
TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO

20. AARGANG . JUNI 1948 . NR. 6

Fra Bestyrelsen
Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 11, 

ifl. hvilken forslag til bestyrelsesmedlemmer skal 
være bestyrelsen i hænde inden den 15. juli 1948. 
Forslag indsendes til EDR, box 79, København K. 
Alle forslag offentliggøres i august OZ. I samme 
nummer findes en stemmeseddel, der benyttes ved 
afstemningen. Følgende bestyrelsesmedlemmer 
modtager ikke genvalg: OZ8T, OZ7EU og OZ4H.

Som bekendt har OZ2SY på grund af manglende 
tid set sig nødsaget til at nedlægge sit hverv som 
teknisk redaktør. OZ7N har lovet indtil videre at 
påtage sig hvervet. Alt teknisk stof bedes derfor 
indtil videre sendt til OZ7N.

QTH-listen udkommer igen i august og i endnu 
større udgave end sidst. Der kommer bl. a. forskel
ligt andet, som man har brug for i en snæver ven
ding. Husk at indsende eventuelle rettelser til OZ4H 
inden den 15. juli.

Generalforsamlingen afholdes i år i København 
den 12. september i Kvindernes Bygning, N. Hem
mingsensgade. I forbindelse med generalforsamlin
gen er der besøg på radiohuset, desværre kun i et 
begrænset antal deltagere. Forudanmeldelse bedes 
sendt til Box 79, København K.

Sommerlejren afholdes i år på Bornholm ved 
„Week-end-Hytten“, Balka Strand pr. Nexø. Tids
punktet er 25. juli til 8. august. Lejrchef er OZ4KA, 
A. Kj øller, Fiskerstræde 6, Bønne, der modtager alle 
anmeldelser om deltagelse. Prisen er kr. 6,50 pr. dag 
plus lejrpenge kr. 0,50. Se nærmere andetsteds i 
OZ.

På given foranledning meddeles det, at der natur
ligvis ikke er noget krav om svarporto fra forenin
gens side, når man foretager henvendelse til de for
skellige, der har officielle hverv at røgte. Dog er 
der intet i vejen for, at man kan sende porto eller 
frankeret svarkuvert med. Modtages altid med glæ
de, da det letter ekspeditionen.

Vy 73 Poul Heinemamm, OZ4H.

Danmarksrekord på 2 m?
2 m fd.s ikke særlig strålende resultater har ind

til nu måske berøvet mange lysten til at gå i gang 
på dette bånd; mon ikke efterfølgende beretning 
om et forsøg, der lørdag d. 29. maj blev gjort af 
EDR, Struer afd., kan overbevise i det mindste 
nogle såvel kort- som „langbølge“ amatører om, at 
de højere frekvenser kan byde paa interessante 
ting, og at dfe er værd at arbejde med? Forsøgets 
formål var at fastslå, over hvor stor en afstand vi 
med det forhåndenværende grej vilde være i stand 
til at holde en 2 m forbindelse.

Til forsøget benyttedes 2RI’s og 3LM’s stationer, 
hvis data er : 2RI, sender: LD1 som selvsvinger, mo
duleret med UBL21, input 5—6 w., modtager: 4 rørs 
superreg. med hf—det—If—udg., alle rør 2.4P700, 
antenne: 4 elem. wide spaced beam antenne med im
pedanstilpasning til 75 Ohm, koaxialkabel ved fol
det dispol. Senderen blev under forsøget drevet med 
en roterende omformer fra en 12 v akkumulator, og 
modtageren med tørelementer. Det hele var opstil
let på en varevogn, som B&O stillede til rådighed.

3 LM sender: MO Hy75—PA815, anode og sg.mo- 
duleret, input 40—45 w., modtager: 8 rørs super 
med hf. 6AK5—ose. 9002— 1. og 2. mf. 2x6AK5—

det og begr. 6H6—If. 6SJ7 — udg. UBL21, følsom
hed bedre end 2 mV. Antenne som 2RI’s, men til
passet 300 Ohm twin-lead. Denne station opstille
des i B&O’s hovedbygning med antennen ca. 35 
m o. h.

2RI og 2IZ tog kl. 13,30 afsted med vognen, og 
første forsøg blev gjort på 8 km afstand, r5-s9 på 
begge sider. 2RI’s antennehøjde ca. 35 m.

2. forsøg: syd for Holstebro, afst. 15 km, antenne
højde ca. 30 m. 2RI gav rapp. r5-s7-8 og fik 5-9.

3. forsøg: afst. 24 km, antennehøjde ca. 40 m, afs. 
rapp. 5-7, modt. rapp. 5-8.

4. forsøg: afst. 32 km, anthøjde 60 m, afs. rapp. 5-6, 
modt. 5-7.

5. forsøg: Solskovbjerg v. Herning, afs. 40 km, 
anthøjde 95 m, afs. rapp. 5-7, modt. rapp. 5-7.

6. forsøg: St. Momhøj v. Kibæk, afs. 49,5 km, 
anthøjde 102 m, afs. rapp. 5—7-8, modt. rapp. 5—7-8.

7. forsøg blev gjort fra Oksebanke ved Give med 
en afstand paa 83 km og antennehøjden 110 m. Ar
bejdet med den transportable station var her meget 
vanskelig, da klokken efterhånden var 0,30, og 
vi stod i bælgmørke uden lygter. Nogen sikker 
QSO kunde vi ikke gennemføre. Til Struer sendte 
vi rapp. rl-sl, og da vi kom hjem, fik vi at vide, at 
vi i Struer var blevet modtaget r4-5—s3. De 2 m 
erfaringer, vi høstede ved dette forsøg, kan kort 
udtrykkes således: først og fremmest må man have 
en retningsantenne, der er tilpasset frekvensen og 
feederen og anbragt så højt som muligt. Senderen 
skål naturligvis være i orden og gå godt. Dens in
put må ikke gerne være under 5 w., helst større, 
og den skal, for at undgå fm, være styret eller have 
højt c. Modtageren må være meget følsom. En 
superreg. skal være forsynet med mindst 1 trin hf. 
forstærkning; men en god super er at foretrække. 
Forsøget viser jo, at 3LM med sin super på 83 km 
kunne læse et 5w. signal, mens 2RI på samme afst. 
kun li-ge kunde skimte et 45w. signal.

De her opridsede krav til 2 m grejet er måske 
temmelig store; men, hånden på hjertet, hvem 
venter i dag f. eks. på 80 m at opnå noget særligt 
med en lille selvsvinger, en 1-V-l og en tilfældig 
tråd som antenne?

Du vil på 2 og 5 m komme med i et interessant 
arbejde.

Vel mødt i fremtidens ukb-arbejde og 73 fra 
Struer afd.

OZ2IZ.

2 m Field Day
Skønt det, efter de modtagne lytterrapporter at 

dømme, havde været muligt, opnåede ingen af del
tagerne andet end lokale forbindelser. Ligesom sid
ste år til den første 5 m FD blev udstyret de fleste 
steder først klar i løbet af lørdagen og flere steder 
lykkedes det først mod søndag aften at få det til 
at køre.

Vi har nu nogle måneder til at få det hele klar til 
vhf FD, der nu er fastlagt til 21.—22. august; til den 
tid skal der nok en afstand på nogle hundrede km 
til for at slå rekorden. Allerede i ugen efter testen 
svirrede det med rygter om betydelige forbedrin
ger af rekorden; vi håber at kunne meddele nær
mere herom i næste måned.

Tak for denne gang og på genhør på 2 m.
Placeringer:

Nr. 1 3EDR 94,0 km Nr. 7 7EP 6,9 km
Nr. 2 2WJ 69,0 km Nr. 8 7EU 5,8 km
Nr. 3 2RI 55,5 km Nr. 9 4AJ 3,0 km
Nr. 4 3EP 22,5 km Nr. 10 4KA 3,0 km
Nr. 5 7G 9,8 km Nr. 11 2KM 0 km
Nr. 6 5EO 8,0 km

Fra 9H og 3AT er ikke modtaget Log. 
1O har hørt 3EDR QRB 48 km, 7NK har hørt Kø

benhavn QRB 15—20 km. 2FR kom ikke i gang; fra 
de øvrige tilmeldte deltagere ingen meddelelse.

OZ8O.
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Mål frekvensen
hurtigt og nøjagtigt.

☆

Af 
Math. Paulsen,
OZ7MP.
Diagrammet viser en fre

kvensmåler, som foruden 
at kunne konstrueres til 
meget nøjagtige målinger, 
også egner sig i særlig 
grad til amatørbrug, idet 
instrumentet er hurtigt at 
arbejde med og giver di
r e k t e  a f l æ s n i n g .

Princip.
Instrumentet har to funktioner.
1. Grov måling ved hjælp af 1MHz krystallet plus 

forstærker, som giver alle hele frekvenser: 1-2-3-4 
—• — MHz kraftige nok op til ca. 30 MHz.

2. Nøjagtig måling ved hjælp af et 100 kHz krystal 
og en variabel oscillator, idet man måler med blan- 
dingsfrekvenserne mellem den var. oscillator og 100 
kHz, — eller harmoniske af 100 kHz.

Den variable oscillator kan ved hjælp af afstem- 
ningskondensatoren C.3 afstemmes fra 3400 kHz til 
3500 kHz. Skalaen til C 5 er kalibreret i 0—100°. 
0° svarer til 3400 kHz og 100° til 3500 kHz. Forudsat 
korrekt pladeform i C 5 svarer derfor hver gradtal 
til et antal hele kHz mellem 3400 og 3500.

Står skalaen f. eks. på 73, vil den variable oscila- 
tor svinge på 3473 kHz.

