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TI AAR FOR E.D.R.

I 1923 gik en lille dreng i Faaborg skole og var 
blevet smittet — på uforklarlig vis — af en ny 
bacille, der hed radio. Det fædrene ophav havde ikke 
den helt rigtige forståelse af det nye under og for
bød det faktisk med hård hånd, da det jo gjaldt at 
lære noget i skolen! Men moderen havde mere sans 
for realiteter, så det blev sat som en betingelse for 
at få lov at begynde at lege med, at det blev til en 
ordentlig mellemskoleeksamen — og da 3FL klarede 
denne pynt, var begyndelsen til en såre fornøjelig 
periode begyndt. Ved den efterfølgende realeksamen 
var 3FL’s forretningssans allerede så udviklet, at 
direkte forhandling med den nu lidt blødgjorte fa
der kunne indledes, og det førte til løftet om penge 
til dele til en 4-rørs modtager, hvis realeksamenen 
også kunne klares.

Der blev læst lidt mere end vanligt det år, så 3FL 
kunne græde sine bitre tårer over den største mod
tager, som han endnu havde været stillet overfor! 
Herefter blev der leget med almindelige modtagere 
indtil 1928, hvor KB interessen blev vakt, men det 
var først efter at være kommet i kontakt med nu
værende OZ7XQ, at der rigtig kom gang i sagerne. 
3FL er taknemlig for at være kommet i hænderne 
på så udprægede CW-folk, som fandtes dengang!

Licensen kom i 1932 efter at være blevet godt 
skolet af daværende OZ7LP, der var uddannet tele
grafist. Interessen har siden da holdt sig for CW, 
og det er i tidens løb ikke blevet til mange fone- 
QSO. Derimod har DX den helt store interesse, og 
specielt er der gået ind for DX-tester, således at 
3FL nu indehaver rekorden for OZ med antallet 
af workede Wer i en contest, nemlig' fra 1950, hvor 
der blev opnået 984 QSO på 89 timer. Derudover er 
der nu worket 172 lande, hvoraf 127 er bekræftede. 
Skulle det mon kunne lykkes at presse sig op i 
toppen på DX-listen i „OZ“ ?

Det kniber lidt med at få tid til den kære hobby, 
da EDR’s kassererpost lægger stor beslag på fritiden, 
men det er da 3FL en trøst, at han på den post har 
sat en rekord, der i hvert fald ikke bliver slået de 
første 10 år! Det er netop i disse dage 10 år siden, 
at 3FL for 3. gang blev valgt til kasserer for EDR
— men den samlede kasserertid ligger nærmere de 
13 år!

*

Vi siger tak for de mange års uegennyttige ar
bejde for E. D. R og håber på fortsat medarbejder
skab til gavn for danske kortbølgeamatører.
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Fejlfinding i sendere
Af ingeniør S. Gregersen.

Ingeniør S. Gregersen, som har sit daglige 
arbejde blandt Skamlebæk Radios mange 
sendere, fortæller her noget, som specielt 
har bud til den nye amatør, men som vi dog 
tror også vil blive læst med interesse af man
gen ældre senderamatør. Hvor mange gange 
har vi ikke stået overfor en i første omgang 
uforståelig foreteelse i senderen? Her kan De 
måske se løsningen. TR.

Den største oplevelse for en radioamatør 
er sikkert konstruktionen af den første sen
der.

Efter at radioblade og håndbøger er gen- 
nemset, er det lykkedes at finde netop det 
diagram eller de tips, der skal danne grund
laget for selve senderbygningen. Når sende
ren er bygget og ledningsføring, komponent
anbringelse m. v. er gennemgået for måske 
tiende gang, kommer det tidspunkt, da der 
skal spænding på hele historien, og den skulle 
da helst også „i luften“ straks og godt. Hvis 
senderen er bygget direkte efter konstruk
tionsbeskrivelse (f. eks. fra OZ), kan man 
sikkert gå ud fra, at diagrammet er i orden, 
og muligvis er der under konstruktionsbe
skrivelsen anført, hvorledes senderen skal 
indstilles, sådan at det heller ikke skulle 
volde for store problemer.

Nu sker der desværre ofte det, at selv om 
alt tilsyneladende er i orden, vil senderen dog 
ikke arbejde tilfredsstillende, og da dette til
fælde som oftest ikke er medtaget i konstruk
tionsbeskrivelsen, vil jeg prøve at give lidt 
vejledning her. Det må ikke forventes, at 
netop det tilfælde af fejl, De er besværet med 
i øjeblikket, kan findes i denne artikel, da 
den kun kan behandle de oftest forekommen
de fejl i almindelighed.

Selv den simpleste form for fejlfinding 
kræver i almindelighed, at der er et vist 
måleapparatur til rådighed, og jeg vil da 
regne med, at der forefindes et meter for må
ling af de strømme og spændinger, der fore
kommer i senderen (dog ikke hf-strømme og 
spændinger), og desuden en absorptionsfre
kvensmåler samt en modtager eller monitor, 
der kan detektere de hf-signaler, der kommer 
fra senderen.

Den normale afstemning skal ikke omtales 
nærmere her, men for at få et overblik over 
strømvariationerne i en pentode eller tetrode 
under afstemning er vist fig. 1.

Fig. 1. Elektrodestrømmenes variation under 
afstemning af anodekredsen.

større belastning
Fig. 2. Elektrodestrømmenes variation ved 

varierende anodebelastning.

Strømvariationerne i en pentode eller te
trode ved ændring af anodebelastningen er 
vist på fig. 2.

Det er vigtigt at sammenligne målte elek
trodestrømme og -spændinger med de data, 
der opgives af rørfabrikkerne. Måling af ud
gangseffekt (med glødelampe eller kulmod
stand og hf-volt eller amperemeter) kan 
være en vigtig rettesnor for at senderen ar
bejder rigtigt, da det jo ikke er tilstrække
ligt, at elektrodestrømme og -spændinger er 
rigtige. Hvis anodestrøm og anodespænding er 
normal, men udgangseffekten er for lille, vil 
det sige, at rørets virkningsgrad ikke er til
strækkelig stor (for klasse C-forstærkere er 
en virkningsgrad på 50—80 % normalt) og 
anodetabet vil være for stort, sådan at røret 
varmer.

Der bør vises speciel omhyggelighed ved
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anvendelsen af de nye tetroder med stor for
stærkning, f. eks. må der ofte anvendes mod
stande til undertrykkelse af Vhf-parasit- 
svingninger i både styregitter, skærmgitter 
og anode. Afkoblinger, også fra skærmgitter, 
skal føres til fælles jordpunkt (eller stel
punkt).

Fejl: Arsag:

I. Ingen eller for lille dyk 
i anodestrøm, når anode
kredsen drejes gennem 
resonans.

I det følgende gives en kort oversigt over 
almindeligt forekommende fejl, årsagerne til 
fejlene og hvorledes fejlene eventuelt af
hjælpes.

Litteratur: Radio and television news, oktober 1950.

Afhjælpning:

1. Kontroler, om oscillatoren svinger.
— Kontroler afstemningen af de fore
gående forstærkertrin og mål frekven
sen med absorptionsfrekvensmåler. — 
Afbryd anodespænding (og skærmgit- 
terspænding) og mål, om der går git
terstrøm.

2. Forstærkertrinets gitterkredsløb ikke 2. Indstil til max. gitterstrøm.
i resonans.
3. Overbelastning af trinet på grund 3. En mulig årsag kan være lf-parasit-

1. Ingen udstyring.

II. Dobbelt resonans i 
anodekredsen. Der er een 
indstilling af afstemnings
kondensatoren, der giver 
dyk i anodestrøm, og en 
anden lidt derfra, som gi
ver max. udgangseffekt.

af parasitsvingninger.

4. Belastningen for hårdt tilkoblet.

1. Dårlig spændingsstabilitet. Med se
riemodstand i skærmgitteret forårsager 
max. skærmgitterstrøm, at der fås mi
nimum skærmgitterspænding og derved 
dyk i anodestrøm. Da udgangseffekten 
afhænger af skærmgitterspændingen, vil 
den stige lidt, når anodekredsen for
stemmes, så anodestrømmen stiger og 
skærmgitterstrømmen falder.
2. For lille kapacitet i anodekredsløbet.

sving på grund af hf-drosler i både 
gitter og anode. Prøv at ændre en af 
droslerne.
4. Tilkobl belastningen meget løsere, 
indtil der fås dyk. (Pas på skærmgitte
ret!).

1. Hvis fødespændingen til skærmgit
teret er så høj, at seriemodstanden bli
ver unormal stor, må der anvendes 
spændingsdeler eller stabiliseringsrør.

3. Utilstrækkelig udstyring.

4. Anvendelse af anodekredsløb, der 
ikke kan afstemmes på normal måde.
5, Selvsving i trinet.

2. Tag en eller flere vindinger af spo
len, sådan at kapaciteten ved resonans 
bliver større. Kredsens effektive Q skal 
være 12 eller mere.
3. Indstil gitterforspænding rigtig og 
kontroler gitterstrømmen i. henhold til 
rørdata.
4. Anvend et kredsløb, der kan afstem
mes på normal måde.
5. Neutrodynstabilisering foretages om
hyggeligt.

III. Anode- og skærmgit- Dette er normalt, når gitterforspæn- Forholdet kan afhjælpes ved at md-
terstrøm stiger voldsomt, dingen fås fra en gittermodstand, og sætte en afkoblet katodemodstand eller
når styrespændingen (git- der ikke er nogen fast gitterforspæn- ved at give røret så stor fast gitterfor-
tersvingningen) fjernes. ding. spænding, at det ikke ødelægges, når

styrespændingen fjernes. Det må erin
dres, at når røret ikke får styrespæn
ding, går al den tilførte effekt til op
varmning af det, hvilket kan bevirke, 
at røret ødelægges.

IV. Med styrespændingen 1. Selvsving på den „rigtige” frekvens, 
fjernet (og reduceret ano- 
de- og skærmgitterspæn
ding) varierer anode
strømmen, når anodekred- 2. Vhf-parasitsving. 
sens afstemningskonden
sator (eller spole) ændres.

3. Lf-parasitsving.

1. Indstil neutrodynkondensatoren rig
tig, og hvis det ikke hjælper, må der 
foretages ændring i komponenternes 
placering eller afskærmning.
2. Indsæt stopmodstande på ca. 50 ohm 
med en lille parallelspole i de kritiske 
elektrodeledninger. Før alle afkoblings
kondensatorer til fælles jordpunkt.
3. Lf-parasitsving kan bl. a. skyldes 
drosselspoler både i anode- og gitter
ledninger. Prøv at ændre størrelsen af 
den ene af spolerne.
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V. Anodestrdmmen kan 
ikke reduceres til nul ved 
hjælp af den foreskrevne 
gitterf orspænding.

Fejl:

VI. Vanskeligt at få til
strækkelig effekt fra ano
dekredsen. — Stor har
monisk udgangseffekt.

VII. Anodestrdmmen sti
ger meget voldsomt, spe
cielt, hvis gitter eller ano
de er kraftig overbelastet.

Vin. Høj anodestrøm for 
ubelastet trin i resonans.

IX. For lidt spænding fra 
fordobler eller tripler.

X. For stor skærmgitter- 
strøm.

XI. Når trinet belastes, 
falder gitterstrømmen for 
meget.

XII. For lille gitterstrøm i 
forstærkertrin med norm. 
strømme og spændinger 
til foreg, trin (målt med 
forstærkertr. u. anodesp.).

1. For stor indre modstand i strdmfor- 
syningen, hvorved spændingen er for 
„blød“.

2. Anode- og eller skærmgitter fodes 
gennem seriemodstande.

Årsag:

For stor spole og for lille kondensa
tor i anodekredsen.

Gitteret er blevet tilstrækkeligt varmt 
til at afgive elektroner, hvorved gitter- 
forspændingen delvis ophæves, og ro
ret bliver endnu varmere.

For stor kapacitet i afstemningskred
sen bevirker, at der går en stor strøm 
i kredsen, og kredstabene belaster da 
røret meget. Kan f. eks. let forekomme 
ved benyttelse af en 30 MHz spole til 
15 MHz.

1. For lille styrespænding.

2. For lille gitterforspænding.

3. For stor kapacitet og for lille spole 
i anodeafstemningskredsen.

1. For stor styrespænding.

2. For lidt eller ingen belastning af 
trinet. Dette resulterer i stor veksel
spænding over anodekredsen, og når 
anoden får for lav spænding tiltræk
kes elektronerne af skærmgitteret.

