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ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

ta upp kampen mat döliga condx. 
Special korrosionsfri aluminium 
och rostfritt. Robust utförande. 
Beamar för 10-1~20 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" 8/8,5f7 dB 
FB 53 5-el 7,5 m bom., 2" 10/10/8,5 dB 
Vertikaler, Iristöende med radialer 

765,-
1.150 ,-
1.525 ,-

höjd 3,55 m 2 kW PEP 22.5 ,-

höjd 6,00 m 2 kW PEP 325.-

GPA-3 
10-15-20 
GPA-4 
10-15-20-40 
GPA-5 
10---15-20-40---80 höjd5,45 m 2 kW PEP 395,-
TRADANTENNER M FERRITBALUN 
W3Dll 60-40 120-15-101 500 W PEP 
W3Dll Bo---4O (2D-l~101 2 kW PEP 
80/40 dipol 2 kW PEP 
FD-4 windom 8D-4D-20-10 500 W PEP 
TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m 
5/8 ground plane 
4-el vert 1,1 m bom 7 dB 
lO-el hor 2,8 m bom 11 dB 
10-e 1 kryssyogi 
Filter & kablar för 10141 över 10141 +3dB 
0 '0 för 70 cm, 

185.-
255.-
175,-
148.-

135,-
75,-

148,-

75.-

153,-25-el. hor. 3,1 m bom 14 dB 
Nu även KW Electronics, 
El-match, Antennfilter 500 W PEP 
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, 

ont. omk. och El-match 500 W 
KW 109 Supermatch, lika som KW 107 

350,
konstantenn 

875.-

men för 1000 W 
KW 1000 Linear Amplifier 1000 W PEP 
Alla priser inkl. moms fritt Lidingö. 

1.150.--
2.1&),-

Leverans frön loger av CDE-rotorer, coaxkabel, 
baluner etc. 

BOX 755, 18107 LlDINGO, 08-7652250 
Per Wikström SM5NU, OS-766 22 50 (e kl 17.00) 
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Box 12, 79101 FALUN 
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Ostmarksgatan 43, 12342 FARSTA 
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PRENUMERATION 
Ostmarksgatan 43, 12342 FARSTA 
Postgiro 52277-1 

Med detta nummer fölier en bilaga. 

Omslaget 
visar en antenn plus ett antal sändarama
törer som på ett eller annat sätt är knut
na till Kungl. Dalregementet i Falun. De 
kämpar med att sätta upp en beamantenn 
på kaserntaket och antennen skall betjä
na SL4BP. Dalregementet firar i år sitt 350-
årsjubileum och signalen 7SL4BP kommer 
att höras över banden i sommar. Man 
kommer också att sända från Rommehed 
intill Borlänge. Rommehed var regementets 
gamla exercisplats och jubileet kulminerar 
där med "en större regementets dag sön
dag den 31 augusti" berättar regements
chefen överste Gustaf Lodin. Samtidigt er
inrar han också om att Rommehed är med 
som pilotprojekt i Byggnadsvårdsåret 1975 
och har tillägnats ett av deras jubileums
frimärken som utges den 13 juni. 

Foto: SM4BPD. 

Kansliet semesterstängt under juli 

månad. 

ANSVARIG UTGIVARE 
Einar Braune, SM50X 
Fenixvägen 11 
180 10 ENEBYBERG 

REDAKTOR 
Sven Granberg, SM3WB 
Kungsbäcksvägen 29 
80228 GAVLE 
Tel. 026 - 184913 bast. 
026 - 129880 ankn 2260 

Denna upplaga är tryckt 5000 ex. 

Ljusdals Tryck AB 
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GOD SOMMAR! 



SSA:s årsmöte 1975 

PROTOKOLL fört vid Föreningen Sveriges 
Sändareamatörers årsmöte i Solna sönda
gen den 27 april 1975. 

§ 1. 
Föreningens ordförande SM50X hälsa

de de närvarande välkomna och förklara
de mötet öppnat. Till mötets ordförande 
valdes SM5FA. 

§ 2. 
Den för mötet uppgjorda röstlängden 

tillkännagavs. Närvarande var 149 röst
berättigade medlemmar och genom full
makter var 284 medlemmar representerade. 
Totala röstetalet vid mötet uppgick således 
till 433. 

§ 3 . 
SM0CWC valdes till mötets sekreterare. 

§ 4. 
SM0BSO och SM5XW utsågs att jämte 

mötets ordförande justera mötets proto
koll samt att tillika tjänstgöra som röst
räknare under mötet. 

§ 5. 
Dagordningen för mötet som publicerats 
OTC nr 3, 1975, godkändes. 

§ 6. 
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst 

OTC nr 3, 1975. 

§ 7. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 

1974 som publicerats i OTC nr 3, 1975, 
godkändes. Aven bokslutet för 1974 som 
publicerats i OTC nr 3, 1975, godkändes 
efter att SM5LN på begäran förtydligat 
posten "omkostnader". 

§ 8. 
Revisorn SM50V läste upp revisions

berättelsen efter sin granskning av för
eningens räkenskaper, förvaltningen för 
föreningen och SM5WL:s minnesfond samt 
föreningens protokoll. Revisorn hade fun
nit föreningens protokoll och räkenskaper 
förda med noggrannhet, inkomster och ut
gifter styrkta med vederbörliga verifikatio
ner samt även funnit SM5WL:s minnes
fonds räkenskaper förda med vederbörliga 
verifikationer. Mot minnesfondens styrelse 

Mötesordföranden SM5FA, Lennart Stock
man. (Foto: SM2AQU). 

måste dock revisorn rikta den anmärk
ningen att oklarhet synes föreligga be
träffande redovisningen av den materiel 
fonden förfogar över. Revisorn har låtit sig 
nöja med den förklaringen att oklarheten 
uppstått på grund av hastigt uppkomna 
avsägelser, men förutsätter att bristen reg
leras under kommande period. Med den 
anmärkningen föreslog revisorn att för
eningens och minnesfondens styrelser be
viljas full ansvarsfrihet för den tid revi
sionen omfattar. Revisionsberättelsen som 
här har gjorts utdrag ur biläggs i sin hel
het årsmötesprotokollet. Den upplästa re
visionsberättelsen godkändes av årsmötet 
efter att minnesfondens före detta ordfö
rande SM1AWD belyst den oklarhet i redo
visningen av fondens materiel som upp
stått efter hans och före detta vice ord
förandens, SM3BHT, avsägelser. Som upp
lysning bör i protokollet noteras att vid 
SSA :s styrelsesammanträde dagen före 
årsmötet, lördagen den 26 april 1975, ut
sågs SM7BNL till minnesfondens ordföran
de och SM1AWD till minnesfondens vice 
ordförande. Ovriga medlemmar i minnes
fondens styrelse SM5EN, SM0CHO och 
SM41 M kvarstår. 

§ 9. 
Den av revisorn föreslagna fulla ansvars

friheten för föreningens och minnesfon
dens styrelser för 1974 års förvaltning be
viljades av årsmötet. 
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§ 10. 
SM0BSO redogjorde för resultatet från 

poströstningsvalet för ledamöter till sty
relse och revisor med suppleanter. Post
rösträknarnas fullständiga protokoll bi
läggs årsmötesprotokollet och framgår där 
rösternas fördelning . Följande blev om
valda, nyvalda respektive kvarstår, efter
som valet detta år inte berörde DL och 
DL-suppleanter med jämna siffror: 
Ordförande SM50X Einar Braune. Omval. 
Vice ordförande SM1AWD Berndt ThiselI . 

Omval. 
Sekreterare SM0CWC Stig Johansson. 

Omval. 
Kassaförvaltare SM5LN Martin Höglund. 

Omval. 
Ledamot SM5AA Lars Hallberg . Nyval. 
Suppleant SM3AVO Lars Olsson. Omval. 
Suppleant SM5CJF Lennart Arndtsson . 

Nyval. 
DL0 SM0CER Jan-Eric Rehn. Kvarstår. 
DL0-suppleant SM0JS Hans-Olov Olsson. 

Kvarstår. 
DL 1 SM1 CXE Roland Engberg. Omval. 
DL1-suppleant SM1CJV Bert Larsson. Ny

val. 
DL2 SM2CYG Sigvard Säll man. Kvarstår. 
DL2-suppleant SM2CEV Karl-Erik Björnfot. 

Kvarstår. 
DL3 SM3CWE Owe Persson. Nyval. 
DL3-suppleant SM3CRY Bo Carnerius. Ny

val. 
DL4 SM4GL Gunnar Eriksson. Kvarstår. 
DL4-suppleant SM4DTL Verner Hartvik Sö

rensen . Kvarstår. 
DL5 SM5TK Kurt Franzen. Omval. 
DL5-suppleant SM5ACO Donald Olofsson. 

Omval. 
DL6 SM6CPO Ingemar Jonsson. Kvarstår. 
DL6-suppleant SM6EDH Carl-Gustaf Cast

mo. Kvarstår. 
DL7 SM7CRW John-Ivar Winbladh . Nyval. 
DL7-suppleant SM7CXI Lars-Erik Anders

son. Nyval. 
Revisor SM50V Curt Holm . Omval. 
Revisorsuppleant SM0ATN Kjell Karlerus. 

Omval. 

§ 11 . 
Arsmötet beslöt att välja tre ledamöter 

och två suppleanter för styrelsevalbered
ning inför nästkommande års val och val
da blev: 
Stvrelseval be red n i ngs led amöte r : 
SM7JP Eric Carlsson (sammankallande) 
SM41M Enar Jansson 
SM0BDS Lars Forsberg 
Suppleanter : 
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SM0DOJ Rolf Svensson 
SM6CPI Kjell Ström 

§ 12. 
Styrelsens budget för 1975 som publi

cerats i OTC nr 3, 1975, behandlades. På 
begäran förtydligade SM5LN den beräkna
de utgiftsposten för lokal. Budgeten god
kändes av årsmötet. Därefter diskuterades 
medlemsavgiften för 1976. Med hänsyn till 
den förbättrade ekonomin som huvudsak
ligen kan tillskrivas den kraftiga medlems
ökningen de två senaste åren föreslog 
styrelsen en mycket måttlig höjning av 
medlemsavgiften från nuvarande 60 :- kro
nor till 65 :- kronor för 1976. Ett motför
slag väcktes av SM2CTF, att den nuvaran
de medlemsavgiften 60:- kronor borde 
kunna bibehållas även för 1976 med hän
syn till föreningens nuvarande goda eko
nomi. SM5ZD informerade om att IARU 
Region 1 under konferensen i Warszawa 
14-18 april 1975 tvingats kraftigt höja av
giften per medlem för medlemsländerna 
och SM5ZD liksom SM5TK rekommendera
de föreningen att ytterligare förstärka 
ekonomin, kanske i form aven särskild 
fond , för att få tillfredställande ekonomis
ka möjligheter att agera inför ITU :s våg
längdskonferens 1979. Efter ytterligare de
batt röstades mellan styrelsens förslag 
65:- kronor och SM2CTF :s förslag 60 :
kronor. Arsmötet fastställde genom röst
ningen styrelsens förslag till höjning av 
medlemsavgiften från nuvarande 60 :- kro
nor till 65 :- kronor för 1976. 

§ 13. 
Omval företogs och beslöts av års

mötet för de två post röst räknarna jämte 
en suppleant för poströsträkningar fram 
till årsmötet 1976 med kanslichefen SM5LN 
som sammankallande : 
SM0BSO Kurt Rosenthal och 
SM5CPD Uno Söder som poströsträknare 
samt SM5TC Arne Karlerus som suppleant. 

§ 14. 
Motion nr 1 från Botkyrka Sändare Ama

törer angående nyttjandet av SSA-märket 
behandlades. Motionen avslogs. Se dock 
beslut för verksamheten 1975 i § 27 ne
dan. 

§ 15. 
Motion nr 2 från DL7, SM7BNL, för SM7 

angående utredning rörande det admi
nistrativa arbetet inom SSA behandlades. 
Motionen avslogs. Se dock beslut för 
verksamheten 1975 i § 27 nedan. 



§ 16. 
Motion nr 3 från SM2CEW, SM2CL V och 

SM2EKM med uppmaning att SSA skall 
avsäga sig all samhörighet med OTC be
handlades. Motionen avslogs vid enkel 
röstning, men begärde SM2CEW votering. 
Röstsammanräkningen efter den genom
förda omröstningen gav besked om att för 
bifall till motionen röstade 66 och för av
slag röstade 320. Motionen avslogs såle
des. 

§ 17. 
Motion nr 4 från SM2CL V, SM2CEW och 

SM2EKM med krav om förhandlingar med 
Televerket om höjande av effektgränsen 
för klass A till 1 kW DC input behandla
des. Upplystes om att i flertalet länder 
tillämpades lägre effektgränser än i Sve
rige och meddelade SM0CWC att Telever
kets Centralförvaltning vid diskussioner 
snarare fann motiv för en sänkning av 
effektgränserna med hänsyn till störnings
risker av olika slag . Motionen avslogs. 

§ 18. 
Motion nr 5 från SM2EKM, SM2CEW och 

SM2CL V med krav om undersökning för 
distribution av OTC samma dag i hela 
landet behandlades. SM2CEW förtydligade 
motionens krav med att nämna den orätt
visa som uppstår när de som får OTC 
först också har möjlighet att först svara 
på ham-annonserna. OTC-redaktören 
SM3WB hade redan gjort en undersökning 
som qav besked om att motionens krav 
för närvarande var omöjliga att uppfylla 
med de servicemöjligheter Posten kan er
bjuda. Motionen avslogs. 

§ 19. 
Motion nr 6 från SM2BXI angående skri

velse till Televerket med begäran om ut
ökat frekvensutrymme företrädesvis på 7 
MHz-bandet, 7000-7290 kHz, behandlades. 
SM5ZD upplyste om det arbete som star
tats upp inom IARU och oss närmast 
inom IARU Region 1 inför ITU-konferen
sen 1979. SM5ZD nämnde att bland annat 
ingick planer på att samordnat inom Re
gion 1 begära utökat frekvensutrymme från 
nuvarande 7000-7100 kHz till 7000-7200 
kHz. Att försöka agera enskilt utanför IARU 
Region 1 ansåg SM5ZD ganska lönlöst. 
Motionen avslogs och mötet anslöt sig till 
den uppfattningen att agerandet skall ske 
samordnat genom IARU Region 1 och gavs 
styrelsen i uppdrag att bevaka denna frå
gan om utökat frekvensutrymme överhu
vudtaget och framförallt på 7 MHz-bandet 
inför kommande förhandlingar. 

§ 20. 
Motion nr 7 från SM7COS om en bättre 

förteckning över svenska amatörrad io
stationer behandlades. SM0CWC informe
rade efter kontakt med Televerkets Cen
tralförvaltning om anledningen till förse
ningen av nya serie E:22. Inför övergången 
till datakörning av serie E:22 hade upp
stått problem och den senaste förseningen 
hade orsakats av alla inkomna adressför
ändringar i samband med inbetalning av 
licensavg ifter för 1975. SM5LN upplyste om 
att en tredjedel av medlemmarna ändrar 
adress varje år. Flera talare uttryckte sitt 
missnöje över oregelbundenheten i ut
givandet av serie E:22 och rättelser till 
densamma, om ovissheten när man kan 
förvänta sig utgivande av rättelser eller 
en ny serie E:22 och om utformningen 
som inte ansågs vara den bästa. Motionä
ren SM7COS refererade till OZ-förteck
ningen som föredömlig liksom SM6DGR 
som även refererade till ett flertal andra 
föredömliga förteckningar i andra länder 
som i de flesta fall delvis finansieras ge
nom annonsintäkter. Motionen avslogs 
men mötet anslöt sig till SM6DGR:s för
slag att uppdra åt styrelsen att utreda 
frågan om en eventuell SSA-matrikel. 

§ 21 . 
Motion nr 8 från Kalmar Radio Amateur 

Society angående framställning till Tele
verket om frekvensområden på kortvåg för 
T-amatörer behandlades. Informerade 
SM5ZD om att i internationella radioregle
mentet föreskrivs att på frekvenser upp 
till 30 MHz krävs telegrafikunnighet av 
amatörradiotillståndsinnehavare. Motionen 
avslogs men uppdrogs åt styrelsen att be
vaka denna fråga och om möjligt agera 
i motionens anda vid kommande förhand
lingar. 

§ 22. 
Motion nr 9 från Karlskrona Radioklubb 

angående framställning till Televerket om 
föränd rade repeaterbestämmelser behand
lades. SM0CWC upplyste om att repeater
trafik betraktades som fjärrmanövrering av 
sändare och att Televerkets Centralförvalt
ning därför utfärdat särskilda bestämmel
ser för repeatertrafik. Televerkets Central
förvaltning har dessutom redovisat den 
uppfattningen att en repeaters uppgift är 
att förlänga rörlig stations räckvidd . Efter 
vidtagen röstning bifölls motionen med 236 
röster medan 87 röstade för avslag. Mo
tionen bifölls således och uppdrogs åt 
styrelsen att förhandla med Televerkets 

257 



Centralförvaltning om tillåtelse till repeater
trafik enligt följande och med prioritering 
i nämnd ordning : 
1. Mobil - mobil trafik 
.2. Mobil - fast trafik 
03. Fast - fast trafik. 

§ 23. 
Motion nr 10 från SM3FSK angående 

framställning till Televerket om ändra
de jubileums/högtids-prefix behandlades. 
SM0CWC informerade om bakgrunden till 
jubileums/högtids-prefixens konstruktion 
och poängterade att användandet av ju
bileumsprefixen i samband med SSA:s 50-
årsjubileum var helt frivilligt. DL6 SM6CPO 
nämnde att det vid en undersökning inom 
SM6 framkommit att majoriteten av de till
frågade var negativt inställda till att spe
ciaiprefix överhuvudtaget används i Sveri
ge. SM6CPO påpekade att han redan hös
ten 1974 framfört detta på ett styrelsesam
manträde. Motionen avslogs. 

§ 24. 
Motion nr 11 från SM5TK angående änd

ringar i SSA:s stadgar behandlades. 
SM5TK återtog sitt förslag till ändring av 
§ 3 i stadgarna med hänsyn till den ut
redning som redan beslutats om och som 
protokollförts under § 27 nedan. SM5TK 
önskade debatt om sitt förslag till flyttning 
av § 6 längre bak i stadgarna och om sitt 
förslag till ny punkt 7 under § 16 i stad
garna. Förslagen debatterades och avslogs 
av årsmötet. 

§ 25. 
Styrelsens förslag till ändringar i SSA:s 

stadgar behandlades. Arsmötet 1974 till
styrkte förslaget med smärre redaktionella 
korrigeringar som uppdrogs åt SM0CWC 
att genomföra. Det korrigerade förslaget 
fanns publicerat i OTC nr 4, 1975, och års
mötet ansåg att det korrigerade förslaget 
var bekantgjort på ett tillfredsställande 
sätt. För att träda i kraft erfordrades vid 
detta årsmöte minst 2/3 majoritet enligt 
stadgarnas § 22. Mötet antog enhälligt 
förslaget. 

§ 26. 
Frågan om plats för nästa årsmöte be

handlades. Gävle-Sandviken-klubbarna er
bjöd sig att arrangera årsmötet 1976. Er
bjudandet antogs av årsmötet. 

§ 27. 
Inför verksamheten 1975 uppdrogs åt 

styrelsen att till nästa årsmöte utreda frå
gor framförda i motionerna 1 och 2 samt 

258 

i SM5TK:s förslag till ändring av stadgar
nas § 3. I samband med behandlingen av 
motion nr 1 informerade SM0CWC om att 
styrelsen dagen före årsmötet beslutat att 
SM0GEM skall vara sammanhållande vid 
en eventuell utredning med anledning av 
dessa motioner. Arsmötet tillstyrkte sty
relsens förslag och beslut. Till denna ut
redning fogades även en för sent inkom
men motion från SM3DAH med förslag om 
omorganisation av SSA. Vidare beslöts att 
till utredningen foga SM0ATN:s uppma
ning att utreda möjligheten till förändring 
av fullmaktshanteringen som vid detta års
möte liksom vid tidigare årsmöten förse
nade mötets start samt att utreda möj
ligheten till en förenkling av poströstnings
förfarandet , exempelvis genom publice
ring av den gällande vallistan i OTC för di
rekt postning och slippa tryckning och ut
sändning av särskild vallista med kuvert. 
SM6DGR uppmanade dessutom styrelsen 
att snarast ta upp förhandlingar med Tele
verkets Centralförvaltning och med kraft 
agera inför våglängdskonferensen 1979. 
Eftersom Televerkets Centralförvaltning 
omnämnts i motionerna och i protokollet 
som Televerket respektive Televerkets 
Centralförvaltning bör inför verksamheten 
1975 också nämnas i protokollet att en 
omorganisation har trätt i kraft från och 
med den 1 april 1975. I fortsättningen 
vänder vi oss istället till Televerkets Radio
division . Då inga ytterligare frågor anmäl
des tackade ordföranden de närvarande 
för visat intresse samt tackade samtliga 
styrelsemedlemmar, suppleanter och funk
tionärer för verksamhetsåret 1974, önskade 
ny tillträdda välkomna och önskade den 
nya styrelsen och funktionärerna ett fram
gångsrikt jubileumsår 1975. 

HEDERSMEDLEM, MINNESJETONG och 
HEDERSNALAR 

Styrelsen hade beslutat kalla en heders
medlem samt att utdela en minnesjetong 
och hedersnålar i samband med årsmötet. 

SM7UV Eric Bjarne kallades som SSA :s 
hedersmedlem nr 17 samt tilldelades 
SSA:s minnesjetong såsom den ende nu 
levande svensk amatör som varit medlem 
i föreningen i alla år sedan den bildades 
för 50 år sedan, till och med med samma 
suffix under alla år, som SMUV respektive 
SM7UV. 

Följande tilldelades SSA:s hedersnål för 
sina förtjänstfulla insatser för föreningen , 
uppräknade i bokstavsordning efter ama
törradioförteckningen : SM5FJ Bengt Brolin, 



SM7 J P Eric Carlsson, SM5KG Klas-Göran 
Dahl.berg, SM50K Ake Alseus, SM5RH 
Bertil Arvidsson , SM5TK Kurt Franzen 
SM5ZP John Jonsson, SM1AWD Berndt 
ThiselI , SM5AGM Folke Råsvall , SM5ACQ 
Donald Olofsson, SM3AVQ Lars Olsson, 
SM3BHT S,ven Jonsson (sade sig vara nöjd 
med omnamnd uppskattning och önskade 
Inte motta hedersnål). SM7BNL Bengt Frö
lander, SM5BZR Torbjörn Jansson (tillde
lades 1974 men hade inte tillfälle närvara) 
SM0CWC Stig Johansson, SM0CCE Kjell 
Edvardsson och SM6CPI Kjell Ström. Någ
ra av de hedrade hade inte tillfälle att när
vara varför hedersnålarna tilldelas dem 
i efterhand . 

Föreningens ordförande SM50X utde
lade nämnda utmärke'Jer före det lunch
uppehåll som gjordes under mötet. SM50X 
tackade på föreningens vägnar var och en 
för att de på ett utmärkt sätt tjänat för
eningen och dess syften. Arsmötesdelta
garna biföll med varma applåder. 

Vid protokollet 
Stig Johansson, SM0CWC 

Sekreterare. 

Justeras: 
Lennart Stockman, SM5FA 

Ordförande. 

Kurt Rosenthal , SM0BSO 
Göran Eriksson , SM5XW 

Revisionsberättelse 

Undertecknad, som av föreningen Sve
ri~es Sändareamatörer utsetts att granska 
rakenskaper och förvaltning av föreningen 
och SM5WL:s minnesfond, får efter full
gjort uppdrag avgiva följande berättelse: 

Föreningens räkenskaper och protokoll 
har granskats. Föreningens aktier, som för
varas i bankfack, har inventerats bank
tillgodohavanden har styrkts med bank
~öcker. Be~tyrkta inventarie- och lager
listor har foretetts. Inventarier och lager 
synes vara försäkrade till betryggande be
lopp. Jag har funnit föreningens protokoll 
och räkenskaper förda med noggrannhet, 
Inkomster och utgifter styrkta med veder
börliga verifikationer. 

