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To FM-diagrammer
Af Paul S tørner, OZ7EU.

FM-radiofonimodtagning
er
ganske
vist
ikke det, vi i almindelighed henregner under
kortbølgeamatørens
omrade,
men
interessen
for denne gren af kortbølgeteknikken er i
den senere tid vokset stærkt som følge af
de danske FM-radiofoniudsendelser. Teknisk
stab har fået en masse opfordringer til al
bringe noget stof om FM-modtagere, og vi
starter her med et par af de forholdsvis
simple opstillinger.

I sin artikelserie „Fasemodulation på 2
meter“ har OZ9ROS omtalt teorien for mod
tagning af fase- og FM-modulerede sendere,
så her vil vi ikke komme nærmere ind på
dette spørgsmål, men vi indskrænker os til
at se på et par diagrammer, som i de sidste
par måneder med godt resultat er blevet
gennemprøvede her i København.
Som de fleste amatører er klar over, er
det til modtagning af FM slet ikke nødven
digt med store apparater med en masse rør
i, man kan modtage disse signaler med over
ordentlig simple apparater. Blot må man
være indforstået med, at man så slår af på
kvaliteten, og de fordele, som FM-modtagning frembyder med de „rigtige" apparater,
nyder man ikke. Da de første forsøgsudsen
delser fra statsradiofoniens side begyndte
herhjemme for en halv snes år siden, om
talte vi også her i OZ sådanne simple appa
rater hertil, de såkaldte superregenerative
modtagere. Og en sådan modtager kan fak
tisk også udmærket lade sig anvende, i hvert
fald hvis den er udstyret med et HF-trin for
at forhindre uønsket udstråling. Dog er der
vel nok ikke mange nu, der vil anvende en
sådan modtager. Men princippet har været

Fig. 1.
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anvendt en del i amerikanske, billige FMmodtagere, og i bladet ..Radio & Television
News“ for september 1951 har vi fundet en
opstilling, der i hovedtrækkene ser ud som
vist på diagrammet, fig. 1. Opstillingen er
blevet gennemprøvet her og har i grunden
givet udmærkede resultater. Følsomheden er
overordentlig stor, i en afstand af 10—15
kilometer fra sendestationen kan man få ud
sendelserne
ind
med
fuld
højttalerstyrke
selv på en meget dårlig antenne, så der er in
gen tvivl om, at selv på længere afstand vil
man også kunne få udbytte ud af det simple
apparat, hvis man gør blot lidt ud af an
tennen.
Som det vil fremgå af diagrammet, er der
kun anvendt 3 rør + ensretterrøret. Først
har vi et ECC 40, der arbejder som kombi
neret superregenerativ blander og detektor.
Som lokal oscillator er anvendt trioden i
EBC 41, og som udgangsrør har vi EL 41.
FM-signalerne føres fra antennen ind på git
teret på blanderrøret. Kredsen her afstemmes
kun med rør- og spolekapaciteter og er bred
nok til hele FM-radiofonibåndet, der går fra
88—108 MHz. I anode/katode på dette rør ser
vi indskudt en kreds, der ligger på ca. 21
MHz, og denne kreds er modtagerens mel
lemfrekvens, foruden at den bringer røret til
at superregenerere. Herved vil også det fra
denne
modtagertype
så
velkendte
„sus“
fremkomme, men hvis det indkommende sig
nal er kraftigt nok, vil dette sus blive helt
undertrykt. —
På samme måde som en almindelig super
fører vi nu et lokalt signal ind på blander
røret, og det skal være afstemt til det ind
kommende signal - den frekvens, vor mel

lemfrekvens er afstemt til, altså i dette til
fælde skal vi kunne variere denne oscillators
frekvens fra 67—87 MHz. For at kunne bru
ge en almindelig lille afstemningskondensator
af den billige type, hvor man helst skal have
rotoren på stel, har vi brugt en oscillator af
eco-typen, og det har vist sig, at den svinger
meget stabilt og godt selv på denne frekvens,
hvor man normalt ikke ser denne oscillator
type anvendt. —
Antennen kan føres direkte ind på gitteret
gennem en lille kapacitet som vist, hvis man
anvender en almindelig antenne; anvender
man en dipolantenne, kobler man induktivt
til den kolde ende af afstemningsspolen. Spo
lerne her består for gitterkredsens vedkom
mende af 5 vindinger 1 mm laktråd, diameter
12 mm og viklelængde ca. 15 mm. Antenne
spolen er der to vindinger på, koblet tæt til
gitterspolen. Mellemfrekvensspolen er viklet
på en kortbølgespoleform, Schouboe nr. 6147
B. Der er 18 vindinger 0,6 mm tråd med ud
tag 6 a 7 vindinger fra anodesiden. Dette ud
tag må man muligvis eksperimentere lidt
med for at få røret til at svinge på den rig
tige måde. Hvis modtageren er helt rolig,
„suset" mangler, er det sikkert denne kreds,
der ikke er rigtig. Der er jernkerne i
spolen.
Oscillatorspolen består af 4 vindinger 1 mm
laktråd, viklelængde 15 mm og diameter 9
mm. Katodeudtaget er 1 vinding fra - siden.
Spolerne, specielt antenne- og oscillator
spole, må forbindes til de respektive rør og
afstemningskomponenter med så korte led
ninger som overhovedet muligt. Oscillatoren
monteres direkte på kondensatoren, som er
en PRAHN lufttrimmer LTD 15.
Som kendt fra AM-modtagere skal man
også ved denne modtager ud på sidebåndet,
når man skal modtage FM. Indstillingen er

noget kritisk for at opnå god kvalitet. Mod
tageren bliver nu i nær fremtid forsøgsvis
ombygget til 2 meter amatørbåndet for at
undersøge dens egenskaber her.
*
Men vil vi have en „rigtig" FM-modtager,
hvor vi vil nyde godt af de fordele, denne
modulationsmetode frembyder, men alligevel
ikke har lyst til den halve snes rør, der skal
til i den store dyre FM-super, så har vi dia
grammet, fig. 2, at se på. Der er her anvendt
5 rør + ensretterrøret, og opstillingen er vist
i universaludførelse. Det er de nye PHILIPS
rør af noval-serien, der er anvendt. Da de
to FM-sendere, vi skal modtage, sender med
forholdsvis stor effekt og med yderst effek
tive antenner, har vi sparet HF-røret. Hvis
man kommer længere væk fra stationen end
20—25 kilometer, vil det vel nok være at
anbefale at sætte et sådant trin foran.
Blander og oscillator er ganske normale,
og vi har også her anvendt eco-kobling i
oscillatoren af samme grund som i vor første
opstilling. Spoledata er også de samme, prak
tisk talt. Der er som rør her anvendt et ECC
81, et rør med udmærkede VHF-egenskaber.
Efter blanderrøret følger to trin MF-forstærkning med rørene EF 80. Vi har anvendt
MF-transformere af fabrikat PRAHN. Der
må ved disse transformere erindres, at de på
diagrammet viste parallelmodstande ikke er
indbyggede. Mellemfrekvensen er på 10,7 MHz.
Nu skulle vi så normalt have et eller to
begrænsertrin, men i denne billige modtager
anvender vi den af PHILIPS lancerede phidetektor, som gør det ud for såvel begrænser,
diskriminator og LF-rør. Virkemåden for
denne detektor vil det vel nok være for om
stændigt at forklare her, men vi kan henvise
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til EDR’s håndbog, side 249 og 250 under af
snittet om modulationsteori. Til gengæld skal
der her, hvad der ikke har stået andre steder,
forklares lidt om, hvorledes den justeres kor
rekt. Hele modtagningen står og falder nem
lig med denne justering.
Imellem sidste MF-rør og detektoren er
anvendt en MF-trafo af ikke almindelig type,
og da den, så vidt vides, ikke kan købes fær
digfremstillet endnu herhjemme, viser vi i
fig. 3, hvorledes man nemt selv kan lave den.

Fig. 3.