3. For stor skærmgitterspænding.

4. For lav anodespænding.

1. For lille styrespænding.

2. For stor gitterforspænding.

1. Gitterkredsen ikke afstemt til reso
nans.

1. Anvend en strømforsyning ^ spo
leindgang i filteret og lille modstand t 
filterspolen, eller, hvad der er bedre, 
anvend spændingsstabilisering.
2. Der kan anvendes storre gitterfor
spænding. når man blot er opmærksom 
på. at roret ikke overbalastes på anode- 
og skærmgitter.

Gor spolen i anodekredsen mindre så
dan. at der fås et L-C forhold, der gi
ver et Q på 12 eller mere ved en pas
sende koblingsindstilling.

Roret er sædvanligvis odelagt. Hold 
roret indenfor de foreskrevne data og 
undgå overbelastning under drift og 
under afstemning.

Når kredsen belastes, falder cirkula
tionsstrømmen i den og muligvis er alt 
normalt, hvilket konstateres ved at 
måle udgangseffekt og virkningsgrad.
— Brug et LC forhold, der giver et Q 
på ca. 12 for den belastede kreds.

1. Fordoblere og triplere arbejder bedst 
ved en styrespænding, der er lidt stør
re end hvis der køres med samme fre
kvens i gitter- og anodekreds.
2. Stor negativ gitterforspænding be
virker, at de harmoniske bliver kraf
tige, hvilket er gunstigt i dette til
fælde.
3. Stort L og lille C er en fordel ved 
fordoblere eller triplere.

1. Brug ikke mere styrespænding end 
nødvendigt for at give normal udgangs
effekt ved den foreskrevne gitterfor
spænding. Med seriemodstand i skærm
gitteret vil styrespænding over en be
stemt størrelse sædvanligvis resultere 
i mindre udgangseffekt.
2. Belast trinet normalt og kør ikke 
med det uden belastning. Trinet må 
ikke belastes kraftigere, end hvad der 
svarer til optimal belastning, da ano
detabet ellers vil stige. (Denne belast
ning findes, når anodestrømmen stiger, 
uden at udgangseffekten stiger).
3. Indstil spændingen til den fore
skrevne værdi efter rørdata.
4. Indstil spændingen til den fore
skrevne værdi efter rørdata.

1. Reguler på koblingen til det fore
gående trin eller sæt spændingerne til 
det trin op, hvis det kan tillades af 
hensyn til røret. (Hvis dette trin er en 
pentode eller tetrode, må det erindres, 
at en forøgelse af skærmgitterspæn- 
dingen sikkert hjælper mere end for
øgelse af anodespændingen).
2. Indstil til den værdi, der er fore
skrevet i rørdata.

1. Undersøg, om gitterkredsens spole 
og kondensator har de rigtige størrel
ser. Det må erindres, at ved høje fre
kvenser spiller rørkapaciteterne en 
væsentlig rolle.

Afhjælpning;
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Fejl:

XIII. Gitterstrømmen i et 
trin med batteri til gitter
forspænding bliver efter
hånden for lille, selv om 
man stadig måler normal 
spænding på batteriet.

XIV. Forkert værdi af 
gitterforspændingen fra 
strømforsyning med spæn- 
iingsstabiliseringsrør.

XV. For lille gitterfor
spænding målt fra den 
kolde ende af gitterdros
len til stel. Røret har git
termodstand og katode
modstand.
XVI. Når anodekredsen 
afstemmes til en frekvens 
lidt højere end resonans
frekvensen, sker der en 
pludselig stigning i gitter
strøm og udgangseffekt.

XVII. Umuligt at stabili - 
sere trinet ved indstilling 
af neutrodynkondensato
ren.

XVIII. Uden anodespæn
ding på røret er der va
riationer i gitterstrøm
men, når indstillingen af 
anodekredsen ændres.

XIX. Kan reducere hf i 
anodekredsen ved indstil
ling af neutrodynkonden
satoren, men man kan ikke 
helt fjerne det.

XX. Nøgleklik, som ikke 
skyldes nøgletrinet eller 
nøglekredsløbet.

XXI. Stor harmonisk ud
gangseffekt.

Årsag:
2. Forkert kobling fra foregående trin.

3. For lidt effekt fra foregående trin.

2. Hvis impedansen af gitterkreds og 
foregående trins anodekreds er for
skellige, skal der foretages impedans
transformering for at få størst mulig 
gitterstrøm.
3. Der må anvendes et større trin.

Afhjælpning:

Batteriets indre modstand er for stor Udskift batteriet med et nyt. 
på grund af ældning.

Hvis lyset i røret kommer fra den mid
terste elektrode, er røret forbundet for
kert. Lyset skal komme fra overfladen 
af den yderste elektrode.

Forkert fremgangsmåde for måling af 
gitterforspænding.

Vend forbindelserne til røret. Det må 
erindres, at i dette tilfælde er stellet 
pluspol.

Den „rigtige“ gitterforspænding er 
spændingen over gittermodstanden plus 
spændingen over katodemodstanden, 
målt når røret kører normalt.

Selvsving på grund af urigtig indstil- Indstil neutrodynkondensatoren rigtigt, 
let neutrodynkondensator.

Hvis der ikke findes nogen direkte in
duktiv eller kapacitiv kobling mellem 
gitter og anodekreds, kan fejlen skyl
des, at røret har så lille gitter-anode- 
kapacitet, at kapaciteten af ledninger 
til neutrodynkondensatoren er for 
stor, sådan at denne kondensator mu
ligvis kan erstattes af et par stykker 
ledning, der kan „se“ hinanden.

Kontroller, at afskærmning mellem 
gitter- og anodekreds er effektiv. Brug 
korte ledninger til neutrodynkonden
satoren eller brug induktiv stabili
sering.

Neutrodynkondensatoren er ikke rig- Indstil neutrodynkondensatoren rigtigt, 
tig indstillet. — (Dette er en udmær
ket prøve for at kontrollere stabili
seringen).

Magnetisk eller kapacitiv kobling mel
lem gitter- og anodekreds udenfor 
røret.

Ustabilitet i en forstærker pa grund 
af tendens til selvsving eller parasit
sving. Selv om et trin ikke indgår i 
selve nøglearrangementet, kan det af 
ovennævnte årsager meget let give an
ledning til nøgleklik.

1. For lavt Q i anodekreds.

2. Kapacitiv kobling til antenne eller 
fødeledning.

3. For stor styrespænding.

Monter gitterspole og anodespole så
ledes, at deres akser er vinkelret på 
hinanden. Skærm gitter og anodekreds 
fra hinanden. Som en prøve kan ano
dekredsen frakobles røret, og den hf- 
spænding, der findes i kredsen, skyl
des uønskede koblinger.

Neutrodynkondensatoren må indstilles 
omhyggeligt, og eventuelle parasit- 
svingninger må fjernes — muligvis ved 
hjælp af dæmpemodstande.

1. Brug et Q på 12 eller mere.

2. Brug et anodekredsløb og en anten
nekobling, som reducerer de harmoni
ske, f. eks. induktiv kobling med elek
trostatisk skærm (Faraday skærm).
3. Indstil til den rigtige spænding efter 
rørdata.
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Fejl: Arsag:

4. For stor gitterforspænding.

XXII. Milliamperemeter 
viser forkert, når det ind
sættes i anodeledning med 
højspænding, men ved af
prøvning ved en lavspæn
ding viser metret rigtigt.

Metrets viser påvirkes af statiske spæn
dinger på glasset foran viseren.

4. Indstil til den rigtige spænding etter 
rordata.

Glasset renses meget omhyggeligt -ned 
sprit eller æter, sa det bliver helt fri 
for fedtpletter eller „fingre*. Rens
ningen må foretages på begge sider af 
glasset.

Afhjælpning:

Mere om Plexiglas
Har med stor interesse læst om Plexiglas og retter 

mig efter opfordringen til at fremkomme med nogle 
„fiduser". I mit firma har vi presset linser og lavet 
frimærkelup’er af Plexiglas, derfor har jeg lidt erfa
ring til dette materiale. Først vil jeg bemærke, at 
der findes Plexiglas, som er hygroskopisk og derfor 
ikke tåler vand. Jeg har haft Plexiglas, som blev så 
blødt efter at have ligget i vand i nogen tid, og det 
forandrede sig ikke meget, efter at det blev tørret. 
Næsen på flyvemaskiner (cockpit) er ofte af Plexi
glas, og de flyver dog i regnvejr! Derfor: Undersøg 
dette spørgsmål, inden feederen hænges op.

Materialet kan fint limes sammen med kloroform. 
En smule pres, og det er som svejset sammen.

Hvis man ønsker at farve det, skal man komme

Anilin-pulver i æter og ganske kort tid holde det ned 
i denne opløsning. Anilin kan man jo få i alle far- 
vær. Denne farvning trænger dybt ind i materialet 
og ikke i overfladen alene. Olie er faktisk den stør
ste fare. Det giver den en mat overflade.

Skal man bore. skal man ikke bore for haardt. da 
hullet ofte bliver større end beregnet, og boret kan 
ofte forandre retning, særlig ved tynde bor.

Ønsker man en blank overflade, kan man polere 
materialet med smergellærred (nr. 1 og gå ned til 
nr. 0 o. s. v.) og give det til sidst med en pudseskive 
(kludeskive). Der kan laves fine skalaer af dette ma
teriale. Graderingen kan mar selv lave eller føre 
over ad fotografisk vej. Plexiglas kan også fås i opal. 
Materialet kan bl. a. fås hos OZ5AB (Betafon Radio).

Vy 73 OZ3WP.

Forudsigelser
OKTOBER 19S1

Rute Afst. Pejling 28 MHz 14 MHz 7 MIIz

Call Mm Grader 
fra nord DNT DNT DNT

W2 6 295 24Mhz 1600 1200—2100
(0900-1200)
1500—2000

(2000—0400)

hele
døgnet

bedst
0100—0700

W6 8.5 320 _ 1000 — 1400

YV 8,5 265 26Mhz 1200 — 1900 1100—2200 
0700-0900 og 1100 — 2200

»

CP 11 250 26Mhz 1200—1700 (0900-1100) » 0600

SU 3,2 144 1400-1800 0500 — 2100 
(2300 — 0100) »

ZS 9 170 0900-1600 0600-1900
(1900—2300)

VU 7 102 1000—1400 0500-1900 »

VK6 13,5 90 — 0800—1600
2300

»

JA.UAo 8 40 __ 0500—1300 » 0300-0500

ZL 18 48
0500-0700
1900-2100

» 1500—1700

ZL 22 228 -- 0600 — 1600 
1000—2100

» 2000—0400

OX 3,2 315 25Mhz (2000—0600) (2100—0700)
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En 50 kHz frekvensstandard
Af OZ7EU, Paul Størner.

I aprilnummeret af det amerikanske tids
skrift RADIO AND TELEVISION NEWS be
skrev KH6AAD et lille nyttigt måleinstru
ment, som han kaldte en „BAND EDGER“. 
Det bestod i al sin simpelhed af en dobbelt- 
triode i en multivibratoropstilling, som svin
gede på 50 kHz. Men samtidig virkede den 
ene triode i forbindelse med et 200 kHz kry
stal som en pierce krystaloscillator, idet kry
stallet simpelthen var anbragt mellem gitter 
og anode på dette rør. Diagrammet ses i fig. 1

krystallet nu, idet det svinger paa 200 kHz, 
styre multivibratorens svingninger på 50 
kHz, og man vil nu kunne bruge instrumen
tet til frekvensmåling, modtagerkalibrering 
og meget andet.