.. SM5WL:s minnesfonds räkenskaper är 
forda med noggrannhet, inkomster och ut
gifter styrkta med vederbörliga verifika
tioner. Mot minnesfondens styrelse måste 
jag dock rikta den anmärkningen att oklar
het synes föreligga beträffande redovis
~ingen av det material fonden förfogar 
over. På grund av hastigt uppkomna av
sägelser av åtaganden i styrelsen har den
n~ . oklarhet uppstått. Jag har låtit mig 
nOJa med denna förklaring, men förutsät
ter att bristen regleras under kommande 
period. 

.. Med denna anmärkning föreslår jag att 
forenIngens och minnesfondens styrelser 
beviljas full ansvarsfrihet för den tid revi
sionen omfattar. 

Stockholm den 26 april 1975. 
Curt Holm 

SM50V 

Takprydnader på årsmöteshotellet Flamingo i Solna. (Foto: SM2AQU) 
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PRO 'TOKOLL 

fört vid sammanrökning av röster angivna till styrelseval för år 1975, 

Totalt inkomna försöndelser """"'" 
Avgår, försöndelser, ej inkomna i räH tid 

försändelser, ej identifierbara 

1.416 st 
48 st 
5 st 

Summa godkönda försöndelser 1.363 st 

De godkönda försöndelserna hor fördelats enligt nedan, 

Totalt an-
ordf ordf sekr 

kassa-
Iedamot suppleant 

rev-
tal god- v förv rev supp!. Distr, kända röst-

sedlar -OX -AWD -AA -CWC -LN -AA -CJF -AVQ -CJF -COD -CAK -OV -AT N 

SM1 24 23 24 O 23 24 23 l 24 22 O 2 24 24 
SM2 83 78 65 14 80 78 68 13 75 72 8 10 79 80 
SM3 121 121 112 9 121 120 112 9 114 111 13 4 121 121 
SM4 109 109 97 12 109 109 91 18 106 86 4 20 109 109 
SM5 215 207 163 52 214 214 157 58 187 160 39 59 213 214 
SM6 179 175 162 13 177 177 144 33 166 145 15 25 176 175 
SM7 322 318 280 42 320 319 274 46 305 272 20 45 321 319 
SM0 310 306 236 73 308 307 243 67 282 249 51 28 309 308 

Summa SM 1363 1337 1139 215 1352 1348 1112 245 1259 1117 150 193 1352 1350 

PROTOKOLL 

fört vid sammanräkning av röster angivna till vol av DL och suppleanter för år 1975 i SM1, SM3, 
SM5 och SM7, 

Totalt inkomna försändelser , .... ". 
Avgår kasserade, struken ledtext SM7 

Totalt gadkönda valsedlar 

Godkända valsedlar ör fördelade enligt 

DL Supp!. 
SM1 23 SM1CXE SM1CJV 

20 21 

DL Suppi, 

nedanstående tabe ller, 

Andra förslog, 

Andra förslog, 
SM3 118 SM3CWE SM3CRY 

114 114 

DL Supp!. Andra förslog, 
SM5 206 SM5TK SM5ACQ 

197 196 

DL Supp!. DL Supp!. 
SM7 316 SM7CRW SM7CXI SM7BNL SM7ACR 

185 254 127 60 

Stockholm den 21 april 1975 

Av SSA 's möte 1974 utsedda poströsträknare/suppleant. 

Andra förslog, 

665 st 
2 st 

663 st 

Tabellens överensstömmelse med inkomna försändelser och ang ivna röster bestyrkes, 

Kurt Rosenthal/SM0BSO Arne Karlerus/SM5TC Uno Söder/SM5CPD 

Curt Holm/SM50V, revisor Kjell Karlerus/SM0ATN, revisorsuppl , 
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Till SSA 
den 26/4 1975 

Herr Ordförande, mina damer och her
rar! 

För någon tid sedan blev jag tillfrågad 
av SSA:s ordförande, vännen Einar Braune 
om jag ville säga några ord vid denna 
festbankett. Naturligtvis frågade jag mig 
vadan denna heder, men fick strax klarhet 
i detta när Einar bad mig säga något om 
amatörradions och SSA:s historia. Läget 
var alltså fullt klart, d v s jag hade upp
nått den ålder då man lämpligen bör hålla 
sig till historien ... 

För att få någon bakgrund plockade jag 
fram aTC nr 2 år 1950 - vilket kallades 
jubileumsnummer - eftersom SSA det 
året fyllde 25 år. På kvällen den 25 februa
ri 1950 kl 1900 stod jag i den position, 
som Einar står idag, och skall hålla ett 
jubileumstal. I samma nummer av aTC 
hade emellertid SM3WB - vem annars -
författat en utmärkt redogörelse över SSA:s 
utveckling fram till detta datum. Och nu 
ligger på vårt bord en fortsättning av 
samme författare som beskriver förening
ens öden fram till i dag. Alltså kan jag 
inte börja med att SSA bildades den 10 
september 1925 med Bruno Rolf som 
förste ordförande och med 60 medlemmar 
och att årsavgiften var 5 kronor. 

I stället vill jag tala om den särskilda 
händelse, som sedan kom att känneteckna 
SSA:s jubileumshögtidlighet 1950 och som 
sedan i hög grad kommit att prägla den 
fortsatta verksamheten. Nämligen den in
ternationella aspekten på amatörradion. 

Fram till 1950 levde vi väl här i Sverige 
i den lugna förvissningen att den fortsat
ta existensen av vår hobby var något för 
alltid givet. Men bland de inbjudna gäs
terna till jubileet fanns en delegation från 
Englands RSGB under ledning av den re
dan då legendariske John Claricoat, G6CL. 
Dessa ryckte de svenska amatörerna ur 
deras lugna ro genom att redovisa vad 
som hänt vid den stora efterkrigsvåg
längdskonferensen i Atlantic City 1947. Där 
hängde det på ett hår att amatörradion -
i varje fall i Europa - skulle få så be-

SM5ZD Per Anders Kinnman, f d SSA· 
ordförande, f d president i IARU Region I, 
högtidstalade. (Foto: SM2AQU). 

skurna rättigheter att inte mycket funnits 
kvar att arbeta på. RSGB hade varit med 
som åhörare på denna konferens men, 
märk väl, utan all status och utan alla möj
ligheter att påverka besluten. 

För att göra en lång historia kort så 
skrämde RSGB-delegationen upp oss. Ti
digare hade vi ju levat utan större känne
dom om internationella problem, och när 
man så föreslog SSA att sända en delega
tion till IARU 25-årsjubileum i Paris i maj 
samma år beslöt styrelsen - om än med 
någon vånda med hänsyn till kostnaderna 
- att låta sig representeras av Bengt 
Magnusson, SM5VL och jag, och vi reste 
ner utan att egentligen veta så mycket 
om vad vi gav oss in på. 

25 år tidigare, den 17 april 1925, hade 
International Amateur Radio Union -
IARU - bildats i Paris, och nu var tiden 
inne att fira ett jubileum. Vid jubileet var 
avsikten även att bilda en europeisk sek
tion av IARU eftersom man i Atlantic City 
fått den uppfattningen att de amerikanska 
amatörernas organisation ARRL, som helt 
dominerade den gamla IARU, huvudsakli
gen såg till de amerikanska problemen 
och inte var beredd till några större in
satser för det gamla och krigshärjade Eu
ropas amatörer. En sådan sektion kom 
också till och den 18 maj bildades det som 
i dag är IARU Region 1 Division och i vil
ken SSA :s representanter alltsedan början 
kommit att spela en icke obetydlig roll , 
kanske framförallt genom vår ställning 
som tillhörande en liten och neutral nation. 
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Det var kanske inte så många, som i 
Paris 1950 kunde se framför sig vart den 
nya samorganisationen skulle leda, men 
efterhand som pressen på att få dispone
ra amatörfrekvenserna för andra ändamål 
ökat har betydelsen av att ha Region 1 
Division av IARU för att i samverkan med 
IARU Headquarter och efterhand motsva
rande organisationer i Region 2 och 3 
leda försvaret av amatörradions existens 
blivit allt klarare. Utan att överdriva allt 
för mycket tror jag mig kunna säga att 
utan amatörorganisationernas aktiva upp
trädande vid Internationella Teleunionens 
(ITU) konferenser hade vi i dag vare sig 
haft möjligheter till rymdradio - taget i 
vid bemärkelse - eller överhuvud taget 
de rättigheter vi än så länge åtnjuter. Vi 
vet att de svenska sändaramatörerna har 
allt rimligt stöd från våra telemyndigheter, 
men tyvärr är detta inte fallet i alla län
der. Och glöm inte bort att vid omröst
ningarna i ITU har varje nation en röst 
oberoende om det är fråga om ett u-land 
utan en enda sändaramatör, och vars de
legater kanske överhuvudtaget inte vet vad 
amatörradio är, eller om det är fråga om 
jätteländerna USA, Sovjet eller Japan. De 
internationella sändaramatörorganisatio
nerna måste därför sätta in alla sina an
strängningar på att sprida upplysning till 
alla nationer om sin verksamhet och sina 
mål. 

För oss alla, som sedan många år haft 
vår verksamhet inriktad på försvaret av 
sändaramatörerna, står det fullt klart att 
skall vi överleva nästa internationella våg
längdskonferens, som blir 1979, måste allt 
göras för att, för de officiella delegationer
na, göra klart varför amatörerna måste få 
fortsätta sin verksamhet. Och jag tror att 
våra ansträngningar är på väg att bära 
frukt i form av ökad förståelse, åtminstone 
i i-länderna, men problemet är fortfarande 
de u-länder som har andra och för dagen 
viktigare överlevnadsproblem än att främja 
amatörradion. 

Som ni väl känner till så firade IARU 
Region 1 Division för en vecka sedan sitt 
25-årsjubileum i Warszawa. I samband här
med nämndes flera gånger SSA och dess 
50-årsfirande. Jag har därför nöjet att vid 
detta tillfälle framföra en särskilt hjärtlig 
hälsning från Region 1 till SSA som en 
av regionens stiftare. Man önskade SSA 
all lycka i framtiden och samtidigt tackade 
man för allt stöd SSA alltid givit Region 
1, och häri instämde alla medlemsföre
ningar i Region 1. 
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Nu har jag talat länge om vad som va
rit och kanske många frågar sig vad som 
är min uppfattn ing om amatörradions fram
tid. Låt mig säga, att jag tror på amatör
radion , på dess uppg ifter och på dess 
möjligheter att få verka i framtiden och 
jag skulle vilja sluta min egen cirkel i 
SSA:s tjänst genom att citera de ord jag 
slutade mitt tal vid 25-årsjub ileet 1950. 
"Jag tror att vi amatörer har en vikt ig 
uppgift att fylla när det gäller att närma 
jordens folk till varandra, över gränserna, 
oberoende av nationalitet, politisk åskåd
ning och religion . Vid ett jubileum hör det 
ju till att framställa önskemål för framtiden . 
Min främsta önskan blir då att sändarama
törerna i Sverige skall kunna, i sin ringa 
mån, bidra t i ll uppfyllandet av amatör
radions gamla devis: " Amateur radio for 
international friendship". 

De orden gällde 1950 efter ett nyss av
slutat världskrig , de gäller än i dag, och 
jag dristar mig tro att de även gäller för 
framtiden . 

IARU gratulerar 
To President S.S.A., 

Dear Mr. President, 

SM5ZD 

It is with much pleasure that I have 
just heard that S.S.A. is this week cele
brating its fiftieth anniversary, and I take 
this opportunity of extending to you and 
your members the congratulations and 
good wishes of Union Headquarters and 
your fellow member societies. 

It is most appropriate that we should 
be ab le to observe this occasion during 
the Region I Conference in Warsaw, and 
even more so that I.A.R.U itself and Re
gion I should also be celebrating anni
versaries at the same time. The maturity 
and experience of each will contribute 
much to the planning which we all are 
now doing for the World Administrative 
Radio Conference to be held in 1979. 

On a more personal note, may I say 
again how much I enjoyed my visit to 
Stockholm last year when we had the 
opportunity to discuss our plans and many 
other aspects of amateur radio. I hope 
and expect that we shall have more such 
meetings in the future. 

With kindest personal regards to your 
officers and members. 

NOEL B. EATON, VE3CJ President 



Från årsmötet. 1. SM0EJR, Göran Johansson, SM0FLV Lars Erik Norstedt, SM0FNV 
Nils W illa rt, SMSZL Arne Rydahl och SM0FKI Ulf Bjarke hämtar priserna för telegra
feringstävlingen 2. SMSAHK Kurt Israelsson med dam och SM6DGR Erik Bergsten med 
XYL SMSUH Aina Palmblad utövande dans. 3. SMSTKlFrasse talar till folket. 4. SM2GXN 
Björn Söderholm och SM2FZA Kjell Carli informeras om "ljudlös RTTY" av SM0EEJ 
Rado Omota i utställningslokalen. 5. Arsmötets flitigaste motionärer: SM2CEW Peter 
Sundberg, SM2EKM Janne Holm (månadstestledare) SM2CL y Erik Eriksson tillsam
mans med SM2EZE Börje Blomqvist. 6. Överingenjör Per Akerlind representerade Tele
styrelsen. Foto: SM2AQU. 
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QTe-distributionen 

Till årsmötet 1975 hade insänts en mo
tion vari det krävdes att SSA " i samråd 
med QTC-redaktören" skulle undersöka 
möjligheterna att distribuera tidningen så 
att den kommer ut samma dag (och för
hoppningsvis samma klockslag) i hela lan
det. På årsmötet fick jag tillfälle att be
rätta litet om hur det går till sedan tid
ningen lämnar tryckeriet på dagar som 
fastställts vid årets början. 

Det finns ett stort antal tidningar, VI , 
Land , ICA-kuriren, Femina, Husmodern 
m fl med hundratusentals prenumeranter. 
Där kan posten " lagra" tidningarna upp till 
någon vecka. Lösnummerköpare skall ges 
samma möjlighet som prenumeranterna att 
få den om möjligt samma dag. Postverket 
är emellertid inte intresserade av att 
" lagra" två tidningsexemplar i Hoting eller 
Tameiilla, utan tidningen bärs ut när den 
kommer. I en storstadsregion är ' det emel
lertid osäkert om tidningar bärs ut på en 
lördag. Killen i Hoting kan få sin QTC före 
killen i Solna. 

Under min tid som QTC-redaktör har det 
hänt att tidningen försenats från tryckeriet 
en eller annan dag, beroende t ex på att 
annonser och andra viktiga bidrag ej kom
mit i tid . För att få kontroll när tidn ingar
na postas sänder tryckeriet mig ett antal 
ex som A-korsband , och därefter räknar 
även jag dagarna till dess " utgivarkars
bandet " finns i brevlådan. Det kan dröja 
upp till fem dagar. 

Den här saken borde naturligtvis inte ha 
tagits upp ännu en gång, men i nr 5 fanns 
en anonym skrivelse som tyvärr inte kunde 
presenteras som insändare då den var 
anonym. I samband med motion fem på 
årsmötet läste jag upp brevet, och någon 
undrade hur det var möjligt att skribenten 
någonsin lyckats få amatörlicens. Därmed 
må vara hur som helst. 

Tillvägagångssättet vid distributionen är 
att SSA :s kansli , fyra dagar före postning
en trycker adresserna på påsarna och bun
tar dem efter postnummer enligt en av 
posten fastställd ordn ing. Påsarna går till 
tryckeriet . som en viss dag lägger tid
ningarna I påsarna och sen ser till att 
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.. . iag har eH 
meddelande till er ... 

posten får dem så fort som möjligt. För 
nästa dags afton har de ju ytterligare någ
ra hundra kilo andra tidningar att bli av 
med. Det är alltså inte något " Brynäsarsie 
till redaktör" som åker upp till Ljusdal 
och bland 4500 tidningar plockar ut bun
tar till favoriserade SM0 och SM7. Utan 
när tidningarna lämnat tryckeriet är de 
helt utlämnade till postverkets utdelnings
rutin . Är det tillräckligt tydligt sagt? 

En läsare 

som kallar sig " Teknisk novis" skriver : 
" Beträffande artiklarna i QTC finner jag 
dem mycket intressanta, men tyvärr så an
vänder man en hel del förkortningar som 
jag som nybörjare har svårt att förstå. En 
del förstår man ju genom innehållet men 
tyvärr inte allt ". 

Med hänsyn till den stora tillströmning
en av nya amatörer bör man kanske tänka 
på att inte använda allt för kryptiskt språk 
i arti klarna. 

Det fotograferades 

flitigt på årsmötet. Men när detta nr var 
färdigställt hade det inte kommit några 
bildbidrag. Jag tyckte emellertid att vi 
borde ha en bild från det högtidliga till
fälle då ordfö randen överlämnar SSA:s 
hedersnål t ill Folke/-AGM . 

SM3WB 



SM6UJ 
• minns. • • 

SM6UJ på 30-talet. 

När jag nu gjort come back efter många 
års tystnad så tycker jag att jag borde 
skriva några rader till OTG. Jag har skaf
fat mig en FT 101 B men tyvärr har jag 
bara en W3DZZ-antenn och har ej lyckats 
höra så många dx på 20 mb. Den lyckliga 
tid jag hade en rhombic är förbi sedan 25 
år tillbaka. Jag tror att den antennen inte 
har sin like i moderna riktantenner. Den är 
ganska begränsad i sin riktningsverkan 
men i gengäld är den dess effektivare dit 
den pekar och absolut tyst i den andra 
riktningen och släpper inte in några eu
ropeer när den är rätt avslutad. 

Tänker jag tillbaka ytterligare 25 år så 
skulle jag vilja berätta att jag år 1925 inne
hade förmodligen världens första trans
ceiver! 

Jag hade varit ute som telegrafist någ
ra år med en Lloydare på den så kallade 
"sockertraden", Guba - USA. Så råkade 
jag hamna som radioinspektör eller, litet 
mindre pretentiöst - avsynare - hos en 
New York-firma tillsammans med en gam
mal radiotelegrafist som tidigare jobbat på 
en "Battery Park Station", ägd aven New 
York-tidning någon gång mellan 1912 -
1915. 

Vi jobbade tillsammans något år och en 
vacker dag sa han: "Vill du köpa den här 
grejen?". Det var en TX-RX i en låda 15 
cm i kvadrat. Den hade diverse rattar och 
switchar för sändning-mottagningsomkopp
ling och· "audionröret" var ett VT2, d v s 
surplus från första världskriget. 

Jag köpte "transceivern" för fem dol
lars, men eftersom jag inte var amerikansk 

medborgare kunde jag ju aldrig använda 
den utan gav bort den till en god vän och 
kurskamrat årgång 1920, som senare blev 
SM7JF. Han blev troligen den förste svensk 
som körde med en transceiver. Efter di
verse manipulationer så fick han den att 
fungera och därför kunde en svensk ama
törsignal höras från Frisco till Key West. 
D v s "riktiga" svenskar var svårt att höra 
i de västindiska farvattnen eller på ameri
kansk mark. 

Jag hade emellertid glädje av appara
ten även senare. Med de få watt appara
ten gav ifrån sig hade jag, på samma far
tyg på hemresa till Sverige, fina kontakter 
ända tills vi passerade England. 

Aterbördad till hemlandet blev jag SMUJ 
år 1927 och där hade vi då "väl tillmätta" 
våglängdsband från 200 m och nedåt. W
stationer hade redan då "avgränsade ama
törband" och ville man ha kontakt med 
dessa så skulle man ligga på ungefär 38 
meter. 

På 40-talet, efter kriget, gav -WB ut en 
tidning "SM3XA" och där beskrev jag 
emellanåt litet av "oldtidens" besvär. Kan
ske jag får tillfälle att återkomma med det 
någon gång i dagens OTG. 

73 fm Gösta Ahner, SM6UJ 

Medan du minns hur det var förr -

berätta om det i aTC! 
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Impedansbrygga för 
högfrekvens 
Sune Baeckström, SM4XL 
Horsensga!an 100 
65467 KARLSTAD 

Författaren påpekar att denna apparat inte är utförd i praktiken, men att 
den ändock inte är en "skrivbordsprodukt". Den är mycket lämplig som bygg
objekt för dem som är intresserade av att "labba". Observera då särskilt vad 
som gäller för skärmning av vissa komponenter och av bryggan i sin helhet. 

Enklast är att löda ihop en låda av dubbelsidigt kretskortslaminat. Red. 

Av tidigare QTe-artiklar ang. an pass
ningsenheter och vertikalantenner m m 
har framgått, att man skulle ha stor nytta 
aven mätbrygga, så att dessa värden kun
de användas vid konstruktionsarbetet. En 
sådan brygga blir dessutom användbar för 
mätning av Q-värde eller förlustfaktor. 
Våra vanliga anordningar för kontroll av 
antennanpassning medger inte detta, men 
ett exempel på hur fråqan kan lösas me
delst mätbrygga har givits i QTe 3-1971 
av SM3eFV. Då emellertid den mätbryggan 
fordrar både en spole och en potentio
meter, varjämte man måste göra omräk
ning mellan parallell- och seriekrets, tänk
te undertecknad här föreslå en annan 
koppling, som kringgår dessa svårigheter. 

En sådan koppling är den s k Schering
bryggan, vars princip visas med ett exem-

e2 

R2 
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pel i fig . 1. Att använda vridkondensatorer 
och fasta motstånd ger lättare och nog
grannare handhavande. Att ha fasta mot
stånd gör det dessutom lättare att und
vika inverkan av rest- och läckreaktanser. 
Frånvaro av spolar ger dels enklare upp
byggnad, dels mindre känslighet för direkt
strålning av högfrekvens. Slutligen kan 
man här, liksom i andra bryggor, mäta re
aktanser genom att de mättekniskt jäm
föres med en känd kapacitans. 

Vid användning balanserar man först 
bryggan med den i fig. 1 visade kort
slutningen inkopplad. Därefter bryter man 
kortslutningen och inkopplar i stället mät
objektet (R ± jX) och balanserar en and
ra gång . Eftersom R3 nu blivit seriekopp
lat med R, kommer vi att behöva ändra 
e, och vet därmed värdet på R. Eftersom 

Fig. 1. Balansvillkor : om R ± jX är kort
slutet 

Alltså R3 . e3 = R, . e, o s v. 
Vid mätning och balans: 

R2 
R = c;- . ändring aVe, kapacitans 

jX = ändring av e3 reaktans 

Pilen på figuren visar den kortslutning som 
inkopplas vid första balanseringen. 

X 1 
Godhetstalet Q = R = 2IT· frekvens' R, . e, 

1 R 
Förlustfaktorn Q = -X= 2IT . frekvens' R, . C 



vidare e3 blivit seriekopplad med reaktan
sen jX, måste vi ändra e3 för att kunna 
återställa balansen, och ändringen ger 
oss reaktansens storlek. Men vi får också 
veta reaktansens tecken , ty om jX var en 
kapacitans måste ju e3 ökas, men om jX 
var en induktans måste e3 minskas. Här 
kan vi alltså mäta båda slagen av reaktans 
enbart genom att använda en kondensa
tor. Detta klargöres nedtill åt höger i fig . 
1. Att här skrivs ett "j" framför reaktansen 
beror på att man brukar göra så för att 
skilja reaktiva och resistiva storheter, och 
tecknet framför "j" visar reaktansens rikt
ning (induktiv = plus, kapacitiv = minus) . 
Slutligen ser vi i fig. 1 även, hur Q-värde 
och förluster kan uträknas. 

Emellertid är ju reaktansen hos e 3 be
roende av vilken frekvens vi har för mät
ningen . Den enklaste lösningen av denna 
fråga, om vi vill undvika räknefel, är att 
reaktansgraderingens skala utföres för 
frekvens 1 MHz, varefter man vid varje 
avläsning skall dividera värdet med den 
använda frekvensen uttryckt i MHz. Detta 
gäller däremot inte resistansen, utan där 
är det funna värdet rätt såsom det står. 