Der er anvendt en PRAHN spolebund, en do.
kammerform samt en spoleskærm, ligeledes
af fabrikat PRAHN. I den øverste rille vikles
nu L1, som består af 15 vindinger dobbelt
silkeomspunden 0,25 mm kobbertråd. Lige
under denne spole, altså i næste rille, vikles
L 2 af samme slags tråd med 22 vindinger. Og
med tre rillers mellemrum vikles til sidst L 3,
ligeledes med 22 vindinger. Nu skal man sør
ge for, at de to sidstnævnte spoler er viklet
i samme retning, og de to spoleender, der skal
til stel, skal så være f. eks. yderenden af L1
og inderenden af L 2. Dette er meget vigtigt,
idet hele detektorens virkemåde afhænger af,
at de vekselspændinger, de to pågældende
gitre får tilført, er 90 grader faseforskudt for
hinanden. Over de to spoler er anbragt trim
mere på 30 pF, de kan godt monteres inden
i skærmen med lidt fingerfærdighed. Over L 3,
der ikke er dæmpet af nogen anodespole, er
lagt en dæmpemodstand på 30 kOhm, som
også er monteret inden for skærmen.
Efter detektorrøret, der — når det er kor
rekt justeret — vil afgive en LF-spænding
på op til 15 volt, har vi udgangsrøret, som
er en 9 watts pentode af den nye type PL 82.
Imellem rørene er indskudt et korrektions
led, bestående af en blok på 200 pF og en
modstand på 100 kOhm. Ensretterdelen er
normal, men i glødekredsen vil man se en
række blokkondensatorer, som afkobler glø
detrådene til stel for HF. Det er alle kera
miske blokke på 1500—2000 pF, og disse
blokke er også anvendt til samtlige afkob
linger de øvrige steder i modtageren, hvor
det er nødvendigt at koble af for HF. Læg
disse afkoblingskondensatorer lige direkte fra
det pågældende sted og til stel. Ikke noget
med at føre dem til et eller flere særskilte
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punkter. Hele monteringen skal foretages
omhyggeligt og ved brug af nogen omtanke.
Lav den så „flad“ som muligt, d. v. s. så tæt
på chassiset som gørligt.
Justeringen af mellemfrekvensen foregår
som følger: Et signal fra en almindelig måle
sender (umoduleret) føres ind på styregit
teret på sidste MF-rør. Et diodevoltmeter
sættes par. over La, og de to trimmere drejes
nu til størst udslag på instrumentet. Måle
senderen skal stå på 10,7 MHz, og der skal
drejes godt op for den, mellem 50 og 100
millivolt. — Nu sættes diodevoltmeteret over
L 2, og L 3 afstemmes nu til mindst udslag på
instrumentet. Herefter må denne kreds ikke
røres mere. Nu sætter vi igen diodevoltmete
ret over L 3 og afstemmer så L 2 til størst ud
slag. Denne kreds skulle så også være i or
den. Nu flyttes målesenderen fremefter i
modtageren, og de to MF-transformere af
stemmes på normal vis, diodevoltmeteret kan
herunder blive på L3 og skal vise størst ud
slag. Under denne justeringsproces må måle
senderens output reguleres i passende grad.
I stedet for et diodevoltmeter kan anven
des et almindeligt jævnspændingsvoltmeter,
dog helst ikke med en modstand på under
10.000 ohm pr. volt, altså et 100 mikroamperesinstrument med en passende serie
modstand, 10000—50000 ohm vil være ud
mærket anvendeligt. Den ene pol føres til
stel, og den anden føres gennem en germa
niumdiode til henholdsvis G 3 eller Gs på
røret EQ 80. Fra forbindelsespunktet mellem
germaniumdioden og formodstanden forbin
des en blok på 50—100 pF til stel.
Detektoren vil, når indgangsspændingen er
tilstrækkelig, give fuld udstyring af udgangs
røret, der vil endda være tilstrækkelig til
indførelse af nogen tonekontrol, om ønskes.
I serie med rørenes glødetråde er indsat en
urdoxmodstand (Philips NTC) for ikke at
overbelaste rørenes glødetråde i tændings
øjeblikket.
For såvel denne modtagers vedkommende
som den før omtalte, vil det være til stor
hjælp ved dimensionering af afstemnings
kredsene at have et gitterdykmeter til rådig
hed. Ellers må man prøve sig frem, om man
ligger for højt eller for lavt i frekvens.
En enkel og ret effektiv antenne kan frem
stilles af almindeligt glansgarnsledning, hvis
yderste ende optrevles således, at disse en
der hver er 75 cm lange. Vi har nu en halv
bølge dipol, som ophænges vandret, og som
vendes på tværs af retningen til sendesta
tionen.

„Rothman modulation”
Byron Goodman, W1DX i januar 1952 QST.
Oversat af OZ7BG.
Nu har der i de sidste numre af OZ været
en del om modulation, men da vi til stadig
hed får at vide, at dette er et felt, hvor man
ikke ved nok, tror vi, at denne artikel, som
vi har fundet i QST for jan. 1952, vil have
interesse for den eksperimenterende del af
vore amatorer.
TR.

En af de store attraktioner på ARRL’s Na
tional Convention i Seattle sidste sommer
var en demonstration af „Rothman" modula
tionssystemet. Der blev dog ikke givet nogle
tekniske detailler, men interessen for, hvor
ledes det egentlig arbejdede, var stor. Firmaet
„Marmax Electronics", som demonstrerede
systemet og senere har bragt det på markedet,
har været så venlige at levere os en modulator og komplette diagrammer. Det hele er
blevet gennemprøvet på ARRL’s laborato
rium på en sender med to 807 i udgangen.
Systemet er oprindeligt udarbejdet af Max
Rothman, W5JPI, og er udviklet til sin nu
værende form af Marshall Sanguinet, W5SK,
og Jack Glass, W5SSS.
Et tiltalende træk ved modulatoren er, at
den kan benyttes på et hvilket som helst
tetrode-trin uanset dettes effekt. I virkelig
heden er det en version af clamp-tube modu
lation, hvilket let ses på fig. 1. Den ene halv
del af dobbelttrioden 6AS7G benyttes som
,,shunt-rør" på samme måde som clamp-røret
i almindelig clamp modulation. En forskel er

Fig. 1.
Diagram over Rothman modulationssysternet, som
det kan tilpasses ethvert tetrode trin.

det imidlertid, at shunt-røret i stedet for at
tage sin anodespænding fra d. c. anodeensret
teren tager denne fra hf’en i anodespolen,
der ensrettes i den anden halvdel af 6AS7G.
Denne ensretter tjener naturligvis også som

anodekoblingsmodstand for shuntrøret. Fig. 1
viser, hvorledes hf’en opsamles af Linken L1,
og denne metode anbefaler Marmax til highpower sendere. Ved de to 807, som vi be
nyttede til vore prøver, gav en 4-vindings
link ikke nok hf på 3,9 MHz, så vi benyttede
den anden udvej vist i fig. 2. Hvilken metode,

Fig. 2.
Hvis en link ikke giver nok hf. til at forsyne skærm
gitteret, kan ledningen tappes direkte ind på ud
gangsspolen. C1 — 0,0005 ufd. Arbejdsspændingen
må være betydeligt over anodespændingen.
RFC1 = 2,5 mH. hf-drossel.

man betytter, spiller naturligvis ingen rolle
for resultaterne — formålet med begge er at
opnå tilstrækkelig ensrettet hf på skærmgit
teret af det modulerede trin.
Dette modulationssystem er en meget enkel
form for controlled-carrier modulation, se
blot på fig. 3. Uden noget lavfrekvenssignal
er modulatorrøret uden gitterspænding, og
skærmgitterspændingen holdes nede på et
meget lavt niveau af modulatorrørets lave
modstand. Ved en lav skærmgitterspænding
er hf-output lavt, hvorved skærmgitterets
spændingskilde afgiver en meget lille spæn
ding, hvilket yderligere medvirker til at holde
skærmgitterspændingen (og dermed output)
nede. Når der tilføres lavfrekvens gøres mo
dulatorens gitter positivt, og den ensrettede
gitterstrøm oplader Ci til en værdi, der be
stemmes af lavfrekvenssignalets amplitude.
Denne gitterspænding vil først forsvinde fuld
stændigt efter, at lavfrekvensen har været
fjernet i et sekund eller mere, da den kun
kan afledes gennem modstanden R 3 pa 3
MOhm. Således vil de allerførste lav|rekvensperioder skabe en gitterspænding på modu
latorrøret og også forøge skærmgitterspæn
dingen ved at forhøje modulatorrørets mod
stand. Bærebølgeoutput forøges ved forøget
skærmgitterspænding. Herved forøges skærm
gitterspændingen endnu mere, og således vok
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ser output stadig. Fig. 3B viser modulations
formen, når der tilføres et lavfrekvenssignal
med lille amplitude — modulationen er ty
delig, og bærebølgeværdien er forhøjet. Når
der nu tilføres endnu mere lavfrekvens, vok
ser bærebølgen stadig. Køres lavfrekvensen
op
over
forvrængningsværdien,
begynder
situationen i fig. 3C at vise sig. Der ses en
clipping af de positive spidser, medens de
negative spidser er forholdsvis uforvrængede.
Det er interessant at iagttage signalet vokse
på skærmen, efterhånden som lavfrekvensen
forøges. Uden lavfrekvens har man den hvi
lende bærebølge på fig. 3A. Efterhånden som
man tilfører mere og mere lavfrekvens, synes
den modulerede bølge at vokse opad fra denne
grundværdi. Dette ses tydeligt på fig. 3B og
3C — i begge tilfælde er amplituden i de
negative spidser den samme som selve den
hvilende bærebølge. Dette må ikke fortolkes
derhen, at det drejer sig om en ny slags mo
dulation, idet bærebølgeniveauet selvfølgelig
har ændret sig fra det ene eksempel til det
andet (som det kan ses af de opgivne spæn
dinger og strømme under fotografierne), men
det ser alligevel interessant ud.
Af særlig interesse ved controlled-carrier
systemer er hastigheden, med hvilken bære
bølgen når sin maksimalværdi. Der findes in
gen standardmetode til at måle dette tids
rum, men vi var i stand til at gøre det ved
pludselig at tilføre en lavfrekvenstone og
tælle perioderne indtil bærebølgen var oppe.
Ved vore forsøg viste det sig at være omkring
3—4 perioder af en 500 Hz tone; d. v. s. at
bærebølgen var oppe på normal størrelse
6—8 millisekunder efter at der var tilført
lavfrekvens. Tidsrummet, det tager før den
falder efter modulation, afhænger naturlig
vis af tidskonstanten, R 3 C1, på fig. 1, og kan