Står skalaen paa 0°, da vil en blanding med 100 
kHz signalet forårsage, at man efter blandingsrøret 
får frekvenserne 3400, samt 3400 +/-r- 100 kHz, altså 
3300, 3400 .pg 3500 kHz.

100 kHz krystallet afgiver imidlertid kraftige har
moniske, og vil derfor også få blandingsfrekvenser 
med disse, f. eks. med 2 harmoniske: Frekvenserne 
3400 +/- 200 kHz, altså 3200 og 3600 kHz, o. s. v. 
Kort sagt: blandingsrørets anodekreds vil indeholde 
frekvenserne — 3100 — 3200 — 3300 — 3400 — 3500
— 3600 — 3700 o. s. v.

Stod skalaen for den var. oscillator i stedet på 100, 
vilde vi få frekvenserne: — ----- ------- 3300 — 3400 — 3500
— 3600 — 3700 ---------

For at få disse frekvenser, behøvede vi ikke nogen 
oscillator. Fordelen her er, at vi ved hjælp af den 
var. oscillator også kan få alle de mellemliggende 
frekvenser.

Stilles skalaen på 22, har vi således:--------------------  3222
— 3322 — 3422 — 3522 — 3622 -------------

Kobles frekvensmåleren til en modtager, vil vi 
derfor få et signal i denne på hver af ovennævnte 
frekvenser. For at vide, hvilket signal der indstilles 
på, må modtagerens kalibrering ikke være mere end 
50 kHz forkert. Det kan imidlertid afgøres med 1MHz 
oscillatoren.

Nøjagtigheden af målingerne afhænger naturligvis 
af krystallets slibning, yderligere af skalalængden, 
(aflæsning), kurveformen for C5 og trimningen. De 
tre første ting er afgjorte med konstruktionen. Er 
disse i orden, kan trimningen kontrolleres ved appa
ratets egen hjælp.

På grund af spændingsvariationer, opvarmning m. 
m. vil den een gang indstillede overensstemmelse 
mellem 0—100°, svarende til 3400 til 3500 kHz, na
turligvis ikke vedblivende kunne holde sig. Før hver 
gang, instrumentet tages i brug, må der foretages en 
justering: skalaen stilles på 0° (eller 100°), og ved 
hjælp af C3 indstilles den variable oscillator til nul
stød med krystallets 34’ (eller 35’) harmoniske. Er

Ci 185 pF (temperaturkompensering)
C 2 50 „ (trimmer)
C 3 8 „ (nulstød)
C 4 25 „ (kontrol)
Cg 20 „ (afstemning)
Lx ca. 7 uH
T 1:1 (udgangstransformator)
V ECH3 eller lign. rør.

Kredsen afstemmes med C 5 fra 3400 kHz til 3500 kHz.

trimningen i orden, skal en indstilling til nulstød på
0° ogå give nulstød på 100°.
Diagram.

Med omskifteren i stilling 1 arbejder rørets Triode- 
del som oscillator på 1 MHz, og hexodedelen som 
harmonisk forstærker. De harmoniske å‘f 1MHz ud
tages fra anodekredsen gennem 5pF og klemmen A.

Ved sendefrekvensmåling kobles A løst til sende
ren. Dennes signal føres så gennem lpF til oscilla
toren og blandes med lMHz-signalet i hexodedelen. 
Er senderfrekvensen nær et multiplum af 1MHz, 
vil stødfrekvensen kunne høres i hovedtelefonen, 
der gennem transformatoren T er indskudt i anode
kredsen.

Stilles omskifteren på 2, svinger oscillatoren på 
100 kHz, idet anodekredsen afstemmes ved hjælp af 
kredsen 4mH — 100 pF. Den variable 'modstand 50 
kOhm indtilles til max. output fra oscillatoren.

Hexodedelen virker nu både som blandings- og 
oscillatorrør, idet det svinger på frekvensen bestemt 
af Li — Cl — C2 — C3 — Ci og C5, hvis funk
tioner hver især er angivet under diagrammet. L 
er tilbagekoblingsspolen.

Blandingsproduktet mellem denne variable oscilla
tor og de harmoniske fra 100 kHz oscillatoren udtages 
i anodekredsen, eller blandes med et tilført signal 
på samme måde, som ved lMHz-målingen.
Konstruktion.

Det er en selvfølge, at den mekaniske udførelse 
for et sådant måleinstrument må være meget robust. 
Dette gælder særlig den ret komplicerede afstem
ningskreds. C 5 skal helst være af deri frekvensli
neære type, hvis lineære inddeling af skalaen skal 
kunne anvendes.

Strømforsyningen, der helst skal værg stabiliseret, 
men iøvrigt kan være ganske almindelig, kan godt 
bygges sammen med instrumentet.

Afstemningskredsens mekaniske udførelse vil iøv
rigt frembyde mange muligheder for den opfindsom
me konstruktør.
Trimning.

Opgaven er at få Skalaens 0—100° til at svare nøj
agtig til området 3400—3500 kHz. Det må som i mod
tagere gøres ved variation af C2 og jernkærnen i 
Li. For at opnaa det mest passende signalforhold til
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4 rørs super 
med LF-selektivitet
Af OZ4PS

Den her beskrevne modtager kan naturligvis 
ikke konkurrere med en storsuper, men det er en 
god modtager til almindeligt brug, betydelig bedre 
end en IV1, og den tager CW som fone med fin 
styrke.

Diagrammet byder ikke på særlige overraskel
ser. I antennekredsen sidder en differenskondensa
tor (CR), hvormed indgangskredsens selektivitet 
kan varieres, og den er særdeles nyttig, idet man 
ved hjælp af den undertiden kan befri en station 
for QRM. Antennespolen er af højimpedanstypen, 
150 vdg., mens afstemningsspolen består af 3x12 
vdg., 20x0,05 mm litzetråd, viklet på kammerform 
(12,6 uH). Oscillatorkredsens afstemningsspole er 
33 vdg. 0,1 mm silketråd (10 uH), og tilbagekob- 
lingsspolen er 12 vdg. Over antenneafstemnings- 
kredsen er anbragt en keramisk blok på 160 pF 
samt en trimmer på 30 pF, og som afstemning er 
anvendt en Prahn luftrimmer paa 2x30 pF, hvor
ved man opnår god båndspredning. Samme kon
densatortype benyttes til afstemning af oscillator
kredsen, men desuden er denne shuntet med en 
keramisk blok på 60 pF plus en trimmer på 35 pF. 
Der skulde være indskudt en paddingblok på 2200 
pF, men den synes overflødig. Den indkapslede 
1600 kHz MF transformator er hjemmelavet, idet 
der på en TS 6136 spoleform er viklet 68 vdg. 
20x0,05 mm litzetråd (værdi 100 uH) med en 
afstand på 45 mm mellem spolemidtpunkter. Af- 
stemningsblokken er på 100 pF, og tilbagekoblings- 
spolen er 10 vdg. 0,1 mm silketråd. Som koblings-

blandingen, må gitter-trimmeren 15—60 pF indstilles 
temmelig kritisk. Spole- og dæmpningsmodstand i 
100 kHz oscillatoren indstilles ligeledes til bedste 
blandingsforhold.

Justering:.
Hver gang apparatet tages i brug, må det først 

justeres. Hvis trimningen ellers er i orden, sker dette 
hurtigt ved at tilsluttet hovedtelefonen, sætte C.-; på 
0° og så indstille til nulstød med C3.

Kontrol.
Ved måling af sende- eller modtagefrekvenser kan 

man let komme ud for at tage fejl af en eller anden 
stødtone, som i virkeligheden slet ikke hidrører fra 
den variable oscillator. Dette afgøres nemt ved at 
variere C4, der kan være udformet som en trimmer 
i forbindelse med en trykknap. Er stødtonen „rigtig“, 
vil den forandre tonehøjde ved et tryk paa knappen.

C7: 2 uF 
C9, C12: 0,01 uF 

C1 0,C13: 25 uF 
C11: 50 pF 
C14: 0,05 uF 

CR, CTb: Differenskond. 
P : Pot. 0,5 MOhm 
Skalapære 18/0,1. 
Filterspole 300 Ohm

R8: 5 kOhm 
R9, R11: 100 „

R10: 15 „
R12,R14: 100 Ohm 

R13: 175 „
R: 520 „,5W.
C1: 5000 pF 

C2, C15: 0,1 uF 
C3, C16: 0,02 ,,
C4. C6: 100 pF keram. Netfilter. 

C5: 525 „

kondensator er anvendt en 2x350 pF differenskon
densator.

I det andet dobbeltrør virker hexodedelen som 
detektor, mens trioden benyttes som LF rør. R 11 
er en anodemodstand i serie med LF-transforma- 
torens primærvikling, som med en 0,05 uF kon
densator kan afstemmes til ca. 400' fiz, hvorefter 
signalspændingen fra sekundærviklingen over 
potentiometret P1 føres tilbage til rørets gitter, og 
man opnår herved, at modtageren for denne fre
kvens giver langt større forstærkning end i det 
øvrige frekvensområde. Dette har god selektiv 
virkning, saaledes at nærliggende stationer næsten 
ikke kan høres, når de 400 Hz dannes som stødtone 
med svingende detektor. LF-transformatoren, som 
er 1:1, er af tysk oprindelse.

Om modtagerens udgangstrin, som er af sædvan
lig opbygning, er der intet at' tilføje, men det bør 
fremhæves, at det er nødvendigt at have tilbage
kobling i MF-trinet, da modtageren ellers ikke er 
selektiv nok til at kunne virke tilfredstillende som 
amatørmodtager. OZ4PS.

