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Solpletter og kortbølgeudbredelse
Af OZ7G.

I øjeblikket er forholdene vedr. dx på de 
frekvensbånd, vi som kortbølgeamatører har 
til rådighed, ikke særlig strålende. I modsæt
ning til de ekseptionelt gode forhold i årene 
1946—51, hvor man med effekter på få watt 
kunne nå rundt alle steder på vor klode, og 
hvor 28 MHz-båndet var det foretrukne dx- 
bånd, må vi nu konstatere, at dette bånd er 
„dødt“ bortset fra kortvarige perioder med 
Europa-forbindelser på grund af tilbagekast
ning fra „sporadic-E“. Ellers må 14 MHz- 
båndet holde for, og det er ukonstant og kun 
brugbart om dagen, medens 7 MHz om natten 
kan benyttes til længere distancer. I det føl
gende belyses de forhold, der medfører de 
omtalte variationer.

Enhver radioamatør, som i en årrække har 

været interesseret i dx-arbejdet, kender de va

riationer vedr. vore tildelte frekvensbånds mu

ligheder for dx-arbejde, som gør kortbølgearbej

det både møjsommeligt og spændende. Varia

tionerne kan deles op i en række enkeltvaria

tioner, der hver for sig er stærkt svingende, og 

hvis virkninger griber så stærkt ind over hver

andre, at det samlede billede er kaleidoskopisk 

og ikke kan gøres til genstand f. eks. for nøjagtige 

forudsigelser. I de store linier er der dog en vis 

regelmæssighed i det hele, specielt vedr. varia

tioner, der er af længere periode. Vi kender alle 

de typiske dag- og natvariationer, dette, at de 

højere frekvenser er bedst om dagen og de lavere 

om natten, at f. eks. 14 MHz ret ofte (men ikke 

altid i øjeblikket) om eftermiddagen kan give 

gode arbejdsvilkår syd- og vestover, men at 

båndet »dør bort« hen på aftenen, hvor så 7 MHz 

lidt senere på natten kan være brugeligt. På 

samme måde kendes det, at det omtalte forhold 

er særlig udpræget om vinteren, hvor 21 MHz-

båndet f. eks. i de første måneder efter novem

ber var et ganske udmærket dx-bånd om dagen, 

medens 7 MHz lige knapt kunne bruges om nat

ten, medens 3,5 MHz faktisk var brugeligt visse 

nætter. Til gengæld bliver forskellen mellem dag- 

og natfrekvenserne mindre og mindre hen mod 

sommeren, og er i juni-august ikke særlig stor.

Ligeledes har alle radioamatører en forestilling 

om, at muligheden for overhovedet at arbejde 

med dx, d. v. s. for at sende og modtage signaler 

rundt om større eller mindre dele af vor klode, 

skyldes tilbagekastning eller brydning (eller beg

ge dele, i forbindelse med tilbagekastning fra 

jordoverfladen), idet det ellers ikke ville være 

muligt at få signalerne rundt. Af tilbagekast

nings- eller brydningslag, de joniserede lag i vor 

øvre atmosfære, kendes en række, f. eks. E-laget, 

F1-laget og F2-laget, hvoraf F2-laget har særlig 

interesse for dx-arbejdet på korte bølger. Alle 

disse lag varierer i højde og jonisation, såvel fra 

dag til nat som fra sommer til vinter, og desuden 

over en ca. 11-årig periode, og alle disse varia

tioner skyldes solen som hovedårsag. E-laget lig

ger lavest, gennemsnitligt 125 km oppe. Dets 

jonisation er kraftigst ved middagstid og svag ved 

midnat. Lufttrykket er i den nævnte højde så 

lille, at solindvirkningen giver anledning til, at 

luftmolekylerne delvis spaltes i joner og elek

troner, hvorved forholdene overfor radiobølger 

ændres således, at laget virker brydende og til

bagekastende, idet joniseringsgraden eller -tæt

heden er bestemmende for, hvor højt op i fre

kvens, virkningen er tilstrækkelig til at gøre til

bagekastningen mulig. Frekvensen er jo højere, 

jo mere skråt radiobølgen træffer det joniserede 

lag. For E-laget er joniseringen altid så svag, at 

dette lag ikke har større betydning for kortbølger.
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Derimod er de to F-lag af større betydning. 

Disse lag smelter om natten efter midnat omtrent 

sammen, men deles om dagen. Den gennemsnit

lige højde ved nat er ca. 200 km, medens F2-laget 

ved middagstid ligger helt op til 500 km over 

jordens overflade og kan være meget kraftigt 

joniseret. Området, hvori de joniserede lag fin

des, kaldes jonosfæren. F-laget ligger så højt, 

at luften her er så fortyndet, at afstanden mellem 

luftmolekylerne bliver så stor, at joniserings- 

maksimum ligger højest ca. 2 timer efter middag, 

og først er nede på minimum kort før solopgang. 

Når F2-laget er på sin maksimale jonisation, 

d. v. s. maksimum over den 11-årige periode af 

solindvirkningen, tilbagekaster — eller bryder — 

laget frekvenser op til eller noget over 30 MHz.

Kritiske frekvenser

Det er af overordentlig stor betydning til sta

dighed at være klar over, hvilken jonisation der 

optræder i jonosfærens joniserede lag. Rundt 

omkring på jorden er derfor opstillet radiosta

tioner, der dag og nat, år ud og år ind sender 

radiobølger lodret op gennem jordens atmosfære 

ved hjælp af sendere, hvis frekvens stadig va

rieres fra lav til høj frekvens. På modtagere, 

opstillet i nærheden af senderne, opfanges de 

eventuelt tilbagekastede signaler, og herved op

tegnes til stadighed dels lagenes højde over jorden 

(automatisk bestemt på grundlag af radiobølger

nes hastighed, 300000 km/sek.) samt den såkaldte 

kritiske frekvens, d. v. s. den højeste frekvens, 

der for hvert lag tilbagekastes på det pågældende 

tidspunkt.

M. U. F., den maksimalt brugelige frekvens

Ud fra kendskabet til den kritiske frekvens, til 

dens øjeblikkelige værdi og dens variation forud 

herfor, samt til den erfaringsmæssige mulighed 

for variation og skønsmæssige beliggenhed nogen 

tid frem, f. eks. nogle uger eller måneder, kan 

man for enhver afstand på jorden, f. eks. Dan- 

mark-Kapstaden eller -Østamerika, angive, hvil

ken frekvens der skønsmæssigt er gunstigst for 

sikker forbindelse på bestemte klokkeslet. Dette 

arbejde, der er centraliseret i National Bureau 

of Standards i Washington, USA, er af over

ordentlig stor betydning. For danske kortbølge- 

amatører har vi de udmærkede forudsigelser 

vedr. udbredelsesforhold, som OZ9SN giver os 

i hvert »OZ«. Lignende, formet på forskellig 

måde, findes i de fleste kortbølgetidsskrifter. 

Amatørerne høster her gavn af et arbejde, som 

naturligvis fortrinsvis udføres for den kommer

cielle radiotelefoni og -telegrafi.

Man kan nemlig gå ud fra (meget koncentreret 

og skønsmæssigt), at frekvenser ca. 3 gange så

høje som de ved målinger bestemte kritiske fre

kvenser, er de bedste arbejdsfrekvenser, idet man 

naturligvis samtidig må benytte erfaringsmate

riale vedr. den afstand, der skal sendes og mod

tages over, i forhold til solposition, tid på dag og 

år m. v.

Solen og dens indvirkning

Muligheden for brug af kortbølger over lange 

distancer skyldes som nævnt solens indvirkning. 

Som kortbølgeamatør bør man studere, hvad der 

foreligger af oplysninger om solen, hvilket findes 

i enhver bog om astronomi. Solen er en dværg

stjerne af spektraltypen G2. Dens overfladetem

peratur er ca. 6000 grader, hvorimod tempera

turen i centrum må skønnes til at ligge på mange 

millioner grader. Trods typebetegnelsen dværg

stjerne har solen en diameter på ca. 1,4 millioner 

km, d. v. s. ca. 1000 gange så stor som jordens 

diameter. Solen har ikke nogen fast skal som 

jorden, idet dens omdrejningshastighed er for

skellig ved ækvator og i polområderne. Solens 

ækvatordel bruger ca. 25 døgn for 1 omdrejning, 

medens omdrejningstiden ved polerne er ca. 35 

døgn. Man ved en mængde om solen, på grundlag 

af stadig og intensive observationer, der har 

strakt sig tilbage fra den tidlige oldtid i menne

skeslægtens tilværelse, og som med nutidens 

overordentlig fine hjælpemidler giver stadig 

bedre og bedre oplysninger. Emnet er så interes

sant, at man vanskeligt kan slippe det, men her 

må vi indskrænke os til at omtale det, der har 

særlig interesse i forbindelse med kortbølger.

På fig. 1 ses et billede af solen. De sorte pletter 

ude til venstre er solpletter, der ses mørke på 

solens lysende overflade. Pletterne optræder ofte 

i større eller mindre grupper, og de kan have 

stor forskel i størrelse. De størst observerede har 

en udstrækning af ca. 100 .000  km tværmål, d. v. s. 

ca. 7 gange jordens diameter. Solpletterne er at 

betragte som gigantiske hvirvler i den nedre sol

atmosfære. Ved hvirveldannelsen forbruges der 

varme, hvorved temperaturen falder fra ca. 6000 

grader til ca. 4000 grader. Solens indre atmosfære 

er i stadig bevægelse, og der sker stadig kraftige 

eksplosioner, såkaldte eruptioner, der slynges 

hundreder eller tusinder af kilometer ud fra sol

overfladen i form af flammer, d. v. s. yderst højt 

opvarmede luftarter. Omkring solpletterne er 

disse eruptioner særlig kraftige. Eruptionerne 

viser sig som hurtigt varierende lysstyrkevaria

tioner, ofte foranderlige i løbet af mindre end 1  

minut. Og deres antal varierer i overensstemmel

se med antallet af solpletter. I selve solpletterne 

optræder der gigantiske uvejr, som ligger uden

for vor fatteevne, og som giver anledning til 

overordentlig kraftig stråling af forskellig art,
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Fig. 1. Solen med solpletgrupper.

der bevirker indvirkningen på de joniserede lag 

i jordens jonosfære. At strålingen er forskellig, 

kan opdages af to forhold: Efter en kraftig erup- 

tion ved en solplet eller efter en stærk forskyd

ning i plettens hvirveldannelse, hvilket kan kon

stateres ved observation, sker der samtidig, på 

minutter, variation i jonisering i jonosfæren. For

mentlig sker indvirkningen fra kortbølget lys, 

der i de nævnte øjeblikke intensiveres. Ca. 1 

døgn efter en sådan observeret kraftig hvirvel 

eller eruption fremkommer der ofte stærkt nord

lys og magnetiske forstyrrelser på jorden. Disse 

forstyrrelser fremkaldes formentlig af en strøm 

af partikler fra de omtalte arealer på solen (enten 

elektroner eller ladede joner). Hastighederne for 

disse strålinger af lys ligger på lyshastighed, 

medens partikelstrålingen er langsommere, men 

dog med så høje hastigheder, at man i henhold 

til relativtetsteorien skal være forsigtig med at 

beskrive deres natur og indvirkning nærmere.

Når solen beskues gennem et tæt, farvet glas, 

kan man se solpletterne direkte. Oftest er der 

nogen at se, men i øjeblikket er de få og små. 

Solpletternes antal var derimod i årene 1946—50 

meget større og mangfoldigere. Pletterne er grup

perede på en ejendommelig måde på soloverfla

den, idet de fortrinsvis findes i et bælte med 

ækvatorlinien som midtlinie. På de tidspunkter, 

hvor der er maksimum af solpletter, er bæltet 

ca. 70 grader bredt, og i tilfældet solpletminimum 

ca. 30 grader bredt. Antallet af pletter varierer 

periodisk med en afstand på ca. 11 år fra maksi

mum til maksimum. Antallet af pletter, eller virk

ningen af solpletterne, udtrykkes ved det såkaldte

»sunspot number«, der fra maksimum til mini

mum varierer fra ca. 100 til ca. 10 , men som for 

visse maksima har oversteget 190, og for visse 

minima har ligget under 5. Variationen er derfor 

meget stor, og indvirkningen på jonosfæren er 

derfor meget kraftigt varierende fra maksimum 

til minimum. Solpletmaksimet i 1946—50 var eet 

af de højeste, man har haft. Solpletternes størrel

se, antal og variation har været kendt mange 

hundrede år tilbage, og nøjagtige data findes til

bage til 1750.

Hvorfor solpletternes antal og størrelse va

rierer, vides ikke. Man antager, at de er knyttet 

til en pulsation i solen, hvis årsag ikke kendes. 

Variationen er ikke jævn, f. eks. sinuskurve

formet, men ligner i grafisk optegning billedet 

af en savklinge med skrå tænder. Det tager læn

gere tid at gå fra maksimum til minimum end 

tilbage. Det skal nævnes, at indvirkningen af 

solpletter på jordens jonosfære er langt stærkest, 

når pletterne ligger midt på solskiven, set herfra. 

