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ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

la upp kampen mot dåliga condx. 
Special korrosionsfri aluminium 
och rostfritt. Robust utförande. 
Beamar för 10-15-20 med ferritbalun, 
FB 23 2-el., 2,5 m bom" 2" 5/5,5/5 dB 
FB 33 3-el 5,0 m bom " 2" 8/8,5/7 d B 
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1.525,-
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höjd 3,55 m 2 kW PEP 225,-

höjd 6,00 m 2 kW PEP 325,-

10-15-20-40-80 höjd 5,42 m 2 kW PEP 
TRADANTENNER M FERRITBALUN 
W3Dll 80-40 (20--15-101 500 W PEP 
W3Dll 80-40 (20-15-101 2 kW PEP 
80/40 d i pol 2 k vY PEP 
FD-4 windom 8:)--40-20-10 500 W PEP 
TElO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m 
4-el hor. l m bom 7 dB 
4-el verl 1,1 m bom 7 dB 
lO-el hor 2,8 m bom 11 dB 
Filler & kablar för 10(41 över 1014) +3dB 
0'0 för 70 cm , 
25-el. hor. 3,1 m bom 14 dB 
Nu öven KW Electronics , 

197,-
265,-
175,-
164,-

65,-
75,-

148,-
65,-

153,-

KW 107 Supermatch m SWR, PWR, konstantenn 
ont. omk. och El-match 795,-

KW 109 Supermatch, lika som KW 107 
men för högre effekt 995,-

KW 1000 Linear Amplifier 1200 W PEP 2.150,-
Allo priser inkl. moms fritt Lidingö. 
leverans från loger även av rotorer, 
kaoxkobel, balunsr etc 
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PRENUMERATION 
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Omslaget 
visar SL0FV som tillhör Flygvapnet och 
finns högst upp på vinden i "Tre Vapen". 
Den är enligt "FMV-aktuellt" (tidskrift för 
Försvarets Materialverk) avsedd "för per
sonal vid militära staber inom Stockholms
regionen som vill skaffa sig rutin och fär
dighet i radiosignalering". På bilden syns 
SMSBVT/Knut (FMV), SM0FYD/Nils (Fst) 
och SMSBUBror-Lars (FMV). 

Bilden nedan visar FMV:s amatörstation 
SL0AA och enligt samma källa skall sta
tionen "i första hand utnyttjas i samband 
med anskaffning av amatörradiostationer 
till armens fredsförband och skolor". Ope
ratör på bilden är SM0JX/GÖran. SM5FH 
har förmedlat tidningen och bilderna för 
vilket vi tackar. 

Foto: FMV 

ANSVARIG UTGIVARE 
Einar Braune, SM50X 
Fenixvägen 11 
180 10 ENEBYBERG 

REDAKTOR 
Sven Granberg, SM3WB 
Kungsbäcksvägen 29 
802 28 G7\VLE 
Tel. 026 - 184913 bast. 
026 - 129880 ankn 2260 

Denna uppla ga är tryckt i 4400 ex. 
Tryck: Liusdals Tryck AB 
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SVERIGES 
SÄNDAREAMATÖRER 
KANSLI: JONAKERSVÄGEN 12 
122 48 ENSKEDE 
TELEFON: OS-48 72 77 
POSTGIRO: 52277-1 

EXPEDITION OCH TELEFONTID 10-12, 1,(-15_ 

LORDAGAR STÄNGT 

QSl: Sista torsdagen varje månad 18-20 

Styrelseledamöter och suppleanter 
Ordf-: Einar Braune, SM50X, Fenixvägen 11, 

18010 ENEBYBERG. Tel. 08-7683122. 
V. ordf_: Berndt ThiselI, SM1AWD, Suder-

gårds, Stenkyrka, 62033 TINGSTÄDE. 
Tel. 0498-721 40. Arb. 0764-601 20. 

Sekr.: Stig Johansson, SM0CW C, Granstigen 
4, 2 tr., 13700 Vl\STERHANINGE. Tel. 
0750-21552. 

Kassaförv.: Martin Häglund, SM5LN, Spann
vägen 42/nb, 16143 BROMMA. Tel. 08-
253899. 

ledamat: Klas Eriksson, SM5AQB, Svanvägen 
6, 611 00 NYKOPING. Tel. 0155-19316. 
Arb. 0155-800 00. 

SuppI.: Lars Olsson, SM3AVQ, Fururnovägen 
21 K, 803 58 GÄVLE. Tel. 026-11 84 24. 

SuppI.: Olle Ekblom, SM0KV, Forshagogatan 
28, 12348 FARSTA. Tel. OS-64 5810. 

Tillika distriktsledare 

OllZl: Lars Hallberg, SM5AA, Porla backen 
7/1, 12445 BANDHAGEN. Tel. 08-99 1797. 

OllZl-suppl.: Jan-Eric Rehn, SM0CER, Nor
ströms väg 13, 6 tr o 14200 TRANGSUND. 
Tel . 08-771 1947. 

OLl: Roland Engberg. SM1CXE, Box V, 62012 
HEMSE. Tel. 0498-804 24. 

OLl-supp!.: Tomas Bevenheim, SM1CNS, Box 
40, 620 12 HEMSE . Tel. 0498-80240. 

012: Sigvard Sällmon, SM2CYG, Räfsarstigen 
72, 95010 GAMMELSTAD. Tel 0920-511 05. 

012-suppl.: Karl-Erik Björnfot, SM2CEV, Mjölk
uddsv . 237, 951 00 LULEA. Tel. O92O-V288. 

Ol3: Sven Jonsson, SM3BHT, Box 5008, B60 24 
ALNO. Tel. 060-58 54 55, 170800. 

Ol3-supp!.: Osten Edho lm, SM3BYJ, Prost
vägen 26, B71 00 Hl\RNOSAND. 

Ol4: Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 12, 791 Dl 
FALUN 1. Tel. 023-11489, 17631. 

OU-suppl.: Göran Karlen, SM4CG, Nygatan 
26, 69070 PALSBODA. 

OLS: Kurt Franzen, SM5TK, Box 13, 150 13 
TROSA. Tel. 0156-12596. 

OLS-suppl.: Donald Olofsson, SM5ACQ, 
Malmabergsgatan 79, 72335 Vl\STERAS. 

Ol6: Per-Ebbe Ankarvärn, SM6UG, Villa By
stad, Torsbo, 52011 VEGBY. Tel. 0321-
74056. 

Ol6-suppl.: Carl-Gustaf Castmo, SM6EDH, 
Kandidatvägen 3, 52300 Ulricehamn. Tel. 
0321-126 86. 

Ol7: Bengt Frälander, SM7BNL, Torsgatan 1, 
V300 TOMELI LLA. Te1.0417/121 08. 

Ol7-supp!.: Nils-Eric Forsberg, SM7ACR, V. 
Hosselb. 22, 56100 HUSKVARNA. 
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Funktionärer 
QSl: Uno Säder, SM5CPD, Advokatbacken 24, 

4 tr., 14556 NORSBORG. Tel. 0753-806 43. 
Kanslichef: Martin Höglund, SM5LN, Spannvä

gen 42/nb, 161 43 BROMMA. Tel. 08253899. 
Tekn. sekr.: Olle Ekblom, SM0KV, Forshaga

gatan 28, 123 48 FARSTA . Tel. 08-64 58 10. 
IARU, Kjell Sträm, SM6CPI, Mejerigatan 

2-232, 41277 GOTEBORG. Tel. 031-40 2319. 
Intruder Watch: Sten Larsson, SM0MC, 

Sandelsgatan 25, 11533 STOCKHOLM. 
T e I. 08-67 B8 20. 

Tester: Jan Hallenberg, SM0DJl, Sleipner
goton 64, 7 tr. , 19500 Ml\RSTA. Tel. 0760-
17937. 

WASM I: Kjell Edvardsson , SM0CCE ,HälIe-
skåran 43, 12657 Hl\GERSTEN . 

WASM II: Karl O Friden, SM71D , PI. 325, 01-
lövstrand, 26090 BASTAD. Te!. 0431-61661. 
Diplom : Ake M Sundvik, SM5BNX, Spelvägen 

3,8 tr., 14200 TRANGSUND. 
RTIY: Karl-Magnus Andersson, SM5BRQ, 

Skälsätravägen 28, 13500 TYRESO. 
Rävjakt: Leif Zettervoll, SM5EZM, Stångjärns

goton 139, 72473 Vl\STERAS. Tel. bast. 021-
351165, arb. 021-106160. 

VHF : Folke Råsvall, SM5AGM, Svinningehäj
den, 180 20 AKERS RUNO. Tel. 0764-27638. 

Reciprokt: Klos-Göran Dahlberg, SM5KG, 
Vårdkasevägen 14 B, 17561 Jl\RFl\LLA 
Tel. 08-893388. 

Handikappsfrågor: ISMSWL-fondens ordf.1 
Berndt Thiseli, SM1AWD, Stenkyrka, 62033 
TI NGSTi'iDE. Tel . 0498-721 40 . 

Störningsfrågor: Bo Jakobsson, SM5BMl, Vil
lovägen 192, 137 00 VÄSTERHANINGE. 
Tel. 0750-24912. Arb. 08-252900/109. 

OTC: Klas Eriksson, SM5AQB, Svanvägen 6, 
611 00 NYKOPING. Tel. 0155-19316, Arb . 
0155-80000. 

Utbildnings- och kursverksamhet: Bo Gärans
son, SM0WA, Vikingavägen 52, 136 43 
HANDEN. Tel. 08-777 59 83. Arb. OS-
77 01 10. 

SSA:s BULLETINVERKSAMHET 
Riksbulletinen. söndagar. Tid iSNT 
Ansvarig: SM5TK 
0830 SK7SSA 145.8 MHz FM 
0900 SK2SSA 3675 kHz SSB 
0900 SK3SSA 3700 
0900 SK6SSA 3750 
0900 SK0SSA 144,4 MHz 
0930 SK3SSA 3590 kHz RTTY 
0930 SK6SSA 145,5 MHz SSB 
0930 SK7SSA 3630 kHz 
1000 SK0SSA 3650 
1030 SK0SSA 145,8 MHz FM 
2000 SK1SSA 145,7 

N yheter och tips måste vara redaktionen 
tillhanda senast onsdag i veckan före sänd· 
ning . 

Redaktion: SSA·bulletinen, Box 
UDDEVALLA 1. 

OX-bulletinen, lördagar. Tid 
SK5SSA 3650 kHz SSB 

199, 451 01 

SNT 1500 

Redaktion: SM5CBN, lennart Hillar, Hassia 
59600 SKÄNNINGE. 

Bidrag mottages i färväg fär max 1 m6nad 
för resp . bulletinredaktion. Bidragen skrives 
på särskild A.(.lapp för varje sändningstill· 
fölle. 



SSA:s årsmöte 1974 
Föreningen Sveriges Sändareamatörer kallar härmed till ordinarie årsmöte 
söndag den 31 mars 1974 i Vadstena. Detaljerna framgår av inbjudan från 
Club SKSAJ. Se sid 3S QTC nr 2/74. 
Föredragningslista följer nedan. Bokslut 1973, budget 1974, verksamhetsberät
telser för 1973 och motioner återfinns i detta nummer av QTC. Styrelseförsla
gen har publicerats i detta och i de närmast föregående numren. 
Samtliga medlemmar uppmanas att medföra gällande medlemskort för år 1974. 
Fullmakt för annan medlem bör vara kansliet tillhanda senast torsdagen den 
28 mars eller avlämnas lördagen den 30 mars i Vadstena. Undantagsvis kan 
enstaka fullmakter mottas i Vadstena årsmötesdagen söndagen den 31 mars, 
men skall då inlämnas mellan kl 0930 och 1030 för att undvika försening av 
årsmötesförhandlingarna. 

DAGORDNING 
1. Val av ordförande för mötet. 
2. Tillkännagivande av vid mötet upp

gjord röstlängd. 
3. Val av sekreterare för mötet. 
4. Val av två personer att jämte ordföran

den justera mötets protokoll. Juste
ringsmännen skall tillika tjänstgöra 
som rösträknare. 

S. Frågan om dagordningens godkännan
de. 

6. Frågan om mötets stadgeenliga ut
lysning. 

7. Framläggande av styrelse- och kassa
berättelse. 

8. Framläggande av revisionsberättelse. 
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 

det gångna året. 
10. Fastställa val av ledamöter till sty

relse och revisor med suppleanter. 
11. Val av styrelsevalberedningen för näs

ta årsmötes val av styrelseledamöter 
med suppleanter och revisor med 
suppleant. 

12. Behandling av budget samt faststäl
lande av årsavgift för året efter det 
under vilket årsmötet hålls. 

13. Val av två poströsträknare jämte en 
suppleant för poströstningar fram till 
nästa årsmöte. 

14. Motion nr 1 från SMSDQC angående 
användande av effekter som ligger 
över SOO W DC input. 

1S. Motion nr 2 från SM7DMG angående 
radiosändareamatörs möjlighet att in
stallera anten ner. 

16. Motion nr 3 från SMSDQC angående 
slopande av avgift för QSL för kon
takter med SJ9WL. 

17. Motion nr 4 från SMSDQC angående 
förhandlingar för likartade bestämmel
ser för antenninstallationer. 

18. Styrelseförslag till "Ändringar i SSA:s 
nya stadgar av den 2S mars 1973". 

19. Styrelseförslag till: 
a) Nya regler för SSA-OTC. 
b) SSA-OTC-aktiviteter. 

20. Beslut om plats för nästa årsmöte. 
21. Verksamheten 1974. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Det gångna året präglas aven ovanligt 

stor medlemstillströmning och en stabil 
ekonomi. Som framgår av efterföljande re
dogörelser från distriktsledare och funk
tionärer så har omfattande aktiviteter be
drivits på många olika områden inom vår 
hobby och förening. 

Vid årsmötet i mars 1973 beslöts att 
ändra styrelsens sammansättning så att 
även distriktsledarna ingick. Styrelsen är 
av den övertygelsen att den nya utform
ningen av styrande organ för föreningen 
lett till en klar förbättring och ökat kon
takten med medlemmar och klubbar ute i 
landet. 

Styrelsen har under året haft S samman
träden, varav ett tvådagarsmöte på Svens
ka Handelsbankens kursgård i Södergarn 
på Lidingö. Vid årsmötet i mars 1973 fick 
styrelsen följande sammansättning: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 

Kassaförvaltare 

SMSOX Einar Braune 
SM1AWD Berndt ThiselI 
SM0CWC Stig Johans
son 
SMSLN Martin Höglund 
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Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
DL0 
DL0-suppleant 
DL1 

DL 1-suppleant 

DL2 

DL2-suppleant 

DL3 
DL3-suppleant 
DL4 
DL4-suppleant 
DL5 
DL5-suppleant 

DL6 

DL6-suppleant 

DL7 

DL7-suppleant 

SM5AQB Klas Eriksson 
SM3AVQ Lars Olsson 
SM0KV Olle Ekblom 
SM5AA Lars Hallberg 
SM0CER Jan-Eric Rehn 
SM1 CXE Roland Eng
berg 
SM1CNS Tomas Beven
heim 
SM2CYG Sigvard Säll
man (avlöste SM2BZU) 
SM2CEV Karl-Erik Björn
fot (avlöste SM2CYG) 
SM3BHT Sven Jonsson 
SM3BYJ Östen Edholm 
SM4GL Gunnar Eriksson 
SM4CG Göran Karlen 
SM5TK Kurt Franzen 
SM5ACQ Donald Olofs-
son 
SM6UG Per-Ebbe Ankar
värn 
SM6EDH Carl-Gustaf 
Castmo 
SM7BNL Bengt FröIan
der 
SM7ACR Nils-Eric Fors
berg 

För att sköta de löpande ärendena har 
ett verkställande utskott utsetts. Detta har 
haft följande sammansättning: 

Ordförande SM50X Einar Braune 
Sekreterare SM0CWC Stig Johans

son 
Kassaförvaltare SM5LN Martin Höglund 
En DL/vald DL0 SM5AA Lars Hallberg 

VU har sammanträtt 6 gånger under året. 
För att granska föreningens verksamhet 

och räkenskaper valdes följande vid års-
mötet 1973: 

Revisor 
Revisor suppl 

SM50V Curt Holm 
SM0A TN Kjell Karlerus 

Vid årsmötet 1973 valdes också en st y
relsevalberedning för att verka fram till 
årsmötet 1974: 

Sammankallande SM2CTF Gunnar Jons-

Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

son 
SM6CPI Kjell Ström 
SM7BSR Björn Forssell 
SM5CBN Lennart Hillar 
SM5EEG Ulf Olsson 

Eftersom de nya stadgarna som antogs 
i mars 1973 föreskrev att styrelseledamöter 
och revisorer med suppleanter skulle väl
jas medelst poströstning så utsågs post
rösträknare enligt följande att verka fram 
till årsmötet 1974: 
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Poströsträknare SM0BSO Kurt Rosenthal 
Poströsträknare SM5GA Karl-Henning 

Loggert 
Suppleant SM5TC Arne Karlerus 

Bokslutet finns publicerat på annan plats 
i detta nummer av QTC. Vi har i stort sett 
legat på budget och omsättningen ökade 
med cirka 10 % till cirka 973.000:- kro
nor. Antalet medlemmar var som framgår 
av kanslichefens rapport vid årets slut 
3722, vilket innebar en nettoökning med 
12,2 % från föregående år. Av de 3722 
medlemmarna är 3103 sändareamatörer, 
433 lyssnareamatörer samt 95 SK-signaler 
och 91 SL-signaler som medlemmar. 

QTC har under året utkommit med 12 
nummer, varav ett dubbel nummer. Antalet 
sidor per nummer har varit 42,5 i genom
snitt med 32 som minsta och 60 som mes
ta antal. Utgivningstiden, den 15 i varje 
månad, har SM3WB Sven kunnat hålla med 
god precision och har Sven nedlagt ett 
uppskattat och förtjänstfullt arbete på vårt 
medlemsorgan. Sven har också till sin 
hjälp haft duktiga spaltredaktörer och 
andra skribenter. Ljusdals Tryck AB och 
tryckeriföreståndare SM3ETC Jan är värda 
en eloge för det fina samarbetet som be
tytt mycket i detta sammanhang. En eloge 
också till SM4GL Gunnar för hans idoga 
och förtjänstfulla arbete med att skaffa 
annonsörer och driva in pengar för an
nonserna. 

Handikappverksamheten har under året 
tagit fastare form och aktiviteterna kraf
tigt ökats genom SM1AWD Berndts för
tjänstfulla arbete, vilket framgår i en efter
följande redogörelse. 

QSL-utredarna SM5CPD, SM5TK och 
SM7ACR har slutfört sitt uppdrag och an
togs deras förslag till regler för SSA:s 
QSL-verksamhet vid styrelsesammanträdet 
den 3-4 november. Se QTC 1/1974. 

Efter flera års arbete kan styrelsen fram
lägga ett förslag till regler och aktiviteter 
för SSA-OTC, se QTC 2/1974. Som framgår 
i QTC 12/1973 så har SM5AQB Klas haft i 
uppdrag att vidarebearbeta tidigare utred
ningar och har han nu slutfört sitt uppdrag 
och förslaget har kunnat fram läggas vid 
årsmötet 1974. 

Till årsmötet i mars 1974 framlägger sty
relsen också ett förslag till stadgeändring 
som SM0CWC Stig på styrelsens uppdrag 
fullbordat. Förslaget var publicerat i QTC 
10/1973 för yttrande från medlemmarna. 

Den 13 och 14 oktober deltog SM5AGM 
Folke i en extra region l-konferens för 
VHF i Kassel, Västtyskiand, se QTC 11 / 



1973. Konferensen resulterade i en band
plan för 144 MHz-bandet med fyrar place
rade runt 144.1 50 kHz. Styrelsen beslöt 
dock hålla fast vid Folkes ursprungliga för
slag med fyrarna kring 144.900 kHz inför 
kommande förhandlingar, närmast region 
l-konferensen i Warszawa 1975. (Vid det 
första styrelsesammanträdet 1974 godkän
des SM5AGM :s förslag till bandplan för 
432 MHz-bandet, publicerat i OTC 1/1974, 
efter att förslaget varit ute på remiss via 
DL hos klubbar och VHF-intresserade med
lemmar.) 

Under det gångna året återuppstod DX
bulletinen på lördagarna från SK5SSA kl 
1500 SNT på 3650 kHz SSB istället för 
som tidigare på CW. Det är SM5CBN och 
Club SK5AJ som hjälps åt med DX-bulle
tinen . Om detta och om övrig bulletinverk
samhet kan läsas i efterföljande redogö
relser. 

WASM-testen har lagts ned enligt sty
relsebeslut den 1 september 1973, då 
kommuntesterna övertagit rollen att skaf
fa OSL för WASM II , vilket var ett av skä
len till att SM71D en gång i tiden startade 
WASM-testen. 

En kommitte har arbetat under året med 
normstadgar för klubbarna och beräknar 
kommitten , bestående av SM1AWD (sam
mankallande) , SM5AA, SM0WA och 
SM0CWC, att inom kort avsluta sitt arbete. 

Styrelsen beslutade den 1 september att 
ett så kallat " ABC för SSA-medlemmar" 
skall utges och tillsattes en kommitte be
stående av SM5LN, SM3WB och SM0CWC 
att utarbeta ett förslag till sådan publika
tion . SM3AVO hjälpte kommitten i starten 
och har medlemmarna haft möjlighet att 
komma med synpunkter och förslag på 
" HO-frekvensen". Kommitten har siktet in
ställt på att om möjligt få ut publikationen 
i slutet av 1974. 

En kommitte har under året t illsatts att 
förbereda SSA :s 50-årsjubileum 1975 och 
består kommitten av SM5LN, SM3WB och 
SM0CWC. 

Frågan om Nordiska amatörradiotillstånd 
speciellt för mobiltrafik har tagits upp och 
har SM5KG åtagit sig att agera i detta 
ärende. Frågan bedöms dock vara av så
dan natur att man inte kan vänta sig nå
got omedelbart resultat, men vi hoppas na
turligtvis på ett positivt resultat så små
ningom. 

Samarbetet med Televerket har liksom 
tidigare varit gott. Gemensamma frågor har 
diskuterats dels genom besök hos över
ingenjör P Akerlind och dels genom tele
fonsamtal och brev. 

Styrelsen vi ll slutligen framföra ett varmt 
tack till f.unktionärer och alla andra, loka
la klubbar och enskilda amatörer, som ge
nom värdefulla insatser verkat för före
ningens och amatörradiohobbyns främjan
de. Ett varmt tack också till Margareta 
Platin, Ingrid Eriksson och Margareta Pet
tersson som på ett så förtjänstfullt sätt 
skött kansliarbetet. 

För styrelsen 
Einar Braune, SM50X 
Ordförande 

SSA:s ekonomi 
BOKSLUT 

per 1973-12-31. 
Vlnst- och förlust-konto. 
INKOMSTER. 
Medlemsavgifter .. . .. . ...... 180.372:-
Försäljningsdetaljen .. .. . . .. 26.503 :64 
Div. inkomster .... . ..... . ... 858 :85 
Räntor mm ... ... . . . .. . .... 13.606 :05 
Arets underskott . . . . . . . . . . . . 715 :87 -----

KOSTNADER. 
OTC . ............... . .. . . . 
OSL ..... . . . .. . ...... . ... . 
Löner . . ... .. .. .. . .. . .. .... . 
Lokal .. .. .. .. . . . .. .. . ... .. . 
Porto o. tel. . .. . ... . ...... . . 
Distrikten .. .. ..... . ... . .. . . 
Reg. I .................. . .. . 
Arvoden . ........ . .... . .... . 
Skatt o. Pension .. .. .... . .. . 
Omkostnader .. . .. . .. . . .. . . 
Resor .... ... ....... . .. .. . . . 
Tävlingar . .. ..... . . . ...... . 
KontorsmatrI. ........ . . . .. . 
Inventarier ........ . ...... . 
Avskrivn ingar ............. . 

Balansräkning. 
TILLGANGAR. 
Kassa . . ............... . .. . . 
Postgiro .. . .. . . . ........ . .. . 
Bank 1+11 .. . .............. . 
Bank III fond ...... . .. ... . . . 
Försäljn.det. . . . . ... . .... . .. . 
OSL ... . ... .. . .... ... ... . . 

222.056 :41 

59.622 :65 
14.417 :72 
46.991 :65 
5.827 :75 
8.300:35 
9.024:20 
2.367 :35 

10.807 :-
12.878 :09 
15.535 :25 
1.464:43 
4.901 :80 
5.330 :20 

24.587 :97 

222.056 :41 

616 :10 
8.242 :45 

70.801 :09 
25.198 :61 
42.232 :75 

209:23 
Koncentra ... . .... . . . . .. .... 18.700 :-
Kontorsinvent. ........... . .. 8.339:45 
SK0SSA ... . ...... , . . . . . . . 6.590 :50 
Res kontra ........... .. . _. _ .. _._---'8_.3:..:3_8_:6_5 

Kr. 189.268:83 
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SKULDER. Beräknade utgifter. 

Div. personer .............. 8.728 :25 aTe . ........... ..... .. . . . 80.0 
SK0SSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.620 :- Löner .. . . . . . . .. ........ . . . . 49.0 
SSA skatter .. . ............. 792 :- aSL .. . ............ .. .. ... 17.5 
Källskatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.516:- IARU .. . .. ...... ..... . . . . . . 2.6 
Varuskatter ... ..... ...... . . 721 :- Distrikten . ... .. ...... . ..... 4.0 

Arvoden .. .. ..... ..... .. . .. . Eget kapital ...... . . ... . _. _ .. _._1_6_8_.8_9_1_:5_8 

Kr. 189.268 :83 

SSA kansl i januari 1974. 

Skatter o. pens ioner . ... .. . . 21 .0 
Lokalkostnader ... . ... . .. . . 11 .0 
Övriga konto : ... . .. . ....... 58.0 

Martin Höglund, SM5LN 

FÖRSLAG TILL 

B U D G E T 1974 

Beräknade inkomster. 

Medlemsavgifter . ... . ....... 182.0 
Försäl jn.det. . . .............. 30.0 
Räntor mm . .. .. . .. . ...... _. __ 8....;.._0 __ 

220.0 kKr. 

243.1 kKr. 

Övriga konto : 

Porto o Telefon 15.0 
Resor . .. . ... .. . .. .. .. 17.0 
Div. omk. .. . .... ..... 10.0 
KontorsmatrI. ... ....... 6.0 
Tävlingar . . . . . . . . . . . . 3.0 
Inventarier .. . .... . .. .. 7.0 

58.0 

Martin Höglund, SM5LN 

BOKSLUTSKOMMENTARER 

1973 1972 
Böckernas omslutning uppgick till .......................... 973.858 :29 883.724 :54 

Vinst och förlustkonto. 
Inkomstkonto . . .. . .. . ... .... . ...... . . .. . ....... . .......... . 
Utg iftskonto ..... . ........... .. .... . .... . . .. . .......... . . . 
Arets överskott . . ........ . ... . . .... . . .. .. . .. . . . .. . .. ... .. . . 
Företagna avskrivningar .. .. .. ....... .. .. . . . .. . . . ... .. . . .. . . 
Arets underskott ... . .. . . ......... . ... . ...... . .... . .. .. . .. . 

Balansräkning. 
Tillgångar : 

Kortfrist iga ... . ....... . ........ .... ..... .. . . . ... .. .. .. . . . 
Varulager ... . . . .... . ... .. ...... . .... .. ..... .. .... . .... . 
Långfristiga .... . . .. . ... . ... . ... .. .... . ... . .............. . 
Anläggningstillgångar . . . ... . .... . .. .. .... . ...... . .. ..... . 

Summa tillgångar .. .. . ... . ........... . .. .. ................ . 
Skulder och eget kapital : 

Kortfristiga skulder . ... . .... .. . . . . . . . .. . ................ . 
Skattesku lder . .... . ... .... ....... . ... . .. .. . . .... . . ... ... . 
Eget kap ital . .... . .... . ............ . .. . . . . ......... . ..... . 

Summa skulder och eget kapital .. . ............ . .. . . . . . ... . . 
Förhållande kortfrist iga t illgångar : 

kortfristiga skulder . . . .. .. . ....... ... ....... . . . 
SSA kansli i januari 1974. 

221 .340 :54 179.573 :55 
197.468:44 170.002 :18 

23.872 :10 9.571 :37 
24.587 :97 12.528 :29 

715 :87 2.956 :92 

79.659 :64 73.297:65 
42.441 :98 51.432 :40 
52.237 :26 43.090:79 
14.929 :95 15.042:30 

189.268 :83 182.863 :14 

13.348 :25 15.632 :82 
7.029 :- 6.545 :20 

168.891 :58 160.685 :12 

189.268 :83 182.863 :14 

5.96 :1 4.68:1 

Martin Höglund, SM5LN 

Postgiro 

SM5WL:s MINNESFOND 
BOKSLUT 

per 1973-12-31 . 

Ing. saldo .................. . ... . . . .. . . . . .. . .... . . 6.181 :27 
Slite RotarykI. .... . .. . . .. .. ... . .... . ...... 500 :-
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Visby RotarykI. ........ .. . ... .... .. .. . .... . 200 :-
Donation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 :-
Redovisn . OSL . ................... . ...... . . . .... . . 
Borgarbrev och gåvor ........... .. . . ............. . . 

5.700 :-
538 :-

2.142 :50 
Överfört till SSA ..... .. ........ . ........... .. . . ... 6.100 :-
Överfört till SSA .... . .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 :-
Utgående saldo ....... . . . .............. .. . .... ..... 961 :77 

~~--------~~~-------
Kr. 14.561 :77 14.561 :77 

Werml. Ensk. Bank 

Ing. saldo ........... .. ........ . . ... .. .. .. . . . . . . . . 5.075 :42 
Insatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 134:76 
Överfört t ill SSA .............. . ........... . ....... 5.000:-
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. 104:32 
Utg. saldo . ....... .. .. .. .. . ... .. .. . ............... 31 4:50 

Kr. 5.31 4 :50 5.314 :50 

SSA 

Överfört från Giro .... . ...... . ........ . .... . ... . . . . . 
Överfö rt från Werml. E.B. . .. . .... . ...... . . . ..... .. . 
Överfört f rån Giro . . . . .............. . ...... . .. . .. . . . 
Gåvor, OSL, Borgarbrev och OSL-märken ..... . ..... . 
Reseersättning ............................ . ..... . . 
Diabilder .. . ...... . .. ... ......... . .. ... . . .. .. ... . . . 
Porto ...... . ........ .. ..... .. ........ . .. . ........ . . 
Skrivhjälp o. kopiering ......... . ...... .. . . ...... . . . . 
Layout o. folder .................... . .... . . . . . .. . .. . 
ARIM ................. ... ..... . ......... . .. . ...... . 
Fria avg ........... .. . . .......... . . . ..... ... . . ... . . 