Meddelelse fra testudvalget.
I QRP-konkurrencen deltog ialt 32 stationer. Re

sultaterne viste, hvor fint det går med QRP til in
denlandske QSO’er. Alle de tre bedst placerede var 
i klasse 4. Pointstallene blev således, og den bedste 
stn i kl. 4 blev kun nr. 15:

2LX 432, 3U 304, 5XY 224, .3HR 219, 3TM 136, 
5BW 94, 8IX 86, 3G 80, 3IB 72, 4PS 72, 7WH 72, 5T 
52, 5PS 50, 6P 48, 7EU 48, 2LJ 46, 7SM 44, 70J 38, 
5NL 34, 80 32, 2PJ 31, 7BR 15, 4BK 8 og 5E 8.

Følgende havde ikke indsendt log til 7BR:
2G, 2WF, 3FL, 4SP?, 6KB, 6TH, 7KJ og 7WJ, Og 

dette i forbindelse med en alt for stor fejlkvotient 
hos mange af deltagerne er skyld i, at pointstallene 
ligger ret lavt i forhold til, hvad de enkelte havde 
krævet.

Fra modtageramatørerne indkom der kun 1 log: 
fra OZ-DR-067 som fik 38 points.

VHF F. D. i august. Bemærk. Datoen vil blive æn
dret til 21.—22. august af hensyn til sommerlejren.

Undgaa radiofoniforstyrrelser!
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En 200 kHz oscillator,
som kan indbygges i modtageren og benyttes til frekvensjustering af denne.

Af OZ7HL

*
Der er for tiden mange klager over amatører, 

som ligger udenfor båndene. Det er ikke godt, og 
ved gentagelse kan det medføre, at amatøren mister 
sin licens. Grunden til denne off-band sending er i 
de fleste tilfælde en unøjagtig frekvensmåler eller 
en daarlig kalibreret modtager. En god frekvens- 
maaler er kostbar og også ret vanskelig at bygge 
og kan således ikke blive hvermands eje; derfor 
fremkommer denne lille konstruktion. Den er ikke 
dyr at lave, er nem at få til at virke, og vil sikkert 
blive sin ejer til stor nytte.

Oscillatoren, der skal omtales her, indeholder et 
200 kHz krystal, den fylder ikke mere, end at den 
i almindelighed vil kunne indbygges i modtageren 
og således altid være klar til brug. Den giver alle 
harmoniske af 200 kHz lige op til 30 MHz. På 3,5 
MHz båndet far vi 3400, 3600, 3800 og 4000 kHz, på 
7 mHz båndet 7000, 7200 og 7400 kHz og så videre, 
og tegner vi disse punkter ind på millimeterpapir, 
kan der laves kalibreringskurver over såvel mod
tageren som VFO’en med stor nøjagtighed.

Af fotografiet ses placeringen af delene på det 
lille chassis, spolen har til afstemning en trimmer 
på 150 pF og består af 300 vindinger 0,1 mm tråd. 
Koblingsspolen er på 50 vindinger 0,1 mm tråd. De 
to spoler er viklet på en af de kendte tyske klokke
kerner, således at først er koblingsspolen viklet og 
over denne afstemningsspolen. Anvendes en kam
merform med 10 mm jernkerne, skal afstemnings
spolen shuntes med en kondensator på 300 pF.

Det anvendte rør er et EF 14, som i opstillingen 
giver et signal, der er rigt på harmoniske, men iøv- 
rigt vil de fleste normale HF-pentoder kunne an
vendes.

jævne forskellen i signalstyrke ved høje og lave 
frekvenser. Man kan nøgle oscillatoren med test
knappen, som er af en type, der kun giver kontakt 
ved vedholdende tryk. Vil man ikke have oscilla
toren til at svinge hele tiden, kan man indsætte en 
anodespændingsafbryder. Hele strømforsyningen 
tages fra modtageren, og glødestrømmen bør stå til 
hele tiden.

Når oscillatoren er færdig, skal dens frekvens 
ligge på 200 kHz, hvilket kan kontrolleres ved at 
lade den støde med Droitwich på lange bølger. Man 
kan så med trimmeren på 15Q pF trække den ind i 
nulstød. Kontrol kan også foretages, når forholdene 
tillader det, med WWV’s udsendelser, som foregår 
døgnet rundt på 2,5 — 5 —'10 — 15 — 20 — 25 — 
30 og 35 MHz.

Det, der mere er at sige om konstruktionen, frem
går af diagrammet og fotografiet. Krystallet er af 
OZ7KG’s fabrikat og sælges til amatører for den 
meget billige pris 38 kr. inklusiv holder.

OZ7HL.

Ny spolecentral
Firmaet Prahn har udsendt en ny kortbølgecen

tral, som har faaet typebetegnelsen 791/1. Centra
len har 4 områder: 2—4, 4—8, 8—16 og 16—32 MHz 
samt grammofonstilling og er beregnet for mellem
frekvenstransformator 1600 kHz og drejekondensa- 
tor Torotor 3RKN195. Forbindelserne til centralen 
kan ses på det vedføjede diagram. Da amatørbån
dene ligger i de højfrekvente ender af områderne, 
er der mulighed for at benytte centralen til en 
båndmodtager ved at bruge en drejekondensator 
med en kapacitetsvariation paa ca. 50 pF.

Når man ved, at det, en kortbølgeamatør ved 
bygning af en kortbølgesuper har mest mas med at 
få fremstillet og justeret, er spolecentralen, kan det 
siges, at fremkomsten af Prahns nye spolecentra)

For at få et tilstrækkelig kraftigt signal på de 
højere frekvenser er oscillatoren koblet til modta
gerens antenne over en testknap og en lille blok på 
5—10 pF. Endvidere er der i anodekredsen indskudt 
en lille HF-drosselspole, som virker shuntende ved 
de lavere frekvenser og derved bidrager til at ud
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vil vække overordentlig tilfredshed i amatørkredse, 
saa meget mere som den er bestemt for en mellem
frekvens på 1600 kHz. Det skulde herefter være 
muligt selv for ikke rutinerede amatørbyggere at 
fremstille en følsom og selektiv modtager.

Spolecentralen er, som det fremgår af billedet, 
overordentlig hensigtsmæssig konstrueret og er let 
at montere og føre ledninger til. Foruden centralen 
er paa billedet vist mellemfrekvenstransformatorer 
og oscillatorspoler for 110 og 1600 kHz. Sidstnævnte 
spole kan også anvendes som 2. oscillatorkreds i en 
modtager med dobbelt transponering, hvor 2. mel
lemfrekvens er på 110 kHz.

Vi vil i et kommende nummer af OZ bringe en 
storsuper, hvori spolecentralen er anvendt.
ENGELSKE TESTS

Fra RSGB’s testudvalg har vi modtaget følgende 
program for engelske arrangementer i det kommende 
halvaar:

5 m field day 3.—4. juli.
5 m test (2. halvdel) 4.—5. september.

QRP test 20.—25. september.
1,7 MHz test 27.—28. november.

VHF REKORDER
Tovejsforbindelser mellem amatorer.

50 MHz CE1AH — J9AAO 1700 km 17. oktober 1947. 
145 MHz W3GV — W0WGZ 1050 km 18. sept. 1947.

Bedste danske.
59 MHz OZ7G — F9BG 1500 km 30. maj 1947.
145 MHz OZ3EDR — OZ2WJ 18 km 22. maj 1948. 
(112 MHz OZ1JW — OZ7MQ 27 km 27. nobr. 1938.)

Nyt på VHF. 5 m båndet er åbnet for „2DX“.
Nu er 5 m båndet igen åbnet for „DX“, og de, som 

arbejder på højre frekvenser, kan glæde sig. OZ7G 
meddeler, at båndet var fuldt åbnet fredag den 4. 
juni. OZ3EP i Gentofte havde forbindelse med 

G5BY, I1DA, LIFA, F9BN og IlAKS i den nævnte 
rækkefølge. OZ7G, København, havde forbindelse 
med G5BY, I1DA og F3JB. Styrkerne lå mellem
6 og 9+ og var ofte overvældende kraftige. Båndet 
var åbent mellem 17 og 19,30 GMT, dvs. omkring 
solnedgang, som det oftest er tilfældet. 5. Juni havde

OZ7G forbindelse med F8CT paa CW og Fone med 
styrke 59. Der blev den 4. juni hørt følgende statio
ner ud over de nævnte: SM5NN, PAOWO, L1XW, 
G4AX. I1AHL, F8HO, F9BG, HB9?, F3DC, PAQZQ 
og F9BQ. Der er mange stationer i gang, når 5 m 
båndet er åbent, så der er noget at gøre for danske 
5 m amatører.

Ved De det?
Spot'gsmaal:

1. Hvorlænge må danske amatørstationer sende ad 
gangen uden at give kaldesignal?

2. Hvad forstår man ved en discriminator?
3. Hvad betyder „QSL“?
4. Hvad er en MA for noget?
5. Hvorfor er det forkert at skrive „73s“?

(Svarene findes Side 74).

Forudsigelser
Tabellens tal angiver, i hvilke tidsrum maksmal- 

frekvensen ligger over det pågældende bånds nedre 
grænse. Hvis maksimalfrekvensen kun kommer nær 
ved denne grænse uden dog at naa den, er i stedet 
angivet den største værdi og det tilsvarende tids
punkt. Forudsigelserne er beregnet ud fra et forven
tet Zürichsolplettal på 125 — efter de meto
der, der har været beskrevet i OZ 19. årgang side 
12 (jan. 1947). Alle tidsangivelser er dansk normal
tid; træk een time fra, hvis der regnes med GMT, 
eller læg een time til for at få dansk sommertid.