Pletterne kan ses opstå og hendø i løbet af dage, 

og kun sjældent kan en plet overleve mere end 

1 solomdrejning.

Hg. 2

I fig. 2 er tegnet en udglattet kurve for 

»sunspot number«, d. v. s. solpletaktiviteten gen

nem en række år. Sidste maksimum var ret 

udvisket, men har ligget omkring 1948, forrige 

var i 1938, i 1927 o. s. v., og det kommende bliver 

omkring 1959. Minimum har vi ikke nået endnu, 

men det kommer formentlig til at ligge omkring 

1955—56. Først i 1957—58 vil vi igen få forhold, 

der tillader de højest brugelige frekvenser, 28 

MHz, at gå igennem på dx.

Udglattede kurver for solpletaktivitet  og kritisk  frekvens   for f2-laget   i årene 1947~1952

Fig. 3
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Trimme oscillator med outputanordning
Af OZ7BF.

Moderne modtagerjustering kræver måle
apparater af en eller anden art, for man kan 
ikke som i „gamle dage“ foretage indstillingen 
efter øret, især ikke, når det drejer sig om 
supere.

Målesendere, signalgeneratorer og output
metre er ret kostbare ting, hvis man skal købe 
dem færdige, og prisen overstiger i alminde
lighed, hvad de fleste amatører kan ofre på 
måleinstrumenter.

Man ser mange amatører, der arbejder uden 
sådant målegrej og endda er i stand til at op

nå gode resultater. Spørgsmålet er da blot, om 
de ikke kunne opnå endnu bedre resultater, 
hvis de blot havde nogle simple måleappara
ter. De amatører, der eksperimenterer med 

modtagerkonstruktioner, kan næsten ikke 
undvære en signalgenerator eller trimmeoscil
lator, og er modtageren bygget op, og det 

gælder ganske særligt supere, så skal den ind

stilles meget omhyggeligt i alle afstemte 
kredse for at kunne give det størst mulige ud
bytte, både hvad følsomhed og selektivitet 
angår.

Diagrammet her viser en simpel trimme
oscillator samt en anordning med et magisk 
øje, der kan virke som outputmeter. Rørene,

der er anvendt, er: V1: UCH4, V2: CY2 og V3: 
EM4. Opstillingen er for universaldrift, men 
kan også bygges for vekselstrømsdrift.

Princippet for oscillatoren ved røret UCH4 
er som for et almindeligt detektortrin med til
bagekobling, blot med den forskel, at koblin
gen her er konstant. Spolerne, der skal be
stryge de områder, man mener at have brug 
for, kan man selv vikle og sætte i forbindelse 
med en omskifter, eller man kan anvende en 

Prahn spole som f. eks. Univers 2 eller 4. 
Disse spoler bliver ikke anvendt ret meget 
mere, og der vil sikkert være nogle at finde i 

rodekasserne hos mange amatører.
Drejekondensatoren C1 er på 450 pF, og ved 

at forsyne den med et finindstillingsdrev kan 
man få en god indstilling på kortbølgeområ
derne. Man kan også sætte en viser på knap
pen, så der i forbindelse med en papirsskala 

bliver direkte kalibrering. Bestrygningen af 

mellemfrekvensområdet 400—500 kHz klarer 
vi på den måde, at der lægges en fast kera
misk blokkondensator C2 ind parallelt med 

kondensatoren C1 ved hjælp af en lille af

bryder A1, når spolecentralens omskifter stil

les på mellembølgeområdet.
Signalet fra oscillatoren tages fra rørets

Variationen af solpletintensiteten gennem det 

sidste solpletmaksimum og til i dag, er i fig. 3 

optegnet som en udglattet kurve. På samme 

kurveblad er angivet tilsvarende udglattede kur

ver for variationen af den kritiske frekvens for 

F2 -laget, henholdsvis for kl. 12 , middag, og kl. 0 , 

midnat. Man vil se, at maksimum holdt over

Kurver for solpletaktivitet og kritisk frekvens for F2 laget 1942-1952

Fig. 4

mere end 2 år, og at vi endnu ikke har nået 

minimum, men er tæt derved, idet kurverne fla

der svagt af mod vandret.

De virkelig målte solpletaktiviteter er imidler

tid meget mere varierende end de hidtil viste. 

I virkeligheden ser kurverne omtrentligt ud som 

fig. 4, hvor solpletintensiteten ses nederst, og 

kurverne for kritiske frekvenser for F-laget hen

holdsvis ved middag og midnat ses øverst. Her 

er forholdene bestemt ikke tydelige, og kun et 

overblik over gennemsnitsforløbet kan sige noget 

om tendensen. Til gengæld viser kurverne, at 

man kan vente overraskelser fra måned til må

ned, og det er jo for kortbølgeamatører ikke det 

mindst vigtige, idet det kan give oplevelser, som 

ikke på forhånd var at vente.

Jeg håber med denne lille opsats om udbredel

sesforholdene på kortbølger og deres årsag at 

have givet et bidrag til forståelsen af de forhold, 

der er knyttet til kortbølgeamatørers arbejde med 

dx. Artiklen vil for de, der er godt inde i emnet, 

måske føles ufuldstændigt dækkende; men om

rådet er så stort, at der her kun er taget det 

mest nødvendige og vigtigste med.

OZ7G.
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Stykliste til signalgeneratoren:
V1: UCH4. — V2: CY2. — V3: EM4.
R1: 30 k-ohm. — R2: 200 ohm. —R 3 - 4 :  10 k-ohm. 

R5: 20 k-ohm. — R6: 200 k-ohm. — R7: 500 ohm. — 
R8: 5 k-ohm. — R9-14: 100 ohm. — R10: 800 ohm. 
R11-1 7 : 150 k-ohm. — R12: 5 k-ohm. — R13: 400 
k-ohm. — R15-16: 1 M-ohm. R18: 200 ohm.

C1: 450 pF. — C2: 300 pF. — C3-13: 50 pF. —

C 4-11-17-21-22-23= 1000 pF. -------------  C5 : 500 pF. —

C6-7-8-10-18-19:0, 1 MF. — C9-14-15: 2 pF. — 
C12-16: 100 pF og C2o:10.000 pF.

anode gennem en 2 pF keramisk blokkonden
sator C9, og i forbindelse med en omskifter er 
der vist en ret simpel signalsvækker, inden 
signalet går til HF output bøsningerne.

Triodedelen i UCH4 virker som tonegenera
tor, der skal modulere signalet, og her kan der 
bruges en LF trafo af den gamle type 1 : 3. 
Da der er mange forskellige typer af disse, 
må man forsøge sig frem med modulationsfre
kvensen, der gerne skulle ligge på omkring 
400, altså lidt under en A stemmegaffels tone; 
man må derfor forsøge sig frem med forskel
lige værdier af blokkene C 7  og Cg.

Skulle det på grund af for stor selvinduk
tion i trafoen ikke være muligt at få tonen 
højt nok op, så kan man gøre gitterkonden
satoren C10 mindre eller også ændre gitter- 
modstandens værdi.

Den anden vikling af LF trafoen fører man 
så ud til et par bøsninger, og her kan LF 
signalet udtages, evt. til forsøg ved andre 
måleopstillinger; modulering af signalet bli
ver mellem 30 og 40 % og er mere end kraf

tig nok. Med afbryderen A2 over trafoen kan 
man lukke for generatorens tone.

Den ene halvdel af CY2 er ensretter, og da 
strømmen er ganske ringe, kræves der ikke 
så fin en filtrering, her anvendes en mod
stand Rs på 5 k-ohm 3 watt.

Det såkaldte outputmeter ses til højre og 
består af et EM4, medens den anden halvdel 
af CY2 virker som ensretter. Den viste trafo 
er en almindelig højttalertraf o med 5 ohms 
vikling. De opgivne modstandsværdier svarer 
til, at primærviklingen i trafoen skal holde en 
jævnstrømsmodstand på ca. 500 ohm. En 
modtagers 5 ohms højttalervikling kan så 
kobles til bøsningerne og øjets sektorer vil 
give udslag, når et signal går gennem modta
geren, mere eller mindre efter den påtrykte 

styrke.

Et måleinstrument af denne art bør indbyg
ges i en metalkasse, saa det er fuldstændig af
skærmet. Kassen er forbundet gennem et par 
blokke C22-23 til nettet, og iøvrigt er det nød
vendigt med det viste dobbelte netfilter, for 
at være sikker på, at signalet ikke slipper 
denne vej ud.

Målekablet til trimmeoscillatorens HF og 
LF bøsninger laver man af coaxialkabel på 
en halvanden meter og forsyner det med ba
nanstik el. lign.

Justering og kalibrering har været beskre
vet så ofte i bladet, så det vil være overflødigt 
at gå nøjere ind på dette emne.
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DX for den fattige amatør
En simpel ground-plane« antenne til 20 meter. 

Af Edwin L. Spight — W6OXR.

Oversat fra QST af Povl Rasmussen — OZ1PR.

Det er desværre ikke os alle, der har penge 
og plads til en indviklet high-gain antenne. 
Det er imidlertid muligt at koncentrere en 
storre del af den udstrålede energi i vinkler, 
der giver storre nyttevirkning, og alligevel 
opfylde kravet om, at antennen skal være 
enkel og billig.

W6OXR fandt, at den lodrette „ground- 
plane” antenne løste hans DX problemer.

Jeg havde i årevis været misundelig på mine 

mere velstillede amatør kolleger med deres høje 

input og komplicerede drejelige retningsantenner, 

og for bedre at kunne kappes med disse heldigere 

stillede amatører til trods for mine fattige 150 

watts, prøvede jeg i min desperation den ene an

tenne efter den anden, først 1/3 Hertz antennen 

og derefter Zeppen. Jeg gik så vidt som til at 

ændre udstrålingsretningen ved at flytte rundt 

med antennemasterne, ja, jeg var efterhånden 

nået så vidt, at jeg ikke var mig selv, hvis ikke 

jeg kunne føle vægten af en antennemast i mine 

arme. Selv om natten vågnede jeg sommetider op 

badet i kold sved efter at have drømt, at masterne 

var blæst om i en pludselig storm. Den nat, da 

det virkelig skete, og min kone trods regn og 

blæst måtte fare ud i sit nattøj og hjælpe til med

W6OXR’s ground-plane er opsat på taget af hans 
garage. De fire radialer løber langs taget til hver sit
hjørne.

at støtte masterne, medens jeg reparerede de 

knækkede barduner, står særdeles tydeligt i min 

erindring.

Men stadig ikke tilfreds med min skæbne fort

satte jeg min jagt efter oplysninger om nye og 

bedre antenner. Til slut besluttede jeg mig til at 

prøve den berømte foldede dipol; finanserne til

lod ikke noget så udsøgt som en drejelig retnings

antenne, og pladsen ikke noget så udstrakt som 

rhombisk antenne.

Med udfoldelse af et passende ceremoniel fik 

jeg dipolen sat op og døbt med nogle få, velvalgte 

ord, resultatet af forslåede fingre og et passende 

sortiment af snitsår og blå pletter, disse ord egner 

sig derfor ikke til at gengive på tryk. Men for at 

gøre en kort historie lang, så lod antennen stadig 

meget tilbage at ønske, så jeg fortsatte min glade 

søgen og mine forsøg på at finde ud af, hvad der 

kunne gøres for at forbedre forholdene.

Til sidst, på en særlig mindeværdig dag, var 

jeg så heldig at komme ind i en radio en gros 

forretning i San Bernardino — hvis dette ikke var 

sket, ville denne artikel kun være et virvar af 

intetsigende ord; imidlertid smilede alle gode 

kortbølgeamatørers skytshelgen på mig, medens 

jeg var i denne forretning, og kastede lys over en 

tilsyneladende håbløs situation.

Fra hvad jeg fandt i et af de mørkeste hjørner 

på en af de nederste hylder fødtes en ide, som til 

sidst skulle bære frugt i form af en af de bedste 

antenner, jeg nogen sinde har haft den fornøjelse 

at føde med mine 150 watts input. I omtalte for

retning fandt jeg de væsentlige bestanddele til 

en lodret »ground-plane« antenne. Denne antenne 

løser fuldstændigt pladsproblemet og overvinder 

samtidig pengeuhyret. De QSOer, jeg har haft 

med den, har vist, at den i en nøddeskal var sva

ret på mine bønner. Selvom det er en særdeles 

effektiv og kompakt antenne, som kun kræver, at 

man har et garage- eller hustag at bygge den på, 

blev hele anordningen bygget for en pris, der lå 

under 15 dollars, heri indbefattet tømmer, tråd 

og rør m. m. Det er så absolut en antenne, som 

redder ens ære såvel som sparer plads.