Da jeg tilfældigvis var i besiddelse af et 
200 kHz krystal, som i adskillige år har ligget 
og ventet på at blive brugt og hele opstillin
gen så så simpel og tillokkende ud, blev den 
i en fart bygget op. Resultatet var dog ikke 
efter forventningerne. Der blev brugt en 
amrk. dobbeltriode, type 6SN7, samt det om
talte krystal af dansk fabrikat. Det voldte 
ingen vanskelighed at få multivibratoren til 
at svinge, det gjorde den med det samme; 
men alt arbejde med at få krystallet til at 
svinge i opstillingen viste sig at være for
gæves. Et forhåndenværende 1000 kHz kry
stal viste den samme ulyst, og alle mulige 
kendte hjælpemidler havde ingen virkning. 
Almindelige krystaller, såsom 3,5 og 7 MHz, 
svingede ganske udmærket i opstillingen, så 
der var ingen fejl deri. — Det var jo ikke 
så godt, men da jeg nu engang var kommet 
igang, så skulle historien nu alligevel bruges, 
og så blev resultatet som vist i fig. 2. Et 
ekstra rør blev monteret i, og denne tilbage- 
koblede krystaloscillator virkede straks. Nu 
blev der så sat en lille koblingskapacitet fra 
denne oscillator til multivibratoren, og opstil

lingen fungerede perfekt. Kapaciteten be
står af en 30 pF trimmer, som er omtrent 
inddrejet. Der blev ændret lidt på data for de 
forskellige komponenter, bl. a. blev gitter
aflederen for den ene triode gjort variabel, 
det vil sige, den skal selvfølgelig kun ind
stilles een gang for alle, så den blev ikke for
synet med nogen knap, men der blev i stedet 
for savet en lille kærv i aksen. Outputtet fra 
denne oscillator er kraftigt nok til at kunne 
høres helt ned på 10 meter med kun en stav
antenne på 50 cm på oscillatoren. Man skal 
ikke koble direkte ind på modtagerens an
tennebøs, idet man så vil risikere, at multi
vibratoren „hopper“ over på en anden fre
kvens. Så kan man endvidere lave anode
spændingen til multivibratoren til at afbryde, 
så man kun har de 200 kHz. Spolen L1—L2 
er viklet af litzetråd, 3X0,07, på en haspel- 
kærne, og L1 har 250 vindinger fordelt i de 
to rum, L2 har 125 i det 3. rum. I den viste 
opstilling kan krystallet trækkes lidt i fre
kvens ved at justere på spolen. Endvidere 
kan luftgabet i krystalholderen også tjene til 
finjustering. Denne her opstilling er justeret 
ind efter WWV på 15 MHz og justeringen 
holder sig absolut konstant. Yderligere raf
finementer såsom afstemt udgangskreds kan 
tilføjes, men så holder jo efterhånden det 
simple op.

Nu er det absolut ikke afgjort, at den ori
ginale opstilling ikke kan anvendes, men den 
kunne det altså ikke med de danske krystal
ler af anerkendt mærke, som blev prøvet. De 
amerikanske krystaller vil utvivlsomt virke 
udmærket, og kan man få fat i disse, så er 
opstillingen i fig. 1 jo lige til at gaa til. Op
stillingen, som nu er fast inventar paa sta
tionen, har vi allerede haft megen glæde og 
nytte af. Den skulle have sin plads på alle 
amatørstationer.
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DX en „S” grad bedre
Af OZ3Y, H. Rossen.

Når man fra tid til anden har QSO på 80 
meter med telefoni, høres ofte fra højttaleren 
denne sætning, „ja, jeg skal også snart ned 
på 20“, vel sagtens i den tro, at nu kører hans 
station fint på 80 meter fone, og så må han 
vel også med nogen grund vente, at den vil 
give ham mange DX, når han snart kommer 
på 20 meter.

Men OB, jeg tror, du bliver skuffet; der er 
som regel flere årsager, man møder for første 
gang en virkelig konkurrence fra udlandets 
store „kanoner“, hvor betegnelsen „kanon44 i 
mange tilfælde dækker over en effektiv ret
ningsantenne. Et andet forhold, der spiller 
ind, er den kendsgerning, at fra den dag licen
sen modtages, bliver stationens modtager 
„stedbarn44. Der åbnes nye muligheder for 
experimenter, og der arbejdes udelukkende 
med sender og modulator. Det er i og for sig 
forståeligt, fordi der her er et nyt arbejds
felt, som giver rig anledning til at faa den 
velkendte KB-forskningstrang tilfredsstillet. 
Stationens modtager ser man så lidt på, hvis 
den strejker — ellers ikke.

Den mest anvendte type modtager på det 
stadium er vel en 3½ eller 4½ rørs super 
med 447 kHz i MF samt beat og „S“ meter. 
En sådan modtager er også god, så længe der 
ikke stilles større fordringer, og den skal an
vendes på 80 meter, følsomheden er tilstræk
kelig og selektiviteten som regel 6—8 kHz. 
Spejlselektiviteten er også her tålelig, men 
på 20 meter er dette forhold dårligt, ofte 1—40 
eller dårligere*), det vil sige, at spejlsignalets 
styrke er ca. 40 gange svagere end det signal, 
man evt. har modtageren indstillet på. Nu er 
det så uheldigt, at man med 447 kHz i MF får 
en del af 19 m radifonibåndet ind som spejl. 
„Hvad gør det," mener man, „det er jo 40 
gange svagere her". Det passer, der er blot 
den hage ved sagen, at disse radiofonistatio
ner ofte har en enorm feltstyrke, det vil i 
bedste fald sige, at man får sit 20 m bånd be
lemret med et antal „S“ 8 signaler, der ikke 
hører hjemme der. Det mærkede man ikke 
så meget til på 80 m, hvor modtagerens spejl
selektivitet var bedre, og man i værste fald 
fik et par commercielle cw stationer mere 
end de, der beklageligvis ligger på det bånd.

En sådan almindelig amatørmodtager kan

*) Det er vist meget få supere uden HF og med 
447 kHz, der har så „god“ spejlselektion som 1 :40.

T. R.

gøres bedre og mere egnet til DX-arbejde, 
men det er besværligt, og det er dyrt. (Flere 
HF trin og bedre MF selektivitet).

Trods dobbeltsuperens større egenstøj (den 
dobbelte blanding) vil jeg alligevel anse 
denne type modtager for at være bedst egnet, 
idet der her med eet ekstra blandingsrør op
nås fordelene ved både den høje og den lave 
MF. Spejlselektiviteten bliver fin samtidig 
med, at selektiviteten kan komme ned på ca. 
3 kHz*), kun ved CW kunne det være ønskeligt 
at forøge denne endnu mere, men det er ikke 
nødvendigt. På fone er det ingen fordel at 
kunne gå lavere, fordelen bliver i hvert fald 
problematisk.

Konstruktionen i E. D. R.’s håndbog side 149 
kan tages til rettesnor, blot man moderniserer 
den lidt og anvender et HF trin og evt. „Toro
tor" type 3 OFA spolecentral med tilhørende 
3-gangskondensator, 1600 khz i første MF og 
110 i anden MF, det er altsammen ting, man 
kan få i handelen, og det er nemt at have med 
at gøre. Min mening er, at en super med dob- 
beltransponering ikke er sværere at få til at 
fungere tilfredsstillende end en „enkelt“. Blot 
man har en lille smule erfaring og tager hen
syn til at skærme anden oscillator for at undgå 
de kedelige „bærebølger".

Det var lidt om modtagning, men hvad så 
med antenne? På 80 meter brugte man 
måske en 40 m L, 1/3 hertz, eller hvad man 
i hast fik sat op for at „komme i luften", sen
derantennen blev så skiftet over på modtage
ren under modtagning, — det går da meget 
godt, vil man måske indvende, — ja, hvis man 
vil nøjes med det. Men hvem har ikke hørt 
en sjælden DX med „S" 4 og samtidig fået 
lokal QRM, denne DX kunne uden større be
svær modtages en „S" grad bedre, samtidig 
med at lokal støj bliver reduceret betydelig, 
hvordan? Ja, lad os først igen se på antennen, 
en L antenne er ikke egnet til DX, fordi hele 
længden udstråler, (og desuden er årsag til 
megen BCL QRM), 1/3 hertz kan anvendes, 
men med de til tider sløje DX forhold ønsker 
man vel ikke helt at sige farvel til 80 meter. 
Længde og feedertilpasning må nødvendigvis 
blive et kompromis, derfor kasserer vi den, 
tilbage er der så antenne med afstemt feeder. 
Vi forudsætter, at toppens længde skal være 
½ bølgelængde for 80 m., for at bibeholde en 
god virkningsgrad også for det bånd. Allige-

*) vel at mærke med nok et MF-rør. T. R.
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Hvis antennens tilkobling til PA trinet ikke 
forrykker dettes resonans, kan det med nogen 
grund forventes, at antennen virkelig arbej
der på sin egenresonans. På de højere fre
kvenser i 80 m båndet må man regne med, 
at der skal efterafstemmes lidt, (PA skal altid 
afstemmes til min. IA).

På fig. 2 ses afstemningsenheden, parallelaf
stemning på alle bånd, nemmere kan det vist 
ikke være. Spolen L er viklet på en steatit- 
form T. S. nr. 6128 med alle riller beviklet 
+ en vinding udenfor i hver ende, med svær 
6-koret antennetråd for at opnå størst mulig 
selvinduktion, da formen er temmelig lille til 
80 m.

På 40 m afstemmes med C samt kortsluttes 
7 vindinger fra hver ende, og på 20 m ca. 10 
vindinger fra hver ende, med krokodillenæb, 
der er belagt med kobberfolio, der fås fra en 
glimmerblok. Næbet er desuden klemt fladt 
i enden for at opnå bedst mulig kontakt med 
de på spolen påloddede symmetrisk anbragte 
stifter.

Til 10 m anvendes en kobberrørsspole, hvis 
størrelse man bedst eksperimenterer sig til,

da bedste resultat opnås med så stor selv- 
induktion som muligt samt lille kapacitet.

Man burde vel også til 20 m arbejde gøre 
sig den ulejlighed at skifte spolen, men det 
er jo nemmere at lade være. Som det fremgår 
af fig. 2 skiftes coax-kablet fra afstemnings- 
enheden mellem sender og modtager med et 
relæ, desuden skifter et andet relæ mellem to 
drejekondensatorer. Arsagen er, at afstem
ningskapaciteten viser sig at skulle være lidt 
forskellig til de to formål, vel sagtens på 
grund af, at kablet til modtageren er af en 
lidt tyndere type og betydeligt længere end 
coax-kablet til senderen, der iøvrigt ender
i en justerbar tovindings link ved PA spolen.

De viste relæers beviklinger er sat i serie, 
de trækker når senderen startes, og arbejder 
iøvrigt sammen med en del andre, idet jeg 
har alle funktioner helautomatiske ved CW, 
medens der ved fone skiftes med en lydløs 
afbryder anbragt umiddelbart ved modtage
ren, men mere herom i en senere artikel.

Antennetilslutning til modtageren foregår, 
hvis modtageren ikke er forsynet med dipol
indgang, simpelthen ved, at man anvender 
coax-kablets ydre leder som „jord“ og den 
anden som antenne, — og altså ingen jord
forbindelse til modtageren.

Kondensatoren C, der afstemmer L i sen
derstilling, skal have omtrent lige så stor 
pladeafstand som senderens PA kondensator, 
den til modtagning kan være en „gnom“. Beg
ges max. kapacitet kan være på 100 pF.

Mange ofrer en hel del på senderen for at 
få en „S“ grad mere i rapport, med ovenstå
ende har man en virkelig god „rundstråler“ 
til DX og andet, samtidig med, at der kan 
modtages en „S“ grad bedre på alle bånd.

Svensk rævejagt.
Skaraborgs radioamatører indbyder til en stor 

rævejagt med efterfølgende sammenkomst, som af
holdes i Skaraborg len søndag den 23. sept. 1951. 
Tre „ræve“ og en „grævling" skal indfanges. Der 
er fine præmier til vinderne. Jagten begynder kl. 
11,00 SNT og varer til kl. 16,00. Der anvendes kort 
53, Mariestad SO, 1:50.000. — Interesserede danske 
jægere kan få nærmere oplysninger ved at skrive 
til: Tåvlingsledningen, Mariestads Radioklub, Marie
stad, Sverige.
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vel ma der et kompromis til for længdens 
vedkommende, da f. eks. en antenne skåret 
til 80 m fone falder helt udenfor 20 m båndet. 
Antennen skal altså helst have et bredt 
resonansområde for at være egnet som „all 
band“ antenne. Midtpunktfødede antenner er 
„brede“, og da feederen skal kunne afstem
mes, bliver typebetegnelsen „midtpunktfødet 
Zepp“. Nu er den praktiske antennelængde 
jo ikke den samme for flere bånd med en 
40 m top, men den smule har ingen betyd
ning, selv om man kører fone på 3800 kHz 
med en top, som har sit virkelige harmoniske 
resonanspunkt på 14200 khz.

Målene på en sådan antenne ses på fig. I.

Fig. 1.

Arrangementskalender
21„ 22. og 23. septbr.: Hobbyudstilling i Vi

borg med deltagelse af Viborg afd. Der bliver 
fremstillet specielt QSL-kort. Se endvidere 
under „Fra afd.“.
13.—14. oktober: VK-ZL test cw.
20.—21. oktober: VK-ZL test fone.
27.—29. oktober: CQ DX contest fone.
3.—5. november: CQ DX contest cw.