I juli er radiobølgernes udbredelsesforhold prak
tisk talt uændrede i forhold til den foregående må
ned. På den nordlige halvkugle holder maksimalfre
kvensen sig døgnet rundt på omtrent samme værdi 
(ca. 20 MHz for forbindelser over 4000 km). Omkring 
middag kan man regne med, at det relativt pålide
lige E-lag kan overtage afbøjningen, medens der på 
nogle strækninger kan ventes refleksion i sporadisk 
E-lag i nogle af døgnets timer. Midvinteren på syd
lige halvkugle bevirker, at vi ved forbindelser til de 
sydlige egne ikke kan bruge 14 MHz i nogle få nat
timer. Også i denne måned kan de fleste opgivne 
tider variere flere timer fra dag til dag.

30 MHz-båndet er i juli sandsynligvis fuldstændig 
dødt, enkelte strækninger sydover kan måske være 
åbne en times tid et par dage i månedens løb.

14 MHz er stadig det bedste dx—bånd åbent over 
de fleste strækninger hele eller næsten hele døgnet.

7 MHz skulde give de bedste muligheder for Nord
amerika i formiddagstimerne, ligesom det må tages 
i brug, dersom man vil have forbindelse med Austra
lien og Ny Zeeland i de første aftentimer.

Danske stationer skulde gå bedst igennem paa 7 
MHz; springafstanden er her hele døgnet igennem 
omkring 200 km; de, der bor nærmere, kan kun ræk
kes over ionosfæren paa 3,5 MHz-båndet. OZ8O.

Forudsigelser for juli.
Rute Afstand Pejling 30 MHz 14 MHz

Kald=Sig. Mm Grader DNT DNT

W2 6 295 _ COl"-01ooo\o

W6 8,5 329 — (1200)1300 - 0700
YV 8,5 265 23,8 MHz kl. 12 Hele døgnet
CP 11 250 24 MHz 12 - 14 Hele døgnet
SU 3,2 144 (24 MHz 8 - 1 4 ) Hele døgnet
ZS 9 170 ca. 24 MHz (8)12 - 18 0500 - 0300*)
VU 7 102 24 MHz kl. 8 Hele døgnet
VK6 13,5 90 — (0500)0700 - 1500 og 2300 - 0200
J-UØ 8 40 — Hele døgnet

18 48 24 MHz kl. 6 og kl. 22 2000 - 0830
22 228 — 2200 - 1600

OZ 0,2 alle 7 MHz: 0600 - 0200*) -
*) Ofte åbent hele døgnet.
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Reducering af båndbredden ved frekvensmodulation
Af A. G. Chambers

Oversat fra Wireless World af Paul Rasmussen, OZ1PR

*

I den sidste halvdel af 1947 er narrow-band fre
kvensmodulation blevet bragt frem i rampelyset 
af de amerikanske amatører. Dens fordele fremfor 
AM og almindelig FM er: 1) mindre interferens 
på grund af mindre båndbredde, 2) overvinder 
vanskelighederne med BCL qrm, 3) betydelig støj
formindskelse, når der anvendes en FM-modtager.

Mange vil mene, at da almindelig FM optager 
et stort frekvensbånd, er der ikke plads til n.-b. 
FM paa amatørbåndene. I virkeligheden optager 
n.-b. FM mindre plads end 100 % AM, og når der 
anvendes en krystalstyret sender opnås en meget 
høj frekvensstabilitet med hensyn til bærebølgen. 
I almindelig FM bringes udgangseffekten til at 
variere omkring en middel bærebølge med et ud
sving, der er afhængig af modulatorens udgangs
spænding. I n.-b. FM er talefrekvensområdet ikke 
begrænset af modulatoren, men af første HF-trin.

Frekvensvariationen omkring middelbærebølgen 
kaldes frekvenssvinget og udtrykkes i kHz, idet 
det svarer til forskellen mellem bærebølgen og den 
højeste eller laveste frekvens, som bærebølgen får, 
når den varierer i takt med modulationen. Ved 
almindelig FM kan frekvensforholdet, som er for
holdet mellem frekvenssvinget og det overførte 
talefrekvensområde, blive så stort som 5, hvilket 
betyder, at senderen optager et bredt frekvensbånd. 
Narrow-band FM derimod begrænser forholdet til
0,6 og bibeholder stadigvæk fordelene ved normal 
FM. Naturligvis vil man aldrig bruge n.-b. FM til 
andet end tale, ved musikgengivelse er det nødven
digt at anvende AM eller almindelig FM.

Kredsløbet, der beskrives her, anvender et 3,5 
MHz krystal, og når senderen benyttes til 228 MHz, 
bliver der et frekvenssving på 1600 Hz eller et fre
kvensforhold på ca. 0,5, når den øverste L.F.-grænse 
sættes til 3000—4000 Hz.

Modulatoren, som er vist på diagrammet fig 1 
og på fotografierne, kan udskilles i 3 dele. Vi og 
V2 omfatter L.F.deien, V3 er modulatoren og V4  
er krystaloscillatoren. Alle 3 dele er særskilte dele, 
der skal skærmes fra hinanden. V1 og V2 arbejder 
som almindelig forstærkerrør, og der anvendes en 
dynamisk mikrofon. Benyttes krystalmikrofon skal 
indgangstransformatoren fjernes, og gitteret på V1 lægges til minus gennem en 5 MOhms modstand. 
Forstærkerens udgangsspænding føres fra Cs til 
modulatoren gennem 2,5 mH drossel. V4 er en 
standard krystaloscillator med et 6V6 rør. Fra dette 
rørs anode føres lidt HF-energi gennem R11 og 
C12 tilbage til V3’s gitter, hvor det blandes med 
LF spændingen. V3 er et reaktansrør. LF spæn
dingen fra V3 går gennem RFC2 og af kobles til 
jord af anodespændingens afkoblingsblok. Der fore
kommer derfor ingen LF-spænding over C11 HF- 
spændingen, der kommer fra C12 og svinger i fase 
med LF-spændingen, føres derimod gennem Cn 
og får røret til at virke som en variabel reaktans 
over krystallet, som derved bringes til at variere 
omkring sin grundfrekvens i fase med modulatio
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nen. Selv om RFCi og RFC 2 kan være ens, er det 
tilrådeligt at gøre RFS2 lidt større end RFCi ior 
at undga instabilitet. Udgangseffekten fra V4 kan 
kobles til en hvilken som helst sender, der normalt 
styres af et 7 MHz krystal.

Chassiset måler, 15—20 cm og er af 1/8“ alumi
nium. Anbringelsen, af komponenterne er vigtig og 
vedføjede illustration må omhyggeligt følges. V3  
er fuldstændig afskærmet fra V4, både over 
under chassiset, og Ci 3 og den tilhørende spole 
L1 er anbragt i en lukket dåse. Denne noget dra
stiske afskærmning er nødvendig for at holde HF 
borte fra LF-delen, hvilket uundgåeligt vilde med
føre AM.

Modulationsenheden blev prøvet i to omgange. 
Først blev LF-delen prøvet, idet RFC» blev erstat
tet med en LF drossel, og Anoden blev ført gen
nem en 1 uF kondensator til en højttalertransforma
tor. Derefter blev rørene V1 V2 og V8 fjernet og 
V4 prøvet som en almindelig krystaloscillator. 
Det hele blev derefter afprøvet samlet. Afstem
ningen er ret kritisk, og det er nødvendigt at an
vende en monitor. R5 og C12 bør forsynes med 
kalibreret skala, da kun en korrekt indstilling 
giver god kvalitet. C13 skal indstilles til en fre
kvens der er lidt højere end den, der giver mini
mum anodestrom gennem V4, og derefter skal R.-, 
og C12 indstilles således, at der er maximum fre
kvenssving, uden at måleinstrumentet i V4’s anode 
bevæger sig. Hvis Rr, og C4 2 er ukorrekt indstil
let, går krystallet ud af sving ved kraftig modula
tion. Det anbefales at jorde hvert rørs minusfor
bindelse for sig og forbinde mikrofonkablets skærm 
sammen med R1, C2, C3 og C4 for. at holde HF 
borte fra LF-delen.

For alle de mange venlige Hilsener og 
Lykønskninger, der strømmede ind til 
mig fra nær og fjern paa min 50 Aårs 
Dag, bringer jeg hver især en hjertelig Tak.

OZ5AC.

Sommerlejr 1948
For ni år siden havde EDR sommerlejr på 

Bornholm, smaragdsøen ved Hasle, denne gang har 
vi valgt sydbornholm, nærmere Balka strand.

Hovedpunkterne i programmet for lejrens 14 
dage ser således ud:
Søndag d. 25. juli kl 10,00: Åbning af lejren. 
Tirsdag d. 27. juli: Stor natrævejagt, start kl. 22,15 

(160 m).
Torsdag d. 29. juli: Heldagstur til Gudhjem og Al- 

mindinge. Billetpris kr. 3,95 20 pct.
Lørdag d. 31. juli: Bal, underholdning m. m.
Sønd. d. 1. aug.: Stor rævejagt, start kl. 9,00 (160 m). 

Bornholms Motor Sport har velvilligst stillet 30 
—40 motorcykler til rådighed.

Tirsdag d. 3. aug.: Heldagstur til Sandvig og Ham
meren. Billetpris kr. 6,35 '4- 20 pct.

Lørdag d. 7. aug.: Afslutning.

Der findes forskellige måder at opnå n.b.-fre
kvensmodulation på, og forskellige systemer er 
prøvet i praksis af enkelte danske amatører. En 
væsentlig fordel ved anvendelsen er, at man fuld
stændig undgår BCL qrm. Ved brug af en alminde
lig modtager for AM får man ret god gengivelse, 
når der indstilles på et af sidebåndene. Indtil nu 
må FM dog kun anvendes herhjemme på 56 og 
144 MHz båndene.