6.100:-
5.000 :-
7.500 :-
1.626 :20 

757 :35 
71 :75 

226:90 
1.610:75 
2.234 :20 

80:-
1.150:-
1.974:30 Skuld SSA 1972 .......... . ......................... 8.105 :25 

Överfört till Bankbok ...... . ... . ................... 9.476 :95 
SSA skuld till fonden .. . .... . ................... .:., . .:.... . . ~ _ _______ -=2.:.::.6..:,44.:....:~ 

Kr. 20.226 :20 20.226 :20 

Stockholms Sparbank 

Ing. saldo .. . ... . ........................ . ....... . 
Överfört från SSA ...... . . . .. . ... . .. . . . .. . .... .. . . . . 
Ränta ........... ... ... . .... . .. . ........ . .. . . . ... . 
Utg. saldo Kr ..... . ... .. ...... . ...... . ............. . 

BALANSRÄKNING 
Tillgångar 

767:14 
9.476:95 

269 :01 
10.513 :10 

Postg iro ... . ...... . ..... . ...... . ......... . ...... . . 961 :77 
Werml. Ensk. Bank ........ . ............ . ...... .. .. 314 :50 
Stockholms Sparbank .... . .. . ... . ......... . ........ 10.513 :10 
Fordran SSA . .. ....... . .... . .. .. ........... .. ... ..:.. _. _ 2=-. ..:,64..:,4.:....: __ 

Kr. 14.433:37 

Skulder 

ARIM . .. . . ...... .. .. . . . .. .. ......... . . .. ... . .. . .... 538:-
Schlumberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650 :-
Dispon ibelt ... .. .......... . ........ . ........ . ... ..:, . ..,.. . ..:.. ---.:,1..:,1.:.=2..:,45=-::.::.3,:,..7_ 

Kr. 14.433 :37 

SSA kansli i januari 1974. 
Martin Höglund, SM5LN 
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Det här numret 

av tidningen är inte riktigt i den stil man 
önskar den. I varje fall inte jämt, efter
som det är "obalans" i innehållet. Men 
tidningen är ju i första hand ett medlems
blad och då måste man åtminstone en 
gång per år finna sig i många sidor för
eningsmeddelanden och verksamhetsbe
rättelser. 

I verksamhetsberättelserna 

får man rätt klart för sig vad som händer, 
men emellanåt hittar man där också saker 
som man blir litet upprörd över. Stör
ningsfunktionären -BML har t ex nämnt 
att i ett fall har en person, som sagt sig 
företräda SSA, utövat "utpressningsförsök" 
mot ett företag som är medlem av Svens
ka HiFi-institutet (SH Fl). Det har resulte
rat i att SHFI reagerat precis som varje 
vettig person skulle ha gjort. SHFI har 
meddelat sina medlemmar att inte ge efter 
eller bistå med avstörning förrän SH Fl ut
rett frågan . 

För att bli sändaramatör krävs bl a att 
man skall vara "oförvitlig", men däremot 
krävs inte att man skall ha "gott omdöme", 
och det är ju f ö ett omätbart begrepp. 
Vederbörande amatör har tydligen inte in
sett att man skadar amatörrörelsen när 
man gör en sådan $eparat ai<tion i SSA :s 
namn. Reaktionen på SHFI tyder på att 
man där har ett gott omdöme. 

"Sommarkatten" 

kom jag att tänka på när jag läste -BNX 
rapport om "Utländska diplom". "Alltför 
många klubbar instiftar diplom och efter 
något år, när intresset svalnat, finns det 
ingen som ansvarar för diplomet längre" 
säger Ake. "Sommarkatten" går sitt öde 
till mötes i "egen plåga", men beträffan
de avsomnade diplom så går det även ut 
över andra, d v s de som aningslöst skic
kar in QSL och IRC som bara försvinner. 

Motionerna till årsmötet 

återges med sitt hela textinnehåll. Natur
ligtvis är väl motionerna oftast insända i 
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.. . iag har ett 
meddelande till er ... 

all välmening av medlemmar som är in
tresserade av föreningens framåtskridande 
i avsikt att ge medlemmarna största möj
liga utbyte av medlemsskapet. Efter många 
års deltagande på årsmötena - även som 
motionär - har jag märkt att individuella 
motioner oftast bemöts rätt kallsinnigt av 
årsmötet. Man tycks ha den uppfattningen 
att de har tillkommit i "affekttillstånd"! Jag 
skulle nog vilja föreslå att problemen först 
diskuteras i den egna klubben eller inom 
distriktet för att motionerna skall få "till
räcklig tyngd" när de presenteras årsmö
tet. 

Om kansliets verksamhet 

har det inte redogjorts för på många år. 
Kanslichefen -LN har emellertid redovisat 
vilka åligganden kansliet har. Det är som 
synes en hel del och därför får man hop
pas att medlemmarna ger kanslipersona
len arbetsro och inte besvärar dem med 
"okynnesfrågor" . 

Bidrag 

till "spalterna" - VHF, tester, bulletininfo, 
handikapp etc - bör gå via resp. spalt
redaktör. I annat fall kan texten bli "satt" 
två gånger och dessutom kan det ju bli så 
att spaltredaktören inte blir informerad 
förrän han ser uppgiften i tryck. 

Det blev 

ett djupt grepp i manuskorgen med detta 
nummer. Men när tidningen var hopklippt 
förklarade -ETC att det var billigare med 
64 sidor än 60 sidor, och då blev det 64 
sidor. Nya bidrag är välkomna! 

Författaren 

till 2-meterssändaren i förra numret, 
SM5DJH, har berättat att folk bett honom 
se till att fotografier och komponentpla
ceringsfigurer blir vända åt samma håll. 
Lika förb. har fotot på sidan 46 blivit upp
och-ned-vänt, vilket beklagliga förhållande 
helt får tillskrivas 

SM3WB 



Motioner till årsmötet 
Motion nr 1. Effektgränsen 

Härmed föreslås att årsmötet tar upp till 
behandling frågan om användande av ef
fekter som ligger över de 500 W DC input 
som enligt 890 är maximum tillåtet och 
som blivit allt vanligare under senare år. 
Jag anser att SSA antingen skall ta upp 
f~rhandlingar med Telestyrelsen om höj
ning av effektgränserna eller vidtaga kraft
åtgärder för att få medlemmarna att ej an
vända mer än max. tillåten effekt. I sist
nämnda fall rekommenderar jag att de fir
mor som tillhandahåller slutsteg med 
otillåten effekt ej skall tillåtas annonsera i 
<?TC. Styrelse~ bör dessutom i QTC tyd
ligt klargora Sin ståndpunkt i effektfrågan. 

Motala den 19.12.1973. 

Östen B. Magnusson, SM5DQC 

Motion Nr 2. Angående Radiosändare
amatörs möjlighet att installera antenner. 

Radio-sändareamatörens möjligheter att, 
enligt definitionen i Televerkets författ
ningssamling 8:90, verka inom sin intres
sesfär är till största delen avhängigt av 
den enskildes möjligheter att installera en 
tjänlig antenn-anläggning. 

Efterhand som vårt samhälle har kom
plicerats har också möjligheterna för den 
enskilde medborgaren att hävda sin egen
het, sina specifika behov kraftigt reduce
rats. Sändareamatörerna i Sverige måste 
anses bestå aven sådan grupp medborga
re där den enskildes möjligheter att påver
ka sin situation blir allt mindre. 

I takt med att vi i Sverige har fått ett 
allt modernare bostadsbestånd, med alla 
tänkbara bekvämligheter, inklusive cen
tralantennanläggningar, har den bostads
erbjudande myndigheten fått en allt mind
re förståelse för att den enskildes bostads
miljö måste kompletteras i överensstäm
melse med den boendes behov och önsk
ningar. Framför allt drabbar denna oför
ståelse de människor som av sociala eller 
ekonomiska skäl väljer en nyproducerad 
bostadsmiljö. 

Ett av de få argument för fortsatt 
existens som sändareamatörerna fortfa
rande kan med kraft framföra till myndig
heterna, är våra vidmakthållna färdighe
ter som radiooperatörer. Inte minst de ut-

talande som skett från totalförsvarets 
högsta ledning, ger oss sändareamatörer 
den inspiration för fortsatt verksamhet, 
som är .. nödvändig. Med allt större svårig
heter for den enskilde att installera an
tenn-a~.läggning, kommer även detta argu
ment for vår fortsatta existens att minska 
i betydelse. 

Skälen för den bostadserbjudande att 
vägra tillstånd för antenn-installation, är 
oftast baserad på mycket subjektiva grun
der. Som exempel må här anföras, este
tiska, säkerhets, byggnadstekniska samt 
prejudicerande skäl. När den tillståndssö
kande bemöter avslagsargumenten med 
sakskäl, som erbjudandet av ansvarsför
säkring, bekostande av byggnadstekniska 
förändringar, orientering om säkerhets
kunskapskravet i Televerkets licensford
ringar, etc. möts den sökande av det drä
pande svaret: Ingen annan boende behö
ver någon extra antennanläggning. 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 
(SSA) har under en lång följd av år arbe
tat för information och upplysning kring 
dessa frågor, en förtjänstfull stencilerad 
handledning med förslag till skrivelser och 
intyg har hjälpt många. 

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) har 
genom sina kraftfulla intyg även bidragit 
till att många sändareamatörer i dag har 
en tjänlig antennanläggning. 

Dock måste man i dag inse, att dessa 
vällovliga initiativ tyvärr inte är tillfyllest. 
Därför hemställer undertecknad medlem av 
Föreningen Sveriges Sändareamatörer att 
Föreningen Sveriges Sändareamatörer 
måtte under kommande verksamhetsår 
verka för, 

a t t någon (-ra) intressant (-a) vägrade 
antenninstallationsansökningar tages 
upp till rättslig prövning. 

a t t den rättsliga prövningen måtte full
följas för vinnande av prejudikat. 

a t t en inventering av statliga- regionala
samt kommunala bestämmelser angå
ende antennuppsättning kommer till 
stånd, samt att dessa bestämmelser 
och deras tolkning publiceras i tid
ningen QTC. 

a t t en förbättrad informationsskrift i an
tenntillståndsfrågan sammanställes, 
där radio-sändareamatörens verk-
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sam het och behov framställes så att 
en bostadserbjudande myndighet 
klart förstår innebörden av ansökan. 

Helsingborg 1973-12-20. 
Eskil Hedetun, SM7DMG 

Motion nr 3. QSL från SJ9WL 

Härmed får jag föreslå att årsmötet be
slutar att någon avgift för OSL för kontak
ter med SJ9WL ej skall utgå. Genom av
giftsbeläggningen har amatörer i flera län
der ej någon möjlighet att erhålla OS L, 
och det är dessutom en ren principfråga : 
Ett OSL-kort skall vara en bekräftelse av 
ett OSO och ej något försäljningsobjekt. 
Jag vill för säkerhets skull påpeka att jag 
har all respekt för SMSWL-fondens upp
muntransvärda verksamhet, och denna mo
tion avser endast OSL-verksamheten för 
SJ9WL. 

Motala den 19.12.1973. 

Östen B. Magnusson, SM5DQC 

Motion nr 4. Antenner i hyreshus 

Härmed föreslås att årsmötet uppdrar åt 
styrelsen att igångsätta förhandlingar med 
Fastighetsägareföreningen och Kommun
förbundet i avsikt att få fram likartade be
stämmelser för anteninstallationer för alla 
medlemmar som bor i hyreshus, och att 
målet bör vara att det skall vara lika lätt 
för en sändaramatör som bor i hyreshus 
som för en som bor i egen fastighet att 
själv välja antenntyp. 

Motala den 19.12.1973. 

Östen B. Magnusson, SM5DQC 

Brev till Tvt 
centra Iförva Itn i ng 

SSA:s styrelse har den 27 januari 1974 
sänt följande skrivelse till Televerkets 
Centralförvaltning med kopia till Telesko
lan: 

Beträffande teoriproven för amatörradio
certifikat 

I och med omläggningen till prov med 
flervals- och kortsvarsfrågor har en påtag
lig förenkling av teoriproven skett. Förutom 
den stora chansen att gissa sig till rätt 
svar har man möjlighet att göra om pro
ven ett flertal gånger. Eftersom proven i 
nuvarande skick är mycket lika varandra 
i de olika versionerna så är det lätt att vid 
andra försöket uppnå godkänt resultat utan 
större kunskaper. En tredje möjlighet är 
att skaffa kopior av provblanketterna och 
sedan lära sig var kryssen skall placeras. 
Flera kurser har använt kopior av prov
blanketterna som kurslitteratur. Radio
sändareamatörerna har sedan länge an
setts som en kunnig och nyttig intresse
grupp. Vi har uppfattningen att detta för
hållande är snabbt på väg att kraftigt rub
bas. 

Anhålles om svar på följande frågeställ
ningar före SSA:s årsmöte den 31 mars 
1974: Har Televerket/Teleskolan planer på 
att ändra på nuvarande system med fler
vals- och kortsvarsfrågor? Om inte, med 
vilken motivering bibehålles det nuvarande 
systemet? 

• 

Verksamhetsberättelser från 
distrikt och funktionärer 

SM1 

Inom första distriktet finns S SK-, 3 SL-, 
47 SM- och 4 Iyssnarsignaler. Med drygt 
80 % av sändaramatörerna i SM1 som 
medlemmar i SSA torde distriktet leda sta
tistiken . Den största händelsen under året 
får anses vara tillkomsten av repeatern 
SK1GU, som i årets elfte timme blivit ORV 
på kanal R6 på 2m-bandet. SM1 EJM, vår 
" meste" VHF-amatör, det må gälla OTC
artiklar, konstruktioner eller trafik, har här 
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nedlagt ett förnämligt arbete. SK1VHF fun
gerar till belåtenhet och driftsstörningarna 
har varit få. SK1SSA-bulletinen på 14S,7 
MHz FM har ändrat tiden till kl. 2000 SNT 
på söndagar. SM1CIO är numera huvud
operatör. Aktiviteten på övriga band får 
betecknas som god. En mycket fin pres
tation svarade SM1CJV för genom att vin
na såväl SSA:s som Bollnäsklubbens por
tabeltester i somras. Meetings äger som 
vanligt rum i Visby. SM1AWD hade även 



1973 välvilligt upplåtit sitt OTH till det tra
ditionella field-day:t där flera SM-distrikt 
var representerade och stämningen god. 
Den kursverksamhet som ägt rum under 
året har haft lödning som ämne ... Infor
mation inom distriktet har spritts via klubb
tidningen "GRK-nytt". SM1AWD har vid si
dan av sitt förnämliga arbete med handi
kappverksamheten fungerat som redaktör 
och distributör. SM1 DIE har utsetts till di
striktets kontaktman i handikappfrågor. 
SM1CJV och -EJM deltog i SM-rävjakten 
och på ön har sammanlagt 6 jakter genom
förts. 

Roland Engberg, SM1CXE 

SM2 

Det gångna året har inneburit ökad ak
tivitet inom distriktet. Främst då verksam
heten bland klubbarna. Organiserad akti
vitet har klubbarna i Umeå, Skellefteå, 
Luleå, Kiruna, Gällivare och Kalix. De två 
sistnämnda har tillkommit under året. 
Samtliga klubbar har egna lokaler med 
klubbstationer. Kursverksamhet i elektronik 
och telegrafi har hållits aven del klubbar. 
Informationen från SSA har kontinuerligt 
delgivits samtliga klubbar vilket medfört 
ett ökat intresse för SSA-angelägenheter. 
Under året har två distrikts meetings hål
lits med Luleåamatörerna som värd. Klubb
utbyte i form av besök har förekommit 
inom distriktet. Att aktiviteten inom SM2 
varit god har märkts på KV-banden där 
många SM2-call låtit sig höras, inte minst 
i samband med tester där många fina re
sultat nåtts. Janne -EKM kan inte undgås 
att nämnas i det sammanhanget. På VHF
fronten har två-metersintresset spritt sig 
som en löpeld. Umeå och Skellefteå är de 
dominerande klubbarna då det gäller ak
tiviteten och har repeater i drift. Klubbar
na i Kiruna, Gällivare och Luleå har fått 
sina repeatertillstånd och den tekniska ut
rustningen är också anskaffad. Nu avvak
tas att polarvinterns grepp skall lossna så 
att sista fasen, monteringen, kan börja. 
RTTY har ännu inte slagit igenom, ett få
tal hams dock ORV. Två-meter tycks ha fått 
prioritering. Organisationen för OSL-distri
butionen fungerar utmärkt inom distriktet. 
Handikappverksamheten har fått sin be
rättigade uppmärksamhet och den upp
byggda distriktsorganisationen har börjat 
fungera. Kontakter med handikappade har 
tagits och välvilliga hams har ställt motta
gare till förfogande. Bulletinverksamheten 
fungerar på ett utomordentligt sätt, Gun
nar, -BZU skall ha en eloge för sin insats 

som operatör. Antalet incheckningar vitt
nar om intresset för bulletinen samtidigt 
som det blivit en uppskattad träffpunkt för 
SM2:or. 

Sigvard Sällman, SM2CYG, DL2 

SM5 

Under året har distriktet hållit två SM5-
meeting och rapporter från mötena har 
publicerats i OTC. I Arboga tillkännagav 
OSL-chefen SM5CPD OSL-utredningens 
förslag till ändringar av OSL-servicen på 
riksplanet. SM5 skulle härefter själva ta 
hand om den egna distriktsservicen plus 
de SM5-or som bor i SM0, de s k "noll
femmorna". SM5CAK åtog sig att sköta di
striktets OSL-tjänst och det har han även 
fått lovord för. -CAK har byggt upp och 
justerat nätet av OSL-ombud samt vidare 
producerat en lista över det totala anta
let sändaramatörer inom SM5 oavsett med
lemskap eller ej i SSA. 

Utöver distriktsmötena har hållits ett s k 
samrådsmöte i Nyköping med 18 deltagare 
från distriktets skilda orter. Deltagarna ut
talade sig definitivt för denna mötesform, 
som kommer att hållas mellan distriktsmö
tena. Vid samrådsmötet valdes -FFO till 
handikappfunktionär och -TK till kontakt
man för OTC. 

Distriktets publikation " SK5XA-bladet" 
har redigerats och utgivits av DL och har 
utkommit med 4 nummer under året. Även 
SSA-bulletinen har använts som informa
tionskanal liksom 3615 kHz på söndagsför
middagarna. Och givetvis även OTC, där 
man kunnat läsa om olika distriktsaktivite
ter. 

Ytterligare distriktshändelser att notera: 
Västerås Radioklubb har ordnat årets 

SM i rävjakt och SSAs CW-prov via -ACO. 
Nyköpings Sändareamatörer fyllde under 

året 25 år och Västerås Radioklubb 30 år. 
Uppsala Radioklubb har fått igång en re
peater på kanal R6 genom -CUl. -AOB, 
-CBN, -CEU plus -ACO har under året i 
olika sammanhang dragit ett strå direkt 
till SSA-stacken. 

Antalet SSA-medlemmar är ca 500 var
av 450 är licensierade och resten lyssnare 
och klubbstationer. 

DL har haft tillfälle att delta vid samtliga 
under året hållna SSA styrelsemöten, därav 
ett VU-möte, vilket varit värdefullt i många 
sammanhang. Jag vill slutligen tacka klub
barna för deras goda arbete. Utan deras 
insatser vore SSA:s program märkbart läg
re och DL ett antal medhjälpare mindre. 
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För det kommande arbetet har utarbe
tats en organisationsplan för ett nät av 
kontaktmän och ombud, s k distriktsfunk
tionärer och vi tror att detta kommer att 
fördela arbetet och samtidigt öka aktivite
ten inom distriktet. 

Kurt Franzen, SM5TK, DL5 

SM6 

Det gångna året kan ur DL6 synvinkel 
betraktas som ett mycket lugnt och gott 
arbetsår. Närmast kännetecknat av för
eningens omorganisation och med de öka
de aktiviteter detta medfört för DL som ak
tiv medlem i föreningens styrelse. 

Den enskilde amatören är ju med i SSA 
av huvudsakligen två skäl. För att komma 
i åtnjutande av den OS L-service som SSA 
ger samt för att få den information han 
behöver genom föreningens tidning . 

Över distriktets OSL-byrå basar SM6CVX 
i Tibro. Han har lyckats med konststycket 
att få med i SSA praktiskt taget varenda 
aktiv amatör i SM6. Och att OS L-servicen 
är mycket god vitsordade samtliga vid det 
senaste distriktsmötet. 

Distriktets medlemmar har endast positi
va omdömen om OTG. 

Bulletinverksamheten från SK6SSA har 
blivit en mycket uppskattad form av SSA:s 
informationsverksamhet. Den nystartade 
Uddevalla Radioklubb har gjort en flygande 
start och påtagit sig redaktionsarbetet för 
SSA-bulletinen. 

Det finns ett stort intresse för handikapp
verksamheten här inom SM6. Av primärt 
intresse för oss har varit att finna och pro
va ut lämpliga utbildningsmetoder för de 
handikappade. Vi är medvetna om de be
gränsade ekonomiska resurserna som står 
till SSA:s förfogande. Det i Göteborg pågå
ende experimentet att via 2-meters FM
sändningar till handikappade i hemmet ut
bilda dessa till sändaramatörer avvaktas 
med spänt intresse. SM6AAL har åtagit sig 
att vara handikappfunktionär för SM6. 

Arets största händelse var distriktsmötet 
i Borås. Det avhölls under mottot: Radio
amatörernas Dag i Boråsparken den 23 
september. Trots en regnig upptakt bevis
tades meetinget av omkring 150-200 sän
daramatörer och utställningshallen av upp
skattningsvis 2500 nyfikna sjuhäringar m fl. 
Den stora Rotundan var vid middagstid 
fylld till bristningsgränsen av intresserade. 
Ett flertal radiostationer var aktiva på flera 
band. SK6SSA-bullen kördes därifrån och 
ett speciellt OSL-kort hade tryckts upp och 
har översänts till alla som checkade in. 

84 

Under mötesförhandlingarna assistera
des DL6 av SSA:s sekreterare SM0GWC. 
Den sittande DL hade tidigare aviserat sin 
avgång och en valkommitte under ledning 
av SM6GVX fick till uppgift att utse lämp
lig efterträdare. 

Per-Ebbe Ankarvärn, SM6UG, DL6 

SM7 

Aktiviteten inom distriktet är mycket hög. 
Klubbverksamheten är stor och har det 
bildats tre nya klubbar under året: Tranås, 
Simrishamn (scouter) och Värnamo. Många 
klubbar bedriver en avsevärd kursverk
samhet som t ex NSRA i Helsingborg, HGL 
i Lund, KRK i Karlskrona för att nämna 
några. Klubbarna har över lag skaffat sig 
klubbstugor eller har fått lokaler av resp. 
kommuner. Lokalerna är utrustade med 
stationer för både kortvåg och UKV och 
har man skaffat sig egna klubbsignaler. 
Detta gör att intresset för amatörradio 
över hela linjen stegrats, vilket även av
speglat sig i ökat medlemsantal för SSA. 
Många klubbfunktionärer lägger ner ett 
enormt arbete inom klubbarna och försa
kar därmed ofta sin egen fritid . Utan dessa 
eldsjälar skulle inte klubbverksamheten 
kunna bedrivas. Arbetet med hjälp åt han
dikappade radiointresserade har börjat ta 
form. Distriktets handikappfunktionär bör
jar så småningom att sätta sig in i arbetet 
och vi hoppas mycket av honom. Där har 
helsingborgarna gått före och visat vägen. 
OS L-verksamheten går perfekt. Distribu
tionen har efter samråd ändrats för att 
minska föreningens kostnader. Om någon 
har blivit missgynnad beklagar jag detta 
men i så fall går det ju att ändra. Distrikts
samråd med deltagande av representanter 
för klubbarna äger regelbundet rum ome
delbart före styrelsesammanträdena och 
verkar vara en form för samarbete som 
upptagits mycket positivt. Alla former av 
amatörverksamhet bedrivs. Repeatrar växer 
som svampar ur marken och det är ofta 
trångt om utrymme för OSO. I det sam
manhanget måste påtalas de svåra stör
ningar som vissa danska amatörer med
vetet förorsakar trafiken över Romele
repeatern. De godkänner inte frekvens
fördelningen som överenskommits och för
söker genom att störa trafiken göra det 
omöjligt att använda den tilldelade frekven
sen. Förnyade kontakter måste tas med 
EDR för att få någon rätsida på missför
hållandena. 

Ett ökat antal RTTY-stationer finns i di
striktet. Det vore kanske inte så dumt om 



det fanns sådana åtminstone i amatör
tätorterna, då kunde ett distriktsnät upp
rättas, kommunikationerna uppsnabbas och 
förenklas. 

Klagomål har framförts på de SSA-akti
viteter som skulle vara riksomfattande men 
som i praktiken endast kan utnyttjas i 
mellansverige. 

IW har inte kommit igång. Det vore 
önskvärt med någon som i distriktet kun
de verka för aktivitet även på det viktiga 
området. 

Till sist ett tack till alla som hjälpt till 
att föra verksamheten framåt under året 
och hoppas på ett lika gott samarbete un
der 1974. 

Bengt Fröiander, SM7BNl, Dl7 

aSl 
OSl-verksamheten har under 1973 haft, i 

stort sett, samma omfattning som under 
föregående år. Totalt har 3,6 ton OSL-kort 
passerat OSL-byrån fördelade på 1,9 ton 
inkommande och 1,7 ton utgående kort. 
Under året löstes också problemet med 
SMS och SM0-korten, i och med detta har 
nu alla distrikt en egen distriktsbyrå. 

En arbetsgrupp bestående av TK, ACR 
och CPD har under 1973 arbetat med en 
OSL-utredning och till Styrelsen framlagt 
Regler för SSA:s OSL-verksamhet. Särskilt 
TK:s omfattning och förtjänstfulla arbete 
inom arbetsgruppen förtjänar att omnäm-
nas. 

Uno Söder, SMSCPD 

SSA:s CW-prov och övningssändningar 

Under ledning av SMSACO har Västerås 
Radioklubb författat provtexter, punchat 
hålremsor och sänt ut proxtext på 80 mb. 
Här följer litet statistik från prov 1-6: 

Totalt insänt antal prov: S27 
Godkända prov: 333 

fördelat på 60-takt: 63 st, 80-takt: 93 st, 
1 OO-takt: 78 st, 12S-takt: SO st, 1S0-takt: 34 
st och 17S-takt: 15 st. 90 st "påbyggnads
märken" (stickers) är utdelade för olika 
takter. 

Intresset för proven är som synes stort 
och de kommer att fortsätta från olika 
platser i landet för att åstadkomma bätt
re hörbarhet. 

Förutom provsändningarna har VRK även 
sänt övningstexter i sammanlagt fyra tim
mar. 

SMSTK, provkontrollant 

Bulletinverksamheten 

Denna har under året hävdat sig som en 
av SSA:s viktigaste informationskanaler. 
Bulletinredaktionen, som under första halv
året sköttes av SMSTK i samarbete med 
klubb SKSAE och andra halvåret av 
SMSACO, levererar postledes material till 
bulletinstationerna, inkl. RTTY-stationen. 
Samtliga uppgifter om frekvenser och ti
der finns i en regelbundet publicerad 
"bulletinruta" i OTC. 

Bulletinen har under året utkommit un
der 44 tillfällen. Denna amatörservice har 
krävt minst 13 medlemmar som fungerat 
som redaktörer och operatörer. Därtill 
vikarier, biträdande operatörer etc. 

Från SK0SSA - Tekniska Museet har 
sänts 38 bulletiner. 230 stationer har chec
kat in sammanlagt S20 gånger, därav 100 
stationer från SM0 (300 OSO) och SO sta
tioner från SMS (120 OSO). Dessutom 
finns alla övriga distrikt utom SM1 repre
senterade i loggen. Chefsoperatören 
SM0DZL! Anders lancerar följande motto: 
"Hör bullen - kör bullen"! 

Från SK6SSA, med SM6EDH/CeGe som 
chief opr., meddelas att bulletinen i hu
vudsak sänts från Ulricehamn. Stort in
tresse har visats från lyssnare inte bara 
i SM6 utan också från de flesta andra di
strikt i SM samt från OZ och LA. I medel
tal har 23 incheckningar loggats varje sön
dag. Bidragande orsak är säkert den lämp
liga tidpunkten (0900 SNT) som gör att 
man sedan kan ägna sig åt familjen och 
andra trevliga aktiviteter (!). 

SK7SSA har som regel anropats av 18-
20 stationer före och efter varje bulletin, 
meddelar SM70Y. På försök har bulletinen 
vid några tillfällen även sänts via Karls
krona Radioklubbs repeater SK7FJ17 i Kal
linge. 

Från övriga landet kan nämnas att 
SK1SSA i Visby sänt på 2m FM med 
SM1Cl0/Torsten som operatör. SM2BZU/ 
Gunnar i Boden har opererat SK2SSA med 
-EKM som bitr. op. SK6SSA har också en 
FM-kanal på 2 m där SM6EYK varit 
chief op. Bulletinen har även sänts från 
Kalmarrepeatern med SM7EKW som opera
tor. I Stockholm har den även sänts på 
2 mb FM av bl a SM0CER samt på SSB 
av SMSAGM. 

I början av december flyttades redak
tionsarbetet till Uddevalla där Uddevalla 
Radioklubb åtagit sig att svara för redak
tionsarbetet från omkring årsskiftet. 

Kurt Franzen, SMSTK, 
ansvarig bulletinredaktör. 

85 



DX-bulletinen 

Nedanstående verksamhetsberättelse om
fattar tiden från den 10/2, då jag övertog 
DX-bulletinen, till kalenderårets slut. 

Först litet statistik. 12 bulletiner har 
sänts på CW ·med 83 incheckade stationer 
vilket ger ett medeltal på nära 7 per bulle
tin. 27 bulletiner har sänts på SSB med 
168 incheckade stationer vilket ger ett me
deltal strax över 7. Vid de senaste 6 bulle
tinerna, där man ombetts att checka in 
har vi fått ett medelvärde på 11 per bulle~ 
tin. Använd sändningstid för en CW-bulle
tin har i medeltal varit 14 minuter och för 
SSB 9 minuter. Redigeringen aven DX
bulletin tar ca 11/2 timme och insamlingen 
av material, i vad gäller att lyssna och åter 
lyssna över amatörbanden, tar många tim
mar . . 

