderar jag kopplingen på det varmaste. 
så fantastiskt enkel. Med undantag av LF- Vrid inte pd tör mycket sving! _ 
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RÄVSAX för 2 och 80 

När vi förra året hade EM i rävjakt här i 

Stockholm såg jag att YU3BA, Toni, hade en 
liten men bra transistoriserad rävsax med sig. 
Till min förvåning berättade han att den för
utom 80-meterssaxen även innehöll en konver
ter för 2 m eter. Jag tänkte att den kunde vara 
bra att använda här eftersom det råder brist 
på transistoriserade rävsaxschemor så bil.d jag 
Toni skicka ett schema på saxen och· det har 
han nu gjort. Jag citerar ur Tonis brev : 

1. 	Båda mottagarna skulle vara små nog att 
ge lätthanterlighet när man springer i 
terrängen. 

2. 	Det skulle vara ferritantenn för BO-me
tersmottagaren. 

3. 	 2-metersantennen skulle vara liten och lätt 
utan några kablar som kan gå sönder eller 
glappa i prekära situationer. 

4. 	80-metersmottagaren skulle byggas på 
längden och vara vinkelrät mot antennen 
för att man ska kunna sätta kompassen 
på mottagaren. 

6. 	Strömförbrukningen skulle vara så liten 
som möjligt. 

~I 

1,5 k . 
Jkll :rODD 22 k 

o L 

Lågfrekvensförstärkaren 
Låt oss börja i slutet - med förstärkaren. 

Den är inte så mycket att säga om utan att 
den kan byggas på många sätt , varav detta är 
ett. Figur 1 säger det mesta. 

80-metersmottagaren 
Av erfarenhet visste jag att utan högire

kvenssteg och med bara ett MF-steg skulle 
känsligheten bli tillräckligt hög och selektivi
teten tillriickligt bra för denna typ av motta
gare. För att förbättra stabiliteten har jag satt 
i'n en BFO för telegrafimottagning. Med en 
grid-dippa kan man lätt finna rätt induktans 
på spolarna. Uttaget på L1 är omkring 1/ 5 
från den heta änden av spolen och är evsedd att 
via en strömbrytare gå till sidobestämningen. 
I mitt fall fann jag att det räckte till att sätta 
ett finger på sidobestämningsantennens uttag 
och alltså själv fungera som antenn. 

Uttaget på L3 skall vara omkring 118 från 
den kalla änden av spolen. Kollektorströmmen 
i blandaren ligger under 1 mA. Känslighetskon
trollen sitter i MF-steget och fungerar till 
fredsställande. 

Av SM50T, Lennart Kinnman, Lievä
gen 2, Roslags-Näsby, som översatt 
och bearbetat ett brev från YU3BA, 
Toni Bro~i~. 

BFO-n är inte direkt ansluten till MF-steget. 
En liten kondensator på några pF gör ingen 
större skillnad. MF-transformatorerna är en 
samma sort som den som sitter i BFO-n (stan
dardtyp med MF 482 kHz). 

2-meterskonvertern 

Eftersom jag inte hade någon tillräckligt 
högfrekvent transistor till hands satte jag inte 
på något HF-steg. Jag väntade -inte ' någon 
nämnvärd förstärkning aven 00615. 

Som schemat visar är konvertern i själva 
verket bara en kopia aven blandare som an
vändes i många kommersiella UKV-mottaga
re. Om man använder en 00615 uppnås bästa 
resultatet när kollektorströmmen är omkring 
1 mA. 

:: ..~._, e>i.Hso1 • D ~~ 

~:: ll: 

'I ~ : 

II: ; 1 

:S'1. »00 ,o-J~II: : 2 
110 I
11'_ _ J 3 o-j OC390/wm~ 
II 

Sk •. OC4S~'M 
1'20 k04 	 ...-c 

..c-<I!-9 V 

Rävmottagarens schema. 

D = diod t . ex. OA85 och liknande. 


~~I 

l':
T 

, 

2-meterskonvertern DR = 1/4 ;.. 
Keramiska kondensatorer där ej annat angives. 

Den här mottagaren fungerade mycket bra 
under EM men för mer fordrande byggare re
kommenderar Toni följande: 

1. HF-steg i konvertern. 
2. HF-steg i 80-metersmottagaren. 
3. Ännu ett steg i 80-metersmottagaren. 
4. Kristallstyrd konverter. _ 
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Frekvenser: 3,5-7-14--21-28 MHz. KorsEDR FYLLER 35 ÅR bandsqso är inte tillåtet. 
och firar detta med den elfte OZ-CCA-testen Tävlingsmeddelande : CW sex siffror där de 
Jubileumstest 1962 tre första är RST och de tre sista löpande num

mer med början vid 001. Foni som vanligt bara 
Anrop: CQ AW (CQ All World). fem siffror. 
Tid : CW 1200 GMT lördagen den 12 maj 1962 Poäng : Varje korrekt mottagen rapport ger

till 2400 GMT söndag den 13 maj 1962. en poäng och för kornikt mottaget QSO-nulT\
Foni 1200 GMT lördag 19 maj 1962 till 2400 mer erhålles två poäng. Varje kontakt kan allt 

GMT söndag 20 maj 1962. så ge tre poäng. '. '-t 

LOGG-EXEMPEL 

Log for E.D.R. Jubilee Cootest 1962. 