Komponentvcerdier:
R1, 1000 Ohm; R2, 220 kOhm; R3, 22 kOhm; R4, R-, 500 

kOhm; R5, 1 MOhm; R6, 1.5 kOhm; R7, R10, 100 kOhm; R9, 
470 Ohm; R11, 470 kOhm; R12, 5 kOhm; R13, 10 kOhm; Ci, 
C6, 500 pF; C2, C7, 50 uF; C3, 0.03 uF; C4, C5, C8, C10, 0.01 
uF; Co, 50 uF; C11, C14, C15, 0.001 11F; C12, Ci:t, 50 pF (trim
mers); V1, 6SJ7; V2, 6CE; .V3, V4 6V6.

Ved indtegning til lejren bedes deltagerne ven
ligst bemærke, om de ønsker at deltage i disse to 
heldagsture, der foregår pr. jernbane.
. .En glimrende turistfører for Bornholm med man
ge kort og en mængde oplysninger er udkommen. 
Den kan fås tilsendt portofrit ved indsendelse af 
kr. 2,50 i frimærker til OZ4KA, Andr. Kjøller, 
Fiskerstræde 6, Rønne. Iøvrigt henvises til artik
lerne i „OZ“ ang. sommerlejren.

Vy 73 E.D.R., Bornholms afd.

Sommerlejrens OSL=kort
Bornholm afd. indbyder til konkurrence blandt 

EDR’s medlemmer om forslag og tegning til et smukt 
QSL-kort til brug for sommerlejren på Bornholm 
1948.

Kortet må have det sædvanlige format (standard
mål) og karakterisere EDR’s sommerlejr. Ligeledes 
skal kortet være således, at der kun skal trykkes på 
døn ene side.

Forslagene skal være tilstillet OZ4IM, H. P. Tran- 
berg, Svanekevej 56, Rønne, senest 1. juli 1948, hvor
efter lejrudvalget vil udtage det bedst egnede.

Det smukkeste kort vil blive belønnet med en 
præmie af speciel bornholmsk oprindelse. Lejrud
valget betinger sig at måtte anvende et hvilket som 
helst af de indsendte forslag til QSL-kort.

P. U. V. OZ4IM.
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H. T.

Maanedens ?

Undgaa radiofoniforstyrrelser!

Tips
Naar man arbejder med Helglasrør med Locktal- 

fatning, kan man undertiden komme ud for de mær
keligste Ting: Svaghed, Ustabilitet o. lig. Mærke
lige, fordi alt tilsyneladende er i Orden; men der 
kan være sket det, der er vist paa hosstaaende Foto-

En afkoblingsblok i en sender er fremstillet ved 
parallelkobling af 2 stk. 5000 pF glimmerblokke 
som vist. Forbindelserne mellem kondensatorerne 
er tynde messingbånd, der er nittet sammen. Af- 
koblingsblokken er slået igennem, og den eneste 
mulige reparation består i at fraklippe den ene 
halvdel med bidetangen og så håbe, at den anden 
halvdel er ok. Hvordan finder man med simple 
hjælpemidler ud af, hvilken halvdel, der er defekt. 
Et ohmmeter mellem punkterne A og B viser en 
modstand mindre end 0.2 Ohm.

grafi, en af Fjedrene er gaaet bort fra sin Plads. 
Derved bliver der ikke Kontakt mellem Stiften paa 
Røret og Fjedren, og dette foraarsager saa de for
skellige Fejl, alt efter hvilken Elektrode, der bliver 
afbrudt. Fejlen er ikke til at rette effektivt. Fatnin
gen bør udskiftes. DK804.

Når man anvender MF 
transformatorer med va
riabel kobling, hænder 
det, at ledningen, der for
binder den forskydelige 
spole og den fastsiddende 
spole, knækker, efter at 
man har brugt bånd
breddereguleringen i no
gen tid. Dette kan forhin
dres ved at benytte en 
violinstreng i stedet for.

Indsendt af medlem 
nr. 3243.

Fjernstyring af drejelig Retningsantenne.
Blandt Tyskernes Efterladenskaber fandtes en 

Del smaa 3-fasede Motorer af Fabrikatet „Kreisel- 
geråte“. Disse Motorer løber udmærket paa 1-faset 
Vekselstrøm, men er saa blot ikke selvstartende. 
Ved Hjælp af en Blokkondensator eller en Filter
spole lader en saadan Motor sig imidlertid starte og 
kan saa blandt andet anvendes til Fjernstyring af 
en drejelig Retningsantenne.

Paa vedføjede Figur er vist Motorens Klembræt. 
Klemmerne 4 og 5 fører til Slæberingene paa Anke
ret og skal blot forbindes med hinanden. Klem
merne 1, 2 og 3 fører til Feltet og er beregne’t til 
Tilslutning af de 3 Faser. Ved 1-faset Strøm sættes 
Lysnettets Ledninger til to af disse, ligegyldigt hvil-
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ke. Til den tredie forbindes Startblokkens eller 
Startspolen ene Klemme. Den anden sættes ved 
Hjælp af en Omskifter med Nulstilling i Midten til 
den ene eller anden af Lysnettets Ledninger, afhæn
gigt af, hvilken Omdrejningsretning man ønsker.

Selve Startanordningen behøver kun sættes til 
lige i Startøjeblikket. Motoren kan saa løbe videre 
paa de to „Faser“.

Til Motortypen As 2530 (220 Volt) passer en Blok 
paa 8 a 16 Mikrofarad eller en Filterspole paa ca. 
200 Ohm. 3770.

En meget almindelig fejl ved selvsvingere på 
VHF er for hård tilbagekobling, der ytrer sig ved 
for høj anodestrøm og ved, at denne falder ved be

lastning af afstemningskredsen i stedet for at stige. 
Fejlen afhjælpes sare let ved at lodde en lille kera
misk blok eller trimmer på 5—10 pF direkte fra 
gitter til katode (glødetråd). Den bedste værdi fin
des ved forsøg i hvert enkelt tilfælde. (Delvis efter 
QST, Sept. 1946). Indsendt af OZ7AQ.

*

En Differenskondensator kan hurtigt fremstilles 
af en gammel Torotor Square Low Kondensator 
(500 pF). Man skiller den ad og samler den igen ved 
først at sætte de fire Skruer i. Paa dem lægges fire 
Skiver, og paa Akslen lægges en Rotorplade lige
ledes med en Skive over (Fig. 1). Derefter lægges 
en Isolationsplade paa som angivet paa Fig. 1. Hul-

men med HF foran). Følgende blev prøvet for at 
fjerne Genen:

1) at flytte Naboens Antenne bort fra Dipolen.
2) at tage baade Jord og Antenne af Naboens App.
3) at sætte HF-Filter i Nettilførsel baade i Nabo

ens App. og i Transceiveren.
4) at sætte HF-Drossel i BCL Antennen.
5) at tage HF-Røret helt af.

men ingen af disse Ting hjalp det mindste. Først da 
jeg satte UHF Drossel (ca. 50 Vind paa 10 mm

let til Stopstiften kommer saa ikke til at passe, og 
der maa laves et nyt (læg alle Isolationsskiver over 
hinanden og bor dem samlet). Ovenpaa Pladen læg
ges to Statorplader (Fig. 2). Derover en ny Isola
tionsplade, derefter en Rotorplade, saa fem Skiver, 
en Isolationsplade, og saa fremdeles. Man maa passe 
paa, at Skiverne bliver lagt rigtigt, da man ellers 
ikke kan dreje Rotoren. 3974.

Da jeg mener, en Del andre „hams“ maaske kan 
udnytte nedenstaaende Erfaringer med Fjernelse af 
BCL-QRM fra 5m Transceiver, beder jeg venligst 
om Optagelse af nedenstaaende i OZ.

Min Nabo har en gl. B. & O. HF-Det.-Lavf.-Appa- 
rat og kunde, naar jeg sendte paa min 5m 
Transceiver, høre hvert Ord, jeg sagde. Der
imod generede jeg ikke under Modtagning (Mod
tageren er jo ellers en supergenerativ Detektor —

Form) ind i BCLen paa det med X mærkede Sted, 
altsaa imellem Detektorspolen og Gitteret, var 
Genen fuldstændig væk. Man kunde overhovedet 
ikke høre Senderen, selv om BCLen stod i samme 
Rum.

Med Hensyn til Fløjt fra Modtagerdelen (dette 
kan somme Tider genere i Universal-Supere) fjer
nes dette effektivt med en lign. UHF Drossel indsat 
i Antennen til BCLen.

I begge Tilfælde blev Modtagerne ikke daarligere, 
tværtimod takkede min Nabo (m. B & Oen) mig 
mange Gange, fordi Apparatet aldrig havde været 
saa godt. OZ1CH.

Fra Kondensatorfabrikken „-'Wicon“ foreligger 
Katalog over Elektrolytkondensatorer. Kataloget er 
udført som Løsblade i et Samlebind. Firmaet regner 
med ogsaa at udsende Katalogblade over Papir- og 
„Sølv“-blokke, naar Raavarertilførslerne er blevet 
saa stabile, at man kan fastlægge bestemte Udfør- 
selsformer.

Foruden de almindelige Typeoversigter gives og
saa forskellige nyttige Data. F. Eks.: En Elektrolyts 
Lækstrøm vil efter 3 Maaneders Lagring ikke over
stige 0,5 uA pr. Volt pr. uF. TR.