Konstruktionen visas i fig . 2. Den är av
siktligt tillrättalagd att bli lik den i QTe 
3-1971 av SM3eFV använda konstruktio
nen, så att intresserade kan experimente
ra fram och åter mellan de två förslagen. 
Som synes, är e 3 uppdelad på två lika 
stora seriekopplade kondensatorer. Den 
ena av dem skall användas för den första 
balanseringen med kortsluten brygga, var
vid den andra skall stå i ett visst givet ut
gångsläge och därifrån kunna ställas så 

HF in 

/ ,.L 
e7 

som vid fig . 1 nämndes om e3 där, ty vi 
måste ju kunna ändra den antingen över 
eller under utgångsläget. Denna 200 pF 
kondensator skall förses med en skala, 
avsedd att graderas för jX i ohm. Den 
andra 200 pF kondensatorn, som är av
sedd för balansering, behöver däremot 
ingen sådan skala. Vidare skall 300 pF 
kondensatorn förses med en skala, avsedd 
att graderas för R i ohm, men vi skall 
göra denna förskjutbar på axeln, enär dess 
noll-läge ändras med frekvensen, vilket 
måste kunna rättas till . 

Det är nödvändigt med noggrann skärm
ning av bryggan, likaså med en högfrek
vensmässigt vettig ledningsdragning. Märk 
vidare, hur i fig . 2 visas skärmning sär
skilt mellan de två 200 pF kondensatorer
na, och att dessa särskilda skärmar skall 
isoleras och kopplas till brygg ledningen 
och ej till jord punkten. Det är av största 
betydelse, att de fyra brygg-grenarna icke 
får högfrekvensmässiga kopplingar till var
andra. 

Efter uppkoppling och kontroll därav 
kan vi börja gradera skalorna. Vi börjar 
med R-skalan. Ställ 300 pF kondensatorn 
mycket ära urvridet läge, och ställ den för 
IX-mätning avsedda 200 pF kondensatorn 
tills vidare i ungefär mittIäge. Gör nu en 
första balansering med den andra 200 pF 
kondensatorn . Går ej detta, kan det be
hövas ett annat läge på 300 pF konden
satorn , men det skall vara nära dess ur
vridna läge. Eftersom det är första ba
lansering, skall uttaget för mätobjektet 
givetvis vara kortslutet. När vi nu har fun
nit balansen , ändrar vi växelvis och för-

...L stator 
1" rotor 

e4 
300pF 

K ~~.pF trim. 
~ara max . 

.;---~--__._-__l~ C2 

7500 / ' ~/200pF 
330 
O,5W5 • ~

~) v rak kap . 
• , , ~kurva 

+pA v e3 
_met. 390 I 
'/ 0,5 W 5% I 

'/ R!jX 

Fig. 2. e2 för jX-mätning 
e3 för balansering 
e4 för R-mätning (förskjutbar 
skala) 

Figuren upptill till vänster visar hur 
vridkondensatorerna skall vändas. 
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siktigt 300 pF kondensatorn och den för 
balansering avsedda 200 pF kondensatorn 
fram och åter, tills vi fått balansen så god 
som möjligt men dock ingen kondensator 
tillåtits komma i sitt ändläge. Sätt här noll 
ohm på skalan för R-mätningen. Bryt kort
slutningen och insätt olika stora kända 
motstånd, av induktansfri ytskiktstyp, och 
balansera ånyo för varje gång med en
bart 300 pF kondensatorn, utan att röra de 
andra kondensatorerna. Sätt ut på R-ska
lan de kända motståndsvärdena. En följd 
från noll till omkring 1000 ohm bör kunna 
erhållas. Men använd tunna streck med 
blyertspenna, för den händelse att arbe
tet skulle behöva göras om i det följande. 

Graderingen av iX-skalan återstår nu. 
Ställ 300 pF kondensatorn i läget för resi
stans noll ohm, kortslut bryggan igen, in
mata frekvens 1 MHz och gör åter en 
första balansering - men denna gång 
skall kondensatorn med iX-skalan stå så 
nära helt urvridet läge som möjligt, me
dan balans sökes på den andra 200 pF 
kondensatorn . Det kanske inte går att ba
lansera med iX-skalans kondensatorer nära 
ändläget, men vi skall gå så nära som 
möjligt och samtidigt övertyga oss om att 
den för balansering använda 200 pF kon
densatorn inte kommer i ändläge. Märk nu 
ut det erhållna läget på iX-skalan med ett 
streck, men skriv tills vidare ingen siffra 
där. Bryt kortslutningen och insätt i stäl
let olika stora kända kondensatorer, som 
skall vara förlust/ria och induktansfria i 
möjligaste mån, och återställ balansen 
medelst enbart iX-skalans kondensator, 
dock utan att ännu skriva något. Se nu 
efter, vilken yttre kapacitans det är, som 
tvingar iX-skalan i det motsatta ändläget 
mot förut, och försök finna en kapacitans, 
som bringar iX-skalan strax innanför detta 
ändläge. Nu har vi funnit det reaktans
område, som bryggan kan överspänna, och 
vi skall skriva noll ohm vid det sist funna 
läget, medan däremot kondensatorns re
aktans skall skrivas vid den första balan
seringens ändläge, strecket som vi utsat
te utan att skriva något. Exempel: Antag, 
att det var 39 pF, som tvingade iX-skalan 
från det första läget till det sista. Nu är 
39 pF vid 1 MHz en reaktans på j4000 
ohm. Det kommer då att stå j4000 vid lä
get för kortsluten brygga och noll vid det 
för 39 pF kondensatorn gällande läget. 
Det är ju ändringar i reaktans vi skall 
skriva här, och j4000 (första balansering) 
minus j4000 (balansering med 39 pF) är 
lika med noll. Nu fortsätter vi med större 
kapacitanser, d v s mindre reaktanser, 
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och för varje kondensator skriver vi på 
iX-skalan, sedan vi balanserat med en
bart denna, skillnaden mellan kondensa
torns reaktans och den först funna. Exem
pel: vid 160 pF, som vid 1 MHz har j1000 
ohm, skriver vi i föregående fall j3000, ty 
vi har att j4000 (första balansering) minus 
j1000 (för 160 pF) är lika med j3000. Snart 
är vi åter framme vid närheten av första 
läget (i vårt ex. j4000) och större konden
satorer har vi inte. Längs hela skalan tex
tar vi "Dividera med frekvensen i MHz" 
eller liknande, så att vi alltid påminnes 
därom. 

Om skalorna nu blivit till belåtenhet och 
ingenting hakat upp sig, kan vi renrita 
dem samt märka dem och deras rattar. 
Skulle man vid kontroll däremot finna, att 
någonting inte är bra, t ex att något för 
oss intressant värde kommit för nära ett 
ändläge eller inte kommit med alls, får 
man försöka ändra värdet på 30 pF trim
mern något litet och göra om hela gra
deringen. 

Om man inte har möjlighet att inmata 
frekvens 1 MHz, kan en annan frekvens 
användas, om man blott kommer ihåg att 
under graderingen av iX-skalan omräkna 
till 1 MHz. Om vi t ex vid något tillfälle 
erhåller j100 ohm och använder 3,5 MHz, 
skall vi betrakta detta som j350 vid 1 MHz. 
Varje värde på iX-skalan skulle ju vid 
bryggans användning divideras med frek
vensen i MHz, och j350/3,5 blir då j100 i 
detta exempel. 

Efter detta ger det sig nästan självt, 
hur bryggan skall användas. Inmata öns
kad högfrekvens. Ställ R-skalan på noll, 
och ställ iX-skalan på något lämpligt mitt
läge, omkring 700 - 1000 ohm eller så, 
och anteckna vilket värde som valdes. 
Kortslut, och gör första balansering med 
den icke graderade balanseringsratten och 
sök även med R-skalan förbättra balansen 
och förskjut vid behov skalan på axeln 
så, att nollmärket kommer rätt. Borttag 
kortslutningen och inkoppla i stället mät
objektet, och gör den andra balanseringen 
med de graderade skalornas rattar. R-ska
lan kommer nu att stå vid den sökta re
sistansen. Beträffande iX-skalan kommer 
denna att stå vid ett nytt värde. Är detta 
värde större än det första värdet, inne
bär detta + iX. Är det däremot mindre, 
betyder det - iX. Skillnaden i ohm mel
lan värdena uträknas och skall sedan divi
deras med mät/rekvensen i MHz. Om vi 
t ex gjort första balanseringen vid iX-ska
lan på j800 ohm och sedan vid andra ba
lanseringen får j440 ohm, blir detta först 



RF-Klipping 

Stig Boberg HB9BCJ/SM410 
49, Rue des Lattes 
1217 MEYRIN/Geneve 

RF och LF klipping ar I princip samma 
sak! Dock med en mycket viktig skillnad. 
De störande övertonerna och därmed dist
orsionen är betydligt lägre vid RF klipp
ning. De övertoner som uppstår vid klipp
ning har frekvensen N(F1 - F2)lh och 
N(F1+Fl/2) lh, N=1 , 2, 3 osv. Om 1 resp 
2 kHz går in i en klipper för LF fås alltså 
övertoner varje 0,5 kHz! Då det dessutom 
är de lågfrekventa komponenterna i talet 
som klipps blir antalet övertoner inom tal
bandet stort vilket också medför en stor 
distorsion. 

Om RF-envelopen efter filtret i en SSB
sändare studeras, finner man att den 
överensstämmer med talets "vågform" . 
Klippningen kan alltså företas även här 
med samma resultat. Men vad händer nu 
med övertonerna? 1 och 2 kHz moduleras 
med t ex 3 MHz. Om övre sidbandet pas
serar filtret så finns alltså (ideellt!) efter 
filtret endast frekvenserna 3,001 och 3,002 
MHz. Skillnadsfrekvensen 1 kHz försvinner 
direkt och summafrekvensen 6,003 MHz 
tas effektivt bort om sändaren har minst 
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lika med - j360 ohm. Nu gäller denna 
siffra för 1 MHz, och därför måste - j360 
divideras med mätfrekvensen; om denna 
var t ex 3,6 MHz blir det rätta svaret 
- j360/3,6 = - j100 ohm. Hade det på 
R-skalan samtidigt blivit t ex 75 ohm, vet 
vi nu att mätobjektet vid 3,6 MHz har 75 
- j100 ohm, d v s resistans 75 ohm och 
kapacitiv reaktans 100 ohm. Totala impe
dansen - det är ju denna, som bestäm
mer t ex stående våg och liknande - ut
räknas av resistans och reaktans på känt 
sätt. Genom att vi nu vet, av vilka två 
delar impedansen består, kan vi dimen
sionera t ex ett anpassningsnät, som dels 
bortstämmer - j100 ohm, dels transfor
merar 75 ohm till någon annan önskad 
impedans. När detta är gjort, kan vi an-

Roy Nordquist, SM4FPD 
Abborrtorpsvägen 10 F 
683 00 HAGFORS 

två avstämda steg direkt efter klippern 
och innan signalen går in i första blan
daren. Resultatet blir "klippt" tal med låg 
distorsion. 

Schemat 

Klipperns schema framgår av tig . 1. 
Signalen tas ut efter filtret i sändaren och 
förstärks därefter i en dualgate FET. De 
flesta sändare har tillräcklig nivå (0,3 volt 
RMS). I annat fall sätt ett enkelt förstär
karsteg före FET-en. 

I den förstärkta signalen ligger nu top
parna på 4-6 volt p-p medan de hög
frekventa - informationsrika - delarna i 
talet håller sig omkring 0,4-0,6 volt P-P. 
Dioderna kommer alltså att klippa top
parna och lämna "informationen" orörd. 
Jag har använt HP-2900, hotcarrier-dioder 
som klipper redan vid 0.35 volt. Vanliga 
kiseldioder kan också användas. Klipp
ningen sker i så fall vid 0.7 volt och stör
re insignal eller förstärkning kan behövas. 

In och urkoppling sköts av ett litet 
relä med 2 växlingar. 

vända bryggan återigen och kontrollera om 
vi fick vad vi önskade. Om nu jX-skalan 
hamnar på samma värde vid båda balan
seringarna, betyder detta jX = noll, d v s 
rent resistivt, efter anpassningsnätet, och 
R ser vi som förut på R-skalan. 

Om man vid bestämning av jX inte kan 
erhålla balansering inom jX-skalan, beror 
detta vanligen på att det funna värdet lig
ger utanför dess ändpunkter. Gör då om 
den första balanseringen med något annat 
första jX-värde, så att det blir större ut
rymme i riktning mot det ändläge, där det 
tycktes vara på väg att bli balans. Säker
ligen skall det nu vid nästa försök kunna 
erhållas en inom skalan belägen andra ba
lansering. 

• 
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Uppbyggnad 

Prototypen är uppbyggd på ett tryckt 
kort med måtten 50 x 80 mm. Storleken 
bestäms i stort sett av det tillgängliga 
reläet. Kretsen är okritisk. Används vero
board skall ledningarna kapas så korta 
som möjligt och alla överblivna strips 
jordas. Drivspänningen skall vara 8-12 
volt och stabil. 10-15 mA åtgår och 
en liten zener räcker. Reläspolen anpas
sas till någon tillgänglig spänning i sän
daren och skall kopplas över en brytare 
på panelen till PTTIVOX. 

Hela enheten placeras i en skärmburk 
och ansluts med skärmade ledningar vilka 
skall vara så korta som möjligt. 

Inkoppling 

Sändaren kapas i två delar vid filtret! 
Endast f iltrets avslutningsmotstånd skall 
sitta kvar på filterutgången . Här ansluts 
nu klipperns ingång. Utgången ansluts till 
det ställe där filtret förut var anslutet. En 
liten brytare placeras på lämpligt ställe på 
panelen och kopplas i serie med spän
ningsmatningen till reläspolen . För att ej 
ställa till problem under mottagning skall 
spänningen till reläet också styras av 
PTTIVOX. 

Injustering 

Ställ 10 k potentiometern på ca 2/3 och 
20 k potentiometern i mittIäge. Kontrollera 
matningsspänningen och reläets funktion. 
Koppla bort klippern (brytaren på pane
len!) och stäm av sändaren på vanligt 
sätt. Finns en avstämd krets direkt efter 
klippern måste denna sannolikt justeras 
något. Observera nu vilken anodström som 
fås vid ett långt aaa---. Koppla in klip
pern, dra in en massa luft, säg samma 
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aaa--- och justera 20 k potentiometern så 
att samma anodström som förut erhålls. 
Dra sedan ner mikrofonförstärkningen till 
ett lågt värde och justera 10 k potentio
metern till max förstärkning . 

Sedan återstår praktiska prov. Verkar 
signalen "bred" enligt motstationen får 
20 k potentiometern minskas något. Lämp
lig grad av klippning ställs in med mikro
fonförstärkningen . 10 k potentiometern kan 
justeras så att ingen omställning behövs 
när klippern kopplas in . Vi använder 15-
20 dB klippning och har fått utmärkta 
rapporter. Styrkan är som regel 1,5-2 S
enheter högre med klippern inkopplad. 

Till sist en varning. Se upp med slut
steget i sändaren liksom i eventuell EBK. 
Medeleffekten ligger betydligt högre än 
normalt och alla slutsteg är ej dimensio
nerade för detta. Jämför med CW-data och 
håll effekten under dessa värden. Dess
utom ger klippern med 180 watt input 
ungefär samma effekt som ett - lag
ligt - slutsteg utan klipper! De givna 
komponentvärdena gäller vid en MF på 
2-9 MHz. Har någon 455 kHz MF får 
kondensatorernas och drosselns värde 
ändras. Öka 100 pF till 1 nF, 68 pF t i ll 
680 pF och drosseln till några mH. 

Lycka till . Skriv gärna om några prob
lem skulle uppstå. IRC behövs ej, däremot 
är ett schema på den tänkta inkopplingen 
till hjälp. 

PS : De RF klippers, som bland annat 
annonserats i aTC och som kopplas i 
serie med mikrofonen bygger på samma 
princip. Man gör alltså SSB på en låg 
frekvens (100-200 kHz), klipper, tar bort 
skräpet i ett filter och demodulerar. Re
sultatet blir klippt LF utan distorsion och 
för motstationen låter båda typerna av 
klippers lika. 

• 



Tekniska notiser 
Svante Asplund, SM5BOW 
Michael Winklers väg 8 
15022 NYKVARN 

Red. av OTC 

Här är några bidrag till Tekniska noti
ser. Det har varit mycket svårt den sista 
tiden att hitta lämpligt material , mina käl 
lor lämnar mer och mer komplicerade 
konstruktioner. Jag har endast fått ca ett 
bidrag pr år från läsekretsen och jag kan 
ej i fortsättningen lägga ner så mycken 
tid på verksamheten . Jag föreslår därför 
ett byte av spaltredaktör för Tekniska no
tiser. Någon som har ett stort lager att 
ösa ur om vi skall försöka hålla två sidor 
pr nummer. Men jag skall i mån av tid 
även i fortsättningen jaga efter lämpliga 
notiser. 

Svante/-BOW 

IC tör bilur 

Philips nya SAA1028 är en bipolär in
tegrerad krets avsedd för bilur som drivs 
med steg motor. Kretsen, som arbetar inom 
området 4,5-18 V, har inre skydd för 
transienter och oavsiktlig polaritetsväxling. 
Strömförbrukningen är 5 mA vid 220 Q 
belastningsimpedans. 

SAA1028 består aven kristallstyrd oscil
lator, en frekvensdelare och ett drivsteg. 
Oscillatorfrekvensen är ca 4,2 MHz. 

Emitter 

Fickkalkylatorerna 

blir bara mindre och mindre. Så kommer 
t ex japanska Hosiden Electronics i vår 
med världens hitti l ls minsta kalkylator, stor 
som en rejälare reservoarpenna. " Pennan" 
- som väger bara 50 gram - klarar av 
åtta siffror och fem matematiska funktio
ner. När den släpps ut i Japan senare i 
vår kommer den billigaste modellen att 
kosta runt 100 kronor, och en dyrare med 
inbyggd digital-klocka (!) 300 kronor. 

"RÄKNEDOSA" 

Frågan om namn på dagens små elek
troniska räknare har debatterats i fack
och dagspress under den senaste tiden . 
En summering av Tekniska Nomenklatur
centralens inställning görs i TNC-Aktuellt 

nr 4/1974 : 
- Ett elektroniskt don med vars hjälp 

en mänsklig operatör under täta ingri
panden utför en beräkning kallas i over
ensstämmelse med svensk standard elek
tronisk räknare. 

- Att använda namnet kalkylator går 
mot standarden och är också av andra 
skäl olämpligt. En kalkyl är inte något 
förmer än en beräkning. 

- Det slag av elektronisk räknare som 
till form och storlek avpassats efter hand
flatan ser ut att kunna få stor spridning. 
Namnet kan då gärna vara mindre strikt 
tekniskt och lämpligen anknyta till den i 
Asien utbredda räkneramen och den hos 
oss vanliga räknestickan. Tekniska No
menklaturcentralens (TNCs) förslag är 
räknedosa. 

(Nautisk Tidskrift) 

Plus blir minus 555. 

I vissa kopplingar t ex med op.amp. 
fordras både positiv och negativ ström
försörjning för att fungera bra. Ett enkelt 
och billigt sätt att alstra den negativa 
spänn ingen visas här. 

Det är den populära timer-kretsen 555 
som använts som oscillator driven av den 
positiva spänningskällan. Växelspänningen 
tas ut via en stor kondensator och likrik
tas. Upp till ca 200 mA kan tas ut. Den 
negativa spänningen är ett par volt lägre 
än drivspänningen. 

• 
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Folke Råsvall, SMSAGM 
Svinningehöjden 
18020 AKERS RUNö 
Tel 0764-276 38 ej efter kl 20 

AKTIVITETSTESTEN 
Majomgången 

l. 8SM7WT 
2. SM3BIU 
3. SM4Dl T/4 
4. SK3AH 
5. SM5CUI 
6. SM7DEZ 
7. SM7DTE 
8. SKlDD 
9. SK51D 

10. SM4AXY 

11. SM3AKW 1606 
12. SM2DMU 1601 
13. SM5CNF 1547 
14. SM6FBQ 1422 
15. SMOD FP 1403 
16. SM2CKR 1378 
17. SM5FRH 1361 
18. SM4VA 1317 
19. SM5BKA l L85 
20. SMOFFS 1238 
21. SM2DXH 1216 
22. SM6CKU 1200 
23. SM2CFG 111 8 
24. SK3GA 1031 
25. SM3AVQ 1006 
26 . SM5CJ F 992 
27. SM5BUZ/5 909 
28. SM3AZV 846 
'29. SM4FGN 844 
30. SM4FXR 839 
31. SM2END 832 
32. SM3CXS 830 
33. SMOGMG 826 
34. SM3BZS 819 
35. SM4DHF 802 
36. SK5DB/0 784 
37. SM6GTF 770 
38. SM3CWE 739 
39. SM2ECl 711 
40. SM7ECJ 704 
41. SM6EKl 696 
42. SM7 ARC 677 
43. SM7DVR 676 
44. SM6GKD 662 
45. SM3DVN 654 
46. SM3GSM/3P 641 
47. SM3ESS 634 
48. SM3EUS 619 
49. SM3FKl 616 
SO. SM4GPl 594 
51. SM5CPV 558 
52. SM5EQX 551 
53. SMOEJY 550 
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Antal QSO :n 
144 432 1296 paäng 

'2963 
2657 
2299 
2115 
2020 
1996 
1771 
1760 
1621 
1609 

102 
67 
93 
79 
89 
76 3 
62 4 
74 
80 
68 

74. SM4FZC 280 
75. SM3EQY/3P 275 
76. SKOGD 269 

SM6GWA 269 
78. SM7EQX 261 
79. SMOAPR 255 
80. SM5CCY 250 
81. SMOFl T 236 
82. SM3BNV 235 

SM5FND 235 
84. SM6FXX 227 
85. SMOFMU 224 
86. SM7ETI 223 
87. SM3DKl 221 
88. SM6GOR 220 
89. SMODCX 215 
90. SM2EZT 210 
91. SMO FNT 208 
92. SMOFKG 193 
93. SMOFO B 190 
94. SM3GHD 187 
95. SM6FYU 177 
96. SK4AV/4 172 

SM3BWN 172 
98. SM3GXG 162 
99. SM3FMl 160 

100. SM3GQC/3M 159 
101. SM3GAN 156 
102. SM3GBN 150 

SM5EKZ 150 
104. SM5DYC 148 
105. SM2AI D 143 
106. SM1CIO 138 

SM3GOM 138 
SM4DMA 138 

109. SM3DAl 130 
SM5CZD 130 

111. SM6GDA 124 
112. SM4FME 120 
113. SM4FWY 118 
114. SM5AGM 11 7 
115. SM6FRS 115 
116. SM5EQZ 11 2 

AKTIVITETSTESTEN går första tjsda
gen varje månad kl. 19-24. Regler j 
ore nr 12 1974 + nr 1 1975. 

54. SM3GCl 
55. SMODWW 
56. SM5DSV 
57. SM7EWG 
58. SMOFMY 
59. SM6COI 
60. SM7AVJ 
61. SM5EVZ 

SM7BEP 
63. SM3FGl 
64. SM40J 
65. SM7BYU 
66. SM7BHM 
67 . SM6FTA 
68. SM4EIM 
69. SM5FHF 
70. SMOEES 
71. SMOFDA 
72. SM3GOC 
73. SM6DHW 

549 117. SK3BG/3 
485 118. SM3DXC 
484 SM4PG 
479 120. SM3GBA 
465 121. SM3FSK 
430 122. SM3GSK 
429 123. SM5GXW 
406 124. SKOCC 
406 125. SM4EGB 
402 126. SM5DMX/5 
401 127. SM6EYK 
340 128. SM3DSK 
335 129. Sl3AH/3 
331 130. SM6GPV/6 
316 131. 8SM6FJB 
312 132. SM1BSA 
306 133. SM4GYS 
304 134. SM3AST 
299 135. SMODYP 
282 136. SM3Ul 

108 
97 
97 
87 
83 
82 
79 
75 
60 
57 
49 
47 
45 
43 
41 
34 
29 
25 
20 
5 

ORV på 432 MHz : SM7DEZ, SM7DTE, SM4AXY, 
SM3AKW, SM6FBQ, SMODFP, SM6CKU, SM5BUZ/5, 
SM4FXR , SM5EQX, SMOFMY, SM5CCY, SMOFOB, 
SM6GDA, SMl BSA och SMODYP. 

Kommentarer 

8SMlWT : låter kanske konstigt alt jag klagar 
på svårigheten att få ihop QSO,n med 102 körda , 
men mellan kl. 22 och 23 fick jag bara 6 QSO:n! 
Dåliga condx och max QRB 68 mil. FB signal från 
SMSCUl ! S:a 12 SM, 23 OZ, l lA,3 PA, 1 SP, 10 
DM och 52 Dl. 