SSA 


PORTABELTEST 


., 	 1962· 

Traditionsenligt inbjudes härmed till årets 
portabeltest. 
:).. Tio: 20 maj1962 kl. 0800- 1200 SNT. 
2. . 	Mia amatörband tillåtna. 
3 . . Endast SM-QSO ger poäng. 
4. 	 Endast ett QSO ' per band kr tillåtet med 

samma station. 
5. 	 Anrop: Fast station kallar CQ SMP de 

SM7ZZZ, och 'portabel station kallar CQ 
·SMP7ZZZj7. - Fasta stationer får endast 

,," kontakta portabla stationer~ Portabla sta
. tioner Jår kontakta såväl fasta som por

tabla stationer. 
6 .. . J;'oängberäknlng: 

. a} Portabel station: 
QSO med fast station i samma distrikt 

(min.~avstånd 2 km) . , .. 1 poäng 
QSO med portabel station i samma di

strikt ....... .. .. . ...... 1,5 poäng 
QSO med fast station i annat di

strikt ....... . .. . , . . . . .. 2 poäng 
QSO med portabel station i annat 

strjkt . . . . . . . . . . . . . .. 3 poäng 
Multiplier: 


Effekt högst 2 watt 1,5 

Eff~kt högst 10 watt 1,2 

Effekt över 10 watt 1,0 


b) 	'Fast station: 
QSO med portabel station i samma di

strikt (min.-avstånd 2 km) 1 poäng 
QSO .med portabel station i annat 

strikt .. .. . ....... .... ,. 2 poäng 
Multiplier: 

Motstationens effekt högst 2 watt 
1,5 

Motstationens effekt högst 10 watt 
1,2 

Motstationens effekt över 10 watt 
1,0 

7. 	 Tävlingsrneddelande av typen 579001 KAR
LO skall utväxlas. De tre första siffrorna 
utgör RST och de tre övriga använd ef

fekt. Bokstavsgruppen består av fem 
godtyckligt valda bokstäver och dessa änd
ras för varje QSO. 

Vi presenterar ... 

Denna gång presenterar vi en förmodligen 
mycket eftersökt liten byggsats. I tidigare 
QTC-nummer var en nuvistorkoppling presen
terad och intresset var ganska stort. 

Elfa ·har nu experimenterat ut en byggsats 
som är avsedd att kopplas till två meters kon
vertern X 81. THIsatschassiet passar till kon
verterns ingångssida, antennkontakten flyttas 
över ti1l nuvistorchassiet och medelst de två 
skruvhålen hop monteras de två chassierna. 

Entry: CWjPHONE 


Call: 


Name: 


Trimsmitter : 


Date & 


Time GMT 


May 12 

12.05 
- .07 
- .09 
-.10 
-.15 
-.17 
-.19 

20.55 
21.01 
- .04 
-.06 
-.09 

23.11 
- ,14 
-.16 
- .18 
-.21 
-.25 

May 13. 

00.14 
- .20 
-.22 

Station 
worked 

W1AAB 
OK1KKJ 
ZC4SS 
W1FA 
W5AFQ 
KP4CC 
OZ2NU 

IlALU 
' HB9DX 

F3DN 
F7SHP 
OY7ML 

SM2AQQ 
SM5CCE 
LA5QC 
SP5HS 
W8JIN 
4X4BX 

W4ML 
PY4AO 
EA7FJ 

Address: 

Country 

USA 1 
Czeshosl. 
Cypern 
USA 1 
USA 5 
P. Rico 
Denmark 

Italy 
Switzerl. 
France 
France 
Faeroe Is. 

Sweden 
Sweden 
Norway 
Poland 
USA 8 
Israel 

USA 4 
Brazil 4 
Spain 

Country: 

Power: R~ceiver : 

Antenna: 

Worked records of new countrles 

3.5 

1 

2 
3 
4 
5 

for each band 

14 21 I 	28I 	 7 I I 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7-. 

1 
2 
3 

Number exchanged . 
Points 

Sent I Recelvel1 ' 

. , ':. 3569001 559001: 
. ,' 3589002579002 

. 579003 57$004 3 . 

. 579004 579003 :3 
" ,3' . . 579005 '. 5.79006 

58900451900ö ' 3 . ' 
·579007 579003. 6 

589068 q7~033 ..3: 
. 57904q 589069 . 3, 

579Q23579070 3 
579071 5.89031 ·3 	 . '.: 
5790.72 589035 .6 .. , 

599057589092 3 
589067579093 3 

579094 579072 3 
589095 579083 . )L 

· i569Ö99 ·569096 3 
3579097'1' 519D55 

~. ,~ ~. 

, 
.. :: ~ ~'~ .' i t . 

I:- :." 
I. '	 3569107 ,579067 
,. . 3 


579109 

. 5(l~b~1 ,. 5tl9108: 

, ·:3 :.5fl90.iS ; 
-' . -"., 

~+ 

Ti1lsatsen består av några få komponenter, 
neutraliseringen sker på induktiv väg och in
struktioner - från AOL - medföljer. Bygg
satsen heter på Elfaspråk X 80. 

Jämförande prov har visat att nuvlstorn 
mycket väl ersätter 417 A. _ 

ORDET FRITT 
I QTC nr 4,,'62 sid. 110 rapporteras att man 

använt sig av Radio Nords reklamtjänst för 
inbjudningar till rävjakt. Visserligen är det 
glädjande att det göres propaganda för ama
törradion, men 'kan det anses vara förenligt 
med amatörradiorörelsens ideal och syfte att 
gynna en illegal radiosändare? 

Radio Nord har ju inte precis gynnat ama
törradi<>n (se QTC nr 1}62 sid. 5), utan snarare 
tvärtom. 

SM6CPO 

Även SM4XL har hört av sig per telefon och 
uttryckt liknande tankar om amatörerna 
kontra Radio Nord. _ 

8.. 	peltagande station får betjänas a v fler än 
en operatör. 

9., 	 Tävlingslogg skall ipsändas senast den 18 
juni ' 1962 till SM7ID, KarlO. Friden, Box 
2005; ',K1'istictnstad. 2. Loggen skall upptaga 
QTH, input, RX; antenntyp. Ofullständigt 
ifylld logg kan medfÖra att tävlande icke 
medrä,~_nali i tävlingen. 