Målsättningen har varit att meddela fort
löpande information om planerad amatör
verksamhet såsom DX-expeditioner och 
DX-aktivitet, som kan vara av intresse för 
flertalet DX-jagande SSA-medlemmar och 
att vara en allmän informationskanal för 
medler:nmarna med en prioritering för in
formationen om CW DX-aktivitet. 

Målsättningen att DX-bulletinen skall va
r~ en allmän informationskanal anser jag 
ej ~ar uppn~tts. Min förhoppning var att 
via Inchecknlngar och i viss mån per brev 
från lyssnarna få sådana informationer 
som kunnat vidareförmedlats via bulleti~ 
nen. Detta har ej skett i förväntad omfatt
n~~g utan innehållet har huvudsakligen 
hamtats från publikationerna " DX News 
Sheet" och " Veron DX press" samt iakt
tagelser och informationer från medlem
mar i Club SK5AJ. 

Jag har ?ock en bestämd känsla av, och 
grundar mig då på framförallt de många 
positiva <?ch värmande ord, som sagts vid 
InchecknIngarna, att DX-bulletinen har sitt 
berä!tigade värde. Jag har också den upp
fattnlnge~ att SSA ... som intresseförening 
har att var~a om mOJligheterna att utnyttja 
~åra amatorband samt inspirera till och 
oka medlemmarnas aktivitet på dessa. 

Lennart Hillar, SM5CBN 

Reciprokt 

Under året har ett 30-tal skrivelser av
sänts till myndigheter i Sverige och utom
lands samt naturligtvis till sändaramatörer
na både här i SM och i flera olika länder. 

Ungefär .Iika många brev har mottagits. 
I genomsnitt har det kommit 2-3 telefon
förfrågningar i veckan. 
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Antalet utländska medborgare som un
der 1973 erhållit svenskt amatörradiotill
stånd är 16. Danmark 5, USA 1, Holland 2, 
Finla.nd 1, Norge 1, Ungern 1, Rhodesia 1, 
Turkiet 1, Jugoslavien 2 och England 1. 

Under året har dessutom utdelats 78 till
fälliga tillstånd som fördelat sig på följan
de 13 länder: Västtyskiand 32, Frankrike 1, 
England 7, Schweiz 1, Japan 3, Norge 7, 
Österrike 3, Finland 7, Danmark 10, Neder!. 
Antillerna 1, Australien 1, USA 4 och Ma
laysia 1. 

Den 1 juli 1973 blev äntligen det länge 
efterlängtade reciproka avtalet klart med 
Frankrike efter två års väntan och skri
verier. De franska myndigheterna tog väl
digt god tid på sig mellan varje brev innan 
de svarade. De likaså länge efterlängtade 
avtalen med Jugoslavien och Spanien " ly
ser" tyvärr fortfarande med sin frånvaro. 
I Jugoslavien tycks man vänta på en se
dan flera år aviserad ny lag och i Spanien 
går det långsammare än i Frankrike. I 
augusti besvarade de spanska myndighe
terna efter ca 1/2 års väntan en skrivelse 
från vårt UD (efter flera påstötningar) . Den
n.a. spanska not besvarades omedelbart po
SitiVt från våra myndigheter, varefter vi 
bara har att vänta igen. 

Senaste nytt är att svenskar utan allt 
!.ör stort besvär kan få tillstånd på Fiji
oarna, 302 meddelar vår rapportör Carleric 
Svärd, SM5BFR, som numera befinner sig 
där. 

Klas-Göran Dahlberg, SM5KG 

Tekn. sekreteraren 

Under året har tekniske sekreteraren be
svarat 27 registrerade skrivelser, samt läm
nat 15 icke registrerade svar på enklare 
tekniska frågor. C:a 200 telefonsamtal har 
expedierats där huvudtemat varit lämplig 
amatörradiomateriel , information till blivan
de sändareamatörer samt litteraturanvis
ningar. Glädjande för alla s k old-timers är 
a~t tend.~nsen för egna konstruktioner, spe
ciellt gallande kringutrustning, är stigande 
och att den kommande amatörradiogenera
tionen helt är inriktad på den nya halv
ledartekniken. 

På den negativa sidan konstateras en 
osedvanligt hög avslagsprocent vid ansö
kan om tillstånd för antennuppsättning från 
radioamatörens hyresvärd - ett förhållan
de som genom SSA :s medverkan i de fles
ta fall lyckligtvis kunnat resultera i en po
sitiv överenskommelse. 

Olle Ekblom, SM0KV 



Tester 

Aret 1973 har visat prev på mycket ged 
aktivitet vad beträffar de natienella tes
terna. Början av året präglades av efter
dyningar till SAC-72 sem arrangerades av 
SSA. Arbetet med resultatlisterna blev klart 
redan i februari .och det lär neg vara de 
snabbaste resultaten på länge. 

På det hela taget har resultatservicen 
skötts mycket bra. Snabbhet .och neg
grannhet har präglat Leif SMSCEU .och 
hans arbete under den tid han har fungerat 
sem testledare. Han avgick vid årsskiftet. 
Vad aktiviteten beträffar så var det n.og 
rekerd av antalet testleggar .och checkleg
gar i bl a Jultesten 1972. Detta gäller även 
Pertabeltesten. Glädjande kan här anmär
kas att antalet uteblivna leggar minskar. 
Det är alltså bättre med checklegg än 
ingen leg alls ... 

För någet år sedan började även andra 
tester än av SSA anerdnade att dyka upp. 
Nämligen SCA (vinter .och semmar) arr. 
Club SKSAJ .och BRA pertabeltest arr. 
Bellnäs Radieamatörer. Dessa har även i 
år rönt ett mycket stert intresse. 

Jan Hallenberg, SM0DJZ 

RTTY 

I Sverige finns för närvarande uppskatt
ningsvis ett hundratal amatörer sem är 
aktiva på RTTY. En sammanslutning av 
RTTY-intresserade amatörer i Skandina
vien är anslutna till SARTG, Scandinavian 
Amateur Radie Teletype Greup, sem har 
ca 180 svenska medlemmar. SARTG utger 
ett medlemsblad .och anerdnar även en 
"We rid-Wide RTTY Centest" varje höst. 

RTTY-trafiken försiggår huvudsakligen 
på 80-, 20- .och 1S-metersbanden .och nu
mera används uteslutande 170 Hz skift. 

SSA-bulletinen utsänds även varje sön
dag på RTTY från SK3SSA med SM3AVQ 
sem ansvarig .operatör. 

I min uppgift har ingått att hjälpa så
väl nybörjare sem mer garvade "printare" 
med råd .om maskiner .och övrig utrust
ning. Ett antal maskiner har reneverats .och 
distribuerats. Förmedligen finns det en del 
maskiner sem står .och samlar damm här 
.och där i landet. Om. du har en maskin 
sem du trer dig inte kemma att använda, 
meddela mig då det finns sådana sem vill 
kemma igång men saknar maskin. De sem 
tidigare haft "maskinkentrakt" med SSA 
kan numera sälja sådana maskiner. 

Karl-Magnus Andersson, SMSBRQ 

IARU 

Jag har inte för avsikt att ingå med nå
gen egentlig årsberättelse för mitt funk
tienärsemråde, eftersem verksamheten re
lativt direkt avspeglar sig i QTC:s IARU
spalt. Kenstaterar deck att 1973 varit ett 
mellanår, året efter en Region 1-konferens 
sem det varit. Det kommer att hända mera 
under 1974 eftersem 1975 års konferens 
skall förberedas framåt höstkanten. Det 
kan alltså vara skäl att redan nu börja fun
dera över eventuella förslag till nästa kon
ferens, så att de hinner bli väl genemarbe
tade. 

Kjell W. Ström, SM6CPI 

Rävjakt 

Internationellt sett har Sverige under 
året bara synts till på Nerdiska mästerska
pet, som gick i Kengsvinger, Nerge. Nor
disk mästare blev Be Lenander, SMSCJW 
från Västerås. 

Sverige vann lagtävlingen. 41 tävlande 
delteg varav 19 norrmän, 2 finländare .och 
20 svenskar. 

Arets Svenska mästerskap arrangerades 
på ett synnerligen förtjänstfullt sätt av Väs
terås Radioklubb. 62 jägare ställde upp. 
Nordiske mästaren -CJW blev även svensk 
mästare, och Västerås vann lagtävlingen. 
Arrangörsgänget med Urban Eugenius, 
SMSBTX i spetsen skall ha ett hjärtligt tack 
för ett välgjert SM. 

VRK synes för övrigt numera vara den 
mest aktiva och största rävaktiga klubben 
i landet. Men vi övriga hänger med än så 
länge. 

Torbjörn Jansson, SMSBZR 

UTLÄNDSKA DIPLOM 

Under år 1973 har 49 diplemansökningar 
expedierats. Halva antalet jämfört med 
1972. Dessutem har c:a 20 skrivelser av
sänts, såsem svar på förfrågningar och 
påstötningar till försumliga diplommana
gers etc. 

Preblemet med de icke officiella diplo
men tycks öka även utomlands. Allt för 
många klubbar instiftar diplom och då 
efter något år intresset för klubben sval
nar, finns ingen som ansvarar för diplemet 
längre. IRC försvinner .och enligt uppgift 
även kert. Ledsamt för ess att detta gäller 
även svenska diplem. 

Ake Sundvik, SMSBNX 
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WASM 

Jag har under året delat ut 140 WASM 
diplom. Det är väl i stort sett vad som kan 
sägas om min verksamhet under året. Det 
ekonomiska resultatet framgår av separat 
redovisning som sändes till kansliet i slu
tet av året. 

Beträffande de problem som jag råkat ut 
för är de relativt lindriga. Att information 
i diplomfrågor inte fortplantar sig med 
radiovågornas hastighet får jag ofta bevis 
för. Avgiften för diplomet höjdes från 4:
till 10:- år 1957. Det händer ännu att jag 
får ansökningar med den gamla avgiften. 
Från mitten av 1966 har vi även distrikt 0 
och det händer fortfarande mycket ofta att 
de som söker inte har observerat detta. 
I många av dessa fall kan min kortregister
log lösa det problemet. I annat fall blir det 
en liten förfrågan per brev. 

Jag kan inte påminna mig att jag tidi
gare skrivit någon årsberättelse över 
WASM verksamheten. Det kanske därför 
är på sin plats att jag ger några siffror 
över verksamheten under de gångna åren. 
Här följer en lista som visar det årliga re
sultatet: 

A350 

Ar 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Diplom Nr 
1- 22 

23- 103 
104- 185 
186- 319 
320- 475 
476- 626 
627- 806 
807- 992 
993-1163 

1164-1307 
1308-1387 
1388-1470 
1471-1572 
1573-1706 
1707-1851 
1852-2013 
2014-2142 
2143-2215 
2216-2338 
2339--2436 
2437-2500 
2501-2691 
2692-2781 
2782-2921 

Antal 
22 
80 
81 

133 
155 
150 
179 
186 
171 
144 

80 
82 

101 
123 
144 
161 
138 

72 
123 
98 
64 

190 
90 

140 

Kjell Edvardsson, SM0CCE 

För dokumenterat god aktivitet på 40 
och 80 meter under 1973 har följande er
hållit SSAs diplom "A350": 
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Nr 1 SM7EAN 
2 SM6FAJ 
3 SM6CEP 
4 SM3ALR 
5 SM00Y 
6 SM4AXL 
7 SM5BNX 

492 OSO 
517 
846 
423 

1240 
769 
350 

Åke Sundvik, SM5BNX 

Kalibreringssändningarna 

Under 1973 gjordes ett antal kalibre
ringssändningar på 3700 kHz från SK0SSA 
med SM5CWB:s utrustning . Den har be
skrivits i OTC 3/73 och uppges ha en nog
grannhet på ca 0,1 Hz. För att uppnå en 
sådan noggrannhet, som mer än väl räc
ker för amatörbruk, var kalibratorn fas
låst till Motala långvågssändare. Verksam
heten har mötts av stort intresse på ban
det, och många har passat på att kolla sin 
stations kalibrering . Tyvärr hade -CWB ej 
tillfälle att fortsätta med sändningarna och 
frågan om en fortsättning i SSA :s regi togs 
upp. Det innebar emellertid byggande av 
en frekvensnormalutrustning och styrelsen 
ansåg det lämpligt att tills vidare lägga ner 
sändningarna. 

SM5TK 

Slörningsfrågor 

Under året har 26 störningsfall behand
lats, 13 av vardera i HiFi och resp. TV
anläggningar. Tre av rapporterna avsåg 
utrustningar där överenskommelse med 
fabrikanten/ leverantören saknades. 

Svenska HiFi-institutet SHFI, hade re
kommenderat sina medlemmar att p g a 
" utpressningsförsök" från någon som sade 
sig tala för SSA :s räkning, inte ge efter 
eller bistå med avstörning förrän SHFI 
utrett frågan . Under det gångna året har, 
dock trots SHFI:s avvaktande inställning, 
avhjälpande av inrapporterade fel gjorts 
av firmor anslutna till SHFI. 

Under året har jag i sällskap med Har
ry Isaksson vid Televerkets störnings
tjänst besökt ett möte med Nyköpings och 
Norrköpings sändaramatörer för att där 
tala om störningar. 

Ett par störningar har klarats genom di
rekt kontakt mellan amatören, underteck
nad och Televerket. 

Till kommande arbetsuppgifter hör att 
bidra till en utredning som syftar till att 
åstadkomma en mätnorm för typprov ' av 
HiFi- och TV-apparater med avseende på 
dessas störningstålighet. 

Bo Jakobsson, SM5BML 



VHF 

Ar 1973 präglades av god aktivitet med 
många nya stationer på VHF och UHF. 
Antalet deltagare i aktivitetstesten och an
talet insända loggar ökade från 151 till 
229 resp. 624 till 882. Segraren, SM5LE, 
ökade sin poängsumma avsevärt från före
gående år. Se redogörelse i QTC nr 1 
1974. 

Under året har ett 20-tal repeateransök
ningar vidarebefordrats til'- televerket och 
antalet utdelade repeatertillstånd översti
ger nu 25. Se redogörelser i QTC nr 5, 10 
och 12 1973. 

I oktober hölls i Västtyskiand ett extra 
region 1-möte för VHF där undertecknad 
var närvarande som SSA:s representant. 
Konferensen resulterade i flera ändringar i 
bandplanerna, ofta i linje med SSA:s öns
kemål. Se redogörelse i QTC nr 11 1973. 

Under året har en topplista över antalet 
körda QTH-Iocatorrutor startats vilken sam
lat många deltagare. Det inkomna mate
rialet utgör ett mycket värdefullt statistiskt 
material över vad som är möjligt att köra 
på VHF och UHF. Se QTC nr 5, 6/7, 8, 9, 
10 och 11 1973. 

I övrigt hänvisar jag till c :a 50 sidor text 
i form av VHF-spalten i QTC 1-12 1973. 

Folke Råsvall, SMSAGM 

Scoutradioverksamheten 

Tidigare har scouterna i de flesta fall 
enbart kommit i kontakt med amatörrradio
verksamheten under Jamboree-on-the-air. 
Några grupper ur scoutkårer har även haft 
radioverksamhet på andra tider under året. 

I februari 1973 startade i Hanaskog en 
radioscoutpatrull med signalen SK7FD vars 
målsättning var att integrera radio med 
scoutarbetet. Resu Itatet av patru Ilens verk
samhet samt tips från andra kårer låg till 
grund för ett programförslag i stort avse
ende radioscouting i Sverige. Förslaget 
bearbetades och överlämnades till en ak
tivitetsgrupp vid Svenska Scoutförbundets 
stämma i Stockholm den 17 november. Re
sultatet av denna diskussion kommer att 
vidareutvecklas på en konferens i februari 
1974. 

Under året har patrullen bl a sysslat med 
handikappfrågor, försök med olika portab
la stationer samt icke kostnadskrävande 
byggverksamhet. Träning i telegrafi och 
radioteknik har pågått, varför vi kan vänta 
oss många nya sändaramatörer under 
1974. 

Under året har amatörradiostationer va
rit igång på 3 st. storläger, där lägerdelta-

garna fått en inblick i amatörradio. 
Den 9 september gjorde SK7FD en ex

pedition till Älmhults kommun. Många ama
törer tog tillfället i akt att få denna rara 
kommun. 

Den 28 oktober startades på prov det 
svenska scoutradionätet på 3740 kHz och 
pågick varje söndag till och med den 2 
december. 27 olika stationer har varit ak
tiva på nätet, varav 4 norska samt 1 dansk 
station. 

Regelbundna kontakter har under året 
tagits mellan radioscouter i hela Skandi
navien på de olika scoutnäten. Många kå
rer har anmält sitt intresse för att starta 
scoutradioverksamhet under 1974. Vi ser 
därför med tillförsikt på framtiden . 

Scoutradiopatrullen SK7FD 
gm Birger Fahlby, SM7CZV 

Något om kansliet och dess verksamhet 

Värdet av ett fungerande kansli är en 
avgörande faktor för föreningens funktion , 
och våra anställdas kunnighet och rutin 
och inte minst erfarenhet i våra många 
gånger speciella SSA-frågor utgör en ut
omordentlig tillgång . Under årens lopp 
har undan för undan nya uppgifter lagts på 
kansliet - uppgifter som ofta har föga 
med amatörradio att skaffa, men ändå 
måste passas in i arbetsrutinerna. Vi får 
inte glömma att i myndigheternas ögon är 
SSA ett företag bland alla andra företag 
där kravet på bokföring, skatteuppbörder, 
momsinbetalningar etc måste tillgodoses .. 
Kommer därtill att medlemmarnas berätti
gade krav på service givetvis även ökar 
med ett stigande medlemsantal. Mot den
na bakgrund kan vi konstatera att kan
sliets funktion väl svarar mot de ställda 
kraven. 

Medlemsantalet ökade under 1973 med 
12,2 % vilket är det högsta på mycket 
länge och uppgick vid årsskiftet till 3722 
medlemmar fördelade på 3103 lic.amatörer, 
433 lyssnare, 95 SK- och 91 SL-stationer. 

Kansliets arbetsinsats uppgick under 
året till 3806 arbetstimmar, vilket svarar 
mot 2,23 årsanställda samt utgör en ök
ning med 3,8 % från föregående år. Att 
ökningen inte blivit större får kanske även 
i viss mån tillskrivas s k " vardagsrationali
sering" och förnyelse aven del maskinel
la hjälpmedel. 

Personalen utgöres av fruarna Margare
ta Platin, Ingrid Eriksson, Margareta Pet
tersson och vid " högtryck" har även U!la 
Ekblom ryckt in . Vidare har vi haft en städ
hjälp under slutet av året. 
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Då det visat sig att det råder en del 
missuppfattning om vad kansliet har att 
sköta och de åtgärder som genom dess 
försorg vidtages, vill jag här i korthet re
dogöra för de mera framträdande arbets
uppgifterna. 

Post. 

Till SSA kommer varje dag omkring 10-
20 kg post. Ibland kan det även vara me
ra. Posten omhändertas och sorteras -
OSL, försäljningsdetaljen, postgiro, styrel
sen, funktionärer, adressförändringar, Min
nesfonden, förfrågningar etc. Vart och ett 
av de olika typerna av försändelserna krä
ver sin speciella behandling . Motsvarande 
gäller även den avgående posten som 
många gånger kan vara lika omfattande. 

QSL. 

OSL skall sorteras och efter vissa ruti
ner sändas ut till OSL-byråerna inom och 
utom landet. Detta kräver förpackning i 
OSL-påsar och frankering av dessa, paket 
och utskrift av paketlappar, kartonger och 
utskrift av fraktsedlar för vidare ASG-tran
sport etc allt i enlighet med rådande ru
tiner. 

Försäljn.det. 

Expediering av inkomna beställningar. 
Paketering med utskrift av adresser och 
paketlappar samt posttransport eller i före
kommande fall utskrift av postförskotts
handlingar. Beställning och inköp av nya 
varor etc. 

Medlemsregister. 

Adressändringar och nya medlemmar 
kräver utskrift av medlemsplåtar och kor
rigering av adressregistret. Infärgning av 
plåtar och nya avdrag till DUOSL-byråer 
etc. 

QTC. 

Tryckning av OTC-påsar och förpackning 
och transport av dessa t i ll tryckeriet i Ljus
dal. 

Bokföring. 

Bokföring av alla ekonomiska transaktio
ner. Förande av huvudbok och reskontra. 
Våra ekonomiska transaktioner är aven 
betydande omfattning och varje post skall 
vara verifierad och bokförd på sätt som 
stadgas i lagen för skattskyldiga för
eningar. Att månatligen avsluta kassa och 
bokföring. 
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Skatter och pålagor. 

Att tillsammans med kassaförvaltaren 
månatligen ta fram underlag för bevakning 
och inleverans av skatter, källskatter varu
skatter och andra pålagor. 

Bank och postgiro. 

Att sköta föreningens bank- och post
giroärenden och i samråd med kassaför
valtaren utföra erforderliga transaktioner. 

Korrespondens. 

Att självständigt hålla kontakt med våra 
fasta och tillfälliga kunder och leverantö
rer. Sköta fakturering etc. Att till styrelse 
och funktionärer remittera ärenden inom 
deras vars och ens ansvarsområden och 
att förse VU med erforderliga underlag och 
kopior. Föreningens övriga korrespondens 
handhas av sekreteraren och de speciella 
funktionärerna. 

Expeditionen. 

Att under expeditionstid besvara förfråg
ningar, förmedla QSL och kontantförsälj
ning ur försäljningsdetaljens lager, samt 
hålla erforderlig kontakt med styrelse, VU 
och funktionärer. 

Att sist men inte minst tillvarata och 
handla i föreningens intresse i en mängd 
frågor och ärenden som varje dag upp
komma och i samarbete med berörd funk
tionär eller kanslichefen lösa uppkomna 
problem. 

Till detta kommer så allt det arbete som 
styrelse och funktionärer utför inom sina 
respektive ansvarsområden, men det krä
ver sin egen skrivning och faller utanför 
den här lilla betraktelsen. 

Ovanstående redogörelse kan inte be
traktas som fullständig, men kanske kan 
den ändå ge en uppfattning om hur verk
samheten i stort bedrives på vårt kansli. 

Kunde vi dessutom få en större förståel
se för att kansliet är en arbetsplats där de 
anställda har ett arbete att utföra, vilket 
ibland en del medlemmar inte inser, och 
vidare slippa de varje gång lika irriteran
de oförskämdheter mot personalen som 
årligen en eller annan gång framföres, 
skulle även den dagen trevnaden och ar
betsglädjen vara obruten. 

SM5LN 

Kansliets 
expeditions- och telefontid : 
10-12, 14-15 SNT. 



ARIM och Borgarbrev • 
I 

Morokulien 

På styrelsemötet den 16/12 1968 togs 
förslaget upp på ett samarbete mellan 
SM5WL:s minnesfond och LA5LG :s hjelpe
fond. Det beslöts att ett sådant samarbete 
skulle inledas och ansökan om svensk 
si.gnal SK9~L i Morokulien skulle inges. 
Vidare bestamdes att en svensk version av 
det norska "Borgarbrevet" skulle framta
gas och tryckas i 1000 ex. 

Vid ett konstituerande möte i Morokulien 
den 26/12 1968 beslöts att samarbetet mel
lan de båda fonderna skulle ske i Moro
kulien och en förening benämnd ARIM 
(Amatörradion i Morokulien) skulle träda i 
funktion den 1/1 1969. Förhandlare för 
NRRL var LA1TE och för SSA SM4IM. 

Den 30/6 1968 hade norska Telestyrel
sen tilldelat den amatörradiostation som 
skulle installeras i Morokulien signalen 
LG5LG och försökssändningar hade på
gått under nära ett halvt år. Den svenska 
Telestyrelsen förväntades ge sitt samtycke 
till en svensk motsvarighet med signalen 
SK9WL. Så skedde även i februari 1969. 

Radioutrustningen installerades i den 
s k Grensestua vilken ställts till förfogande 
av Norsk Fredsforening. 

Syftet skulle vara, förutom att befrämja 
internationell vänskap, att även skaffa 
pengar till amatörradioutrustning och ut
bildning åt handikappade. Detta skulle ske 
genom att de amatörer som kontaktades 
genom stationerna LG5LG eller SK9WL 
skulle ombedjas betala 3 IRC för att erhål
la OSL, samt att Borgarbrev i Fristaten 
Morokulien skulle utbjudas till hugade spe
kulanter för 25 NKr eller 20 SKr. 

Intäkterna skulle fördelas på 50/50 basis 
mellan de båda fonderna. 

Under en försöksperiod på fyra år, där 
samarbetet skedde efter de riktlinjer som 
bestämdes på det konstituerande mötet, 
antog ARIM egna stadgar i vilka verksam
heten och dess former inskrevs den 6/5 
1973. Stadgarna godkändes av NRRL den 
15/5 1973 och av SSA den 17/6 1973. 

Styrelsen i ARIM består av 6 medlem
mar, tre från Norge och tre från Sverige. 

Ordföranden utses för en tid av ett år och 
väljes omväxlande från de norska respek
tive svenska medlemmarna. 

På ansökan av SSA meddelade Telever
kets centralförvaltning den 26 okt 1973 till
stånd att utbyta SK9WL mot SJ9WL. 

Samarbetet i Morokulien genom ARIM är 
en mycket inspirerande del av handikapp
verksamheten och förtjänar att på det var
maste understödjas. Ni som inte har varit 
i Morokulien - res dit, och ni som redan 
varit där, ja ni återkommer säkert. Tag 
kontakt med någon av styrelsen LA2ZN, 
SM4IM, LA2PM, SM4EIM, LA1TE eller 
SM4EEM så hjälper dom dig tillrätta. 

De svenska Borgarbrev som på hösten 
1969 började att försäljas har inneburit ett 
värdefullt tillskott till SM5WL:s minnesfond, 
vars bokslut finnes på annan plats i detta 
nr av OTC. Noteras kan att vår gamle vän 
och Silent Key SM5UU var innehavare av 
Borgarbrev nr 2. Som av OTC framgått så 
överlämnade fru Gruen i enlighet med hans 
vilja en donation på 5000:- till fonden ut
görande intäkter från försäljningen av 
SM5UU:s radioutrustning. 

Den 1/2 1974 utdelades Borgarbrev nr 
500. 

På hösten 1973 infördes även högre va
lörer av Borgarbrev vilket markerades med 
olikfärgade stickers. 

Förutom Hedersmedborgare finns nu 
alltså möjligheten att bli utnämnd till Kon
sul, Generalkonsul eller Ambassadör. 

SSA styrelse utnämnde fru Carin Gruen 
till innehavare av det första Ambassadörs
brevet. 

Den 1/2 1974 utgjorde den diplomatiska 
kåren i Morokulien : 3 st Ambassadörer, 6 
st Generalkonsul och 12 st Konsul. 

Med anledning av signal bytet i Moro
kulien till SJ9WL har beställts borgarbrev 
med den nya signalen. Även en mindre 
upplaga på engelska finns under tryck
ning. 

SM5LN 
Hedersmedborgare nr 21, Konsul 
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Handikappverksamheten 
~---::-C-----~ 

Nya horisonter 

Berndt ThiselI, SM1AWD 
Stenkyrka 
62033 TINGSTÄDE 

Bidrag från minnesfonden 

SM5WL-fonden börjar nu tack vare alla 
goda och generösa givare, få litet resurser 
och kan därför bidraga litet här och var. 
Sålunda har fonden utdelat 1.000 kr som 
bidrag till stationsinköp åt SM5FCQ Len
nart Asberg i Aby. Eftersom hans ansökan 
om bidrag kom in innan den nya politiken 
med lånestationer hade införts och han 
redan hade en station, ansågs at! et! kon
tantbidrag skulle vara till större nytta. Grat
tis, Lennart. 

Gåva till minnesfonden 

Bland fondens större bidragsgivare un
der den senaste tiden märks Slite Rotary
klubb, som ännu en gång skänkt 500 kro
nor. 

Fina initiativ 

Göteborgsamatörerna har med finansiellt 
stöd av Odd Fellows inköpt en tvåmeters
transceiver, som utlånas till någon handi
kappad sändaramatör. Linköpingsamatörer
na har inköpt en tvåmetersrig, som de lå
nar ut till "tillfälligt handikappade", som 
råkar hamna på regionssjukhuset i Linkö
ping. 

Två fina initiativ, värda att taga efter på 
andra orter! ! ! ! 

Information om minnesfonden 

När klubbar och funktionärer vänder sig 
till andra för at! söka bidrag blir de givet
vis ofta tillfrågade om bakgrunden till an
sökan, historik, syftemål etc. Fonden har 
utarbetat en stencil, som innehåller en del 
uppgifter och synpunkter av värde, som 
kan vara bra at! ha med vid ovan angivna 
tillfällen. Den kan rekvireras från SM1AWD. 

QTC på band 
Genom av VU beviljade anslag har det 

nu blivit möjligt för WL-fonden att med 
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,~ SM5WL 
Hans Eliaesons Minnesland 

energisk medverkan av bl a SM7CAB i 
Jönköping och Nordvästra Skånes Radio 
Amatörer (NSRA) ordna distribution av 
QTC på band till alla synskadade SSA
medlemmar. SM7CAB, Nisse, sköter inläs
ningen och NSRA sköter kopieringen och 
distribution. Kasetterna, av typ C90, bekos
tas till en del av SSA och en del av NSRA. 
Försändelseboxarna bekostas av SSA och 
WL-fonden. Servicen är alltså alldeles gra
tis för de synskadade. De som önskar be
ställa QTC på band skall alltså vända sig 
till 

SK7DD 
AV-centralen 
Trädgårdsgatan 5 
25224 HELSINGBORG 

Vid retur av förra månadens band kom
mer AV-centralen at! sända det nya ban
det åter till abonnenten i samma box. Ef
tersom det gäller blindskrift är det porto
fritt. 

-WL-fondens styrelse 

Till styrelsemedlemmar i WL-fonden har 
styrelsen för SSA genom VU utset!: 

SM0CHO Kjell Börjesson, Huddinge 
SM41M Enar Jansson, Charlottenberg 
Dessa, liksom de tidigare valda styrelse-

medlemmarna SM1AWD och SM3BHT har 
fåt! "förordnande" för hela år 1974. 

Handikappkontaktman i SM6 
SM6AAL, Bertil Bengtsson har åtagit sig 

at! vara kontaktman i SM6. I samtliga di
strikt finns det alltså nu sådana. 

ARIM 
Morokulien har genom tillmötesgående 

av ett känt företag i branschen fått en 
TH6DXX-beam mycket billigt. Denna upp
monteras inom kort. Nya QSL-kort för 
LG5LG och SJ9WL är nu färdiga och distri
bueras inom kort till dem som haft QSO 



med dem och insänt minst 3 IRC eller mot
svarande belopp. Eftersom ARIM hade en 
svensk president under två år i följd tidi
gare, har LA2ZN Ulf A. Strandberg, Kongs
vinger, omvalts till president även för 1974. 