Fig. 3.
Oscillogrammer af en PP807 sender, moduleret med
Rothman systemet. Anodespændingen 1200 volt i alle
tre tilfælde.
(A) U moduler et lavfrekvens. Eg2 = 20; la = 50 ma.
(B) Lidt lavfrekvens. Eg 2 — 90; la = 85 m.;
Bærebølgen = 1,8 af (A).
(C) Clipping på positive spidser. Eg2 = 190;
la = 150 ma.; Bærebølgen = 3,9 af ( A ) .
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sandsynligvis varieres over et betydeligt om
råde.
Som al slags clampmodulation. hvor man
ikke benytter sig af nogen metode til at gøre
det modulerede skærmgitter negativt, er dette
modulationssystem ikke i stand til at ud
modulere bærebølgen. Dette ses klart på
fig. 3C, hvor modulationsprocenten er ca. 75.
Imidlertid forhindrer den kendsgerning, at
senderen ikke kan „døes‘‘ helt. skarp clipping
af de negative spidser, og er muligvis en
fordel.
Forstærkeren med 6AS7G modulator-ensretter bestod yderligere af en opstilling med
modstandskoblede 6SJ7 — 6AG7, og en for
stærker af lignende størrelse er tilstrækkelig.
Indstilling.
Som ved alle former for skærmgittermodulation består indstillingen her først og frem
mest af korrekt belastning af trinet til line
ært arbejde, og af instilling af styringen, så
trinet arbejder rigtigt. Det er meget simpelt
at finde den optimale kobling for hf-opsamlingen, idet man blot skal prøve sig frem med
denne kobling, indtil man har den korrekte
skærmgitterspænding ved fuld modulation.
Vi prøvede dette med en 20000-ohm-pr.-volt
meter mellem skærmgitter og jord, og det vil
vise lidt over den halve skærmgitterspæn
ding afgivet til cw-arbejde. Vi fandt volt
meteret meget nyttigt under indstillingsarbej
det, idet det straks viste os, at vor første be
regning af hf-opsamlingen til skærmgitteret
var meget for lav. Med en sinusformet mo
dulationsspænding og d. c skærmgitterspæn
dingen noget over den halve cw værdi, måtte
antennekoblingen sættes, hvor anodestrøm
men var mellem 50 og 75 pct. af cw-værdien.
Disse værdier er selvfølgelig kun omtrentlige,
idet de vil variere med de forskellige rør
typer og deres muligheder, og den sikreste
måde at indstille senderen på, er (som ved al
anden fone) ved hjælp af en oscillograf.
Rothman-enheden er let at hægte på en
hver tetrodesender, og den yder clamp-rør
beskyttelse af trinet under cw-drift. Hvis De
har lyst til at prøve controlled-carrier modu
lation, skulle De prøve Rothman’s system.
Finland

SRAJ har nu ca. 1000 medlemmer, hvoraf 650
har licens. Kun senderamatører optages i forenin
gen. Er man under 17 år, skal man for at blive
optaget dokumentere sit kendskab til radioteknik.
Senderlicensen, der gælder i 5 år, giver ret til at
sende både cw og telefoni på alle bånd. Der er
forslag fremme om, at begyndere kun må sende
cw, indtil de l$an fremvise mindst 150 QSL-kort og
har kørt med cw mindst eet år.
7CC.

Tryk på en knap
Af Math Paulsen, OZ7MP.

Efterhånden som amatøren får bygget sin
station op, får gjort den bedre og bedre,
melder der sig visse krav om forenkling og
sikkerhed i betjeningen af den. Her kan til
bygningen af diverse relæer gøre undervær
ker, og i denne og et par efterfølgende ar
tikler vil OZ7MP fortælle os lidt om, hvor
dan det praktiseres.
TR.

De fleste amatører har vel på et eller andet
tidspunkt udtrykt ønsket om, „at det hele skal
kunne køre, når jeg trykker på knappen".
Nogle har praktiseret det, de fleste ikke.
Nogle har senere fundet tanken mindre vigtig
i forhold til modulation, output m. m., andre
har savnet viden om, hvordan det skulle gøres.
Der har faktisk heller ikke være skrevet så

ning til ensretterrør, fjernbetjening af sender
og beam-antenne, sikkerhedsforanstaltninger
mod berøring af spændingsførende dele, sik
ring af gitterforspænding og mod overspæn
ding.
Eksempler på de fleste af sådanne proble
mer har fra tid til anden været beskrevet i
„OZ". Nu er det jo desværre sådan, at en
speciel kobling, der måske bare er en del af
et større diagram, let går i glemmebogen.
Og hvad der er værre: De fleste har ikke
brug for den netop i den form, den er vist i,
enten fordi ens egen station skal være „lidt
anderledes", eller fordi der skal bruges „de
forhåndenværende komponenters princip".
Det vil derfor være en bedre idé at sætte
sig lidt ind i koblingsteknikkens detailler,
d. v. s. studere de enkelte „elementer", som
de forskellige koblinger er bygget op af. Der
ved bliver man lettere i stand til selv at sætte
noget sammen i det øjeblik, man har brug
for det uden at skulle til at rode biblioteket
igennem for at finde „et godt diagram".
Nu er det jo sådan, at der er skrevet tykke
bøger om dette emne alene. Man vil derfor
forstå, at der indenfor nærværende artikels
rammer kun er plads til, hvad der efter for-

Fig. 1.

meget om dette emne i forhold til den øvrige
teknik.
Det med „knappen" er nu ikke begrænset
til stationens start. Der er mange steder i en
moderne radio-station, hvor det kunne være
rart med lidt automatik, noget bedre kontrol
eller bare lidt mere hensigtsmæssig koblings
teknik. Det kan spare både tid og penge i
det lange løb. Kommercielt fremstillede sta
tioner er derfor ofte godt udstyrede med raffi-

Fig. 2.

nementer af denne art, ikke mindst af sikker
hedsgrunde.
Her er i flæng nogle få eksempler på anven
delsen af automatik: break-in og klikfri nøgling, forsinkning af højspændingens tilslut

vendelige koblingselementer og -funktioner.
Afbrydere og omskiftere
Som fig. 1 viser, er der forskel på afbrydere!
— Ja, det ved de fleste vel. Men det er nød
vendigt at gøre sig helt klart, når man skal
bruge en afbryder, en omskifter, et relæ eller
et elektronrør, hvor meget denne komponent
bliver udsat for. Ligeså farligt det f. eks. kan
være at anvende den lille afbryder i fig. 1
i et lysnetkredsløb, ligeså tosset (og dyrt)
er det at anvende en stor knivafbryder i et
ringeledningskredsløb.
Der findes som bekendt et utal af typer på
afbrydere og omskiftere. Dem kan vi ikke vise
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her. Hvad man før anskaffelsen skal under
søge er:
Hvor stor spænding, der skal afbrydes.
Hvor stor strøm eller effekt, der skal
afbrydes.
Hvor mange poler, der er brug for.
Pladsforhold og monteringshensyn.

Fig. 4.

Vi vil nu se lidt på de forskellige koblinger.
I fig. 2 er vist en 1-pol afbryder, en 2-pol
afbryder og en 2-pol omskifter. Endvidere (d)
en korrespondance kobling, hvor man kan
slukke og tænde fra to forskellige steder. Vi
kender den fra trapper og entréer.
I fig. 3a er en 2-pol omskifter koblet som
strømvender og i b som serie-parallel om
skifter. Med de to 1-pol omskiftere i c kan de
to modstande vælges hver for sig, i serie og
i parallel. Koblingen i d anvendes, hvor man
vil sikre sig, at en af de to strømforbrugere
(R1) altid får strøm først, uanset hvilken
afbryder, der slukkes først. Den anvendes
ofte, hvor det drejer sig om tilslutning af
hhv. gløde- og anodespænding.
Korrespondancekoblingen i fig. 2d kan ud
vides med en eller flere krydsningsomskiftere.
En sådan er vist på fig. 4 øverst i midten.
Mulighederne med den her viste kobling er
følgende: De tre omskiftere A, B, og C slukker
for deres forbrugere i stilling 2 og tænder i
stilling 3. Er en af dem sat i stilling 1, kan
den „fjernbetjenes“ fra en vilkårlig af de tre
øverste omskiftere i korrespondancekobling.
I komplicerede, mangepolede omskifterkob
linger anvendes ofte flerdæksomskiftere (f.
eks. i spolecentraler og i universal-måleinstrumenter). Fig. 5 viser tre tilfældige eks-

Fig. 5.

empler: a er 17-pol og kaldes 1 X 17 stillinger,
b kaldes 2x7 stillinger og c kaldes 4 X 3
stillinger. Hvis 3 dæk, som c sættes bag hin
anden på samme aksel, kaldes omskifteren:
3 dæk, 4X3 stillinger.
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I telefonteknikken taler man ofte om veks
lere og omkastere. Hermed menes hhv. trykomskiftere og vippeomskiftere (eller vippetapnøgler) af en speciel udførelse. Fig. 6 viser
nogle eksempler, a er en „Spidsveksler med
spær“, d. v. s. en 2-pol trykomskifter, som
forbliver nede, når man har trykket, b viser
en 4-pol spidsveksler uden spær, der — lige
som ringetryk — går tilbage, når man holder
op med at trykke.
c viser en 6-pol omkaster eller vippetapnøgle. Drejes håndtaget til venstre, betjenes
de tre omskiftere med spær, drejes der til
højre, betjenes de tre andre omskiftere uden
spær.
Disse omkastere findes i mange variationer.
Det er almindelig praksis i strømskemaer —
både her og for relæer — at tegne de kon
takter sorte, som normalt (ubetjent) er sluttet.
Relæer
Det i fig. 7 viste princip er typisk for de
fleste relæer: En elektromagnet E tiltrækker
et anker A, som slutter eller afbryder een
eller flere kontakter K. Ligesom for afbrydere
findes der et stort antal udførelsesformer,
afhængig af fabrikat og anvendelse.
I b og c er vist de almindelige signaturer
for relæer, b med kontakterne tegnet ved
siden af relæet. I mere komplicerede diagram
mer er det som regel en fordel at tegne spole
og kontakter hver for sig, som i c. Man mær
ker da spolen med et stort bogstav og kontak
terne med det tilsvarende lille + et numer.