Til en 20 meter antenne behøver man to l3/8 

tomme stålrør, hver af dem 10 fod lange, af den 

slags, der mange steder anvendes til fjernsyns

master. Disse rør, der er af meget tyndt stål, ud

gør den vigtigste del af antennen, den ene ende 

af hvert af de to rør er ruletteret, således at man 

får en særdeles sikker og fast forbindelse, når
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En enkel form for opsætningen af det lodrette ele
ment. Antennen monteret på svære stand-off isola

torer ved hjælp af vinkelstykker.

man sætter dem sammen. Foruden disse rør skal 

man bruge tre 4 tommer jernvinkler monteret på 

Birnbach nr. 867 stand-off isolatorer, tilstrække

ligt 50 ohms koaksialkabel til at nå fra antennen 

til senderen, ca. 75 fod 2 mm emailleret kobber

tråd til »ground-plane« delen af antennen, fra 75 

til 100 fod barduntråd, en god halv snes bardun

isolatorer og tilstrækkeligt med træ til at kunne 

bygge en platform oven på taget.

Hvis man skærer rørene af til en samlet længde 

af 16 fod 6 tommer, får man en bred tilpasning 

til 20 meter båndet. Når man sætter de to rør 

sammen, må man give det ene af dem nogle få 

lette slag med en hammer, således at man får en 

fuldstændig sikker forbindelse, og hvis man først 

har renset rørene omhyggeligt, kan man let yder

ligere sikre forbindelsen ved at lodde dem sam

men. Rørene bør ikke skæres til i den nøjagtige 

længde, før de er samlet, da overlapningen kan 

variere noget, og man bør sørge for, at samlingen 

kommer så højt oppe på antennen som muligt. 

Efter at antennen er skåret til i den rigtige 

længde, skrues jernvinklerne på den nederste 

ende af antennerøret med indbyrdes lige stor af

stand og ved hjælp af 3/16 eller 1/4 tomme bolte 

ca. 13/4 tomme lange. Hullerne til boltene må 

naturligvis anbringes i forskellig højde, således 

at boltene ikke kommer i vejen for hinanden. Til 

forbindelse af koaksialkablet til antennen skrue

de jeg en »Fahnestock« klemme på antennerøret 

mellem to af vinklerne, skrabede røret rent og 

sikrede forbindelsen med en lodning; på denne

måde sparede jeg mig selv for en vanskelig lod

ning oppe på taget.

Konstruktionen af antenneplatformen vil na

turligvis afhænge af det tag, antennen skal an

bringes på. Hovedprincippet fremgår af fotogra

fiet. Benene er lavet af trælister med et tvær

snitsforhold på 2X3. Til toppen har jeg anvendt 

et brædt, der målte 1 X 12 X 18 tommer. Hvis man 

ikke har så bredt et brædt til sin rådighed, kan 

man false to smallere stykker sammen, eller man 

kan anvende 3/4 tomme krydsfiner. Under alle 

omstændigheder må træet beskyttes mod vejr og 

vind ved hjælp af flere lag maling eller bådlak.

De fire barduner må gøres klar i forvejen. Ved 

hjælp af små trækstærke isolatorer deles hver 

bardun i stykker på 5 fod, og på selve antennen 

anbringes en af disse isolatorer for hver af de 

fire barduner. Et sæt barduner anbragt umiddel

bart over rørsamlingen skulle være fuldt til

strækkeligt. Om ønsket kan man købe en bardun

ring, der passer over rørsamlingen.

»Ground-plane« delens radialer er fremstillet 

af 2 mm kobbertråd og er 17 fod lange. De laves 

på den måde, at man klipper to stykker tråd af 

hver på 34 fod, på midten af hver tråd skrabes 

et stykke på 2—3 tommer rent, hvorefter tråden 

bøjes på midten, således at den danner et V. Man 

forbinder nu de to tråde, således at de danner 

et X, hvorefter et stykke af skærmen om koak

sialkablet vikles op og snoes rundt om samlingen 

og loddes omhyggeligt. Radialerne føres op over 

toppen af platformen, således at samlingen kom

mer umiddelbart under antennen, og trådene fø

res ud til tagets fire hjørner, idet de gives samme 

hældning som taget. En lille isolator bør anbrin

ges for enden af hver radial; om nødvendigt kan 

man forlænge trådene på den anden side af isola

toren, således at de kan nå et passende fastgørel

sespunkt. Koaksialkablet kan fastgøres til plat

formen ved hjælp af en kabelbøjle og føres ned 

langs taget til senderen. Min sender belastedes 

bedst, når koaksialkablet havde en længde af 27 

fod 9 tommer.

☆

Denne antenne har virket langt bedre end no

gen af de antenner, jeg tidligere har haft oppe, 

og har muliggjort mange DX forbindelser, som 

jeg tvivler på, jeg kunne have gennemført med 

mine tidligere antenner, gennem QRM og med 

mit lave input. Og det bedste af alt er måske, at 

den uden mindste vanskelighed har holdt gennem 

mange hårde vinterstorme. Efter min mening 

løser den problemet for den amatør, der er be

sværet med QRM, og som ikke har hverken penge 

eller plads til andet end en simpel og enkel an

tenne.

1 fod — 30,48 cm. 1 tomme = 25,4 mm.
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24 element beam til 432 MHz
Af Henrik Nielsen, OZ9R, efter REF.

I det følgende beskrives en antenne til 70 
cm, der egner sig til at benyttes i forbindelse 
med en 2 meter beam på 3 etager (f. eks.: 
Som den i OZ sept. 1952 beskrevne 12 ele
ments beam).

Elementerne i 70 cm antennen er delt op 
i to blokke, der fordeler sig symmetrisk om 
den midterste etage i en 3 etagers 2 meter 
beam. Den består af 8 stk. 3 elementers Yagi-

Fig. 2

Fig. 3

beams. Som det fremgår af fig. 1 og 2 er der 

½ bølgelængdes afstand mellem etagerne i 
den øverste og nederste blok, medens der 
mellem blokkene er cirka Vi bølgelæng

des afstand. — Fig. 3 viser afstandene 
mellem elementerne i en enkelt etage samt 
iøvrigt samtlige elementmål (elementmateri

alet er 4 mm messingrør). De krydsede fase
ledninger i den øverste og den nederste blok 

(se fig. 2) består af 2 stk. 1 mm kobbertråd, 
325 mm lange spacede 20 mm i krydsningen. 

Forbindelsen mellem de 2 blokke (se fig. 2)

består af et stk. 300 ohm twin lead, der er 
flækket op og atter limet sammen på et 190 
mm langt stykke i midten af ledningen. Af
stand mellem kobbertrådene = 3,5 mm. I 
midten af det sammenlimede stykke tilsluttes 
en 300 ohm feeder. Fra det sammenlimede 
stykke 300 twin lead til hver af de to blokke 
er ledningen spredt ud som et V til tilslut
ningspunkterne (afstand 30 mm).

Antennens gain er 16 db og den stod i REF 
juni 1952 og var beskrevet af F8KY.

Stof til juli OZ
må være redaktionen i hænde senest den 1. 

juli, da red. er bortrejst fra denne dato, — Stof, 
der modtages senere, udskydes til aug. OZ.

Red.

HUSK! HUSK!
Struer-afdelingens

FJERNSYNSSTÆVNE
der afholdes på B & O den 21. juni.

Program:
10,30: Stævnets åbning.
10,45: Fabrikken beses.
12,30: Middag. Der arrangeres fællesspisning 

paa B & O.
14,00: Foredrag om antenner ved OZ7TS, J.

Thorsen Sørensen.
14,45: OZ6AT, H. P. Hansen, fortæller om 

FM.
15,30: Foredrag om fjernsyn ved OZ7TS, her

under demonstration af TV modtager. 
Ca. 17,00: Som afslutning demonstreres „Beo- 

cord’ere“, tråd og bånd samt plastisk 
lyd.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Vi indbyder alle interesserede til at del
tage i stævnet og håber på en meget stor til
slutning, men vi ser gerne, at alle vil melde 
sig omgående og inden den 18. juni af hensyn 
til middagen og andre arrangementer. 

Billetpriser c a 5 kr., incl. middag.
NB. Tag Y1 og Xyl med, da der er sorget 

for underholdning under foredragene.
Indmeldelse til OZ5KD, Tværgade 3, Struer.

Vel modt i Struer den 21. juni.
Vy 73 fra Struer afd.

Valg til hovedbestyrelsen
Afdelingsformændene gores opmærksom på ved

tægternes pag. 11 andet stykke.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer fra hver af de 

fire kredse indsendes gennem afdelingerne og ma 
være bestyrelsen i hænde senest den 20. juli sam
men med en tilkendegivelse fra den opstillede kan
didat om, at han er villig til at modtage valg.

OZ9R, sekretær.
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»Noise figure 3 db«
Af OZ9R.

Den af mig i sidste OZ beskrevne modtager har 

givet anledning til lidt diskussion i VHF-kredse. 

Nogle holder på, at jeg kunne have fået meget 

mere ud af den, andre, at jeg har fået alt for 

meget (i alt fald een db eller så). For at under

søge, om nu også 80’s støjgenerator var helt gal

— det kunne jo være den, der gav for gode rap

porter — lånte jeg en særdeles kostbar støjgene

rator af forskningslaboratoriet. Ved fornyede må

linger viste modtageren en støjfaktor på 2,5 db!! 

Det skal dog siges, at jeg først fik noget af et 

chok, jeg startede med en støjfaktor på 14 db!! 

Det viste sig så, at en prins pilfinger ved en de

monstration havde fået pillet ved koblingssløjfen 

fra krystaloscillatoren til mixeren, hvorved blan

dingsstejlheden faldt ganske betydeligt. Pas på, 

De får tilstrækkelig injection. 80’s støj generator 

er altså god nok!

løvrigt har 2Q fået lyst til at kommentere sagen 

rent matematisk. Jeg anførte side 85, at den 

ækvivalente støjmodstand Raeq skal være lav og 

rørets indgangsmodstand Rin skal være høj for 

at få lav støjfaktor. 2Q skriver om støjfaktoren N 

således:

hvortil svarer

6J6:

6F4:

OZ5WJ’s gitterdykmeter
Jeg har med største fornøjelse læst stud. mag. 

J. Thomas’ artikel »En misforståelse«, som knyt

ter sig til det af mig i oktober nummeret af OZ 

offentliggjorte gitterdykmeter.

Jeg skal undlade at kommentere misforståelsen 

nærmere, men kun anføre, at man, såfremt der 

bruges et krystal enten på grundfrekvensen eller 

dennes oversvingning på et af de få for amatører 

nødvendige båndspredte afstemningsområder til 

at fastlægge området, ikke kommer ud for større 

misvisning, end krystallet giver anledning til, 

idet man dog må regne med, at krystallets unøj

agtighed er større end den nøjagtighed, hvormed 

man kan aflæse C. 1.

Et par enkelte ting angående artiklen synes jeg 

dog bør anføres, idet der i artiklen er gået ud fra 

nogle forkerte forudsætninger, der bevirker, at 

beregningerne ikke holder stik.

1. Bundkapaciteten 10 pf. er sat alt for lavt, den 

skal formentlig ligge omkring 50 pf.

2. Kondensator C 2s kurveform er der helt set 

bort fra.

3. Ved beregningerne bør man selvfølgelig lige

ledes regne med, at en inddrejet kapacitet giver 

lavere frekvens, medens en uddrejet giver højere.

Derimod kan jeg anbefale de, der påtænker at 

lave gitterdykmeteret, eller som måske allerede 

har lavet det, at indsætte et katodekomplex i for

stærkerrøret, da et sådant bevirker, at det magi

ske øje så lettere udstyres. Værdien af modstan

den skal ligge omkring 1500 til 2000 ohm.

Med hensyn til gitterdykmeterets anvendelse 

som absorbtionsbølgemåler, så blev det i et senere 

OZ foreslået at tage spændingen bort fra ose., 

men en bedre måde er det blot at dreje ned for 

styringen af forstærkerrøret, indtil det magiske 

øje slår halvt sammen.

På denne måde kan gitterdykmeteret bl. a. an

vendes til kontrol af senderens frekvens, idet man 

tager nulstød, dels med meteret og dels med den 

station, man vil have eller har forbindelse med, 

hvorefter P. A. trinet, selv om det står flere me

ter borte, får øjet til at slå yderligere ud, når 

senderen ligger på den ønskede frekvens.

Imidlertid er der noget, jeg har savnet i OZ, og 

som jeg har haft adskillige forespørgsler om, det

er, til hvor meget forskelligt et 

gitterdykmeter kan bruges. 

Dette er næsten umuligt at 

svare på, thi mulighederne er mangfoldige, men 

jeg kan give et lille udpluk af, hvad det af mig 

konstruerede gitterdykmeter har været anvendt 

til, idet jeg dog af pladshensyn vil afstå fra at 

anføre fremgangsmåden til hver enkelt måling. 

Ved en ringe smule omtanke skulle det vist også 

være let at finde ud af for enhver amatør.

(S i mA/V, Rln i £1).