SSA tävli.ngsledarej-1ID 

LOGGBLAD 
för TESTER 

20 st. för endast 1 :65 

Försäljningsdetaljen 

I certify, on my honour, that I have observed all competition rules as weil as all regula
tions established for amateur radio in my country, and that m'y report is correct" 'and true to 
the best of my belief. - I agree to be bound by the decisions of E.D.R: Contest · Committee. 

Operator:;s signature 

http:5fl90.iS
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Observera att kontakter med OX, OY och UA-TÄV LI N G E N 1962OZ-statione?' ger dubbla poängtalet! 
Multiplikator: Varje kontaktat land ger ett SSAinbjuder. härmed till UA-tävlan, som i 

multiplikatorpoäng och summan av dessa ger år går för 17:e gängen. Vinnaren får Ilitt namn 
slutmultiplikatorn. ARRL:s lista gäller. Alla graverat pä den ståtliga pokal, som en gång
W/K, VE, PY, LU, VK och ZL licensområden skänktes av --6UA, över hela världen ·känd 
räknas som separata länder under testen. under namnet »old John». Denna pokal är ett 

Slutpoäng: QSO-poäng multiplicerat med ständigt vandrande pris i en årligen återkom
slutmultiplikatorn. mande tävlan. 

Logg: Logg enligt vidstående exempel skall 1. Tider: Lörd. d. 12 maj kl. 2200-2400 SNT. 
insändas efter testen och vara poststämplat 'Sönd. d. 13 maj kl. 0600-0800 SNT. 
senast 15 juni 1962. Adress: Sönd. d. 13 maj kl. 1400-1600 SNT. 

2. Frekvenser: 	3,5 och 7 Mc. Endast cw till-EDR Contest Committee, PO Box 335, Aalborg, 
låten. 	 I i • ' ~ 

Danma.rk. 3. Anrop: TEST SM de SM7XXX. Anropet får 
73 och lycka till I testen·! . upprepas t Ulder högst en minut. 

4. Tävlingsmeddelande av typ 14579 KARLO
EDR/OZ2NU skall utväxlas. De båda första siffrorna ut

göra löpande nummer på förbindelserna 
och de tre sista är RST-rapporten. Start 
nummer är 01. Bokstavsgruppen består av 
fem godtyckligt valda bokstäver och änd
ras för varje QSO.

OHe 5. 	 Poängberäkning: Under varje pass tillåtes 
högst en förbindelse per deltagande station 

Ålands Radioamatörer r . f. hade sitt nägot och band. Varje godkänt mottaget och av
försenade årsmöte i Ungdomsgården i . Marie sänt ger vardera en poäng. 
hamn den 30/3. Mötets ordf. Holger 0NC häl 6. Tävlingslogg, snyggt förd, skall vara in
sade alla välkomna, varefter det sattes igång sänd till SM7ID, KarlO. Friden, Box 2005,' 
med behandlingen av de stadgeenliga ärendena. Kristianstad 2, senast den 1 juni 1962. 
Den nya styrelsen för 1962 utsägs och består SSA tävlingsleda?'e / SM7ID 
av ordf. Harry '0AZ, vice ordf. Sigge 0NI, 
sekr. Birgit 0ND, styrelselamöter Holger 0NC 
och Ed 0NF. Till klubbens .kassör valdes 0NF På sjukhus i Englandoch klubbmästare är Kalle 0NB. 

Efter det mötets förhandlingar avslutats 'SM2BZU, Gunnar Esbjörnsson frän Norra 
hölls diskussion om klubbens verksamhet för Bredåker ligger sedan i början av februari i 
det · kommande året, som man hoppades skall år på ett sjukhus i England, Stoke Mandeville 
oli livligare än under det gångna året, då vi Hospital i Aylcsbury, 77 km nordväst om Lon
nu har fått löfte att använda en gammal »kåk» don i grevSkapet Bu{:kingh3im, där han erhåller 
uppe på Lotsberget söder om staden som klubb specialistvård för en svårartad ryggskada, som 
stuga. Eftersom den har ett utmärkt läge hop förlamat större delen av hans kropp. När 
pas vi d'å mänga fb QSO där·ifrån speciellt för G2IY, Arthur, som förresten är svensktalande 
2 m testerna som vi skall försöka köra där oC'h känd bland många SM-hams, strax före 
ifrån så ofta som möjligt. påsk besökte Gunnar kunde han röra båda ar

Mötet besöktes av ett flertal av klubbens marna något och höger arm så pass mycket 
medlemmar. att han nu kan ratta en surplusmottagare 

Best 73 de OH0 Rl03, vilken G3BDM (läkare vid sjukhuset) 
/0NE 	 och G2AUD lånat honom. G3BDM och G2AUD 

har också med hjälp av sjukhuspersonal rest 
två tiometers stålmaster och riggat upp en 
»windom»-antenn med feeder. Dessa arrange
mang har gjort det möjligt för SM2BZU ' attca "MOBILHAMS" 
lyssna på banden, och han är QRV för mottag- : 

Här har ni en utmärkt trans istor för Er mobll ning varje dag 	k1. 1'100 och 1400 GMT på 20 ' rigg. 

X C141 '(OC29) II W. LF 8:- st. samt XB103 
 meter foni. 