SM3BIU : Sri alla ni som ropade förgäves, men 
i en aurora-pil -up som denna ä r det ytterst svårt 
att plocka fram alla signaler ur brusmaltan. Ni 
sku ll e bara höra hur det låter! 

SM4DlT/4 : Bra QTH, litet QRO och fina conds 
gjorde susen. Tack a ll a SM30r som vred beamen 
mot SUNNE . Tidvis rena "pile-up". 

SK3AH : Vi planera r a tt förlägga någon av som
marens månadstester i JW-ruta. 

SK5ID: Ql TEST. OPR. 5EJN, 0DME m. fl. Hyf
sade tropo condx, bl. a. OZ på SSB . 

SM6CKU : Missade au roran vid 23-tiden och 
därmed många poäng. Den 17.4 2345z körde 
jag mitt första EME QSO med K8111 i Ohio. Gav 
329 fick 229 "gud sigs" . QSO utan sked och det 
tog en kvart. Hört drygt tiotalet yankar via 
EME nu. 

SM5BUZ/5 : Kör med 40 W ut + 40 el på 144 
och 10 W + 48 el på 432. 

SM4DHf: Kul med Auroran i testen men oj 
vilket krigande det blev. Till nästa test kommer 
antennen upp dubbe lt så högt. 

SM7ARC : Vart tar alla SM5-or vägen? Tä nk 
på att det ör god aktivi tet även i Skåne. 

SMlBEP : Passade på och fylla år samma dag 
som testen . QRV 2 tim. Kör nu med 2x10 el. 



SM3GOC : Det är allt id trevligt med tester, 
men vi måste för den goda säm ians sku ll verk
ligen använda stärre område av bandet. Vi spri
der ut ass så bli r d et rol igare fä r a ll a pa rter. 
Alltså vi måste göra anrop och givetvis lyssna på 
sidan am 144.200. Jag vet att den "sal mvers" iag 
nämnt nu ha r hörts förut, men det skadar vä l 
inte am den upprepas. Vä l mött på bandet även 
mellan testerna. 

SKOGD : Operata rs SM0EPX, Michae l och 
SM0GBT, Ulf. 

SM3GHD: Kul test, än tl igen böriar iag komma 
lass. Riggen fintrimmad av -3ATX. Ännu så länge 
helt ensam i GW. 

SM3FSK : SM3 är nu det stä rsta 2m d istriktet, 
ian. 23 ,3 o/q,. feb. 20,6 %, ma rs 24,8 %. Närm sta 
distr. in. SM4 17,5 %, feb. SM5 19,8 %, mars SM5 
17,1 %. Heia SM3 fo rtsätt li kada nt. 

SM6GPV : Färsta genomförd a testet. Ha r försäkt 
2 gånger fö rut men inga stationer fi nns att få 
tag på från mitt Q TH. Denna gång parkerade 
iag (liksom några andra medlemmar i VHASAI 
uppe i Vå rgårdo vattentorn . Dä r kam man iu 
en liten bit lägre än vad man gö r f rån hem ma
Q TH :t . 

Den 20 maj, sedan listan redan upp
ställts, kom en logg från SMOFUO med 
1023 poäng poststämplad redan den 12 :e, 
vilket innebär att den måste medräknas 
eftersom det är posten som felat och inte 
SMOFUO. Det ger en 25 :e plats och efter
följande åker ner ett steg. 

UK:s JULITEST 1975 

Härmed inbjudes alla VHF/UHF-amatörer 
i Danmark, Finland, Norge och Sverige att 
deltaga i julitest 1975. 

Tid: Från lördag 5 juli kl 1600 GMT till 
söndag 6 juli kl 1600 GMT. 

Frekvenser: 144, 432 och 1296 MHz. 
Regler: Det är endast tillåtet med ett 

OSO per motstation och band. Crossband
OSO samt OSO över aktiv repeater eller 
translator är inte tillåtet. 

Poäng: 144 MHz 1 poäng per km 
432 MHz 5 poäng per km 

1296 MHz 25 poäng per km 
Rapporter: De sedvanliga kodgrupperna 

skall utväxlas t ex 559018 GP36d vilket be
tyder att man hör motstationen med RST 
'559, att det är eget OSO nr 18 samt att 
egen QTH-Iocator är GP36d. 

Log insändes före 29 juli 1975 till : 
SM7BZX 
Sven Holmqvist 
Bäckavägen 3 
S-22248 Lund 
Sweden 
Log skall vara i format A4, vara sum

merade och innehålla datum, GMT, mot
station , sänt meddelande, mottaget med
delande, antal kilometer samt en tom ko
lumn. 

73 de styrelsen UK 7 Ronnie Nilsson 
Ordf. 

SPORADISKT E 19 MAJ 

På kvällen den 19 maj inträffade en spo
radiskt E-öppning som nätt och jämnt nåd
de 144 MHz. Kl. 18.40 hörde jag italiensk 
kanaltrafik på 145,600 MHz men några an
ropssignaler gick inte att uppfatta då mo
dulationen var ganska bred och jag en
dast har en Drake R4-A med AM-detektor 
att lyssna på. Signalstyrkorna varierade 
långsamt mellan S1 och S5. På FM-ban
det hördes italienska stationer 18.30-
19.10 varav två av dom starkaste låg på 
94,2 och 94,6 MHz. Enligt frekvenstabel
ler över italienska FM-stationer var det 
sannolikt Monte Penice och Monte Beigua 
båda i ruta EE vid franska gränsen. 
SMOFOB hörde även en fransk FM-station 
vid 18.30-tiden. På TV-kanal 2 upptäckte 
jag öppningen 17.30 och där varade den 
till 19.50. 

PORTABELTEST 

Radioklubben VHSA inbjuder till porta
beltest söndagen den 20/7 kl. 11.00-17.00 
GMT. 

Testregler : Samma som tisdagstesterna 
med följande til lägg. OSO mellan två por
tabla stationer ger 2 x poängen . OSO mel
lan fasta stationer ger inga poäng. (Mobil 
station räknas som portabel.) 

Effektmultiplikation : 

O- 3 W input ger 5 x poängen 
3- 10 W input ger 4 x poängen 

10- 30 W input ger 3 x poängen 
30-100 W input ger 2 x poängen 

100-500 W input ger 1 x poängen 

Samma effekt k lass bör användas hela 
testen. Uträknade loggar tillsammans med 
synpunkter om testen sändes senast 28/7 
till SM6FUD, Bengt Kristensen , Box 27, 
44020 Vårgårda. 

73 de SM6CWM 

INFO 
I nom N ordvästra Skånes Radioamatörer INSRAI 

ör redan ett 20-tal hams "bestyckade·' för nyo 
trafikfrekvensen 145,450 MHz. Den aktiveras spe
ciellt t isdgskvällar kl 19.00 SNT (am vi in te kör 
test). Kalla/lyssna dock på 145,650 MHz först, i fall 
inte SK7REE ä r igång. 

SM7COS 

PA0 VDZ/SM, Jas Stierhaut, vi ll ha QSO med 
SM· ha ms i SM perioden 27/6- 23/7 på 145 MHz. 
Anländer med bö t t i ll Göteborg , rese r genom 
land et för alt gå Kungsleden och återvänder se
dan till Göteborg. 

SM2AHP 
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DECIMAL QTH-LOCATOR 

Nedan utdrag ur inkomna kommentarer. 
SM5CJF: Ansluter mig helt till den decimala 

varianten som Du skissade i Qle 3/75 och som 
jag tycker är mycket väl genomtänkt. Fördelar: 
Med bibehållande av bokstavsbeteckningar an
slute r det nya till det gamla ex vad beträffar 
d iplam ach ru t iakt. Det är även lämpligt att ha 
2' breda rutar m.h.t. meridiankanvergensen. Att 
siffro rna i övrigt ansluter sig till grad och mi
nutnätet medför föliande fördelar: Lätt att med 
blick på kartan snabbt lokalisera position och 
ev. beamriktning. M an kan utan kamplicerade 
omrä kningar direkt ta ut sinus och cosinusvä rden 
ur tabeiler v id manuell avståndsberäkning. Av
sevärt enklare att konstruera datarprogram för 
avståndsberäkning vilket iu blir allt vanligare. 
Sist men inte minst: Systemet är inte dumt. Enda 
nackdel som iag ser är att det gamla systemet 
först har bl ivit accepterat samt att det har 
tagits fram en del kartar etc. Men vi har iu läm
nat andra invanda system sådana som fot o tum, 
skå lpund , liksom famn, tunnland och allt vad 
det heter, stapp inte att förglömma. 

OHONC : Jag är 100 % för det nya S-siffriga 
QlH-locatar-systemet. Skulle egentli gen varit 
med 3 decimaler, men man kan iu inte få al lt. 

OHONI : Några o rd am QRA eller QTH lacatar
systemet. Det är kanske inte så lyckat, men iag 
skulle vilia påstå att det inte lönar sig att igen 
böria göra om det hel, då det nu används till 
övervägande del av europeerna. 

Därtill har SMODRV och SMOEXD med
delat att man helt stöder tanken på ett 
byte, medan SM6GDA och SM7WT avrå
der. Låt oss nedan sammanfatta vad som 
kan anföras för resp. mot ett byte. 

Fördel 1: Översättning mellan QTH-Ioca
tor och longitud och latitud underlättas 
avsevärt. Tabeller för översättningen be
hövs knappast och avståndsberäkning med 
dator, fickkalkylator och för hand går 
snabbare. 

Fördel 2: Noggrannheten ökas från 4x5 
km till O,6x1,1 km. Därmed elimineras den 
största felkällan vid avståndsberäkningen. 

Nackdel 1: Ett byte är alltid besvärligt. 
Det kan ta lång tid innan alla kommit över 
på det nya systemet. 

Nackdel 2: Det tar längre t id att sända 
två bokstäver och fem siffror än två bok
stäver, två siffror och en bokstav. Tids
förlust vid t ex tester. 

Om vi nu vill ha en ändring gäller det 
också att välja mellan decimala siffror och 
minuter (sextiondelar). Det förefaller som 
om SM5CJF förordar minuter för att un
derlätta jämförelser med kartor. Detta är 
naturligtvis en fördel, men dels blir nog
grannheten sämre (O,9x1,8 km) och dels 
föredrar väl datorer och kalkylatorer i all
mänhet att räkna i clecimaler (tiondelar, 
hundradelar o s v) i stället för sextionde
lar. 
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OHONC föreslår tre decimaler (tusen
delar) vilket skulle ge sju siffror efter bok
stäverna. Frågan är om inte den noggrann
heten är ganska onödig (60x110 m), det är 
väl högst tveksamt om man kan bestäm
ma sin position så väl. Dessutom tror 
jag testfolket skulle protestera ännu mer. 

I mars-QTC skrev jag att programmer
bara kalkylatorer kostade 4000-5000 kr, 
men enligt uppgift skulle det redan finnas 
en modell i fickstorlek som ligger under 
tusenlappen . Inom en snar framtid kanske 
sådana finns på bordet hos varje amatör 
och då är väl den här frågan av ännu mer 
intresse för gemene man än hittills . 

För närvarande håller OH2BEW på att 
undersöka stämningarna i Finland för 
resp. emot en ändring. Vi får väl återkom
ma till den här frågan senare när ännu 
fler synpunkter föreligger. Jag vill dock 
påpeka att det naturligtvis inte gäller att 
införa några ändringar lokalt inom Sverige 
eller Norden. Endast om hela Europa är 
villigt att ändra kommer saken att genom
föras för vår del. 

ANGAENDE RAPPORTER 

Alla har vi väl någon gång råkat ut för 
rapporter av typ 51 på telefoni och 519 
på telegrafi. Enligt R- och S-enhetsskalans 
definition innebär det alltså att läsbarheten 
är perfekt samtidigt som signalen endast 
medstörsta svårighet är nätt och jämnt 
hörbar. Ett par gånger har jag till och med 
fått 50 vilket innebär att signalen är per
fekt läsbar fastän den inte alls hörs. 

Att S-metrar är med i spelet är väl all
deles uppenbart. För många amatörer, sär
skilt nybörjare, är det S-metern som be
.tämmer, även om den är aldrig så fel
justerad. S-enhetsskalan är ursprungligen 
definierad som ett signalbrusförhållande, 
alltså inte i absoluta mått. Det innebär att 
det är signalens nivå över bruset som av
gör och skulle brusnivån variera från band 
till band ska S-metern i princip omjusteras 
därefter. Det är därför fel att som på kort
vågsbanden "spika" S9 till en viss spän
ning över en viss impedans utan hänsyn 
bör tas till vilket band det gäller. Som all
män regel kan sägas att brusnivån ökar 
när frekvensen minskar och tvärtom. Rap
porterna tenderar alltså till att bli snälla på 
80 meter och väldigt snåla på 10 meter. 
När man sedan kommer till två meter mot
verkas denna tendens i viss mån av kon
verterns förstärkning, men man bör ändå 
hålla ett öga på vad som händer med 
nivåerna. 



Brusnivån påverkas inte bara av vilket 
band det gäller utan även av bandbred
den. Om den inkommande signalnivån är 
helt konstant bör därför användandet av 
en sändningsklass som kräver större band
bredd leda ti ll en lägre rapport än om 
man använder en smalbandigare sänd
ningsklass. Om man t ex har gett 599 på 
telegrafi är det inte alls orimligt att ge 57 
eller 56 på t ex AM även om motstationens 
uteffekt är helt oförändrad. Den egna mot
tagaren plockar upp 10-20 dB mer brus 
och signalen hörs därför sämre. 

Du som vill använda S-metern till att ge 
rapporter med bör därför justera densam
ma en ligt följande. Börja med att kontrol
lera att det brus som hörs i högtalaren 
v~rkligen kommer från det band som du 
lyssnar på. Kör du med konverter + hu
vudmottagare, prova då med att stänga 
av konvertern , om allt fungerar som det 
ska bör brusnivån minska minst 10 dB 
eller fullt hörbart. Detta är ingen garanti 
för att konvertern är riktigt trimmad men 
i alla fall en första kontroll. Helst skulle 
strömmen till första HF-steget kunna bry
tas, varvid resultatet ska bl i detsamma, 
men i dessa tryckta-kretskort-tider är det 
kanske inte så enkelt. Skulle du ha en 
gammal hederlig rörkonverter (som åt
minstone beträffande korsmodulations
egenskaper ofta är transistorkonvertrar 
överlägsna) är det enkelt att dra ur första 
HF-röret. Men låt oss tills vidare anta 
att mottagaren fungerar som den ska och 
att bruset verkligen kommer från det aktu
ella bandet. 

Därefter är det dags att bestämma sig 
för om S-metern ska justeras för fonibruk 
el ler CW-bruk. Ofta är det väl lämpligt att 
välja foni med en bandbredd av 3-5 KHz 
och sedan lägga på ett par S-enheter vid 
CW. Vrid nu S-meter-kranen så att S
metern visar ett (S1) . Kontrollera nu att 
en svag signal ve rkligen lyfter S-metern 
ett stycke. (Inte en nätt och jämnt hörbar 
CW-signal utan en signal som fyller upp 
bandbredden , t ex SSB.) Om så är fallet 
fungerar allt som det ska och om S-me
tern i övrigt är graderad för 5-6 dB per 
S-enhet ska utslaget vara något så när 
rikt igt. Om S-metern inte rör sig alls även 
vid hyggliga signalstyrkor hjälper inte ovan 
beskrivna metod utan då är det något fel 
på AVC-systemet eller själva S-metern. 

När man sedan lyssnar på CW har man 
väl ofta 10-100 ggr mindre bandbredd 
vilket ger 10-20 dB mindre brus varför 
det är rimligt att lägga på 2-3 S-enheter 
på S-meterutslaget. Även om man har 

maximal bandbredd medför örats selekti
vitet att den effektiva bandbredden är av 
ovan nämnd storleksordning varför man 
även då med gott samvete kan lägga på 
ett par S-enheter. Skulle man ha justerat 
S-metern för CW-bandbredd måste man 
på motsvarande sätt dra av eti par S-en
heter vid foni. 

Sist men inte minst : Använd S-metern 
med förnuft och låt hellre örat avgöra, 
om S-metern visar alltför tokigt. 

UNDVIK 145,700 
Sedan många år används 145,700 som 

en slags riksfrekvens för kanaltrafiken i 
Sverige. Den är emellertid samtidigt en 
repeaterutfrekvns (R4), vilket gör att den 
om möjligt bör avvecklas för att undvika 
kollisioner med igång varande repeatrar. 
Kör istället på 145,550, den internationella 
kanaltrafikfrekJensen , eller någon annan 
frekvens ir,om 145,250-145,575, t ex 
145,450, , 45,400 eller 145,350. 

IW1ACL:s FREKVENS 
IW1r",CL har ändrat sin frekvens vid SM

förs ~'!<en till 144,380 ± 20 kHz. 

Till "avdelningen för fula antenner" kom
mer ovanstående (oslagbara?) bidrag från 
SMOFOB som visar en 60° hörn reflektor 
med kapad hörna. Enligt bidragsgivaren 
övergick antennen till kaffevedsstadiet ef
ter en mindre blåst. 
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TESTER 
och 

DIPLOM' 
Spaltredaktör Testledare 
Kjell Nerlich, SM6CTQ Jan Hellenberg, SM0DJZ 
Parkvägen 9 Sleipnersgatan 64, 7 tr 
546 00 KARLS BORG 19500 MÄRSTA Tel. 0760-17937 

Månad 
Datum 

Juni 
21-22 

25 

Juli 
26 
27 
30 

Augusti 
2- 3 

3 
16 
16 
17 
17 
27 
30 
31 

TESTRUTAN 
Trafik- Senaste 

Tid I GMT Test sätt regler QSO med 

1000-1600 All Asian DX Contest FONI 1974:8 Asien 
1815-1930 SARTG Månadstest RTTY 1974 :2 WW 

0800-1100 SCA Sommartest FONI 1973 :617 SM 
0800-1100 SCA Sommartest CW 1973 :617 SM 
1815-1939 SARTG Månadstest RTTY 1974:2 WW 

1801- 1800 YO DX Contest CW/ FONI 1973 :617 VO-stat ioner 
1000-1100 Månadstest nr 6 FONI 1975:4 SM 
0000-0800 SARTG WW-test del 1 RTTY 1975 :6/7 WW 
1600-2400 SARTG WW-test del 2 RTTY 1975 :617 WW 
1000-1100 Månadstest nr 6 CW 1975 :4 SM 
0800-1600 SARTG WW-test del 3 RTTY 1975 :617 WW 
1815-19.30 SARTG Månadstest RTTY 1974:2 WW 
0600-2400 SSA Jubileumstest FONI 1975 :617 WW 
0600-2400 SSA Jubileumstest CW 1975 :617 WW 

Sommarens Test QTC kan erhållas genom SM6CTQ. Test aTC innehåller : 
Tester Reg ler DX-Nyheter aSL-lnformation, och du erhåller den genom 
att sända ett f rankerat kuvert med din adress. Test aTC utkommer den 
15 Juli. 

M6nodstest nr 4 CW M6 nodstest nr 4 SSB 

1. SM2FZA 
2. SM2BJE 
3. SM2EJE 
4. SM2EKM 
5. SM2DQS 
6. SM0FY 
7. SM0 GMG 
8. SM5CLE 

SM0 CER 
10. SM5EKQ 
11. SM2DMU 
12. SM0BDS 

18 11.45 
16 11.47 
16 11.57 
16 11.59 
13 11.45 
1311.59 
11 11.49 
11 11.58 
11 11.58 
10 11.43 
9 11.32 
9 11.55 

13. SK2AT 
14. SM6CVT 

:~: ~~~~~~. 
17. SM5FUG 
18"SM7CMV 
19. SM7AIL 
20. SM5APS 
21. SM6DJI 
22. SM0DJZ 
23. SM5EEY 
24. SM0GNU 

9 11.57 
7 11.32 
7 11.41 
7 11.58 
7 11.59 
6 11.58 
5 11.35 
5 11.58 
2 11.12 
2 11.22 
2 11.26 
1 11.07 

Ei insända logga r: SM2CEW SM3EZK SM5EXE 
SM7BGX SM7DUZ SM0DSG SM0DXT 
Checklogg : SM2E I L 
Totalt deltag 31 stationer 
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1. SM2DQS 
2. SM2FZA 
3. SM2EKM 
4. SM0CER 
5. SM00Y 
6. SM5CLE 
7. SM0DMJ 
8. SM0NR 
9. SM0FOD 

10. SM0 DZH 
11 . SM0CGO 
12. SM2DMU 

25 11.48 
23 11.56 
19 11.31 
19 11.49 
1511.54 
1511.56 
1411.45 
14 11.46 
13 11.37 
12 11.28 
10 11.46 
8 11.48 

13. SK5AS 
14. SK6AB 
15. SM5BGO 
16. SM5EOS 
17. SM5FUG 
18. SM5ADS 
19. SM5EKQ/5 
20. SM0CHB 
21. SM4BTF 
22 . SM7AIL 
23. SK2AZ/2 

7 11.34 
6 11.23 
6 11.30 
6 11.41 
5 11.40 
5 11.55 
411.38 
3 11.08 
3 11.30 
3 11.58 
1 11.48 

Ej insända loggar : SM2CDW SM3YF/mm SM3CJA 
SM5BMD SM5BWG SM5DPS SM6BHK SM6EMY 
SK6AW SM7CMV SM0BYC SM0TW SM0 DSG 
SM0ELK SM0FU I SK0EJ 
Checklogg : SM2CEW 
Tot alt deltog 40 stationer SM2EKM • 



SSA's Jubileumstest 30, 31 augusti 1975 

Här följer reglerna för SSA's stora eve
nemang på testfronten. Med anledning av 
SSA's Jubileumsår 1975 kommer vi att ar
rangera en speciell jubileumstest, som vi 
hoppas att alla kan vara med och tävla i. 
Testen går som två helt separata tester 
CW och Foni, där det gäller att kontakta 
så många andra amatörer som möjligt i 
hela världen och också inom Sveriges 
gränser. Således gäller även SM-SM-kon
takter i denna test medan NON-SM-sta
tioner endast får köra SM-stationer. 

REGLER 

Tid: FONI den 30 aug. mellan 0600 och 
2400 GMT. 

CW den 31 aug. mellan 0600 och 2400 
GMT. 

Frekvenser: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 
MHz. 

Anrop: ca TEST på CW och ca CON
TEST på Foni (NON-SM kallar ca SSA 
resp. ca SSA CONTEST). 

Tävlingsmeddelande: RS(T) + löpnum
mer med början vid 001. Skilda serier CW/ 
Foni. 

Klasser: Endast single-tx och All bands. 
a) Single operator, b) Multi operator, c) 
SWL. Klass a) indelas även i resp. certi
fikatklass. 

Poäng: Endast ett OSO per station och 
band. Varje OSO ger följande OSO-poäng 
SM-station - 1 p, Europeisk station - 3p, 
DX-station (utanför Europa) - 5p. SWL 
får 1 p för varje godkänt loggat medde
lande. 

Multiplar: Varje land enligt DXCC-listan 
ger 1 multipel per band. OSO med SM
stationer ger endast 1 landmultipel per 
band. (Se vidare nedan ang. NON-SM) 

Slutpoäng: Summa OSO-poäng alla band 
multipliceras med summan av alla multi
plar. 

Diplom: De tre bästa i varje klass får 
ett diplom. Dessutom kommer ett speciellt 
deltagar-diplom att utdelas till alla som 
sänder in logg. 

Loggar: Av sedvanlig typ. Tänk på att 
använda separata loggblad för varje band 
och blanda inte CW- och Foni-OSO'n på 
samma loggblad. Summabladet skall inne
hålla deltagarens signal, namn och adress 
samt certifikat-klass. Dessutom den beräk
nade slutpoängen. Loggen skall vara post
stämplad senast den 1 oktober 1975 och 
sändas till SSA's Testledare, SM0DJZ Jan 

Hallenberg, Sleipnergatan 64, 7 tr, 19500 
Märsta. Frankera gärna filatelistiskt. 

Anm: För NON-SM-stationerna gäller 
våra prefix som multiplar per band. O.v.s. 
SM/SK/SL 1-7 + 0 plus SJ9 totalt 35 
per band. De får en poäng för varje OSO. 

Lycka till önskar SM0DJZ 

DX-NYHETER 

A4 Masirah I, A4XVF Cyril (G8SC) Har va
rit ORV 14300 17-18z. 