Fig. 6.

For kontakternes vedkommende må man
stille sig de samme spørgsmål som for afbry
dere og omskiftere. Hvad spolen (elektromag
neten) angår, da må man vide:
den strøm (spænding) relæet skal trække
ved (jævnstrøm),
den modstand spolen må have (ohmsk
modstand),
evt. særlig udførelse.
Ethvert relæ har en maksimal og en mini
mal arbejdsstrøm. Er strømmen for lille, træk
ker relæet ikke; er den for stor, bliver spolen
overbelastet, varmere, end den kan tåle.
To relæer kan godt have samme arbejds
strøm, men forskellig modstand, afhængig af
hvor fint udformet relæet er. Man kan også

sige, at de har forskellig arbejdsspænding,
simpelthen fordi
arb.spænding = arb.strøm x spolemodstand.
Det er i virkeligheden produktet af strøm
og vindingstal, som er bestemmende for, når

Fig. 7.

et relæ trækker. Det kan man udnytte, hvis
man vil vikle et relæ om til en anden strøm
eller spænding.
Eksempel: Et givet relæ trækker ved 12 volt
og tager en strøm på 200 mA. Modstanden er
da 12 : 0,2 = 60 ohm. Relæet er påstemplet
200 vindinger. — Man ønsker, at relæet skal
trække ved 4 volt.
For at tilføre relæet den samme effekt ved
4 volt, må strømmen være: 0,2* 12/4= 0,6 A.
Produktet strøm X vindingstal var før 0,2 X
200 = 40. Relæet skal derfor omvikles til
vindingstallet 40 : 0,6 = 67. Da strømmen nu
er tre gange så stor, må tråden antagelig også
have det tredobbelte tværsnit (ikke diame
ter).
Særlige udførelser. — I fig. 7d er vist et
relæ med dobbelt vikling, herom senere. —
Træge relæer, d. v. s. trægt tiltrækkende eller
trægt frafaldende, opnås ved at forsyne mag
neten med en svær kobberring for enden af
spolen som vist i e. Vekselstrømsrelæer (f) er
også forsynet med en kobberring, men heromslutter den kun det halve af jernkærnen.
Herved undgår man, at relæet klaprer. Under
tiden bruger man almindelige relæer til vek
selstrøm ved at koble dem sammen med ens-

Fig. 8.

retterventil og kondensator, som vist i fig. 8a
og b. Højfølsomme relæer og telegrafrelæer
er ofte byggede som polariserede relæer. Re
aktionen i sådanne relæer er afhængig af
strømretningen. Et eksempel (Siemens) er vist

i fig. 8c. Sendes der en jævnstrøm gennem
spolen, vil den ene pol tiltrække og den anden
samtidig frastøde ankeret. Omvendt hvis
strømmen vendes. Ofte har sådanne relæer
to viklinger, hvoraf den ene gives en fast
forspænding. Ankeret i disse relæer er meget
let og letbevægeligt og vandringen meget lille.
Resultatet er derfor en langt større maksimal
hastighed, end hvad der opnås med sædvan
lige typer.
I fig. 8d er vist princippet i et thermorelæ,
som afviger fra ovennævnte ved, at det ikke
er elektromagnetisme, men opvarmning, som
udnyttes. Spolen er et varmelegeme, som om
slutter en stav bestående af to strimler metal
med forskellig udvidelseskoefficient. Når sta
ven opvarmes, vil de to sider ikke udvide sig
lige meget, og resultatet vil være en krum
ning og dermed en slutning af kontakten. Op
varmningen (og senere afkølingen) tager en
vis tid, og relæet er derfor velegnet som tids
relæ. Da kontaktafbrydelsen foregår lang
somt, er relæet ikke umiddelbart egnet for
større spændinger eller strømme på grund af
gnistdannelsen.
Af forskellige elektriske og mekaniske
grunde anvendes ofte kviksølvrelæer, hvis
princip er vist i fig. 8e. Relæets anker betje
ner en lille glasbeholder indeholdende så
meget kviksølv, at der dannes kontakt mellem
de to indsmeltede elektroder, når beholderen
står vandret, d. v. s. relæet er trukket. Afbry
des relæstrømmen, går ankeret tilbage til den
viste punkterede stilling, hvorved kviksølv
kontakten brydes. Ved at lade kviksølvet
passere en lille åbning, får man et tidsrelæ.
(fortsættes)

Fortæl os, hvem du er?
I det norske „Amatør Radio“, december 1951,
finder vi følgende lille notits:
Amatører til hjelp.
I følge en melding i „Schweizer Radio-Zeitung“, dateret 13/10 1951, kan besetningen (20
mann) på et norsk skip takke en OZ-ham for,
at de i dag er i live.
Han var den eneste, som opfattet SOS-signalerne fra skipet og formidlet via omveier den
nødvendige assistansen.
Vi ved godt, at du, som har øvet en indsats ved
hjælp af din hobby med det resultat, at 20 mand
slap levende ud af en truende situation, ikke angler
efter offentlig omtale, men vi inden for EDR vil
gerne kende dit navn for på rette sted at indskrive
dette som et varigt minde bl. alle de mange andre
af forskellig karakter, der gemmes i vor forenings
annaler.
Skriv venligst til OZ2NU og vedføj en beretning
over det forefaldne, og så skal du have tak på
forhånd.
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Er du dus med din modtager?
Mange af de „gamle rotter" vil måske med
et foragteligt grynt sige: „Det ved vi da i for
vejen", når de læser denne epistel, men måske
den dog alligevel har bud til nogle af de
yngre „hams".
Betjeningen af modtageren bliver oftest
skudt ud i baggrunden som noget uvæsent
ligt, mens sender og nøgle ofres langt større
opmærksomhed. De kraftige signaler giver
sjældent større skrupler, men når interessen
for dx-arbejdet vågner, får man brug for
større færdighed ved modtageren.
Jeg hører til den kategori, der helst benyt
ter hovedtelefoner, i stedet for at lade højt
taleren larme ud i værelset. Du får til dxarbejde størst udbytte med hovedtelefoner på,
idet man så lettere kan gå ned med styrken
af de modtagne signaler til et minimum, der
bør ligge således, at man lige netop kan læse
dem. Hvis der er qrm, flyder stationerne mere
sammen til kaos, hvis du har „gasset" styr
ken op, hvorimod, hvis du tager telefonerne
tæt på ørerne og svækker styrken, forståelig
heden vil blive betydelig bedre.
Ved afsøgning af båndet, inden du har fun
det en station, maa du heller ikke, som man
ge har for skik, give modtageren „fuld gas"
og tro, at du så fanger mest muligt. Der må
findes et passende signal/støjforhold, så bag
grundsstøjen ikke bliver den dominerende.
Vi kan jo prøve at kigge lidt på „knapper
ne" og deres funktioner, på en såkaldt kom
merciel modtager. Selv om du ikke er ejer
af en sådan, er din „hjemmesyede" modtager
måske noget i samme retning, hvad udstyret
angår.
Jeg holder på, at alle „knapper" skal stå
neutralt (i nulstilling), når man begynder ar
bejdet. Har modtageren krystaltrin, så skyd
disse ud og anvend bredt bånd, indtil qrm
gør det nødvendigt at indsnævre signalet og
lad være at „slå paraplyen op før det regner".
Et indsnævret signal er jo oftest uskønt og
„hult" at høre på, og værre bliver det, jo
flere krystaltrin du anvender. Flere kommer
cielle modtagere har tillige en indstilling for
særlig bred båndbredde, beregnet for radio
foni, for musikalsk at faa så meget med som
muligt. Denne indstilling kan dog ikke an
befales til almindeligt amatørarbejde. — Hvis
du har antenne-tilpasning (ant.-adjuster) på
din modtager, er det af stor vigtighed at
denne er indstillet rigtig. Indstil den til mak
simumstyrke af det modtagne signal, og læg
mærke til, hvor indstillingen kan variere for
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de forskellige bånd. — Jeg har set nogle
sætte AVC på til CW-arbejde, det må fra
rådes, hvis man da ikke stiller ind på en
station, der skal bruges hele tiden. Til afsøg
ning på båndet er det forkasteligt med AVC
på, da man får et fælt støjniveau mellem
stationerne. Hvis du har både RF-gain og
AF-gain, ved du vel, at hvis du kører med
AVC på, skal RF-gain helt op for at give
100 pct. virkning af AVC’en, mens du bruger
AF-gain som volumenkontrol. Omvendt, hvis
du kører uden AVC, skal AF-gain skrues
helt op, og RF-gain anvendes som volumen
kontrol. (Mon ikke den gyldne middelvej i
mange tilfælde vil være mest formålstjenlig,
hvis man vil gøre sig håb om også at høre
de svage stationer. TR.).
Så er der beat-oscillatoren. Hvor mange
bruger den rigtigt? Forudsat dine rør i mod
tageren ikke er for gamle, er beat-osc. sikkert
neutral, når den står indstillet i nul-stillin
gen (midterstilling). Slidte rør kan imidler
tid efterhånden ændre indstillingen, så neu
tralstillingen rykker ud til en af siderne. Du
kan høre på baggrunds-suset, om nulstillin
gen passer, dér, hvor suset er dybest i tonen
og kraftigst, er nulstilling. Hvis du vil an
vende beat-oscillatoren rigtig, så husk altid
at have den i nul-stilling, når du fanger en
station. Derefter tuner du med modtager
kondensatoren stationen til nulpunkt, for der
efter med beat-oscillatoren at dreje til en af
siderne (hvor der er mest roligt) og til den
tonhøjde, der passer bedst for dit øre. Du er
nu sikker på at have maksimumsstyrke af det
indkomne signal. Lad os se, hvad der sker,
hvis man lader hånt om ovennævnte frem
gangsmåde. Hvis man f. eks. antager, der er
qrm fra en anden station på den, man ønsker,
kan man risikere, at den uønskede station
kommer til at ligge i førnævnte nulpunkt,
mens den ønskede station måske ligger oppe
midt på kurven. Dette vil sige, at den uøn
skede station er meget kraftigere end den
ønskede, for eks. 6 db. Hvis man i dette til
fælde forsøger sig med beat-oscillatoren, vil
man som regel få et svagere signal og ugun
stigere resultat. Det er lidt større ulejlighed
at gøre det rigtige, men lønnen bliver der
efter.
Kondensatorhåndtaget
(evt.
båndspred
ningen) må drejes langsomt og med omhu.
Jeg selv benytter den fremgangsmåde, at jeg
„vrikker" mig frem over skalaen, det vil sige,
at jeg går lidt tilbage hver gang jeg har drejet