Et forsøg med antennehøjde contra styrke på 2 meter
Af OZ7G.

Efter afslutningen af tredie periode på Kø
benhavns Afd. 2 meter Field-day, hvor jeg 
samarbejdede med OZ3J fra Randers på po
sitionen „Lysnet“ syd for Randers, højde 132 
m over havet, fritliggende hele vejen rundt 
og med stationens antenne, en 5 el. beam, an
bragt i 140 m højde over havet — havde vi 
tid til at udføre et interessant forsøg med an
tennehøjdens indflydelse på signalstyrken, 
idet OZ2IZ i Struer elskværdigst stillede sig 
til rådighed efter testens slutning. 2IZ’s an
tenne var en 16-element (8 antenner plus 8 
reflektorer), anbragt i højde 60 m over havet. 
Senderen havde en 832A i udgangen.

Under hele testen hørtes masser af statio
ner, alle med god styrke på højttaler. OZ2IZ 
gik konstant igennem, ligegyldigt hvorledes 
hans eller OZ3J’s beam var vendt. Afstanden 
mellem “Lysnet" (OZ3J) og Gimsing (OZ2IZ) 
er ca. 95 km.

Ved nedtagning af OZ3J’s antenne viste det 
sig, at OZ2IZ kunne høres, selv om antennen 
kun var ca. 1 meter over jordoverfladen. Dette 
vakte nogen interesse, og vi fik udvej for at 
gennemprøve dette lidt. Resultatet var føl
gende: Når antennen lå på selve græsover
fladen kunne OZ2IZ ikke høres, men med en 
højde af blot 25 cm over jordoverfladen kun
ne stationen høres med højttalerstyrke. Ved 
yderligere løftning fandtes et udpræget styr
kemaksimum i højden 2 meter over jorden, 
d. v. s. i 1 bølgelængdes højde. Derpå svække
de signalstyrken noget af, men blev igen 
stærkere og stærkere fra en højde af 2,5 me
ter, med et svagt maksimum i ca. 3 m højde. 
Fra højden 4 m til 8 m var der ikke sving
ninger i styrke at høre, og forskellen på styr
ken i 4 m højde og 8 m højde kunne kun svagt 
konstateres ved umiddelbar afhøring, tryk
ning af støj o. 1. Det skal bemærkes, at posi
tionen på „Lysnet“ var nær vestranden af 
„bjerget", hvorfra landskabet skråner ret brat 
nedad, vestranden lå ca. 15 meter fra anten
nens placering på helt flad og vandret græs
mark.

Når antennen blev drejet, således at direk
torerne lå lodret over antennerøret, og dette 
var anbragt i 2 m højde, kunne OZ2IZ høres 
ganske godt på højttaler. Derimod forsvandt 
stationen totalt, når antennen blev drejet 
rundt, således at der blev vertikal polarisa
tion. Modtageren var en 11 rørs super med

Wallman cascode-indgang og enkelt transpo
nering til 6,9 MHz MF. Desværre kunne for
søgene ikke underbygges med målinger af 
feltstyrker, da modtageren ikke indeholdt S- 
meter.

Et italiensk diplom
Det italienske radio-tidsskrift: Selezzione Radio, 
der har adressen: Casella Postale 573, Milano, har 
besluttet udsendelsen af et diplom, der bærer 
navnet „W.A.I.“ (Worked all Italy). 
Betingelserne for at få tildelt diplomet er, at 
man skal have haft bekræftet forbindelse med 
samtlige de 18 områder Italien er opdelt i. 
Nedenstående bringer vi en liste over disse om
råder. Bynavnene i paranteserne har vi angivet 
for at lette identificeringen af områderne, men 
vi angiver dem med forbehold, da vi har taget 
dem fra et kort, der ikke var alt for detaljeret.

Provinserne:
Syd Tyrol 
Venet 
Lombardia 
Piemonte

Liguria
Emilia
Toscana
Umbria
Marche
Latium
Abruzzi

Campania
Puglie
Basilicata
Calabria
samt
Sicilien,
Sardinien og
Trieste.

Ansøgningen ledsaget af de 18 QSL-kort skal sen
des i et brev, der skal mærkes WAI-Award. Det til
føjes, at der skal vedlægges 3 internationale svar
kuponer. For en ordens skyld anføres det, at 
QSO’erne skal være opnået efter 1. januar 1950, og 
at forbindelse med portable eller mobile stationer 
ikke tæller med til dette diplom. OZ2NU.

(Trento, Bolzano, Merano)
(Padova, Venezia, Udine, Treviso, 

Verona)
(Pavia, Cremona, Milano, Brescia) 
(Torino)
(Genova, San Remo, Spezia)
(Parma, Modena, Bologna, Ferrara, 

Ravenna)
(Pisa, Livorno, Firenze)
(Perugia)
(Ancona, Loreto samt San Marino) 
(Roma, Ostia, Tivoli)
(Chieti)
(Capua, Napoli, Salerno, Benevento) 
(Manfredonia, Barletta, Bari, Brindissi) 
(Taranto)
(Reggio, Cosenza, Belvedere, Catanzaro)

Fra P. & T, har vi modtaget:
Ulovlig benyttelse af radiosender.

Man skal herved meddele, at der i august 1951 
ved Odense Herreds ret er idømt en ulicenseret 
radioamatør 25 dagbøder a 5 kr. bl. a. for ulovlig 
benyttelse af radiosender. Det ulovligt benyttede 
sendemateriel blev konfiskeret til fordel for stats
kassen.

170



Hvis f. eks. følsomheden på 14 MHz af din 
modtager skuffer dig, så har du brug for en 
forforstærker. Der findes naturligvis fine og 
kunstfærdige forforstærkere, rnen hvis man 
forlanger noget meget simpelt, så angiver 
denne artikel en mulig løsning. For en ordens 
skyld tilføjes dog, at forforstærkeren med 
andre spoler naturligvis kan benyttes til 
andre bånd, såfremt man har behov for det.

En EF54 benyttes som en fast afstemt „sig
nal booster“. Dette rør yder en meget stor 
forstærkning, når det arbejder på sine mak
simaldata (anode og skærmgitter på 250 V, 
gitterforspænding - 1,5 a - 2 V) og har 
meget lavt indre støjniveau. Der kunne have 
været anvendt kredse, hvor spolerne afstem
tes ved deres selvkapaciteter og øvrige spred
ningskapaciteter, lednings- og rørkapaciteter, 
men de er vanskelige at afstemme, og deres 
afstemning er for bred for et bånd, der kun 
er 400 kHz bredt (og som en skønne dag skal 
indsnævres til 350 kHz).

En forforstærker, som giver stor forstærk
ning udenfor det ønskede bånd, kan let øde
lægge spejlfrekvens-dæmpningen i den til
sluttede modtager, især hvis mellemfrekven
sen kun er af størrelsesordenen 450 kHz.

Anvendelsen af nogen kapacitet giver mu
lighed for at forbedre de afstemte kredses 
godhed, forøge forstærkningen og i hvert 
fald formindske båndbredden.

Ingen efterindstilling under brugen er nød
vendig, idet en kalkulation viser, at med en 
selvinduktion på 2 uH er en kapacitetsæn
dring på blot 4 a 5 pF nok til at afstemme 
over hele båndet. Desuden vil de tætte kob
linger, der anvendes i ind- og udgang be
virke en dæmpning, hvorved kredsene bliver 
lidt „bredere“, saaledes at man, når man en
gang har afstemt forforstærkeren til bånd- 
midte, eventuelt midte af ens favoritdel af 
båndet, det være sig fone eller cw, kan lade 
jernkernernes indstilling forblive uændret. 
Vil man gøre lidt mere ud af forstærkeren,

Fig. I. Strømskema af forstærkeren.

kan man indføre en lille lufttrimmer, f. eks. 
en Prahn på 6 pF.

Cl, C5 50 pF keramisk eller glimmer.
C2, C3, C4 1000 pF glimmer
R1 150 ohm Vi W.
R2 2000 ohm 1 W.
L1, L3 13 vindinger 0,5 mm em. kobber

tråd, viklelængde ca. 13 mm.
L2 5 vindinger 0,2 mm emailleret eller sil- 

keomspunden kobbertråd, viklet mellem de 
„nederste“ 5 vindinger af L1.

L4 4 vindinger 0,2 mm emailleret eller 
silkeomspunden kobbertråd, viklet mellem 
de „nederste“ 4 vindinger i L2.

VI EF54.
Spolerne er viklet på spoleforme a ca. 10— 

12 mm diameter med jernkerne. Tråddimen
sionerne er ikke kritiske, og jernkernerne 
kan indstilles således at mindre variationer i 
vikledata kan tillades.

SPOLEDATA.
Spolerne kan vikles på trolitulforme ca. 10 

—12 mm i diameter med jernkerne. Den af
stemte vikling lægges på først; dernæst be- 
stryges spolen med et passende tykt lag tro- 
litulllak, som fremstilles ved at opløse troli- 
tulspåner i benzol. Efter at det er tørt, lægges 
koblingsspolerne L2, L4 ind mellem afstem
ningsvindingerne i disses „døde ender“ (hhv. 
jord- og C4-ende). Dette er ikke almindelig 
praksis, men det er gjort bevidst her for at 
sikre den nødvendige tætte kobling. Det bed
ste signal/støjforhold opnås, når antennen 
er godt hårdt koblet; tæt kobling til output- 
link’en sikrer overførelse af størst signal
spænding til modtageren. Forforstærkeren 
kan kobles til modtageren ved hjælp af et 
kort stykke 300-ohm twin-lead.

Forforstærkeren er i sin originale udførelse 
opbygget i en sprøjtestøbt „Eddystone" dåse 
(katalog nr. 650), der måler ca. 130X10°X 
50 mm, men kan naturligvis opbygges efter 
eget onske om anbringelse i forbindelse med 
modtageren. Fotografiet figur 2 viser for
forstærkeren i dens originale udførelse. Rø
ret, EF54, monteres i midten, og en skærm 
tværs over rørholderen fra side til side deler 
dåsen i to rum. Dette er vigtigt af hensyn til 
stabiliteten.

EF54 har ingen udvendig forbindelse til 
fanggitteret, men har til gengæld fire for-
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bindeiser til katoden. Stift nr. 4 afblokkes til 
jord; stift 5 tager katodemodstanden R1; stif
terne 7 og 8 er forbundet sammen og afblok- 
ket til samme jordpunkt. Eftersom skærm
gitteret arbejder på 250 V, kan fælles afblok- 
ning af anode og skærmgitter anvendes som 
vist.

Monteringsarbejdet er så simpelt, at det 
kan gøres færdigt på en timestid, når først 
chassis’et er i orden.

Fig. 2. Den færdige forforstærker.

INDSTILLING.
Indstilling ved hjælp af et signal er let at 

foretage. Som en forsigtighedsforanstaltning 
måles først spændingsfaldet over RI; hvis det 
er omkring 1,8 V, er alt godt. Skru chassis’ets 
bund på, og tilslut gløde- og anodestrøms
kilderne, antenne- og udgangslinks. På grund 
af den store forstærkning, vil forforstærke
ren muligvis svinge indtil antennen sluttes 
til; herefter er den helt stabil. Afstem mod
tageren til et støt signal midt i båndet. „For- 
stærk“ signalet ved indstilling af jernker
nerne. Det vil blive nødvendigt at skrue ned 
for modtagerens HF-forstærkning efterhån
den som forforstærkeren gradvis bringes i re
sonans. Når den bedste indstilling af jern- 
kernerne er fundet, giv dem da en klat lak 
eller lignende for at holde dem paa plads.

For at faa en forestilling om forstærkerens 
virkning, find da et S5 signal. Skift herefter 
hurtigt antennen over på modtageren uden 
at røre ved indstillingsorganerne. Du vil finde 
signalet helt nede i støjen og dårligt læseligt.

Den originale forforstærkers forstærkning 
kan skønsmæssigt anslås til 3 a 5 S-grader 
(altså ca. 20—30 db). Og du vil finde, at i 
stedet for at arbejde med modtagerens HF- 
regulering helt oppe, er der nu altid nogen 
uudnyttet forstærkning til stede.

Den her beskrevne forforstærkers ydeevne 
kommer i følge forfatteren ikke helt op paa 
siden af en mere kompliceret forforstærker, 
som vi maaske i en senere artikel kan komme 
tilbage til. men med hensyn til simpel og let 
konstruktion, er den svær at slå.