A6 A6XN ORV 14222 SSB 08z, OSL Mgr 
DJ9ZB. A6XB ORV 14273 SSB 153z. 

A9 OSL-Byrån för alla A9X .. (MP4B . . ), 
är nu PO Box 472, Awali, Bahrain. 

AC3PT Är nu ORT. 
C5AR 14284 SSB 08-09z. 
CE0 W9MR/CE0 14025 CW 22-23z, 

OSL via K3RL Y. 
CZ3EVK PX.! 14170 SSB 2130z, Frank 

är ORV från Wilno, Ontario. 
DM30 Har varit ORV från Leipzig. 
FB8YD Antartica Jeff (F6AOJ) 14105 SSB 

07z, OSL via F9MD. 
HA30 HA30KNA har varit ORV. 
HC1WW Margret har varit flitigt ORV 

på alla band, OSL Mgr K1ALP. 
KM6EB Sam (K4DNU) ORV. OSL till S. 

Kibler, U.S. Naval station, P.O. Box 43, 
EPO San Francisko, California 96614. 

KM6EA Har nu även varit ORV på 10 
och 15 meter. 

KX6BB Bob ORV 14040 CW 23z via 
K3NEZ. 

LU1ZA S. ORKNEY IS, 14270 SSB 19z. 
Han har planer att vara ORV t. o. m. juli 
varje fredag, lördag och söndag på 3740 
SSB, OSX 3775-3820. 

OJ0MA Market Reef 14220 07z. 
SU VE3HEY/SU 14139 SSB 06z. OSL via 

VE3PET, Box 4, Petawawa, Ontario. 
TI9FAG COCO S I, 14025 CW samt 7025 

CW. 
TK Många F-stationer är ORV med detta 

special prefix. 
TK7YAA Prefix! Guy FY7AA 14173 SSB 

0630z, OSL via F200. 
Mellish Reef VK4ABA Ed De Young (ex 

KH6GLU) Kommer att vara ORV månads
skiftet augusti/september. OSL till Ed De 
Young, 52 Aerodrome Rd, Maroochydore, 
aueensland 4558. 

YK1UN 14290 SSB 0930z, OSL via P.O. 
Box 35, Damaskus. 

YZ .. VU-stationer använder detta spe
cial prefix 9 Maj-29 Nov. 

SM6CTQ • 
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QSL-INfORMATlON 

A4XVB 
A6XB 
A6XN 
C2lKM 
W9MR/ 
CE0 

via G4DLG 
via KIDRN 
via DJ9ZB 
via ZLlAIH 
via K3RL Y 

SV0WZ 
SV0WAA 
TI9DX 
TI9WC 
TI9FAG 

via OE3NH 
via W7PHO 
via TI2CF 
via TI2YL 
via HB9AQM 

CT6BY via cn BY Inat I icensed?1 
FB8YD via F9MD TK7YAA via F2QQ 
FC9RY via HB9TL VPIPKW via WB9LTY 
FM0BGG/ via W6HJP VP2ABA via W3HNK 
FG 
FRlZL/ T 
GB21ARU 
GB31ARU 
HB0AFI 
HB0AZD 
HCSEE 
HK0BKX 
HL9KT 
HL9TG 
HL9UB 
IASBFY 
IASDJD 
IASOAK 
lYI 
JY8BH 
JY8HJ 
JY8RA 
JY8ZB 
KL2AMP 
KS6FF 
KV01SU 
KX6BB 
PW4KL 

OZ7EDR 

via F8US VP2SV via K3GYD 
via G3GVV VP8HZ via G3NMH 
via G2BVN VP8KM via K7RDH 
via HB9AFI VP8KR via K7RDH 
via OH2TW VP80B via G4DI F 
via WA8TDY VR3AJ via KH6CIY 
via WA6AHF VR4BS via ZL4NH 
via WA0NNX VSSDB via JA2KLT 
via WA7KYZ WC4SFF via WB4AID 
via W71SG XW8GV via W3RNK 
via 14BFY XW8HP viaJA3VLD 
via 14BFY ZD8PH via WB4RVX 
via 14BFY ZP9AR via DK6KA 
via WA3HUP ZP9CA via DK6KA 
via OH2BH ZW4AKL via PY4AKL 
via DJ3HJ 3V8CA via F6CPU 
via VE8RA SB4CA via G4AWJ 
via DJ9ZB SWIAB via W6DAB 
via WB2FVO SWIAU via W6KNH 
via W6KLI 9LlJM via W4BAA 
via WA0KHF 9NlMM via W2KV 
via K3NEZ 9XSSP via DL80A 
via PY4KL 9Y4MH via VE3MH 

750510/SM5CAK 

Den danska bulletinen sändes söndagar 
kl. 0900 på 3700 kHz SSB via OZ7EDR. I 
regel brukar SK3SSA och OZ7EDR ligga 
på var sin sida om 3700 kHz, då de sän
der samtidigt. 

SP5PWK 

SM0CCE/Kjell har från 
Henry Katowski i Warsza
wa erhållit en del antenn
bilder från klubbstationen 
SPSPWK_ Bilderna visar 
ett imponerande antal fina 
antenner men tyvärr kan 
vi bara återge en del av 
dem_ 
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SM5lK 

WARC-79 
INFÖR WARC 1979 

Ham Radio Report av den 2 maj 1975 
uppgav, att BC-radion är på jakt efter yt
terligare 7 MHz mellan 3 till 27 MHz, vil
ket lär vara mer än dubbelt så mycket 
frekvensspektra som BC-radion disponerar 
av idag på KV. 

Detta föranledde mig att slå upp Prose 
Walker's W4BJ artikel om "Frequency AI
locations" i alC mars 1974. Här följer en 
tabell ur den artikeln om fördelningen av 
tjänster mellan 3-30 MHz: 

Radioastronomi 20 kHz 
Aeronautical 1770 kHz 8% 
Rundradio 2150 kHz 10% 
Amatör 2600 kHz 13% 
Maritimt 3650 kHz 18% 
Fast trafik 10157 kHz 50% 

Detta gäller alltså Region II, som är 
bättre gynnad vid tilldelning av frekvenser 
för amatörer, t ex 3,5-4,0 MHz, 7,0-7,3 
MHz. Jag anser att det beror på en stark 
amatörorganisation (ARRL) som har goda 
kontakter med FCC. 

Dessutom är en hel del av våra frekven
ser på KV pga solfläcksminimum ol'tnytt
jat, alltså 10 m (1,7 MHz) och stundtals 
även 15 m. Enliqt långtidsprognoser lär 
dessa band unaer 1etta sekel i fNtl1'i.tt
ningen uppvisa i genofTIsnitt dåliga conJx. 

I de flesta amatörtidskrifter som jag läst, 
så aviserar man, att det kommer att bli 
en "hård" våglängdskonferens WARC 
1979. 

SMST'K/Frassa 



RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYF 

RTTV Erik Nilsson, SM5EIT 
Lundvägen 3, 
15200 STRÄNGNÄS 

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYF 

UR ÄLDRE SARTG-NE!WS 

Alla ägare till Drake-mottagare har väl 
någon gång ilsknat till över att ljudet för
svinner när man proppar in TU-en i hör
telefonuttaget. Samma besvär finns kanske 
oxo i samband med andra mottagare. I 
SARTG-NEWS nr 6, hösten 1972 beskriver 
6AEN/Lennart en förstärkare m/Drake. Den 
kopplas till heta ändan av mottagarens 
U -pot. Den innehåller bl a 2 transistorer 
och en liten transformator som anpassar 
den direkt till de vanligaste TU-enheterna. 
Sänd adresserat och frimärkt kuvert till 
spalt red så får Du en fotokop av sidan. 

DX-nyheter 
DU1POL Paul Lacap, 11 Makaturing 

St, Quenzon City, D-503, Philippines kl 
1300z 20 m. 

CX7BZ Fred, Box 37, Montevideo, 
Uruguay kl 2100z 20 m. 

5U7BA Niamey Rep of Niger kl 1400z 
20 m. 

WA3JTC/ZP5 Richard Manahan, US 
Milgrp Paraguay, APO New York. Kl 
1300z 15 m. 

9Y4 - - kl 2100z 20 m. 
allt enligt Bosse/6ASD. 

Några råd till den nye printaren. 

Ur en bok för printeramatörer kan 
man saxa : Börja alltid Din sändning 
med ett antal " start". Ej mindre än fem 
st. Därefter två "vagnretur" samt en 
" ny rad " . Till sist ytterligare ett " start". 
Nu är det klart för att sända medde
landet och Du är säker på att Din prin
tarbroders maskin är igång samt skri
ver på ny rad med början längst till 
vänster. 

När Du skall avsluta ett sändnings
pass sänder Du två "vagnretur" och 
en "ny rad ". Därefter ett "start". Då 
är Du säker på att Din maskin kan 
börja ta emot bokstavstecken. 

SKRIVSvARIGHETER ? ? ? ? 

I radiolitteraturen beskrivs ingående den 
rätta handställningen vid sändning av 
morse. Inget nämnes om rätt sitt- och 
skrivställning i samband med skrivmaskin 
eller fjärrskrivare. Många RTTY-amatörer 
försummar säkerligen skrivträningen. 
RTTY är säkert kul bara man sluppit det 
där skrivandet!!! HI Varje amatör som 
skaffat utrustning är naturligtvis ivrig att 
komma ut i luften. Han har inte hunnit 
tänka på skrivträningen. Försök att skriva 
ett tag på maskinen så att åtminstone 
namn och QTH flyter någorlunda. Träna 
oxo in de vanligaste fraserna. Det under
lättar en hel del när man "ligger ute". 

Skaffa en stabil stol, sitt ordentligt med 
rak rygg och båda benen i golvet. Se till 
att maskinen är placerad rakt framför Dej . 
Det är viktigt att den är rätt placerad i 
höjd. Absolut inte på ett vanligt bord. Höj
den skall vara sådan att underarmarna 
skall vara vågrätta eller om Du så vill pa
rallella med golvet. Förr lite under än 
över detta mått. Såga av ett gammalt bord 
och pröva. Du kommer att bli överraskad 
över hur lätt det är att skriva. Träna dess
utom att använda alla fingrarna. Man be
höver nödvändigtvis inte kunna skriva utan 
att se på bordet, men att kunna använda 
alla fingrarna spar tid. Kör gärna med 
remsor till en början. Man är ofta lite 
skärrad under de första QSO-na. Det är 
ju en massa mer prylar att hålla reda på 
vid växling mellan sändning och mottag
ning. Ingen kan ju vänta tills allt är fin
slipat. 

Förr i tiden hade Facit en kurs i ma
skinskrivning. Det finns kanske andra kon
torsaffärer med liknande kurser. Glöm inte 
Hermods m fl liknande institut. Numera 
finns oxo den utbyggda vuxenundervis
ningen. Det viktigaste är att man meto
diskt får träna in rätt skrivställning och 
rätt fingersättning . Glöm inte att det är 
träning träning som susen gör. Lycka till. 
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RESERVERA 16 OCH 17 AUGUSTI FÖR 

SARTG WW-TEST. SE REGLERNA HÄR 

NEDAN. 

SARTG WW RTTY test 1975 

Härmed inbjuder Scandinavian Amateur 
Radio Teleprinter Group till den 5. världs
omfattande RTTY-testen. 

Tider: Tre perioder om åtta timmar 

Per 1: Lörd 16 aug 0000 - 0800 GMT 
Per 2: Lörd 16 aug 1600 - 2400 GMT 
Per 3: Sönd 17 aug 0800 - 1600 GMT 
Band: 3,5 - 28 MHz amatörbanden. En-

dast ett OSO per band räknas. 

Klasser: 

A) Single opr högst 100 watt 
B) Single opr över 100 watt 
C) Multo opr, single TX 
D) SWL 

Testrneddelande: RST och OSO-nr 

Testrneddelande: RST och OSO-nr 
aSO-poäng: Eget land ger 5 poäng, öv-

riga 1, länder i Europa ger 10 poäng samt 
länder i andra continenter 15 poäng. 

Multipler: OBS ENDAST DXCC-LlSTAN 
GÄLLER. Varje land och varje distrikt i 
W/K och VEIVO ger en multipel 

Slutpoäng: OSO-poängen gånger sum
man av multiplarna 

SWL:are Använd samma regler för po
ängberäkning, baserad på avlyssnad stn 
och dess meddelande. 

Loggar: Skall vara poststämplade se
nast den 18 sept 1975. Separat blad för 
varje band. Ange: Band, datum, GMT, mot
stn, sänt och mottaget testrneddelande, 
OSO-poäng och multipler. Bifoga särskilt 
sammanräkningsblad med uppgift om din 
signal, namn och adress samt klass och 
slutpoäng. Loggen sändes till: 
SARGT Test-ledare 
OZ2CJ C J Jensen 
Meisnersgade 5 
DK-8900 RANDERS Danmark 

Diplom: Till landets bäste i varje klass. 
Övrigt: Sänd Dina kommentarer och syn

punkter direkt efter testen till N E Nilsson, 
Lundv 3, 15200 STRÄNGNÄS! I sept-num
ret kan vi kanske få se en prel prislista 
för SM . 
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RTTY DXCC 

Enligt RTTY-journalen har följande stn 
mer än xxx confirmerade länder. 
140 ON4BX . 
130 ON4CK och W3KV 
120 WA3IKK, W5EUN och W50CH 
110 G6JF, 15KG, W3DJZ, W2LFL och 

W50CH 
100 DK3CU, W8CO, 15ROL, W4YG, JA1ACB 

och K8YEK 
Mer än 50 
21 SMOOY 67/57 25 SM5BO 60/52 
28 OZ4FF 67/50 
Under 50 
11 SM6EZD 35/30 

Reservera 16 och 17 augusti för 
SARTG WW-test. Se reglerna på an
nat ställe i detta nr. 

F D PRINTARBRöDER ! ! 
Varför hör eller ser man Dej inte längre 

på blanketten??? Har Du tappat intres
set?? Det kanske är andra bekymmer 
t ex ny bostad med antennbekymmer som 
är skulden. Har Du apparater stående i 
någon garderob? ? Har Du en massa äld
re nummer av SARTG-NEWS liggande på 
en hylla någonstans? ? ? Det finns många 
nya unga RTTY:are som inget hellre öns
kar än att få tag i äldre stillastående ap
parater. Det är oxo en väldig fråga efter 
äldre ex av SARTG-NEWS. Sätt en annons 
om materielen i OTC eller ta kontakt med 
SMSBRO, adress se funktionäsrutan. S
NEWS kan erbjudas spaltred. Tack på för
hand. 

RESULTATLISTAN FRAN VOLTA·TESTEN 
1 K4GMH 34.437,676 36 TF31RA 670.560 
2 W3EKT 33.156.432 390Z2X 547.433 
3 DLOTD 16.717.044 43 SMOOS 482.391 
4 ISWT 14.337.440 46 SM6EZD 348.680 
5 11YTL 14.295.600 51 OZ4DZ 159.852 
6 16NO 13.211.968 52 SM5EEY 154.800 
7 18AA 9.733.300 58 SM6ASD 94.920 
8 K4YZV 6.999.980 63 SM7GE 46.320 
9 W3CRG 6.127.440 69 OZ8GA 18.216 

10 K6WZ 4.649.472 74 SM5APS 6.300 
27 SM2EKM 1. 177.()"()8 75 SL5AR 5.920 
29 SK5AA 968.100 76 SMOASW 3.724 

RESULTATLISTAN 7. GlANT RTTY TETSEN 
Ploc Coli 
1 W3EKT 
2 K4GMH 
3 WA3JTC/ZP5 
4 18AA 
5 11YTL 

23 SL5AR 
26 SM5BKA 
29 SM6ASD 
31 SM5FUG 
36 SMOOS 
39 LA21J 
51 SM6EZD 
55 LAlV 
60 SM6ANW 

Poäng Mult QSO Slutpoäng 
1725 71 151 17.799.760 
1653 63 145 14.206.226 
1876 83 41 6.348.028 
1075 52 115 6.299.930 
953 57 100 5.343.458 
249 27 62 416.826 
274 26 51 363.324 
238 24 49 279.888 
261 22 46 264.132 
176 17 42 125.664 
140 17 36 85.680 
41 12 17 8.364 
57 6 17 5.814 
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Rävjakt 

Leif ZettervaII, SM5EZM 
Stångjärnsgatan 139 
724 73 VÄSTERAS 

Pejlsäsongen är nu i sitt intensivaste 
skede. Från Gotland berättar SM1 EJM om 
följande POÄNG-RÄVJAKTER : 

P1-P3 är redan färdigsprungna vid 
pressläggning . 

P4 går 750627 fred . 18.00 dag . HOMA
bladet. 

P5 går 750712 lörd. 15.00 dag. Lickers
hamn SM1-FIELDDAY. 

P6 går 750713 sönd. 09.00 dag. Lickers
hamn SM1-FIELDDAY. 

P7 går 750802 lörd. 14.00 dag. Kronvald, 
Eksta. 

P8 går 750808 fred . 20.00 natt. VOK-
bladet. 

P9 går 750816 lörd. 14.00 Lickershamn. 
P10 går 750830 20.00 HOMA-bladet. 
Rävjägare vilka gästar ön är välkomna 

att springa rävjakt på Gotländskt vis. Vänd 
Er till SM1 EJM eller SM1 CIO för närma
re informs. 

NM och FM 1975 

Erinras om NM och FM i rävjakt som 
arrangeras av Radioamatörklubb Kuopion 
Seitoset rf (OH7AA) den 26 juli 1975. Täv
lingsplatsen ligger vid Atrain semesterby, 
30 km från Kuopio i riktning Joensuu. 

Serier : 
NM-FM mästerskap (individuellt) 
Allmän (20-35 år) 
Old boy (över 35 år) 
Damer 
Juniorer (under 20 år) 
Nordisk landskamp. Två bästa från varje 

land. 
Anmälan senast den 15 juli 1975 till 

Pentti Laine, OH7QU. 

Huuhank. 12 B 21. SF- 70600 KUOPIO 60. 
Deltagaravgift: 15: Fmk pr person. 

Program: 

25.7 kl. 15.00 Samling i Atrain , med väl
komsttal , rävjaktsövningar, 
bastu, avkoppling, dans 
o s v. 

! 

26.7 kl. 08.30 Morgonmål, namnupprop 
etc. 

11.00 Tävlingen börjar. 
14.00 Tävlingen slutar. 
17.00 Middagsmål, prisutdelning, 

underhållning, dans. 
27.7 kl. 11.00 Lunch, lägrets avslutning. 

Semesterbyn i Atrain. 

SM I RÄVJAKT 1975 

Linköpings Radioamatörer, LRA, inbju
der till svenskt mästerskap i rävjakt den 
23 och 24 augusti 1975. 

Preliminär tidplan : 

Lördag 
1400-1830 Sekretariatet öppet 
1830-2000 Upprop och avfärd till start-

plats 
2000-2300 Natt jakt 
2100-2400 Nattsmörgås, varma och kal

la drycker 
Söndag 
0700 
0730-0800 
0800-0900 

0900-1200 
1230-1400 
1400 
1700 

Rävälg 
Frukost 
Upprop och avfärd till start
plats 
Dagjakt 
Lunch 
Prisutdelning 
Allt klart 
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Preliminära kostnader: 
Anmälningsavgift 15:-
Inkvartering ca 20:-
Matkostnader ca 35:- (nattmål, frukost, 

lunch) 

Separat inbjudan med fastställda avgif
ter kommer att tillställas landets amatör
radio- och rävjaktsklubbar samt deltagar
na vid 1974 års SM. Förfrågningar kan 
ställas per brev till LRA eller per telefon 
till SM5AFU Göran Wahlström, 013-
104208, eller Bengt Lundin , 013-70313. 

Anmälan senast den 1 augusti 1975 till 
LRA, Box 5008, 580 05 Linköping. 

"Rävar" kan få uppleva mycket. 

Rävjägaren var på väg mot sin " sista" 
räv, kom i "närstrid" men han orkade ej 
riktigt ända fram under rävens sändnings
pass. Jägaren hade av ljudstyrkan kommit 
till slutsatsen att räven var inom 25 meters 
avstånd , han stannade upp, spanade om
kring fick till sin stora glädje syn på en 
grön antenntråd hängande från en tall 
ned mot ett stort timmerupplag. Jägaren 
som hade bråttom och väldigt kort stubin 
började rota runt och i timmerhögen, ryck
te i tråden som satt fast. Började med 
mycket hög röst säga fula saker om lämp
ligheten att gömma folk i timmerhögar. 
När åtta minuter gått och räven började 
sända pejlade han sig 10 meter bort till 
räven vilken visade tecken på munterhet 
över hans solo. Av detta kan man lära sig: 
även rävar kan ha blindgångare. 

• 

Med sommar 

följer aven 

åska ... 

.. . jorda 

antennerna 
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INSÄNT 
"BEST 73 TO YOUR FAMILY" 

Vid OSOn med sydeuropeer har man 
länge hört denna avslutning från motsta
tionen - därnere har ju familjen (och 
släkten) en större plats i allas medvetan
de än här. Hälsningen är säkerligen väl
ment, kanske ibland slentrianmässigt ut
slungad, och förekommer allt oftare också 
mellan svenska amatörer. För den som 
varken har fru eller barn, ger denna OSO
avslutning en besk eftersmak. Inte nog 
med att man i tidningar, TV och i brev
lådans reklammassor ständigt påminns om 
sin ensamhet - nu börjar ens amatörvän
ner också, och detta som avslutning på ett 
vanligen lättsamt och trevligt menings
utbyte. 

Sens moral : hälsa till motoperatörens 
familj bara om Du är säker på, att han har 
sådan! 

Drop-out of society 

ELEKTRONIKUTBILDNING 

I OTC 3/75 annonserade Eslövs Folk
högskola att de under hösten skulle an
ordna en elektronikkurs med sikte bl a på 
att eleverna skulle kvalificera sig för ama
törradiolicens. SM7DZW, som är lärare vid 
folkhögskolan, meddelar att de fått en del 
förfrågningar och att det fortfarande finns 
platser kvar för sådana som vill skaffa sig 
erforderliga kunskaper i en trivsam miljö. 

Adressen är : Eslövs Folkhögskola, 241 00 
ESLÖV. 



NÄR HÖRS JAG VAR? 
RADIOTRAFIKPROGNOS mitten i uni-mitten augusti ) 
Solfläckstal 17 

SM5BKZ 

I Tid i GMT I Max S på bond 
Riktning 

I I 00-03 03-{)6 06-{)9 09-12 12-15 15-18 18--21 21-24 10 15 20 40 80 

JA 00620 02600 03600 03520 03640 02651 00672 00530 09 09 12 18 18 

VU 00652 04620 05500 04500 03720 04872 02887 00786 09 08 17 18 19 

VK Ikart) 01500 03400 04500 02500 00630 00654 00753 110620 07 08 21 17 18 

VK (lång) 00642 00541 00420 00300 00000 00000 00100 01620 23 23 00 00 00 

MP4 00675 05720 06720 05720 03730 05882 05997 00887 19 19 19 20 20 

El 00677 00654 04820 04700 04700 05820 17983 01886 20 20 20 2l 01 

ZS 00045 00132 03600 03600 03500 02620 00054 00044 10 09 17 18 01 

W2 00676 00443 00432 00620 00610 00620 00620 00862 22 22 23 02 02 

W6 00620 00742 00520 00220 00310 00300 00400 00510 23 23 00 04 04 

XE 00654 00565 00231 00220 01300 03300 03400 01530 19 17 00 03 04 

PY 00454 00132 00010 02400 03300 03300 04520 01564 20 20 21 21 03 

OA 00655 00665 00731 02600 02400 02400 03500 02641 2l 2l 08 03 04 

KH6 Ikort) 00600 00710 00720 00610 00500 02400 02400 02500 19 19 07 06 06 

KH6 (lång) 00630 00762 00500 00400 00400 00520 03630 02510 2l 21 20 04 04 

F IParis) 00088 00588 00696 00685 00586 00586 00688 00588 20 20 20 07 20 

Huvudtabellen : Förväntat S-meterutslag på 10-15-20-40-80 mb vid varie tretimmarsinterval l. 
Högra tobellen: Tidpunkt för kraftigaste signalstyrka för aktuellt band . 