MOROKULlEN-KALENDERN 

Vad är det? Bara en ide tills vidare. Jag 
kläckte den, när jag upptäckte ett behov 
aven radiobetonad väggalmanacka och 
att (förhoppningsvis) stor och regelbunden 
inkomst för minnesfonden är högst önsk
värd. 

Här elt utkast: liknande DHR-kalendern 
fast i större format, presentation av fonden 
och dess ändamål, illustrerad med radio
betonade motiv, tre eller en månad pr blad, 
reklamruta på varje blad, tryck i åtminsto
ne elt par färger. information om skedtider 
etc. Försäljningspris max 10 kronor. För
väntad kundkrets är hams och DX-are och 
den kan även vara en lämplig present. 

Behandla gärna förslaget på nästa 
klubbmöte. Kom gärna med synpunkter 
och förslag till bilder, reklam, försäljning 
etc. Kalendern borde lämpligen kunna 
komma ut till 1975. Skriv eller ring under
tecknad. 

Erland Belrup, SM7COS, Hjortshög 4S40, 
26034 MÖRARP. Tel. 042-23 SO 30 efter 
17.00 samt helger. 

EXTRAVAGANZA 1973 

Uppropet om körda förbindelser med 
stationer som var inblandade i EXTRA
VAGANZA gav följande resultat: 

SMSLN med SK0BJ/S, SKSAE/S, 
SK0FC/S/TM, SK0CJ/S/MM, SK0CJ/0/MM, 
SK0TM 

SMSRC med SK0FC/S/TM, SK0BJ/S, 
SK0CJ/0/MM, SKSAE/S, SK0TM, 
SK0CJ/S/MM 

SM4EFW med SK0BJ/S, SK0TM, 
SKSAE/S, SK0CJ/MM, SK0BJ 

SM6CEP med SKSAE/S, SK0CJ/0/MM, 
SK0TM, SK0BJ/S 
SK0FDA med SK0CJ/MM, SK0FC/TM, 
SKSAE/S. 

-we 

CQ 
Ett sätt att använda amatörradio som tjuv
larm 

En historia ur livet berättad av LA8WF 
för SM6EHL vid elt besök i Oslo. 

Radioklubben LA2AB i Oslo äger en 
klubbstuga utanför Oslos stadsgräns. Stu
gan är något ensligt belägen varför man 
vid några tillfällen haft besök av objudna 
gäster som rumsterat om ordentligt och 
ställt till stor oreda i förmodligen jakt på 
starka dryckesvaror. Detta gillade natur
ligtvis inte medlemmarna utan satte sig 
ner för att finna en metod alt lura even
tuella fler objudna gäster. 

Man bestämde sig för följande intres
santa arrangemang. I dörren till stugan 
monterade man en mikroswitch, som man 
lät styra en FM-sändare för tvåmetersban
dets kanaltrafik, samtidigt byggde man en 
mikförstärkare med stor förstärkning som 
man alltid lät vara inkopplad när man 
lämnade stugan. Delta var lält alt anord
na med några reläer som dels styrde nät
spänningen dels styrde PTT. 

En kväll hördes plötsligt en stark bär
våg på den vanliga kanalen i Oslo, och 
man kunde höra knarrande och knirkan
de när någon eller några gick över golvet 
i stugan. LA8WF kollade beamriktningen 
extra noga innan han larmade Oslopolisen 
och de andra medlemmarna i klubben. 
Han salte samtidigt sin XYL att anteckna 
allt som sades på kanalen innan han själv 
salte sig i sin bil på väg mot stugan. Man 
kunde senare med hjälp av XYL-WFs an
teckningar identifiera en av bovarna till 
namn, och ännu mera binda dem vid brot
tet. Sedan var det bara för LA8WFs och 
hans kompisar att på första parkett av
njuta Oslopolisens arbete när några minst 
sagt förvånade banditos greps. Det var en 
ren njutning att se deras miner säger Jon. 

Det lär nog dröja elt tag innan fler får 
för sig att bryta sig in i amatörernas stu
ga, för även en lokaltidning kom till plat
sen och elt avskräckande reportage fanns 
att läsa dagen därpå i "avisen". 

SM6CEN 

"Sanna berättelser" ur livet 
efterlyses. 

Red. 
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AMSAT 

OSCAR-7 
Ur Telecommunicatlon Journal Vol. 
41-1/74 

OSCAR' 7 blir den andra i AMSAT
OSCAR-B-serien av amatörsatelliter med 
lång livslängd. Man har för avsikt att ge 
den en solsynkron bana liknande den för 
OSCAR 6 vilken f ö fortfarande fungerar. 

Satelliten kommer att ha följande faci
liteter : 

1. AMSAT repeater (konstruerad av 
DJ4ZC) : 

- infrekvens, passband mellan 432,125 
och 432,175 MHz, 

- utfrekvens, passband mellan 145,975 
och 145,925 MHz, 

- uteffekt (högeffektläge) 14 W PEP, 
- nerlänkens passband är inverterat i för-

hållande till upplänken, 
- repeatern har 45 % verkningsgrad ge

nom "envelopeliminering och återställ
ningsteknik", 

- linjär funktion - SSB och CW rekom
menderas, 

- repeatern är genom kommando om
kopplingsbar mellan 3,75 och 14 W PEP 
uteffekt, 

- telemetrisändare på 145,980 MHz (200 
mW), 

- upplänken erfordrar 300-400 W ERP. 

2. AMSAT 2 till 10 m repeater (konstrue
rad av K3TJE) : 

- infrekvens, passband mellan 145,85 och 
145,95 MHz, 

- utfrekvens, passband mellan 29,40 och 
29,50 MHz, 

- uteffekt 2 W PEP, 
- nerlänkens passband är ej inverterat i 

förhållande till upplänkens (som OSCAR 
6, övers. anm.) 

- linjär funktion - SSB och CW rekom
menderas, 

- telemetrisändare på 29,50 MHz (ej lik
nande den för OSCAR 6). 

3. Morse-kod telemetri-encoder (konstrue
rad av W5CA Y) : 

- 24 analoga inkanaler, 

94 

Lennart Arndtsson, SM5CFJ 
Rågvägen 12, 
190 60 BALSTA 

- konverterar varje analogt värde till ett 
tvåsiffrigt nummer eller "ord" i Morse
kod, 

- en tredje siffra föregår telemetrivärdet 
och anger rqden i vilken ordet är pla
cerat, 

- formatet har fyra ord per rad, och sex 
rader per telemetrisekvens, 

- sändningshastigheten kan genom kom
mando styras till 10 eller 20 ord per 
minut. 

4. Teletype telemetri-encoder (konstruerad 
av VK3ZPI och VK3BDS): 

- 60 analoga inkanaler. 
- konverterar varje analog kanal till ett 

tresiffrigt tal som sänds i Baudotkod 
(teleprinterkod) , 

- varje tresiffrigt värde föregås av dess 
kanalnummer och bildar därigenom ett 
femsiffrigt telemetriord, 

- datat är ordnat i sex rader med tio ord 
i varje rad, 

- två rader med statusinformation följer 
den analoga tabellen och anger "rymd
farkosttid", d v s tiden i steg från upp
skjutningen, 1 steg =: 96 minuter, 

- utsignalen nycklar en spårsändare på 
435,1 MHz med FSK, 850 Hz skift, 45,5 
baud (reversed från USA-standard). På 
kommando kan även spårsändarna på 
145,98 och 29,50 MHz nycklas med 
AFSK. 

5. Spårsändare på 435,1 MHz (konstruerad 
av VE3QB och VE2AO): 

- utfrekvens 435,1 MHz, 
- uteffekt 0,4 W vid 45 % verkningsgrad, 
- sändaren är FSK-modulerad med 850 

Hz skift. 
6. Liten spårsändare på 2304 MHz (kon

struerad av San Bernadino Microwave 
Society): 

- 0,1 W på 2304 MHz, 
- tillslagen på kommando endast under 

perioder om 30 minuter. 
- CW-nycklas HI följt av bärvåg i 30 se

kunder. Kan på kommando även nyck
las med Morse telemetri. 



7. Kod-minne-system för att lagra och 
sända meddelanden (byggt av W5CAY) . 

- 896 bitars minne av COS/MOS skift re
gister, 

- laddas via kommandolänken , 
- hastigheten är 13 ord per minut vid 

återutsändandet. 

8. Kontrollogik för experiment (konstrue
rad av W3GEY) : 

- väljer operationsmod, 
- skyddar satell iten mot för hög batteri-

belastning genom att reducera utef
fekten från repeatern eller slå av den 
helt (endast en repeater åt gången kan 
vara tillslagen, övers. anm.). 

9. Batteriladdningsregulator (konstruerad 
av DJ4ZC och DJ5KQ): 

- omvandlar solcellernas 6,4 V till 14 V 
för batteriladdning eller för kraftför
sörjning av de olika experimenten, 

- känner av överladdning och reducerar 
laddningsströmmen, 

- övervakar funktionen på den andra av 
två redundanta regulatorer och växlar 
vid fel automatiskt över till den hela. 

Utrustningen i OSCAR 7 har satts sam
man och testats av AMSAT. Konstruktions
arbetet har utförts av amatörer i Australien, 
Canada, Västtyskiand och USA. AMSA T 
stöds av amatörer i 46 olika länder. 

• 
SVERIGES FÖRSTA DATAAMATÖRKLUBB 

Vid Linköpings Högskola har " data
amatörerna" bildat en klubb med namnet 
" Lysator" . Datasaab har skänkt klubben en 
D21 a och avsikten är att teknologerna här 
skall kunna köra sina program och slippa 
hyra dyr datortid. Linköpings Högskola har 
f ö blivit något av ett centrum för akade
misk utbildning i datateknik. Lysator söker 
nu kontakt med motsvarande klubbar 
utomlands och söker inträde i ett engelskt 
förbund av dataklubbar. 

(Modern Elektronik 1/74) 

SYDÖSTMÄSSAN KARLSKRONA 

27 aprII-S maj 

Mäss-station : SK7FK - Spec. QSL 
kortvåg och kanaltrafik. 

KARLSKRONA RADIOKLUBB 50 år 1974 

Världens förste 

radioamatör 

Den 25 april 1974 är det 100 år sedan 
" världens förste radioamatör" föddes. 
Guglielmo Marconi, som föddes i Bologna, 
måste otvivelaktigt räknas som den förste 
amatören. Ar 1894, då han var 20 år gam
mal, började han fundera över de Hertzs
ka vågorna. I juni 1895 kunde han börja 
sina experiment i föräldrahemmet i Pon
teccio, 2 mil från Bologna. Hans ide var 
att utnyttja de Hertzska vågorna för över
föring av information trådlöst. Elementen 
var kända, men Marconi var den som 
byggde ihop dem till ett användbart tra
fiksystem. I september 1895 lyckades han 
sända . 2,5 km och det viktigaste : motta
garen var skymd från sändaren av ett högt 
berg. När Alfonso, hans äldre bror, sköt 
med ett hagelgevär bakom kullen så för
stod Marconi att han lyckats. I februari 
1896 kom Marconi till London. Aret därpå 
fick han sitt patent - med nummer 7777 
- och bildade The Marconi Wireless Tele
graph Company. Aktiekapitalet var 100000 
pund. Inte illa aven 23-åring! Som veten
skap är radiotekniken ung - det har hänt 
mycket under en mansålder. 

Göte Rosell, SM6DTN 
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Sändare för 144 MHz 
Del 2 

Olle Holmstrand SM5DJH 
östra Esplanaden 28 
59100 MOTALA 

LF-delen 

Såsom LF-delen i den enklare sändaren 
kan givetvis samma LF-del användas som 
finns i SSB-delen. Denna är dock l ite på
kostad och det går att bygga den enklare. 
Fig . 15 visar ett exempel på ett enkelt LF
steg. Steget innehåller ett aktivt lågpass
filter och amplitudkarakteristiken framgår 
av fig . Ingången är högohmig och särskilt 
lämpad för kristallmikrofon . Drosseln på 
ingången är av samma typ som användes 
i HF-delen. Tillsammans med kondensa
torn på 100 pF hindrar den att HF-energi 
ledes in i stegen. 

OdB 

1/ 
V 

~ 
Vin; 

2 mY 

/ \ 
/ 

10 

20 

320mV 

' O 1\ 
10 30 100 300 1)( 3K lOK 30K 100KHz 

Fig. 15. LF-delen. 

SSB-delen 

SSB-delen består inte enbart av SSB
generator. I delen ingår också en sista 
frekvensblandare, som blandar injektions
signalen på 135-137 MHz med den gene
rerade SSB-signalen på 9 MHz till 144-

96 

Författaren Olle/-DJH 

146 MHz. Den sista blandaren ingår i SSB
delen för att det endast skall behövas ett 
kretskort för att modifiera den enklare sän
daren till en SSB-sändare. 

Principschemat framgår av fig . 16. Mik
rofonförstärkaren är uppbyggd kring en 
integrerad TCA220. Denna krets innehåller 
tre stycken operationsförstärkare. Den 
första går som vanlig motkopplad förstär
kare, den andra som aktivt lågpassfilter 
och den tredje som aktivt högpassfilter. 
Resultatet blir att amplitudkarakteristiken 
får bandpasskaraktär med passbandet 320 
-2200 Hz (se fig . 20) . Mikrofoningången 
är högohmig och förstärkningen är anpas
sad för kristallmikrofon . Skulle man dock 
ha en lågohmigare mikrofon kan förstärk
ningen lätt ökas genom att öka på mot
ståndet Rn. Bandpasskarakteristiken är 
bra att ha av många anledningar. BI a 
dämpas 50 Hz mycket kraftigt. Brum som 
många gånger lätt kommer in i mikrofon
förstärkaren förhindras att utstyra sända
ren och skenbart orsaka dålig bärvågs
undertryckning. Dämpningen av de högre 
tonfrekvenserna har störst betydelse då 
man kör FM, eftersom den utsända band
bredden begränsas. Men även vid SSB 
har dämpningen betydelse, då den hjälper 
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Den balanserade modulatorn består av 
kretsen TCA240. Balansen kan manövre
ras från sändarpanelen med R43. Lämpli
gen lägges fullständig urbalansering i po
tentiometerns ena ändläge. Balanserings
läget, som är mycket vasst, intrimmas med 
R42 och finjusteras med R44. För att få bäs
ta möjliga bärvågsundertryckning kan det 
vara lönande att prova med olika värden 
på R37. LF-signalen ledes in i kretsen via 
R38. Detta motstånd är till för att hindra 
bruset från operationsförstärkarna att sty
ra ut sändaren. Motståndet får dock inte 
väljas för stort, då den dämpar LF-signa
len. Denna dämpning bör inte heller kom
penseras med för hög förstärkning i 
TCA220. Risken att HF kommer in och 
" spökar" ökar med förstärkningen . Där
för får man välja en lämplig kompromiss. 

Efter den balanserade modulatorn följer 
kristallfiltret, som skall filtrera bort undre 
sidbandet. Filtret är isolerat med resistans
kopplade buffertsteg. Finsmakaren kan la
borera med Rs" CS9, Rss och C62 för att 
få bästa filterkarakteristik. Praktiskt har 
detta dock ingen större betydelse, då det 
bara gäller att jämna ut en eller ett par 
decibel. Nyckling kan ske på de båda buf
fertstegen . Detta ger bättre resultat än 
nyckling på HF-delen. 

Den alstrade SSB-signalen ledes till en 
balanserad blandare liknande den som an
vändes i HF-delen . Motståndet R6' är till 
för att förh indra överstyrning av blandaren. 

Vid trimningen av SSB-delen kan man 
börja med att kontrollera bärvågsocilla
torn. Låt C43 vara invriden till hälften och 
anslut + 11 ,5 V. Lossa C47 från TCA240 
och koppla den till probe C istället. Andra 
ändan av motståndet 3,3 K i proben kopp
las t ill jord. Om oscillatorn svänger, skall 
ett utslag erhållas, som på prototypen blev 
200 mV. Skulle inte osci llatorn svänga t ex 
p g a dålig kristallaktivitet kan man prova 
med att ändra på C44 och C4S. 

Koppla in C47 och förb ind + A med 
+ 11 ,5 V och jorda nyckeluttaget. Lossa på 
CS8 och koppla den istället till probe C 
på samma sätt som t idigare. Trimma L'4 för 
maximalt utslag. 

H 28 
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Fig. 20. Mikrofonförstärkarens amplitud
karakteristik. 

Anslut probe B till 144-146 MHz ut. 
Koppla också till injektionssignal 135-137 
MHz från HF-delen. Avstäm C71 för utslag 
på 144 MHz. Maximera utslaget med L,s. 
Ställ tills vidare C43 för max. ut. Vrid R43 
i ändläge och låt R44 vara inställd på mit
ten. Trimma R42 så att ett dip erhålles. 
Skulle man inte få något dip så prova med 
R43 i andra ändläget. Vrid sedan på lite 
bärvåg med R43. Maximera ånyo L14 och 
L, s. Vrid på för fullt. Om utslaget stannar 
upp och går negativt, beror det på att 
blandaren är överstyrd . Oka i så fall R6'. 

Nu kan man lyssna efter signal på 144 
MHz i mottagaren. Försök och trimma C43 
till rätt frekvens. Konstatera först att C43 
är avstämd för maximalt utslag. Vrid där
efter in kondensatorn försikt igt och lägg 
ocillatorn på kurvflanken där utsignalen 
har sjunkit till hälften av max. utslaget. 
Vrid R43 i ändläge och urbalansera med 
R44 för minimalt S-meterutslag. Förbind LF 
ut med LF in och lyssna på SSB-signalen. 
Finjustering av C43 får göras för bästa 
SSB-kvalitet. LF-filtret och kristallfiltret 
måste tillsammans släppa igenom tal
frekvenserna 320-2200 Hz. 

Vrid på bärvåg och koppla LF ut till LF 
in på VFO :n. Lyssna på FM-signalen i mot
tagaren och kontrollera LF-stegets funk
tion genom att bedöma kvaliteten . Om man 
har tillgång till oscilloskop, kan man mäta 
utspänningen från LF-steget. Man bör ha 
300 mV med R66 påvriden för fullt. Korri
gera annars detta med R72. 

Anslut nu 144-146 MHz ut på SSB
delen till 144-146 MHz in på HF-delen. 
Kretsen L'6C71 bildar med bandfilterin
gången ett trepoligt bandfilter. Här gäller 
det att finna den lämpliga kopplingen mel
lan L'6 och dess link, så att uteffekten blir 
så jämn som möjligt över bandet. Trim
ningen av förstärkarstegen på HF-delen 
sker för övrigt på samma sätt som be
skrevs i HF-delens trimningsanvisning. 



Mätningar på prototypsändaren med 
kombinationen VFO-, HF- och SSB-del gav 
följande resultat : 
Bärvågsundertryckning 58 dB 
Sidbandsundertryckning vid 1 kHz 72 dB 
Nyckel uppe/nere 80 dB 

SSB-delen. 

Spoltabell för SS B-del och slutsteg. 

Benämning trad diam. 
varv 6 EE mm 

L 14= L15 2x20 0,2 

L 16 2)(3 0,1 5 

L17=L20 1,5 l " 

LIS 2,5 
.. .. 

L 19=L21= L 22 3,5 .. .. 
L23 = L25 4 OJ7 " 

L 21. 6 " .. 
Dr3: Dr4: OrS 
: or6: or7 

Falska signaler : 135 MHz 67 dB 
153 MHz 70 dB 

längd 

5 

tätlind. 

.. 

" 

" 

" 

För övrigt gäller samma 
siffror som på den enk
lare sändaren. 

Anm. 

Bifilärt och lik D. 
L ink 10 varv. 

Link 2 varv. 

Utformning se fotografi 

" .. .. 
.. .. .. 

: Dr 1 

Slutsteg och nätdel kommer i nästa nummer. 
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VFO för "taxistationer" 

Ulf Andersson, SM7EPY 
WidelIs väg 3, 11 tr 
21373 MALMÖ 

Den nedan beskrivna VFO :n är framtagen för att öppna hela 2-metersban
det för de normalt kristallstyrda "taxistationerna", AGA, SRA m fl. Ett stort an
tal sådana finns ju numera ombyggda för amatörradiotrafik på 2-metersbandet 
och enbart kristall kostnaderna torde motivera anskaffandet aven VFO. Byg
gandet kräver någon byggvana och artikeln är ej utformad som en nybörjar
beskrivning, men byggandet torde ändock inte innebära några större svårig
heter. 

VFO :n är avsedd att anslutas till st yr
gallret i kristalloscillatorsteget som kan 
ligga på 5, 6, 9, 11, 34 eller 38 MHz eller 
någon annan frekvens. Den är konstruerad 
för bästa möjliga stabilitet till rimligt pris. 

Schemat 

Schemat i fig . 1 visar två identiskt lika 
oscillatorer, och den ena oscillatorn är av
sedd för sändaren och den andra för mot
tagaren . Avstämningen sker med kapa
citansdioder som styrs aven särskild in
ställningsenhet som är förbunden med 
stationen via en 5-ledarkabel. Till tillsat
sen hör även en separat spänningsstabili
serad nätdel. 

Oscillatorkretsen, som är av Clapp-typ, 
består av transistorn 01 , svängningskret
sen L 1 ,C5,C6,C7,D1 och återkopplings
nätet C3,C4. Oscillatorkretsens frekvens 
bestämmes ungefärligt av de först angiv
na komponenterna. Avstämningen sker ge
nom att spänningen över kapacitansdioden 
Di ändras medelst potentiometern R20 
resp. R21 i inställningsenheten. Med 
" g rovinställ n ingspotentiometrarna" R18 
resp. R19 bestämmes hur stort frekvens
område som skall kunna varieras med R20 
och R21 . Delta för att inställningsområdet 
skall täcka 144-146 MHz. 

Transistorn 03 fungerar som strömgene
rator till oscillatorsteget 01 . Motstånden 
R1-R6 är till för inställning av arbets
punkterna för 01 och 03. Signalen från 
oscillatorsteget kopplas till förstärkarste
get 02 genom kondensatorn C12. Förstär
karsteget har avstämd kollektorkrets, be-
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stående av L2 och kapacitansen hos 
koaxialkabeln från VFO:n till taxistationens 
kristalloscillator. Utamplituden från för
stärkaren är ca 20 V - topp till topp -
för 5-11 MHz och ca 10 V för 34-38 
MHz. 

Då stabila spänningar är nödvändiga till 
oscillatorstegen för att man skall få en 
stabil frekvens finns även en spännings
stabilisatorkrets VR1. Inspänningen till re
gulatorkretsen kan vara mellan 28 och 40 
V. Utspänningen blir mycket stabil och 
inställes till ca 24 V med spänningsdelaren 
R15-R16. Kondensatorerna C18 och C19 
är nödvändiga för alt avkoppla "likriktar
störningar" från diodbryggan 03-06. 

VFO-delen bör installeras så, att nät
spänningen ständigt kan vara tillslagen. 
Ständig "driftsvärme" ger bästa stabilite
ten . Effektförbrukningen är så låg att el
kostnaden blir ca 5 kr pr år vilket får an
ses överkomligt även om det är energi
kris. 

Kretskorten 

Oscillatorerna är uppbyggda på krets
kort i storleken 98 x 27 mm och kallade 
typ A resp. B. Efter överenskommelse med 
redaktören så återges ej kretskortsmönst
ren i OTC då de upptar allt för stor plats. 
De kommer emellertid att tillhandahållas 
av författaren till ett pris av 15 kronor för 
den dubbla plattan. Byggsats med kompo
nenter och kretskort för sändar- och mot
tagar-VFO samt komponenter till nätdel 
kostar 175:- kr (inkl. moms). Sändes mot 
postförskott. Adress: Se ovan. 
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Beträffande inställningspotentiometrarna 
kan det vara svårigheter med fininställ
ningen med vanliga envarviga potentiomet
rar. Har man möjlighet bör man kosta på 

sig 10-varviga sådana t ex ELFA 64-8532-0. 
De är visserligen rätt dyra men de under
lättar inställningen avsevärt. 

Stycklista 
Oscillatorkort typ A: 

Kondensatorer, keram. skivtyp 35 V 
C1 , C2, C11, C13 
C3 
C4 
C51) , C72) 

C63), C7 1) 

C12, C15 
C14 
C9, C10 
C16 
C17 

Motstånd, 1/4 W 

10 nF 20 % kl. 2 
:= 470 pF 10 % " 2 

220 pF " " 2 
10 pF " 1 
15 pF " 1 

100 pF " 2 
:= 1 n F " 2 (250 V) 

100 nF metall polyester 20 %, 250 V 
1 uF dropp-tantal 20 %, 35 V 

47 uF aLeiektrolyt -101+ 100 %, 50 V 

1) För S, 6, 9, och 11 MHz 
2) För 34 och 38 MHz 
3) För S, 6, 9, 11 , 34 och 38 MHz R1 100 k 1 % metallskikt 

R2 18 k 
R3, R6 1 k 
R4 := 47 k 
R5 22 k resterande> varv 
R15 3,32 k 1 % metallskikt +---'----+- -+ 
R16 7,87 k I (ager tötlindal 

R7, R10 22 k 5 % kolskikt 
R8 10 k 
R9, R14 2,2 k 
R11 220 
R121) 100 
R122) 33 
R13 100 k 
R17 10 Fig. 2. Spolen L1. 

kapacitansdiod BA138 (blå) 
transistor BF195, BF255 

D1 
01 , 02,03 
VR1 IC spänningsregulator uA7323C, L 123B, LM723N 

Induktanser 
L1 SMHz 

Induktans 33uH 
Ant. varv 77 
Tråddiam.mm 0,1 

6MHz 

26uH 
69 
0,1 

Spolstomme: Cambion 1532-3-3 

L2 

Induktans 4,7uH 
Ant.varv 21 
Tråddiam.mm 0,2 
Spolstomme : ELFA 58-6160-4 

4,7uH 
21 
0,2 

9MHz 

11uH 
45 

0,1 

1,7uH 
12 
0,4 

Värdena gäller vid 1,6 m RG58-kabel (95 pF/m). 

Oscillatorkort typ B: 

11MHz 

7,8uH 
38 

0,1 

1,7uH 
12 

0,4 

34MHz 

1,16uH 
14 
0,35 

O,13uH 
3 
0,6 

Här utgår följande komponenter: VR1, R14, R15, R16, R17, C15, C17. 
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38MHz 

O,91uH 
12 
0,35 

O,13uH 
3 
0,6 



Nätdel: 

C18, C19 
C20 
D3-D6 
F1 

100 nF 20% 63 V met. polyester 
100 uF -10/ +100% 50 V al. elektrolyt. 
diod 1N4002 (1A 100 V) 
finsäkring 50 mA trög m. hållare 

T1 trafo, sek 24 V, 200 mA (dubbel isol.) 

Inställningsdel: 

R18 - R21 = 10 k 20% 1/4 W kol, linjär 
Rattar och skalor eller mikroskalor. 

hål för 
t L/ N4mmJ 

Fig. 3. Komponentplaceringen. 

Montaget 

anslu tning 
avstömning 

A B 

Komponentplaceringen framgår av fig . 
3. För att klara utrymmet måste motstån
den monteras "stående" . Koaxialkablarna 
som ansluter oscillatorerna till stationen 
är 1 ,6 m långa. Ändrar man längden på ka
beln eller använder en annan kabeltyp 
måste induktansen på L2 ändras och det 
kollas lämpligen med en grid-dipmeter .. In
byggnad i ett hölje bör göras så att det 
blir god mekanisk stabilitet och så att om
givningstemperaturen hålles jämn. Efter 
monteringen bör man göra en extra kon
troll att allt är rätt inkopplat. Observera att 
isolationsavstånden i nätenheten är till
räckliga. Krypavstånden skall vara större 
än 8 mm och luftavstånden större än 4 
mm. 

Mätningar 

Följande kontrollmätningar på krets
korten göres vid en nätspänning av 220 V 
± 10 V. Följande likspänningar mätes : 

över C20 : + 28V - + 40 V 
VR1 stift 5-7 : +6,8 V - +7,5 V 

E 

j' 
<17 

l 
skörm inner -

le d a r e 

I [HF UT. koax-kabeif 
C D 

VR1 stift 4-7 : som ovan 

~ 2,5 mm 

mon ferings-
hÖI [2 st] 

G . 
r åspönning in 

O 
F 

över C16: + 22 V - + 26 V stab.spänning 
över R9 : ca + 2,2 V 
över R11: ca + 1,5 V 
Q1:s kollektor - jord : +10 V - +15 V. 
Kontrollera att spänningen över kapaci-

tansdioden 01 går att variera mellan O V 
och nivån på den stabiliserade spänningen. 
Med R20 (R21) och R18 (R19) . 

Utspänningen från oscillatorkretsen mä
tes med en HF-voltmeter eller en "HF
probe" i enlighet med tig . 4. Kretsen lik
riktar den inkommande HF-spänningen så 
att instrumentet visar HF-ens "topp till 
topp"-värde. Utspänningen utan belastning 

15p 
HFin 

OA9] 
el. 
AA 119 

Fig. 4. HF-probe. 

DC ut 
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ansluten till koaxialkabeln bör vara ca 25 
V för 5-12 MHz och 6 V för 34-38 MHz. 
Utspänningens amplitud från VFO :n har 
gjorts förhållandevis stor eftersom den är 
avsedd att kopplas till styrgallret i 1:a 
kristalloscillatorsteget och oscillatorsteget 
i taxistationen skall gå i klass C. Detta där
för att övertonsgenerering utnyttjas i själva 
oscillatorsteget i vissa stationer. 

InkopplIngsexempel 

På fig. 5 och 6 visas ett par exempel 
hur VFO:n anslutes till taxistationen. I förs
ta fallet en AGA och i det senare fallet 
en SRA. Motståndet r utprovas så att sig
nainivån från VFO:n styr ut stationens 
oscillatorsteg över hela frekvensområdet. 
VFO-signalen bör ej vara onödigt kraftig, 
då det annars finns risk att den kan stö
ra de kristallstyrda frekvenserna. 

För att lätt kunna ställa in VFO-frekven
sen på samma frekvens som motstationen, 
när denna kör kristallstyrt och medhörning 
ej finns inbyggt i stationen göres följande 
arrangemang. Sändar-VFO:ns signal kopp
las till mottagarens HF-kretsar så att en 
svag interferenston uppstår mellan inkom
mande signal och sändar-VFO:ns signal. 
Den frekvens som ger interferens är den 
överton som sändaren skickar ut. På det
ta sätt kan exakt inställning - nolltoning 
- ske till motstationens frekvens. Kopp
lingen av signalen från VFO:n till HF-kret
sarna sker enklast genom att en tråd tvin
nas samman med någon anslutning till 
HF-stegen, t ex kring ett rörstift. Signalens 
styrka från VFO :n regleras genom hur 
"intimt" trådarna viras samman. 