frem, dog således, at jeg på denne måde
kommer båndet igennem tilsidst. Man lærer
snart at lytte efter de svageste stationer, der
oftest er de bedste dx’er. Mange gange ligger
de „dyre“ stationer næsten begravet i hjem
lige stationer, så spring dem ikke for hur
tigt over.
Når det rigtig kniber, tager jeg fat om
skalaknappen med begge hænder for at und
gå stødvis drejning af kondensatoren.
En god modtager kan være en „god ven“,
når man forstår hinanden!
OZ7BA

HF i modulatoren.
En af de almindeligste årsager til dårlig
telefonikvalitet og en masse andre besværlig
heder er, at højfrekvens fra senderen trænger
ind på de første trin i modulatoren. I det
svenske amatørblad QTC finder vi et råd for
denne misere. Det består i indførelse af nega
tiv tilbagekobling for højfrekvensen.
I hvert af de første to trin indsættes sim
pelthen en 2,5 mH hf-drosselspole imellem
katoden og + polen på den elektrolytblok,
som ligger tværs over katodemodstanden.
Drosselspolen forhindrer ikke elektrolytblok
ken i at arbejde som afkobling for lavfre
kvens, men for højfrekvensen frembyder den
så stor „modstand", at denne ikke kan komme
videre gennem den negative tilbagekobling,
vi på denne måde har indført.
Anvendelsen af ovennævnte metode vil
selvfølgelig ikke sige, at man kan udelade den
afskærmning og afkobling, som man normalt
indfører, den hjælper kun til at tage de sidste
rester af hf’en bort.
TR.

Falmende laurbær
Yderst interessant kan det være at tilbringe en
aften i selskab med en stabel udenlandske kortbølgetidsskrifter og deri kunne fordybe sig i farverige og
spændende beretninger over amatør-korstog til prefix-områder, hvor der for tiden — eller måske aldrig
— har været legale amatør-stationer i gang.
Eller det drejer sig om referater af livet indenfor
de udenlandske amatørorganisationer, og om, hvad
der på disse steder udføres af positivt arbejde for en
udbygning eller almen bedring af amatørbevægel
sens vilkår.
Eller det fangende moment kan være af ren tek
nisk karakter, nye antennetyper, moderne modula
tionsmetoder, den sidste nye, absolut super-stabile
V. F. O. o. s. v.
Det hænder imidlertid, at man iblandt alt det an 
det også finder små eller store stykker, der handler
om amatørerne i „OZ“-land; desværre er det ikke
altid lige godt, det man erfarer på denne måde.
Imidlertid vil det vist være gavnligt, at sådanne
hjertesuk bliver almen kendte, det er i alle tilfælde
nødvendigt, hvis man skal gøre sig håb om, at de

problemer, der for øjeblikket regnes os til miskre
dit, med tiden kan ændres til det bedre.
Hør blot her, hvorledes laurbærbladene falder
visne ned i følgende notat i „Short Wave Magazine"
januar 1952:
De bedste operatører?
Der var engang, vi plejede at kunne sige, med
berettigelse, at G’erne gennemsnitlig var de bed
ste cw-operatører i verden — og at de havde de
bedste signaler.
Det er tvivlsomt, om vi stadig kan gøre krav
på denne anerkendelse — meget tvivlsomt.
Hvem vil du give palmerne til i dag? Vi føler
os mest tilbøjelige til at sige, at ZL’erne eller
muligvis VK’erne ligger bedst til i den konkur
rence.
For få år siden ville OZ’erne og SM’erne have
haft en afgjort chance, men nu hører vi alt for
mange dårlige signaler fra den kant.

Man må gøre sig klart, at vore signaler ikke
blot høres som de budskaber, de er, fra een
amatør til en anden, men at de også vurderes
ud fra den måde, hånden bliver ført på, den
måde, trafikken bliver afviklet på, og sidst, men
ikke mindst tegnenes kvalitet m. m. Well, de
laurbær, der er faldet af, er der intet mere at
gøre ved. Grav dem ned, så beskæmmende de
er, og hjælp til, at nye, friske vokser ud. Du ved
jo dog, hvorledes det skal gøres.
*

SM’erne var med i denne omtale og må dele skam
men sammen med os. Vi skulle altså være i samme
båd, osse på grundlag af skandinavisme, og hvad alt
det der hedder, men hør blot, hvad der siges om os
fra den kant af (QTC dec. 1951):
Svartfötternas (Piraternes) forlovede
været og synes stadigt at være OZ.

land

har

Selvom den station, som nævnes senere i det
samme stykke, vitterlig er ulicenseret og også
eksisterer et eller andet sted i hovedlandet, så
er det alligevel chokerende at erfare, at „OZ“land vurderes således udenfor landets grænser.
Er betegnelsen rigtig? Sikkert rigtig, men alli
gevel noget overdrevet, ikke.
Men det kan ikke andet end findes malplace
ret, at betegnelsen kommer fra SM midt i en
tid, hvor det ulicenserede svenske call SM4BR
og SM8BR omtales nedsættende i al verdens
amatørblade.
Men set bort herfra ville det være ønskeligt,
at de ikke amatørlicenserede fonestationer, der
i timevis optager masser af kHz på 80-meter
cw-båndet, særligt søndag formiddag, bliver be
handlede på rette måde af de myndigheder, der
har givet dem licens til andre frekvensområder
og til andre formål end de, der fremgår af deres
trafik på vore bånd.
Og hvor ville det i samme forbindelse være
velgørende, hvis visse landes radiotjenester hal
verede deres udsendelser eller stationsantal på
de i forvejen overbefolkede amatørbånd.
*
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DX-jægeren
v. OZ7BG.
Et nyt prefix på båndene er 5A2. Det dækker
over det nye libyske kongedømme, der ikke tæller
som nyt land. med mindre man ikke i forvejen har
MD2, MCI, LI, MT1 etc.
I januar „CQ“ er nævnt nogle scores fra CQ’s
DX-Contest i oktober og november. Blandt de høje
ste kan nævnes: CW: W4KFC 199000 p, W8JIN
195000 p, W4ESK 174000 p, ON4QF 117000 p, KV4AA
111000 p; og i fonedelen: MD2AM 209000 p, W4ESK
134700 p og LU8CW 74400 p. Ingen OZ-scores er
åbenbart kommet til CQ endnu, men det må be
mærkes, at det her kun drejer sig om foreløbige
resultater. De endelige lister foreligger engang om
kring juli.
DX-resultaterne
herhjemme
fra
synes
at
have
været noget sløje, men noget DX er der da lavet.
Bl. a. har
OZ7EB på 14 mc. cw fået EA8AE. YI3BZL,
JA8AB, VK3AZW, PY7LJ foruden Wl—2—3—4—8
—9. OZ7EB kører med 100 watts til en 35T og en
foldet dipol.
Jørgen Arnvig, Odense, har med en 3-rørs batte
rimodtager på 14 mc hørt: Fone: ZS’ 2MI (Marion
Island), 2FI, 6LK, 6YN; VQ’s 2DT, 8AL; og med
cw: ZS2MI, VO1C, EK1AD plus W, 4X4, TA etc.
OZ7SM har med sin ny beam på 14 mc. fone lavet
TF’s 3AS 14150, 3SF 14275; TA2EFA 14300, 5A2TH
14270. Desuden rag-chews med PY2JU, der fortæl
ler, at han kommer til OZ igen til sommer.
OZ7BG har med cw lavet: MI3LK 14067, FF8AG
14036, CR7CN 14084, KG4AF 14074, YI3BZL 14051.
VQ3BM 14056, VK’s IBS 14084, 1WO 14034 begge
på
Macquarie
Island;
MP4BBD
Bahrein
14082,
LZ1KAB 14031, VS7GQ 14025, ZE3JL 14030 og
VQ4CM 3516. Med fone: TA2EFA 14395, MI3BH
14255, MP4KAC 14287, VS7WA 14370, VU2RX 14379.
Det ville måske være ulejligheden værd at lytte
lidt efter VQ5CW 3548; VU5AB/Nicobar og VU5DR/
Andamans
7015—7025
kc.
omkring
2100
GMT;
VQ2GW 3521—3527; VP8AP 3515; ZE3JP 3510;
OQ5BC 3512; VQ4HJP 7055; ZKl’s AB 7017 og 1AZ
7085.
Dick, KV4AA, har overtaget posten som DX-editor for CQ efter Herb Becker, W6QD. Hans første
DX-spalte i januar CQ er meget lovende for frem
tiden. Vi tager følgende fra den:
Rygterne forbinder ZL1HY med en tur til Union
Island (ZM7) . . . WØELA’s plan om VS5, der blev
nævnt sidste måned, stødte på vanskeligheder, me
dens ØELA var i VS6. Clyde har imidlertid licen
sen i orden og kommer måske til VS4 og VS5 en
gang i foråret . . .
W8JIN
efterlyser
oplysninger
om
LB6ZD,
der
muligvis opholder sig på Jan Mayen . . .
QTH’s:
EA0AD Jose Civit, Box 2, San Carlos, Fernando
Poo, Sp. Guinea.
FD8AA De Nungy, Box 185, Lomé, Togoland,
Africa.
FD8AB Ditto.
FF8AG Ivan Pastre, Base Aviation, Bamako,
French Sudan. FWA.
LZ1KAB Box j30, Sofia, Bulgaria.
MP4BBD Box 613, Awali, Bahrein.
TA2EFA c/o TA3AA.
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VK1BS c o J. Mills, Prince Henry Hospital.
Sydney, NSW. Australia.
VK1WO QSL til VK3 QSL bureau.
Som ofte før sagt kan en rubrik som DX-jægeren
ikke eksistere, uden at læserne bidrager til den. Til
denne måned var der kommet 3 — tre — breve,
og der er 1500 amatører i landet. Resultaternes
„flothed44 spiller jo i og for sig ingen rolle — det
er ikke en pralerubrik — og der vil altid være
nok, der er interesserede i at høre, hvad andre har
opnaaet. Saa husk, at det er j e r , der skriver denne
rubrik, jeg samler kun stoffet!!
Adressen er stadig OZ7BG. Erik Størner, Huldbergs Alle 8, Søborg.
73 & good luck — Erik OZ7BG.