Problemhjørnet.
I den sidste Tid har det tydeligt kunne mærkes 

baade i Telefoni- og i cw-Baandene, at Amatørerne 
ogsaa herhjemme har indset Fordelen ved hurtigt 
at kunne skifte fra Sending til Modtagning. Flere og 
flere Stationer indfører BK og eenknapstyret Skift
ning og skaffer baade sig selv og os andre større 
Fornøjelse af vor Hobby derved.

For at understøtte denne Udvikling og derved bi
drage til en bedre Udnyttelse af Baandene, tager 
Problemhjørnet i denne Maaned Spørgsmaalet frem. 
Vi beder alle. der har prøvet eller planlagt et Sy
stem til hurtig Omskiftning, til talestyret eller tryk
knapstyret Omskiftning, break in e. 1., om at sende 
en kort beretning derom til box 79, saa at de mindre 
erfarne Amatører kan faa Hjælp og Opmuntring 
til selv at arbejde med Sagen i Praksis.

De anvendte Bidrag vil naturligvis blive betalt 
som alt andet teknisk Stof.

Hvorledes sikrer man bedst sin Station, saaledes 
at Børn ikke kan starte Senderen?
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Af red. post:
Hvor er OZ paa 40 m?

Siden september sidste år har jeg som hidtil ene
ste OZ-amatør haft adskillige forbindelser med 
OX3ME, Daneborg på Grønland. Nogle fortrinlige 
forbindelser, hvor ME fængslende har fortalt om 
den særprægede tilværelse deroppe i det kolde Nord. 
Men ME har samtidigt udtrykt sin forundring over 
praktisk talt aldrig at høre et OZ-signal paa 40 m, 
skønt t. eks. SM7 går fb igennem, når forholdene 
iøvrigt tillader det.

OX3EM præsenterer følgende aktivitetsrapport:
20 m: Wl—2—3—4—5—6—7—8—9—0.

VE 4—7—8.
G. SM—OH—VK—LA—HB—VO—UQ—F—1—
OK.
D — LU—ZL—GM—GW—GI—PA—El—PY.

40 m. LA—SM—OZ—G—W—VE—ON—UA—UC—
UB—FA.
F. PA—GW—DA—UQ—GM—GI.

80 m. D2—GD—G—VE—ON.
Hele Europa høres godt på 40 m, kun er der mær

kelig nok så godt som ingen OZ. F. eks. høres SM- 
stns altid meget godt, blot forholdene er nogenlunde.

På 28 mc høres dog nogle OZ fint, og en ECO for 
dette bånd er næsten færdigt.

På 3,5, 7 og 14 mc er tx en ECO-PA 50 Watts.
1,7 mc er tilladt her til forbindelse mellem de 

grønlandske amatører.
73 es hpe flere OZ-Qso de OX3ME.

Selv lytter jeg også med interesse efter OZ-sig- 
naler paa 7 mc. Jeg hører således flere OZ-amatører 
fra København på 14 mc end tilfældet er på 7 mc, f. 
eks. 7SN—5SN—5K—ICC—7EU m. fl.

73 OZ2NU.

. . nu for anden gang har jeg konstateret, at mit 
Call er brugt på 10 m, hvor jeg for tiden ikke ar
bejder, og det er jo ikke rart at faa QSL-kort og 
breve fra amatører, man aldrig har haft forbindelse 
med; kan nogle linjer i OZ ikke hjælpe lidt; eller 
hvad skal man gøre ved det? OZ6AZ.

Hører De
nyt på „båndet“, vil udlandskorrespondenten være 

glad ved at modtage oplysninger af interesse for 
amatørerne.

Svar på Ved De det!
1. Stationerne skal benytte de dem tildelte kalde- 

signaler ved begyndelsen og slutningen af hver 
udsendelse, samt ved længere udsendelser mindst 
een gang hvert tiende minut.

2. En discriminator er en frekvensdetektor, d. v. s. 
et apparat, som kan anvendes til demodulation 
af frekvensmodulerende svingninger. Den bruges 
f. Eks. ved modtagelse af FM eller til indtræk
kere ved automatisk efterindstilling. At discri- 
minere betyder at skelne imellem, at gøre forskel 
på; discriminatoren kan nemlig skelne imellem, 
om frekvensafvigelsen er mod højere eller lavere 
frekvenser, i modsætning til de normale detektor
koblinger, som giver samme udgangsspænding, 
hvad enten frekvensen ændres opad eller nedad.

3. QSL? betyder efter den internationale kode Q: 
„Kan De give mig kvittering“?

4. A er den internationale forkortelse for Ampere, 
enheden for elektrisk strømstyrke. En MA skulde 
derfor efter de gældende regler være en Mega- 
ampere eller en million Ampere. Betegnelsen an
vendes ofte fejlagtigt for mA (Milliampere = en 
tusindedel Ampere).

5. Som flere gange understreget i OZ, betyder 73; 
bedste hilsener; det er altså i sig selv flertal, og 
det er derfor meningsløst yderligere at tilføje det 
flertalsdannende s. OZ8O.

Fra Afdelingerne
KØBENHAVN
Formand: Kai Nielsen, OZ3U. Ulricn Birchs Allé 17. Kbh. S. 

Afdelingen har normalt Møde hver Mandag Aften Kl 
19,30 i „Foreningen af 1860“s Lokaler, Nøirevoldgade 90 
Alle Oplysninger om Afdelingens Virksomhed faas paa 
Mødeaftenerne hos Formanden, OZ3U.

20. juni dobbeltrævejagt. Kort A 3028. Se iøvrigt 
marts OZ. 21. juni 2R: Modulation. 28. juni Begyn 
derserien fortsat. Derpå lukkes lokalerne til 15. aug.

Ålborg. I sommermånederne juni og juli afholdes 
kun klubmøder om torsdagen. Vy 73 es OZ3I.

Århus. Formand: 8JB, J. Berthelsen, Skovvej 4a. 
(Tlf. 12218 mellem kl. 18—19.) Mødelokaler: Pallu- 
dan Miillersvej 55, kid. Åben hver Mandag fra 19,30
1 sommermånederne.

Onsdag den 16. ds.: Frilufts-medlemsmøde. Kl. 2u 
mødes vi hos OZ5AA, transformatorstationen, Vi
borgvej. OZ5AA vil fremvise Transformatorstatio
nen, radiostationen og specielt sine antenneanlæg. 
Demonstration af feltstyrkemåler.

Onsdag den 7. juli: Medlemsmøde med forenings- 
nyt og auktion.

OZ2EDR deltog i 2 m testen, men vi opnåede 
kun lokale forbindelser med OZ3AT. Stationen var 
den samme, som blev benyttet ved 5 m testen. An
tennen var en 5 element beam.

QSL-ekspeditør: OZ3R udleverer QSL-kort ved 
medlemsmøderne.

Husk at faa dit medlemskort hos kassereren, Mel
chior, inden 15. juli.

Bornholm. Paa generalforsamlingen den 25. april 
valgtes OZ4KA, Fiskerstræde 6, Rønne, til formand, 
OZ4AD til sekretær, 4AJ suppleant og 4IM revisor. 
Medlemsmøde i klubhuset hver onsdag Kl. 20. •— 
Husk rævejagten den 20. juni. Se opslagskassen!

OZ4KA.
Herning-afdelingen har holdt ordinær generalfor

samling og valgt OZIO til formand i stedet for 
OZ3TM. Afdelingen har fået tildelt kaldesignalét 
OZ8H, der vil blive benyttet ved vore 5 og 2 m 
forsøg. Disse forsøg foregår ofte fra toppen af Sol
skovbjerg, ca. 10 km vest for Herning. Punktet lig
ger 88 m over havet. Paa 2 m dagen hørte vi 
OZ3EDR kalde forgæves, men det lykkedes os ikke 
at opnaa forbindelse med dem, selv om vi havde 
beamen anbragt i toppen af en ca. 8 m høj mølle på 
bakketoppen. Vort grej bestod af en tidligere 5 m 
tranciever med 1 stk. RV12P2000 og en CL4: den 
fik blot installeret en anden spole. Fra Solskovbjerg 
til Herning har vi opnået kontakt med en trancie
ver med 1 stk. DFF50 paa 5 m. Der var beam på 
begge stationer. Vi arbejder på bedre apparater til
2 m og håber at opnå resultater i løbet af somme
ren. Hvis der findes andre afdelinger, der har regel
mæssige udsendelser på UKB, end Struer, vil vi 
meget gerne have et praj derom. OZIO.

Nyborg. OZ3WL har lavet en ny ufb modulator 
og får gode rpt., og en ny Super virker også godt!

5FJ har fået sat en 20 m dipol op, den virker ufb; 
desuden er lavet en ny flot kl.b-modulator, der 
også går godt. Han kommer snart med PP-PÅ og 
vil gerne have rpt. og QSO.

7CM har travlt med TX og RX til ferien (motor
båden er sat i vandet); hans lille QRP-TX går godt.
7FK arbejder lidt med CW på 20 og 80 m og med 

lidt fone søndag morgen!
7AH ligger i dvale, men får nogle QSL-kort en

gang imellem fra udlandet, som ikke er ægte, det er 
CW-QSO'er og på tider, hvor han ikke er QRV, 
saa vedkommende bedes finde sig et andet call.

Nyborg-afdelingen afholder stor auktion over 
brugte radiodele hos 7AH på værkstedet „Radio- 
Service“ den 27. juni Kl. 10—12.
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OZ5U har fået en lille 3% rørs super og en lille 
modulator (Heising) og Xtal mike. OZ5U sender 73 
til all hamser. 73 fra Nyborg afd.

Odense afd.. Månedsmødet den 29. juni er denne 
gang forandret til en kombineret cykletur og ræve
jagt, hvortil XYL og YL inviteres.