Inkopplingen bör lämpligen göras så, 
att omkoppling till kristallstyrda kanaler 
fortfarande kan ske. Finns det fyra kana
ler kan VFO:n kopplas in på den 4:e ka
nalen. 

Intrimning 

1. Låt VFO:n vara inkopplad minst ett 
dygn innan trimningen göres. 

2. Ställ in mikroskalan på 98 (eller an
nan typ av skala på 146,00 MHz). 

3. Vrid pot R18 (R19) så att full spänning 
erhålles över R20 (R21) . 

4. Vrid pot R20 (R21) så att spänningen 
mellan mittuttaget och 24 V-sidan blir 
0,25 V. 

5. Lås potentiometerns axel samman 
med skalan. 

6. L 1 trimmas så att oscillatorfrekvensen 
är ungefär lika med den kristall
frekvens som motsvarar 146 MHz. 
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Inkoppling till SRA- stationen, 
mottagaren 

,"001-. = lOjT 
val 

~io----=r FP 
sändaren +--C:::>--. kanal val 

(omkopplare) 

VFO 

fn kopp I ing tillAGA -stationen, 
mottagaren 

VFO 

Övre schemorna. Fig. 5. 

Nedre schemorna. Fig. 6. 



7. L2 trimmas så att max signal ut erhål
les. 

8. Ställ mikroskalan på 2 (motsvarande 
144 MHz). 

9. Justera pot R18 (R19) så att VFO
frekvensen blir lika med den kristall
frekvens som motsvarar 144 MHz. 

10. Ställ skalan igen på 98 dvs 146 MHz 
och justera L 1 så att 146 MHz ligger 
rätt. 

11. Upprepa moment 6-10 till dess att 
144- och 146 MHz-inställningarna lig
ger ungefärligt rätt. 

12. Efter ytterligare ett dygn göres en fin
justering sedan kåpor etc blivit på
satta. 

Slutligen är det lämpligt att göra en in-

INSTÄLLNINGSTABELL VFO 

Kanal 
]~~ MHz J~5 MHz 

RX rx RX rx 
.000 

. 050 

.100 

.150 

.200 

. 250 

.300 

.3S0 

. f. 00 

.'so 

. SOO 

.550 

.600 

.6S0 

.700 

.7S0 

.800 

.8S0 

.900 
.9S0 
.000 

Fig. 6. Inställningstabell. 

ställningstabell så att man lätt kan lägga 
sig på önskad kanal. Förslagsvis kan den 
se ut så som fig . 6 visar. 

Avslutning 

VFO:n skulle också kunna inkopplas t i ll 
2 :a kristalloscillatorsteget i mottagaren så 
att VFX erhålles. Detta skulle betyda en 
förbättring av stabiliteten med en faktor 10. 
Detta kräver att VFO-frekvensen skall kun
na varieras med 2 MHz. Alltså fritt för eg
na ideer och experiment! 

Hjälp 
Med spänning har jag väntat på reaktio

ner på SM6CHL:s rop på HJÄLP i QTC 
11/73 sid . 391 . 

Jag tyckte det var en bra ide med en 
slags "Fråga doktorn"-spalt. Jag hoppas 
-CHL har fått svar på sina problem di
rekt. Annars kanske nedanstående hjälper . 
Trots att jag inte är någon tekniker utan 
" amatör" på amatörradio också, så vill jag 
ändock berätta om mina problem med 
samma sak, alltså 

HW-101 :ans nyckllng och medhörning . 

De flesta felen tycks bero på att kret
sen av " IC"-typ P.E.C. 84-22 som sitter 
på V15A :s styrgaller är ytterst värmekäns
lig. Så snart stationen blivit varm, börjar 
det krångla! Jag flyttade helt enkelt hela 
denna krets till chassiets undersida, där 
den får fin plats, och där värmen är betyd
ligt mindre. Dessutom bör motståndet i 
V15:s katod R 310 på 1000 ohm bytas till 
680 ohm. Efter detta fungerade min station 
till full belåtenhet. 

SM7 ANLlReldar 

Vem vill 

åtaga sig att svara för en " Fråga doktorn"
spalt i QTC? 

-WB 

RÄTTELSE 

Kvartsvågstransformatorn i artikeln 
om polarisationsomkoppling i förra QTC 
skall naturligtvis ha impedansen Z!V 2 
och inte Z 11 2 som felaktigt angavs. 
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Minska CW-störningarna 
- ett nytt grepp 

Poul Kongstad SM7BUU 
Jordbogatan 4 C 
25260 HELSINGBORG 

Många av de störningar som man plågas 
av vid mottagning av telegrafi kan man 
kraftigt reducera, eller i vissa fall bli av 
med helt, genom att behandla signalerna 
på lämpligt sätt i mottagningsutrustningen. 

Som bekant får man in mer störningar 
då mottagarsystemet har stor bandbredd. 
Därför är ett smalt bandpassfilter ett sätt 
att minska störningar. Dessutom kan stör
ningar som består av korta och starka 
pulser (I ex motorknatter) minskas genom 
klippning av signalen. 

Men man kan tänka sig andra möjlig
heter: man låter signalerna passera ett 
smalt LF-filter, följt aven detektor som 
drar ett relä när en signal har tagit sig 
igenom filtret, förhoppningsvis den öns
kade signalen. Reläet kan man sen låta 
nyckla en tongenerator. Denna metod tar 
bort alla störningar, men man riskerar att 
kraftiga störpulser eller interferens-stör
ningar kan dra till reläet ibland. Dessutom 
förlorar man " känslan " för signalen - om 
mottagare eller sändare skulle driva iväg, 
vet man ju inte åt vilket håll man ska ratta 
för att komma rätt igen. 

Nivå-styrning 

Begreppet "threshold gating" (uttalas 
sre' shåld gejting, där man läspar på det 
första s-et) innebär att man låter en enhet 
känna efter hur stark en signal är, och om 
den är tillräckligt stark, släppa fram sig
nalen. Jag kallar detta nivåstyrning i brist 
på bättre. 

De sätt vi ska diskutera att minska stör
ningar bygger på att störningarna kan de
las upp antingen i bakgrundsljud (brus, 
interferenser, brum) eller impulsstörningar. 

Man kan normalt eliminera brus, interfe
renser och brum med hjälp av nivåstyr
ning, om de är svagare än telegrafisigna
len. Figur 1 visar en vanl ig koppling. 

Gating-dioderna fungerar som nivåav
kännare och släpper inte fram signalen 
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GATfNG DIODES 

4-e OHM o--~--' 
OUTPUT 

OF RECEIVER 

Fig. 1. Threshold-gate med limiter. Man 
kan använda små signaldioder överallt, 
t ex AA 118. Här har som gating-dioder an
vänts emitter-bas-sträckan hos germanium
transistorer, t ex 2N414, AC 128. Kollektorn 
anslutes ej. 

förrän den uppnått viss styrka. Volymkon
trollen på mottagaren justeras så att tele
grafisignalerna kommer igenom, men bak
grundsljud stoppas. 

För att minska den distorsion som dio
derna inför och för att minska styrkan på 
störningar som ev. tar sig igenom, har ett 
LF-filter lagts i serie med hörtelefonen. 
LF-filtret består aven spole i serie med 
en kondensator som avpassas så att reso
nansfrekvensen hamnar där man tycker om 
att höra på telegrafi. 

Tabell 1 

Avrundade kondensatorvärden för reso
nans med 88 mH toroidspole. 

Frekvens Kapacitans (mylar- eller pap-

600 Hz 
800 Hz 

1000 Hz 
1250 Hz 

0.82 !-tF 
0.47 !-tF 
0.27 !-tF 
0.22 !-tF 

perskondensator 



Energi-styrning 

För att utestänga impulsstörningar kan 
man utnyttja att en puls innehåller mycket 
lite energi, även om den är stark. På nå
got sätt måste man då mäta energiinnehål
let i de signaler man tar emot. 

Kopplingen i figur 2 integrerar (summe
rar under viss tid) signalen och lämnar en 
kontrollspänning som styr en grind (AND
gate) , som antingen stoppar eller släpper 
fram signalen. Kondensatorn C laddas upp 

OUTPUT SIGNA L 

SIGNAL 
OUTPVT 

POST-SIGNAL 
VULNERAB /lI T Y 

Fig. 2. Nivåstyrning. R-C-integratorn ger 
medelenergin av signalen och styr OCH
grinden via CR2, som inte släpper fram 
styrspänningen förrän nivån är tillräckligt 
hög. Notera hur utsignalen ser ut om en 
störpuls kommer in precis efter ett tecken. 