(0C71 ) 2:76 st., 26 :- Jduss. XA102 (OCH ) 2 :75 
 För dem som tänker fira semester i England
st. , Z6:-Jduss: DIODER: OA81 12 :- Jduss . SE vill jag tala om att Gunnar blir väldigt gladLENLIKRIKTARE : . AEG. tub. 250 V. 125 mA 

brygga 6:- st. EJ SURPLUS VAROR. 
 för påhälsningar och telefonsamtal. vm man 

73 de SM3RF besöka honom ligger han på enskilt rum och ' 
Order till får ta emot besök varje dag mellan kl. 1400

TY SERYICE - UUSDAL oC'h 2100. önskar . man ringa till honom ärKyrkogatan 16, LjDs~al 
telefonnumret Aylesbury 5050 anknytning 168. Generalagent 
Men då är det lämpligt att beställa personligt.Elektroniska Instrument 

73 deLjusdal 
G2IY/SM5BJM 
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OHeNl 
BOH.

NYTT j
Jan Bellander: Televisionsmottagaren. 

Tredje bmrbetade upplagan. N01'disk 


Rotogravyr 1961. Pris häftad h '. 18:50. 
 El 
För några månader sedan kom Nordisk Ro

togravyr ut med en ny bearbetad upplaga av 
Jan Bellanders, Televisionsmottagaren. Som 
med nästan all teknisk litteratur från Roto
gravyr är boken typografiskt mycket trevlig 
och dessutom är innehållet väl disponerat, läro
rikt och lättläst. Vi presenterar denna gång SM8-3287/Läsaren får följa med genom televisions OH0NI Sigge QTH Mariehamn, en av de akti 
mottagarens la·byrinter steg för steg så att vaste OH0 :orna på 40 och 80 m. Första gångman, då kapitlen om felsökning, trimning, an en Sigge fick trycka på nyckeln på »riktigt»tenner och installation är genomlästa, har en var den 30/1~1 . Han satte då igång med enkänsla av att man begriper en hel del om TV. liten TX på 4,7 watt input en W0WO-antenn

Som framgår av bokens titel är sändarsidan och en Hallicrafters S-86 som RX. Sigge kör
styvmoderligt behandlad. Endast ett kort kapi de sitt första QSO med SM3BWU, och så var
tel är ägnat åt ortikoner, vidikoner, monoskop, det full fräs på cw'en till 27/6-61 då Siggekameror, videobandspelare och sändaranten fick byta sin novice licens mot den allmännaner. licensen, vilket innebar att Sigge också fick

Boken rekommenderas livligt om man vill börja modulera sina signaler. Han kör sedan
tillägna sig allmän kännedom om TV-motta dess med sina 10 wattar anod-skärmgallermo
garen och en del av de problem som kan dyka dulerade med en EL84 i PA och xtalstyrd
upp i samband med en sådan relativt kompli oscillator, och W0WO har fått lämna platscerad apparat. Även om kapitlet »Framtids för en G5RV. Första fone QSO körde Siggeperspektiv» saklöst kan hoppas över och sam mot SM5QNpå 7 Mc. Om vi skall vara riklingen med schemor visar apparattyper som tigt noga så kördes faktiskt första fone QSOvar nya för så pass länge sedan som 1959--60. med OH0NF några dagar tidigare med hjälp 

aven kolkornskapsel i antennen, i SM2AQQ:s
CRD närvaro och fb ide, hi. Tills dato har Sigge 

avverkat 1300 QSO, samtliga på 40 och 8~ m 
emedan hans Tx t .' v . täcker endast dessa band. 

23 länder har besökts av hans signaler. 
Han har också kört ca 40 QSO från sin mo
bila 80 m TX på 4 watt som givit 3 länder.BÄR På frågan om favoritband så trivs Sigge bäst 
på 80 m . Det kan nämnas att Sigge var med 
om premiär-QSO på 144 Mc på Åland den 26DU april i fjol, hans 2 m rigg ligger f . n. på hyl
lan. Sigge går nu med QRO-planer på »Iång
vågen» i fickan, så den som bor lokalt får pasSSA sa på att inte högtalarkonen ryker ut när 
0NI sätter igång med QRO och VFO, hi. 

D e som önskar sig en pratstund med OH0NI
MEDLEMSNÅL? får lyssna efter Sigge på 80 m-fonebandet 

veckohelgerna så träffar ni honom säkert. 
Den kostar endast 'kronor 3 :75 och finns 

OH0NFatt få hos 

SSA Försäljningsdetaljen 
Pg 52277 ENSKEDE 7 

http:Danma.rk
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NY A MEDLE;\[!IIAR 

Per den 9 april 1962 
S~f5BX Lars-Erik Nilsson, Lindbladsvägen 1 B , Skän 

ninge. 
SM5DZ Anneli Antikainen, Arvodesvägen 17, Häger

sten. 
SM10Y Lars Nordgren, Rostoekergränd 4, Visby. 
SM7BBR Göran Henrieson , Kyrkogatan 2 E. Klippan. 
SM5CVC Sune Andersson, Sandfjärdsgatan 68, 9 tr., 

c/o Roos, Johanneshov. 
SM7CPI Kjell Ström, Åsvallehultsgatan 11, TranAs. 
SM5CJT Sture WAAg, Karlshult , Tjällmo. 
SM2CZT Curt Lundqvist, Lomtjärnsgatan 6, Älvsbyn. 
SM5CBV Bruno Appelgren, Kärrtorpsvägen 52, Johan

neshov. 
SM4<:EX Jngrid Hohlfeldt, Brl. 188, Amot fors. 
SM7DCA Ake Oscarsson, Kapellgalan 11. Karlskrona. 
SM5DIA Sune Jansson, Starrbäcksgat. 14 , Sundbyberg . 
SM6-3311 Claes Hagström, Åkerllden 3, Brännhult. 
SM3-3312 Lars Lindström, Stapelvägen 8, Skönsberg. 
SM:>--3313 Birger Carlstedt, Sandfjärdsgatan 10, 9 tr .• 

.Johanneshov. 
SM5-3314 Bengt österman, Box 16, Västernäs, RAd

mansö. 
SM4-3315 Eddie Hedberg, Björknäsgatan 6, Grums. 
SM7-3316 Leif Peters~n. Apgränd lO, Ystad. 
SM3-3317 Kjell Bergström, Medborgargatan 49, Sköns

berg. 
SL5ZQ LInköpings FRO-krets, St. Allen, att. Heller

stedt, FinspAng. 