Eksemplerne i »OZ« giver:

6AK5: SRin = 12000, Ra = 830 0, Nmin

SRin = 18550, Ra = 1207 42, Nmin

SRin = 58000, Ra = 2016 0, Nmin =

2.42

2.05

1.51
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Idet N skal være lille, er det klart, at

1) Raeq skal være lille, og at

2) Rin skal være stor.

For givne værdier af Raeq og Rin bliver N 

mindst, når dN/dRa = 0.



Mange forskellige målinger angående en an

tennes elektriske længde, herunder samtlige 

tænkelige målinger af fødeledninger. Tilpasning 

af antenner til senderen, båndbredde af de for

skellige antennetyper, herunder også rammean

tenner. og de harmoniske resonanspunkter i an

tennen.

Afkortningsfaktoren i alle dobbeltledninger, 

herunder i feedere.

Feltstyrkemåling ved antenneforsøg.

Trimning af modtagere, såvel fintrimning som 

råtrimning.

Selvresonante drosselspolers resonanspunkter.

Udregning af bundkapaciteter.

Alle målinger angående senderens kredse m. v. 

og da både i kold og varm tilstand.

Modulationsforsøg og målinger såvel for AM 

som FM.

Kan man så med rimelighed forlange mere af 

sine tidligere rodekassedele? Vy 73 OZ5WJ.

En effektiv og simpel 

krystalfrekvensmangedobler
Af OZ9R.

Jeg er flere gange stødt på det problem at få 

en krystalfrekvens mangedoblet — og prøvet på 

at spare rør ved denne mangedobling. Sædvan

ligvis starter man med en pentode, hvor man 

lader krystallen svinge i en pierceoscillator i for

bindelse med skærmgitter og styregitter i pento- 

den. Anoden kan afstemmes til en vilkårlig over

svingning (inden for rimelighedens grænser). For 

det første kræver systemet en pentode og i mange 

tilfælde en pentode med tilstrækkelig skærm- 

gitterstrøm og stejlhed på skærmgitteret. De mo

derne rør er næsten alle dårligere til dette for

mål end ældre rør, og mange krystaller har svært 

ved at svinge, fordi skærmgitter-gitter stræknin

gen er en dårlig triode. Har man kvaler af denne 

art, viser det sig i reglen ved, at pierceoscillatoren 

svinger udmærket, blot man afbryder anode

spændingen til pentoden, nu tvinges nemlig hele 

strømmen igennem skærmgitteret, og så har man 

en helt hæderlig triode. Ved at blade i gi. OZ 

stødte jeg en dag på en opstilling, som andre den

gang i deres uvidenhed prøvede at gøre grin med: 

en ECO med en direkte opvarmet triode. Gitter- 

katodekredsen var afstemt til en frekvens og 

anodekredsen til den dobbelte frekvens!

Dette ledte mig til den opstilling, der er vist i 

fig 1. Opstillingen vil svinge med alle krystaller, 

når blot anodekredsen er afstemt til en højere 

frekvens end katodekredsen. Prøver man på at 

sætte en modstand eller en drosselspole i anoden

— eller endnu værre en kreds afstemt til kry

stalfrekvensen — vil trioden ikke svinge. Når

anodekredsen er afstemt til en højere frekvens 

end katodekredsen, er anoden set fra gitteret og 

katodens side på jord, og der er fri passage for 

grundsvingningerne. Det er klart, at jo større for

skel der er mellem anodekreds og katodekreds,

jo mere vil den ene kreds opfatte den anden som 

en kortslutning, og opstillingen vil fungere per

fekt — strømmen skal jo igennem begge kredse 

og kan ikke som ved pentoden fordele sig mellem 

skærmgitter og anode. I praksis har jeg haft brug 

for at udtage 21 MHz fra anoden på en triode, 

hvor krystallen var 3 MHz — der var ingen pro-

Fig. 2

blemer. Fig. 2 viser diagrammet for en lille op

stilling, som benyttes i min 70 cm modtager. Et 

tysk 22 MHz krystal sidder mellem katode og 

gitter på en 6C4 (kan være en EC92 ell. UC92), 

katoden er afstemt til ca. 24 MHz (lidt højere end 

krystalfrekvensen), og anoden er afstemt til 66 

MHz med en spole, der er stellet på midten for at 

få symmetrisk styring til den efterfølgende push- 

pull tripler (ECC91 eller 6J6). ECC91ens anode

kreds er afstemt til 198 MHz.

LI består af 16 vindinger 0,7 CuL viklet på en Toro
tor spoleform nr. 6147 B.

L2 består af 7 vindinger 1,5 mm Cu 10 mm diam 
14 mm lang.

L3 består af 3 vindinger 1,5 mm Cu 10 mm diam. 
10 mm lang.

Protest!
I anledning af. at der er modtaget motiverede ind

sigelser mod optagelse i EDR af:
5939 — OZ5RE 7RE. George W. Olesen, Ndr. Pai'a-

disvej 17, Holte, og
5940 — Svend Anker-Rasmussen, Ndr. Paradisvej 17.

Holte.
er de pågældendes endelige optagelse i foreningen 
stillet i bero. indtil EDR’s bestyrelse har taget stilling 
til sagen i overensstemmelse med § 15 i vore ved
tægter.

31. maj 1953. Kassereren, OZ3FL.
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BEGYNDERENS SIDE
Ved OZ7SI, Simon Boel.

Lidt om modfagerantenner

Antennen er en meget vigtig del af en amatør

station, måske den vigtigste. Den skal udstråle 

effekten fra senderen på bedst mulig måde og 

modtage de svage signaler, som efter forstærk

ning og detektering i modtageren kommer ud i 

hovedtelefonen eller højttaleren.

Her skulle vi specielt kigge lidt på antenner til 

modtagerbrug. Når man som ny amatør tænker 

på at sætte en antenne op, melder der sig altid 

mange spørgsmål. Hvordan skal den være? Hvor 

højt skal den hænge? Hvilken slags antennetråd 

er bedst? o. s. v. Vi skal i denne artikel søge at 

løse nogle af disse problemer.

Da de fleste før eller senere tænker på at 

anskaffe sig en sender, vil det klogeste nok være 

at sætte en egnet senderantenne op straks, med

mindre man bor så frit, at man kan hænge alle 

de antenner op, det skal være. Det er dog kun 

de færreste, der kan det.

I almindelighed kræver modtageren ikke så 

meget af antenneanlæget. En antenne på fra 5—20 

m’s længde vil i langt de fleste tilfælde skaffe 

et antennesignal, der er stort nok. Både den lille 

0-V-1 i marts OZ, og den samme modtager for

synet med HF trin (1-V-l i maj OZ) arbejder 

fint med sådanne antennelængder.

Antennehøjden er vel nok det problem, som 

volder flest kvaler specielt i byerne. Som hoved

regel kan man sige: antennen skal anbringes så 

højt og frit som muligt, i byerne helst nogle 

meter over de omliggende hustage. Herved bliver 

feederen eller nedføringen måske meget lang, 

hvilket ikke er så godt, hvis man i forvejen er 

plaget af f. eks. motorstøj. For at undgå denne

— i hvert fald delvis — kan man benytte en 

skærmet eller en balanceret nedføring som vist 

i eksemplet senere i denne artikel.

Antennens ophængning sker bedst i master, 

men atter her kommer de forhold, man bor under, 

til at gribe »forstyrrende« ind. Man må være 

opmærksom på, at træer ikke er særlig velegnede 

som master. Deres bevægelser i blæsevejr vil 

alt for ofte få antennetråden eller isolatorerne 

til at knække, specielt hvis træerne er store. 

Bliver man nødt til at bruge træer, kan man tit 

hjælpe sig med fjedre eller lignende i enderne 

af antennen. Det er afgjort en fordel, hvis man 

kan hejse antennen op og ned, selv om den ene 

eller begge »master« er træer. OBS: sæt ikke 

antenner op i nærheden af eller krydsende elek

triske ledninger, hverken almindelige netlednin

ger eller telefonledninger. Det kan være meget

farligt og er iøvrigt forbudt (se stærkstrøms

reglementet).

Som antennetråd kan bruges næsten hvad som 

helst. Godt egnet er den specielle antenneledning, 

man kan få at købe overalt. Den er sammen- 

snoet af et antal tyndere tråde og er derfor meget 

blød og bøjelig. Isolationen kan bestå af et par 

antenneæg eller antenneisolatorer i hver ende.

Følgende forslag til en modtagerantenne — 

som vist nok ikke har været bragt i OZ før — 

er hentet fra det tyske amatørtidsskrift »QRV«.

Fig. 1 viser antennen, som består af to tråde op

hængt vandret og så vidt muligt vinkelret på 

hinanden. Den er forsynet med almindelig glans- 

garnsnedføring. 75 ohms twin-lead kan også bru

ges. Nedføringskablets længde er ukritisk. Indtil 

40 m giver — ifølge den tyske forfatter — ikke 

mærkbare indvirkninger. Antennen skulle kunne 

anvendes med godt resultat fra 3—30 MHz (100

—10 m), altså på de »lavfrekvente« amatørbånd. 

Da nedføringen er balanceret, skulle man få re

duceret sin eventuelle motorstøj som tidligere 

omtalt. Tilkoblingen til modtageren sker ved 

hjælp af en lille spole på 1—5 vindinger, lagt 

omkring den »kolde« ende af spolen i modtage

rens indgangskreds.

Antenner med enkelttråaet nedføring kan kob

les til modtageren på de i marts og maj OZ 

angivne måder.

Vælger man at sætte en senderantenne op med 

det samme, skal man iagttage de samme forholds

regler angående ophængningsmåder m. m., som 

er anført her. Den skal endvidere så vidt muligt 

ophænges langt fra andre elektriske ledninger 

og helst vinkelret på disse. Derved undgås en 

direkte udstråling fra antenne til f. eks. lysnettet, 

hvor et HF signal vil kunne løbe »baglæns« ind 

i nabolytternes modtagere og forårsage BCI 

(Broadcasting interference = Radiofoniforstyr

relser).
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FRA TESTUDVALGET

Kamp om krystal-mikes paa 2 mtr.

På foranledning af 2-meter-klubben indbydes skan
dinaviske 2-meter-stationer til deltagelse i en test, 
der agtes afholdt lørdag d, 20. og søndag d. 21. juni 
d. a. efter nedenstående regler:

Lørdag d. 20 juni 1953 kl. 21.00 til kl. 24,00 GMT og 
Søndag d. 21. juni 1953 kl. 10,00 til kl. 12,00 GMT

1. Alle skandinaviske stationer deltager på lige fod. 
Points medregnes for forbindelser med ikke-skan- 
dinaviske stationer, men disse sidste kan ikke opnå 
placering i testen.

2. Forsøgsvis arrangeres pointsgivningen dennegang 
således at der gives 1 point for hver opnået km, 
summen heraf multipliceres med antallet worked 
stationer.

3. Firmaet Radio Parts har udsat en krystal-mike til 
hver af de tre bedst placerede stationer.
Desuden udsætter EDRs Trafic-Department et di
plom til den ikke-skandinaviske station, der giver 
flest km-points til de skandinaviske deltagere.

4. Logs sendes med seneste poststemplingsdato: 1. juli 
1953 til EDRs Trafic-Departement, P. O. Box 335, 
Aalborg.

5. Resultatet bringes i august nr. af „OZ“.
OZ2NU.

Ny verdensrekord på 420 Mc.

Siden 1949 har W6VIX og W6ZRN haft rekorden på 
420 Mc med ialt 262 miles, men d. 3. marts opnåede 
ON4UV i Fayt lez Mange forbindelse med GW2ADZ, 
Llanymynech, en distance på tilnærmelsesvis 350 
miles.

Resultater fra 5. All European DX-Contest 1951 

(Arr. RSGB)
Fra RSGB-bulletin har vi plukket nedenstående 

oplysninger om OZ-stationernes placering i DX- 
testen 1951.

CW-afdelingen Fone-af delingen
o) OZ4XX 
o) OZ2E . . 
o) OZ1W. . 

OZ7G . . 
OZ5PA 
OZ7ML

5134 points o) OZ3ML .. 3 p.
2346
2268

868

504
12

OZ3Y

o) = tildelt diplom 
+ ) = sen indkomst 
—) = ukomplet erklæring

Til bedømmelse af testen anvendtes 129 logs samt
15 logs. der var udenfor konkurrence.

PA mod resten af Europa

I den sidste PA mod resten af Europa-contest 
var der også OZ-deltagelse, og fra marts-nummeret 
af „Electron4* henter vi oplysning om følgende resul
tater:

CW-afdelingen Fone-afdelingen
OZ5PA ..................... 90 p. OZ8AJ .......................... .. 50 p.
OZ5LN ..................... 33 p. OZ9BR ......  9 p.
OZ4AS ..................... 28 p.
OZ7MJ .....................  lp.

OZ5PA og OZ8AJ blev således vindere for Dan
mark på henholdsvis cw og fone.