B OHM O-"VVV'--t--~-1 
OUTPUT FRuM 

RECEIV!R 

~~~c"ON ~ OlODes 

el 
L--~>----__ -j 

av den genom CR1 likriktade signalen. Då 
kondensatorspänningen når upp till ett 
visst värde "öppnar" grinden. Motståndet 
R laddar ur kondensatorn, och ser alltså 
till att grinden inte håller öppet onödigt 
länge. 

Ett system av detta slag har två nackde
lar. 1) Grinden öppnas inte omedelbart då 
en signal kommer in, ty öppning sker inte 
förrän kondensatorn laddats tillräckligt (= 
signalen har tillräckligt stor energi). Detta 
betyder att något av den första delen av 
ett telegrafitecken inte hörs. 2) Om ett te
legrafitecken följs aven impulsstörning, 
hinner grinden inte stängas, varför stör
ningen inte dämpas. Studera kurvorna i f i
gur 2. 

Att en liten bit av ett telegrafitecken för
svinner i grinden gör inte så mycket, ty 
om man låter grinden följas aven avstämd 
krets, så förlängs tecknen något. Däremot 
är det svårt att göra något åt att en stör
ning slinker igenom just efter ett tecken, 
men i praktiken är inte detta något allvar
ligt problem. 

Värdena på R och C i figur 2 är något 
kritiska. Ju större kondensatorn göres, ju 
bättre utestänges impulsstörningar, men 
samtidigt dröjer det längre innan grinden 
öppnas då det kommer ett telegrafitecken. 
Vidare hålls grinden öppen längre då tele
grafitecknet är slut, och då är det fritt 
fram för impulsstörningar innan grinden 
stängs. 

Man finner lätt lagom komponentvärden 
genom experiment. 

Kopplingen i figur 3 ger bättre filtrering 
av signalen efter gating-dioderna. Sväng
ningskretsarna L1-C1 och L2-C2 ska 
bringas till resonans på samma frekvens 
(samma tonhöjd) . Med de riktvärden som 
anges för C1, C2 i Tabell 1 trimmar man 
till resonans genom att lägga en voltmeter 
för växelspänning (eller voltmeter för lik
spänning i serie med en diod) över varje 
kondensator. Mottagaren skruvas sakta ge-

B-OHM 
HEADSET 

Fig. 3. Nivåstyrning och limiter 
samt två stegs LC-filter. L 1-C1 
och L2-C2 ska bringas till reso
nans på samma frekvens. Se
kundärlIndningen vid L 1 består 
av 30-35 varv emaljerad tråd, 
lindad på samma kärna som L1. 
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nom och förbi en bärvåg (beat-oscillator 
tillslagen!) och max utslag ska inträffa vid 
samma tonhöjd. Om maxutslagen inte in
träffar samtidigt, lägger man en liten kon
densator parallellt med den kondensator 
som max utslag vid den högre frekvensen. 

Kretsen har så högt Q-värde att lite 
ringning förekommer. Denna dämpas ge
nom dioden och det variabla motståndet i 
figur 3. Man ställer in motståndet så att 
telegrafin låter bäst. Man kan ersätta det 
variabla motståndet med ett fast sedan 
man bestämt värdet. 

Sammansättningar av systemen 

En förbättrad koppling som har nivå
styrning, filtrering efter gating-dioderna 
och energistyrning visas i figur 4. 

CR1, C1 och 10 kohm integrerar, tran
sistorn Q1 fungerar som en slutande kon
takt, CR2 och i viss mån bas-emitter-sträc
kan på Q1 ger nivåstyrning. 

.. . 8 OHM 0---.---' 
flECCI'IICR 

OIJTPUr 

=] 
I 
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I figur 5 har kopplingen varierats på så 
sätt att man kan variera den del av spän
ningen från C1 som når Q1. Inställning av 
10 kohm potentiometern påverkar starkt 
hur mycket Q1 släpper fram signalen. Man 
kan finna ett läge där telegrafisignalerna 
låter vassare, och därigenom tydligare. 

Kopplingarna i figurer 4 och 5 kan full
ständigt eliminera vissa slag av impuls
störningar. Dock kan man aldrig bli av 
med alla störningar. 

Det finns en viss likhet med energistyr
ning och den tänkbara metod som be
skrevs i början där man låter den mot
tagna signalen styra en tongenerator. Med 
energistyrning är det signalen själv som 
styrs. Men med energistyrning kan man 
höra skillnad på störning och riktig signal, 
eller en signal och en annan, när dessa 
råkar öppna grinden. Dessutom bevaras ' 
känslan för mottagarinställningen. 

.-Ot#." 
HCAOSCT 

Fig. 4. Nivåstyrning och medeI
energistyrning. Kondensatorn Ci 
integrerar signalen. 2-10 F ger 
gott resultat. 
CR2 ger nivåstyrning av Q1 som 
fungerar som en strömbrytare i 
hörtelefonkretsen. Linken på L 1 
är på 30-35 varv. 

Fig. 5. Nivåstyrning och medeI
energistyrning. Inställning av 10 
kohm bör göras med omsorg. 
CR1, CR2 och Q1 är godtyckliga 
småsignaltyper. Linken på L 1 är 
30-35 varv. 

Fig. 6. Montering och inkoppling 
av L1, L2 för 88 mH. Med en 
lång skruv och tre gummibuss
ningar fästes spolarna vid chas
sit. 
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RIT -kontroll 
Ingemar Hermansson, SM6CWM 
Bergendalsvägen 10 
44300 LERUM 

Under QSO:n händer det då och då att 
motstationen inte kommer mitt på ens egen 
sändningsfrekvens. För att då kunna flytta 
mottagaren utan att sändarens frekvens 
ändras så har de flesta transceivrar en 
"RIT-kontroll". En del har inte denna fi
ness, men för den händige är det lätt att 
sätta dit en sådan på de flesta stationer. 

Den här beskrivningen gäller för GA
LAXY V Mk2, men principen är den sam
ma för alla stationer. Man lägger in en ka
pacitansdiod i VFO-n sedan kopplas en 
fast förspänning in på denna vid sändning 
och en variabel vid mottagning. För att 
man inte skall påverka skalans linearitet 
måste man minska på någon annan kapa
citans i oscillatorn när man kopplar in 
dioden. Välj då någon som inte är ditsatt 
för temperaturstabilisering. I Galaxy V är 
det enklast att koppla tvärs över en trim
kondensator. 

Börja med att koppla in alla komponen
ter utom el. Varmkör sedan transceivern 
ordentligt, kalibrera skalan och nollsväva 
mot en kalibreringssignal. Låt sen VFO 
ratten stå där. Löd in e, och låt lödstället 
och komponenter svalna en stund. Sen är 
det bara att varmköra transceivern som 
förut och vrida på trimkondensatorn tills 
man hör kalibreringssignalen igen. 
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Stoppar även SSB 

Kopplingarna i figurer 3, 4 och 5 inne
håller LF-filter som är ca 200 Hz breda. 
Förutom undertryckning av störningar har 
de ett passband som gör ew lättläst, samt 
möjlighet att utestänga näraliggande tele
grafisignaler. Bara ibland öppnar grinden 
för SSB-signaler. 

Alla kopplingarna kan direkt anslutas till 
mottagare med 3,2-16 ohms högtalarut
gång. Hörtelefonen ska vara lågohmig. 
Har man högohmiga lurar (eller vill koppla 
in en förstärkare efter filtret) sätts en 8 
ohm/5 kohm transformator (ej kritisk) på 
hörtelefonens plats. Små toroidspolar är 
praktiska för L 1, L2. De är lätta att monte-

lOn 

~ 
lOOf 

RE~ l 2V l·pol. 
miniatyr 

58k I99102 

50k 

47k 

el 

I 'f t e5 l5p 

3 · 15p 
.11V 

e82 

·TK 

Använder man komponenter med god 
kvalite så påverkas inte oscillatorns sta
bilitet något. 

För den som är innehavare aven 2m 
transverter kan det vara lämpligt att byg
ga till en FM modulator samtidigt. Den in
nehåller ett förstärkarsteg som kräver ca : 
0,5 V Rms ingångsspänning. Det tar jag 
från en extra mic.förstärkare med klipper. 
Den som så vill kan koppla till mic.för
stärkaren i transceivern i stället, med 
lämplig omkoppling mellan olika trafiksätt. 

Modulationskvaliten lär enligt utsago bli 
mycket bra. 

• 
ra och har högt Q-värde. Se figur 6. Kon
densatorerna är inte märkvärdiga - ta vad 
du har. Använd absolut inte elektrolyter för 
e1, e2. Uppbyggnaden är inte kritisk på 
något sätt. 

De här presenterade förslagen är några 
av de enklaste sätten att uppnå nivå- och 
energistyrning. Dessa system är emellertid 
mycket effektiva och kan förbättra mottag
ningen av telegrafi, speciellt då man har 
problem med störningar från elektriska 
maskiner och bilar. 

Artikeln bygger på "Noise Reduction for 
ew Reception" av John J Duda, W2ELV, 
i Ham Radio, sept 1973. 
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Ombyggnad av VHF-FM
mottagare 
(5 k "Kon5ummottagare") 

Bertil Bengtsson, SM6AAL 
Bååthsgatan 8, 
417 20 GöTEBORG 

Presentation: Mottagaren är en dubbel
super, ursprungligen avsedd för trafik på 
169 MHz. De två oscillatorfrekvenserna är 
multiplar aven enda kristalls frekvens. 

(fs-2) 
Kristallformel : fx = 20 MHz 30 pF 

parallellkap. 
För mottagning på 145,700 MHz uträk

nas kristallfrekvensen enligt följande: 
145,7 - 2) 

fx 20 7185 KHz. 

Mottagaren är rörbestyckad och har in
byggt nätaggregat och högtalare men sak
nar squelch. 

Ombyggnad till 145 MHz amatörband. 

Instrument Signalgenerator och rörvolt
meter eller oscilloskop. trim
mejsel, isolerad. 

Börja med att mäta upp känsligheten på 
originalfrekvensen, den skall vara omkring 
0,8 fLV - 1 fLV vid 20 dB S/N, rören kan 
ju vara i dålig kondition, (obs att du måste 
ha en signalgenerator som ej strålar hf 
utanför koaxkabeln till antenningången). 
När denna mätning är gjord kan du värma 
upp lödjärnet och sätta igång med om
byggnaden. 
1. Den variabla vridkondensatorn på 50 
pF C37, och kond . C36 kopplas bort. Hå
let efter C37 användes senare till squelch 
pot. 
2. Följande kretsar parallellkopplas med 
keramiska kondensatorer: 
TR 1 : stift 1 - 3 = 3 pF 
TR 2 : " 1 - 3 6,8 pF C5 från stift 

6 med 15 pF 
TR 11: " 1 - 3 3,3 pF, C30 från 

stift 4 med 2 pF 
3. Nu kan trimningen börja. Först trim
mas oscillatorn. Kristall : mellan 7150-
7200 KHz. Rörvoltmetern eller oscillosko
pet anslutes till stift 7 på V10 (ECC85). 
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Trimma kärnorna i TR 10 till max utslag, 
obs att du kan trimma på fel överton, skall 
vara 4:e överton 28,740 KHz för 145,700. 
En kärna trimmas uppifrån och en nerifrån . 
Flytta rörvoltmetern till gallret på V2 
(EC92) stift 6 och trimma för max utslag. 
4. Trimningen av hf och blandare: Sig
nalgeneratorn anslutes till antenningången. 
Ställ in signalgeneratorns deviation till ca : 
4 KHz FM. Anslut rörvoltmetern till MP 1 
enligt schemat vid limitern. Öka nu ut
spänningen från signalgeneratorn tills sig
nalen blir hörbar i bruset. Trimma i tur 
och ordning följande kärnor i: TR 5, TR 4, 
TR 3 och TR 2. Minska efterhand utspän
ningen från signalgeneratorn under trim
ningens gång så att limitern lämnar lagom 
spänning (ca : 2-5 volt) . Var försiktig när 
du trimmar kärnorna, plastmejseln skall 
passa precis i skåran annars är risken stor 
att den spricker. 

Eventuellt kan det behövas en fin trim
ning av kärnorna i oscillatorburkarna för 
max signal och känslighet. Nu bör du ha 
närmat dej känsligheten 1 fLV 20 dB S/ N 
och limitern lämna ca: 1 volt. 

Trimma nu försiktigt de övriga kärnorna 
i MF- och DISKRIMINATOR-burkarna. Är 
rören någorlunda " färska" kan detta göra 
ytterligare ca : 0,4 flV till känsligheten. På 
en del ex. jag trimmat uppnådde jag 0,6 
flV 20 dB S/ N. 
5. Koppla nu in en lämplig antenn med 
50 ohms impedans och lyssna om det finns 
någon trafik på kanalen. 

Tilläggas kan att första MF blir 30,74 
MHz och andra 2,0 MHz. 

Tillbyggnad av squelch för AB1017 

Det finns gott om plats på chassiet för 
denna brusspärr, som har dubbeltrioden 
ECC 83 (12AX7) som aktivt element. 

Snett bakom högtalaren är gott om ut-



rym me, där du kan ta upp ett hål för en 
9-polig rörhållare. 

2 st kopplingsstöd med 3 - 4 lödöron 
på varje, skruvas fast i närheten och på 
var sida om rörhållaren. 

Squelchpotentiometern 500 K skruvas 

1 1/2.ECC83r::6----,--1~~ o-r

F e25: /'" 220k ( 500k 

-r~1 7 .190V 

I in i 

I 

limiter 1M 
mg. --cS~-4 
tiU MPl 

Volymkontroll i 
82k moltcgaren 

lOk 
' W 

fast i hålet där C37-an satt förut. Sedan 
kan du börja koppla efter schemat. Löd 
upp förbindningen mellan C25 och volym
kontrollens heta ände (RV 1). Drag en 
skärmad ledning från C25 till LF-ingången, 
och en annan skärmad ledning från LF 
ut till RV1 + 190 volt kan du ta från 
anodspänningssäkringen S2 i nätagget. An
slut limiteringången till MP1 i mottagaren 
och tag 6,3 volt på närmaste rör till glöd-
spänningen. ' 

Har du kopplat det hela rätt, så kommer 
brusspärren att fungera fint och du har 
dessutom fått lite extra LF-förstärkning 
mottagaren. 

73 och lycka till med bygget 
SM6AAL/Bertil 
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Vad •• ar det för plast? 
Identifiering av plaster genom brännprov: 
(TABELLEN HÄMTAD FRAN SJOBEFÄLSSKOLAN GOTEBORG I ÄMNET KEMI). 

Reaktion 
I låga 

Svårt att 
antända. 
självut_ 
slock
nande 

Brinner 
vidare 

Formför
ändring 

Mjuknar 
eller 
smälter 

Behåller 
sin form 

Mjuknar 
eller 
smälter 

Lågfärg PLAST 

Antändes icke. Kolnar TETRA 
vid 700 0 C FLUOR. 

Gul låga med gröna 
stänk. Klorlukt. 

Blå låga med gul topp. 
Droppar. 

Sväller, spricker. Lukt 
av fenol. (Karbolsyra). 

Gul låga med grönblå 
spets. Vit aska. 
Ammoniaklukt. 

Ljusgul låga. Sväller, 
spricker. Lukt av 
urinamne, 

ETEN. 
(TEFLON) 

VINYLPLAST 
PVC 

AMIDPLAST 
(NYLON. 
PERLON) 

FENOLPLAST 
(BAKELIT) 

KARBAMID. 
PLAST 

MELAMIN. 
PLAST 

GO Egenskaper, användningsområden 
max 

Utomordentligt hög motståndskraft mot alla kemikalier. 
200 Låg fr iktionskoeff Isolat ionsmateria l, ventiler, ventilsäten, 

packningar, lager. r = 2,2 

60 

125 

125 

170 

75 

130 

Hård eller mjuk. Slang. rör, band. kabelisolering, golvbe
läggningar. grammofonskivor. k läder. leksaker, packning
ar, folie. fl = 1,4. 

Textilmaterial. tågvirke. lager. kugghjul, hushållsartiklar. 
p = 1.14 

Oftast med fy llmedel vev, asbest eller papper 
Brunfärgad Laminat. ror, skumplast, lack, kugg
hju l, lager. el-mater ial {I = 1,4-1,8. 

Tål svaga syror och alkalier Laminat, skumplast. 
l im. el-armatur, lock . handtag. knappar. p = 1,5. 

Egenskaper som karbamidplast, Matservisgods, 
bordsskivor, lam inat. el-arma tur. p = 1,5. 

Gulröd låga starkt 
sotande. Mjuknar 
spricker. Lukt av bränt 
ister. 

ESTERPLAST 140 Härdas vid rumstemperatur . Van ligen armerad med 
glasfiber Mycket goda hållfasthetsegenskaper. 
Båtar. b ilkarosser, kontorsmöbler, tankar för ke
mikalier p = 2, 1 

Blå i 
botten, 
gul topp. 

Droppar, 
Parafin
lukt. 

ETENPLAST 

Svart rök AKRYL. 
Fruktlukt. PLAST 

Orangegul tät sotande 
rök. Lukt av ly5gas 

Mörkgul låga. någon 
rök Droppar, lukt av 
ättika. 

STYREN. 
PLAST 

CELLULOSA. 
ACETAT 

90 Fet yta som ej går att tvätta bort. Tål syror och alka lier 
vid (umstemp. , alkoho l och bens in under kort tid. LD = 
låg ' densitet (0,93) HD = hög densitet Bägare, flaskor, 
folie, leksaker. 

70 Plexiglas Tål ej organiska lösn ingsmedel God skärbar
het. linser. klockgias, flygplansfönster , ljusskyltar. 
p = 1.18 

80 Vanligtvis hård plast Tål ej organ iska lösningsmedel 
El-apparater, radiomater ia l, hushåll sdetaljer, skumplast. 
p = 1.05. 

65 Vattenabsorberande Leksaker, pennor, glasögonbågar, 
film , reglage, knappar. fl = 1,3 
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Folke Råsvall, SM5AGM 
Svinningehöjden 
18020 AKERS RUNö 
Tel. 0764-27638 ej efter kl. 20 

AKTIVITETSTESTEN 
Februariomgången 

Antal OSO,n 

144 432 
l. SM5LE 77 18 
2. SM7FJE 46 
3. SM5CNF 66 5 
4. SM7DTE 52 3 
5. SK7BY 65 
6. SM5BUZ/5 51 9 
7. SM4AXY 55 
8. SM6CCO 47 
9. SM5CUI 59 

10. SM6PF 48 
11. SM5FRH 52 
12. SM7DEZ 45 
13. SM3AKW 18 
14. SM5CJF 59 
15. SM4AMM/4 42 
16. SM4VA 40 
17. SM5BSZ 51 
18. SM5COI/5 36 
19. SM5FND/5 44 
20. SM3AZV 12 
21. SM4ARQ 41 
22. SM7WT 31 
23. SMOFMT 37 5 
24. SM5QA 24 5 
25. SM5BEI 22 9 
26. SM6CRX 23 
27. SMODFP 49 
28. SMODNU 40 
29. SM6FYU 29 
30. SM7BIP 19 
31. SMOFYR 47 11 
32. SM5DDX/0 61 4 
33. SMOFFH 45 5 
34. SM4FZC 18 
35. SM5FTN 37 
36. SM3BIU 14 
37. SM6FBQ 20 
38. SM4FVD 25 
39. SM6CJJ/6P 32 
40. SM6BZC/6 15 
41. SM7BEP 25 
42. SM4EJR/0 51 
43. SM5FHF 31 
44. SM4EBI 19 
45. SMOFMY 44 2 

SMOFZH 37 7 
47. SKOCC 48 

SM2DXH 15 
49. SM5FJ 17 
50. SM5AFE 22 
51. SM5TS 40 
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1296 poäng 
1493 
1226 
1221 
1214 
965 
877 
842 
802 
774 
709 
686 
673 
652 
640 
601 
592 
546 
522 
502 
494 
471 
459 
450 
420 
418 
390 
384 
376 
357 
352 
350 
348 
343 
332 
317 
315 
313 
305 
288 
287 
283 
255 
242 
247 
240 
240 
230 
230 
217 
212 
209 

AKTIVITETSTESTEN går första tisda
gen varje månad kl. 19-24. Regler i 
aTe nr 12 1973. 

52. SM5CZD 21 196 
53. SM6CWZ 27 194 
54. SJ9WL 15 184 
55. SM5ERW 21 176 
56. SMOFDA 31 168 
57. SM4AOM 16 166 

SM7DRF 26 166 
59. SMODYP 21 6 165 
60. SM6GDA 27 164 
61. SMODCX . 31 155 
62. SM4HJ 14 151 
63. SMOFMU 22 135 
64. SM2ECL 9 134 
65. SM6DTG 10 133 
66. SM7CMV 14 122 
67. SM5DYC 11 119 
68. SM5EVZ 18 114 
69 . SM4CE 11 110 

SM4FNK/4 11 110 
71. SM5BCF 16 107 
72. SM6DOE 14 93 
73. SMOEWF 18 92 

SM4PG 8 92 
75. SK3BG 14 91 
76. SM5DSV 15 87 
77. SM7DBM 15 86 

SM7ECJ 14 86 
79. SMOANH 8 80 

SMOAPK 16 80 
81. SMOCPA 15 77 
82. SM4CJY 10 73 
83. SM7EHC 12 61 
84. SM5EPM 12 60 

SM6FTA 11 60 
86. SM4FME 9 52 
87. SM7GJA 10 51 
88. SM5ATG 10 50 
89. SK4HC 9 45 

SM5EMN 9 45 
SM7CRG 8 45 

92. SM2BBW 5 42 
93. SM5AGM 3 40 
94. SMODJL 7 35 

SM6BUV 7 35 
96. SM4FPS 6 33 

SM7DQB 4 33 
98. SM6CIX 3 32 
99. SM5BKA 6 30 
100. SM6CEN l 26 

SM6CPO/6M 3 26 
102. SM5EQX/0 4 20 

SM6FJB 4 20 
104. SM5ETU 2 10 

SM6EYK 2 10 
106. SMOFKG l 5 

SM4GEA/4 l 5 



Kommentarer 

SM5LE : Bd conds. lB st QTH-rutor. "Drabbades" 
med - 2S% denna göng. Snart dax för nögon 
form av "tekniska bestömmeiser" för 2 m·s TX 
"Spurious-radiation" Ibl. a. icke önskade bland: 
nlngsprodukter frön SSB stnsJ ör mycket besvö
rande hör i Sthlms-trakten. 

SMlFJE : Operatörer 7DVQ, FDS och FJE som 
konstaterade att SSB-tx·en gött QTP, dvs alla 
QSO med beamen mot norr och CW! Längsta 
QSO 3AKW som kördes trots urusla condx. 

SM5BUZ/5 : 432-aktiviteten verkar uppötgöende 
- 9 QSO den hör gången. 

SM3AKW: Konditionerna var tydligen böttre ön 
vad signalen frön 4MPI indikerade, böde 7FJE 
och. 7DTE gick hyggligt igenom och OH40B var 
riktigt stark. En period av aurora blev det ock
sö fast mycket kortvmigt som den nödde söder 
om SM3. 

SM7WT : Usla condx, hörde dock 4AMM/4, SLE, 
SBSZ lalla SO milJ. Tyskarna hade glömt bort oss 
så mitt resultat b lev därefter. ' 

SMOFMT : QL test med fin aktivitet. Nytt re
kord pö 432, S stns med SBUZ/S som löngsta qso. 

SMODFP: Av SO körda QSO:n var 21 kanaltra
fik, 22 CW, 6 foni och l via TV. 

SM6FBQ : Mycket konstiga konditioner SM7FJE 
var S99 hela kvällen, avstånd 27 mil, med~n -4EBI, 
6CRX och and ra stns lög tidvis under bruset QRB 
ung 10 mil. Vid ett QSO med -FJE före testen 
minskade signalstyrkan plötsligt 4 S-enheter och 
samtidigt hördes Bosse i dubbel upplaga med 
ett par hundra Hz frekvensskillnad. Reflexion mot 
UFO eller vad? (Nej men mot flygplan, 
SMSAGM ,s komm.J 

SM4FVD : Huka er olla, snart kommer vi igen 
från Vermullsåsen igen , 427 m asl. 

SM6BZC/6 : Trevlig test med hög kvalitet trots 
medelmöttiga konditioner. Kör med SOO W och 
20 el collienar från "hopplöst" QTH. Kommen
tar till poängberäkningen : en poäng per km! 

SM6CWZ : Var finns alla SM4, om de finns så 
bör det gö att svönga bimen mot Skaraborg, min 
första test på 3 ör. Jag är öter QRV pö 2 m 
med mult 7 o 10 el PA0MS vertikala 5 el delta
loop horisontellt. 

SM5ERW: Missade säkert flera stns på grund 
av kraftig QRM frön kraftledning. I övrigt nor
malkonds . 

SM2ECL : Kunde för första gången utnyttja au
rora i en test. Auroran ligger mycket ofta ovan
för och söder om oss här uppe, ta t. ex. decem
bertesten Isom att sitta i en avskärmningsburk 
och köra). Glädiande att så mönga är och ska 
bli aktiva pö 2 m här iLuleötrakten . tyvörr mest 
ön sö länge pö FM! Tycker delning foni , CW vo
re bra. Fonitesten t. ex. varje första sönd. i må
naden och CW som tidigare. 

SM4FNK : Hei alla trevliga pamla och nya sig
naler! QL att slöso energi pö 144 agn. Hpe cuagn 
OC:5. 

SMlCRG : Konditionerna inget över sig. Dölig 
aktivitet. Under eftermiddagen rödde konditioner, 
SK7FL IKalmarrepeaternJ låg dö på S4, normalt 
hörs den inte hör. 

SM6CPO/6M: Var pö hemväg frön Göteborg då 
iag upptäckte att rä ckvidden pö FM-rodion var 
lönore ön normalt. Körde nöpra QSO för skois 
skull . Eqet QTH "E·6 s. Asen" innebär att iaq be
fann mig på E-6:an rakt sydväst om Backamo 
flygfält. 

145,550 MHz 
ÄR DEN INTERNATIONELLA 
KANALTRAFIKFREKVENSEN 

SM5ETU : Jag har bytt coax till RG-8 = mindre 
förluster. Har önnu bara 8 olika QTH-rutor kör
da. 73 från Nyköping! 

DEBATTHÖRNAN 

Kommentarer till debatthörnan 1/74: 
Har -4KL tänkt pö oss som arbetar även lör

dOllor .. och. har söndag som enda "sovmorgon" . 
Forsak forresten ordna en test pö en söndag 

under sommarmånaderna. Det blir väl närmast 
en portabeltest. . 

Betröffande poöngberäkningen kan väl min.
poäng för 3-5 mil va ra OK, men varför denna 
övre gräns vid 200 mil. Hur många gönger kör 
du sö långt. 

. Och om det går att vinna testen med qso'n 
Via EME, sö löt dom som kan det visat att det 
gör. Då dröjer det inte sö länge förrän det kom
mer fler stationer med EME utrustning, och det är 
väl ingen nackdel. Tvärtom. Pröva något nytt . 

PÖ 432 och 1296 MHz tillämpas i Finland 3 ggr. 
resp . 6 ggr. poängen på 144 MHz. 

Om sedan testen kallas aktivitetstest eller tis
dagstest kan väl vara detsamma. Månadstest 
skulle också ha gått bra men löngvögsgänget 
har ju redan en södan. 

73 de OH0NC 

REPEATERSYSTEM FÖR 432 MHz 

Vid SSA:s styrelsesammanträde den 26 
januari togs frågan om repeatersystem för 
70 cm-bandet upp. Frågan är ju aktuell ge
nom den repeater som varit igång på 432,9 
- 437,9 här i Stockholm och genom den 
debatt som förekommit bl a i VHF-spalten. 
Jag hade dessförinnan varit i kontakt med 
bland andra SMSTK och SMSDJH för att 
höra hur man ställer sig till UHF-gruppens 
förslag till band plan som presenterades i 
QTC nr 1 i år. Efter att ha jämfört förde
lar och nackdelar med olika system kom 
vi fram till att UHF-gruppens förslag rep
resenterar en relativt god kompromiss 
mellan olika intressen och vid styrelsesam
manträdet föreslog jag därför styrelsen at! 
anta förslaget i alla dess delar. Ett tillägg 
föreslogs en ligt vilket kanaltilldeln ingen 
lämpligen sker nerifrån. Enligt internatio
nell överenskommelse är nämligen områ
det 43S - 438 MHz tilldelat amatörsatelli
ter (sändning) och eftersom vi ännu inte 
kan överblicka hur detta band kommer 
att användas är det bättre att lämna den 
översta delen fri, eftersom man kan miss
tänka att denna i första hand kommer i 
fråga (liksom nederdelen strax över 435). 

Styrelsen beslutade sålunda att anta 
UHF-gruppens förslag sådant detta är 
presenterat i januari-QTC. 

Vid ett möte inom UHF-gruppen den 29 
januari beslutade man att i sammanhanget 
byta trafikfrekvens till 433,400 MHz. Där
efter kommer man at! använda 433,4S0 och 
433,SOO. 
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SUPERCONDSEN 20-21 JANUARI 

I aTC nr 1 1970 undrade SM7AED om 
konditionerna runt den 19 oktober 1969 
kunde betraktas som århundradets kondi
tioner men tillade för säkerhets skull att 
det ännu var 30 år kvar av detta sekel. 
Oavsett om man någonsin kommer att få 
klarhet i den saken var öppningen den 
20 och 21 januari av ungefär samma klass 
och distansrekord, länder, rutor och sta
tioner slogs resp. kördes på löpande band. 
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Jag tycker vi låter SM7WT berätta hur 
han upplevde öppningen: 

Condx-indikotorn IDM FM-stns 88-100 MHz), 
borom. och WX-korto tydde på att det borde gå 
lite bättre än normalt mot norra DL på sönda
gen , så ställde beamen mot SW c,a kl. 11.20 och 
vevade över bandet. Tyst. Så kl. 11.30 hörs en 
svag station, som sakta växer upp ur bruset. Jag 
hör GM3 .. . fo r HB9ARI. Vad är detta? Någon 
minut senare är HB9ARI S9. AHA! ARTOB l Vor 
är de andra stationerna? Lite lägre i frekvens 
utanför normala ARTOB-bandet hör iag F1CWY/P 
be om "Please QSP for SM or OZI" Fortfaran
de hördes bora dessa två. AHA l 10 meters sig
naler, som läcker in l Konverter bort, signaler 
bort l Vad f-n är detta? Helt övertygad om att 
iag kommer att bli utskrattad om någon hör mej, 
ropar iag upp F1CWY/P - och får svarl Att iag 
håller på att falla av stolen är iu siälvklort l Se
dan raskt till HB9ARI och lyssnande igen - icke 
en siäl på bandet. Ringer 7FYO Iforsgubbenl och 
7BIC, ber BIC QSP till BSZ. Därefter full fort till 
kl. 01.30,' då iog stupar. 

Enligt SM7WT och SM7DEZ var bandet 
under söndagen öppet mot HB9, F, södra 
DL, OE med mycket bra signaler och mot 
G. PA och ON dåligt eller inte alls. Under 
måndagen öppnade det ordentligt och re
kordlånga aSO :n på upp mot 200 mil kun
de köras. SM7WT körde F1 BUU i Bordeaux 
(154 mil), OZ60L körde EA1AB (distans 
okänd) och själv lyckades jag köra F5JC 
i ZG (193 mil) . DLOMJ blev uppropad av 
en EA6 som tyvärr försvann i aSB. På 70 
cm körde SM5LE DK2LR, vilket sannolikt 
är nytt europarekord (ung. 140 mil) . 

SM5BSZ hörde vad som antingen var en 
EA eller någon som ropade på en EA (av
ståndet SM5BSZ - Spaniens närmaste 
punkt är över 210 mi!!). Enligt F9FT var 
detta den bästa öppningen sedan 1946! 

SM7WT ber mig också berätta hur vi 
här i Stockholm upplevde konditionerna 
vilket jag gärna ska göra. 

Redan på söndagen fick vi reda på att 
det var vidöppet i SM7 men trots ivrigt 
lyssnande hördes ingenting här vilket är 
naturligt när man tittar på väderkartan. 
När jag åkte till arbetet kl 4 på måndag 

Läget den 20 januari: Västra Central
europa täckes av ett mäktigt högtryck och 
bandet var vidöppet i SM7, men i Stock
holm hördes trots ivrigt lyssnande ingen
ting. 

Läget den 21 januari: I kilen mellan 
fronterna öppnade det även i Stockholm 
under några timmar, närmare bestämt kl. 
11-17. På 144 MHz körde SM5AGM 
(JT42j) F5JC (ZG11a), distans 1930 km och 
på 432 MHz körde SM5LE (JT51j) DK2LR 
(FH34j), distans 1395 km. 



morgon lyssnade jag över bandet men 
bara SK4MPI och SK1VHF hördes med 
måttliga signalstyrkor. När SMSBSZ åkte 
till arbetet kl 10 hördes inget speciellt. 
När jag kom hem från jobbet vid 11-tiden 
blev jag just uppringd av SMODRV som av 
sin bror SMOEXD fått reda på att det gick 
att köra engelsmän på två meter. Jag slog 
på och lyssnade över CW-bandet men hör
de ingenting men när jag kom förbi 14S,4 
hördes en del SS B-stationer - första 
gången jag hört SSB på den delen av 
bandet! (Som väl alla vet används uteslu
tande 144,2 i vår del av Europa.) Jag ring
de SMSBSZ som strax när han kommit 
hem fick höra vad som möjligen var EA! 
Därefter gick telefonbesked till SMSLE och 
SMSAll som körde hem på nolltid (det lär 
ha körts 130 km/ tim på Essingeleden mitt 
under pågående bensinransonering!) . 
SMSBSZ, SMSLE och SMSAll concentrera
de sig till 14S,4 samtidigt som jag fick höra 
en PAO:a ropa ca på CW-delen. Jag sva
rade och när han kom tillbaka låg sam
tidigt FSJC vid atlantkusten och ropade 
mig! Jag avverkade PAO:an så fort jag nå
gonsin kunde och hann nätt och jämnt 
köra FS :an innan han försvann i bruset. 
Enligt till F9FT inkomna uppgifter skulle 
detta vara det längsta OSO som kördes 
under öppningen och möjligen europeiskt 
troporekord. Vad jag tycker är speciellt 
glädjande med detta OSO är den måttliga 
utrustningen på båda håll - FSJC har SO 
W ut och 9 element, själv kör jag med 
SO W ut och 10 element. Detta OSO ägde 
rum kl 13.30, ungefär samtidigt som OZ60L 
körde EA1AB. Det är tydligt att konditio
nerna hade ett maximum då. 

Fram mot 17-tiden försvann kondsen 
mer eller mindre helt och det sista rap
porterade OSO :t var SMSLE - F9FT. I 
SM7 försvann kondsen framåt midnatt. 
SM3AKW skriver att han passade bandet 
från kl 13 på måndagen utan att höra ett 
dugg. Det är tydligt att kondsen aldrig 
nådde så långt upp. 