SMSBKZ FRÅGAR 

Prognoserna har nu förekommit i aTC 
under ca ett års tid och jag är intresserad 
av att höra om de kommer till användning 
och om jag skall fortsätta med detta arbe
te. Ni som har använt er av dem kan ju 
på ett lämpligt sätt höra av er så att jag 
kan få fram ett statistikunderlag. Ni som 
tycker att de inte är av intresse bör också 
höra av er. Samma gäller om ni önskar 
att prognoserna skulle presenteras på nå
got annat sätt. 

Det verkar som om solfläcksminimum 
nåtts och att det inte blir så mycket säm
re konditioner än vad det är nu. Tyvärr 
verkar det som om även nästa maximum 
blir lågt. 

Stig Schyffert, SM5BKZ, Vallstanäs
vägen 51, 19040 ROSERSBERG. 
Tel. 0760-35969. 

SMSTK MEDDELAR 

SPECIELL TERMINOLOGI 

ELF Extremely Low Frequency 30-300 Hz 
VF Voice Frequency 300-3000 Hz 
VLF Very Low Frequency 3-30 kHz 
LF Low Frequency 30-300 kHz 
MF Medium Frequency 300-3000 kHz 
HF High Frequency 3-30 MHz 
VHF Very High Frequency 30-300 MHz 
UHF Ultra High Frequency 300-3000 MHz 
SHF Super High Frequency 3-30 GHz 
EHF Extremely High Frequency 30-300 

GHz. 
Denna terminologi kan vara bra att kän

na till. Vissa delar av den kommer säkert 
att användas vid WARC 1979 (World Admi
nistrative Radio Conference 1979). För
handlingarna förutses enligt Region I News 
jan. nr 1975 att pågå i 12 veckor. 

SM5TK 
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Radioscouting 
Nordjamb -75 

Amatörradio 

Under tiden 29 juli-7 augusti kommer 
LC1J att vara igång på alla band från 
Lillehammer i Norge. 

Olika LC1J stationer kommer att operera 
på SSB, CW, RTTY, SSTV och VHF FM. 
Det kommer troligtvis även att finnas möj
lighet att köra via Oscar 6 och 7. Ett see
ciellt Jamboree QSL-kort kommer att san
das till alla stationer som kontaktar LC1J 
eller sänder en lyssnarrapport. 

LC1J kommer att dagligen utväxla bil
der från scoutaktiviteter på lägret med 
hela världen via SSTV. 

LC1J kommer att använda de interna
tionella scoutfrekvenserna : 

80 m 
SSB 3740 
CW 3590 

40 m 
7090 
7030 

20 m 
14290 
14070 

Frekvenser på VHF FM 

15 m 
21360 
21140 

10 m 
28990 
28190 

Repeater R8, en speciell repeaterstation 
LA5JR (LA5 Jamboree Repeater). 

Repeater R6, norska reg ionala repeatern. 
145.500 mobil anropsfrekvens. 

145.000 för vanlig trafik. 
145.850 Skandinavisk scoutfrekvens. 
För att få operera från LC1 J kan alla 

amatörer mot uppvisande av sin egen 
licens erhålla speciell Jamboree Amateur 
Radio Licence och bli medlem i LC1J In
ternational Operation Team. Denna licens 
tillåter även trafik från egna privata ama
törstationer inom lägerområdet om ope
ratören har en temporär norsk licens. Vi
dare upplysningar om den tillfälliga norska 
licensen kan fås av LC1J station manager 
Tom Victor Segalstad, LA4LN P.O. Box 31 , 
Smedstad, Oslo 3, Norge. 

Byggverksamhet 

Scouterna kommer att få bygga en en
kel elektronisk "grej" med olika använd
ningsområden t ex morsesummer hustele
fon o s v. Det kommer att finnas en in
struktör på 6 scouter. 

Scoutronies aktiviteter 

Det programmet består av fyra avdel
ningar 

284 

Birger Fahlby, SM7CZV 
Klockarevägen 12 
280 62 HANASKOG 

1. Scout elektronisk Center. Här kommer 
det att demonstreras olika tekniska ap
parater. 

2. Scout test fält. Här kommer det att de
monstreras små portabla radiostationer. 

3. Utställning och demonstration av ama
törradio. 

4. Radioscoutaktivitetscenter. Här kommer 
det att visas diabilder över radioscout
verksamheten . 

Rävjakt 

Här kommer scouterna att få pröva på 
radiopejlingorientering . 

Vidare upplysningar kan fås av SM7CZV, 
Birger Fahlby, Klockarevägen 12, 28062 
Hanaskog. 

• 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN i RADIO-
PEJLORIENTERING går den 23-24 
augusti i Linköping. 

Hi •••• 

För att lättare kunna åtskilja de olika 
betydelserna, av den för radioamatören be
kanta förkortningen " HI" , som ju beteck
nar (allmänt) skratt på såväl telegrafi som 
foni, torde följande alternativ kunna in
föras: 
HA 
HE = 
HI 
HL 
HO = 
HÖ = 

skadeglatt skratt 
hysteriskt, förtvivlat skratt 
vanligt s k fnitter 
ljudlöst leende 
krampaktigt gapskratt 
skrockande skratt 

Den enskilde amatören förstår säkert 
hur stor betydelsen är att ett system enligt 
ovanstående införes. Speciellt vid telegra
fi, då operatören inte muntligen hörs, kan 
han/hon sitta där och " skratta" för sig 
själv utan att den specifika skratt-typen, 
vilket är av allmänt intresse, framlägges. 

73! Alltid med ett leende 
SM5EBW/Kjell 



CW-hörnan 
Kurt Franzen, SM5TK 
Box 13 
15013 TROSA 

Vi noterar inför sommaren att 

SSAs Midsommarträff äger rum på mid
sommardagen från kl. 0000 till kl. 2400 den 
21 juni mellan 3560-3580 kHz. Då träffas 
vi för en stunds avstressande " lumptugg
ning" per handpump (dvs en vanlig tele
g rafnyckel) och låter således el-buggen 
och/eller mikrofonen vila ett slag . Delta
garna söker varandra med "co SMH" , där 
H står för både handpump eller " hand
stil ". Du har nämligen rösträtt som delta
gare att ge Din röst åt den som Du tyc
ker låter bäst. Precis som under SSAs 
nyårsträff. Det enda Du sedan ~ehöver 
göra är, att senast 14 dagar efter traffen t.11I 
övertecknad sända en lista på under traf
fen körda stationer med en markering för 
den Du givit Din röst. Du kan också bifo
ga kommentarer om vad Du g illar den här 
midsommarträffen. Resultat med kommen
tarer kommer i OTC. 

SK5SSA telegrafisändningar gör nu 
sändningsuppehåll under sommaren och 
återkommer i september. 

SSA CW-prov nr 11 (mars 1975). En re
sultatlista har insänts till SM6CTO/Kjell , 
som i fortsättningen redigerar det stoff 
som insänds av SSA CW-grupp under nå
gon form av " Traffic Department". Allt för 
att avlasta vår gode red. Sven/-WB och 
få honom att sitta kvar länge. 

Mot hösten har med all säkerhet CW
hörnan en del nyheter att rapportera inför 
SSAs CW-program liksom om den skan
dinaviska CW-gruppen SCAG. Till dess 
läser vi lite amatörhistoria hämtad ur den 
amerikanska " Radio Amateur's Handbook" : 

Transatlantisk utveckling eller Med CW 
över Atlanten. 

(En av pionjärerna under den första två
vägs transatlantiska förbindelsen, Fred 
Schnell/W4CF avled den 14 april, 1975 i 
Bradenton, Florida.) - I början på 20-ta-

let så började amatörerna drömma om att 
komma över Atlanten med sina radiosänd
ningar. I dec. 1921 sände ARRL Pa~.1 F 
Godley/2ZE till Europa med den basta 
tillgängliga mottagarutrustning som fanns. 
Försökssändningar gjordes och 30 st. ame
rikanska stationer hördes. Under 1922 gjor
des en annan test och 315 amatörer log
gades av europeerna. En fransk och två 
brittiska stationer kunde höras av amerI
kanarna. 

Nu koncentrerade man sig på en enda 
sak : Tvåvägsförbindelse över Atlanten. 
Det måste vara möjligt - men hur? Mer 
effekt? Många amatörer använde redan 
max. tillåten effekt. Bättre mottagare? Man 
använde superheterodyner. Men vad sägs 
om de ostörda våglängderna under 200 m! 
De som andra utdömt som värdelösa -
men det hade de också sagt om 200 m. 
Således, under 1922 testade man på 130 
m mellan Hartford och Boston med upp
muntrande resultat. Tidigt under 1923 ut
fördes lyckade tester under ARRLs led
ning på våglängder ner till 90 m. Rappor
terna utvisade då att "som våglängden 
minskade, så blev resultaten bättre". Na
turligtvis tände amatörerna ordentligt på 
detta och spänningen och förväntningarna 
steg. 

Slutligen, i nov. 1923 efter några måna
ders förberedelser nåddes tvåvägsförbin
delse över Atlanten , när Fred Schnell/1MO 
och John Reinartz/1AXM (senare K6BJ) 
under flera timmar samtalade med Deloy/ 
BAB i Frankrike. Alla tre stationerna på 
110 m. 

Andra amatörer sökte sig sedan ner till 
100 m och fann, att de också kunde över
brygga Atlanten i två-vägs kontakter. KV
eran hade börjat! 

Frasse 

Olja handpumpen till 21 juni! 
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AMSAT 

EKVATORPASSAGETIDER FÖR OSCAR 6 OCH OSCAR 7 

Juni 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Juli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

286 

Varv 
12255 

276 
285 
297 
310 
322 
335 
342 
355 
372 

385 
397 
410 
422 
430 
442 
460 
473 
485 
498 
510 
517 
530 
548 
560 
573 
585 
598 
605 
618 
635 
648 
660 
673 
685 
693 
705 
723 
736 
748 
761 

Tid Z 
0808 
0708 
1738 
1638 
1733 
1633 
1727 
0652 
0747 
1622 

1717 
1617 
1712 
1612 
0732 
0632 
1702 
1757 
1657 
1752 
1651 
0615 
0711 
1741 
1641 
1736 
1636 
1731 
0656 
0751 
1626 
1721 
1621 
1716 
1616 
0735 
0635 
1705 
1800 
1700 
1755 

Long Wo 
172 
157 
315 
300 
314 
299 
312 
154 
167 
296 

310 
295 
309 
294 
164 
149 
306 
320 
305 
319 
303 
145 
158 
316 
301 
315 
300 
313 
155 
168 
297 
311 
296 
310 
295 
165 
150 
307 
321 
306 
319 

Varv 
2727 
2739 
2757 
2769 
2782 
2794 
2807 
2814 
2826 
2844 

2857 
2869 
2882 
2894 
2902 
2914 
2932 
2944 
2957 
2969 
2982 
2989 
3002 
3020 
3032 
3045 
3057 
3070 
3077 
3089 
3107 
3120 
3132 
3145 
3157 
3165 
3177 
3195 
3207 
3220 
3233 

_m~~ 
AU". '''. C'~'.' .... / U,'. W. ~'""'N' 

Tid Z 
0835 
0735 
1804 
1703 
1757 
1657 
1751 
0716 
0615 
1644 

1738 
1637 
1732 
1631 
0751 
0650 
1719 
1618 
1713 
1612 
1706 
0631 
0725 
1754 
1653 
1748 
1647 
1741 
0706 
0605 
1634 
1729 
1628 
1722 
1622 
0741 
0640 
1709 
1609 
1703 
1757 

Long Wo 
179 
164 
321 
306 
319 
304 
318 
159 
144 
301 

314 
299 
313 
298 
168 
152 
310 
294 
308 
293 
306 
148 
161 
318 
303 
317 
302 
315 
156 
141 
298 
312 
297 
310 
295 
165 
150 
307 
292 
306 
319 

Mod 
B 
A 
B 
A 
X 
A 
B 
A 
B 
A 

B 
X 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
X 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
X 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
X 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
X 
B 



Aug 
1 12773 1655 304 3245 1657 304 A 
2 780 0620 146 3252 0621 145 8 
3 793 0715 159 3265 0716 159 A 
4 811 1745 317 3293 1745 316 8 
5 823 1645 302 3295 1644 301 A 
6 836 1740 316 3308 1738 314 X 
7 848 1640 301 3320 1638 299 A 
8 861 1735 314 3333 1732 313 8 
9 868 0700 156 3340 0656 154 A 

10 881 0754 169 3353 0751 167 8 
11 898 1629 298 3370 1625 296 A 
12 911 1724 312 3383 1719 310 8 
13 293 1624 297 3395 1618 294 X 
14 936 1719 311 3408 1713 308 8 
15 948 1619 296 3220 1612 293 A 
16 956 0739 166 3428 0732 163 8 
17 698 0639 151 3440 0631 147 A 
18 986 1709 308 3458 1700 305 8 
19 999 1804 322 3471 1754 318 A 

Onsdagar, dom märks med mod X, är reserverade för speciella experiment och 
repeatrarna i Oscar 7 får ej användas, även om de är tillslagna. 

Då det är förenat med en del arbete att ta fram underlaget för listorna och då de 
dessutom tar stor plats i OTC, vore det intressant att veta, hur många som vill ha 
denna information. Pse meddela red. eller mig. Är intresset lågt blir detta de sista lis-
torna som publiceras. 

Trevlig sommar önskar 

10 mb öppet? 
10metersfyrar 

Följande 10m fyrar ingår i det såkalla
de " International 8eacon Project" under 
ledning av G3DME/Allan. Projektet har 
tillkommit under de sista åren som mot
vikt mot verkningarna av solfläcksminimum. 
Nu har man alltså möjlighet att konstatera 
om det är condx på 10 m genom att lyss
na på dessa fyrar som är igång 24 tim
mar om dygnet: 

28,195 MHz DL01GI (Nära Salzburg) OSY 
till 28,200 MHz kl. 00-05 min. 

28,190 MHz 388MS (Mauritius) OSY till 
28,200 MHz kl. 05-10 min. 

28,185 MHz G83SX (Sussex) OSY till 28,200 
MHz kl. 10-15 min. 

28,180 MHz 584CY (Limasoll) OSY till 
28,200 MHz kl. 15-20 min. 

28,175 MHz VE3TEN (Ottawa) OSY till 
28,200 MHz kl. 20-25 min. 

28,160 MHz PY1 CK (Rio de Janeiro) OSY 
till 28,200 MHz kl. 35-40 min. 

Planerade fyrar 
28,170 MHz ZL2MHF OSY till 28,200 MHz 

kl. 25-30 min. 

SM5CJF 

28,165 MHz VP98A OSY till 28,200 MHz 
kl. 30-35 min. 

28,155 MHz A9X . . . OSY till 28,200 MHz 
kl. 40-45 min. 

28,150 MHz WA1108 OSY till 28,200 MHz 
kl. 45-50 min. 
ZL2MHF och VP98A kan förväntas att 

komma i drift under det första halvåret 
1975. Däremot saknas uppgifter om den 
kompletta anropssignalen och igångsätt
ningsdatum för A9X ... på 8ahrein Island. 

Planer finns tydligen också på en fyr 
i Californien, K6HME. 

F n är det blott DL01GI som har anord
ning för automatisk frekvensskift till 28,200 
MHz. Meningen är alt amatörer över hela 
världen bara skall behöva ställa in motta
garen på 28,200 MHz och sålunda under 
loppet aven timme få reda på om condx 
föreligger och åt vilket håll. 

9G1 LZ/Andrew har under 1974 systema
tiskt lyssnat på 388MS och 584CY och 
därvid kunnat bekräfta att dessa fyrar va
rit igång utan avbrott. T o m under krigs
handlingarna förra året på Cypern. 

SM5TK 
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Från distrikt och klubbar 

SM5 

Jag inleder den här spalten med att 
tacka medlemmarna inom femte distriktet 
för det stora förtroendet - en ny period 
som DL på två år. Här följer en förteck
ning på de distriktsfunktionärer som är 
både medlemmar, grupper och klubbar 
samt DL till stor hjälp inom femte distrik
tet : 

SM5 Organisation : 
DL5, SM5TK Kurt Franzen , Trosa. 

SM5 Kontaktmän (KM): 
Arboga Radiokl ubb/ARK: 

SM5GZ, Berndt Fröden 
Mista : 

SM5CJF, Lennart Arndtsson 
Enköping: 

SM5BZH, Seppo Lilia 
Eskilstuna: 

SM5DNC, Carl Maback 
Fagersta: 

SM5YP, Folke Nardlund 
Finsp6ng: 

SM5BTB, Sven Johansson 
Gnesta: 

SM5EJN, Jan Ancker 
Hallstahammar : 

SM5CHW, Bengt Hedbom 
Katri nehol m: Vice DL5, SM5ACQ Donald Olofsson, Väster6s. 

QSL-distriktschef (QDC), SM5CAK Lars-Erik 
Bohm, Motala. 

SM5CYI, Tore Dannerud 
Linköpings Radiaamatörer/LRA : 

SK5SSA QSL-manager (QM), SM5EFW Gunnar 
Olsson, Nyköping. 

SM5CD, Gunnar Persson 
Motala: 

SM5 QSL-ombud (QO) enligt QDC lista, varav 
en del också fungerar sam kontaktmän (KM) en
ligt nedan. 

SM5CAK, Lars-Erik Bohm 
Norrköpings Radioklubb/NRK: 

SM5U I, Eric Blomgren 
SM5 Handikapp-kontaktman (HKM), SM5FfQ Lars 
Göransson, Linköping. 

Nyköpings Söndareamatä rer/NSA: 
SM5AQB, Klas Eriksson 

QO (QSL-ombud) finnes på fäljande platser: 

ARBOGA SM5FF 
BOXHOLM SM5T A 
BALSTA SM5BKI 
ENKOP ING SM5CVC 
ESKI LSTUNA SM5AXT 
FAGERSTA SM5YP 
Fl NSPANG SM5BTB 
GIMO SM5EPP 
GNESTA SM5EJN 
KATR I NEHOLM SM5DZG 
KISA SM5EBG 
KNIVSTA SM5CQR 
KNUTBY SM5EST 
LlNKOPING SM5AYY 
LANNAHOLM SM50N 
MJOLBY SM5CNQ 
MOTALA SM5CAK 
NORBERG SM5CAH 
NORRKOPING SM5UI 
NYKOPING SM5RC 
RIMFORSA SM5DLO 
SALA SL5ZYJ 
SKUTSKAR 
SKARP LINGE 
STRANGNAS 
SODERFORS 
SOD ERKOPING 
TIERP 
UPPSALA 
VINGAKER 
VASTERAS 
ATV IDABERG 
OSTHAMMAR 

SM5GJB 
SM5EIT 
SM5DNI 
SM5DTO 
SK5CG 
SM5DSV 
SK5EW 
SK5AA 
SM5BXC 
SM5ASV 

John Wirselius, Box 44, 73200 Arboga 
Lars Palmkvist, Ringvägen 8, 59010 Boxholm 
Kurt Nyman , Vetevägen 20, 19060 B61sta 
Sune Aminder, Tallörisgatan 48. 199 00 Enköping 
Raimo Hallgren, Box 262, 63103 Eskilstuna 
Folke Nordlund, Planetvägen 8, 77300 Fagersta 
Sven-Olov Johansson, As, Sonstorp, 61200 Fi nspång 
Sven-Olof Skoog, Lysta, Box 4004, 74052 Gimo 
Jan Ancker, Box 143, 150 10 Gnesta 
Stig Kristiansson, Tr6dg6rdsgatan 11 E, 64100 Katrineholm 
Bengt Kindestam, Linnegatan 23, 59040 Kisa 
Rolf Gustafsson, Södervägen 11 D, 741 00 Knivsta 
I ngemar Wester, Biörkvägen 20, 76030 Knutby 
Stig Roskvist. Skogstorpsvägen 24, 590 60 Liungsbro 
Ulf And reasson, Järnvägstation, 74011 Lännaholm 
Arne Andersson, Lundsbo 1, Hassia, 59600 Skänninge 
Lars Erik Bohm, Stora Angesby, 591 00 Motala 
Stig Lönn, Tretorpet 493, 77800 Norberg 
Er ic Blomgren, Box 87, 601 02 Norrköping 
Matz Biureen, Box 2040, 611 02 Nyköpi ng 
Yngve Larsson, Kägenäs, Brokind, 59041 Rimforsa 
FRO, Avd 486, Box 52, 73300 Sala 
vio SM3 
Jan-Ola Helgesson, Julö 2745, 81065 Skörplinge 
Nil s Erik Nilsson, Lundvägen 3, 15200 Strängnös 
Be rtil Berglind, Ostermalmsgatan 8 A, 810 60 Söderfors 
Christer Svensson, Högmark, 61400 Söderköping 
Föreningen BBU , Box 47, 74060 Orbyhus 
Artur Jacobsson, Fyris lundsgatan 36 3 tr., 75590 Uppsala 
W. R. A. K. Box 1, 64300 Vingåker 
VRK, Box 213, 721 06 Västerås 
Karl Axel Axelsson, Bäckfallsv. 4 59700 Atvidaberg 
Ingemar Gidfors, Villagatan 17, 74070 Osthammar 

QSL sändes till respektive QO omkring den 27 varie månad. Enligt önskem61 göres uppeh611 under 
iuli månad. 

SM5CAK/Lars eric 
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Sala, 
SM5B FJ, Leif Hommorström 

Strängnäs & Mariefred , 
SM5E IT, Erik Ni lsson 

Uppsala Radiaklubb/URK, 
SMSCUl, Rune Larsson 

Vingåkers Radiaklubb/WRAK, 
SMSAKU, Jan Hommorbrink 

Västerås Radiaklubb/VRK, 
SM5ACQ, Donald Olofsson 

Atvidaberg, 
SM5BXC, Karl-Axel Axelsson 
Dessa KM skall både till DL och andra in

tresserade kunna lämna information om den ra
dande amatörradioaktivitetn på orten. Dessutom 
har vi en grupp för VHF-verksamheten kollad 
UK5. Däri ingår, 
Arboga Radioklubb/ARK, 

SM5EFP, Lars-Erik Akerman 
Gnesta, 

SM5EJN, Jan Ancker 
Linkäping & Motala, 

SM5DJH, Olle Holmstrand 
Norrköpings Radioklubb/NRK, 

SM5F J, Bengt Brol i n 
Nyköpings Sändaream./NSA, 

SM5BOF, Stig Sande" 
Uppsala Radioklubb/URK, 

SM5CU I, Rune Larsson 
Västerås Radioklubb/VRK, 

SM5EHN alt. SM5DMQ 
Vingåkers Radioklubb/WRAK, 

SMSAKU, Jon Hammarbri nk 
UK5 ä r meningen att fungera som distriktets 

forum i VHF-frågor, t ex på distriktsmöen. 
Slutligen har vi SM5 distriksråd (DR) där föl

iande medlemmar ingår som konsulter till DL : 
SM5ACQ vDL Västerås 
SM5CAK Motala 
SM5E FW Nyköping 
SM5AQB Nyköping 

En del av verksamheten finansieras av distrikts
kassa IIfn-pengar). Detta är enda möiligheten 
för DL att täcka verksamheten inom SM5, som 
omfatta r över 600 medlemmar inom 4 län. 
V. v. meddela ev. fö rändringar och önskemål! 

SM5-distriktsmöte 1975 kommer att hål
las i höst i Motala troligen i början på ok
tober. Närmare besked kommer i nästa nr 
av aTC. UK5 får förbereda sig för sam
manträde liksom övriga KM. Möjligen blir 
det distriktssamråd i början av sept. i 
Vagnhärad . Det gäller att dryfta årsmötets 
motioner nr 1, 2 och 11 som blev bakgrund 
för att samla in " tyckanden " avsett att 
överlämnas till SSAs utbildningsfunktionär 
SM0GEM. 