40 m fone i USA

Før krigen og forøvrigt indtil for ganske nylig 
hørte det til god tone bl. W's ikke at anvende A3 
på 40 m. Men nu er det altså blevet tilladt.

OZ-calls i internationale VHF-rubrikker.

Vi har tidligere omtalt, at OZ2FR og OZ2IZ’s calls 
ofte forekom i de internationale VHF-rubrikker, men 
de har således også indtil nu været alene om at 
repræsentere de danske farver.

I sidste DL-QTC (maj 1953) sker der imidlertid 
en ændring i dette forhold, idet man i referaterne 
fra de forskellige DL-stationer finder andre danske 
calls.

Således beretter DL6SV d. 23. marts at have haft 
qso med OZ9R, og dagen efter opnår han forbindelse 
med ikke mindre end 4 OZ-stationer, nemlig: 
OZ5AA—OZ2IZ—OZ9R og OZ3EP.

Aalborg nu også med på 2-meter

I Aalborg har der vinteren igennem været afholdt 
en mindre studiekreds, hvor særligt 2-meter arbej
det har været det samlende emne. Og langt om længe 
begynder nu også de praktiske resultater at notere 

sig.
Torsdag d. 21. maj blev den store gennembrudsdag.
Inden den dag havde der været nogle forsøg mel

lem OZ8PM og OZ7FJ med beskedne resultater, 
samt enkelte gode forbindelser mellem OZ8PM og 

OZ5XY.
Den 21. maj fik 5XY som den første cw-qso med 

SM6ANR i Goteborg med rst 589, medens 6ANR 
gik ind her i byen med mange db over s9.

Endnu inden denne QSO var forbi, fik OZ8PM fone 

QSO med 2IZ i Struer.
Denne 2-meter åbning vil sikkert øge interessen 

i byen og lokke flere stationer på båndet, men den 
skaber også ønsket om, at stationerne i andre dele 
af landet vender beamen mod Aalborg.

Der lyttes hver torsdag aften.

40 års radio-klub jubilæum.

Fra Barnsley & District Amateur Radio Club har 

vi modtaget følgende:

40 års jubilæum.

Vor radioclub fejrer sit 40 prs jubilæum dette 
år, og vi vil være taknemmelige, hvis De kan give 
begivenheden og denne tekst så megen omtale som 
mulig i Deres publikationer:

„The Barnsley and District Radio Club“ blev op
rettet den 21. august 1913 under navnet „Barnsley
& District Amateur Wireless Associationil, og har 
været i aktivt arbejde siden da. Det er interessant 
at notere, at præsidenten i dag (Mr. G. W. Wiggles- 
worth, G2BH ex YXK i 1914) var et af de stiftende 

medlemmer.
I april 1914 efter syv måneders intensiv forhand

ling fik klubben tildelt kaldesignalet AXR, der se
nere ændredes til G6AJ fra 1926—38.

For at fejre jubilæet vil nedenstående medlem
mer i perioden fra 12. til 20. september inclusive 
arbejde på de forskellige amatorbånd med henblik
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Forudsigelser for juni
Rute

kalde

signal

Afstand

km
Pejling

grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok

HS
8700 83

12,4

(15,1)

13,7

(15,1)

15 1 

(15,.)

16,8

(17,0)

17.5

(22.3)

17,4

(24,7)

16,9

(22,1)

17,2

(2>',1)

17,9

(20,1)

17.5

(19,9)

16,7

(19,0)

15,0

(16,6)

12,4

(15,1)
MHz

Bruxelles

ON
800 230

6,5

(9.4)

5,5

(9.3)

5,1

(9,3)

6,8

(10,4)

8.4

(14,1)

9.4

(15,7)

9.9

(15,4)

9.7

(15,4)

9.1

(13,4)

8,0

(12,4)

8,0

(12,0)

8,0

(9,7)

6,5

(9,4)
-

Buenos

Aires

LU

12000 235
17.5 14,5

(15,3)

12,5

(15,2)

12,0

(16,7)

9.6

(13,4)

8.2

(10,0)

18,6

(21.5)

18.5

(23,7)

19

(22,3)

20,2

(20,8)

22,5 22,8 17,5
-

Lima

OA
10000 264

18,5 15 12.3 12.5

(14,o)

14,5

(18,3)

14,0

(18,6)

16,8

(22,5)

17.6

(25,8)

17,0

(22,5)

18,0

(19,8)

19,3

(19,9)

21,0 18,5
-

Nairobi

VQ4
6900 155

13,6

(15,1)

12.7

(15,1)

13

(15,1)

16,3

(17,4)

18,4

(24,0)

19

(25,3)

19,4

(24,0)

20,0

(22,0)

21,5 22,6 22,0 15,4

(17,0)

13,6

(15,1)
-

New York 

W2
6300 293

16,0 13,8

(15,1)

11,3

(15,1)

9,8

(15,1)

10,8

(15,1)

12,7

(17,1)

14.1

(20,6)

15.1

(21,3)

15,9

(21,3)

15,9

(18,4)

15,8

(17,0)

16,5

(17,2)

16,0
-

ReykjaviK

TF
2100 310

11

(15,1)

9.5

(15,0)

8.9

(15,4)

10

(15,9)

12,8

(15,0)

14,4

(15,0)

15 15 15 14,7

(15,0)

12.3

(15,0)

12.2

(15,0)

11

(15,1)
-

Rom

I
1600 180

9,8

(14,4)

8

(14,3)

8

(14,2)

10

(17,0)

13

(21,8)

14,4

(22,1)

15

(22)

14,8

(21,1)

13,3

(19,5)

12,2

(19,1)

13,3

(19,1)

12.4

(18)

9,8

(14,4)
-

Tokio

JA/KA
8600 46

15 13.4

(16,6)

14.2

(16,6)

14,8

(15,3)

15.5

(16,5)

17 16,8 16,8 16,9 14,9 12,6 

(16,7) (15,4)

14,6

(15,4)
!15

i

-

Angmag- 

salik OX
3000 310

13,1

(17,6)

11.4

(18,5)

10,8

(20,0)

11,5

(18,0)

12,7

(15,6)

14

(15,3)

14,9

(15,0)

15,1 14,8

(15,2)

14,2

(15,2)

14,6

(15,2)

14.7

(15,7)

13,1

(17,6)
-

Godthåb

OX
3500 310

13,8

(19,7)

12

(20,2)

11.4

(22,5)

| 11.8 

^26,9)

13,3

(23,0)

14.5

(17,8)

14.9

(15,9)

15,2

(15,5)

15.2

(15,5)

14,7

(15,5)

15,1

(15,6)

15

(16,7)

13,8

(19,7)
-

Thorshavn
OY

1300 310
7,8

(12,8)

6,7

(12,8)

7

(12,8)

9,2

(13,2)

11.2

(16,0)

12.2

(17,8)

13

(17,8)

12.8

(17,7)

12,2

(15,2)

10,8

(12,8)

9,5

(12,6)

8.8

(12,6)

7,8

(12,8)
-

Best dx — vy 73 — OZ9SN.

på opnåelsen af så verdensomspændende forbin
delser som muligt.

Stationernes calls er:
G2AFV — G2BH — G3ABS — 3AHM — 3DHU

— 3DOI — 3EAE — 3FLQ — 3GAH — 3GKK — 
3GNK — 3GXB — 3HTM — 3YA — 4JJ — 5IV — 
5KM — 6LZ — 6UF og 8VX.

Enhver forbindelse med en af disse stationer vil 
blive bekræftet med et specielt „Kronings-QSL- 
kort“.

Takker Dem for Deres forventede hjælp.

73. p. Carbutt, G2AFV, hon, sekretær.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. juni 1953:

Medl.-nr. 5927 DR-nr. 986 John Hansen, Vestergade 
14, Nyborg.

Medl.-nr. 5947 DR-nr. 987 M. Christensen, Slagelse- 
vej 23, Næstved.

Medl.-nr. 5943 DR-nr. 988 Helmer E. Petersen, Søn
dergade 16, Rødby.

Medl.-nr. 4242 DR-nr. 989 Bent Malmgart, Jern
banevej 109, Silkeborg.

Medl.-nr. 5961 DR-nr. 990 Niels Dausett, Trane
gade 5, Nibe.

„Festival of Ireland“.

I Irland fejredes i løbet af april måned „Festival 
of Ireland". I den anledning benyttede de irske 
amatørstationer i fest-perioden specielle QSL-kort. 
Ligeledes blev i samme anledning et nyt frimærke 
taget i brug. Et kort med første-dags-udgave fra 
EI9Y findes hos 2NU.

Fra P&T har vi modtaget:

Ulovlige radioudsendelser.

Til underretning skal man herved meddele, at to 
ulicenserede radioamatører ved retten i Aarhus har 
vedtaget bøder på henholdsvis 50 og 100 kr. for 
ulovlig benyttelse af amatørradiosendere.
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70 cm.

Der er stadig ikke kommet andre stationer i gang 
end 9R og 7G. Fra SM7-land meddeles om tre sta
tioner i Lund og een i Malmø, der vil være i gang, 
når disse linier skrives. Hvem bliver den første 
OZ-station, der får QSO uden for Danmark, 7G? 
70 cm kanon nr. 1 i Europa (som nu fører foran 
Amerika) er PL1PL. Senderen består der af eet 
stk. QQE 06/40 som tripler fra 144 til 420 MHz. 
Eet stk. do. som buffer og som PA rør, eet stk. 
4x150 A med udgangseffekt på 150 watt. En para
bolsk antenne giver en forstærkning, der svarer 
til 200.000 watt — dog er strålen kun 3 grader bred!! 
Modtageren består af et HF-trin med en disc-seal 
triode i en coaxialkreds og een push-pull mixer 
med en 6J6 (ECC91), som PL1PL påstår er bedre 
end en krystalmixer. Modtageren har et støjtal på 4.

2 meter.

Maj måned var væsentlig bedre end april, hvad 
conds angår. Fra hjemmestationen i Virum kunne 
Jylland workes hver aften. Omkring den 26/5 var 
der tilløb til dx, idet 3-meter FM båndet var åbent 
i flere dage for Tyskland. En af disse aftener var 
IZ kraftigere end de store lokale sendere i Køben
havn. Iøvrigt må amatørerne have haft forårstravlt 
i haverne, for aktiviteten var gennemgående ringe, 
ikke sandt, 2IZ og 2FR?? En ny og meget aktiv 
station er OZ8JB, der høres næsten hver aften i 
København med god styrke. Antennen er en 4 over 
4 over 4 element antenne (fra OZ), der står på 
jorden (middelhøjde 2 meter).! I København er 
9NH blevet aktiv på 2 meter. Sender 829B med 50 
watt og modtager 9R-Converter.

De eneste udenlandske amatører, der deltog i ty
skernes første VHF-dag i år, var 2FR og 2IZ, der 
begge havde QSO med DL6SV og DL6FX. Fra 
Berlin påståes, at DL7FS har en 144 MHz modta
ger med et støjtal på 1,5!! Første rør er en jordet 
gitter EC80, derefter en håndreg. EF85 + 1 stk. 
EF80 og endelig første blander ECC81. Første mel
lemfrekvens er på 10,7 MHz og anden do. på 468 
kHz. 2. ose. er krystalstyret. 1. ose. arbejder på ca.
7,4 MHz. Den består f en EF14 som OSC/dobler —
1 stk. EF14 som tripler — eet stk. EC92 som tripler. 
D. v. s. den resulterende oscillatorfrekvens ligger 
på 133 til 135 MHz efter en 18 dobling. (Mon det 
ikke var lettere at lave første oscillator krystal
styret og anden ose. variabel og derved få endnu 
større oscillatorstabilitet??).

Testudvalget arrangerer en 2 meter test den 27. og 
28. juni. Tiderne den 27/6 fra kl. 21,00 til 24,00, og 
den 28/6 fra kl. 9,00 til 12,00. Bemærk den nye 
pointsberegning: kilometerantal gange QSO-antal.
Lad os nu få stor deltagelse også fra jydernes side
— og — af hensyn til os andre: Send logs ind!!!

Nordmændene vil fra og med den 17 6 og 8 dage 
frem have deres 2 meter beamer rettet mod Dan
mark i tidsrummet fra kl. 20,00 til 21,00 — QSO 
med OZ er meget ønsket.

Bemærk
meddelelsen side 114 om indsendelse af stof til 

næste OZ inden den 1. juli.

2 meter klubben.

Den 20. maj holdt OZ8O et meget interessant fore
drag om udbredelsesbetingelserne ved VHF — vi 
håber 8O vil sørge for at få en artikel i OZ om 
dette emne — du har faktisk lovet det, 8O!! —Ons
dag den 17. juni er der spørgeaften særlig med hen
blik på nybegynderne. Det er sidste mødeaften før 
ferien — i Juli måned intet møde!

Region 1 og VHF.