Fra testudvalget
Den svenske UKV-test.
Forst som sist skall fastslås att åven årets UKV
test pråglades av de deltagande SM5-orna. Liksom
foregående år belades samtliga topplatser med ett
undantag av SM5-or. Inkrånktaren bland toppmånnen år åven i år SM1QX. Om man betånker att
-1QX endast korde på ett band så forstår man att
han gjort en mycket fornåmlig præstation. SM1QX
hade mycket lått kunnat vinna tåvlingen om han
kort ett lokal-QSO på vardera 6 och 0,7 meter.
SM5MN hade t. ex. fått byta plats med -1QX i
prislistan om inte -5MN fixat sitt enda 420 mc lokalQSO.
En glådjande nyhet i årets resultatlista får val
sågas att de åtta OZ hamsen utgora. Visserligen
vore ju kondsen sådana att endast SM7-orna fick
„leka“ med dem men det gjorde ju tåvlingen litet
intressantare for skåningarna som anars fått det
rått långsomt under tåvlingspassen. Nåmnas bor att
SM7BE under ena tåvlingspasset fick QSO med
DL3MH med QTH Celle på 2 meter. Forbindelsen
år verifierad med QSL (ingen logg). Tåvlingsledningen har ej råknat in de 9 poång som -7BE hår
kunnat råkna sig tiligode men var och en kan ju
se i listan att om -7BE lågger 9 poång till sine ovriga så får han flytta upp ett steg.
Samtidigt som denna redogjorelse for 1951 års
UKV-test publiceras utsåndes S. S. A. diplom till
de 6 båst placerade deltagarena. Båst placerad OZ
deltagare får åven ett av S. S. A. hedersdiplom for
god insats.
Till
samtliga
deltagare
uttalar
tåvlingsledningen
ett hjårteligt tack for visat intresse och onskar
lycka till på UKV banden.
Bohus-Bjorko, den 16. jan. 1952.
SSA tåvlingsledning
/ Karl O. Fridén, SM6ID.
1951 års UKV test.
Bandmultiplier
Poång
Station
2
208
1. SM5AY
2
194
2. SM5VL
2
164
3. SM5MN
1
138
4. SM1QX
1,5
117
5. SM5FJ
1
35
15. OZ2FR
1
21
18. OZ5ED
1
20
19. OZ5MK
1
20
20. OZ5ROS
1
18
21. OZ200
1
18
22. OZ9RR
1
12
24. OZ5HV
1
9
25. OZ7G

KONTINGENTET !
Som det sikkert vil erindres blev det
ved urafstemning i sommeren 1951 be
sluttet at forhøje årskontingentet fra og
med 1. april 1952 med 5 kr.
Dette vil altså sige, at de opkræv
ninger, der bliver afsendt herfra pr. 1.
marts vil lyde på 25 kr. 75 øre i Kø
benhavn,
Aarhus,
Esbjerg,
Odense,
Korsør, Haderslev, Viborg — og må
ske også for medlemmer på Born
holm! Andre steder i landet vil op
krævningen lyde på 21 kr. 60 øre. Efter
al sandsynlighed vil postbudet komme
med opkrævningen den 1. marts eller
en af de første dage derefter. Tænk i
tide venligt både på ham og EDR, så
ledes at han med det samme kan få
pengene med sig; vi undgår derved re
turnerede opkrævninger med det deraf
følgende ekstra-arbejde for alle parter.
73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.
NB. I København forhøjes beløbet
yderligere med 3 kroner, der udgør bi
drag til afd. byggefond, således at op
krævningen her bliver på ialt 28,75 kr.

Program III UKW-FM: program dagi. fra kl. 7,00—
24,00.
Køln 88,5 MHz — Feutabg. Wald. 92,9 MHz.
Fjernsyn: billede 189.25 MHz. Tone 194,75 MHz.
Sender: Hamburg.
Vy 73 OZ2LM,

5. AALBORG-STÆVNE
Under henvisning til indbydelsen i jan. nr.
af ,,OZ“ kan Aalborg-afdelingen i dag med
dele, at det averterede 5. Aalborg-stævne af
holdes
søndag den 24. februar kl. 14,00
o
pa
Vandrerhjemmet, Kornblomstvej i Aalborg.
Det er lykkedes at formå vor gamle ken
ding, OZ7DR fra København, der jo har en
høj stjerne blandt aalborgensiske amatører,
til at komme og holde foredrag om:
„Fremstilling af krystaller og deres
anvendelse til amatørbrug“.
løvrig henvises der til sidste nr. vedr. an
meldelse om deltagelse såvel i stævnet som
i den påtænkte udstilling.
Vel mødt i Aalborg. P. a. v. OZ2NU.

Et telegram fra EDR.
En uforfærdet og dygtig radioamatør formåede
gennem 3 uger at holde hele verden i ånde og for
dunkle selv de herrer Churchill og Truman. Man
den var kaptajn Carlsen. Både fordi han var dansk
og radioamatør følte også EDR trang til at sende
ham en hilsen. Telegrammet lød som følger:
Herr kaptajn Carlsen, c/o Den danske ambassade,
London.
Dr. om.
Modtag samtlige OZ-amatørers hjerteligste hilsen
og lykønskninger.
73 og good luck. For EDR OZ6PA, formand.
FM fra Tyskland
I anledning af jeg sad og studerede de forskellige
"frekvenser, som Tyskland sender FM på, kom jeg
til at tænke på, at der sikkert vil være en del
amatprer, der gerne vil have disse oplysninger med
frekvenserne, da der jo er mange amatører, der
beskæftiger sig med FM-modtagning. Så måske kun
ne der blive plads i „OZ“ derfor.
Program I UKW-FM: program dagi. fra kl. 5,00—1,00.
Hamborg 93,3 MHz — Hannover 91,7 MHz.
Program II UKW-FM: program dagi. fra kl. 7,00—24,00.
Hamborg 88,5 MHz — Hannover 87,7 MHz.
Gottingen 89,7 MHz — Braunschweig 91,3 MHz.
Osnabruch 88,1 MHz — Lingen 90,5 MHz.
Oldenburg 89,7 MHz — Norden-Osterlaag 92,9 MHz.
Flensburg 92,5 MHz — Kiel 90,9 MHz.
Bungsberg (Østholstein.) 90,1 MHz.