Selvom denne artikel kommer i DR-ru- 
brikken. bliver den muligvis ogsaa læst af 
senderamatdrer, og disse vil nok savne et 
C-R-led i gitteret for at undgå ødelæggelse 
af røret under nøgling af senderen. Gitter
kondensatoren kan være 47—100 pF og git
teraflederen f. eks. 0.47—1 megohm.

Der har tidligere i OZ (januar 1949: for
sats til 144—146 MHz) været omtalt, hvor
ledes EF54 anvendes som HF-forstærker; læs 
eventuelt den artikel igennem for eventuelle 
vink m. h. t. opnåelse af stabilitet.

Oversat og bearbejdet efter „The poor 
man’s ,.R—9er““ af F. Ness, G3ESV, af OZ- 
DR 064.

Radioudstillingen i Håssleholm.
Søndag den 12. august kl. 21 sluttede den svenske 

radioamatørklub, „Snaphanerne“, deres meget inter
essante og imponerende udstilling i Håssleholm.

Under en QSO med SM7XA, udstillingens kalde- 
signal, fik jeg en invitation til at besøge udstillingen, 
denne efterkom jeg, og fra lørdag middag til søndag 
eftermiddag var jeg gæst hos de svenske amatører.

„Snaphanerne“ havde med deres formand, Erik 
Andersson (SM7AZF), i spidsen opbygget udstillin
gen på Låreverket i Håssleholm. På udstillingen fik 
man lejlighed til at se radiofonimodtagere lige fra 
de ældste apparater til de mest moderne. De nyeste 
pladespillere, bånd- og trådoptagere, samtaleanlæg, 
radiodele til amatørbrug og meget andet, fik man 
stiftet bekendtskab med. Naturligvis var der også 
en afdeling med amatørernes egne arbejder; her 
fandtes 2 m sendere, 80—40—20 m sendere og mod
tagere samt fjernsynsmodtagere. Hele stationer var 
bygget op, Folke Johansson (SM7BXG) og Lennart 
Svensson (SM7VQ) havde deres store stationer på 
hver sin stand. Bert Lindberg (SM7BB) havde flyttet 
sin store, flotte station fra Perstorp til Håssleholm, 
og det var fra denne station, der blev ført QSO’er, 
oftest med SM7BB selv som operatør.

På udstillingen var et amatørbygget fjernsyns
apparat med sender og modtager. Til faste tider 
dagen igennem blev der her demonstreret og holdt 
foredrag om fjernsyn, og denne afdeling var lagt 
i A. Bjuestrøms (ex SM5TT) kyndige hænder.

Til udstillingen var tilknyttet en biograf, hvor man 
ligeledes dagen igennem kunne se film om radio, 
radar o. s. v.

Lørdag den 11. august samledes radioamatørerne 
med YL og XYL til en middag paa „Berns“ hotel.

Det var en strålende udstilling og en fin afslut
ning, som man kun kan rose i høje toner.

Da jeg rejste hjem, bad man mig hilse de danske 
radioamatører, og hermed sender jeg så en hilsen 
til OZ’er fra „Snaphanerne" i Håssleholm.

Iwan Kliem-Larsen, OZ71W.
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Fra testudvalget

Fift All-European DX Contest 
1951

Fra RSCB's Council og Contest Committee 
har vi modtaget nedenstående indbydelse til 
og regler for den „Femte All-European DX 
Contest-1951“ med anmodning om optagelse 
i „OZ“, hvilket vi med glæde efterkommer. 

O Z 2 N U .

Til radio-amatører i hele verden.
Kære venner.
Hilsener fra Radio Society of Great Britain.
Internationale konkurrencer blandt amatør-kort- 

bølge-stationer er blevet traditionelle. Den ældste, 
og måske typiske af dem er A.R.R.L.s DX-contest — 
i hvilken amatører i United States og Canada kon
kurrerer med amatører i resten af verden. Den 
store og stadigt voksende popularitet for denne con
test gav anledning for fire år siden til dens mod
part: All European DX Contest.

I denne contest søger amatører i Europa kontakt 
med stationer i den øvrige del af verden. Indstiftet 
af Amateur Radio Society of Netherland (V.E.R.O.N.) 
i 1947 har den været afholdt årligt siden af R.E.F. 
(Frankrig), C.A.V. (Czechoslovakiet) og S.S.A. 
(Sverige).

Det er således blevet en af de årlige begivenheder 
i amatør-radio.

I dette år — festival året i England — har de 
europæiske organisationer tilsluttet sig, at RSGB 
skal være ansvarlig for organisationen af årets con
test.

R.S.G.B.s Contest Committee i samarbejde med 
det Europæiske Bureau af den Internationale Ama
teur Radio Union vil gøre sit yderste for at gøre 
contesten 1951 til en sukces, og inviterer amatører 
overalt i verden til at deltage.

Det vil blive en venskabelig kappestrid i hvilken 
de afgørende faktorer vil være at finde ligeligt mel
lem stations-inventarets brugbarhed, operatørens 
dygtighed og snildhed — belønningen vil blive man
ge interessante forbindelser, nye venner, nye erfa
ringer, og tilfredsheden ved et vel udført job.

Det håbes, at alle vil vise teknisk dygtighed og 
kunnen i forberedelserne for og at tage del i con
testen.

Amatører i hele verden har forpligtigelse på et 
venskab, som går udover racer, trosbekendelser og 
grænser. Lad os hjælpe med til at understøtte denne 
and af samarbejde og forståelse, på hvilken den 
menneskelige races fremtid er afhængig.

73 and good luck in the contest.

CONTEST-REGLER
Contest opkald:

Europæiske amatører skal kalde amatører i de 
øvrige 5 kontinenter med „CQ AW“ (CQ All 
World). Stationer udenfor Europa skal anvende 
„CQ EU“ (CQ Europa).

1. Deltagelse:
Amatører, der betjener faste stationer i en hvil
ken som helst del af verden, indbydes til del
tagelse.

2. Formål:
Amatører i alle Europas lande vil forsøge at 
opnå kontakt med så mange amatør-stationer 
som muligt i de øvrige 5 verdensdele efter de 
gældende regler og indenfor contest-perioden.

3. Betingelser for deltagelse.
Enhver deltager må frivilligt tilslutte sig for
udsætningerne i denne indbydelse, betingelserne 
iflg. licens, og de afgørelser RSGB's Contest 
Committee måtte træffe.

4. Klasseopdeling.
CW og fone sektionerne er adskilte, og amatø
rerne må indskrive enten til den ene eller anden 
eller dem begge to. Deltagelse kan kun finde 
sted, såfremt en operatør foretager betjeningen 
af hele stationen. ^
Multi-operatør-stationer eller stationer, hvor 
der ydes assistance af andre personer under 
contesten, vil ikke være kvalificerede for diplom. 
Følgende amatørbånd kan benyttes i både cw 
og fone sektionerne: 3,5—7—14 og 28 Mc/s.
Det håbes, at der vil blive taget hensyn til den 
europæiske bånd plan, der er som følger:
Kun CW: 3,500—3,600; 7,000—7,050; 14,000—14,150; 
28,000—28,200 kc/s.
CW og fone: 7,050—7,300; 14,150—14,400; 28,200 
—30,000 kc/s.
Kun fone: 3,600—3,635; 3,685—3,800 kc/s.

5. Contest-perioder.
Der er to week-ends, hver 48 timer lange; een 
for CW arbejde og een for fone arbejde.
CW sektionen starter kl. 00,01 GMT lørdag den
1. dec. og ender kl. 24,00 GMT søndag den 2. 
december 1951.
Fone-sektionen starter kl. 00,01 GMT lørdag 
den 8. december 1951 og slutter kl. 24,00 GMT 
søndag den 9. december 1951.

6. Gyldige forbindelser.
I telegrafi sektionen skal alle krævede points 
være opnåede udelukkende ved to-vejs CW.
I fone sektionen tæller kun telefoni-forbindelser. 
Kryds(kors)-bånds arbejde er ikke tilladt.

7. Rapporter.
Enhver deltagende operatør skal vælge tre tal 
som et selvtildelt nr.
CW-deltagere vil udskifte en kode bestående af 6 
cifre, hver indeholdende RST-rapport samt det 
selvvalgte trecifrede nr. (Eksempel er givet i 
prøve-loggen).

Fone-deltagere udskifter rapporter på fem cifre, 
bestående af læsbarhed og styrke-rapporter, 
samt et tre-cifret selvvalgt tal. Det selvvalgte 
nummer skal være det samme i hele test
perioden, både i CW og fone sektionen.

8. Points.
a) Enhver europæisk station får 1 point for hver 
opfattet afsendt kode og to points for hver rigtig 
modtaget kode.
Stationer udenfor Europa får 2 points for hver
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rigtigt opfattet afsendt signal og 1 point for hver 
godkendt modtagen kode.
Enhver deltager hvor som helst i verden kan 
således maksimalt opnå 3 points.

b) Slut-resultat: Europæiske stationer multipli
cerer det samlede points-tal opnået under regel 
8a med en multiplikator, der er summen af alle 
ikke-europæiske lande kontaktet på hvert bånd. 
Landene vil være de, der figurerer på den 
ARRL-prefix-liste, der er gældende ved tids
punktet for testens afholdelse.
Alle W og VE distrikter deltager separate.

9. Flere contacts med samme station.
Den samme station må kontaktes påny, såfremt 
det sker på forskellige frekvensbånd. Den sam
me station må kontaktes påny på samme bånd, 
men kun for en kompletering af rapport-ud
vekslingen, såfremt denne ikke blev gennemført 
under den første kontakt.

10. Bestemmelse.
Enhver europæisk station må i CW-sektionen 
have forbindelse med maksimalt tre stationer 
i hvert land udenfor Europa på hvert bånd. 
(W/VE distrikter tæller separat.)
Således at maksimums-points, der kan opnås 
pr. land på hvert bånd, er 9 points.
I fone-sektionen af denne contest er der hver
ken begrænsninger for europæiske eller ikke- 
europæiske stationer.

11. Rapporter.
Contest-forbindelserne skal rapporteres som vist 
i prøve-loggen. Enhver log må indeholde den 
underskrevne erklæring som vist i eksemplet. 
Contest-logs må ikke bære senere poststempel 
end 31. december 1951, poststemplets dato er 
afgørende. Logs, der modtages efter den 30 april 
1952, vil ikke blive taget i betragtning.
Alle logs skal sendes til adressen: RSGB Contest 
Committee, 28—30 Little Russell Street, London, 
W. C. 1.

12. Diplomer.
a) Fornemme diplomer vil blive tildelt de tre 
første amatører, der opnår højeste resultater i 
hvert land og i hvert W og VE distrikt. Forudsat 
at tilstrækkelige logs er modtaget.
b) Certifikater vil blive uddelt separat for del
tagelse i CW og fone-sektionerne.
c) Contestens resultat vil blive sendt til I.A.R.U. 
for offentliggørelse i QST såvel som til amatør- 
organisationerne i de forskellige lande.

13. Højeste myndighed.
Alle logs vil blive gennemgået og bedømt af 
RSGB Contest-Committee, hvis afgørelse er 
inappellabel.

14. Diskvalifikationer.
Trafik udenfor båndene vil medføre diskvalifi
kation. Dårlige tone-rapporter vil også blive 
betragtet som grund for diskvalifikation.

IARU
I 1950 blev der af IARU udstedt 916 WAC-certi- 

fikater, hvoraf 376 for telefoni. Det samlede antai 
er nu godt 8000. 7CC.

(Logs from points outside of Europe mdjcare, 
for each band, in the above part of the log: 
“Number of European stationcd QSOed” and 
“Number of European countries QSOed”)

Operator’s Signarure.

*

Resultaterne fra CQ DX Contest fone.
Som meddelt sidste måned har vi nu resultaterne 

fra denne tests fone afdeling. Resultaterne for OZ er:
Alle bånd OZ7BG 39 lande 17 zoner 5.264

7 mc. OZ7BG 2 - 2 - 8
14 mc. OZ7BG 28 9 2.812

OZ7TL 18 - 4 - 1.694
OZ7HA 10 - 2 - 204
OZ4Z 7 - 3 - 140

28 mc. OZ7BG 9 - 6 - 240
De nordiske vindere blev OH3OX 10 1 3z 247 pts. 

SM5LL 46 1 19z 10.205 pts. Øjensynligt ingen LA- 
deltagere.