OZ7DR var EDRs repræsentant ved I.A.R.U.s 
Region 1 møde i Lausanne fra den 14. til 17. maj 
1953. Den tekniske komité, som 7DR var medlem af, 
behandlede en hel del spørgsmål af interesse for 
VHF amatørerne.

1) Det blev foreslået at benytte hver lørdag aften 
fra 19,00 til 21,00 til en ugentlig 2 meter test.

I disse to timer må ingen lokal QSO finde sted 
inden for Region 1 (Europa-Afrika) på 2 meter. Den 
første time fra 19,00 til 20,00 D. N. T. skal bruges 
til sending efter følgende plan:

19,00—19,10: Finland, Norge, Sverige og Danmark.
19,10—19,20: Tyskland, Østrig og Svejts.
19,20—19,30: Jugoslavien og Italien.
19,30—19,40: Spanien, Portugal og Nord-Afrika.
19,40—19,50: Frankrig og Beneluxlandene.
19,50—20,00: Storbritannien, Irland og Island.

Etablerede dx-QSO’er kan selvfølgelig vare så 
længe deltagerne ønsker det — uafhængig af pla
nen. Den anden time er fri til at lave dx-QSOer i 
alle retninger. Experimenteivne fra den første time 
vil vise i hvilken retning chancerne er bedst: cq dx
de ........... , og Al — A2 — A3 kan benyttes. Efter
21,00 D. N. T. kan deltagerne mødes på 3620 kHz 
for at udveksle informationer.

2) Det blev vedtaget, at man overalt ville gå ind
for, at helical beams skulle være højre-drejet (som 
et normal gevind). OZ7DR fortæller, at hvert eneste 
land, der var repræsenteret i Lausanne, havde en 
„2 meter klub“, at de forskellige bestyrelser havde 
en VHF mand (som vi har en DR-leder). 9R.

Angående udenlandske tester og diplomer

I tilslutning til den i juli 1952 i „OZ“ offent
liggjorte fremgangsmåde vedrørende indløs
ning af udenlandske diplomer og for fra EDR’s 
side at deltage i det internationale arbejde for 
at koordinere test- og diplom-servicen, er det 
blevet besluttet, at alle henvendelser fra dan
ske stationer til udenlandske organisationer 
fremtidigt skal ske gennem EDR’s Trafic- 
department.

For en ordens skyld og på grundlag af flere 
forespørgsler desangående betyder dette ikke. 
at EDR dermed påtager sig de økonomiske 
forpligtelser, der er forbundet med indløs
ningen af de enkelte diplomer, men tjenesten 
nedsætter de økonomiske omkostninger ret 
væsentligt, ligesom den autorisation departe
mentet har opnået fra mange amator-organi- 
sationer rundt om i hele verden til at kon
trollere QSL-kort for disse organisationers 
diplomer, nedsætter risikoen for tab af QSL- 
kort.

Det bringes endvidere i erindring, at Tr. D. 
skaffer fornoden valuta til indløsningen.
OZ2NU
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Ham-karikaturen.
I maj-„OZ“ bragte vi en lille omtale af det øst

rigske amatørblad „OEM“ og bl. a. om den for
ståelige, men overdrevne og misforståede bitterhed, 
der særligt kommer til orde i den faste rubrik: 
Der Atherkiebitz. At vi ikke er alene om at beklage 
den form, kritikken får i „OEM“, viser en notits, 
der staar i det svejtsiske amatørblad „OLD MAN“, 
ligeledes for maj 1953. Under ovenstående over
skrift læses nemlig følgende:

OE 167. — Hans QTH ligger ved den smukke, 
blå Donau, i valsenes hovedstad, i Silkegade. Højst 
sandsynligt er det derfor, at han i „OEM“ i sin 
månedlige DX-news-rundskue ikke altid behandler 
problemerne med „silkehandsker“ på. Særlig usym
patisk for ham er amatører, som besidder mere 
end WAC, den eneste anerkendelse, OE 167 indtil 
nu har opnået og som han holder højt i ære — så 
højt. at han smykker væggen med det i sin skatte
amtsstue. Måske bliver hans tone en gang amatør
mæssig mere tolerant og behageligere, naar hans 
eget prefixtal er kommet på højde med OElFF’s 
og de tilsvarende anerkendelser, der følger hermed.

Indtil da og trods alt vy 73 dr. Charlie. HB9GU.

VK-ZL DX-testen 1952.
Det australske amatørblad „Amateur Radio“ for 

april 1953 bringer resultaterne af sidste års VK-ZL 
DX-test, og vi skal herfra nævne følgende:

CW Fone
Bedste VK VK2DG 2488

- VK VK3LN 1203
     - ZL ZL2FA 2522

- VK ZL2GX 1186

- W W7PGX 4384

- W W6DI 389
     - Euro. DL1FF 1000

- Euro. SM5ACC 304
OZ-resultater: CW OZ7PH 161 P-

OZ5LN 32 P-
fone OZ7SM 40 P-

Tysk kortbølge-stævne 1953.
D.A.R.C. har gennem skrivelse til E.D.R. meddelt, 

at alle OZ-amatører er hjerteligt indbudt til at del
tage i DARC’s kortbølge-stævne, der afholdes i da
gene fra 6. til 9. august 1953 i parken og bygnin
gerne, der hører til „Alexanderhöhe“ i byen Iser- 
lohn, der er beliggende i det sydøstlige hjørne af 
Ruhr-distriktet.

Programmet kommer til at omfatte interessante 
foredrag, udstilling, stævne stationer i funktion, bl. 
a. en to-meter station beliggende i „dansetårnet" 
361 meter o. h. o., og desuden med besøg på store 
industrielle virksomheder, og udflugter til natur
skønne steder. Der vil blive afholdt rævejagter på 
henholdsvis 2 m og 80 m, samt som ovenfor nævnt 
udstilling af amatør-grej, og arrangørerne har fået 
truffet aftale med myndighederne, således at del
tagere i stævnet kan medbringe deres apparater 
uden at skulle betale told af disse. Endvidere vil 
stævneledelsen ved anmeldelse i god tid tilsende 
de anmeldte deltagere yderligere prospekt, ligesom 
den vil sørge for nedsatte billetpriser på de tyske 
jernbaner.

Anmeldelse om deltagelse sendes enten direkte 
til: DARC-Meeting-Direction, Iserlohn, Postbox — 
eller til EDR-Trafic-departement, der gerne sørger 
for samlet anmeldelse og indhentning af alle nød
vendige oplysninger udover de, det allerede er i 
besiddelse af. OZ2NU.

Åbent brev til forretningsudvalget, EDR.

Københavnsafdelingens bestyrelse retter herved 
sin skarpeste protest mod den malkonduite, som i et 
af os kendt tilfælde er udvist fra hovedkassereren 
OZ3FL’s side overfor et flerårigt medlem af E. D. R. 
Omtalte medlem havde forinden sidste indbetalings
frists udløb henstillet til kassereren om en udsættel
se med betalingen, grundet særlige økonomiske van
skeligheder; en sådan henstand kunne imidlertid 
ikke bevilges fra OZ3FLs side, hvorefter vedkom
mende er blevet slettet og igen skal betale nyt ind
skud. Noget sådant kan hverken E. D. R. eller de 
lokale afdelinger være tjent med. Vi vil vægre os 
mod at tro, at kassereren ikke i så tilfælde skulle 
have kompetence til at give en rimelig henstand.

I øvrigt vil man henstille til hovedbestyrelsen om 
snarligt at revidere den i øjeblikket gældende op
krævningsform, som er meget upopulær blandt med
lemmerne, og som koster EDR en anselig sum 
penge hvert år. Vi skal gerne komme med forslag 
desangående. Vy/73. P. a. v. OZ9AD.

Ovenstående åbne brev har jeg den 3. juni af 
redaktøren fået tilsendt til udtalelse og beklager, 
at det fremrykkede tidspunkt ikke tillader en ud
tømmende klargøring af forholdet. At beskylde mig 
for malkonduite, fordi jeg kræver EDR’s vedtæg
ter overholdt, er forkert efter min mening. Sagen 
om henstand med betalingen af kontingentet ligger 
således, at der i alle tilfælde er bevilget henstand 
indtil 30. april, når der har været fremsat ønske 
derom. Det af afdelingen omtalte tilfælde erindrer 
jeg ikke specielt, men der har været tilfælde, hvor 
et medlem har bedt om henstand til efter sommer
ferien, hvilket jeg udfra de af forretningsudvalget 
fremsatte retningslinier ikke har kunnet gå med 
til. Erfaringerne fra tidligere år m. h. t. at give 
henstand er ikke så gode, at det opfordrer til at 
udvide denne „nød-hjælpsordning“. Konkrete til
fælde foreligger til afdelingens eventuelle gennem
syn.

Hvad angår de medlemmer, der har fået hen
stand til 30. april, kan jeg oplyse, at „forfølgelsen" 
af dem ikke har været værre, end at der stadig 
mangler kontingentbeløb fra seks!

Iøvrigt er jeg meget lydhør overfor forslag om 
ændring af den gældende opkrævningsform, som 
jeg selv flere gange uden held har foreslået ændret. 
Men hvad siger generalforsamlingen?

Bortset fra denne tilslutning til afdelingens brev 
må jeg tilstå, at det efter min mening havde været 
ulige lettere ved et brev direkte hertil at få kla
ring på hele sagen; i så tilfælde kunne jeg have 
fået opgivet medlemsnumret og undersøgt spørgs
målet nærmere. — Når man har med 2500 opkræv
ninger at gøre og deraf et betydeligt antal uind- 
løste retur, så er der jo mulighed for at begå en 
fejl, hvilket jeg skal være den første til at ind
rømme, selv om jeg ikke har fået det indtryk, at 
fejlprocenten er for stor!

73 kassererent OZ3FL.

TAK!
Da jeg ikke kender navnene på alle dem, som 

var med til at glæde mig den 13. maj, og som følge 
heraf ikke personligt kan siges tak, bedes alle ad 
denne vej modtage min hjerteligste tak.

O. Hansen, OZ2KG.
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NRRLs jubilæumsfest
Vor norske broderorganisation NRRL, Norsk Radio 

Relæ Liga, fejrede den 24. maj sit 25 års jubilæum 
ved en stilfuld fest på Grefsenkollen uden for Oslo.

Dagen begyndte med foreningens generalforsam
ling, og det var interessant som dansk iagttager at 
se, hvorledes problemerne i det store og hele ligger 
ens i begge lande. Der blev diskuteret spørgsmål om 
genoptagelse af de såkaldte „unationale“, postvæse
nets forbud mod afdelingernes distribution af QSL- 
kort, familiekontingent og „Bullens44 (Amatør Radio) 
indhold af teknisk stof kontra andet stof o. s. v.

Generalforsamlingen var præget af saglighed og 
hyggelig tone, og alle valg var genvalg.

Og så mødtes man om aftenen på Grefsenkollen 
for sammen at fejre amatørbevægelsens jubilæum. 
Grefsenkollens lokaler kunne ikke i fornemhed stå 
mål med vor egen håndværkerforening, men til gen
gæld skuede man fra festlokalerne ud over en stor
slået natur med milevid udsigt over Oslo og Oslo- 
fjorden. Det var småt med udenlandske repræsen
tanter, man kunne godt have undt nordmændene lidt 
mere international tilslutning, idet der kun var mødt 
repræsentanter for Sverige og Danmark.

Efter et hyggeligt samvær i samlingslokalet gik 
man til bords, og Oslo-gruppens formand bød gæ
sterne hjertelig velkommen med særlig velkomst til 
SM5WL og OZ6PA.

Ved middagen talte NRRLs præsident LA3XA 
Boman Bråthen. Han tolkede i smukke ord glæden 
ved at være radioamatør, opridsede foreningens hi
storie og sluttede med de bedste ønsker for forenin
gens fremtid.

OZ6PA bragte en hilsen fra de danske amatører 
og overrakte EDRs gave, en meget smuk gæstebog 
med motiver i guld fra „Der er et yndigt land". 
SM5WL udtrykte sin glæde ved at være gæst blandt 
de norske amatører og overrakte en krystalvase med 
indgraveret inskription.

For telegrafstyreisen talte ingeniør Anthonsen. 
Han var glad for det gode forhold mellem styrelsen 
og amatørerne og udtalte vilje til godt samarbejde 
i tiden fremover.

Efter middagen samledes man ved kaffebordene, 
og her oplæstes en række telegrammer fra forskel
lige nære og fjerne lande, nogle af dem blev vistnok 
temmelig frit oversat. Et telegram vakte særlig 
glæde, det var fra danske og norske amatørers fælles 
bekendt PA0FB.

Efter kaffebordet var der uddeling af ordenstegn 
til særlig fortjenstfulde medlemmer. Ordenstegnet 
hedder „Ridder af den gyldne nøgle", og ordenen 
blev overrakt under meget højtidelige former af

ordensmester med sværd i hånd. På en dansker vir
ker denne ordensregn meget ejendommelig, men det 
skal efter sigende være meget almindeligt i norske 
foreninger.