ADRESS- OCH SIGNALFöRil.NDRINGAR 
Per eJen 9 "I'rll 1962 
SM5BW P aul Ingvar, Boängsgatan 19, Enköping 2. 
SM5DV Lell Brink, Lövbrunnavägen 18, Täby . 
SM5EO Carl-Otto Uiln, Barrstigen 28, 6 tr .. Bromma. 
SM6IH Axel Jorlng, Trandaredsgatan 99, BorAs, 
SM5KK John A. Söderlund, LAngholmsgatan 32, 2 tr., 

Stockholm SV. 
SM6SC EriC Holmberg, Flädervägen 28, Halmstad. 
SM1TF Per Bergendorff. Rohlunds Gärd, Väskinde, 

Visby. 

J A P A N S K ~~B U G~~ 
I hög kvalltet, med tung bottenplatta, helt kapslad 
med tjOCk plasthuv. Justerbar för ollka hastigheter, 
Typ BK-100. 

3:00 
24 

lenesl 

S/line 
för den avancerade amatören med höga 

anspråk på prestanda och kvalitet. 

Begär COLLINS S/ LINE broschyr. 

v-


Firma J Lagercrantz 
Värtavägen 57 • Stockholm No 

Tel. 010/630790 

VI HAR BYGGT OM 
och organiserat om vAr butik pA Regeringsgatan 
87 för större varusortimen t och snabbare expedie
r ing till vAra kunder. Titta in alltsA, till Rege

ringsgatan 87, det lönar sig. 

• 	 God sortering av 
apparatlAdor 

• 	 De flesta före
kommande rör

typer i lager 


• 	 Sändarkondensatorer 
O Surplusrör (sändarrör) 

• 	 Motstä.nd . kondensatorer, transformatorer, 
elektrolytkond. m. m . 

~'ek 

RADIO- & ELEKTRONU{KOMPONENTER AB 

Tel. 203375 
(Tidigare Radlolmmpanlet komponentavd. ) 

Föl' eningen Sveriges Sändareamatörel' 

SM5TU Per Lindqvist, Bromma Kyrkväg 472 B, SM5COU BO MAnsson, Sparbanksvägen 24, 2 tr ., Häger
Bromma. 	 sten. 

SM5AFG Eckart Wendler, Ö. Bergsgatan 45, Nyköping. SM:>--2977 Bo Carlsson, Kvarnängsgatan 27, Uppsala. 

SM7AEO Sven Eriksson, Nymölla, Gualöv, 

SM6ABQ Erik Mattsson, Thorburnsgatan l, 1 tr., Göte


NYA SIGNALER Per den 26 mars 1962borg S. 
SM5AZS Lars Kostmann, Koltrastvägen 11, c/o Hans SM5ALZ Olle Sydow, Runda vägen 28 A, Klass 

son, Bromma. Bromma. ... 	 C 
SM6AHU Sven Persson, Guldgubbegatan 5 D, Kungs SM4BJG Bo Ljunggren, Vasatorget 5, örebro B 

backa, SM5BLM Bo Olofsson, Emnaröd, Kungshult . ... B 
SM5AMW Hans Falkeman, Lerbäcksgränd 8, Bandhagen. SM7BOM Kaj Persson, Bergsgatan 7 A, Hässle 
SM3AEY Tore Larsson, Box 259, G ullänget. ~m ................... . B 
SM6BED Per Eric Svensson, LammevalI sgatan 42 G, SM6BFP Tore Petersson, Prosten Ahlbergs gata 

Mölndal. 20 A, Göteborg H .. , . .. .. ..... , . B 
SM7BDQ Leif Svensson, Hägerstensvägen 264, Häger SM7BYP Gert Thorvaldsson, Kaptensvägen 40, 

sten. Kallinge ........ .. ... . C 
SM5BEI Lennart Norberg, Fryxellsgatan 4, Stock SM5BCR Stig Björkman, T värgatan 2, Enköping A 

holm No. SM7BGR Bengt Brodell . Glostorps skola, Lockarp C 
SM6BCQ H ilding Helgeson, Box 360, östergArden , Land- SM5BVV Sören L orin, FolJingegatan 12, Skän

vetter . n inge ....... . .. . B 
SM7BTT Lennart Berg , Mellangatan 49 B , Jönköping. SM5BKY Karl-Gustav Thunström, Gullrisstigen 
SM7BGX LarS-Åke L a rsson, ÄlgstIgen 3 B, Jönköping, 5, Älvsjö 3 . . ...... . .. . A 
SM3BZZ Slig Alfredsson, Fredriksgatan 3 B, Sand S~f5CVC Sune Andersson, Sandfjärdsgatan 68, 

viken. 9 tr.. c/o Roos, Johanneshov " ..... . A 
S;V15CGC Ulf Björkbom, Fregatlvägen 8. 11 tr .. Lidingö. SM7DCA Karl Ake Osca rsson, Kapellgatan 11, 
SM5CMG Bo Ohlsson, Mariebergsgatan 28 A, Köping, Karlskrona .... B 
SM5CNG Staffan Anderberg, KOlmArdsvägen 47, Li SM5DFA Bengt-Ake Svensson, MarIa Prästgårds

dingö 3. gata 42, StockhOlm SÖ ........ . C 
SM7CNI/MM Jngvar Wihlborg, M/S "Lake ONTARIO", SM7DG!\ Jan Sköldenberg, Väpplingevägen 17 E. 