De to største scores blev lavet af stationer be
tjent af flere operatører, nemlig CN8ET, betjent af 
CN8’s EG, EH, EJ, EO og EM, med 186000 points, 
og VQ4RF, assisteret af VQ4AA med 133000 points. 
De højeste enkeltoperatører var HC2JR, 120000 pts., 
CE2CC, 114000 ps.. KH6IJ, 100000 pts. og CT1BW, 
90000.

*

CQs World-Wide Contest 1951
Testperioder:
Fone. 0200 GMT 27. oktbr til 0200 GMT 29. oktbr. 
CW. 0200 GMT 3. novbr. til 0200 GMT 5. novbr. 
Baand:

Testen er begrænset til 3,5, 7, 14 og 28 mc. båndene.
CW stationer skal udveksle femtalsgrupper be

stående af RST rapport og zonenummer, (57914).
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Fone stationer udveksler firtalsgrupper bestående 
af RS rapport og zonenummer, (5714).

Points: Forbindelser mellem stationer i forskellige 
kontinenter tæller 3 points. Forbindelser mellem 
stationer i samme kontinent, men i forskellige lan
de tæller 1 point. Forbindelser mellem stationer i 
samme land er tilladt af hensyn til zone/lande fak
toren, men tæller 0 points. Der tillades kun een 
QSO med hver station på hvert bånd.

Scoring: Scoren for hvert enkelt bånd er summen 
af de kontaktede zoner og lande på det enkelte bånd 
multipliceret med de opnåede points på det pågæl
dende bånd. Alle bånds-scoren er summen af zoner 
og lande på alle bånd multipliceret med de op
nåede points på samtlige bånd.

Der indsendes særskilt log for hvert enkelt bånd.
Se log-eksemplet.
Alle logs skal være poststemplede senest den 15. 

december 1951, og sendes til CQ, 67 West 44th 
Street, New York 18, N. Y. USA.

Specielle logblade kan fås fra denne adresse efter 
anmodning.

LOG EKSEMPEL
Call:  OZ7BG. Country: DENMARK. Phone |_J
Log for 14 MC. BAND CW 0

NR. OPERATORS 1

D
A

T
E

G
M

T

ST
A

T
IO

N

SE
N

T

R
E

C
V

D
.

Z
O

N
E

COUNTRY

PO
IN

T
S 

1

No.3 0201 W3LOE 589 14 579 05 5 USA 3
» 0205 CE3AG 579 14 579 12 12 CHILE 3

0209 G4CP 559 14 559 14 14 ENGLAND 1
» 0212 OZ1W 549 14 449 14 DENMARK 0
» 0449 W8UAS 579 14 599 04 04 3

4 4 10

Den opnåede score i det her viste eksempel er: 
10 X (4 + 4) = 80 points.

*

Commonwealth Jubilee V K.-ZL DX 
Contest, october 1951
Testperioder:
CW: 0001 GMT 13. oktbr. til 1200 GMT 14. oktbr.

Fone: 0001 GMT 20. oktbr. til 1200 GMT 21. oktbr.
Der udveksles i cw-afdelingen sektalsgrupper, be- 

staaende af RST-rapport og QSO-løbenummeret, 
f. eks.: 569001. Ved fone udveksles femtalsgrupper, 
nemlig RS-rapport og løbenummer.

Hver QSO tæller 1 point.
Slutscoren opnås ved at multiplicere antallet af 

points med summen af kontaktede VK/ZL-distrik- 
ter på de forskellige bånd. F. eks. hvis man har 
forbindelse med VK2DG på 3,5, 7, 14 og 28 mc. 
båndene har man 4 points, en faktor på fire og 
altså 16 points.

Logs må indeholde dato, tid (GMT), bånd, call, 
numre sendt og modtaget, og en opgørelse over kon
taktede VK/ZL-distrikter.

Logs sendes til Contest Committee, Box 1734. 
G. P. O., Sydney, Australia. De skal udvendigt mær
kes „VK-ZL Contest“ og skal være i Sydney se
nest den 31. januar 1952.
God fornøjelse. Testudvalget.

Marathon-testen 1951
Testudvalget indbyder herved pa EDR's vegne 

medlemmerne til deltagelse i årets „marathon-test“, 
som er fastlagt til afholdelse med start lordag den 
2Z\ september 1951 kl. 23,00 DNT.

Forudsætning: Testens forudsætning er inden for 
kortest mulige tid at opnå forbindelse med 50 for
skellige OZ-stationer. De forskellige tilladte ama
tør-bånd må anvendes, men der må kun registreres 
een QSO med hver station.

Opkald. Fone: CQ „OZ-marathon“. CW: CQ
„OZ-test“.

Klasse. Der findes kun een klasse, hvorfor fone 
eller CW kan benyttes efter behag.

Logs. Logs skal føres på sædvanlig contestvis inde
holdende tid, frekvens, fone eller CW, stationens 
navn, modtaget og afsendt kode. Koden er for fones 
vedkommende et firecifret tal, hvoraf de to første 
angiver læsbarhed og styrke, og de to sidste tallet 
på kontaktede, forskellige OZ-stationer i testen. For 
CW’s vedkommende et femcifret tal bestaaende af 
RST-rapport og som ovenfor tallet af kontaktede, 
forskellige OZ-stationer i testen.

Aflevering. Loggen skal indsendes umiddelbart og 
senest 8 dage efter opnåelsen af forbindelse af de 
50 forskellige stationer. Når et passende antal kom
plette logs er indgået, vil testen blive erklæret af
sluttet ved en række udsendelser på 80 meter tele
fonibåndet arrangeret af Testudvalget. Alle logs fra 
samtlige deltagende stationer skal være indsendt se
nest 20. nov. 1951 uden hensyn til det opnåede antal 
kontaktede stationer. Testens resultat meddeles i 
december „OZ“.

Præmier. Diplom til testens 3 bedst placerede del
tagere samt sølvplade med inskription til vinderen.

OZ2NU.

Nye regler for WAE.
Vi har tidligere her i bladet bragt reglerne for 
WAE-diplomet, disse er imidlertid nu blevet 
ændret, efter at DARC — den tyske amatør
organisation — har givet sin tilslutning til diplo
met. De noget skærpede regler, der samtidig op
deler diplomet i flere klasser, skal vi bringe i 
næste nummer.

3.5 mc. WAC påtegning.
Påtegning for opnåelse af forbindelse med ane 

kontinenter på 3,5 mc vil nu olive udstedt til kvali
ficerede ansøgere af WAC-certifikat hos IARU.

Ansøgning sendes som hidtil ledsaget af 6 QSL- 
kort med bekræftede forbindelser med de 6 ver
densdele: Europa — Nordamerika — Sydamerika — 
Afrika — Asien og Oceanien til EDR’s hovedbe
styrelse, der sørger for ansøgningens videresendelse 
til IARU. Det skal tydeligt fremgå af QSL-kortene 
at forbindelserne har været på 3,5 mc.

Fra S. S. A. har vi modtaget (i forkortet oversæt
telse): Vi er fra forskellig side gjort opmærksom på, 
at der er en piratsender på 20 og 40 m, der anvender 
SM4BR og SM8BR som kaldesignal og opgiver sin 
QTH til Hallsberg. Hans rigtige adresse er sikkert i 
Centraleuropa. — Han er ikke værd at spilde hver
ken tid eller power på! SM5TF.
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DX-jægeren
ved OZ7BG.

August måned har været præget af meget vari
erende forhold. I månedens begyndelse var forholde
ne overordentligt fine. men henimod midten sløjede 
de noget af og endte i den rene elendighed i de 
sidste dage.

Sjældenhederne har hovedsageligt koncentreret sig 
om Monaco og Andorra. Al, F7AR (W8PQQ, 7B4QF, 
3A2AC) tog et par dages ferie i Andorra som PX1AR, 
omkring den 26., og fortsatte til Monaco.

OZ4KT gjorde 7 mc. usikkert med CE7ZN 7030. 
C07DF 7020. EP2BU 7010, 9S4BE 7020, 3A2AK 7030. 
3A2AD 7020 plus mange PY. LU og ZL, hvoraf 
ZL1HY på 7100 fone!!

OZ5PA i Skive kommer igen med CE’s 2CC. 4AD; 
CR7AD, FQ8AG. MI3VG, OQ5VN og 3A2AD.

OZ7KV har på 14 mc. cw CE2CI, HB9JJ/HE, 
JA2JM. KV4AA. KZ5DE. MI3US, SU1FX, VP4LZ, 
VE1BV/8, YI3HPG, ZD2HAH, ZE4JC og ZS8MK.

OZ3PO fandt 14 mc. godt til HC’s 1FG, 1HM; 
TI2PZ, LZ1RF plus PY, LU, FA, VK etc.

OZ2NU har modtaget WAE-certifikat nr. 33 med 
påtegningen: First WAE in Denmark. Fb, 2NU og 
til lykke med det.

OZ7BG har HS1UN 14151 cw, MP2BAF (Bahrein) 
14071, HB1JJ/HE 14053 og 7120, YV5AB 14170 f, 
YS10 14055. ZS3E 14051, PJ5FN 14073, MI3US 14038, 
C06VV 14041, FI8RO 14110, PX1AR 14041, VP4LZ 
14027 og TI2PZ 14075. Blandt de bedste indkomne 
QSL er 7B4QF, HS1VR.

I forbindelse med sidste måneds DX-jæger skriver 
OZ3FL:

Søges: 300 stk. KZ5-QSL, en spansk ordbog — og 
en øde o — OZ3FL. (Hvad er ordbogen til?? — 7BG).

Ifølge VQ8CB er VQ8AS unlis. HB9AW (FP8AW) 
vil muligvis tage en tur til Clipperton Island. 
PA0MOT (ex-PK6XG) rejser til PK7 engang i ’52.

I oktober måned vil SV9RP på Kreta komme i 
gang på 14020. QSL efter modtagelsen af SV9RP’s 
kort. På samme frekvens skulle der være mulighed 
for VQ1IV.

QTH’s:
AC3PT P. T. Mamgyal Maharaj Kumar, Sikkim, 

P. O. Gangtok, Sikkim State, via Cal- 
cutta, India.

CR4AI Sal Island, Cape Verde Islands.
CR1OAA Cunha Eca, GPO. Dili. Port. Timor.
FI8RO via REF.

HS1UN c/o ECAFE, Paruskawan Palace, 
Bangkok, Siam.

PJ5FN Box 9, Aruba, Neth. West Indies.
PX1AR via F7AR, Capt. A. Hix, Hq. 7966 EUCOM 

Det., APO 58 c/o PM, New York, NY. 
USA.

SU1AR via RSGB.
VP4LZ via VP4TX eller PY1AJ.
VP900 1934th AACS Sq. APO 856. c/o PM.,

New York. N. Y. USA.
YI3HPG via RSGB.
YS1O Box 329, Salvador City, Salvador.

ZE4JG No. 2. Officers Mess. RAF. Thornhill. 
Gwelo. Southern Rhodesia.

QTH-listen
er for nogle dage siden udsendt til 

alle E.D.R.-medlemmer - som ekstra
nummer af OZ - i særlige korsbånd.

Lande og zoner.

Call Lande Zoner
wrktl. bekr. wrkd. bekr.

1 Fone & CW
OZ7EU 177 1 154 39 39
OZ7CC 176 i 140 39 39
OZ7BG 161 114 37 35
OZ1W 156 123 39 39
OZ3Y 153 122 39 39
OZ2NU 149 109 36 33
OZ7SN 123 106 38
OZ4KX 114 X6 36
OZ5S 93 71 37 31
OZ2PA 90 54 30 25
OZ4KT*) 76 49 20 16
OZ3PO 73 54 28 25
OZ5PA 72 46 22 12

Fone
OZ7TS 149 124 36 35
OZ7SM 127 102 37 35
OZ3Y 119 101
OZ5BW 116 105 36 35
OZ7EU 96 77 31 30
OZ7BG 65 38 26 20

*) 7 mc.
Tekst og billeder til DX-jægeren til OZ7BG, 

Huldbergs Allé 8, Søborg. 73 — DX — Erik.

England.
Engelske amatører må nu benytte 1215—1300 Mc- 

båndet til fjernsynsudsendelser, Max. pwr. 150 
watts input.

Iøvrigt meddeler RSGB, at en amatør har fået 
sin licens inddraget på grund af mindre pænt sprog
brug. 7CC.