Turen går til Blommenslyst Kro, og på denne 
strækning vil ræven have gemt sig og sender første 
gang kl. 19,45, næste gang kl. 20,00 og sidste gang 
kl. 20,15. Frekvens 1810 kHz. Alle jægere samles i 
kroen efter jagten: her vil pejlingerne blive bedømt. 
Altsaa: Hæven skal ikke findes, men bedste pejling 
vil være vinder. Resultatet drøftes ved kaffebordet.

Tag nu fat paa modtageren, så den er i orden til 
den 29., og lad os blive saa mange som muligt. Alle 
der ikke deltager i jagten, kører direkte til Blom
menslyst Kro, hvor vi mødes.

I tilfælde af ugunstigt vejr er der almindeligt 
møde på brandstationens foredragssal. OZ2KG.

Roskilde. Den 2. april holdt afd. sin ordinære ge- 
ralforsamiing. Til formand genvalgtes OZ7KP. Til 
kasserer og sekretær valgtes henholdsvis OZ2BL og 
OZ5AW.

Den 22.—23. maj var afd. oppe i vandtårnet for at 
forsøge sig på 2 m. Skønt der var gjort et stort for
arbejde, l-ykkedes det ikke at opnå nogle forbindel
ser udover 2—3 kilometer.

Alle henvendelser om arbejdet i afd. bedes rettet 
til OZ7KP eller OZ5AW. Tlf. 2328. OZ5AW.

Struer. Vi har i den forløbne måned været stærkt 
optaget af forberedelserne til fd. og de andetsteds 
omtalte 2 m forsøg.

2IZ arbejder stadig til de tidligere opgivne tider 
på 5 m. Send et kort, hvis du vil gøre et 5 m forsøg.

73 fra Struer afd. 2IZ.
Viborg-, Ved maj måneds møde hos OZ3AJ viste 

OZ9AV nogle interessante lysbilleder med UKB- 
grej. Derefter diskuterede man UKB-antenner.

Juni måneds møde holdes tirsdag den 22. ds hos. 
Korsgaard, der til den tid regner med at have fåex 
licens som OZ3KV.

Følgende har anmodet om Optagelse i EDR:
4199 - Niels Chr. Stentoft, Funkevej 41, Hillerød.
4200 - Kaj Vagner Jensen, Dybbalsvej 12, Sølyst,

Aalborg.
4201 - Willy Johansen, Kræmmervænget 6, 1. Sal,

Odense.
4202 - Chr. Nørgaard, „Elsøholm“, Elsø pr. Nykø

bing Mors.
4203 - Edwin Henriksen, Lyshøjgaardsvej 69, Kø

benhavn Valby.
4204 - N. Aa. Skjeldborg, Willemoesgade 70, Aarhus.
4205 - Per L. O. Jensen, OZ2PJ, Lembergsgade 14

Stuen, København S.
4206 - Kaj Schultz, Godthaabsvej 20 D, Kbhvn. F.
4207 - Iwan Hansen, Vejleby pr. Hørve St.
4208 - Leif Jensen, c/o Karetmager Jensen, Dø

strup H.
4209 - A. Nørgaard, c/o Harald Johansen, Oiling,

Sdr. Hygum.
4210 - Åke Lindvall, SM7BE, Tullgatan 5, Lund.
4211 - Laboratoriet for Telegrafi & Telefoni, Øster-

voldgade 10, Tr. G., København K.
4212 - Hilbert Christensen, Helgolandsgade 15, Aal

borg.
4213 - Ole Scheel Poulsen, „Bella-Vista“, Ndr.

Hornbæk, Randers.
4214 - Gunner Jørgensen, Strandgyden, Stensgaard

St., Fyn.
4215 - H. Vaarby, Ndr. Frihavnsgade 89, St., Kbh. 0.
4216 - Tage Høj, Holbækvej 14, Hvalsø.

4217 - Peter S. Christensen, Moseskrænten 23,
Søborg.

4218 - Carl Tolstrup, Durosvej 101, Kgs. Lyngby.
4219 - Svend Lorentzen, Stenosgade 5, Kbhvn. V.

 4220 - Ole Schleiss Christiansen, Slotsvej 24, Char- 
lottenlund.

4221 - Viggo Olsen, Vinding pr. Vejle.
Tidligere Medlemmer:

1043 - P. a Porta, Constr. Div. OCE, EUCOM (Rear), 
APO 403, US Army.

1761 - Sv. E. Glensdal, GI. Køgevej 261 A, Valby. 
1366 - W. Zachariassen, c/o Hempel, Vesterbrogade 

112, 2. Sal, Kbhvn. V.

Såfremt der ikke senest den 30. ds. til bestyrelsen 
er fremsat motiveret indvending mod de pågælden- 
des Optagelse i EDR, betragtes de som Medlemmer 
af foreningen.