Eskilstuna har samlat sig till en större 
grupp under ledning av SM5DNC, över 20 
amatörer och en klubb börjar skymta. - I 
östra Sörmland har bildats en Trosa-Vagn
häradsgrupp (av Nyköpings Sändareama
törer/NSA). som samlas hemma hos var
andra. Antal omkring 10 st. - Norrköpings 
Radioklubb har fått en ny medlem, Einar 
f. d. SM0CBC nu alltså SM5. -CBC har 
följt SMHls flyttning ner till " Peking". 
-URK Uppsala Radioklubb sänder regel
bundet, liksom andra radioklubbar inom 

SM5, klubbmeddelanden till DL5. URK har 
rest en mast vid klubbstugan för bl a 
VHF-antenner. -SM5 kända profil i Norr
köping, SM5FJ/ Bengt fick SSAs hedersnål 
på årsmötet för sina insatser på VHF
området. -FJ har fortvarande varvtalet 
uppe nu som ordf. för NRK. Vi gratulerar 
Bengt! -ACa fick också en nål för sina 
gärningar i amatörradions tjänst. Bravo 
Donald! Om -ACa och Västerås Radio
klubb kan vi se i varje nr av aTC under 
SK5SSA telegrafisändningar. - Jag är 
också å SM5 vägnar vy glad åt Erik i 
Strängnäs/SM5EIT insatser för aTC och 
RTTY-spalten . - Kolmårdsrepeatern står 
kanske inför en snar lyckad lösning inom 
kort. Kontakter mellan Norrköping och Ny
köping avgör. Slutligen - lyssna på DL5-
kanalen 3615 kHz på söndag f m, kanske 
finner Du DL5 där. Stoff till SM5-spalten 
välkommet. 

DLS, SMSTK/Frasse 

RADIOKLUBB BILDAD I BORLÄNGE 

Torsdagen den 27 februari skrevs det 
rad iohistoria i Borlänge. På initiativ av 
Carl-Erik -4ASI och Jan -4ANV träffades 
en del radiointresserade till ett första möte 
i hopp om att kunna bilda en klubb. 

Klockan 19.00 samlades vi i Samlan, 
Borlänge och kunde räkna in ett 30-tal in
tresserade. Amatörer, lyssnare, BC-DX-are 
samt även någon PR-kille. Vidare hade det 
från pressen inbjudits en del folk . I Dala
Demokraten, Falu-Kuriren, Borlänge Tid
ning och Mora Tidning kunde man läsa 
om vårt möte. På så sätt har cirka 100.000 
hushåll fått reda på vår existens och bland 
dessa finns det säkert fler radiointressera
de. 

Från Borlänge kommun hade även en 
representant inbjudits för alt ge kommu
nens syn på föreningslivet. Ute i kommu
nen finns en del nedlagda skolor som in
tresserar oss. En helt egen klubblokal där 
vi fritt kunde få husera med jättelika an
tenner osv. Initiativtagarna hade tänkt före
slå som namn Borlänge Radioklubb, men 
fick nu veta alt det namnet redan är upp
taget. Aven PR-klubb!! 

De församlade kunde nu inte enas om 
något namn, men Borlänge Sändareama
törer ligger bra till. Intresset är stort för 
klubben och en massa arbetsuppgifter har 
delats till den åtta man starka styrelsen. 
Kommer allt gå oss väl i hamn så blir vi 
säkert en av Sveriges mest aktiva klub
bar! ! ! 

Första årets styrelse ser ut så här : Ordf. 
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Carl-Erik -4ASI , sekr. Börje 4-3434, kassör 
Inge -4CGM, stationschef Stig -4EZG, OSL
mngr Torbjörn -4CHM, klubbmästare 
Bengt -4EXZ, kontaktman myndigheterna/ 
SSA Jan -4ANV. 

Vi återkommer i OTC med fler detaljer 
om klubben när vi stabiliserat oss. På 
åter/ eterhörande! 

gm SM4ANV 

SIG BEAR MEETING 

Arets Björnmöte på Tossebergsklätten i 
Sunne går av stapeln den 5-6 juli. Vi 
kommer på något sätt att fira SSA :s 50-
årsjubileum. Har Du någon pryl att köra 
med eller visa upp så tag den med. De 
som önskar rum torde kontakta Sunne 
Turistbyrå, tel. 0565-10681 , 11411 , 12322. 
För övrigt ingen föranmälan . Övriga för
frågningar besvaras av -4AYD tel. 0565-
91008, -4DL T tel. 0565-102 26 eller -4CYY 
tel. 0555-10313. 

Väl mött till en trevlig träff 
gm. -4CYY, Göran 

ANVÄND GÄRNA 

de röda Morokulienmärkena på dina OSL. 
En karta om 100 st kostar 10 kronor av 
vilka 5 kronor tillfaller minnesfonden. De 
finns på SSA:s försäljningsdetal j. 

:··0········1··: 

lt tAl 
: SM5Wl MenIJriaI Fmd : 
: hJ~ Radio AmItm : .................... . 

Silent key 
Den 5 maj 1975 avled vår gode vän 

Hans, WA1 RCD. Vi svenska amatörer på 
den här sidan Atlanten kommer att sakna 
hans röst mycket. 

So Kordel, SM8-S818/WA2IJO 
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QSL-information 

SEMESTER-QSL 

Ovannämnda rubrik är avsedd för Er 
som skall vara ORV från sommartorpet el
ler någon annan fritidsadress under som
maren. Varje höst får de olika distriktens 
OSL-managers en massa onödigt jobb med 
kort som har hamnat på fel ställe, därför 
vill de att ni, för att bespara " rundgång " 
mellan byråerna med extrajobb, extraporto 
och lång väntan på korten som följd , med
delar " semesterbyrån " att ni kommer att 
vara ORV under den och den tiden samt 
ert ordinarie OTH . Och för att underlätta 
det hela ännu mer, helst ski cka in adres
serade och frankerade ku vert. De som kör 
mobilt skall använda callet ri ktigt. T. ex : 
SM5XWZ/3 och inte SM3XWZ. 

Distriktens OSL-managers är följande : 
SM1CXE, Roland Engberg , Box 27, 

62012 HEMSE 
SM2EKM, Jan-Erik Holm, Gröngatan 5, 

96100 BODEN 
SM3CLA, K. O. Elmsjö, Gävle kortvågs

amatörer, Box 78, 801 02 GÄVLE 
SM4BMX, Ernst Andersson , Skinnarbac

ken 32 A, 711 00 LINDESBERG 
SM5CAK, L-E Bohm, S:t Ängesby, 59100 

MOTALA 
SM6BVB, Anders Kyrkander, Västerdals

vägen 14, 51050 DALSJÖFORS 
SM7, SVARK, Box 2035, 561 02 HUS

KVARNA 
SM0BDS, Lars Forsberg, Mantalsvägen 

10, 17543 JÄRFÄLLA 

73 es Trevlig Sommar, SMSCPD 

SK1 - SK3 - SL1 - SL3 

I ett OSO med Eric, 9H4G , så berättade 
han att det fattades OSL i hans svenska 
samling från SL 1 och SL3 samt SK1 och 
SK3. Sedan så var det komplett. Eric är 
ORV väldigt ofta från Gozo Island och 
han berättar gärna för dig om Gozo, den 
gröna ön nära Malta. 

Alltså, SK1, SK3, SL 1 och SL3 skärp 
er och sänd OSL till Eric med det snaras
te. Hans adress är: 9H4G, Eric Rogers, 
Dar Ghall-Kweit, Ghajn Melel St, Zebbug, 
Gozo. 

SM4ANV 



UTIFRAN 
BREV FRÄN MALAYSIA 

Eftersom min tid här i Malaysia nu lider 
mot sitt slut så kanske det är på sin plats 
att skriva några rader. Vännen Roland 
(9M2CJ) har ju tidigare berättat det mesta 
av det som allmänt kan sägas om ham
radio här i Malaysia. 

Jag lämnar Johore Bahru den 15 maj 
för att via FK8 - 3D2 - F08 - W6 -
XE ta mej hem till Sverige. Under de 20 
månader jag varit aktiv som 9M2CX har 
jag hunnit köra över 10.000 OSO :n där 
5673 OSO:n är körda under olika tester. 
Resten är " vanliga" kontakter, bl a ett an
tal OSO:n med SK0BJ och OZ60K/MM 
där jag hjälpte till att upprätthålla kontak
ten med djonken Tai Ki. 

Jag har hunnit flytta mellan tre olika 
OTH med allt vad antennarbete och andra 
besvär det innebär. I fyra månader delade 
jag OTH med Roland -2CJ i "sovstaden" 
Petaling Jaya. Sen fick jag eget OTH i 
själva Kuala Lampur och sista hållplatsen 
är Johore Bahru under två månader un
der vilka jag försökt köra så många SM 
som möjligt innan jag går ORT. (Johore 
Bahru ligger alldeles norr om gränsen till 
Singapore). 

Malaysia är ett härligt land att köra ra
dio ifrån. Inte en massa Eu-ORM, men när 
det är conds mot Japan då kommer 10.000-
tals japaner in samtidigt!! Skall sent glöm
ma alla de " pile-ups" som byggts upp när 
jag ropat mina CO :n. Tyvärr missar man 
ju då många fina förbindelser. OSL-arbe-

Typiska landsbygdshus i Malaysia. Flickan 
tappar latex från ett gummiträd. 

Från mitt QTH i Kuala Lumpur. 

tet har tyvärr blivit eftersatt, men nu har 
SM0BYD Hans Rune lovat hjälpa mig med 
det. Alla som inte fått OSL ifrån mej, sänd 
en rad till honom tillsammans med ett 
SASE = självadresserat frankerat kuvert, 
så kommer OSL:et som " ett brev på pos
ten" . De som hade kontakt med mig när 
jag var i Hongkong som VS6CU kan få 
mitt OSL samma väg. Hans adress är Hans 
Rune Lööv, SM0BYD, Radarvägen 13, 
13 tro 18361 TÄBY. 

Mot slutet av detta år hoppas jag åter 
vara igång från något annat land som be
höver telefoner. Men innan dess hörs vi 
kanske från mitt SM-OTH. 73 de 

SM0CXU, Thomas Carlsson 

SE UPP! 

JA2VIJ startade den 25 april cykel
semester runt Europa. FÖljande resplan 
saxad ur hans 14 sidiga resplan : 

Helsingborg 4 juli 
Göteborg 8 juli 
Svinesund 11 juli 
StorJien 19 juli 
Sundsvall 23 juli 
Haparanda 1 augusti 
Norrtälje 20 augusti 
Stockholm 21 augusti 
Motala 26 augusti 
Helsingborg 4 september 

Turen avslutas i Paris 21 februari 1976. 
Håll utkik efter honom, han kan ev. behö
va uppmuntran. 

73 Lars Erik Bohm/SMSCAK 
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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, Ostmarksgatan 43, 12342 
FARSTA. Postgiro 27388-8. Sista dag den 15 :e i 
månaden före infärandet. Bifoga alltid postens 
kvilta med annonstexten'. Annonsörens namn eller 
anropssignal skall alltid anges i annonstexten -
enbart gatuadress eller postbox !lodtas inte som 
adress . För kommersiell annons gäller aTC ordi
narie annonstaxa . 

Säljes 

• TRANSCEIVER för 2 m FM : STORNO 
COM 19-50 med manöverapparat, dyn 
mikrofon, 5/8 mobilantenn och kristaller 
(S + M) för R2, R5 - R8, 145,0, 145,1, 
145,55, 145,7. 10 W ut, 12/24 V = - jord. 
Kr. 950 :- . SM0FKG Kent. Tel. 08-7125674 
eft. 1800, 
• SURPLUS PRC-6 WALKE-TALKIE, FM 
47-55,4 MHz, kristallstyrd (1 kanal) , 13 
subminiatyrrör. Inkl. antenn. Pris 110:- /st. 
Erik Uttorin. Tel. 08-77611 93. 
• Transceiver KENWOOD TS 515 med 
CW-filter, perfekt skick 2500 :- . SM0XT 
Lasse. Tel. 0753-55762. 
• TILLFÄLLE - ny YAESU!SOMMER
KAMP FR 101 De Luxe, Kr. 3800 :- . Ny 
YAESU/SOMMERKAMP FT 224, Kr 1700:-. 
SM0EBP Börge. Tel. 08-7747528 eft. 1800. 
• SWAN 500 med PS för 220 V och VOX 
i mycket gott skick. Endast 2350 :- , Mo
bilantenn 2 mb kr 70:-. SM5BVU Rickard . 
Tel. 0764-60370 eft. 1800, 
• SSB-TRANSCEIVER SWAN 350 komp
lett med power supply, 500 W pep. Körd 
ca 200 OSO :n, 2400 :- . 2 m stn MULTI-8 
FM-stn 1-3-10 W, fynd 1000 :-. 2 m stn 
MULTI 2000 nästan ny, går fint, FM-SSB
CW, 10 W, 2000 :- . 2 m stn SRA 40 W, 
500 :- komplett , går bra. Videokamera 
med teleoptik mod , LUXOR går på 12 -
220 V, nästan ny, 600:-, SM0CBY Kurre. 
Tel. 0753-51662, 
• Unj , PA 3,5 - 30 MHz med gallerj . 
mod if. 1625 säljs, ev, även försteg 6CL6-
6146, SM4XL Lune Baeckström, Horsens
gatan 100, 65467 KARLSTAD. 
• HW 202 :a säljes med R8, R2, 145,7, 
145,1 och 145,0. 1100 :- , SM2GLE. Tel. 
0976-102 76, 
• Ny HW-101 + nätaggr. i toppskick 
säljes p g a utlandstjänst. Pris 2800 :-. 
SM4GZJ. Tel. 019-127565, 
• Några SSM EUROPA 2-m transverters 
samt AKG HEADSET med mikro förstärka
re. Allt fabriksnytt till låga priser. Ring 
Olle/ SM4DOG. Tel. 0247-11541. 

292 

• AUTOPHON 145,7 320 :-. 4AUY21 
(nya) för transistoromv. il 9:-. 1" Vidicon 
TH9810 beg. 85:-. Avlänkn . spole d :o 
35 :- , SSTV monitor, hemslöjd, Flying Spot 
Se. d:o (ej trim.). 65 st OST 27 :- , 50 st 
73 mag. 17:- . 35 st DL OTC 9:-. 
SM6COV. Tel. 0321-11974 eft. 1900. 
• Sommerkamp FT 747, 11

/2 år, fint 
skick. Nya slutrör. Pris 2500 :- . Lasse. 
Tel. 08-488550. 
• 2 m FM Transceiver TRIO TR 2200, 
PA Greystone 25 W, ORP Transceiver 
HW7. SM5COJ/Svante. Tel. 013-1401 08 
eft. 1800. 
• Helt obegagnat slutsteg HEATHKIT 
SB-200, endast provat. TRIO JR 599 med 
x-talkalibrator, SM3FSK/Peter. Tel. 0278-
231 15. 
• DRAKE R4C, ca 6 mån. i skick som 
ny, inkl x-tals för täckning av 28 - 30 
MHz, 2500:-. SM0DCX, Lars-Göran Jare
lund, PI. 1457, 82300 KILAFORS, 
• HW 100 med hembyggda 220 V och 
12 V power. 1500:- . 2 m FM Syntesstation. 
SM0ACG. Tel. 0758-36322 eft. 1800. 
• FT 277 med mic" fläkt och mobilfäste, 
3000 :-, 4 st HUSTLER mobilant. 15 till 80 
mtr. med nytt ant, fäste och rör, 400:-. 
KW107 matchbox, ny, 700 :- . Squeeze-key, 
275 :-. 12AVO med 25 rad ./isol., 10 mtr 
RG8u, nytt skorstensfäste, 275:-. 30 mtr 
RG8u, ny, 100:- . Turner handmic. 350C, 
40:- . Högtalare med CW-filter, 75:-. 
SWR-meter, 25 :- . Ev. frakt tillkommer. 
SM7ECX/Leif. Tel. 042-11 17 04 eft. 18.00. 
• Yaesu transceiver FT-101. Drake kom
munikationsmottagare SPR-4 inkl. x-tal ka
librator, noice blanker och 14 extra kris
taller (marinradiobandet, be-banden, kom
mersiella cw-band och amatörbanden) . 
TEN-TEC Argonaut ssb-cw-transceiver 
80-10 m 5w. Heltransistoriserad. Drives 
med 12 V=, Brevsvar m. teLnr. till 
SM7EOO Håkan Olsson, BUN, Sandösko
lan, 87020 Sandöverken. 
• 1 st 2-m Storno Viking + manöver
panel med 3 st toncall. Frekv. = 700-800-R 
2 samt TX ti ll R 8. 1 st handmiketelefon 
medf, + orig inalmike. Pris 600 :- . I st. 
Eico 1064 stab.agg. 12 v/10 amp.-6 v/20 
amp. 250 :- . SM6GIM. Tel. 031-301304 
efter kl 1800. 
• HALLICRAFTERS: RX SX-146 80-10 
m, X-talfilter för SSB och CW. TX HT-46 
80-10 m, SSB + CW ca 50 W, medhör
ning, vox. Nättrafo 600 VA, koaxrelä Dow
Key. Billigt tillsammans, KÖPES: X-talhål
lare XS 19-2 till Storno. SM6FXX Lasse. 
Tel. 033-41232. 
• WS19 KV-transceiver med strömför-



sOfjnlng , antennavstämningsenhet, man
överenheter, kablage, mikrofon , hörtelefon . 
300:-. Morseskrivare fabrikat HELL 40 :- . 
General Radio Frequency Meter 720-A 10-
3000 MHz. Handgenerator äldre för Ra200. 
Advance Universal räknare TC4A 10MHz, 
100mV samt do frekvensdelare TCD40 
40MHz 50mV säljes eller bytes mot en el 
ler flera äldre KV-mottagare (H0170, 
H0180, SP€OO, 51J-1 eller likvärdiga intres
santast). SMeJGEM Allan Lindkvist, Box 27, 
14600 Tullinge. Tel. 08-7781569. 
• ANTENNMAST, kraftig fackverkskon
struktion , tr iangulär med 1 m sida. Inv. 
stege. Helt galvad. Skarvbara sektioner 
med 8 m eller 4 m längd. Säljes till bra 
pris. SM3SV, Sven GrandelI. Tel. 060-
153979 eft. 1800. 
• FT 200 + PS, Varaktortripplare 144/432, 
2m PA m. YL 1060. Uteff. met. SWR 200. 
Rör: 813 + rörh . 4-250 + rörh . 4CX250B, 
OOE 03/12. Glödtrafo till 4-250. HV-metrar 
6kV + 4kV. Vridkond 325pF. Koaxrelä 24V 
45-50 ohm. Prislista mot SAE. SM2CEV 
K-E Björnfot, Mjölkuddsvägen 237, 951 57 
LULEA. 

• FISKEINTRESSERAD RADIOAMATÖR! 
Vem har lust att följa med på en 10-14 
dagars resa under veckorna 29-30 i Da
larna-Norrland i en FIAT-buss ombyggd 
till husvagn med ligg- och sovplatser, kök 
och köksutrustning , KV-stn FT-277, VHF
stn SE-280. Huvudintressen : fiske med 
amatörradio som avkoppling . Körkort 
önskvärt. Svar, även på svenska, till: Fred 
W Berndt, DL70W, 1 BERLIN 33, Cuno
strasse 78, Västtyskiand eller till Gunnar 
Eriksson, SM4GL, Box 12, 791 01 FALUN 1, 
tel. 023-11489, 17631 . 
• Drake TR4C i orig .kart. m. sv. nätagg 
+ högt. Obetydligt använd . SM3WB. 026-
184913 eft 18. 

• GP RV4C 10 - 40 m. 2 m J-beam, 
10 el kryssyagi. Båda i vy fb skick. 17 resp. 
20 m RG8. Rotorkabel 10-led, ca 20 m. 
SM5FVH/Anders. Tel. 0171-47015. 

• Beg . FT-DX 401 , 3500 :- . Ett antal 
fabriksnya TX-310, 20 W CW/SSB, X-tal 
med VXO, kan köras transceivt med JR-
310. Pris 700:-. Begär datablad . SM5DNI 
Bertil Berglind, Östermalmsv. 8 A, 81060 
SÖDERFORS. Tel. 0293-30291 eft. 1900. 
• Fabriksbyggd HW-101 körd ca 2000 
OSO, hembyggt mobilpwr HP 13, Hustler 
mobilantenner 80 - 10 m med kofångar
fäste och ngt def. mast. Heath mobil
mount och mobil-speaker, mikrofon GH-12 
samt Heathkit dummy load till salu . 
SM7FLC/Nisse. Tel. 0474-10077 eft. 1700. 

• 2 m equipment: SSM-Europa sen mod. 
inb. koaxrelä. TR7200 ; detta ex testat av 
R & T. För exakta data se dito. PA Henry 
Radio 130A10; 130 W output vid 10 W in
put, 13,8 V DC. SM3FOW. Tel. 0670-11702. 
• HEATH CW AM SSB, matchande RX 
HR-20, 350:- och TX 90 W HX-20, 30 
350 :- . Power : 220 V HP 23, 150:-, 12 V 
HP 10, 200 :- . Tills. 950. Köpes: Tran
sceiver. SM5FBL. Tel. 0171 -70026. 
• ORO vrid kondensatorer 2x380 pf, 2,3 
mm plattavstånd . OBS! Oanvända. 200:-. 
Luftlindade keramiskt isolerade spolar 31 
f!H 75 :-. SM5CUN Anders Nyberg, Dalia
vägen 24, 13700 Västerhaninge. Tel . 0750-
23217. 
• SSB TX Sommerkamp FL 100 B säljes 
p g a flyttning . Kr. 600 :- . SM5CF Stig 
Persson. Tel. 08-256681 elI. 013-99560. 
• HEATH-LINE till salu . SB-303 med CW
filter 400 Hz. 1800 :-. SB-401 , 1800:-. 
SM5DKJ . Tel. 0221-43043 eft. 1800. 
• RX TRIO JR-310, 80-10 m. + TX 
DX-60, 90 W CW/AM+VFO HG-lO. Allt för 
endast 1100:-. SM5EKC Erik Ekström, 
St. Torget 3, 74046 ÖSTERVALA. Tel. 
0292-10435. 
• FB Coax-relä, 26 VDC, BNC-kontakter, 
tål 100 w vid 500 MHz, 50 w vid 2 GHz 
med min. losses/SWR. 4 st ej trimmade 11 
el yagi 2 m 50 :- /st. Monobander 5, el för 
14 MHz 750 :-. Duobander 4 el 21 5 el 28 
MHz 600 :- . SM6CKU 0300-44389. 
• Transceive r KW 2000 B med mobilt 
power suply, nästen som ny mycket lite 
använd pris 2.950 :-. HAL RVD 1002 pris 
4000:-. TV video monitor TMC 12" pris 
1700 :- . Creed 7b pris 275:-. Teletype 
model 14 remsperforator pris 150:- . Sie
mens remsperforator pris 300 :- . Siemens 
autosändare pris 350. SM5CVI Tor Berg
ström, Kolbotten 74033 Vattholma. Tel. 
018-3501 78 bost, 018-350044 arb . 