Ja, så gik dansen til den lyse morgen, indenfor var 
der humør og festlighed, og udenfor, der dybt nede, 
lå det lysstrålende Oslo og langt ude den blånende 
fjord med sine skovbevoksede Øer, med sine klipper 
og skær.

Som hovedindtryk af mit samvær med nordmæn
dene glædede det mig at kunne konstatere den 
hjertelighed, hvormed nordmændene omfatter dan
ske amatører, og mange er de hilsener, jeg fik med 
hjem til f. eks. 7BO, 7T, 8T, 5AB, 1K, 7GL, 7WH, 
7HL, 3FM og Rikke o. s. v. Men det, der glædede mig 
allermest, var den interesse, hvormed man omfattede 
OZ. Trods det, at det var en jubilæumsfest, så jeg to 
deltagere med OZ siddende i deres yderlommer, og 
mange forespørgsler om nye og gamle artikler, der 
havde stået i OZ, blev rettet til mig. 9Rs sidste 2 me
ter modtager var det store samtaleemne. Kunne jeg 
ikke fremskaffe blot et par enkelte stykker ECC84? 
7Ts harmonika var åbenbart sæsonens store „sla- 
ger“, og så måtte jeg love at fremskaffe alt, hvad 
4U havde skrevet om beregning af modulationstrans
formatorer. Det lovede jeg, men da man også øn
skede alt, hvad 7G havde skrevet om antenner, måtte 
jeg sige stop. Jeg vil trods alt ikke rive mine ind
bundne OZ i stykker.

Denne store interesse for OZs tekniske stof glæ
dede mig på teknisk stabs vegne, og det er mit ind
tryk, at ikke alene har vi i Norge mange abonnenter 
paa OZ, men også at bladene cirkulerer, til der kun 
er laser tilbage af dem. OZ6PA

Nyt fra Schweitz
Under en nylig foretaget rejse ned gennem Syd

europa havde jeg efter særlig invitation lejlighed 
til at besøge „The Swiss Shortwave Service" i Bern.

Efter en længere samtale med direktøren, herr 
Poul Borsinger, fra hvem jeg havde modtaget invi
tationen, blev jeg præsenteret for redaktør Kenneth 
Russel Henderson. Redaktør Henderson er kendt 
fra sine udsendelser og er leder af bl. a. DX-pro- 
grammerne fra „The Swiss Shortwave Service". 
Redaktør Henderson og jeg havde nogle hyggelige 
timer og da jeg samtidig nævnte, at jeg var amatør, 
fik vi jo yderligere emner at tale om og i samråd 
med herr direktør Borsinger blev der optaget en 
samtale på stålbånd, som blev udsendt et par dage 
senere over stationerne HER 5 og HER 7.

Redaktør Henderson var meget interesseret i den 
danske kortbølgebevægelse og var yderst forbavset 
over den tilslutning, der er her i Danmark i forhold 
til landets størrelse.

„The Swiss Shortwave Service44 har jo sine faste 
udsendelser hver dag og for amatørerne et særligt 
DX-program, hvilket måske er bekendt for en del 
amatører. Man er meget interesseret i, hvordan de 
schweitziske stationer høres rundt om i verden og er 
altid taknemlig for en rapport. Ligeledes vil man 
gerne have forslag og nye idéer som kan bruges i 
programmerne, og hvis en amatør har et eller andet 
problem, er man villig til at give raad og vejled
ning gennem de omtalte DX-programmer. „Dont 
let us do all the talking! Tell us. what you think!44 
Sådan hedder det bl. a. dernede fra.

Jeg har her lavet et skema over de bølgelængder, 
der benyttes, og de tider DX-programmeme fore
kommer; skulle der imidlertid være nogle amatører,
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der ønsker yderligere oplysninger om selve pro
grammerne samt de øvrige udsendelser, kan man 
skrive til mig og jeg har lovet at sørge for, at de 
amatører får de ønskede schedules.

„The Swiss Broadcasting Corporation" kan høres 
På

HER 2 49.55 m 6.055 mc. HEI 5 25.61 m 11.715 mc.
HER 3 48.66 m 6.165 mc. HER 5 25.28 m 11.865 mc.
HEI 3 41.61 m 7.210 mc. HER 6 19.60 m 15.305 mc.
HER 4 31.46 m 9.535 mc. HER 7 16.87 m 17.784 mc.
HEU 3 31.04 m 9.665 mc. HER 8 13.94 m 21.520 mc.

DX-programmerne udsendes efter nedenstående 
plan i tiden fra den 1. maj 1953 til den 31. oktober 
1953. Jeg har af hensyn til rejsende amatører med
taget alle sektionerne.

Til Nordamerika 1. transmission kl. 08,50 EST, 
til Nordamerika 2. transmission kl. 10,35 EST, 

fra stationerne HER 3 — HER 4 — HEI 3 — HEU 3
— HER 5.

Til United Kingdom og Irland kl. 19,05 GMT fra 
stationerne HEU 3 — HER 2.

Disse udsendelser kommer den første tirsdag i 
hver måned.

Til Syd-Afrika kl. 15,05 GMT fra HER 6, 
til Øst Australien og New Zealand kl. 07,35 GMT, 
til Vest Australien og fjerne Østen kl. 09.20 GMT, 
til Sydøst Asien og Japan kl. 13,05 GMT, 

fra stationerne HER 5 — HER 6 — HER 7.
Til Indien og Pakistan kl. 15.05 GMT fra HER 5 — 

HER 7.
Til Mellemøsten kl. 17.05 GMT fra HER 5 —HER 7. 
Disse udsendelser kommer den første onsdag i 

hver måned.
Jeg håber, at disse oplysninger vil være til gavn 

og glæde for de amatører, der er interesseret i 
teknik og aflytning.

Ivoan Kliem-Larsen, OZ7IW, 
Lyngholmvej 23, Vanl., København.

Læserne skriver.

Brev fra en marodør
Ja, jeg er marodør! (se Salmonsen, bind XVI, s. 

659). Jeg er noget meget værre: QSL-marodør (se 
OZ, marts 1952). I går smed jeg ca. 35 QSL-kort, 
netop modtaget fra QSL-centralen, lige ned i papir
kurven. Jeg udlover QSL til højre og venstre, og 
jeg sender vel ca. 20 kort ialt i løbet af et år. Jeg 
lukker øjnene for „Reminding QSL nr. 1“, „pse QSL 
for OZCCA“, „Your card messing for DXCC“, lytter- 
kort med billede af lykkeligt smilende øst-for-tæp- 
pet-arbejdere med rapport RST: 5—7—9 på 3,5 MHz 
lader mig uendeligt kold. Jeg er et dårligt menne
ske, en elendig kammerat, en marodør — nu er 
det sagt!

Men hvorfor er jeg QSL-marodør? Fordi ingen 
fornuftige mennesker hidtil har turdet sige deres 
ærlige mening om denne sag. Ingen har åbent støttet 
mit standpunkt i skrift eller tale inden for E. D. R. 
Jeg selv har ikke været et hak bedre, for jeg har 
simpelthen ikke vovet at fremføre mit rebelske 
synspunkt. QSL-sygdommen og certifikat-raseriet 
har bredt sig og har infiltret alle aktive sende
amatører i et jordomspændende mycelium.

QSL-idéen opstod engang i amatørbevægelsens 
barndom, da det endnu var så utroligt, at man med 
simple midler kunne telegrafere fra Bagsværd til

Frederikssund, at man måtte forlange et synligt bevis 
på denne usædvanlige bedrift. Megen amatør-historie 
kan man derfor genopfriske ved at gennemrode 
gamle QSL-kort. Kortene kan altså have deres værdi! 
Hvad er nu det for snak fra en hårdkogt marodør?
— lad mig prøve at forklare:

QSL-kort skal i vor tidsalder bruges med omtanke 
og ikke strøes omkring som konfetti. De skal bruges, 
når der er særlig mening med at udveksle dem. Og 
så må det helt og holdent overlades den enkelte at 
bedømme, hvornår der er særlig mening i at sende 
kort. Nogle samler som bekendt på certifikater — 
ja, lad dem det, men så må det blive deres egen 
sag at finde ligesindede, som de kan udveksle kort 
med. Personligt synes jeg (idet jeg ikke har glemt, 
at jeg engang havde min allerførste QSO), at „first- 
contacts" kan honoreres med QSL. Der ligger som 
før nævnt lidt amatør-historie i sådanne kort. Men 
at sende kort for ca. 150 QSO udført i hektisk tempo 
under en NRAU-test falder mig ikke ind. Det siges 
at være god tone, at man for den første QSO med 
en amatør sender kort; jeg siger, at ved den 20. QSO, 
når man efterhånden kender hinanden som gode 
venner på båndet, kan man besegle ætervenskabet 
med et QSL.

I parlamentariske samfund giver man plads for 
„anderledes tænkende". De forskellige ideologier 
danner deres partier, og deres stemmer høres, takket 
være parlamentarismens idé. Det samme skulle gerne 
være tilfældet indenfor amatørernes verden: lad der
for hver more sig på sin vis med forskellige sider 
af den fælles hobby. Stemmer opfattelserne overens, 
kan man danne sit parti.

Jeg siger nu på mit partis vegne: „QSL-marodører 
i alle lande! foréner Eder!“

☆

Som omtalt andet steds i dette nummer af OZ 
opfordres afdelingsformændene til at indsende for
slag til hovedbestyrelsesmedlemmer, og traditionen 
tro — og i overensstemmelse med vedtægterne — 
skal der samtidig være en tilkendegivelse fra den 
opstillede kandidat om, at han er villig til at mod
tage valg! Her har vi det ømme punkt, jeg gerne 
vil røre ved: Er de opstillede kandidater klare over, 
at det ikke er nok bare at være villig til at mod
tage valg, men at det også er en forudsætning, at 
man skal påtage sig et stykke manuelt arbejde? 
Praktisk talt hver gang lyder det ved de konstitue
rende bestyrelsesmøder: Jeg går med til alt, bare 
jeg må blive fri for at bestille noget! Så længe 
EDR ikke har et kontorhold, må de opstillede kan
didater være villige ikke alene til at modtage valg
— men også til at lave et stykke arbejde.

Lad nu være at lade jer opstille til dette valg 
hvis det kun er for at gå med rød nål og have fri- 
kontingent! 9R-

☆

Misbrug af kaldesignaler.

Det er såre billigt, men også meget forkasteligt at 
benytte en anden amatørs kaldesignal; men at man 
også samtidig stempler sig som en meget dårlig kam
merat, tænkes der ikke på. — Red. har fået flere 
henvendelser om at bringe disse misbrug i OZ. Sidst 
var det OZ4BK, det var gået ud over. Også red., 
OZ5AC, modtager QSL for ikke førte QSO både på
20 og 80 meter. Det sidste bånd benyttes overhovedet 
ikke.
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Bryllup.

En af vore kortbølgevenner, OZ5RA, Erik Trudsø 

Poulsen, bliver den 18. juni gift med frk. Edel 

Hammer. Brylluppet finder sted i Rødding kirke 

pr. Spøttrup. Bryllupsadr.: Brudeparret Trudsø

Paulsen, Hotellet Spøttrup. — Til lykke!

FRA AFDELINGERNE

Amager.
Formand OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Tele

fon Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver 
torsdag kl. 19.30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 
17, København S.

Torsdag den 21. maj havde vi en af vore popu
lære aftener, hvor hr. telemekaniker Ejnar Chri
stiansen holdt et meget interessant foredrag om. 
hvad der sker, når man tager telefonen. Hr. E. 
Christiansen høstede stort bifald, og efter foredra
get demonstrerede han et helt nyt samtaleanlæg, 
han har konstrueret, og som virkede fuldtud til
fredsstillende.

Månedsprogram:
Den 18. juni 1953: OZ7AMG kalder CQ.
Den 25. juni 1953: Klubaften.
Fra den 25. juni til den 6. august holder vi ferie. 

Klubbens lokaler er dog åbne for medlemmerne, 
så hvis du vil have en hyggelig sludder og udveksle 
QSL-kort, er du velkommen.

Aarhus.

Formand: OZ9BR. — Telefon 27655.

Sekretær: OZ4EV. Telefon 41316.

Kasserer: OZ4FB.

Vort besøg på Elvirasminde onsdag den 20. maj 
oversteg alle forventninger, idet der var fremmødt 
45 deltagere til den meget interessante rundgang i 
den store virksomhed, hvorfra vi alle i dobbelt for
stand havde udbytte med hjem.

Programmet ir den nærmeste tid:
Uanset ferie og andre udflugter mødes vi alle på 

Ceres onsdag den 8. juli kl. 19, hvor vi vil få lej
lighed til at bese virksomheden.

Rævej ægerne vil også få noget at bestille, idet der 
afholdes jagter:

Søndag den 21. Juni kl. 9,00. — Kort syd.
Torsdag den 2. juli kl. 22,00. — Kort nord.
Mandag den 13. juli kl. 23,00. — Kort syd.
Mandag den 20. juli kl. 22,00. — Kort nord.
Alle jagter varer 2 timer, med sending 
2x ½ time — 1/4 time mellemrum.