Trelleborgs Angf. A/B, Trelleborg. Lund ....... .. . C 
SM5CYM Hans Göransson, Rörgatan 44, Sundsvall. SM5DHA HAkan RUdh, SIgnalskolan, Uppsala B 
S~f5CC'r Bengt Eriksson, Edsängsvägen 4 A, Sollen- SM5DVA Rolf Bahrton, Maltesholmsvägen 180, 

Kr. 53:- netto .+ oms. 

i\IAOJ{-KABEL. 40-ledare ....... ... per m Kr. 
RELÄER. miniatyr, kapslade j plastkApa, 6. 12. 

volt med en växlingsgrupp 1 A 30 V från Kr. 9:50 

Högtalare. Hörtelefoner, I{oaxlalkontakter. koaxial

kabel m. m. 

INTRONIC AB 
Blrkagatan 17 
Tel. 308220 

320024 

Stockholm Va 

tuna. 	 Välllngby .......... . . B 


S8-1O 
GC-1 Singlesidcband-tillsatsen SB-10 
MOdell GC-1A. "Mohi ä.r försedd med balanserad mo
can" , är den första helt :lulator och täCker 80, 40, 20, 

15 och 10-metersbanden. Dentransistoriserade trafik
kan köras med övre, undr e 

och den första med kera
mottagaren I byggsats 

elle r båda sidbanden samt med 
miska MF-kretsar, vilka eller utan bärvåg. Den har In

byggd VQX eller s. k. "taba" . 
selektiv. Tryckta kretsar 
gör mottagaren stabil och 

Sidbands- och bärvågsunder
underlä.ttar monteringen. tryckningen är 30 dB respek
Frekvensomrädet är 550 live 40 dB. Uteffekten är 10 
kHz-30 MHz, uppdelat I W topp-toPP. Det kritiska fas
5 band. För bandsprid vridnjngsnätet för lågfrekven

ning på amatörbanden finns separat, kalibrerad skal a. sen levereras helt fårdigkopp
Ge-lA är försedd med 10 transistorer, teleskopantenn. lat. SB-10 I<an direkt anslutas 
HF-steg, 3 MF-steg, beat-oscillator, S-meter, uttag till modell TX-1 men även till DX-100, som dA fAr 
för hörtelefon, balanserad inställning och kantbelyst modifieras något. 
skala. Pris le?". 840:Strömförsörjningen sker med 8 st 1 ,5 V s tavbatterier 
eller med nätaggregat modell XP-2, lu . 85:-. 

Pl'is Kr. 875: Under långa 

vinterkvällar
TX-1 
Input vid te legrafi 180 W, bygg 
vid te lefoni 150 W. Sän
daren är anodmodulerad 

och modulatorn är för

sedd med kllppsteg, som 

skydd mot övermodule
 H.tj~ring. Nycklingen sker 
med speciellt rör. In

byggd VFO med mycket 


god bandspridning, Det fläktkylda s lutsteget är väl 
skärmat fö r att hindra TVr. 
Heathkit SSB-adapter SB-10 kan anslutas direkt. 01·dertel. Sthlm 54 54 62 

Pris kl". 2.J/50 :
Du har väl Heathkatalogen ?Välj 

Generalagent 

~ 
H Ilf f!!lli,~ 	 CHAMPIONCH~':"~N' RADIO 

OÖTBORO Söd,~ Vligu 69, tel 031/200J 2S SUNDSVALl Vallugli, 3, lel. 060/50) 10byggsatser med kvalite 
MALMÖ IleQementfulln 10. tel. 040/7297S STOCKHOlM lox 11049, Sloc.tlolm II 
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e BC-624 AM, komplett med rör och likriktare, säl
jes tlll självkostnadspris c:a 150 kr. OmbyggnadenH A 1'1 • 3nnOnSe. påbörjad med ej fullt klar. Tfn 010/50 94 43. 

• 1 st. T-R SWITCH 45:-, 2 st. XTAL 35 Mc å. 

d"nna sin egensi{,ap rllctar siK' till andra radioamatörer. 
Denna annonS~I)alt är öpppn tör radioamatörer. ~om I 

25 :-, 1 st Rör 813 15 :- , 2 st Rör 826 å. 4 :-, 3 st 
Bra\"our FM å. 45:-, l st Elbug W6DPU 125:-, 1Annonsprts l kr per ttruPI' om 42 boltstä\'er. siffror 
st. Gcloso VFO m. låda + NC-skala ELFA I 268eUer tecken, dock 1I12'st 3 kr. Icke SSA-medlemmar 
125 :- , 1 st DX 40 450 :-, 1 st PhlllpS bU-konverterdubbel taxa. Text och 1II,,·ld In.llnd.... var för s/g till 
{O :-, 1 st RX SX 99 650:-, 2 st högtalare 8" 800kansUet före den 1\ I ml).nad.n röre Införa.ndel. Annon
ohm å. 15:-. SM3AFR, T, Olsson, Tunagat.an 9,sörens anrOIHJslgnal skall utsättas l annonsen. EnlJart 
Sunds\"an.postbox g'odta~ sålt>deH f'J 80m adress. För kommersieU 


annons gäller QTC ordinarIe annonsprlsf>.r (se omsla
 e Perforerade O~70 mm alum1nlumplAta.r I storlek 
g'f'ts andra. sida>. 1 tveh,sam.ma fall törbehällt>r sig r.-d. c:a. 600X600 mm, Vitmålade på ena sidan och absolut 
rätt att a,vgöm. om annuns sltaJl anses som I(ommer släta. Perforerad aluminium finns inte att köpa i 
stell. Sverige , men trots detta är priset så lågt som 2 :75 

kr/st. Ringa vinstintresse finnes , därför önskar jag 
att så stora partier som möjligt köpes. Detta för 
fraktens skul!' Denna betalar j a g vid minst 7 plåtar. 
Skicka likvid per postgirO 59 55 99 oCh angiv pil. ta
longen antalet plåtar. SM7-3234, Leif Larsson, VInKöpes tergatan 6 A, Ystad. 