Köpes 

• ADVANCED GENERAL COVERAGE 
RX ca 2 - 30 MHz, årsmodell 1955/senare 
i fullgott skick . Specifikation /pris till 
SM5WS, Rune Cedermark, Meteorvägen 
11 A, JÄRFÄLLA. Tel. 08-387440 eft. 1800. 
• En beg. FT-277 eller motsv. köpes . 
Även ev. defekt. Stig Gustafsson SM7FVB. 
Tel. 0455-26407 elI. arb. 0455-191 90 ankn. 
188. 
• Power supply DC 250 (eller hembyggt) 
till FT 250 köpes. SMeJFL Y BRAM . Tel. 08-
7176957. 
• Beam, junior modell TA-33 eller likn. 
SM3BZW, Perolof Malmgren, PI. 402, 86014 
VISKAN . Tel. 0691-12267. 
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Nya medlemmar och signaler 

Nya signaler per den 4 apr i l 1975 

Forts från föregående nummer 

SM5GAX Lars Orjen eroneryd, Snäckevarp, 
610 42 Gryt ...... ... ... ... T 

SM6GBX Magnus Abrahamson, Skogvakta rega-
tan 15, 54600 Karlsborg . . .......... B 

SM7GCX Ronny Fridman , 27044 Bräsarp .... B 
SM6GDX Sture Carlson, Jägoregatan 62, 54200 

Mariestad . . . .. . . . . . . .. .. . B 
SM7GEX Harry Lindmon, Vikingavägen 5, 

291 65 Kristianstad ................. . A 
SM7GFX Lars Sjästräm, Sunnanvägen 6 N, 

22226 Lund . .. B 
SM0GTX Ulf Jansson, Andebodovägen 129, 

17543 Järfälla . T 
SM6GAY John Kristoffersen, Box 2149, 52302 

Ulricehamn 
SM7GBY Per Andersson, 

21427 Malmä 
SM7GCY Peter Bjorting, 

B 
Säde;värnsgatan 3 B, 

e 
L~~db~;g;g~'t~'~' iå' ii, 

21751 Malmä .......... . ............ . e 
SM7GDY Rolond Hallenberg, Remontgatan 48, 

21235 Malmä ........................ T 
SM7GEY Ingvar Jonsson, Håkantorpsvägen 26, 

21229 Malmä ....... ... C 
SM2GNY Sterling Nilsson, Sveavägen 11, 

961 19 Baden . ...... T 
SM7GRY Weste Eriksson, Stallbacken 7, 27057 

SM7GUY ~~v~~ar' 'L~g'~r'h~I';",' 'A"; i'r~'ls gatan '51', B 
214 37 Malmä ......... , .... e 

Nya medlemmar per den 14 maj 1975 

SM7AWY Roland Kellner, Box 66, 37040 Jämsjä· 
slätt 

SM7BEJ Rune Karlberg , Vedtorget 3, 55242 Jän
käping 

SM6BHl Lennart Sjästrand , Benzelsväg 52, 44300 
Lerum 

SM3GCI Tore Nilsson, Nygårdsvägen 20, 80238 
Gävle 

SM7GBS Jan-Eric Wennerhov, Tallvägen 3, Näv
ragäl, 37034 Holmsjä 

SM6GDU Bengt Jansson, Box 2001, 42202 Hisings 
Backa 2 

SM0GZU Peter Loogna, Alprosvägen 5, 17574 
Järfälla 

SM6GVV Lennart Unneberg, Lärkvägen 6, 44074 
Hjälteby 

SM7GJW Leif Sederholm, Nyodlingsvägen 31, 
281 00 Hässleholm 

SM5GlW Arne Hedsträm, Långgatan 47 A , 74052 
Gimo 

SM5GXW Bror Pantzare, Nygårdsplatån 89, 15014 
Vagnhärad 

SM0GTX Ulf Jansson, Andebod avägen 129, 17543 
Järfälla 

SM5GAX Orjen eroneryd, Snäckevarp, PI. 220, 
610 42 Gryt 

SM6GBX Magnus Abrahamson, Skogvakta regatan 
15, 54600 Karlsborg 

SM6GHX Jan-Ol of Karlsson, Karlsto rpsvägen 108, 
46100 Trollhättan 

SM4GlX Kiell Nil sson, Ornskäldsgatan 159, 70350 
Orebro 

SM0GYX Uwe Seeger, Kvarnhagsvägen 127, 
14560 Norsborg 

SM6GAY John Kristoffersen, Box 2149, 52302 Ul
ricehamn 
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SM3GIY Sären Ostmon, Teg 5355, 89010 Bjästa 
SM4Gl y Sven-Erik Hedgren, Dalen 953, 68300 

Hagfors 
SM7-5857 Kerstin Thornblad , Prästslättsvägen 8, 

29200 Karlshamn 
SM7-5858 Anders Själin, Ulfelts väg 14, 28060 

Broby 
SM6-5859 Harald Hansson, Brunnehagen 29, 

41747 Gäteborg 
SM6-S860 Käthe Lindquist, Hus 1319, 430 91 Hä

nö 
SM6-5861 Kjell Johnsson, Staxered, 51013 Bjärke

torp 
SM0-5862 Tharbjärn Farke, Artillerigatan 29, l tr., 

11445 Stockholm 
SM6-S863 lex-EHYI Bjärn Waller, PI 

Hindås 
SM0-S864 Peter Arninge, Fågelsträcket 

204,43063 

25, 181 46 
Lidin ä 

SM5-5865 Sven-~rik Folkessan, Vallbygatan 23, 
75324 Uppsala 

SM7-S966 Anders Axelsson , Falkungavägen 35, 
55244 Jänkäping 

SM5-5867 Leif Jensen, Kullabergsgatan 3, 63222 
Eskil stuna 

SM7-5868 Kaj Schnipper, Vårgatan 13, 23400 
Lomma 

SM0-5869 Claes Blomqvist, Vitplistergränd 53, 
16241 Vällingby 

SM2-5870 Jan Holmgren, Onsdagsvägen 7, 
90590 Umeå 

SM7-5871 Gunnar Arturson, Ljunggatan 8 A, 310 80 
Hyltebruk 

SM6-5872 Torbjärn Strämberg, Erikstad, 464 00 
Mellerud 

SM6-S873 Per lindberg , Kornvägen 3, 464 00 Mel
lerud 

SM6-5374 Per-Olov Ryhr, Kyrkogatan 16, 46400 
Mellerud 

SM7-5375 Axel Rasmussen, Buregaton 4, 33026 
Smålands Burseryd 

SM5-5876 Bengt Lindqivst, Hägnadsvägen 6 B, 
19900 Enkäping 

SM4-5877 Jan -Lenna rt La'sson, Långgatan 2, 
66050 Vålberg 

Aterinträde 

SM5AHF Hans Westmån, Ploggatan 4, 11634 
Stockholm 

SM2BDB Lars Nordqvist, Standarvägen 18, 94100 
Piteå 

SM5DEC Bengt Hägkvist, Oppeby gård 97, 611 00 
N ykäp ing 

SM7DKY Lennart Månsson, Lagmansgatan 4 B, 
381 00 Kalmar 

SM0ECE Nils Erik Ahlgren, Herrgårdsvägen 18 B, 
19400 Upplands Väsby 

Nya signaler per den 29 april 1975 

SM7BZG Lars Lundst räm, Västanväg 105, 216 16 
Malmä ... ................... e 

SM3BHJ ~~gveEriksson, ,llästb.erg . 82040, Järv- T 

SM0BHP lex-3583) I ngmar Larsson, Kyrkvärds-
vägen 37, 14030 Uttra n ............ A 

SM5CEB Lars-Gäran Eriksson, Skivlingvägen 
34, 611 00 Nvköping ................ e 

SM5DEC Bengt Högkvist, Oppeby gård 97, 
611 00 Nyköping B 

SM7DPI Torbjörn Motsson, Ri'~g~6g~~ "3,' Kax-
halmen, 561 00 Huskva rna T 



Försäliningsdetalien 
SSA (postgiro 52271-1) 

Östmarksgatan 43 

12342 FARSTA 
Böcker 
• Grundläggande Amatörradioteknik 35,50 
• Antennenbuch av Karl Rathammel, 

DM2ABK Ityskl, 590 sidor 
• CQ-Vägen till C-certifikat utgiven 

av Sveriges Radio 
• Amatörlisten, Sverige Radio 
• Ham's Interpreter, 10 spr6k 
• Diplombak, slut. Ny upplaga 

under bearbetning 
• Loggbok A5-format 
• Loggbok A4-format 
• Televerkets författningssamling , 

Q-förkortningar 
• Bestämmelser fär amatärradio

verksamheten, B ,90 

slut f n 

18,-
3,-

10,60 

5,60 
10,-

3,20 

5,30 
• Televerkets färfattningssamling B,29, 

utdrag ur internationella 
telekonventionen 

• DXCC-lista 

Kartar 
• Prefixkarta 100x90 cm 
• Storcirkelkarta, svartvit 
• Storcirkelkarta, färglagd 
• QTH-Iokatorkarta tillf . slut 

laggblad etc. 
• Testloggblad i 2O-satser 
• VHF-Ioggblad i 20-satser 
• CPR-Ioggblad i 20-satser 
• Registerkort i 5OO-buntar 

Diverse 
• Telegrafnyckel 
• SM5SSA telegralikurs p6 band och 

kassetter 
• SSA-duk, 39x39 cm i fem färger 
• Teleprinterrullar vid hämtning 
• Vid postbefordran tillkommer 

paketfrakten . 
• QTC-pärm 

För SSA-medlemmar 
• SSA medlemsn61 
• QSL-märken i kartor om 100 st 
• OTC-n61 
• N61 med anrop 
• QSL-märken "Marokulien" 

Alla priser inkluderar mervärdeskatt. 

1:-
1,50 

20,-
5:30 

14,30 

3:-
3,-
3,-

16,-

130,-

290,-
7,40 
7,-

10,-

8,50 
S:-

10:--
10:-
10:-

Enklaste söllet att köpa fr6n försäljningsdetal
jen är att sätta in beloppet p6 postgirokonto 
52277 - 1 och p6 baksidan av talongen Imot
tagardeleni skriva ordern. Alla beställningar 
expedieras portofritt. Vid postförskott tillkom
mer kr 1,70 fär karsbands- och brevpostförskott 
och kr 2 ,00 för paketpostförskott. Undvik att 
beställa mot postförskott d6 det förorsakar 
merarbete för kansliet och blir dyrbarare för 
Dej! Skriv namn, signal och adress tydligt. 

SM3DSKY lex-56841 Gäran Asentorp, Box 3045, 
828 00 Edsbyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C 

SM0ERA Roy Willmarsson, Biblioteksgatan 6, 
18336 Täby .......................... T 

SM6EIP Sune Alexandersson, Tempelgatan I D, 
431 30 Mälndal ...................... T 

SM0FAS Lykke Olesen, Granvägen 4, 13040 
Djurhamn ............................ T 

SM2GUR 

SM6GVV 

lex·5561) Gunnar And,,\asson, Bar
riärv. 18, 971 00 Malmberget .... B 
Lennart Unneberg, Lärkvägen 6, 

44074 Hjälteby .......... .. ......... . T 
SM0GAW lex-5802) Curt Wid lund, Snävits väg 

5, 13500 Tyresä .................... T 
SM6GQW Bjärn Hallgren, Syster Ainas Gata 

3, 41317 Gäteborg . ..... .. .......... C 
SM0GSW lex-5532) Sven JolmelI, Ma ltesholms-

vägen 63, 16231 Vällingby ....... . A 
SM6GHX Jan·Olof Karlsson, Karlstarpsvägen 

108, 461 00 Trollhättan .............. B 
SM6GIX Olle Stenberg, Sollidsgaton 4, 41474 

Hjälteby '," " ........... . B 
SM0GJX Kaj Ek, Ottekilsvägen 42, 12430 

SM6GKX ~I~~h~s~~ns~;;~,' To'rp,- '46å'3O . ~;~I·I~·. A 
brunn T 

SM4GLX Kjell Nilsson,' O;~~k6'ld';g~i~~ '159', 
703 50 Orebro ... , ..... . ........ , .. T 

SM2GMX lex-5627) Lars Järvenpää, PI. 2071, 
94020 Ojebyn , .. 

SM2GNX Roland Berglund, PI. 8965, 941 00 
C 

Piteå ,." .. , .. , ... , ... ,' .. ,., . , .. ,... B 
SM0GOX Hons Eklund , Magnegatan 40, 19500 

Marsta ... ",'....................... B 
SM2GPX Ola Granberg, Fack 48, 94040 Vist-

träsk .. ... ....... . ..... . ... . B 
SM7GQX Matti Lehtonen, Tornfalksgatan 6, 

55269 Jänköping ... . .... .. .... A 
SM6GRX Torbjörn Enberg, Friggagatan 4, 

52400 Herrljunga .................... T 
SM6GSX Dan-Olof Sloberg, Växelmyntsgatan 

1 A, 41483 Göteborg ....... ... .. .... B 
SM0GUX Lennart Malmström, Asögatan 75, 

11624 Stockholm ............... _.... B 
SM0GVX Sven-Erik Mosen, Sleipnergatan 76, 

19500 Märsta . ...... . . ............. B 
SM0GWX lex-5257) Anders Gunnarsson, Bär

kingeplan Il, 16363 Spånga 
SM3GXX Hans Ohlsson, Långgatan 64, 881 00 

T 

So II efteå . __ . _ .... _ .... _ ..... _ . . . . . .. B 
SM0GYX Uwe Seeger, Bäckgårdsvägen 12, 

14300 Vårby ...... ...... . ........... C 
SM6GZX Roll Augustsson, Kvarngatan 20 D, 

54400 Hjo ............ ... ..... T+C 
SM5GFY Ste llan Nilsson, Stationsvillon, Väster-

löso, 59050 Vikingstad ............. B 
SM0GGY Gunnar Berg, Advokatbacken 26, 

14556 Norsborg .................... T 
SM6GHY Sivert Hansson, So lhöjdsvägen 8, 

44600 Alvängen , ... __ . ____ .. , _ .. _.. C 
SM3GIY Sören Ostman, Teg 5355, 89010 Bjästa B 
SM0GJY lex-5722) Lars-Ake Pettersson, S ,t 

Eriksgatan 58 u 4, 3 tr" 11234 Stock-
holm " ___ ...... __ , ... _ ... . .. ___ ..... B 

SM7GKY Joaquim Ferreira, Bellevuevägen 3 A, 
21772 Malmö ....................... C 

SM4GLY Sven-Erik Hedgren, Dalen 953, 68300 
Haglars _ .... __ . _ . _ ...... _ .... _ . . . .. T 

SM3GMY L~n~art Johansson , Box 1874, 83200 
Frasan __ __ . ____ ....... _ . __ . __ , _ . __ . T 

SM6GPY Joh nny Larsson, Rassöhamn, PI. 5345 
45200 Strömstad ..... . . ... B 

SM0GQY Roland Olsson, Selebovägen 23, 
1224B Enskede . ___ ... __ .. _. ____ . _ .. _ B 

SM0GSY lex-5819) Magnus Rydevik, Thaliavä-
gen 46, 161 40 Bromma .......... _ .. _ C 

SM5GTY lex-51461 Claes Tuvesson, Pa ,kgatan 
3 A, 58246 linköping 

SM0GVY Albin Weiss, Tussilagostigen 21, 
T 

15024 Rönninge ........... T 
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SM5GWY Erik Gerdin, Granitvögen la B, 
75243 Uppsala B 

SM2GZY Kiell Jakobsson, Kågevögen 38 D, 
931 00 Skellefteå .. ...... . ........ . 

SM5GAZ Roul Brusbe rg , Stiglötsgatan 76, 
58239 Linköping ...... B 

SM0GCZ i ngemar Myhrberg Stavangergatan 
8, 16333 Spånga ................. A 

SM0GfZ Ove Olsson, Långhalmsgatan l B, 
3 tr ., 11 733 Stockho lm . . ..... A 

SM7GHZ Wåge Svensson, Vänortsvägen l C, 
35246 Växiö A 

SM0GIZ Börie Sännert, Nidölvsgränd 31, 
121 61 Johanneshov A 

SM7GlZ Tommy Sundqvist, Grändaisgatan 17, 
352 46 Växiä 

SM2GTZ Tommy Ze ll mon, Rosgatan 32, 931 00 
Skel lefteå C 

TORaiDER 
Gör en enkel 1:1 balun för alla band . 
Vi lagerför samtliga AMIDON :s toroi
der. Professionella spolburkar med 
höga Q , upp till 200 MHz. Skriv för in
formation . 

WW E Box 27168 

10252 STOCKHOLM 

TIU. 

Semestra i 

MOROKULlENI 
Kör med den unika signalen 

SJ9WL 

eller 

8SJ9WL 

i! SM5WL 
Hans Eliaesons Minnesfond 

Tag kontakt med SM4IM, Enar Jansson, 

Gärdesgatan 5, 670 50 CHARLOTTEN· 

BERG. Tel. 0571-20093. 

E 
Vi säljer ut vårt lager av Gemini 

till det låga priset av 999:- inkl. moms och antenn. 
Missa inte detta enastående tillfälle - ring nu!! 

ZODIAC SVENSKA AB -08/44 0710 
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L 8SE t2'8l9 

Nuförtiden finns det en uppsjö av bil
liga fickräknare som "klarar det mesta", 
men vad sägs om NOVUS 4510, som 
förutom de fyra vanliga räknesätten 
klarar: 
Are, Sin Cos Tan yX eX In Log Rötter 
1/x Pi-tangent samt tangenter för mani
pulering av data i det separata minnet 
och omvandling radianer/grader. Den 
har tre data-stackar och ett separat 
minne. Detta om den enklaste av mo
dellerna, Mathematican, pris: 438 inkl 
moms, sedan har vi även: Scientist, 
Financier och Statistican. Samtliga ty
per finnes även i programmerbart ut
förande för 100 programsteg. 
Tillv. National Semiconductors, USA. 
Ring eller skriv hellre för priser och 
data. 

Telefirman BeRo 
Box 106 
18600 Vallentuna 
tel 0762/28278 

SSB - CW 
Sändare och mottogare garanterade nya el
ler nyvärdiga. Priserna inkl flygfrakt och fär
säkring. Tull och mervärdeskatt tillkommer. 

O B S! Priserna i sv. kr. den 17/3 -75 

Hallicrafters 
FPM300 MKII So-10m 250 w pep 

inb ps 13 vdc. 117/234 Vac $ 526 (2.240:-) 

R.l.Drake 
SPR-4 150 kc-30mc 
R4C 160-10m 
T4XC 160-10m 200w pep 
L4B 2kw pep 
TR4C So-10m 300 w pep 
TR4C w N/B 

$ 545 (2.190:-) 
$ 527 (2,120:-) 
$ 551 (2.215 :-) 
$ S35 (3.360 :-) 
$ 57 1 (2.295:-) 
$ 666 (2.680 :- ) 

AC4 115/230V pwr sup $ 139 (560:-) 
DC4 12vdc pwr sup, w/TR4 
RV4C vfo 

$ 139 (560:-) 
$ 117 (470:-) 

W4 2-30 mc wtmtr {vi o ppl $ 65 (260:-) 

Hy-Gain/Galaxy 
R1530 100 kHz-30MHz $ 1390 (5.560:-) 

P&H Eleclronics 
LA500M Mobile linear SO-

10m lkW pep w/l15V aC 
& 12 V dc ps $ 310 (1.240:-) 

Rotorer-1l5V ac {via postpaket) 
HAM-II $ 138 
TR-44 $ 63 
CD44 $ 101 

Clegg FM, Robot SSTV, HAL RTTY, Allas, 
len-lee, Alpha, Magnum etc. Pris på för
frågan. 

Antenner-Master: 
Telrex. Mosley, Hy-Gain, E-Z Way 
pris på förfrågan 

PRISERNA KAN ÄNDRAS UTAN FOREGAENDE 
MEDDELANDE. 

Du sparar pengar aeh för öndå de senaste 
modellerna när Du köper direkt från USA. 
Priset Du betalar är i dollar. 
Skriv till W9ADN 

ORGANS and ELECTRONICS 
P.O . Box 11 7 

Lockporl. Ill inois 60441 USA 

TELEGRAFIKURS 
Ett självinstruerande kurspaket bestående av 
8 st kassetter och en lärobok. Kursen passar 
för såväl nyböriare som för dem som vill nå 
högre hastighet i telegrafi. 
Kursen ör utarbetad av lörare med lång er
farenhet av telegrafiutbildning {SM7VGI. 
Du kan lött och snabbt tillögna Dig kun
skaper från grunden upp till 125 takt. 
Allt Du behöver ör en kassettbanspelare. 
Ku rsen kostar endast 340 :-. 
Du kan öven rekvirera bandspelare m m från 
oss . 

UUDBANDSINSTRUKTlONER A .B. 
Box 21 

28063 SIBBHULT 
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5 BAND ATLAS-210 
OBS!! 

Täckande 3.500-
3.850 MHz 
Med ny skala 
Med ny skala och 
nya blandare 

339&:- inkl. 

Selektiv och mycket känslig mottagare utan risk för korsmodulering. Ingen 
avstämning på sändaren - helt bredbandig och VSWR skyddad. Speciell 
skala fö r synskadade. Specifikationer i övrigt som för ATLAS-180. 
Svensktillverkat powersupply 12V/20A som tillbehör. 
Paketpris på ATLAS och powersupply eller G-WHIP mobil antenn. 

Side Band Communication AB 
5·64020 BJORKVIK. 5WEDEN 
PHONE 0155·71254 efter kl . 1500 

SM5SB Carl 0155-71254 

KENWOOD 

TS-520 

CW-SSB Transceiver 
80-10 mtr. 22011 2 V. 

SM5CJP Eskil 0760-85873 

TS-700 2-mtr transceiver, SS B, CW, FM, AM, VFO, 12/220V 
1750 Hz tonk. 600 kHz repeatersepa ration 

TR-2200G, TR-7200 m fl stationer i lager 
Xtaller 2 mtr till Kenwood 

Rotorer CDE 

Antennlina special 3-stålwire + 5 CU-Iedare -:40/m 

Begagnat, alltid til l rätta priser. 

~Cldio~ex 

BEGÄR SPECIAL
PROSPEKT 
GRATIS 

063-124835 vx 

ÖSTERSUND 
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SÄNKER PRISERNA! 
BLAND KARAMELLERNA 
FINNER DU BL.A. 

IC-225 
80 kanalers syntesstation 1144-146 
MHzl 25 KHz kanalseporation . Med 
repeoteromkopplare. 

Vårt pris 2125:- ink!. moms o 
porto. 

MULTI-2000 
200 kanalers AM/SSB/CW station. 
Drömopporoten för långdistanskom
munikation. 1 + lOW. Försedd med re
peateramkopplare. 

Vårt pris 2655:- ink!. moms o 
porto. 

STANDARD 2Mlr FM 
inkl. original VFO. 
Ett av de populöraste mörkena 
USA - nu öntligen här. Inkl VFO m. 
separat instälIn. f. sändare o matla
gare. Inbyggd tone-burst oscillator f 
repeoteröppning . Mossor m tillbehör . 
Allo X-taller på loger. 

Vårt pris 1675:- ink!. moms o 
porto. 

KRIS, RO BYN, MIDLAND 
4-8-16 kanalers automatscanners för 
50-80 och 140-170 MHz bonden. 
För kontinuerlig avsökning av 2mtr 
bandet - skoffa Dei en av våra fina 
scanners. Allo X-taller från 145.000 
till 145.900 MHz på loger. 

Vårt pris från 395:- ink!. moms 
o porto. 

STANDARD C-146A 
bärbara 2 mtr stationer nu i loger. 
5 kanaler, 2 watt. Många tillbehör. 
Allo X-tallerna i loger. 
Kvaliteten = NON PLUS ULTRA. 

Vårt pris 995:- ink!. moms o 
porto. 

SVENSK RADIO 
- ett företag med kvalitet 

23400 LOMMA 
Tel vxl 040/465075 

299 



300 

representeras 
säljes 

servas 
__ ~av 

PK ELECTRONICSAB 
Box 14 18211 DANDERYD 1 
Affär: Upplandsg. 93 11344 Sthlm. 
Telefon 08/33 8940 



HEATHKIT 
SOM MARERBJ U DAN DE 

Passa på och skaffa Dig en bra rig till lågt pris. Köper Du en transceiver 
HW-101 med AC aggregat, får Du en högtalare på köpet. Förutom att Du får 
en bra högtalare, så blir det mycket snyggare i Ditt shack då. Högtalariådan 
rymmer nämligen också kraftaggregatet. 

Du tjänar 175:- på detta erbjudande. Det gäller fram till den 1 sept. 1975. 
Gör Din beställning snarast. Det kan ju hända att det blir några regniga da
gar i sommar och då kan det vara bra att ha något trevligt att pyssla med. 

HW-101 Transceiver 10-80m 
HP-23B AC Power 
SB-600 Högtalare 

Summa 

PAKETPRIS till 1.9.1975 Kr 2.470:-

73de SM0 DNK, Valle Grivans 

HEATHKIT, Schlumberger AB 

2100:-
370:-
175:-

2645:-

Box 12081, 10223 STOCKHOLM 12 
Norr Mälarstrand 76. Tfn 08-520770 

HEATH 



TRIO~KENWOOD 

TS-700 
u 

Tyvärr! 
Annonsen blev snabbt inaktuell. Vi hann knappt få in T8-700 förrän de gick 
ut igen. Nästa leverans kommer till hösten. Vi hoppas Ni kan ha tålamod till 
dess. 
T8-700, 10W transceiver för 88B, CW, AM och FM • VFO eller kristal
ler • 1750 Hz samt 600 kHz "hopp" för repeatertrafik • Försedd med 
CAL, NB, RIT och ALC. 
Transceivern har inbyggt nätaggregat och kan givetvis även drivas med 
likspänning. 

Beställningsnummer 78-7150-2 Pris ink!. 17,65% moms kr 3.885:-

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/7300700 