SMSBSZ hälsar att han tycker att detta 
var en mycket underlig öppning. Dels med 
tanke på tiden på dygnet - tropoöpp
ningar brukar ha sitt maximum på natten 
- och dels med tanke på att signalerna 
var relativt svaga, även på nära håll. Vidare 
är det ju inte särskilt vanligt med tropo
öppningar vintertid. Om det finns synpunk
ter på detta vore det trevligt att få ta del 
av dessa, antingen i VHF-spalten eller via 
SMSBSZ. 

NYA FYRFREKVENSER 

När fyrbandet vid 14S,9S0 introducerades 
1966 avstod man bl a från finskt och norskt 
håll från att flytta upp sina fyrar. Vid det 
nordiska VHF-managermötet i Stockholm 

' 1971 förklarade LA4YG att inga norska fy
rar kommer att flyttas förrän en central 
plan finns uppgjord. Vid det extra region 
1-mötet i oktober förra året var man nelt 
överens om att flytta ner fyrbandet för att 
ge plats åt Oscar-satelliterna. Officiellt 
trädde den nya band planen i kraft den 1 
februari. 

Det är därför med viss förvåning man tar 
del aven rapport om att LA1VHF nyligen 
hörts på frekvensen 14S,96S MHz. Huru
vida frekvensen är att betrakta som pro
visorisk eller permanent vet jag inte, men 
låt oss hoppas på det förstnämnda. 

Definitiva frekvenser för våra svenska 
fyrar har nu bestämts. Som tidigare med
delats läggs SK4MPI på 144,960. SK1VHF 
läggs på 144,9S0 och SK2VHF på 144,87S. 
Därtill kommer en ny fyr, SK7VHF, på 
144,920. 

SRAL :s (Finland) styrelse har behand
lat fyrfrågan och kommit fram till att lägga 
sina fyrar vid 144,9. Exakta frekvenser är 
ännu ej bestämda men man kan väl gissa 
att hittills använda frekvenser, 144,900 och 
144,800, behålls. 

UHS-TEST 

I anledning af 70-cm klubbens 2 års ju
bilreum i marts -74 afholder klubben en 
test hvori alle stationer indbydes til at 
deltage. 

Frekvenser: 432 - 438 MHz 
Modulationstyper: alle. 
Tid: Fredag d. 29/3 kl. 2000 GMT til 10r

dag d. 30/3 1400 GMT. 
Rapporter af S9001-typen udveksles. 
Points: 1 point pr kilometer, forbindel

ser med klubstationen OZ1 UHS giver for
dobling af OSO'ens pointantal. Deltagerne 
udregner selv points. 

Logs skal indeholde f0lgende: Tids
punkt, station, afsendt rapport, modtaget 
rapport, OTH-Iokator eller prrecis OTH an
givelse. 

Logs, der må vrere afsendt senest d. 
10/4, sendes til : OZ1UHS, c/o Peter Wahl, 
Rentemestervej 28, 2400 K0benhavn NV. 

for 70-cm klubben 
OZ9PX 

(sekretIer) 
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RESULTAT AV JUBILEUMSTESTEN 

l. SM6GDA 527 10. SM4KL 131 
2. SMOFMY 334 1l. SM2BBW 67 
3. SM4FVD 32B 12. SMOFMU 66 
4. SM5D SV 302 13. SM7GJA 61 
5. SM5FJ 251 14. SM5EP M 57 
6. SMOFDA 167 15. SMOFLT 47 
7. SM7EHC 150 16. SMODJ L 42 
B. SM6FBQ 146 17. SM4CE 29 
9. SM6PF 133 

Jag tror att vi utan vidare kan utnämna 
SM6GDA till Sveriges för närvarande mest 
aktiva tvåmetersamatör eller vad sägs om 
527 OSO :n på en månad! Hur många av 
landets sändaramatörer kör så många 
OSO:n ens på ett helt år? Vi ber att få 
gratulera till denna bedrift som tyder på 
verkligt god aktivitet. 

Denna test har mötts aven del kritik 
såtillvida att man anser att OSO:n via re
peatrar inte borde ha räknats. Dels för att 
det inte finns repeatrar överallt i Sverige 
ännu och dels för att man anser att det 
på något sätt skulle vara principiellt mot
bjudande att räkna OSO :n som "fått hjälp". 
Det första argumentet har jag full förståel
se för, men den som stöder sig enbart på 
det sistnämnda tror jag inte riktigt har 
förstått vitsen med den här testen . 

Amatörradioaktivitet kan vara många oli
ka saker, t ex att bygga, att prata lokalt, 
att jaga DX, att samla OSL och diplom, 
att köra tester m m. I praktiskt taget alla 
tester som går på VHF ökar poängen 
ganska snabbt med avståndet och är dess
utom relativt kortvariga i tiden . Dessa är 
alltså upplagda för att premiera stationer 
med hög effekt och stora antenner och 
som endast är igång någon gång i måna
den om ens det. Men den typ av aktivitet 
som består i att ständigt vara igång och att 
bidra till att bandet hålls vid liv premieras 
sällan. Detta är dock en mycket viktig 
sak som inte får undervärderas. Jubileums
testen var ett försök att ge dessa statio
ner en chans i en test samtidigt som det 
var en liten försöksballong för att ta reda 
på hur stort intresset är för denna typ av 
test. 

Eftersom repeatrar numera ingår som ett 
vardagligt inslag i tvåmeterstrafiken ser 
jag ingen anledning att undanta dessa 
från en test som är avsedd att premiera 
den långsiktiga aktiviteten . 

SMOFL T skriver att han anser detta vara 
ett bra och kul experiment som direkt ger 
vid handen vilka som bemödar sig om att 
vara aktiva. Han beklagar samtidigt att 
han på grund av lumpen inte kunnat vara 
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med i någon större utsträckning. SM5DSV 
skriver att han tyvärr måste gå ORT den 
23:e på grund av sjukdom. SM4KL anser 
att eventuella kommande tester av den 
här typen borde indelas i två klasser, en 
för direkt-OSO:n och en för " kanaler" 
(SM4KL avser förmodligen repeatrar) . 

SM5FJ nämner att han varit aktiv på 
två meter alla 25 åren! Jag hade just tänkt 
fråga om det finns någon av dagens två
metersamatörer som varit med ända se
dan bandet infördes 1949 (tidigare fanns 
112 MHz). Vi kan ju i stället fråga om det 
finns fler. 

Kanske vi kan be SM5FJ eller någon 
annan som var igång i slutet av 40-talet el
ler början av 50-talet att skriva lite i VHF
spalten om hur det var att köra två meter 
på den tiden och hurudan aktiviteten var. 
Välkomna med bidrag! 

REPEATERSKRIVELSEN TILL TELE
VERKET 

SSA:s styrelse har nu efter en del smär
re ändringar översänt den skrivelse som 
redogjordes för i OTC nr 6/7 1973 till tele
verket. Styrelsen ansåg bl a att man efter 
dansk modell borde välja bokstaven R som 
första bokstav i suffixen på 144 (och S på 
432). 

REPEATERFöRTECKNINGEN 

Det li lla upprop som fanns i OTC nr 10 
1973 om uppgifter angående våra repeat
rar gav tyvärr ett mycket svagt gensvar. 
Av våra 30 repeaterinnehavare var det en
dast ett par, tre stycken som gjorde sig 
besväret att sända in uppgifterna. SMOCOD 
har därför per brev och telefon försökt 
komma i kontakt med övriga klubbar och 
har lagt ner ett mycket stort arbete på att 
försöka få listan så komplett som möjligt. 

Samtliga uppgifter hänför sig till den 7 
februari , vilket innebär att informationerna 
om ORV-grad kan vara inaktuella på någ
ra punkter. Som framgår av tabellen har 
även uppgifter om antenner och aktive
ringston inkluderats, eftersom dessa ofta 
kan vara av intresse. 

SMOCOD ska försöka hålla listan kon
tinuerligt up to date och den kommer att 
publiceras minst en gång per år i OTC, 
i varje fall tills vidare. Vi vill därför be 
alla att ständigt meddela SMOCOD alla 
ändringar i data liksom data över nya re
peatrar. 



Kanal 

Chan. 

Rl I R2 

R2 
R2 

R2 
R2 
R2 

R2 
R2 
R4 
R4 
R4 
R5 
R6 
R6 

R6 

R6 
R7 
R7 
R7 
R8 

R8 
R8 
R8 
R8 

R8 
R8 
R8 
R8 

R8 

Anrops· 
signal 

Coli 

SK7GM 
SKOFZ 

SK2FS 
SK3ET 

SK3HH 
SK4G N 
SK6FQ 

SK7EE 
SK7FH 
SK2FV 
SK5HE 
SK6FP 
SKOFO 
SK1GU 
SK5FU 

SK7F J 

SK7G I 
SK5HQ 
SK7EP 
SKlHF 
SKODZ 

SK2FR 
SK2GT 
SK2HI 
SK3FG 

SK4G L 
SK5HT 
SK6BS 
SK7 EZ 

SK7FL 

I 

IN 

Orl 

Localion 

Karl shamn 
Slackhal m 

Gällivare 
Ballnäs 

Sol lefteå 
O rebra 
GÖleborg 

Helsingbarg 
Näss jä 
Skel lefteå 
Nykäping 
Mellerud 
Slackhalm 
Visby 
Uppsala 

Karlsk rona 

Huskvarno 
Väsle rås 
Ma lmö 
Tranås 
Slackhl am 

Ki runa 
Umeå 
Lu leå 
Sund svall 

Falun 
Linköping 
Borås 
Yslad 

Kalmar 

Kanal 
Chan . 

RO 145,000 
Rl 145,025 
R2 145,050 
R3 145,075 
R4 145,100 
R5 145, 125 
R6 145, 150 
R7 145, 175 
R8 145,200 
R9 145,275 

OUT 
145,600 
145,625 
145,650 
145,675 
145,700 
145,725 
145,750 
145,775 
145,800 
145,825 

Svenska repeatrar 

Repealers in SM 

OTH. Mel. Mel. UI· Anlenner Akt. Anm . • 
loc. äv. öv. eff . TX RX lan 

hav. mark. W 

OTH· mASL mAG L Oul. Anlennas Acc . Nates ' 
loc. put TX RX tone 

W 

I - - I - - - I - - 3 
JT51j 100 70 30 

~ st(P_ 
1750, l 
1670+ 
970 - - - - - 3 

IV42H 435 16 50 451. dip. 1750 l 
el. 2xB yogi 

- - - - - - - 3 
- - - - - - - 3 
? 140 ? 10 4 51. S/B 1750 l 

? ? ? ? 
d ip. 

? ? ? l 
? 360 ? 15 S/B 5/8 1750 2 

KY 15d 160 ? ? ? ? ? 2 
- - - - - - - 3 
? 150 ? ? ? ? ? l 

JT51h 35 ? 30 4 51. d ip. 1750 l 
JR32a 90 ? 20 5/8 5/8 1750 2 
IT19a 11 0 ? 15 di pal 2 51. 1750 l 

d ip. 
? ? ? 35 5/8 2 51. 1750 2 

d ip. 
HR21j 345 ? 3 dipal d ipal 1750 2 

? 70 ? 40 4 51. d ip. 1750 2 
? ? ? l ? ? ? l 
- - - - - - - 3 

IT60c 11 2 60 30 5/8 4 51. 1750 l 
d ip. 

- - - - - - - 3 
KX12a 90 30 35 ? ? ? 2 
- - - - - - - 3 

IV57a 250 70 65 2 51. 4 51. 1750 l 
d i p. dip. 

- - - - - - - 3 
- - - - - - - 3 
? 300 10 12 HB9CV HB9CV 1750 l 

GP38 j 190 

? 65 

40 35 

20 ? 

*) Anm. 
l = ORV, ord . OTH 
2 = provdrift 
3 = ORT 

dipal 
2+2 

4 st. 
d ip . 

4 51. 2172, 
dip. 11 88+ 

1828 
4 51. 

I 
1750 

dip. 

*) Nates 
l = ORV, reg . OTH 
2 = under test 
3 = ORT 

l 

l 
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TESTER 
och 

IPLOM 

Spaltredaktör 
Kjell Nerlich, SM6CTQ 
Parkvägen 9 
546 00 KARLSBORG 

Testledare 
Jan Hallenberg, SM0DJZ 
Sleipnersgatan 64, 7 tr 
19500 MÄRSTA Tel. 0760-17937 

TESTRUTAN 
Månad Trafik- Senaste 
Datum Tid I GMT Test sätt regler QSO med 

Mars 
16-17 0001-2400 ARRL DX Competit ion 2 CW 1971 :2 WIVE 

24 0645-0745 Månadstest nr 3 
30-31 0000-2400 ca WPX Contest 

April 
6- 7 1500-2400 SP DX Contest 

7 1000-1100 Månadstest nr 4 
20 2200-2400 SSA UA-test, pass 1 
21 0600-0800 SSA UA-test, pass 2 
21 1200-1400 SSA UA-test, pass 3 

27-28 1500-1700 H-22 Contest 
27-28 1200-1800 PACC DX Contest 

28 1000-1 100 Månadstest nr 4 

Maj 
11 0000-2400 5th WrD Contest 
18 0000-2400 5th WrD Contest 

MANADSTEST nr 1 CW 20 ian uari 1974 

l. SM2ECL 14 11.52 9. SM0DZH 10 11.52 
2. SMeK ER 14 11.57 10. SM6CYZ 10 11.57 
3. SM2BNS 13 11.42 11. SM0DJZ 8 11.57 
4. SM5CLE 12 11.51 12. SM7CMV 8 11.58 
5. SM0 FY 12 11.59 13. SM5DPS 6 11.41 
6. SL0FV 11 11.56 14. SM3DTR 5 11.38 
7. SM2BJE 11 11.59 15. SM0 BSO 5 11.47 
8. SM0FO 10 11.45 

Ej insönda loggar: SM2B LY SM2CEW SM5EJS 
SM5FUG SM6FAJ SM7A IL SM0TW 

Checklogg : SM5EOS 
Minst 23 stationer deltog. 
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CW 1974:2 SKlSU SM 
FONI 1972:2 WW 

CW 1972:2 SP-stationer 
FONI 1974:2 SKlSU SM 
CW 1973:3 SK/SU SM 
CW 1973:3 SK/SU SM 
CW 1973:3 SK/ SU SM 
CW/ FONI Detta nr HB9-stationel 
CW/ FONI 1973:4 PA/PE/PI 
CW 1974:2 SKlSUSM 

CW Detta nr WW 
FONI Detta nr WW 

MANADSTEST nr 1 FONI 13 ja nuari 1974 

l. SM0 CER 18 11.54 9. SM0DZH 13 11.58 
2. SM0FI 18 11.55 10. SM5CLE 12 11.55 
3. SM00Y 16 11.51 11. SM5BAX 12 11.56 
4. SM7BGB 15 11.45 12. SL6BU 12 11.57 
6. SM6BGG 14 11.54 13. SK6GX 11 11.57 
5. SM3EAP 15 11.57 14. SM0FY 7 11.38 
7. SM7CXI 1311.53 15. SM0DJZ 6 11.23 
8. SM0BSO 13 11.57 16. SK5AS 3 11.28 

Ej insönda loggar : SM2ELK SM5BMD SM5DPS 
SM6BSK SM6CST SM6CTQ SM0DWK SM0 EW M/0 
SK0DV/0 
Checkloggar : SM6CVT SM5ARR 
Minst 32 statione r de lto g . • SM3DIJ 



HELVETIA 22 CONTEST 1974 

Tider: 27 april 1500 GMT-28 april 1700 
GMT. 

Band: 3,5-28 MHZ. 
TrafIksätt: CW-CW eller FONI-FONI. 
Testmeddelande: RS(T) - tresiffrigt lö-

pande nummer med början vid 001 . HB
stationer sänder nummer + Kanton . Ex. 
57(9)001 ZH. 

Poäng: Varje OSO med en HB-station 
ger 3 poäng. Varje station får kontaktas en 
gång per band, antingen på CW eller FONI. 

Multiplier: Summan av HB-kantoner kon
taktade på varje band, max 22 per band. 
Följande förkortningar för de 22 olika kan
tonerna används : AG AR BE BS FR GE GL 
GR LU NE NW SG SH SO SZ TG TI UR 
VD VS ZG ZH. 

Slutpoäng: OSO poäng x multiplier. 
Loggar: Skall poststämplas senast 30 da

gar efter tävlingen och skickas till TM 
USKA, HB9AHA im Moos 5707 Seengen, 
Switzerland. 

• SM6CTO 

SSA UA TEST 

Tävlingslogg, samt upplysningar om an
vänd RX, INPUT och ANTENN insändes till 
SSA testledare SM0DJZ. Loggen skall vara 
poststämplad senast den 15 maj 1974. 

• SM6CTO 

PACC CONTEST 7974 

Någon inbjudan från VERON har ej in
kommit. I resultatlistan 1973 kan man dock 
läsa att denna test årligen går sista week
end i april månad. Det gäller tydligen att 
se upp, då H22-testen går samma datum. 

• SM6CTO 

5th WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY 
CONTEST 1974 

Brazilian Ministry of Communications in
bjuder härmed till 5th WTD Contest, med 
anledning av "World Telecommunicqtions 
Day" den 17 maj. 

Tider : CW 11 maj 0000-2400 GMT. FONI 
18 maj 0000-2400 GMT. 

Frekvenser: 3,5-28 MHZ. 
Klasser: Endast Single Operator, alla 

band . 
Tävlingsmeddelande: RS(T) + ITU-Zone. 

Ex för Sverige 57918. 
Poäng: Varje OSO med deltagande sta

tioner ger poäng enligt följande tabell: 

Band Eget Annat land Samma kont. Annan 
MHZ land samma zone annan zone kont. 

3,5 O 2 4 6 
7 O 1 3 5 

14 O 1 2 3 
21 O 1 2 . 3 
28 O 1 2 3 

Multiplier ITU-Zoner (Sverige har ITU
Zone 18). Varje Zone räknas endast en 
gång oavsett band. 

Slutpoäng: Summa OSO poäng x anta
let körda ITU-Zoner. 

Loggar: Separata loggar för de båda tra
fiksätten i vanlig ordning senast den 30 
juni 1974. 

Adress: Ministerio das Communicaces, 
Dentel, Brasilia OF, Brazil. 

Diplom: ITU-TROPHY till det land som 
får ihop den högsta poängsumman räknat 
på de fem främsta per land. 

Guld, silver och bronsmedaljer till de tre 
bästa i världen . 

Diplom till de tre bästa i varje land . 
• SM0DJZ 

OTC DE TESTLEDAREN 

Från OZ4FF Karsten , har kommit ett brev 
med anledning av de dåliga förhållanden 
som rådde under NRAU-testen. Eftersom 
det är SSA som står för värdskapet 1975, 
så kan det vara dags att fundera lite över 
detta problem redan nu. 

Karsten ställer sig följande fyra frågor : 
1) Varför skall det nästan vara omöjligt att 
köra på 40 meter under de "Mörka pas
sen" ? 
2) Varför skall det vara ett pass på lör
dag kväll , då det är mycket besvärligt att 
genomföra OSO:n om man saknar ORO 
rig , och mycket god RX? 
3) Varför skall det bara vara 5,5 timmar 
mellan FONI passet på lördag kväll, och 
CW passet på söndag morgon? 
4) Varför skall det läggas ett pass på 
lördag kväll som traditionellt är en familje
kväll, och då många kan ha TVI-pro
blem? 

I stället för de nuvarande tiderna före
slår Karsten följande tider att gälla i fort
sättningen : 

Lördag CW 1230-1430 GMT. 
FONI 1500-1700 GMT. 

Söndag CW 0630-0830 GMT. 
FONI 0900-1100 GMT 
CW 1230-1430 GMT. 
FONI 1500-1700 GMT. 
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Det var några frågor och förslag hämta
de ur OZ4FF, Karstens brev. 

Vad tycker du i denna fråga? Passa på 
och tyck till , och sänd in dina synpunkter 
en /. alt. 1-3. 
Alt. 1. Enligt OZ4FF förslag . 

2. Samma t ider som under 1974. 
3. Eget förslag (Ange tiderna) . 

Sänd dina synpunkter till SSA testleda
re, SM0DJZ Jan Hallenberg, Sleipnergatan 
64 7tr, 19500 Märsta. Så snart som möjligt 
tack. 

• SM0DJZ 

DIPLOMSPALTEN 

DX-NYHETER 

HK0 SAN ANDRES. SM2AGD ORV SAN 
ANDRES f.o.m. februari 23, Erik stannar 4 
veckor. I planerna ligger även en tripp till 
Bajo Nuevo och Serrana Bank. 

aSL manager är SM3CXS, Jörgen 
Svensson, Berghemsvägen 11 , S-860 21 
Sundsbruk. 

COCOS I. TI2CF Carlos, och TI2BY Wolf 
planerar vara ORV från COCOS I omkring 
mars 30, till april 6 med callet TE9RC. 

CF3. Canada VE3, använder tillfälligt 
special prefix CF3. 

VA7. Canada VE7, VA7MRE ORV 14 MHZ 
CW. aSL via VE7 BCP. 

• SM6CTQ 
H22 AWARD. Om du kontaktar samtliga 

22 kantoner i HELVETIA 22 CONTEST på 
CW eller FONI, kan du ansöka om H 22 
AWARD. VI PRESENTERAR 

Villkoret är att du sänder OSL för samt
liga OSO du åberopar. Sänd ansökan till : 
HB9ALF, Walter Blattner, Post Box 450, 
CH 6601 Locarno Switzerland. 

SPPA AWARD 
Om du kör 100 eller fler SP POWIAT i 

SP DX CONTEST, kan du ansöka om 
SPPA. Skicka testlogg SPPA-ansökan + 
7IRC. 

• SM6CTQ 

Diplomansökningar via SSA 

Enligt meddelande från SSAs styrelse
sammanträde/0CWC är nu avgiften för 
granskning av diplomansökningar höjd till 
10:- . Den förhöjda avg iften t il lämpas med 
omedelbar verkan . 

• 
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• SM5BNX 
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S\'ElIIG~ SANlJAREAMAt'ORflI_ 

SM6CST Urban Kjellberg, Karlsborg. 
Urban fick licens 1960, och är en flit ig 

DX-jägare på alla band. Att 80 % av Ur
bans 11000 aso är på CW är ingen till
fäll ighet. De SM-HAMS som haft aso med 
Urban, kan säkert intyga att operationstek
niken och behandlingen av morsetecken 
vid denna station är av högsta klass. Vid 
stationen hittar man också diplom som 
HSC nr 399, TOPS nr 1149. 

Riggen består av Galaxy V MK2. Anten
nen som naturligtvis betyder en del för 
den goda jaktlyckan är en typ av dipole 
med stege. 

SM6CTQ 

• 
SM7 - DISTRIKTSMöTE I KARLS

KRONA 

KRK 19 maj 50 år 

KARLSKRONA RADIOKLUBB och DL7 



QSL-INFORMATION 

AP2KS via SM1CNS VP2GGG via WSMYA 
EA9AA via WA6AHF VP2MOP via VE40P 
FG0AYO via W2JJN VP2MUS via VE40P 
FL8CE via F31M VPSGS via W4BRB 
KC6VE via W7PHO VP8MS via K4MZU 
KE2TAE via WB2FVO VR1PD via W6LUV 
KK6WSL via WB6WSL VR4BS via ZL4NH 
KW6HF via WA6BBI VU2ANI via K6TWT 
KX6LA via K2BT WS6MVM via W6VIO 
M1C via 14EAT WS7MVM via K7NHS 
M1FOC via DLl RK ZS9GD via ZS6AO 
OJ0AM via OH0MA 3B6CF via JA0CUV 
PJ8AK via F6AEV 3A2CP via WA3HUP LÄR DIG PJ8SE via K6SE 4W1AF via DJ9GB 
TI2WD via SM6CVX 4W1GM via W3HNK 
TJ1EZ via PA0EZ STSLO via K9KXA TELEGRAFI 
TU2EN via F6CEE SV7AR via CN8CG 
VA7MRE via VE7BCP 7Q7DW via G3AWY 
VP2DI via VE3MJ 8Q6AF via SM7AFV 

• SM5CAK 

SSA TELEGRAFISÄNDNINGAR ÖVER SKSSSA') 
april-juni 1974 

Slag I Datum I Kl. SNT I aRG I Anm. 

Övningssändn. 6/4 1400-1500 3520 kHz 40-60-80 takt om 15 minI 
takt. 
Text ur OTC nr 1/74 s. 3-4 

Övningssändn. 20/4 1400-1500 3520 kHz 100-125-150-175 takt om 
10 minItakt 
Text ur OTC nr 1/74 s. 25 
-26 

CW-prov nr 82) 12/5 1030-1100 3650 kHz Diplomsändning3) 

Övningssändn. 25/5 1400-1500 3520 kHz 40-60-80 takt om 15 minI 
takt 
Text i senare OTC. 

Övningssändn. juni 1400-1500 3520 kHz Information i senare OTC. 

') Västerås Radioklubb/SM5ACO Donald 
2) Ev. via SK5SSA/2. Se i senare OTC. 
3) Regler m.m. i OTC nr 4/73 (Sänd in provet på A4-papper med marginal för hålslag 

och rättelser) . Prov till kansliet senast den 20/5 -74. 

Enkät: Synpunkter på lämplig veckodag och tid för övningssändningarna önskas. V v 
sänd synpunkterna till SM5TK, Box 13, 15013 Trosa senast den 7/4 -73 eller läm
na dem vid incheckning efter SK5SSA övningssändning den 6/4 -74. 

73 de SSAs provkontrollant 
SM5TKlFrasse 
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Rävjakt 
Stockholms Rävjägare (SRJ) har snick

rat ihop följande preliminära program för 
1974: 
Lördag 23 mars Arr. Gunnar Svensson. 

Plats Masmo (Vårby). 
Söndag 7 april Arr. -AKF. Plats Lidingö. 
Lör el. sön 20 el. 21 apr. Arr. -BII/ BXP 
Lör el. sön 11 el. 12 maj Arr. -BKM/CRD 
Tisdag 21 maj Arr. -DYP 
Lördag 1 juni Arr. -CLE. Plats Ängsjö (Stä-

ket) . 
Torsdag 13 juni Arr. Sven Carlsson. 
Torsdag 27 juni Arr. -BF 
Tisdag 6 aug. Arr. -BZR 
Torsdag 15 aug. Arr. -AKF 
Torsdag 22 aug. Arr. -BF 
Tisdag 27 aug. Arr. vakant 
Lör el. sön 14 el. 15 sep. Arr. -BGU 
Lör el. sön 28 el. 29 sep. Arr. Sven Carls

son 
Lör el. sön 12 el. 13 okt. Arr. -BKM/ CRD 
Fre-Iör 25-26 okt. KM. Arr. -BZR/DXG. 

Programmet är som sagt preliminärt. 
Närmare upplysningar när det börjar dra 
ihop sig fås av -BZR tel 081777 32 80, eller 
-AKF, Bo Lindell tel 08176591 49. 

Rävjaktsledare i SSA är från och med 
april i år SM5EZM, Leif. För mig återstår 
bara att säga tack och adjö och att önska 
Leif lycka till i fortsättningen . 

Tobba -BZR 

SM5BZR, Tobba har nu fått avlösning 
från sin post som rävjaktsledare. Det är 
SM5EZM, Leif Zettervall i Västerås som 
åtagit sig uppgiften. Leif har VRK RPO
sektion bakom sig som stöd i sin verk
samhet. Styrelsen hälsar honom välkom
men och önskar honom lycka till med sin 
arbetsuppgift. 

Samtidigt tackar styrelsen avgående räv
jaktsledaren -BZR som innehaft denna post 
i drygt 15 år. Styrelsen utbringar ett fyrfal
digt leve för Torbjörn åtföljt av ett hjärtligt 
tack för hans insatser i SSA :s tjänst. 

"Pengar på rävjakt ej till välsignelse" 

Notis i G.P. 6/3 -74. 
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Leif Zettervall, SM5EZM 
Stångjärnsgatan 139 
724 73 VÄSTERAS 

RÄV174 

För att få underlag och stoff för kom
mande nummer av QTC:s rävjaktsspalt vo
re jag tacksam för följande information 
från klubbar och rävaktiva. 

Kontaktman 

Namn och adress: 

Tfn : 

Antal aktiva i klubben: 

Antal tävlingar 1973: 

Arets tävlingsprogram: (Datum och ev. t id., 
plats för kommande jakter) 

Fortlöpande information om tävl ingar -
resultat eller andra öden och äventyr från 
jakter. 

Bidragen sändes till övertecknad Leif. 

Sveriges yngste 
amatör 

SM7BXK, Carl-David i Ödåkra har skaf
fat sig en "second operator" , en riktig 
" griseknoe" som synes. Än så länge har 
han bara T-licens och kör 2 m FM, men 
-BXK har även sänt med en bild där han 
håller på och lär sig CW. Fotograf var 
SM7BGB. 

-WB 



Hamannonser 
Annonspris 6,- kr per grupp om 40 bokstäver 
siffror -eller tecken , dock lägst 20,- kr. Med
lemmar i ssA åtniuter 50 % rabatt. Text och 
likvid sändes till SSA, Jänåkimvägen 12, 122 48 
ENS KEDE. Postgiro 27388-8. Sista dag den IS ,e i 
månaden före införandet . Bifoga alltid postens 
kvitto med annonstexten. Annonsörens namn eller 
anropssignal skall alltid anges i annonstexten -
enbart gatuodress eller postbox godtas inte som 
adress . för kommersiell onnons gäller QTC ordi
narie annonstaxa . 

• Stulen! Sommerkamp FT-277, tillv.nr 
119296 samt konstantenn. Hänvändelse till 
Nackapolisen. Tel 08-7162600, stöldroteln . 

SÄLJES 

• Mottagare Drake 2-C med orig inal 
högtalariåda, O-multiplier, kalibrator samt 
störn ingsbegränsare. Antenn amerikansk 
Mosley 3 el. beam, enbandare 21 MHz. 
SM5BBP. Tel. 08-509443 eft. 1700. 
• Transceiver TRIO TS 510D med nät
agg. , " mobilmik", hörtfn, fläkt och 13 re
servrör. Stn körd 788 OSO (ex SM5BWD) 
och är ufb. Pris 2000 :- . SM5BFC Kjell 
Larsson . Täljstensvägen 9 C, 75240 UPP
SALA. Tel. 018-128604. 
• RX FR-100B m. FM-det. 900 :- . Prin
ter Creed 7 B m. huv 250 :- . RTTY-TU en
ligt OTC 6/65 250:-. SRA 2mb kanalstn 
300 :- . Comet 2 mb kanalstation, nät 
300 :- . Likr. 110 V till 600 V lik 50:-. Fa
briksbyggd transistordippa 75. Arne Nils
son, Trumslagareg. 3, 231 02 TRELLE
BORG. 
• Fin TEN TEC RX 10 Receiver. V. Mo
linder, Bankgatan 15, 90248 UMEÅ. Tel. 
090-120752. 
• Heathkit Apache Transm. 10-15-20 
-80 mtr. Ej SSB. Inbyggd nätdel. RX Hal
licrafter SX 101A i gott skick. Allt säljes 
till högstbj . SM5YO. Tel. 08-999363. 
• FT-101 sen modell med CW-filter och 
fläkt. 3500 :- . SM4AWT. Tel. 0552-20089. 
Lördag 1500-2000. Söndag 1500-2100. 
• Välvårdade äldre årgångar av OST 
och CO billigt. SM5UF Harry Engström. Tel 
08-765 32 80 eft. 1800. 
• Trio TR2200 i ufb skick. 6 kanaler, R2 
R6, R7, R8, 700 es 145.0. Med repeater
öppnare plus 30 W PA. Allt för 1300:
vid snabbaffär. SM5FVH/Anders. Tel. 0171-
47015 eft. 1600. 
• Siemens T 37 med huv, bord, hurts 
och handbok 500 :- . National NC-100XA 
(0,5-30 MHz) 400 :- . INOUE IC-700R 
(nästan oanvänd) 600 :- . 2M-PA Greystone 

10 W in/40 W ut 400:- . SM0CDY Klas-E 
Wiman, Ståltrådsvägen 54, 16131 BROM
MA. Tel. 08-267874. 
• AGACOM 160 MHz, trimmad och kör
klar för 2 m FM . Transistoriserad injek
tionsoscillator i RX-en. Kristaller för 
145.100, -700, R2, R6 och R8 medföljer. 
500:-. SM3BYA/5, Gudmund Wannberg , 
tel. arb. 018-139460-97, bost. 118546. 
• SOUEZEE KEY, OZ; YL 1070 + rh . 
SM501. Tel. 08-7554565. 
• Sommerkamp TS 288A till salu. 
SM5FFO. Tel. 013-113097 eller 013-
1701 43. 

• TX:HEATH SB-401, som ny. Slutsteg : 
HEATH HA-14 500 W DC, nya rör. SM5AOU 
Ph Lennervaid , Drottningg. 2A, 43400 
KUNGSBACKA. Tel. 0300-11081 . 
• TOROlDSPOLAR 88 mH för LF-filter 
och RTTY. 5:50 pr st. Gratis koppl. exem
pel. Poul Kongstad SM7BUU, Jordbogatan 
4c, 25260 HELSINGBORG. 

• SLUTSTEG : Henry 2K2 golvmodell. 
SM6CWK, Sven Pettersson, Fagerhult, 
662 00 ÅMÅL. Tel. 0532-111 43. 
• FT 250 Sommerkamp m. nätagg. o. 
mic i mkt god kondition . 1800:-. SM7EHC 
Arne Möllerstedt, PI. 1834, 29034 FJÄL
KINGE. Tel. 044-571 93. 

• Ny 144 MHz FM-transceiver KP202 
hand apparat. X-tals 144.600, 145.700, 800, 
R2. Med väska. SM6CDG Kjell Skogsberg. 
Tel. 0303-23464 eft. 1800. 

• TRANSCEIVER FT 401 , inköpt maj 
1973, som ny i orig inalkartong. Kr 3000 :- . 
SM5DOC, Östen Magnusson, Box 5028, 
59105 MOTALA. Tel. 0141-53618 eft. 1700. 

• STORNO Viking 2 m FM-station, 10 w 
ut, 18 transistorer, 9 rör kompl. med man
överbox, kablage, X-tals för 145.700. Ele
gant byggd, lätt att förbättra ytterligare, i 
skick som ny med kompl. service manual 
och schemabok. SM5TS Bengt. Tel. 08-
81 2345. 
• Likriktare med 11 olika spänningar, in
nehållande bl a 5 transistorer, 4 instru
ment. 300 :- . Rör, rörhållare, spolstommar, 
kristaller m m. Ring eller skriv för upplys
ningar. SM6BGA Hans Johansson, Sjövä
gen 32, 56041 MULLSJÖ. Tel. 0392-11621 . 

• Min lägenhet på 2 r o k 70 m2 med 
antenntillstånd och beam, TH6DX + HA M
M rotor blir ledig den 1/4 1974. Det är ett 
ufb OTH högst upp i ett 5-våningshus i 
Huddinge nära pendeltågstation. Är du in
tresserad av att överta mitt OTH + beam 
ring Erik Söderberg, SM5BCE. Tel. 08-
7743299 eller 08-422032. 
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• " CRANK UP" fackv.mast 3 x 6 m. 
650:-. ITT2M-FM handapp. för 10 kana
ler med väska, yttre mik., 5 ackar o. laddn.
agg. 780:-. Ring SM6AGR. Tel. 031-
163374. 
• 2 m Power Ampl. PA-7204, 10 W in-
40 W ut, 12 V, 9 MHz SSB-CW, MF-det 
DK1PN 003. 2 m Transceiver DC6HL bygg
_ats. Trafo. 220 V prim, 2x5V, 10 A sek. 
Trafo. 220 V prim, 1100 V, 1 A sek. Trafo. 
220 V prim, 2200 V, 1 A se k, C-kärna. 
SM0APR J . Dahlberg. Tel. 0760-83670. 

KöPES 

• RX med General Coverage. Ola Wes
tin. Tel. 026-1 93889. 
• Mobilrigg HW-12 eller likn. för 80 m 
SSB köpes eller bytes mot räknare IC-
333 på 30 MHz. SM5EEP, N-G Ström. Tel. 

0223-14854 eft. 1800. 
• 2 m transc., FM/CW gärna även SSB. 
SM5DYC Ola Rosengren, Gustafsborgsg. 3, 
73300 SALA. Tel. 0224-12065. 
• SLUTSTEG, defekt eller ej färdig
byggt. RACK, gärna med innehåll för 
skrotning. TRANSCEIVER HW32 gärna de
fekt. Brevsvar med informationer och upp
gift om absolut lägsta pris till SM5DOC 
Östen Magnusson, Box 5028, 591 05 MO
TALA. 
• GP-antenn och VFO för kortvågsban
den. SM5EIT Erik Nilsson, Lundv. 3, 15201 . 
Tel. 0152-12001 . 
• Byggbeskrivningar till OTC. Alla för
slag beaktas. SM3WB. Tel. 026-184913 
eft. 1800. 
• SK4HV vill ha klubbstation . Beg. 
transceiver. Alla förslag beaktas. Ring Roy. 
Tel. 0563-14374 eftr. 1700. 

Till SSA:s årsmöte i Vadstena, tag med 
• Ditt medlemskort för 1974. 
• Ev fullmakter (inlämnas senast den 31 mars) . 
• OTC nr 10173 (för förslag till ändring av stadgarna). 
• OTC nr 2174 (för att kunna följa årsmötesprogrammet och besluta om 

stadgar för OTC). 
• OTC nr 3/74 (för att följa årsmötesförhandlingarna) . 
• Pengar (för att handla på försäljningsdetaljen) . 

Nya medlemmar, signaler och adresser 
Nya medlemmar per den 11 febr. 1974 

SM5XJ Nils Karlsson, Klostergatan 22 B, 63352 
Eskilstuna 

SM4AJG Arne Dalhusen , Kopparvägen 20, 791 00 
Falun 

SM3AXN Sune Bergsträm, Mariboplan 5, 82400 
Hudiksvall 

SM2BZK Arne Janze, PI 1330, 93060 Norsiö 
SM0BWO Kenth Karlsson, Trollbäcksvägen 47, 

135 00 Tyresö 