Her ser De Carlsen „med det skæve skiv“,
W 2 Z X M / M M om bord på „Flying Enterprise''. —
O Z 5 K P , der har sendt dette billede, var med til
at modtage Kurt i Falmouth og fulgte ham til
London. Gæt tre gange, hvad de har snakket om!
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FRA AFDELINGERNE
KOBENRAVNSKREDSEN
Formand:
OZ3U,
Kaj
Nielsen,
Løjtegårdsvej
5,
Kastrup. Afdelingen har møde 2 gange om måneden
i „Foreningen af 1860“, Nørrevold 90 over gården,
stuen til venstre, „lille sal“. Fra kl. 19,30—20,00:
QSL-central, og kl. 20,00 begynder mødet. Alle op
lysninger om afdelingens virksomhed fås på mødeaftenerne hos formanden eller de øvrige bestyrelses
medlemmer.
18.februar: Begynderaften ved OZ9R. Senderen.
3.
marts: Auktion. Sælgere bedes henvende sig til
OZ3U.
17. marts: Teknisk samtale om antenner. Indleder
OZ7G.
31. marts: Besøg på Polyteknisk Læreanstalt med
forevisning af uhf fjernsynsudstyr og foredrag af
lektor, civilingeniør Georg Bruhn. Det bliver en
yderst interessant aften. Nærmere i næste OZ.
Bestyrelsen har planer om i forbindelse med af
delingens byggefond at erhverve en nedlagt mølle
et sted paa Sjælland med det formål for øje at ska
be et week-end udflugtssted, feriehjem m. m. til
afdelingens medlemmer. Planen er i sin vorden,
men afgørelsen skal træffes hurtigst, bl. a. også for
at være klar allerede til sommer. Mere om denne
sag i næste OZ.
OZ7EU.
Amager.
Formand OZ7NS. Herkules Alle 2, Kastrup. Telf.
Kastrup
2667.
Afdelingens
mødeaftener
er
hver
torsdag kl. 19,30 i lokalerne, Strandlodsvej 17 -S-.
Alle oplysninger om afdelingen fås på mødeaftenerne.
Månedsprogram:
14. februar: Foredrag ved OZ3EA.
21. februar: Klubaften.
28. februar:
VHF og stålbåndsoptagning ved
OZ5LBC.
6.
marts: Generalforsamling. Dagsorden iflg. ved
tægterne.
15.
marts (lørdag): Stiftelsesfest med Xyl. Flere
overraskelser. Medbring en pakke til værdi mindst
1 kr. Fælles kaffebord og dans. Husk natmaden.
20. marts: Klubaften.
Stiftelsesfesten er i år lagt på en lørdag, således
at vi alle kan deltage.
Aarhus. Nyt morsekursus er påbegyndt den 5. fe
bruar d. a. og vil foregå som vinterens første kursus
på
Langelandsgades
kaserne.
Mindste
deltagerantal
20, og priser er kr. 15,00. Anmeldelse om deltagelse
til 2WO på telf. 12063.
Såfremt tilstrækkelig tilslutning opnås, vil der den
2. marts d. a. blive påbegyndt et teknisk kursus for
de medlemmer, der ønsker at gå op til teknisk prøvs
hos P&T i maj måned.
Onsdag den 20. februar: Foredrag om rævemodta
gere, pejling m, v.
Onsdag den 27. februar: Lokalerne er åbne.
Onsdag den 5. marto Medlemsmøde og auktion
samt foredrag om clamp-modulation.
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Onsdag den 12. marts: Lokalerne er åbne.
Onsdag den 19. marts: Medlemsmøde.
Søndag den 23. marts: Festaften med damer. Nær
mere om denne aftens program vil tilgå medlem
merne senere.
Afdelingssenderen OZ2EDR, der har været stand
set i nogen tid på grund af 3WKs sygdom, påbegyn
der igen sine udsendelser hver søndag formiddag kl.
11,00 på ca. 3750.
Vy 73 p. b. v. OZ2KK.
Bornholm. Ekstraordinær generalforsamling søn
dag den 24. februar 1952 i klubhuset på Snorrebakekn kl. 15,00.
Dagsorden: 1. Flytning af klubhuset. 2. Kontingent
forhøjelse. 3. Eventuelt.
Esbjerg. Kommentarer til indvielsesfesten er vist
overflødige, medlemmernes medbragte humør, stabi
liseret af Eriksens muntre viser, en smuk samling
farvefotos vist af 1LF, alt i alt en en aften, der sent
vil glemmes. Her en tak for den store tilslutning,
især til xyl og yl’s. Afdelingens faste mødeaften ons-

Vor værtinde — og et kig ind i lokalerne.

dag kl. 19,30 med indlæg af lokale kræfter fortsætter
fremover. Morsekursus er begyndt; der morses hver
lørdag kl. 15,30 i afdelingens lokaler, Teglværks
gade 74. Husk 4U’s foredrag om antenner lørdag den
16. februar kl. 19,30 prc.
73 2GK.
Give og omegn. Afdelingen har møde 2 gange om
måneden. Den 5. februar hos OZ4RJ. Aftenens emne
er: Modtageren. Tirsdag den 19. februar holder vi
festaften, og så møder vi op med xyl eller yl. Møde
aftener i marts er fastsat til tirsdag den 4. og tirsdag
den 18. Program herom senere.
Helsingør: Ordinær generalforsamling afholdes d.
23. januar på Helsingør bibliotek.
11
medlemmer havde givet møde. Til dirigent
valgtes OZ1B. Formanden, 8MW, gjorde rede for ar
bejdet i det forløbne år.
Den fungerende kasserer, 7K, forelagde det revi
derede regnskab, som godkendtes.
Til formand genvalgtes 8MW, til næstformand
valgtes 7KN, til kasserer og sekretær 7K, til sup
pleant 8MT, 2DK genvalgtes til revisor, og til revi
sorsuppleant valgtes 1B.
Aftenen sluttede med kammeratligt samvær, hvor
mangt og meget blev diskuteret.
7K.
Horsens. Afdelingen afholder fest på Nørregades
Hotel lørdag den 1. marts kl. 20,00. Entre: En pakke
til en værdi af 1,50 kr. eller mere. Tilmeldelse senest
den 23. febr. til OZ4JJ. Kun medlemmer med koner

eller kærester har adgang. Bestyrelsen håber, alle
vil møde op til festen og på den måde gøre sit til,
at den må blive vellykket.
OZ7RG,
Kerteminde. Ved en den 21. januar afholdt gene
ralforsamling blev OZ2MA, E. Hommelgaard, valgt
til formand, OZ2KS, Karl Sørensen til kasserer og
OZ3LX, Leo Ernst til sekretær.
Afdelingen har nu eget lokale hos OZ7WL, Faaredammen 8. hvor medlemmerne hver mandag aften
kl. 19 mødes og drøfter de forskellige problemer, som
kan forekomme indenfor vor hobby.
Køge. I anledning af, at afdelingens hidtidige for
mand, OZ7JB. Jens Barnholdt, er rejst fra Køge, er
der ved en forinden afholdt ekstraordinær general
forsamling blevet valgt følgende bestyrelse: For
mand: OZ8OJ. O. Jensen, Kirkestræde 451, næstfor
mand: OZ3KK. O. Sørensen, Margrethevej 10. Den
øvrige bestyrelse fortsætter uforandret.
Mødeaften hver torsdag kl. 19.15 hos OZ8OJ.
Lemvig. Da jeg fra flere steder har modtaget kla
ger angående ulicenserede, som benytter båndene fra
90 til 400 mtr., må jeg bede disse, såfremt de herrer
vil undgå hæfte samt bøder, at få stoppet deres ud
sendelser, da jeg ellers ser mig nødsaget til at lade
sagen undersøge af E. D. R. og P. & T, og jeg håber
inderligt ikke, at nogle sådanne findes indenfor
lokalafdelingens rammer, da der endnu ikke er til
gået licenser hertil.
E. b.
N. C. Stausholm, formand.
NB. Lokalafdelingens adresse er: Søndergade 53,
Lemvig. Ang. møder o. 1. se skabet.
Middelfart. Vinterfesten afholdes den 8. marts i
stedet for den 9. marts, og prisen bliver kr. 3,00 incl.
kaffebord. OM i Fredericia og Kolding kan få ad
gangskort hos afd.-formændene. Andre interesserede
kan få kort hos 5CW, Bogensevej 3. Vi håber at se
mange OM med YL den 8. marts kl. 19,45.
Næstved. Afdelingen har fortsat møde hver man
dag aften kl. 20.00 hos formanden OZ7TL, J. ThodeJensen, Tranevej 7, Næstved. Alle oplysninger om
afdelingens arbejde fås hos formanden. Programmet
for den kommende tid ser således ud:
4.
febr.: 2 m aften, 11. febr.: Teori og cw-træning
til sendetilladelsen, 18. febr.: 2 m aften, 25. febr.:
Teori og cw-træning til sendetilladelsen, 3. marts:
2 m aften, 10. marts: Teori og cw-træning til sende
tilladelsen.
Vy 73 de Næstved afdeling, OZ5CB.
Odense. Mandag den 25. februar kl. 20 afholdes
på Industripalæet. Vi fortsætter serien
„Sådan har jeg lavet det“. Emnet denne gang er
„rævemodtagere“.
Der vil være forskellige typer modtagere, som vil
blive forevist og forklaret. Flere har ønsket dette
emne behandlet inden sæsonens indtræden, således
at indtryk fra denne aften kan overføres til even
tuelle nyanskaffelser.

månedsmøde

Randers. Lørdag den 16. februar kommer H. Niel
sen. OZ9R, og holder foredrag på „Kilden“ kl. 20.
7OD.
Roskilde. Næste møde afholdes onsdag den 20. febr.
kl. 19,30 hos Harry Jørgensen.
Onsdag den 5. marts kl. 19,30 mødes vi hos OZ2KJ,
Kløvervej 20.
73 de OZ4LF.