Television.
I det belgiske „QSO“ meddeles, at „Radio-Revue“ 

har udlovet en broncemedaille til den amatør, der 
først modtager fjernsyn fra den anden side Atlan
ten. Det menes, at .muligheden for at modtage ame
rikansk fjernsyn i Europa i år skulle være til stede. 
Rekorden for modtagelse af TV er 10,000 km.

7CC.

ER HAN IKKE KÆR?
Dette er SM5WZ jun., søn af Dot, OZ7YL, og 

Reimar, SM5WZ. — Den lille fyr er tidlig på færde 
som „kortbølgeamatør“, og med de forældre, han 
har, skal han nok blive en dygtig opr.
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Sommerlejren 1951
Lejren er nu et overstået stadium, og vi 

takker alle deltagere såvel fra indland som 
udland for deltagelsen i lejren. Det var dej
lige og festlige dage, selvom vejret kunne 
have været meget bedre. Vi benytter også 
lejligheden til at takke de mange firmaer, der 
har glædet os med gaver og præmier. Vi var 
taknemmelige for det. Til lejrledelsen er 
kommet takkebreve fra mange amatører, og 
vi sætter et brev fra LA4K med in extenco, 
fordi det giver ligesom den røde tråd, der er 
gået gennem alle brevene. Vi bruger denne 
form i år i stedet for de traditionelle lejrrefe
rater, for pladsen i vort kære OZ er jo blevet 
dyr efterhånden.

Billederne er venligst stillet til rådighed af 
OZ5NJ og 7US. Vi glæder os til at komme i 
næste års sommerlejr og ligeledes til at møde 
raske kammerater. Mødet med de udenland
ske gutter var særligt interessant, og det var 
hyggeligt at udveksle tanker og erfaringer 
med de andre landes amatører.

Og så giver vi ordet til LA4K, der vil sætte 
punktum for beskrivelsen af denne sommer
lejr med sit brev.

*
På min hustrus og egne vegne ber jeg herved om 

lov til å frembringe vår bedste takk for den gjest- 
frihet som ble vist oss under vårt opphold i EDR.s 
sommerleir ved Korsør. Vår takk retter seg både til 
EDR, leirsjefene OZ3Y og OZ4H, og til alle OZs vi 
møtte. Må det være oss tillatt å rette en særlig takk 
til hr. Paul Heinemann, OZ4H, som var leirsjef de 
dagene vi tilbragte i leiren, for den omtanke og om
sorg han hadde for oss fremmede.

Allerede ved vår ankomst følte vi at den velkomst 
hvormed vi ble møtt, kom fra hjertet. Ordene var 
opjiriktig ment og ikke bare høflighetsfraser. Alle 
kom os imøte med håndtrxjk og med smil, ikke bare 
smil om munnen, men også i øynene. Det er sådant 
som får fremmede til å føle seg hjemme og vel til 
mote.

Det gode inntrykk fra ankomsten ble fullt ut be- 
kreftet under oppholdet i leiren. Den lette, muntre 
omgangstonen, det kvikke, elskverdige danske lynne, 
det harmløse, men morsomme danske „grin“ satte 
oss gjester i et konstant godt humør. Riktignok på
stod OZ4H med en viss rett at min xyl var „gal i 
hovedet“ den sidste aftenen i leiren, men jeg kan 
forsikre at vreden ikke var rettet mot 4H eller noen 
annen i leiren enn hennes husbond og herre ( H 1 )  
(årsak reve-jakten).

Vi knyttet vennskaper i leiren, vennskaper som 
sikkert vil vise seg å være av varig art. Uten å 
sveve oppe i skyene, men tvert imot med føttene 
fast plantet på jorden, vil jeg påstå at EDR ved å 
arrangere sommerleire med adgang for utlendinger, 
tjener en stor sak. Menneskenes største ulykke er 
mistro og mistenksomhet mot fremmede. Derfor er 
enhver bevegelse som streber etter å s k a f f e  kontakt 
menneskene imellem av stor verdi, således også 
radioamatørbevegelsen. Når menneskene biir gitt 
anledning til å møtes personlig, oppstår svært o f t e  
vennskaper som ikke kan verdsettes høyt nok.

Ennu en gang takk for de uforglemmelige dager i 
leiren ved Korsør. Min xyl lengtet straks tilbake til 
Danmark. Danmark og danskene har sjarmert henne 
helt. 73 fra

4Kxyl og LA4K, Ø. Johannessen.

Rævejagt i Skåne
Den fra 1950 særdeles udmærkede rævejagt i 

Skåne gentages atter iår, idet SM7 kredsen gennem 
SM7HZ har inviteret til jagt søndag den 30. septem
ber. Der vil blive stillet vogne til rådighed for de 
deltagere, der ikke selv har kørelejlighed, men da 
der kun er et begrænset antal vogne, bedes man 
hurtigst muligt og senest 20. ds. melde sig til OZ5AB, 
Ægir 480 — Nora 5655 eller på mødeaftnerne. Der 
er samlet start fra Malmo, hvor SM modtager os, 
og de, der ikke selv kører over Helsingør, kan tage 
Malmo-baaden kl. 8 fra Havnegade. Navn, adresse 
samt pasnummer skal opgives til OZ5AB af ræve
jægerne for at faa modtageren frem og tilbage i tol
den. Der kan kun regnes med 2 personer i hvert 
hold. H u s k  p a s .  Vel mødt. 5AB.
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Læserne skriver:
LIDT OM QSL-KORT!

At en amatør ikke ønsker at modtage QSL-kort 
som kvittering for den første QSO, må blive hans 
egen sag, men hvis modparten ønsker kvittering, 
syntes jeg, det er ret og rimeligt, at førstnævnte 
efterkommer anmodningen.

Der er mange amatører, der kun ønsker at ud
veksle QSL-kort med udlandet; det er altså ikke for 
at få rapporten bekræftet, men for at få et uden
landsk kort; man må jo nemlig huske, at det for 
mange danske amatørers vedkommende er lettere 
at få en QSO med udlandet end at få en QSO med 
en dansk amatør i den anden ende af landet.

Så findes der en hel del amatører, der beder om 
QSL-kort og lover at kvittere, men alligevel glem
mer at få kortet sendt — de gængse undskyldninger 
om manglende tid, en masse kort der skal skrives
o. s. v. o. s. v. kender vi alle. Hvis man nu udfyldte 
sine kort, medens man var i QSO, ville en masse 
tid blive sparet — at kortene bliver samlet og først 
sendt ud efter et stykke tid er jo underordnet.

I det mindste bør man kvittere for et modtaget 
kort, hvis afsenderen anmoder derom, og man bør 
sende QSL-kort til amatører, der ønsker det, selvom 
man ikke selv ønsker kvittering.

Lad os få lidt mere orden med hensyn til QSL- 
kortene. 73 OZ7IW.

Danmarksmesterskab i rævejagt.
Den interesse, som pejleforsøg (rævejagt) i de 

senere år har kunnet afføde, har fostret tanken at 
afholde nogle jagter, og derigennem kåre en dan
marksmester.

OZ2NU, Børge Petersen, Aalborg, har i dette som 
så meget andet været drivfjederen og udarbejdet 
ensartede regler for hele landet, disse skulle så an
vendes ved denne lejlighed.

Når disse linier læses, vil der til afdelingslederne 
være tilsendt eksemplarer af reglerne, og vi beder 
dem sammen med interesserede medlemmer gennem
gå og drøfte disse; tiden i år er så langt fremskre
den, at det næppe lader sig gøre at føre tanken ud 
i livet, men lad os drøfte arbejdet i vintersæsonen, 
så vi til foråret har en færdig plan, så vi kan sam
les om en hobby, som mange har fælles interesse i.

OZ2KG.

FRA AFDELINGERNE

KOBENHAVNSKREDSEN
Formand: OZ2KP Staack-Petersen, Risbjerggaards 

Allé 63, Valby. Kredsen har normalt møde hver an
den mandag aften kl. 19,30 i „Foreningen af 1860“, 
Nørrevold 90 over gården, stuen til venstre, „lille 
sal“. Fra 19,30—20,00: QSL-central. Alle oplysnin
ger om kredsens virksomhed fås på mødeaftenerne 
hos formanden.

Manedens program:
15. september: Den tidligere ansatte natrævejagt 

er flyttet til 22. september. Se nedenfor.
17. september: Foredrag om PA-trin og antenne

tilpasning ved OZ9R.

22 september: Natrævejagt. Kort 3229 Vallensbæk. 
OBS: Sendetiderne er på grund af tidligere indtræ
dende morke rykket 1 time frem. d. v. s.: 2000 — 
2030 — 2100 — 2130 — 2145 — 2200. Position 2210.

30. september arrangeres der fra svensk side en 
rævejagt, hvorunder der er mulighed for dansk del
tagelse. Nærmere oplysninger hos OZ5AB. — Den 
til den 30. september ansatte københavnske ræve
jagt er af hensyn til den svenske udsat til den 7. 
oktober.

I. oktober: Auktion. Eventuelle sælgere må tegne 
sig i god tid hos formanden. Der opkræves som sæd
vanligt ved auktioner en entre af 50 ore pr. medlem, 
og beldbet går ubeskåret til byggefonden.

7. oktober: Sæsonens sidste rævejagt. Kortom
råde 3028 Ballerup. Sendetider som sædvanligt for 
dagrævejagter.

15. oktober: Kobenhavnskredsens ordinære gene
ralforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Medlemskvitteringen må medbringes.

Siden sidst:
Det var dejligt at se, så mange medlemmer havde 

fundet vej til kredsens nye lokaler ved sæsonens 
genåbning den 20. august, hvor OZ4U holdt et in
struktivt foredrag om oscillatorer.

En anden begivenhed siden sidst var iøvrigt den 
store sjællandske rævejagt dagen før med både 
dansk og svensk deltagelse. 1. præmie gik til 5AB, 
2. præmie til 61 og 3. præmie til 3WA.

Amagerkredsafdelingens manedsprogram.
Formand OZ7NS, Hercules alle 2, Kastrup. Telf. 

Ka. 2667.
Afdelingens mødeaftener er hver torsdag kl. 19,30 

i lokalerne Strandlodsvej 17.
Alle oplysninger om afdelingen fås på mødeafte

nerne.
20. september: Klubaften. (Der bygges fortsat på 

afdelingssenderen).
27. september: Demonstration af Wirerecordere

ved OZ7EU.
4. oktober: Klubaften.
II. oktober: Ing. Nedergaard taler og demonstre

rer Deif måleinstrumenter. (Her er noget ganske 
særligt, som har bud til alle; mød op).

18. oktober: Klubaften.
25. oktober: Auktion.

Hvidovre. Generalforsamling afholdes torsdag den 
20. september kl. 19,30 i afdelingens mødelokaler, 
Bolystvej 6. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. For
manden aflægger beretning. 3. Kassereren forelæg
ger det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 
Forslag om kontingentforhøjelse. 5. Valg af formand. 
6. Valg af kasserer. 7. Valg af sekretær. 8. Even
tuelt. Alle Hvidovre afdelings medlemmer anbefales 
at møde op.

Aalborg. Medlemmerne indkaldes herved til afde
lingens halvårlige generalforsamling, der afholdes 
på „Ungdomsgaarden", Kornblomstvej, torsdag den 
27. september kl. 19,30 prc. Dagsorden iflg. loven?. 
Forslag, der ønskes behandlede paa generalforsam
lingen, må være formanden, OZ2NU, i hænde senest 
mandag den 23. september. Efter generalforsamlin
gen afholdes auktion og kaffebord.

Husk fotoalbum'et!
Billeder sendes til OZ5KD, Struer.
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Afdelingslokalet.
Lokalet i Valdemarsgade 10. hvor afdelingen har 

haft til huse i de sidste 10 år, er nu blevet sagt af 
grundet på den stigende utilfredshed med de tilta
gende dårlige forhold på stedet.

Fra 1. oktober flyttes der ind i nyt lokale på 
„Ungdomsgaarden41, hvor afdelingsarbejdet fremti
digt vil finde sted. Lokalet vil blive indviet ved 
en lille sammenkomst, hvortil medlemmerne vil 
modtage direkte indbydelse. OZ2NU.

Aarhus. Ordinær generalforsamling afholdes i 
Håndværkerforeningen onsdag den 26. september 
d. å. kl. 20,00. Dagsorden iflg. lovene, endvidere for
slag til lovændring. Samme aften kåres rævejæger
mesteren for 1951 (OZ4FB). Den i august måned ud
sendte opkrævning gælder for resten af året og ikke 
som fejlagtigt meddelt i OZ for juli kvartal. De re
turnerede opkrævninger bedes derfor venligst, så
fremt medlemsskab og dermed adgang til afdelingens 
arrangementer ønskes bibeholdt, snarest indløst hos 
kassereren.