SM0BJV Gunnar Grönberg, Odensolav. 54, 19500 

Märsta 
SMlDFI Kurt·Aller Persson, Hörbyvägen 3, 24300 

Höö r 
SM0EBA Karl·Gunnar Nordh, Logdansvägen 26, 

l tr., 172 42 Sundbyberg 
SM3EMA Sten·Erik Sörhäll , Rågångsvägen 14 A, 

80226 Gövle 
SM7EOG Erland Carlsson , Oxtorgsgatan 64, 561 00 

Huskvarno 
SM7EIJ Ande rs Landqvist, Peder Holmsgatan 11 B, 

372 00 Ronneby 
SM5EDS Leif Näckholm, Salstagoton 25 B, 64200 

Flen 
SM0EDU Jon Hultbom , Skeppargatan 49 A, 2 tr., 

11458 Stockholm 
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SM7FGG Agne Svensson, N. Bellevuevägen 5, 
37020 Lyckeby 

SM7FJJ Rune Sjöstrand, PI 768, 38021 Vossmolösa 
SMlFCU Bengt Svensson, Fogdevägen 2 B, 371 00 

Karlskrona 
SM6FGX Göte Fagerf jöii, Gamla Lundbygatan 6, 

3 tr., 41709 Gäteborg 
SM7FTX Thorsten Harrysson, PI 161 Torstorp, 

29072 Asarum 
SMlFDY Ulf Pettersson, Ostergoton Il C, 34300 

Almhult 
SM7FJY Jarl Lundström, Box 124, 28300 Os by 
SM0FOY Leif Ericsson, Simrishamnsvägen 5, 121 53 

Johanneshov 
SM4FWY Jan Lund holm, Gamla Orebrovägen 13, 

692 00 Kumla 
SM4flZ Walter Sjöman, Olmbrovägen 77, 71027 

Dyltabruk 
SM7fMZ Uno Ahlqvist, Bankgatan 8 B, 560 23 

Bankeryd 
SM3FNZ Anders Samuelsson, Baldersvägen 42, 

85250 Sundsvall 
SM6FVZ Janko Firis , Storvägen 30 A, Asensbruk, 

464 00 Mellerud 
SM7FWZ Ronny Lembke , Lunnevads Folkhögskola 

59050 Vikingstad 
SM0GRA Sven·Orjan Larsson, Oxelvägen 27 

17562 Järfälla ' 



SM7GYA Ulf Pettersson , Idalavägen 6 N, 24014 
Veberäd 

SM7GHB Dan Persson , Vall gatan 28, 281 00 Häss
leholm 

SM5GJB Jan-Ola Helgesson, Julä 2745, 81065 
Skärp linge 

SM5GPB Lars Jacobsson , Ostgöstagatan 38, 58232 
Linköping 

SM6GCC Hans Johansson, Kleva 7431, 444 00 Sten
ungsund 

SM3GQC Lars-Bertil Hoglund , Verkstadsgatan 41, 
833 ()() Strömsund 

SM0GRC Ingemar 8uhr, V. Banvägen 12, 6 tr ., 
18400 Akersberga 

SM6GSC Jan Carlsson, Brunnegårdsvägen 6, 43300 
Partille 

SM0-5599 Göran Pettersson, Lotsarna, 13039 
Sandhamn 

SM3-5600 Bo Stafverfeldt, Rödön , 830 40 Krakom 
SM0-5601 Leif Back, Egnahemsvögen 20, 16359 

Spånga 
SM5-56D2 Anders Enerath, Rydsnös Gå rd, 57060 

Osterbymo 
SM5-5603 Eric Eklöf , Källplan 2 A , 2 tr. , 74532 

Uppsa la 
SM7-5604 Lars Jönsson , Långarödsvägen 52 A, 1 

tr., 26300 Höganäs 
SM4-5605 Pär Kar lberg, Marknadsvägen 19, 672 00 

Ariäng 
SM4-5606 Tammy Grunditz, Fack, 710 20 Stora 

Mellösa 
SM4-5607 Torleif Almgren , Box 39, 690 75 Odens

backen 
SM6-5608 Steffen Pind, Lars Kaggsgotan 23 B, 

41503 Göteborg 
SM5-5609 Niklas Schölin, Munkhagsgatan 24, 15030 

Mariefred 
SM5-561O Bengt Schölin , Munkhagsgatan 24, 15030 

Mariefred 
SM2-5611 Lars-Ola Bergman, Alträsk 8968, 961 00 

Baden 
SM5-5612 Karl Kyrke, Kålsängsgränd 2, 1 tr. , 75323 

Uppsala 
SM7-5613 Jase Salvadar, Serenadgatan 72, 7 tr ., 

21472 Malmö 
SM2-5614 Gösta Berglund, Bax 1539, G ranholmen, 

94025 Narrfiärden 
SM0-5615 Janas Ytterman, Gaveli usgatan Il, 

11641 Stockholm 
SM2-5616 Ba Gerdh , Smediegatan 3, 941 00 Piteå 
SM5-5617 Stig Jahansson , Asgatan 5 A, 72463 

Västerås 
SM7-5618 Nils Gunnar Fred rikssan, Eriksfä ltsgatan 

12 B, 21432 Malmö 
SM3-5619 Lars Angestad, Lindvägen 6, 862 ()() 

Kvissleby 
SM3-5620 Ola Westin, V. Ringvägen 36, 80228 

Gävle 
SM5-5621 Sanny Hittersten, Hästskobacken 7, 

63231 Eskilstuna 
SM3-5622 Anders Svensson, Ekvägen 9, 821 00 

Bollnäs 
SM4-5623 Leena Sutela , Rätta rvägen 25, 70360 

Orebro 
SM0-5624 Bertil Bandesson, Vallavägen 5, 136 41 

Handen 
SM7-5625 Arne Bogeland , Asenvägen 62, 55266 

Jönköping 
SM5-5626 Curth Eklund, Box 121, 15014 Vagnhärad 
SM2-5627 Karl-Arne Järvenpää, PI 2071, 94020 

Oiebyn 
SLSDT Kungl . Svea Ingeniärregemente, Fack, 

15184 Södertälie 
SL5ZYJ FRO-avd . 486, c/o L. Hammarsträm, Sil

vermyntsgatan 5 B, nb. , 733 ()() Sa la 
SK5AM Kalbäcks Sändareamatörer, Västerkvarns 

Kraftstation, Mölntorp, 73040 Kalbäck 
SK0AR Färeningen Stackhalms Radioamatärer, 

cia Rehn , Narsträms väg 13, 6 tr ., 14200 
Trångsund 

SKlGE Televerkets Amatörradiasektian, Akervä
gen 9, Hiärup, c/o Karlssan, 222 48 Lund 

SK4GW Britsarvsskolan , 791 00 Falun 
SK6GX Uddevalla Amatörradiok lubb, Box 199, 

451 01 Uddevalla 
SK4HV Hagfars Sändareamatörer A bbarrtarpsvä

gen 9 Hiä rup, cia Karlssan, 22248 Lund 
fors 

Nya signaler per den 18/12 1973 
SMlJW Bo~is. Carlsson, Brushanevägen 73, Jön-

koplng ., .. ... .. .. _ .. ... .... . .. . . ... . B 
SM5XJ Nils Karlsson , Klostergatan 22 B, Es-

ki lstuno .... ........ ................ B 
SM0BWO Kenth Karlsson, Trollbäcksvägen 47, 

Tyresö . .. . .... . ... .... . .. .... .. .... _ C 
SM5BJV Gunnor Grönberg , Emil Siögrens väg 

6 A, Knivsto ...... .... .............. T 
SM0CQN Rolf Johansson, Ostostigen 53, SÖ-

dertälie ............ .. .............. T 
SM6CDZ Börie Wiik , Klevavägen 11, Surte T 
SM5DKQ Börie Johonsson, Källparksgatan 

13 E, 4 tr. " Uppsa la ............ .. .. T 
SM5DWT Lennart Johansson, Gränsgatan 20, 

Eskilstuna .. .......................... T 
SM0DCX lex-55141 Lars-Göran Jarelund, Trol-

lesundsvägen 102, Bandhagen ... ... C 
SM7DWY L.ars-Eie Akerberg , Sveavägen 13, 

Varnamo . . .. ..... . . .. ... .. ..... . .. . . C 
SM0EFU Sören Agerstam , Borgvägen 3 A, 

Tyresä .. .. .. .. .... .... ........ .. .... T 
SM0FRP lex-38951 Georg Lindberg, Ostrandsvä-

ge n 16, Enskede .... .... .... ...... .. C 
SM5FET Ben.gt Jansson, Kvinnebyvägen 59, Lin-

kap lOg .. .. ...... .. .. .... .. .. ........ T 
SM2FRU Anna-Maria Persson, Karetvägen 24, 

Boden . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .... T 
SM0FRY lex-55331 Leif Hellström, Nynäsvägen 

62, Handen . ......... . .. . ...... ... ... C 
SM0FZY Staffan Engström, Duvbergsvägen 46, 

4 tr. , Vårby .... . ..... ....... .. .. ... T 
SM4FIZ Walter Siöman, Oll)ibrovägen 77, Box 

14, Dyltabruk .... ......... .. .. ... . ... B 
SM0FKZ lex-52681 Biärn Meister, Eskadervägen 

26, Täby ....................... .... . C 
SM7FMZ Uno Ahlqvist, Bankgatan 8 B, Banke-

ryd ... .. .. . : .. ...... ............ .. . A 
SM7FWZ Ronny Lembke, Bygelgatan 6 B, Skil-

lingaryd .. .. . . .. . .... ... .. . C 
SM5GAA lex-21221 Karl Gustafsson, Husebyga-

tan 5 B, Norrköping ............ .. .. T 
SM6GDA lex-55261 Hans Haak, Svanvägen 28, 

Borås .. . .......... . . . ... . . . . . . ... ... . T 
SM5GIA Bo Lindberg , Vå rbacka, PI. 2077, 

Kat rineholm .. . . . . ... . . .... .. .. .. . .. T 
SM2GTA Knud Christensen, Box 181, Skellefteå T 
SM0GBB lex-55401 David Barnes, Riddarplatsen 

11, Järfälla ..... . .. . ....... . .... . .. . . B 
SM3GCB Arne Fransson, Box 4010, 85004 Sunds-

vall .. .. .. . .... .. . ... ..... . . ...... .. A 
SM4GDB (ex-5541 I Mats Jacobsson , Ringvägen 

41 , Falun ....... . .. . . .. .. .. ... ..... .. C 
SM5GEB lex-54041 Tommy Brunn, Aug. Söder-

mansv. 8, Uppsala ........ . ..... . . . . C 
SM2GFB Lars Kruse, Drottninggatan 50, Boden T 
SM0GGB Mikael Jargelius, Grafikvägen 15, 

Jahanneshov . . . . ..... . .. ..... . ...... C 
SM7GHB I?.an Persson , Slättarödsvägen 9, 

Blarnum . .. ...... .... .. .. ....... .. .. A 
SM4GIB Mats Olofsson, Myrvägen 19, Falun C 
SM7GKB Staffan Olsson, S. Hunnetorpsvägen 

61 B, Helsingborg ... .. .... .. ....... T 
SM0GLB Anders Andersson, Högbackavägen 1 

Akersberga .... . ... . . . .. . . .. . . . . ... . . T 
SM5GMB Anders Eriksson, Vilbergsgatan 101 , 

Norrköping ....... .. . . ........ ...... . T 
SM0GNB lex-53351 Roland Bohman, Ringvä-

gen 104, Stockholm . ......... .. T 
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SM2G08 Bror Pettersson, Johannesgata n 1 A, 
Boden . .... . . . .. . . .. . .... . . . .. .. . ... T 

SM5GP8 La,rs. Jaco bson, Ostgötagatan 38, Lin-
koplng ... . ...... . . . . .. . .. .. .... . . . . . T 

SM5GQ8 Jöö:Åke;riks.s~.~ , . . ~t:. ~~~~~rp:. A.I~.~r~(J : T 
SM7GR8 Bo-Lennart Frick, Murklevög en 14, 

Everöd . .. .. . . . ... . .. . . .. . . ...... ... . B 
SM5GS8 Bo Gustovsson , Prinsgatan 6, Kalri-

neholm .... . ..... . . . . . . ... . .. .. . .. . .. T 
SM4GT8 le x-53991 Arne Hallg ren, Pa rkgatan 

4 B, Krylbo .. .. . .... .... ... .. . ... . . B 
SM0GV8 0ih.~i Pitulia, Jupitervögen 33, Li-

dingo ... . . . .... ..... . .. . . .... . .. . .. T 
SM5GW8 Osten Oska rsson, Kamomil lgalan 20, 

Uppsala . . . .. .. ..... .. .. . ... ... .. ... B 
SM2GX8 Bo Eriksson , Sta tionsgatan 24 A, 

Luleå . ..... . . . . . . ... . ... . .. . ....... A 
SM6GY8 Peter Axelberg, Noltorpsgatan 7 K, 

Alingsås . . . .. .. .. . . . ... . . . .. . . . ... . . C 
SM6GZ8 Leif Axelsson, Citrongatan 14 A, 

Alingsås . . ....... .. ..... .. ....... . .. C 
SM6GAC Tommy Frick, Hemmansvöge n 26, 

Halmstad ...... . ... .. .... . . ... . . . .. A 
SMlG8C Claes Jacobsson, Spångaton 7 A, 

Mal mö . . ........ . .... . . ........ . .. . . T 
SM6GCC Hans Johansson, Kleva 7431, Sten-

ungsund ... . .. . . . .. . . . ... . . . .. . . .. .. A 
SM6GDC Johnny Johansson, Lovartsvögen 9, 

Västra Fröiundo ...... . . . . ... . .. .. .. T 
SM7GEC Sven- In gvar Malmsten, Docentgatan 

9 D, Malmö .. . ..... . . . ... . . .... . . .. T 
SM7GFC Håkan Simonsson, Höradsö, Skillinga-

ryd ....... . ......... . .. . .. . .... . . . . . . C 
SM0GGC Stig-Ake Larsson , Mossvö gen 3, 

Bromma . . ...... . ........ ... ... . .. . . B 
SM7GHC Kjell Jo hansson, John Ericssonsvägen 

84 B, Mal mö ... .. ........... . ....... T 
SM3GIC Christer Kålen , Tillgången 12, Os-

tersund .... ..... . . . ......... . . . ... ... C 
SM6GKC Jan-Eric Teern, Gyllenhammars vög 1, 

Halmstad .. .. . . . .. ........ . .. . ....... T 
SMlGMC Pör Mottissan, Kömnö rsvögen 

13,2039, Lund . . . . .. .. . ..... . .. . .... B 

Adress- och signaländringar per den 11 januari 
1974. 

SM580 Lars Ohl und, Hj ulsta Torg 1, 16365 
Spånga 

SM6EI Berti l Andersso n, Säckeböck 7680, MO 74 
Hjölteby 

SM5FU Ake Olsson, Musserangången . 89, 13500 
Tyresö 

SM410 Stig Boberg , Skolmöstarevögen 8, 79100 
Fal un 

SM21V Oscar Böhlin, Bogaton 10 A, 2 t r., 93200 
Skelleftehamn 

SM5KG Klas Göron Dahlberg , Vå rdkasevögen 14 
B, 17561 Jörfälla 

SM7LA lex 7BEMl Lars Astander, Box 37, 380 10 
Tarsås 

SM00S Bo Lindgren , UNDP Kabul , P. O. Box 20, 
Grand Central PO New York, NY 10017, 
USA . 

SMlRN Derek Gough, Frostavögen 1, 24500 Sta f
fanstorp 

SM5UY Lennart Björn, Skolga tan 23 nb., 75221 
Uppsalo 

SM7VG Hugo Johansson , Lars Feuks vög 8, 291 46 
Kristi a nstad 

SM5ZD Per-Anders Kinnman, Eskade rvögen 48, 5 
tr., 18354 Töby 

SM5ACI Steve Boström , Kyrkogaton 7 B, 81500 
Tierp 

SM6ALJ Bengt Thorbjörnsson, MS "SVEALAND", 
Broströmskoncernen, Pe rs.avd., Box 
2211, 403 14 Göteborg 

SM5APM Stigbjö rn Rungne, Köllöngsvögen 85, 
141 44 Li dingö 

128 

SM7AWQ Christe r Ohm, Clemensag e rvögen 4, 
230 11 Falsterbo 

SM6AGR Mats Olausson, Gib raltargatan 94, rum 
321, 412 79 Göteborg 

SM5AFS Ande rs Löfstrand, Bi rger Jarlsgatan 11 0 
nb. , 11 420 Stockholm 

SM3AGX Gunna r Göransson, Linforsens Kraftve rk, 
810 70 Älvka rleby 

SM68GA Hans Johansson , Sjävägen 32, 56041 
Mullsjö 

SM58KA Tamas Brattst rö m, Månstorpsvägen 22, 3 
tr., 146 00 Tulli nge 

SM7BUA Mats Gunnarsson, Baldersgatan 6, 34100 
Ljungby 

SM08WA Rolf Andersson, Ljungvöge n 95, 194 00 
Upplands Vösby 

SM28FH Sten-Ake Gustavsson, Minkvögen 4, 981 00 
Kiruna 

SM58UH Stig-Ake Carlsson, Ha rpsundsvög en 163, 
3 tr ., 12440 Band hagen 

SM68QK Jon Prytz , Fu rugatan 4, 310 22 Veinge 
SM68SM Rune Pålsson, Börsagå rdsvögen 55,44045 

Nödinge 
SM48WM Torgny Lindblad , Plogstigen 16 A, 781 00 

Borlänge 
SM78UQ Jan- I nge Ursten, Snickarevögen 12, 

24200 Hörby 
SM5BXS Gösta Rohdin, Gjutaregatan 20, 72337 

Vösterås 
SM58QT Carl Gustaf Nyquist, Odengatan 41, 2 

tr. , 11351 Stockholm 
SM5BWW Arne Karlsträm , Johannesböcksgatan 80 

C, c/o Karlsson , 75433 Uppsola 
SM28WX Ande rs La x, Sjägatan 7 A, c/o Norberg, 

951 00 Luleå 
SM3BHY Ola Svensson , c/o Eric Svensson , Krö n

vägen 44, 81300 Hofors 
SM0BVY Har ry Söderbo, Trallesundsvägen 94, 2 

tr., 12439 Bandhagen 
SM6CUA Jan Olof Järmensjö, Tunnlandsgatan 13, 

50247 Borås 
SM4CY8 Jarl Eri ksson, Vegagatan 4 E, 3 t r., 661 00 

Söffle 
SM6CED Tage Strömhäll , Prästliden 21, 511 00 

Kinna 
SM5CRF Per-Arne Sa ndström, Hallanvögen 62, 

19631 Kungsöngen 
SMlCWI Robert Cederfur, Halvbacksgatan 6, 

291 65 Kristianstad 
SM7CZJ Tommy Follbr ing, PI. 1143, 29041 Gaulöv 
SMSClK Ingemar Löfkvist, Akervögen 6, 19061 

Grillby 
SMlCZl Bertil Nordahl, Sturegatan 13, 241 00 

Eslöv 
SM6CVT Fra nk Thorburn, Rörvik , PI. 9861, 451 00 

Uddevalla 
SM7CZT Curt Lundquist, Ljunggatan 2 D, 310 80 

Hyltebruk 
SM6CMU Ingemar Olsson , Krokvögen 4, 434 00 

Kungsbacka 
SM7CTY Lors Jansson, Rödkullastigen 9 B, 21457 

Malmö 
SM0DR8 Ingemar Svensson, Ängkörrsgatan 16, 5 

tr., 171 58 Solna 
SMlDSC Bertil Nilsson, Vö ringavägen 7, 28100 

Hössleholm 
SM0DMD Esse Dahlström, Box 135, 19401 Upp

lands Vösby 
SM0DGE Jan-Olof Ericson, Jungfrudansen 9, 2 tr., 

171 56 Solna 
SM4DHF Göran Ostrnon , PI. 5218 D, Hörsta, 692 00 

Kumla 
SMSDJH Olof Holmstrand, O stra Esplanaden 28, 

591 00 Motala 
SM7DGl Kurt-Inavar Antonsson, Kestorpsvägen 9 

37030 Rödeby , 
SM3DPM Bengt-Ake Orrell, Kraftverket, 83005 

Jörpen 
SM6DMS Ena r Hayden, Box 162, 434 00 Kungs

backa 



SMlDTT Sven Jacobson, Box 101, 23500 Vellinge 
SM0DOU Gunnar Fahlström, Rinkebysvängen 89/ 

706, 16374 Spånga 
SM4DNX Lars Johansson, Lärarvägen 11, 791 00 

Falun 
SM6DBZ Sven-Gösta Swärd, Kaprifolvägen 14, 

45300 Lysekil 
SM0EYC Bengt Stagman, Asbacken 30, 161 39 

Bromma 
SM7ENF Alf Jonasson, Kävsjövägen 12, 331 00 

Värnamo 
SM5EPG Lena Mark-Cederberg, Djäknegatan 97, 

2 tr., 75425 Uppsala 
SMSERK Harry Svensson, Granitvägen 6 B, 4 tr., 

75243 Uppsala 
SM7EMM Bo Malmqvist, Branteviksgatan 5 B, 

21441 Malmö 
SM5ESP Mats Ryberg, Brunnbygatan 74, 72223 

Västerås 
SM6EDR Freddy Tengberg, Ellösgatan 4, 41674 

Göteborg 
SM7EZR Sten-Eric Fransson, Kjellstorpsgatan 10, 

25257 Helsingborg 
SM0EDW Urban Edvardson, Jupitervägen 66, 3 tr., 

181 63 Lidingö 
SM6EXW Sune Malmberg, Apelgatan 18, 31041 

Gullbrandstorp 
SM5EQX Leif Bergqvist, Slåttervägen 25, O ,a Ryd, 

61400 Söderköping 
SM5EVZ Kjell Angvard, Hallstensgatan 9, 75334 

Uppsala 
SM2FQA Billy Grandin, PI. 237, 94017 Lillpite 
SM6FTA Kent Karlsson , Videgatan 26, 521 00 Fal

köping 
SM0FXA Göran Hosinsky, Värmlandsvägen 75, 

123 48 Fa rsta 
SM5FWB Kurt Hellbom, Storsvängen 9, 60228 

Norrköping 
SM6FPC Pieter van Haeringen, Vol rat Thamsgatan 

18/4431, 41278 Göteborg 
SM4FHD Bo Karlsson, Odalvägen 7, 65350 Karl

stad 
SM0FOE Lars Andersson, Bodastigen 12, 3 tr., 

151 45 Södertälje 
SM3FIM Ove Hallberg, Kastsjöstrand 5 B, 80240 

Gävle 
SM7FJO Robert Bärlund, Föreningsgatan 12 A, 

28061 Knislinge 
SM2FMR Bengt Beckman, Rubinvägen 28, 961 00 

Boden 
SM6FRS Jan-Eric Clarin, Slåttervägen 15, 310 44 

Getinge 
SM7FQV Tord Troedsson, Tagetesgatan 10, 25374 

Helsingborg 
SM4GEA Bo Werner, Kjellingaton 14, 69200 

Kumla 
SM0-5528 Jan Karlqvist, Astrakangatan 109, 2 tr., 

16232 Vällingby 
SM5-5498 Conny Flink, Storgatan 36 B, 1 tr., 64300 

Vingåker 
SM0-5425 Bengt Lindkvist, Granängsringen 12 A, 

13500 Tyresö 
SM4-5409 Elon Hallgren, Parkgatan 4 b, 77500 

Krylbo 
SM7-5339 Awi Szotten, Magistratsvägen 55 P ,210, 

22244 Lund 
SM5-3885 Alf Bergström, Västergård, Vinnerstad, 

591 00 Motala 
SM7-3619 Lennart Hellerkrans, Hällestad Gård, 

PI. 1715,59800 Vimmerby 
SL2AV FO 66/JS, att, Fanj. S-A. Gustafsson, Fack, 

981 00 Kiruna 
SK6GO Olivedals Radioklubb, c/o Kraamer, Plan-

tagegatan 8, 41305 Gäteborg 

NAMNÄNDRING : 

SM6FAJ Ralf-Thorsten Imme, Nygården, 51200 
Svenljunga, 
har antagit släktnamnet Jänsson. 

SSB - CW 

Sändare och mottagare garanterade nya eller 
nyvärdiga. Priserna inkl flygfrakt och för
säkring. Tull och mervärdeskatt tillkommer. 

o B S I Priserna i sv. kr . den 25/2 -74 

Hallicrafters 

SR400A 8D-10m 550 w pep $ 880 (4.100:-) 
115/230V p/s w/TR $ 134 (625:-) 

FPM300 8D-lOm 250 w pep 
inb ps 13 vdc, 117/234 Vac $ 585 (2.725:-) 

R.L.Drake 

2C 8D-lOm 
SPR-4 150 kc-30mc 
R4C 16D-10m 
T4XC 16D-lOm 200w pep 
L4B 2kw pep 
TR4C 8D-lOm 300 w pep 
TR4C w N/B 
AC4 115/230V pwr sup 
DC4 12vdc pwr sup, w/TR4 
RV4C vfo 
W4 2-30 mc wtmtr Ivia pp) 

Hy-Gain/Galaxy 

GT550A 8D-lOm 550 w pep 
RV550 vfo 
F3 rcvg filter 
AC400 115/240V pwr sup 
R1530 100 kHz-30MHz 

P&H Eleclranics 

LA500M Mobile Linear so-
10m 1kW pep w/115V ac 

$ 282 (1.315:-) 
$ 535 (2.490:-) 
$ 465 (2.165:-) 
$ 490 (2.280:-) 
$ 782 (3.640:-) 
$ 555 (2.580:-) 
$ 638 (2.970:-) 
$ 108 (505:-) 
$ 125 (585:-) 
$ 109 (510:-) 
$ 61 (285,-) 

$ 530 (2.465:-) 
$ 94 (440:-) 
$ 38 (180:-) 
$ 108 (505:-) 
$ 970 (4.510:-) 

& 12 V dc ps $ 310 (1.445:-) 

Rotorer-115V oc lvi a postpaket) 

HA M-M $ 125 (585 :-1 
TR-44 
HY-GAIN 400 

$ 85 (395:-) 
$ 226 (1.050:-) 

Clegg-2m FM, Robot SSTV 

Pris på förfrågan. 

Antenner-Moster: 

Telrex. Mosley, Hy-Gain, E-Z Way 
pris på förfrågan 

Du sparar pengar och får öndå de senaste 
medelierno nör Du köper direkt från USA. 

Skriv till W9ADN 

ORGANS and ELECTRONICS 
P.O. Box 117 

Lockport. Illinois 60441 USA 
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NU UNDER TRYCKNING. 
BLAND KARAMELLERNA 
FINNER DU BL.A. 

IC-220S 
80 kanale rs syntesstation 1144-146 
MHzI 25 KHz ka nalseparation. Med 
repeateromkopplare. 

Vårt pris 1995:- ink!. moms o 
porto. 

MULTI-2000 
200 kanalers AM/SSB/CW station. 
Drömapparaten fö r långd istanskom
mun ikat ion. 1+ lOW. Försedd med re
peateromkapplare. 

Vårt pris 2495:- ink!. moms o 
porto. 

STANDARD 2Mtr FM 
inkl. or iginal VFO. 
Ett av de populäraste märkena 
USA - nu äntligen här. Inkl VFO m. 
separat instälIn. f. sändare a motta
gare. Inbyggd tone-bu rst oscillator f 
repeateröppning. Massor m tillbehör. 
Alla X-taller på lager . 

Vårt pris 1595:- ink!. moms o 
porto. 

KRIS, ROBYN, MIDLAND 
4-8- 16 kanale rs automatscan ners fö r 
50-80 och 140-170 MHz banden. 
Fö r kont inuer lig avsäkni ng av 2mtr 
bandet - skaffa Dei en av våra fi na 
scanners. Alla X-talle r f rån 145.000 
till 145.900 MHz på lager . 

Vårt pris från 395:- ink!. moms 
o porto. 

STANDARD C-146A 
bärbara 2 mtr stat ioner nu i lager. 
5 kanaler, 2 watt. Många tillbehär. 
Alla X-tallerna i lager. 
Kval iteten = NON PLUS ULTRA. 

Vårt pris 695:- ink!. moms o 
porto. 

SVENSK RADIO 
- ett företag med kvalitet 

23400 LOMMA 
Tel vxl 040/465075 



fotografiska 

QSL 
även små upplagor (100 st) 

Sätt Din egen profil på Ditt OSL med 
en bild på Dig själv, Din stn, Ditt OTH 
eller något annat trevligt motiv, även 
teckningar. 

Varför inte ett OSL för sommar-OTH? 

Utmärkt för speciella tillfällen som ex
peditioner etc. 

Ger Dig möjlighet att variera Dina OSL 
oftare utan att bli ruinerad. 

Endast i 9x14 cm och svart-vitt. 
SLUT 

SM6FKX/Ola Marklund, Safirgatan 7 

421 48 V Frölunda 

på alla kringslängda OTC. Köp den ele
ganta blå samlingspärmen - för en 
årgång. Pris 10 kronor. 

031-49 58 58/29 04 35 SSA FöRSÄLJNINGSDETALJ 

Adressändringar 
måste meddelas dels till Televerkets Centralförvaltning, se E:22 - dels till 
SSA kansli. I annat fall blir det krångel med bl a OTC. Adressändringen kan 
göras på postens portofria blankett 2050.05. 

Kansliet 

Det här är en telegrafinyckel. En välgjord telegrafinyckel. En prisbillig telegrafi
nyckel. En mycket bra telegrafinyckel med ställbart fjädertryck och luftgap. 
M a o lättnycklad. En telegrafinyckel för såväl amatör som proffs. En telegrafi
nyckel som nu finns i lager på 

SSA:s FörsilJningsdetalj för 100 kronor. 
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ELEKTRONIKKOMPONENTER 

Vi representerar några av de ledande ut
ländska tillverkarna och söker ytterligare 
tekniskt väl kvalificerad och meriterad med
arbetare. 

Sökanden bör vara minst 25 år och ho prak
tisk erfarenhet av eller anlag för försäljning. 
Goda engelska språkkunskaper är en förut
sättning. 

Telefonförfrågningar besvaras på tel 0764/ 
201 10. Skriftliga svar med meritförteckning 
och uppgift om tillträdesdag ställes till 

VD 
AB ELEKTROUTENSILlER 

18J 20 AKERS RUNO (beläget ca 30 km från 
Stockholms centruml. 

Moderna lägenheter och skolor finnes. Nära 
till bad och sjösport. 

SERVICE 
Trimning och genomgång av trafikmot· 
tagare, sändare och transceivers. Alla 
fabrikat. 
Begagnade kom.radio av ett flertal fa
brikat, 35-480 MHz. 
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TELEK 
Virebergsvägen 26, 171 40 SOLNA 

Tel. 08-276050, 276666. 
(SM5BIV) 

NU 
trycker vi QSL billigt igen 

NYA 
kommunförteckningen (SCA-record 
book) 

NYA 
kommunkartan 10:- kr 
Loggar, DXCC mm 

Club SK5AJ 
Box 46 
59101 MOTALA 

UTANFÖR? 
Känns det ibland som amatörradiovärlden rör 
sig snabbare än Du? 
Det är ingen tvekan att vår hobby verkligen 
rör på sig med FM, SSTV, RTTY, OSCAR etc, 
icke att förglömma den solid state revol ution 
som öppnat dörren till många utvikningar in
om vår hobby. 
Ham Radio har hållit sina läsare up to date. 
Ham Radio', läsare har blivit mera infor
merade. Ham Radio', läsare har haft mera 
glädje av sin hobby. Hur länge tänker Du stå 
utanför? 

3 år 70,-

För Dig som inte hann med. lildre årg. 35,-/ 
st. Från 1971. 

HR REPORT 
Vill Du läsa gamla nyheter - då skall Du 
inte läsa Hr Report. Här får Du nämligen ny
heter inom amatörradion när det händer. Inte 
6 mån. efter. FCC, ARR L, industrinytt, radio
prognoser, sista minuten DX-nytt, contest och 
mycket, mycket mera. 4 sidor i varje num
mer e minst 24 nummer per år • direkt 
med flyg • 75,- per år. 

W6SAI's ANTENNHANDBÖCKER 
"W IRE ANTENNAS FOR RADIO AMATEURS" 
Mer än 40 olika hor. vert. och multiband an
tenner. "Osynliga antenner" 25,-

"ALL ABOUT CUBICAL QUADS" The book on 
quads. Delta, Swiss, Birdcage, Mini/Maxi. 
Tuning 25,-

"BEAM ANTENNA HANDBOOK" Bestsellern 
sedan många år. Full med information om 
beamar Du bygger själv 30,-

VIKTIGT MEDDELANDE 
Den 30 april upphör jag att förmedla prenu
merationer på 73 MAGAZINE. P. g. a. detta 
kommer total utfö rsäljning av äldre årgångar 
att ske. Pris 10,-/st. Från 1963. Något ex. 
kan fattas. Uppgiv alternativ då någon år
gång kan vara slut. l kg (nästani blandade 
ex. av 73 Magazine 5,-. 

Alla priser är ink!. och all betalning sker i 
förskott till postgiro 419558-2. Texta tydligt 
namn, adress och vad betalningen avser. 

ESKIL PERSSON SM5CJP 
Frötunagränd l, 19400 Upplands Väsby 



KÖR HART MED HEATH 
Vi på HEATH gör grejor som tål hårda tag. Ta t. ex. HW-101 med robusta 
slutrör i sändaren, eller HW-202 som inte tar skada även om Du försöker köra 
utan antenn. 

Vill Du ha ett slutsteg, som tål att köras under svåra omständigheter, välj då 
SB-200. 2 st 572B i slutet tål nästan hur mycket som helst. 

Jämför dessutom våra priser och Du kommer att finna all anledning att välja 
en rig från HEATH. Börja med att beställa en katalog från oss. Det kostar 
ingenting. 

73 de SM0DNK 
Valle Grivans 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Box 12081 10223 Stockholm 12 
Pontonjärg. 38 Tel. 08-520170 

Exklusiv SSB-transceiver med en 
mängd finesser. 4 kristall kanaler. 
LED, Aktiva kretsar för CAL, RIT, 
AGC, ALC, VOX/ANTIVOX, Semi 
break-in, CW med sidton, NB, WWV, 
Crossop. genom FIXCH-VFO, även 
3-väg med VFO-FIXCH-yttre VFO 
möjlig . 

HEATH 

suecIA: II ~~~i-2000 
144 MHz-SSB-CW-FM-transceiver 
med VXO som täcker 144-146 MHz 
±15 kHz. 5 kanallägen . 10W SSB
CW. 1-10W FM . Känslighet FM -
1 uV S/N 30 dB, SSB/CW - 0,5 uV 
S/N 10 dB. Selektivitet 50 dB. 340x 
290x85 mm. Vikt 6 kg . 

Heltransistoriserad, bärbar, 1W 2M FM-transceiver med 12 kanaler samt 1750 Hz 
osc. för repeateröppning . Inbyggt laddn.aggregat för Ni-Cd ack. Keram . filter. 
3 par X-tal 145.0, 145,1 och 145,7 MHz, läderväska, mikrofon m. PTT, kabel för 
laddning samt batt.kassetter. 

Begär special broschyrer. 
Egen serviceverkstad. 

Förmånliga betalningsvillkor. 

I ELEKTRONIK FÖR I 
HOBBY - SKOLOR - INDUSTRI 

el-tema ab 
Storgatan 62 - Box 2088 

58002 LINKÖPING 
Tel. 013/134660 
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Vilken DRAKE 

R-4C 
Best.nr 78-3661-2 3.412 :- inkl. moms 

SPR-4 
Best.nr 78-3500-2 3.921 :- inkl. moms 

TH6DXX · 
Beam-antenner från hy-gain är en av världens mest kända antenner. 
TH6DXX: 6 element - 10, 15, 20 meter - förstärkning 8,7 dB - fram/ back 
förh. 25 dB - effekt 1 kW - max el. längd 8,53 meter - vikt 15,3 kg. 

Best.nr 32-4070-2 Pris inkl. moms 1.429:-

-I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



passar mig bäst! 

T-4XC 
Best.nr 78-3841-0 3.620:- inkl. moms TR-4C 

Best.nr 78-3751-1 4.068:- inkl. moms 

J.'\ 

Begär specialbroschyrer! 
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Förstärkarmikrofoner 
Handmikrofon M-100 X 

Handmikrofon med inbyggd förstärkare. 
Fullständig modulering kan därför uppnås 
i kombination även med stationer med 
mindre känslig mikrofoningång. Förstärk
ningen steglöst variabel 0-40 dB. Pris i 
särklass. 

Pris inkl. moms 95:-

SBE 

SVEBRY 
ELECTRONIC AB 

Box 120, 541 01 SKÖVDE 
Tel. 0500/80040 

ANNONSTAXA 

1/1 sida 450:- kr, 1/2 sida 235:- kr, 
1/4 sida 125:- kr, 1/8 sida 75:- kr. 
Priserna avser svart/vit annons. 

Klichekostnader tillkommer. Kontakta 
annonsredaktören för ytterligare upp
lysningar. 
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Bordsmikrofon 100 X 
SBE 100 X dynamisk bordsmikrofon 
för SSB och AM. 

En massiv bordsmikrofon i mattsvart frost
Iackering; inbyggd förstärkare för 100 % 
tnodulation med utanpåsittande lätt regler
bar volymkontroll som medger justering 
mellan 0-40 dB förstärkning. Två stora 
trycktangenter för sändning, den ena för 
impuls- och den andra för fast sändning 
Färdig att anslutas till talstyrning (Vox) . 

Pris inkl. moms 199:-

fiW"2~ 

~~ 
/.:r4f::Htf?;~&t%r%. 

GYNNA 

TIDNINGENS ANNONSÖRER 

Tala också om att du läst det 

i QTe 



NU LEVERERAS 

M U L 11-2000 

FRÄN LAGER! 

SSB-CW-FM över hela 2 m.bandet. 10 W SSB e 1 eller 10 W 
FM e 2 modulationswingslägen e Omkopplare för 600 KHz 
separation mellan RX och TX för repeatertrafik e 220 och 13 
voltsdrift e Överbelastningsskyddat PA e DE-LUX EXPORT 
modell e 

Förutom denna modell lagerförs även IC-22 - MULTI 7 - Multi 8 m. VFO 
- KP-202 - IC-210 

EUROPAAGENT: 

~o~ 
LJC!JlQ/1J§) (gJ2) 

Distribueras genom: 

ELDAFO, VALLlNGBY 081896500 

STROMSTADS RADIO CENTRUM AB, 
STROMSTAD 0526/101 97 

ELECMAN, ARVIKA 0570/17514 

ELTEMA, LlNKOPING 013/13 46 68 

SVEBRY ELEKTRONIC, SKOVDE 0500/80040 

SURTE RADIO, SURTE 031/982510 

SPEED BATAR, SKUTSKAR 026/185210 

BERGSTRANDS RADIO TV, KARLSHAMN 
0454/17589 

TELE MAHTS, HELSI NG BORG 042/128662 

HOBBY-ELEKTRONIK, UMEA 090/310 52 



~TR.IO KENWOOD 

TS 520 nu i Sverige 

T S 520 Exklusiv SSB-transceiver 
med högtalare och inbyggt nätaggre
gat för 120/220 V~50/60 Hz eller 13,8 
V=. Frekvensområde 3,5/7/14/21 /28/ 
28,5/29,1 MHz band samt mottagning 10 
MHz WWV. Fläktkylt slutsteg 160 W 

input PEP. Stationen har inbyggd noise 
blanker, VOX samt semibreak-in CW 
med sidton . Cross operation möjlig ge
nom 4 kristallkanaler. Högstabil VFO 
med inställningsnoggrannhet 1 kHz. 
Best.nr 78-7110-6 

TRIO-KENWOOD amatörradio återförsäljes 
även av : 
Bejoken Import, Fersens väg 16, Malmö. 

Tel. 040/11 9560 
6vebry Electronic, Box 120, Skövde. 

Tel. 0500/80040 
Eldafo Ing.f :a AB, Kvarnhagsg . 126, Vällingby. 

Tel. 08/896500 
Radio-Rex AB, Prästgatan 31, 831 01 Östersund 

Tel. 063/11 3911 

Pris inkl. moms kr 4.650:-

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23.08/7300700 