e RX Ha.mmarlund HQ-129-X för 0.54-31 Mc/s med e OLJEKONDENSATOR 2 kV Wkg 8 Mfd olja (typ högtalare. Perfekt kondition. SM6FB, Ake JanSson,
Dupller). Tra.fo prim. 220 V, sek. 2X5,l V minst 10 A. BIllIngsforS , Tfn Bengtsfors 290 (arbetstid).
kont. bel., isolation 5 kV. SM3CUN, A. Nyberg, 
SIrHmsbro. • SSB-exciter: 20A, 458 vfo & QT-l. PA: LA-1 450 

W PEP. RX: NC-300 serie 460, Heath Balun, 
W3DZZ original dlpol. koaxrelä, reserv rör. TVI & 

mA. SM7BOZ, Anders Rosengren, Tunnbindaregatan 1, 
• Orig. S-meter tlU HRO-~lX, slIdrossel 10 H. 250 

BCI-fri, allt I UFB skick. Säljes förmånligt. SMoCIT, 
Ma.lmö S,·. Leif Wallen, Box 16080, Sthlm 16 eller Tfn 0758/ 

313 47 erter 18. 
• QRO-trafo min. 1 kV, drossel min. 0,3 A, kond., 

866 el. lilm . Ev. komp!. aggr. Enkelt oscillOSkop. 
 • MOTTAGARE, 7-rörs 0,5--12 MHz uppdelat pil. 3 

band) m. HF·steg och Al·osc. 250:-, NIFE-ack. 24 V , SM6CXG, Per Andersson , Oluff Nflsonsväg. 12, 12 
34 Ah 95:-. Säljes även i celler å. 6:50 s t. 8M5-3228,vån" ra.rtllle. Tfn 031/4425 36. T. LIndgren, Nyängsv. 46, Bromma. Tfn 010/25 1829 
. Her 17.00.• QRO-TRAFO: prim. 220 V , sek. c:a 2X2200 V, 


300- 500 mA . SM3CEF, Rolf Sjöblom K 1, GuUänget. 
 • RX: FB Geloso 207 sl umpas för 600 ·kr. -SVar till 
Si\I::S:C~I. Jan Andersson, Storgatan 10 A, Mot,ala.. 
Tfn 0141/L2358 ell•.r 113 28. 

• S)[7RP:s efterJämna.de radioutrustnIng: I{omplett 
40--80 m sm. Tysk surpius. Fabr. Lorenz. Tx medSäljes VFO och var. input upp till 250 W Al, AZ, A3. GaI
lermod. Rx och nätaggr. 144 Mc Tx med 829 B i PA 
med tillhörande nätaggr. och mod. för Sg ·och P., ,J-Heams slot-antenner för 144 (432) Mc med 8, 
mod. 114 Mc konv. med 21>--30 Mc mf. 28 Me Rx typ16 eller 32 element som standard. utförda som resp. 
Ukw EH, d:o Tx typ 10 W SH samt rot. omf. f.4 över 4 64:- (42:-) , 8 över 8 114:- (70:-), Z 
d:o 12 v dc in. Tysk surplus. QRO mod. trafo. medstackade 8 över 8 292:- (198 :-), kan även fås för 
tillhörande 2 st 813. Advance slgn.-gen. typ E2. EICOstackning l kub. (16 elem . 4-square skelton slot 
grid · dip meter . Slmpson unlv.-instr. Mod. 260. B &; W137 :-). Tillkommer oms., frakt och försäkring. 
spolar TVL. 2 st 4X150 A. 2 st CV 424 m. m. MateSM5BQR, Holger Lundq,·lst, Hälsingegatan 3, St-oek
rIalen säljes till högstbjudande. Utförligare upplysholm Va. ningar på. begäran. - Fru Greta Persson, TImmermans
gatan 45, Landsl<fona..e NY A KISELDIODER 750 mA 400 PIV. Pris end. 

3 :70. 20 st. -10 %. Div. annan a malörmateriel: e BC 221 frekvens meter 125--20.000 kc. Mobllsän
halvledare, högspännings- & elektrolytkond., antenn dare BERIT, 3-16 Mc ca 30 W. ~Iotorola power
isotatorer, flalstiftskonl.. reläer m.m., m.m. Allt fa pack. ~lobllantenn . Master Mobile fäste. Komplett
briksnytt till lägsta pris. Rekvirera prospekt. , bygsats~ för powerpack med rackpanel och borrat 
SM7BBY, A. Olsson, Höghultsg. 1 B. Tfn 11606. chassie, trafos 2x825 V, 2 x375 V, 10 V, 6,3 Vetc. , 
SM7CDX. B, Sjöst.edt, Alg. 72. Tfn 161 24, Trelle drosslar, kondensatorer, 2 st 816 m. fl. lIkriktarrör, 
borg 0410. stabrör. Sl,artrafo 220/110 V för sändare. SM5AZU, 

010/52 16 62. e BC-348 m. inb. nätaggr. + RF24, omlack. 375:-. 
SM5COU, B. !\Iänsson. Sparbanksv. 24, Hägersten. 
Tfn 197109. 

et Ex-OZ·arnatör säljer dl\". radIoprylar (ev. byte 

mot foto-kino app.). Ring 010/85 63 79, Gunna.r 

ChrIstIansen. 
 En HAMANNONS 
• TRAFIKMOTTAGARE, 9·rörs, säljes på grund av 

studier, för 300 kr. Mottagaren är· av märket 9R-U. 
 är billig och ger resultat! 
är Inl<öpt i okt. 1960 och i utmärkt skIck. Svar till 

Du får den till självkost
nadspris och når alla 

K. Sandström, Box 808. Ed. 

• TX, T22/ARC-5. VFO + PA 2X1625. Med separat som kan tänkas varalikriktare. 250 kr. SM5BQK, Slttravägcn 54, Häger

sten. 
 intresserade. 