Husk: Gyldig kvittering medbringes til generalfor
samlingen. P. b. v.: OZ3WK.

Bornholm. Dagrævejagt den 29. sept. d. å. Nat
rævejagt d. 11. okt. d. å. Dagrævejagt d. 27. okt. d. å.

Morsekursus hver mandag, første gang den 24. sept. 
kl. 20,15. Leder: OZ7HM.

Generalforsamling søndag den 21. sept. kl. 15,00 i 
klubhuset på Snorrebakken. Dagsorden iflg. afd.s 
vedtægter.

Medlemaften hver torsdag kl. 20,00 i klubhuset.
Nærmere oplysninger vedrørende rævejagt, mor

sekursus m. m. hos bestyrelsen. 73 / 4KA.

Lemvig. Den nuværende formand, OZDR909, N. 
C. Stausholm, er indkaldt til militæret fra og med 
2. oktober. Der indkaldes herved til ekstraordinær 
generalforsamling torsdag den 20. september kl. 20. 
Evt. forslag eller lign., som ønskes behandlet, må 
være indsendt i lukket kuvert senost den 20. sept. 
kl. 12 middag til adresse: Lokalafdelingen af EDR, 
Søndergade 53, 1. sal, Lemvig.

NB. Ang. møderne i oktober se skabet ved avis
kiosken i Vestergade. Bestyrelsen.

Odense: Formand OZ2KG O. Hansen, Kochsgade 
73. Sekretær OZ7KV K. Andersen, Billesgade 7. — 
Møde den sidste mandag i hver måned i brandsta
tionens skolestue.

24. september: Indtegning til morse- og teknisk 
kursus. Program for vinterens arbejde. Aftenen 
sluttes med film.

For at sikre såvel morse- som teknisk kursus, må 
alle kursus-interesserede møde op til indtegning, da 
et vist minimum er nødvendigt for gennemførelsen.

Kursusafgiften er 15 kr. for teknisk- og 10 kr. for 
morsekursus, begge kursus samlet 20 kr.

Kursusafgiften forfalder ved indtegningen, men 
kan evt. deles i to rater. Vel mødt. 7KV.

Den traditionelle afslutning på rævejagtsæsonen 
er fastsat til den 13. oktober kl. 15, hvor der afhol
des en „skægjagt“ med bevægelig ræv efter tid
ligere mønster. Nærmere oplysninger vil tilgå med
lemmerne, og de fynske afdelinger. OZ7KV.

Mandag den 27. august afholdtes arlig general
forsamling. Denne var ret godt besøgt, og medlem
merne tog livlig del i diskussionen af dagsordenens

punkter. OZ2KG valgtes til dirigent og gav ordet 
til formanden for årsberetning; denne aflagdes af 
næstformanden, OZ5CC, på grund af OZ3A's op
hold i København. Beretningen godkendtes enstem
migt. Derefter oplæste kassereren, OZ7CA, regn
skabet, dette godkendtes ligeledes. Formandsvalg: 
Her ønskede OZ3A ikke at fortsætte, og OZ2KG 
valgtes for det kommende år. Da OZ5CC, OZ1W og 
OZ8WP ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, kom 
denne til at bestå af følgende: OZ3XA, OZ7CA, 
OZ3MJ og OZ7KV. Under eventuelt havde flere 
medlemmer ordet; til slut takkede dirigenten for 
den saglige behandling, dagsordenen havde fået.

OZ2KG.

Randers. I September afholder afdelingen nat
rævejagt den 22. Kort udsendes som sædvanlig. I 
vinterens løb vil der blive afholdt følgende kursus: 
I begynderteknik ved 5WJ, i teknik for videre
komne og morsekursus ved 3LR. Den 14. oktober 
søges afholdt et møde her i Randers med repræ
sentanter for naboafdelingerne til drøftelse af et 
evt. samarbejde i vinterens løb. Bestyrelsen.

Struer. Afdelingen holder generalforsamling på 
B&O onsdag den 19. september kl. 20 præcis.

OZ-DR704.
Viborg.
Hobbyudstilling.
I dagene 21., 22. og 23. september afholdes der 

hobbyudstilling i eksercerhuset, Rødevej. På udstil
lingen får Viborg afd. sin egen stand med en arbej
dende station.

Vi indbyder alle interesserede til et besøg og/eller 
en QSO på 80 m. Til lejligheden vil der blive frem
stillet et specielt QSL-kort, der sendes til alle, vi har 
haft forbindelse med eller modtaget rapporter fra.

Altså: Lad os se dig på udstillingen eller høre din 
stemme på 80 m.

På Viborg afd.’s vegne: OZ1CH / OZ9AV.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i august måned anmodet om opta
gelse i EDR:
5395 - Anders Werner Henriksen, Slotsgade 28, 5. s.,

København N.
5396 - Preben Gad, Kastanievej 48, Holte.
5397 - Poul M. Jensen. Ryesgade 67, 4. s., Kbhvn. Ø.
5398 - Eric Gilsfort. Røllikevej 3, Risskov.
5399 - P. E. Rasmussen, c/o M. Mouritzen, Nørvang

15, 2. s.. Esbjerg.
5400 - Henning Petersen, Fredericiavej 15.

Helsingør.
5401 - OZ1FB. H. W Poulsen, Aalborgvej 7, Sæby.
5402 - Chr. M. Melskens, Hillerød.
5403 - B. Madsen, radioværkstedet, Almegårdslejren,

Rønne.
5404 - Niels Christensen, Nørager Plads 13, Vanløse.
5405 - J. V. Duckert, Strandvej 823, Springforbi.
5406 - Palle Iversen, Ørnegårdsvej 5, Gentofte.
5407 - Jørgen Wix, Knivholtvej 2, Kbhvn. F.
5408 - C. S. R Garset. Dalumvej 15, Hvidovre pr.

Valby.
5409 - F S. Diemer Petersen, K M Klausensgade 36.

4 s . Kbhvn. SV
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5410 - John Petersen, Formosavej 9, København S.
5411 - Carl Sivertsen, Skelund st.
5412 - Vagn Jensen, Gistrup st.
5413 - Svend Larsen, Nordvestvej 7, Charlottenlund.
5414 - Erik Reinhard, Vejlesøvej 15. Holte.
5415 - Erl. Chr. Folling, Kullebakken 1, Kastrup.
5416 - Per Buhi. Mosegaardsvej 136, Gentofte.
5417 - N. C. Poulsen. Fredensvej 5. Frbrg., Sorø.
5418 - Kaj Rasmussen, Lille Nygade 4, Horsens.
5419 - Paulus Bækdahl, Dr. Tværgade 7, Nørre

sundby.
5420 - Poul Hansen. Kristiansdalsalle 46. Fr. Bøge.
5421 - Karl E. Madsen, „Højbakke“, Nr. Lem pr. 

Lemvig.
5422 - Ernst Osterhammel, GI. Næssevej 32. Horsens.
5423 - Asger Jakobsen, Statsskolen, Birkerød.
5424 - Sv. Gøtzsche Larsen, Døekerslundsvej 4 A,

2. s. tv., Odense.
5425 - Å. Reenberg, Hvidovregade 6 b, Kbh. Valby.

Tidligere medlem:
3844 - OZ4KC, Kaj Christensen, Østergade 22, 

Aarhus.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som 
medlemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN

3302 - OZ6KC. Karl Karlsen. Holsteinsgade 2, 4. s.. 
Kbhvn Ø, lokal.

3826 - Anders Nielsen. Vestergaardsgade 18. Brøn
derslev, lokal.

3840 - OZ7HW, H. Worsøe. Runddelsvej 6, Dron
ningborg. Randers ex Kbhvn.

3908 - OZ4BA, B. Jensen, c o Radio Special Ser\'ice, 
Vesterbrogade 59. Kolding ex Visby.

4037 - OZ9O. H. Olesen. Havnsøvej 23. Herlev, lokal.
4163 - OZ3KL, K. Smed Larsen, Bækmarksbro ex 

Vemb.
4160 - OZ6NJ, N. J. Juhl, c/o Juhls Farvehandel, 

Aarhus ex Viborg.
4385 - OZ7AC, Alfred Christiansen, amtssygehuset, 

Vejle ex Kbhvn.
4406 - OZ5QW. Kaj Nielsen, Bredgade 37, 4. s., Her

ning ex Skern.
4463 - OZ3BM, Bagge Mørup, Vingaardsalle 26, 

Hellerup ex Horsens.
4516 - OZ2NY, G. Tejlmann, Aalholmvej 38. 1. s., 

Valby lokal.
4575 - Kjeld Mortensen. Møllegade 3, Lendemark, 

Stege, lokal.
4587 - OZ3RL, Robert Larsen. Pileborggade 7. Ring

sted ex Sorø.
4764 - P. Fahnøe, Parkalle 47, Glostrup, lokal.
4766 - Leif Ryttertoft, Storegade 75, Grenaa ex 

Skodsborg.
4784 - OZ9FB, Frede Bille, c/o Cykle Børsen, Skan

derborg ex Rødvig Stevns.
4836 - P. Kieler Jensen, Hørsholmvej 77, 1. s. tv., 

Rungsted Kyst, lokal.
5376 - Knud Bruun Jensen, Nyvej 11, Næstved ex 

Høng.

390 - OZ1CU, W. Præst, Sjællandsgade 15, 1. s., 
Esbjerg, lokal.

610 - OZ4M. J. M. Carlsen, Strandtoftan 6, Jersie 
str., Solrød strand ex Kbhvn.

821 - OZ5Z, H. R. Christensen, Bremensgade 58,
3. s., Kbhvn. S., lokal.

1324 - OZ4PJ, P. Juul Nielsen, Sdr. Boulevard 136, 
Odense, lokal.

1442 - OZ6Q, H. Steen Jensen, Kongshøjvej 4, 
Odense, lokal.

1451 - OZ7WD, Viggo Hansen, Kobbelvænget 32, st. 
th., Brønshøj, lokal.

1722 - Henry Rasmussen, Thuresensgade 26, 2. s., 
Odense, lokal.

1767 - OZ6H, Henry Hansen, Tingvej 4, Ulfborg ex 
Gylling.

1810 - OZ7KH, B. Klyver-Hansen, Plovvej 10, 
Lyngby, lokal.

1972 - A. Schmith Muller, Aahusene 28, Hareskov 
ex Brønshøj.

2141 - Axel Jensen, Sirgræsvej 55, 1. s. th., Kastrup, 
lokal.

2331 - Kjeld Johansen, Cypres Alle 44, 2. s., Kastrup, 
lokal.

2488 - OZ6I, Knud Hansen, Thorsly Alle 4, Kastrup 
ex Slangerup.

2579 - Jens Mortensen, Scandiagade 24, st. th., 
Kbhvn. SV, lokal.

2639 - OZ8PS, P Scheving, Engløbet 23, st. tv., 
Herlev, lokal.

2704 - Arnold Jensen, beboelsesvognen, Gislinge st. 
ex Sønder Bork.

2896 - Ib Wiggers Ursin, Kippingevej 40, Hjorte
spring, Herlev ex Birkerød.

3125 - Knud Bagerskov, P. Sabroesgade 1, 1. s. tv., 
Kbhvn. SV, lokal.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER*1, Postbox 79, 
København K.

Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, 
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30, Odense, telefon 10.439. Hertil 
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet. 
Senest den 1. i måneden.

Formand: C. Reitz, OZ2R, Havebo 4 c, Kbhvn., Valby.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, 

Sundby, Nykøbing F.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF
Sekretær: Henry Larsen, OZ7HL, Mågevej 31, Kbh. NV.
QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100,

Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, Køben
havn K, giro nr. 23934. Træffes i EDR's Københavns 
afdeling 1. og 3. mandag i hver måned.

Landsafdelingsleder og kalenderfører: O. Hansen,
OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.

Testudvalget: Børge Petersen, Himmerlandsgade 1, 3. s., 
Aalborg.

DR-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Århus.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP. Alekiste- 

vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager 
vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.

Annoncer: Henry Larsen, OZ7HL, Maagevej 31, Køben
havn NV.

Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., 1/2 side 80 kr., 1/4 side 
45 kr. og 1/8 side 30 kr. For 6 indrykninger ydes 5 
pct. rabat, for 12 indrykninger 10 pct. rabat.

Eftertryk af „OZ“s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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