Struer. I afdelingen arbejdes der med forberedel
serne til at afholde stævne, der, som tidligere med
delt, var tænkt afholdt i februar, men vi har maattet udsætte det, og dato er endnu ikke fastlagt;
denne vil blive bragt her i bladet. Af hensyn til
arbejdet med stævnet og morsekursus, der afholdes
2 gange om ugen, bliver der ingen månedsmøde i
denne måned: der bliver muligvis en teknisk aften
for
deltagere
i
morsekursus;
meddelelse
herom
kommer direkte. Et medlem har i denne måned af
lagt 60 tegns prøve.
Nye DR-amatører.
OZ-DR 930, J. Helbig Hansen, Fiskebakken 4,
Gentofte.
OZ-DR 931, Bernhard E. Hansen, Vermlandsgade 74,
1. sal tv., København S.
OZ-DR 932, Jørgen Veith, Nedertoften 5,
København, Vanløse.
OZ-DR 933, Elith Merando Vulkan Pedersen,
Bremensgade 81, 1. sal th., København S.

NYE MEDLEMMER
Følgende har
optagelse i EDR:

i

januar

måned 1952

anmodet om

5528 - H. M. Søgaard, Viborgvej 43 st., Aarhus.
5529 - Eigil Kjær Christensen, Henrik Nielsensvej
40, 1. sal, Roskilde.
5530 - Alf. Buhi Jensen, Farre st.
5531 - H. Sølund Jensen, Odinsgade 8, 1., Herning.
5532 - Johannes Ross, Museumsgade 6, Hjørring.
5533 - Willy Jensen, Grønnegade 74, 1. th., Aarhus.
5534 - Ejvind Pedersen, Havnen 4, Nykøbing Mors.
5535 - Kaj B. Jensen, Ringgade 108, Struer.
5536 - Tage Thystrup Nielsen, Englandsvej 152,
Kbh. S.
5537 - J. K. Hendriksen, L. I. Brandes Alle 12,
Kbh. V.
5538 - Ole Christiansen, Grønnevej 19, Virum pr.
Holte.
5539 - Øssur Karlsberg Eystoroy, Vaag, Færøerne.
5540 - Hans Martin Johansen, Munkegade 8,
Kolding.
5541 - Hans Werner Lorentzen, c/o Kjeldsen, Linde
Alle 29, 2. th., Korsør.
5542 - S. H. Bækgaard, Hedevænget 44, Lyngby.
5543 - Svend Hansen, c/o portør Christensen,
Gimsing pr. Struer.
5544 - E. Torstein Jørgensen, Tammerisvej 42,
Risskov.
5545 - Erling Pedersen, Installationsforretningen,
Borre, Møen.
5546 - Peter Christensen, Buggesgade 26, Middelfart.
5547 - Hans Bundgaai'd, Blindebomsvej, Middelfart.
5548 - Ib Arling, Algade 19, Middelfart.
5549 - Ib Hansen - Nygade 5, Middelfart.
5550 - Niels Høj Rasmussen, Brovejen 58, Middel
fart.
5551 - C. R. Bul Ingwersen, Frederik d. 7.,s Vej 2,
1. th., Kolding.
5552 - Henrik Sørensen, Sølvgade 104, 4. tv., Kbh. K.
5553 - Poul Linnet, Taarbæk Strandvej 134, Klampenborg.
5554 - Bendt Kortegard, Møllevej 68, Thisted.
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5555 - Conny Dupont, Baunevej. Grejsdalen, Vejle.
5556 - Erik Løvendahl Hansen, Løjtegaardsvej 5,
1. tv., Kastrup.
5557 - Frk. Iona Samson, Spurvegaarden 28. 1.,
Kbh. Valby.
5558 - Svend Aage Nielsen, Østre Alle 10, Slagelse.
5559 - Svend Ingv. Nielsen, Bredgade 37, 4.,
Herning.
5560 - Korporal Anker Sørensen, 1. esk., GHR,
Næstved.
5561 - Karl Juul Hansen, Blaagaardsgade 23 a, 5. tv.,
Kbh. N.
5562 - Kristian Pedersen, Revalsgade 6 a, 4. tv.,
Kbh. V.
Tidligere medlemmer:
858 - OZ3AM, A. Gottlieb-Hansen, Højvangs Alle
29, Esbjerg.
2637 - OZ5LY, Bent Andersen, Vestergade 5,
Nørresundby.
2766 - Frank Villi Midtgaard, GI. Vartov Vej 25 a,
Hellerup.
3064 - Rud. Christiansen, Dyrehavevej 26, Kolding.
3600 - OZ8BR, 123968/Ravn, 8. ing.komp., Tange
landsgades Kaserne, Aarhus.
3783 - August Kolmorgen, Russelbæk 5, Middelfart.
4267 - OZ3BA, Bjarne Arngrimson, Vanløse Alle
54, 2. tv., Vanløse.
4685 - OZ1AY, Tido Løvenhøj, Enghavevej 63,
Kbh. V.
4843 - E. Ebbesen Nielsen, Set. Laurentiigade 17,
Ribe.
4991 - Vichtor Sørensen, Hald Ege, Viborg.
2179 - OZ7SB, Svend Bagge, Søager 32, Gentofte.
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.

3628

-

Kaj Rasmussen, Nyborgvej 161, Odense,
ex Aarslev.
3675 - OZ1E, Chr. Søe Højbjerg, Bindslevplads 14.
Silkeborg, lokal.
3913 - H. Becker, Tjørnevænget 9, Sønderborg,
lokal.
4225 - Axel Sandberg Hansen, Stillidsvej 3,
Taastrup, lokal.
4490 - OZ4SM, Bent Andersen, Paradisvej 34, Nexø,
ex Svendborg.
4506 - OZ9I, E. Bredvig, Bredgade 25, Brønderslev,
lokal.
4677 - OZ4IP, Th. Ibsen Pedersen, Seminariet,
Jelling, ex Vejle.
4733 - K. Sørensen, Østerbrogade 129, 3. sal tv.,
Kbh. Ø, lokal.
4950 - OZ1KS, Chr. Sørensen, Amagerbrogade 134.
Kbh. S., lokal.
5206 - OZ9XX, Johs. Pors Eriksen, Sirgræsvej 92,
1. sal th., Kastrup, lokal.
5241 - Hans Erik Toft, Norges Alle 40, Kbh. S.,
ex Aarhus.
5245 - Erling Rugaard, c/o frk. Nielsen, Sagasvej 6,
3. sal tv., Kbh. V., ex Grenaa.
5351 - Werner Jensen, Graversensvej 5, Ringsted,
ex Aarhus.
5478 - N. Møller Christiansen, Tiufkjær Mark, Viuf,
ex Vejle.
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RENDE
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Landsforeningen
„EKSPERIMENTE
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Postbox
79,

Teknisk
stof
sendes
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TR,
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.

Paul

Størner,

OZ7EU,

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

Andersen,

Kassereren:
O.
Havn
Sundby, Nykøbing F.

OZ6PA,

Eriksen,

Peder

OZ3FL,

Clau
Hertil
bladet.

Lykkesvej

15,

Fuglsangsvej

18,

Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF

QTH-RUBRIKKEN
376 - OZ5X, O. Ottosen, Skolevej 21, Næsby F.,
lokal.
576 - OZ1T, Eigil Jørgensen, Frederiksborgvej 98,
2. sal, Kbh. NV, lokal.
713 - OZ4FT, P. Seheller, Hummeltoftvej 82 a,
Lyngby, lokal.
1083 - Johs. Jørgensen, Tage Hansensgade 19,
Aarhus, ex Kbh.
1201 - Willy Jensen, Nordrup, Farendløse,
ex Ørslev.
1601 - OZ2CW, E. Hallberg, Stengaardsvej 12,
Haslev, lokal.
1762 - OZ3OL, J. Lollesgaard, Gerdaslundsvej 5 st.,
Odense, lokal.
1877 - OZ7OH, Oliver Hansen, Hovedgaden 74, 1. th.,
Bagsværd, lokal.
2779 - Amplidan, Aagaard Radio, Møntmestervej 17,
Kbh. NV, lokal.
3135 - Villy Nielsen, Peder Hjorts Vej 21, 1. sal,
Kbh. Valby, ex Esbjerg.
3307 - OZ9HS, Egon H. Sørensen, Taarnvej 419,
Vanløse, lokal.
3419 - OZ6PH, C. E. iinudsen, „Dana Radio“, Var
devej 1 b, Vejle, lokal.
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Sekretær: Henrik Nielsen, OZ9R, Klavs Næbvej 7,
Virum, Lyngby.
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 kalender før er:
OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.
Testudvalget:
Aalborg.

Børge

DR-leder:
J.
ken, Randers.

P.

O.

Petersen,

Himmerlandsgade

Berg-Madsen,

1,

OZ-DR319,

Foredragsudvalget:
Einar
Pedersen,
vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

Hansen,
3.

s.,

Handelsban

OZ6EP.

Ålekiste-

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

Larsen,

OZ7HL,

Maagevej

31,

Køben

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
angivelse.

indhold

er
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FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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