En hamannons i QTC • VIBRO.'LEX Bug mod. Blue Racer. Som ny. 
100:-. SM5BHW, H. Ekdahl, Box 696, Kolsva. populärare än någonsin! 

Föreningen Sveriges Sändareamatöre1' 151 

QSL SSB AM cw 
NYA OCH HELT RENOVERADE SÄNDAItE 

OCH MOTTAGAItEFRÅN PUlSERNA INI_L. FRAKT OCH FöRS.i\l(RING 

S,\N(}ARE: renoveradeSM2-LAND 
E. F. ,JOHNSON 
Invander SO-lO M; 100W SSB, CW-25W AM 

$ 590 
HAMMARLUND

Det kanske slarvas en hel del med löften om HX500 80-10 M: 100W SS CW-25W AM 
S 676QSL. Det är -förstås särskilt tråkigt för dem, 

HALLlCItAFTERSsom håller på mBd att spara ihop till DXCC HT37 80-10 ",1: 70-100W SSB, CW- 17-25W AM 
eller liknande. Den 1 april hade undertec·knad S 478 

ett längre qso med tre stationer i San Juan  HT32B 80-10 M; 100W SSB, CW-25W AM 
S 685Puerto Rico, nämligen KP4AQQ Osvaido, MOTTAGARE: renoverade

KP4WD Louis och KP4AN8 Victor. Det var HAI.LlCRAFTERS 
på 20 ffi cirka 14310 kR och signalstyrkorna HAMMARLUND 80-10M S 435 

SXLOlA SO-10M S 279anmärkningsvärt goda på ömse sidor. Alla tre 80-10M $ 560 
beklagade de sig över att de icke erhållit qsl SX1I5 
från 8M2 och undrade om jag kände till orsa

SXll1 

HQ 170 160- 6M $ 353 
DRAJ(Eken eller kunde göra något åt saken. Lovade 2B SO-10M S 262 

sända ett meddelande till QTC och framföra en COLLI:SS 
hövlig förfrågan till amatörer iSM2-land om 75.'\.4 160-10M $ 599 

de haft qso med någon av ovan nämnda statio
ner. Vänligen checka loggen och om qsl ännu 
icke sänts skicka omgående per luftpost. Gos World-Wide Wrlte W9ADN 

sarna väntar med iver, särskilt Louis, KP4WD. ORGANS & ELECTRONICS 
73 Box 117. Lock porl.. IUlnols . USA. 

OZofjSM5RM 

SURPLUSMATERIEL 

Mottagare ARR-2. Denna mottagare är lämplig attnC-221 Frck\'ens-meter. Kristalll{alibreract heterodyn 
ändra till 220 MC bandet. Beskrivning härför finnesf rekven s meter. Omräde 125--20000KC. Variabel oscil· 
i surplus sc~matics hand book . Rörbestyckning: 7 st.lator med grundtonsområde 125-250 KC och 2000 
9001, 3 st. 6A K5, 1 st. 121\6 Pris l<ronor 76:--1000 KC. En kristallkontrollerad oscill a tor på 1000 

KC gör det möjligt a lt kontrollera kalibreringen över 
~1utllllatlonst ransformator : Reservdel till sändare 

hela omrä.det. Rörbestyckning: KrislalloscilJator, BC375. Effekt 150 VY. Transformatorerna äro nya. 
Blandare 61<8, VFO=6SJ7 samt studio 6SJ7 . Erfor· Pris kronor 30:
derliga batterier 135 volt anod samt 6 volt glöd. 

Pris ltronor 395: Pr('clslons)lot~'nllome t(>r 20 kohm tolerans 0 ,0 1 'ft,. 
Fabril<at Colvern typ 9101/AA. Diameter 170 mm. Ny· 
anskaffningsvärde 600:- l>rls l(fonor 45:

:~-Jllett'.rsmottagar{'t nc 6Z-lC. 10 rörs super med 12 MC 
F abriksnya rör i originalkartong typ 6146 Ur. 23: mell anfrekven s. BC624C som är senaste versionen av 

denna apparattyp har squech och ett extra If-steg. Konden satorer och motstånd i synnerligen stor sorte
Helomändringsbe skrivning till fullgod amatörmotta ring till bottenpriser. Hög rabatt å fabriksnya rör av 
gare nnnes i Surplus RadiO conversicn manual vo alla t y per. Begär vår priSlista å rör och komponenter 
lym 1 Pris J<ronor 89: vilken erhålles mot 75 öre i frimärken. 

Siindare nc 625. Denna sändare h a r tre rör i modu


latorn och fyra i RF-delen. Rörbestyckningen är föl 


jande: 1 sl. 6SS7, 3 s t. 12A6 , 1 st. 6G6 samt 2 sl. SVENSKA DELTRON AB 
832. Uteffekt 12-15 Vil. Frekvensomräden 100-156 
MC. Sändaren kan synnerligen enkelt ändras till en Valhallavägen 67 Tel. 010/345705 
effektiv amatörsändare enligt beskrivning i Surplus 

Conversion Manual band 1 PrIs kronor 95:- Stockholm O 

http:efterJ�mna.de
http:tveh,sam.ma
http:Tunagat.an