Slettet af Medlemslisten:
254 L. Johansen, Kbh. NV. — 261 Erik Frandsen, 

Odense. — 599 Almar Andersen, Aalborg, OZ4N. — 
635 OZ3Z. K. E. Pedersen, Kbh. N. — 645 E. C. Mor
tensen. OZ5EC. Kbh. F. — 748 Knud Olesen, Aar
hus. — 775 OZ3IK. J. Krøner, Kbh. N. — 784 E. Mar- 
rup. Esbjerg. — 890 H. K. Hegnet Jensen, Alling- 
aabro. — 990 M. Lehmann Poulsen, Tønder. — 1018 
Ove Friis, Odense. — 1064 K. Christensen, Brøns
høj. — 1125 E. Lydeking Lydestad, Vanløse. — 1259 
OZ5RD, S. V. Broers, Valby. — 1284 B. Christensen, 
Odense. Udm. — 1377 J. A. Rasmussen, Aarhus. 
Udm. — 1443 Ib Mørk-Hansen, Rudkøbing. Udm. — 
1471 Knud Hansen, Uggerløse. — 1489 Sv. Laursen, 
Horsens. — 1593 OZ6BR. G. Grubach, Brørup. — 
1648 Brinu Schou, Give St. — 17712 Vald. Hansen, 
Odense. Udm. — 1736 S. Winther Hansen, Aarhus. — 
1774 Aa. Møller Ulfborg. — 1818 Kai Nielsen, Kbh. 
0. — 1836 Sv. Aa. Larsen, Slagelse. — 1940 Tage 
Sørensen, Kbh. F. — 1955 EiElif Jørgensen, Aarup. 
Udm. — 1968 Ib Groth Pedersenf Kbh. K. — 1970 
Egon Nielsen, Horsens. — 2044 V. Clausen, OZ2PM, 
Kbh. N. — 2147 N. A. Led, Jellinge. — 2204 C. Kjeld- 
gaard Iversen, Aarhus. — 2229 Orla Petersen, Ør
ting St. — 2231 Sigv. Larsen, Valby. — 2235 P. Gau
ger Rasmussen, Ellested. Udm. — 2248 Ove R. Carl
sen, Herritslev. — 2252 Hansaage Bøggild, Vindeby, 
Svendborg. — 2268 Kurt Svendsen, Lyngby. — 2270 
Herman Høedholt, Valby. Udm. — 2278 Kaj Ander
sen, Aarhus. — 2306 P. E. Frandsen, Viby J. — 2310 
Wenzel Simonsen, Kbh. S. — 2315 Axel Westergaard, 
Odense. — 2325 E. B. Haakansson, Kbh. N. — 2329 
Arthur Jensen, Kbh. NV. Udm. — 2356 A. Clement, 
Kbh. N. — 2357 Martin Larsen, Næstved. — 2366 
Henning Harre, Aarhus. — 2421 Verner Sørensen, 
Nordborg. — 2425 J.-P. Jensen, Aarhus. — 2438 N. J. 
Guldhammer, Kbh. N. — 2441 H. Biber, Kbh. SV. 
Udm. — 2442 P. Brørup, Aalborg. — 2449 Sv. Jen- 
•sea, Kbh. S. — 2454 P. E. Bech, Kbh. K. — 2462 Kr. 
Jensen, Nykøbing M. — 2470 Erik Jensen, Kbh. NV.
— 2486 J. Yde Hansen, Herning. — 2501 Ernst Ras
mussen, Ringe. — 2514 Hans Møller, Aabenraa. — 
2589 O. Tynell, Brønshøj. Udm. — 2592 Kj. Rein- 
hold Telling, Kbh. NV. — 2628 Wilh. Aa. Jensen, 
Kbh. NV. — 2639 Poul Scheving, Vanløse. — 2669 
Leif Jensen, Vanløse. — 2687 Emil N. Lund, Nørre
sundby. — 2707 F. J. Rasmussen, Kbh. NV. — 2713 
C. E. Lykke, Kastrup. — 2726 Egon H. Hansen, 
Rønne. — 2739 Fr. Bøgebjerg, Fredericia. — 2768 
Carl Brager, Kastrup. 2775 P. H. Nielsen, Vanløse.
— 2795 H. Andersen, Haderslev. — 2861 W. Kønig, 
Kbh. F. — 2923 N. P .Stjernfeldt, Kbh. SV. — 2991 
C. Laugesen, Kolding. — 2992 Erik Ørsted, Nyborg.
— 3022 Leo Thulin, Brønshøj. — 3030 Leo Madsen, 
Galten St. — 3035 Axel Erikstrup, Aarhus. — 3048 
K. Steengaard Albrechtsen, Viby Sj. — 3159 Hen
ning' Jensen. Aarhus. — 3161 K. Nitzche, Aarhus. — 
3170 Henry Rasmussen, Jels. — 3174 Erik Andersen, 
Silkeborg. Udm. — 3182 Orla Knudsen, Aarhus. — 
3184 K. G. Nielsen, Rønne. Udm. — 3190 Chr. Hede- 
gaard, Aarhus. — 3203 Kn. Møller Jensen, Brøn
derslev. — 3208 Børge Bertelsen, Randers. — 3214 
Johan Frydénsberg, Aalborg. — 3221 Peter Jeppe-
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sen, Bred. — 3223 Gunnar Andersen, Assens. Udm. 
3254 Chr. E. Pedersen, Eskholt, Vejle. — 3261 Axel 
Vig Nieslen, Christiansieldt. — 3266 Jørgen Madsen, 
Kbh. K. — 3275 Bent Madsen, Hjørring. — 3277 Ove 
Petersen, Frederikssund. 3281 Erik Jensen, Frede
rikssund. Udm. — 3306 Aa. E. Hansen, Eskholt, 
Vejle. — 3323 Viggo Madsen, Kgs. Lyngby. — 3326 
lb Madsen, Kbh. 0. — 3338 H. H. Petersen, Gentofte.
— 3353 Ove Rybak, Sorø. — 3363 Sv. Aa. Pedersen, 
Eskebjerg. — 3368 Bøwing Nielsen, Charlottenlund.
— 3371 J. K. Johansen, Haderslev. — 3398 H. P. Las
sen, Aabenraa. — 3399 Jørgen Knudsen, Askhøj. — 
3432 N. Aunsbjerg, Faarup. — 3445 Aa. Bruun Ras
mussen, Odense. — 3473 Børge Skovgaard, Kbh. S.
— 3499 L. Møller Nielsen, OZ7LN, Kbh. F. — 3504 
Torben Hansen, Hillerød. — 3530 E. Hansen, Aarslev.
— 3578 Henning Jensen, Rudkøbing. Udm. — 3579 
Pr. Henning Hansen, Mørkøv St. —- 3583 Per Fi
scher, Kbh. V. — 3594 Erik Olsen, Virum, Lyngby.
— 3635 W. H. Reindal, OZ1WR, Kbh. F. — 3641 Eli- 
mar Jensen, Kbh. S. — 3642 Ole Larsen, Valby. Udm. 
3649 E. W. Petersen, Aarhus. Udm. — 3668 Boye Ny
mand Jensen, Kbh. V. Udm. — 3669 A. Schrøder Pe
dersen, Lyngby. Udm. — 3742 Søren Pedersen, Kbh. 
V. — 3746 Inger Pedersen, Horsens. — 3758 Ejv. Sø
rensen, Nr. Sundby. — 3783 Aug. Kolmorgen, Mid
delfart. — 3790 Kn. Wilhelmsen, Kbh. F. — 3794 F. 
Jakobsen, Sæby. — 3808 Erik Danielsen, Femø. — 
3809 A. Madsen, Kbh. N. — 3813 I. Lautrup-Larsen, 
Gentofte. — 3829 Robert Lang Jacobsen, Skjern. — 
3839 Aage Fibiger, Randers. — 3844 Kaj Christen
sen, Assens. — 3851 Erik Peters, Lyngby. — 3853 W. 
Reibke, Vanløse. — 3863 P. O. Hansen, Aakirkeby. — 
3865 Helge Hansen, Valby. Udm. — 3883 Aa. Bernh. 
Hansen, Kbh. V. — 3895 Henry Kortsen, Esbjerg. — 
3907 Tage Juul Jensen, Arden. — 3918 Walther Niel
sen, Aarhus. — 3927 Benny Anthony, Kbh. N. Udm.
— 3929 Kn. J. Nielsen, Aalborg. — 3937 E. Gregor 
Hansen, Aalborg. — 3940 J. Vraast Thomsen, Brøns
høj. — 3941 P. Brink Jensen, Kbh. F. — 3944 B. Tra- 
nekjær, Kbh. S. — 3952 Kaj Arne Frost, Aalborg. — 
3963 Johan Reimers, Aarhus. — 3979 J. Rossing. 
Kbh. 0. — 4002 W. Hansen, Kbh. 0. — 4006 Poul 
Mogensen, St. Hedinge. — 4009 O. Drewsen Chri
stensen, Rødvig. — 4016 S. Jensen, Herning. — 4023 
K. Kré'tzschmer, Kbh. N. — 4024 Erik Larsen, Ha
derslev. — 4045 H. Aug. Meyer, Nr. Sundby. — 4046 
Jørgen Palsgaard, N. Sundby. — 4056 P. Keithe 
Christensen. Kbh. 0. — 4058 G. J. Holmberg, Kbh. 
V. — 4063 Chr. Pedersen, Nr. Sundby. — 4072 H. J. 
Larsen, Middelfart. — 4084 K. Barnby, Kbh. S. — 
4085 Peter A. Pedersen, Nr. Sundby. — 4088 Kai We- 
sterberg, Brønshøj. — 4096 B. Madsen, Kbh. N. — 
4121 Anders Dam. Aalborg. — 4123 Ole Sørensen. 
Køge. — 4129 Ian Hjorslev, Kbh. NV. — 4135 Ernst 
Simonsen, Sdr. Omme. — 4138 Arne Jensen, Frede
rikshavn.

OTH= Rubrikken
Nye Adresser:

671 - OZ1Q, B. Hilfred, Restaurant „Skoven“, 
Odense.

734 - OZ8JB, Skovvej 4A, St.tv., Aarhus.
884 - OZ8GN, N. Niros, Sodertåljevåg 26, Segel- 

torp, Stockholm.
966 - OZ2US, Aage Hass, Kongensg. 28, Esbjerg.

1469 - OZ6K, Peter Hansen, Vinkelager 6, 1. Sal, 
Vanløse.

1887 - Bue Bøgeskov, Kuhlausgade 56, 1. S., Kbh. 0.
2390 - Georg Bruun, Strandboulevarden 38, 3. Sal. 

Kbh. 0.
2752 - Frede Sørensen, Drewsensv. 25, 2 S., Odense.
2784 - B. Aagaard Nielsen, Emdrupvej 72, Kbh. NV.
2816 - Ib Kløcker Nielsen, Odensevej 23, Svend

borg.

For 10 Aar siden
Juni 1938.

„OZ“ 10. årgang nr. 6: Lederen omhandler „Situa
tionen efter Cairo-Konferencen“. — Statsradiofo
nien har i et kvarters udsendelse bragt en reportage 
fra en af EDR’s „Rævejagter“. — En gruppe med
lemmer af EDR har startet en „radiomelde-tjeneste" 
under ledelse af kaptajnløjtnant H. Tøyberg-Frand- 
zen. — Det meddeles, at en kendt „old-timer“, sta
tionsforstander H. J. Nelborg, OZ7NG, er afgaaet 
ved døden. — Den københavnske afdeling arrange
rer i løbet af sommeren en week-end-tur til Berlin 
efter indbydelse af D4AOF. Man skal bl. a. besøge 
den store tyske radioudstilling. OZ7F.

2911 - H. Paludan Andersen, Sølystv. 11, Silkeborg.
2915 - Villy Jensen, Trægaarden 26, 1. Sal, Kbh. S.

2939 - Jørn. Lutzhøft, Høyrups Allé 4 A, 3. Sal, 
Hellerup.

3260 - Leo Andersen, Gothersgade 9, Fredericia.
3324 - Radio Andersen, Jyllandsgade 5, Fredericia.

3334 - Jørgen Hjort, Bøgevej 8, Hellerup.
3436 - Johs. E. Berg, c/o Fru Petersen, Holmblads- 

gade 9, 3. Sal, Kbh. S.
3616 - C. Poulsen, Strandvejen 1, Nysted,
3629 - E. Kragh Rasmussen, Viadukten 1, Bram- 

minge.
3805 - Knud Larsen, Fr.berg Bredegade 1 C, St., 

Kbh. F.
3813 - I. Lautrup-Larsen, Sigridsvej 6, Hellerup.

3841 - Ib A. Eckmann, GI. Kongevej 47 A, 4. Sal. 
Kbh. V.

3985 - Verner Rejkjær, Skjoldsgade 25, Esbjerg.
4087 - Chr. Eriksen, Afholdshotellet, Grenaa.

Rettelse:
I Februar OZ er med QTH opført Wm. Sørensen.

Nummer og Kaldesignal er forkert, skal være Nr.
1589, intet Call.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postbox 79, Københ. K

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): A. Clausen, 
Enighedsvej 30, Odense, Telefon 10.439. Hertil sendes 
alt øvrigt Stof, sorn ønskes optaget i Bladet.

Formand: Børge Otzen, OZ8T, Godthaabsve) 123, Kbbvn. F,
Kasserer: O. Havn Eriksen, Vibevej 10, Næstved. Hertil sen

des alt vedrørende Indmeldelser, Adresseændringer og 
Pengesager (Giro Nr. 22116).

Sekretær og
QSL-Ekspeditsr: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Van

løse. _ Telefon Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til 
Bos 79, København K. Giro Nr. 23934.
Træffes i E. D. R.s Københavns Afdeling 1. og i>. 
Mandag i hver Maaned.

DR-Leder: C. U. Holten. OZ-DR 467, Phistervei 39, Helle
rup. Hertil sendes alt vedrørende DR-Afdelingens For- 
eningsforhold.

Annoncer; Dyva & Jeppesens Forlag, Akts., Sølvgade 10, 
København K. Tlf. Central 230.

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager 
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet 
og hvis dette ikke hjælper da til Kassereren.

Annoncepriser: 1/1 Side 150 Kr.. 1/2 Side 80 Kr., 1/4 Side 
45 Kr. og 1/8 Side 80 Kr. For 6 Indrykninger ydes 5 
pCt. Rabat, for 12 Indrykninger 10 pGt. Rabat.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt med tydelig Kilde
angivelse.

Fyns Tidendes Bogtrykkeri.
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