Søndag den 26. juli: Se nærm. i det følgende.
Alle EDR-medlemmer bedes reservere søndag den 

26. juli for at kunne deltage i vor planlagte heldags
udflugt med medbragt madkurv, XYL og YL. — 
Nærmere i næste OZ: der bliver flere overraskelser 
på denne dag!

I forbindelse med rævejagterne meddeles, at alle 
jagter efter fællesjagten den 14. juni tæller point 
ved udnævnelse af ræve jægermester til efteråret, 
hvor vandrepokalen overrækkes mesteren i tilslut
ning til efterårsfesten!! NB.: Eventuelt senere fæl

lesjagter tæller ikke!!
Der er udsendt opfordring til alle EDR-medlem- 

mer i vort område om at indmelde sig i afdelingen, 
hvor vi venter at se så mange som muligt deltage
i vort kammeratskab: skulle en og anden være fal
det ud af vor adresseliste, bedes henvendelse rettet 
til bestyrelsen, så forholdet kan rettes.

Telefon 41316 tager imod indmeldelser i døgnvagt!
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v. OZ7BG.

OZ9DX har på 14 Mc. cw lavet: CR4AJ, ZC5VS, 
VS1FN og FE, KH6ES og KH6YL!!, KR6LL, DU7SV, 
OQ5CP, VP8AP og VP9BG.

OZ5LN kører med 85 W. og en 170 m long wire 
ant., og har i april og maj på 14 Mc. cw bl. a. 
worked: HB1AG/HE 055, TF3AD 035, EA8BK 069, 
JA5AB 093, MP4BBD 083, + VK3, OQ5, W2-3-9. 
4X4, PY. Alt mellem 1300 og 1930 GMT.

OZ-DR-958 har på 14 Mc. fone hørt: CN2AD, 
CN’8 AM, EP, Fl, FL; CT2AC, FF8AP, VP4TO, 
YV1BG 1CA 5BZ, 5A1PJ + LU, LX. OD, PY, TF, 
WE-2-4-9.

OZ2PA synes snart ikke, der er mere DX tilbage 
at lave. Her er hans sidste udfyldninger af Call 
Book’en:

3,5 Mc. cw: HB1AG/HE. SU1RS, IS1FIC.
7 Mc. cw: KV4AC, W4IGH/V04, SU1RX.
14 Mc. cw: MP4BBE. VP6GT, OA4DT, KG4AF, 

KA7RC, CR5AA, KR6IG, ZK1BG, DU7SV.
21 Mc. cw: Wl-2-3-4-8-9, PY, LU, ZS, OQ5CP, 

VQ2GW, VQ3BM, CP5EK, KV4AA + en masse 
europæere. 2PA har nu 63 lande paa 21 Mc.

OZ7HT har for en gangs skyld kørt cw på 14 Mc.: 
JA’s 1BZ, 1BN, 1 AO, 3BP, 9CD; DU1CV, VS1FC, 
CR8IZ!!?? — er der andre, der ved noget om ham??
— KR6LL, HC4MK, KG4AU, KV4AA, ZE5JE.

For dog ikke helt at glemme at fone, tog Heine 
for en sikkerheds skyld: ZP5CF. KP4IS, HR1SO, 
DU7SV, OQ5FM PT AO.

OZ4RJ på 14 Mc. fone: KL7ZG, KL7AFR, CO2OZ, 
PY2AK, VK2NJ, VE8MW, KR6AC, KG4AU, KB6AQ 
fb fb, VE1ZG, VP5SC, KH6IJ og KF3AA ved Nord
polen.

OZ7BG er exam. QRL og har kun YS1O 14013 og 

KR6IG 14032 denne gang.
Månedens nyt om CE0AA: KV4AA siger, at eks

peditionen kommer i gang fra Easter Island i da
gene fra den 15.—20. juni. Bare båndet holder til 
den sump af signaler, der bliver. Husk: CEØAA 
svarer ikke stationer på sin egen frekvens!!! Direk
tiver om lyttefrekvens bliver givet af operatøren.

FY7YB er paa 14100 fone hver søndag 1130—1300 
GMT. QSL via W9AND.

F08AI er aktiv på 14045 xtal fra Hivaoa Island 
i Marquesa gruppen. QSL via W7FNK.

CR5AA’s QTH er Box 206, Bissau, Port. Guinea.
PZ1AL er hørt på 14005 2130—2300 GMT.
YO stationer må nu ikke QSO stationer videnfor 

WSEM-gruppen, altså U-SP-OK-LZ-YO-ZA-HA.
Hvis fone specialisterne mangler CP, er der en 

mulighed i CP5AB 14280 2000 GMT.
Pse workede og bekræftede lande og zoner til 

næste OZ. Stof til DX-jægeren sendes stadig til 
OZ7BG, E. Størner, Huldbergs Allé 8, Søborg.

73 & DX — Erik 7BG.
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Alle medlemmer af EDR opfordres til at deltage
1 stævnet i Struer søndag den 21. juni. Indtegning 
til fællestur modtages hos Hauge-Radio eller ved 
bestyrelsen for lokalafdelinien. Pris ca. 15—16 kr.

Indtegning ret hurtigt, da Struer gerne vil have 
besked den 18. ds.

Nærmere oplysninger tlf. 2 83 96 — 4 13 16 —
2 76 55. VY 73 OZ 4 EV sekretær EDR’s Aarhusafd.

Bornholm.

Afdelingen har i sommer møde hver o n s d a g  
aften i vort klubhus på Galløkken syd for Rønne.

Der er skov og strand og tumleplads uden for 
døren; hvorfor ikke tage familien og aftensmad 
med om onsdagen? Vi har da kunnet spille lang
bold før.

Lørdag den 20. juni; Biltur til Boderne med start 
fra Store Torv i Rønne kl. 14,00. Pris m. m. vil 
blive tilsendt.

EDR’s medlemmer uden for Bornholm, der gæster 
øen, er velkommen til vore arrangementer.

Paa gensyn, 73. P. b. v. 4KA.

Esbjerg. Fra 1. juni holder vi midlertidigt vore 
møder på Grundtvighus, Norgesgade 19, den første 
og tredie onsdag i hver måned.

Nærmere om rævejagter mødeaftenerne. 2HG.

Odense. Afdelingen afholdt den 13. maj fest i 
„Eventyr-Kroen“. Festen var helt igennem en da- 
meaften og blev en absolut succes, hvilket i første 
række skyldtes det glimrende orkester „Odense- 
Trioen“ — ja, og selvfølgelig de fremmødte damer. 
Vi møder op mange flere næste år, så kan der bydes 
på et endnu bedre program.

Under festen fik afdelingens tidligere formand, 
OZ2KG, overrakt en mappe, indsat en plade med 
inskription, som afdelingens tak for mange års 
godt arbejde for afdelingen — en fortjent tak. Un
der festen solgtes 2 amerikanske lotterier og føl
gende gevinster blev ikke afhentet, men kan af
hentes hos OZ3XA. Gule sedler: Nr. 71, lyserøde 
sedler: Nr. 81 og 84.

Bestyrelsen siger tak til de medlemmer med da
mer, der mødte frem denne aften — og fortæl til 
andre, der ikke var med, om festens forløb, derved
håber vi næste år at kunne byde på--------- nå ja —
vent til næste år!

Roskilde. Afdelingen holder sommerferie indtil au
gust. Første møde efter ferien er endnu ikke fast
lagt, men bekendtgøres antagelig i augustnumme
ret.

73 og god ferie.

Sorø. Den 25. april afholdt afdelingen sin sidste 
foredragsaften i denne sæson; som taler havde vi 
9R, der i et udmærket foredrag om amatørmodtagere 
underholdt os i ca. 2 timer.

Vi havde denne aften fornøjelsen at hilse på 8 
amatører fra Nykøbing F., som med 3FL i spidsen 
havde taget den lange tur til Sorø. Endvidere havde 
vi fornøjelsen at hilse på E. D. R.s formand 6PA, 
som på rejse fra Jylland havde fået den gode idé 
at stoppe op i Sorø for at hilse på os, så det vil 
kunne forstås, at vi fik en virkelig god aften ud 
af det.

O r d i n æ r  g e n e r a l f o r s a m l i n g  afholdes 
onsdag den 8. juli kl. 20 på Hotel Sorø, hvor vi 
håber, at samtlige Sorø amatører giver møde. Dags

orden iflg. lovene. Hermed er vort afdelingsarbejde 
slut for dette halvår, og vi håber til efteråret igen at 
kunne tage fat med friske kræfter.

Vejle.

Afdelingen havde den 18. maj et udmærket fore
drag af OZ6B om fjernsynsmodtagning; samtidig 
havde vi fornøjelsen at se 6B’s amatør-modtager, 
der skabte stor interesse — desværre var der jævn
strøm, så vi fik ikke modtageren at høre. Nu er 
det ved at blive varmt om aftenen, men vi håber 
alligevel på god tilslutning den 15. juni, kl. 20: der 
bliver sikkert film fra den engelske og amerikan
ske ambassade. På gensyn den 15. juni, Havneplad
sen 3.

Viborg. Afdelingens stævne den 17/5 var velsig
net både af vejrguderne og amatører. Solen skinne
de hele dagen, og der var mødt ca. 85 deltagere fra 
mange kanter, Aalborg, Struer, Randers, Aarhus, 
Skjern m. m., ja, selv fra Sjælland var der deltagere, 
idet 6EH + xyl, 1BP + xyl og junr., samt 6AX var 
mødt. Tak, fordi I gjorde den lange rejse.

Efter at vi var samlet i Folkekurens foredragssal, 
fortalte overlæge Jacobsen med sin sædvanlige vel
talenhed om arbejdet på Folkekuren. Herefter var 
der rundgang. I Zandersalen var der mange, der 
prøvede de forskellige muskelopøvningsapparater. I 
elektrisk afd. så vi på de elektriske apparater, f. eks. 
Myotensor, kortbølgediatermi-apparater, elektricer- 
maskine (250.000 v!) og Tesia. Til slut så vi det nye 
gangbad.

Madkurvenes indhold blev nydt i det herligste 
solskin i den smukke Enebærdal i Dollerup bakker.

Efter frokosten holdt 7KJ et godt foredrag på pa
villonen. Desværre var der nogen QRM, men de 
fleste fik alligevel udbytte af foredraget om ESB, 
der var bygget over 7KJ’s artikler i OZ. I alt fald 
var vi nogle stykker, der blev lidt klogere på vek
torregning.

Under kaffebordet solgtes et amerikansk lotteri 
med et 1625 og en æske chokolade som gevinster.

3TM’s causeri om modtagere måtte holdes i det 
frie — med den sorte tavle på grønsværen. Og som 
det altid går, når 3TM besøger os, tog vi hjem med 

flere gode tips.
Til slut bragte Berg Madsen, Randers, en hilsen 

og tak fra hovedbestyrelsen for arrangementet.
Viborg afd. vil endnu engang sige tak, først og 

fremmest til 7KJ og 3TM for deres foredrag, og 
også til alle deltagerne fordi de mødte så talrigt.

Der afholdes intet medlemsmøde i juni og juli. 
I juni mødes vi til stævnet i Struer. Se programmet 
i maj OZ. 9AV.
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NYE MEDLEMMER

Følgende har i maj måned anmodet om opta
gelse i EDR:

5960 - OZ4KW, Kr. Hansen Work, Basnæsvej 16,
Brønshøj, u/afd.

5961 - Niels Dausell, Tranevej 5, Nibe.
5962 - Knud Larsen, Bybæk, Vejle,
5963 - Harald Jensen, kommuneskolen, Tarm J.
5964 - Sigurd Jensen, Hvirrekærgaard. Bjergby pr.

Hjørring.
5965 - Svend Aage Petersen, Østergade 97, Hor

sens.
5966 - Laurits Nielsen, Bjerregrav pr. Bjerregrav.
5967 - OZ7TB, Birger Voigt, P. Skramsgade 5, 3. s.,

Aalborg.
5968 - OZ9KN, K. Nielsen, m/ „Anglo Mærsk“, c/o

rederiet A. P. Møller, Kongens Nytorv 8,
København K., u/afd.

5969 - Aage Willy Jensen, Søndergade 43, 2. sal,
Horsens.

5970 - OZ4GC, G. Juul Cramer, Lyngbygade 19,
Silkeborg.

Tidligere medlemmer:
51 - OZ7J, J. B. Jensen Leen, Visberggade 8, Fre

derikshavn.
5018 - E. Gaarn, m/s „Agnete Mærsk“, messr. Jebe- 

sen & Co., 12 Pedder Street, Hong Kong, 
China.

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

1643 - OZ5JM, Johs. F. Madsen, Torpedostationen, 
Kongsøre pr. Braade ex Kbh.

1704 - F. Bruhns, Lemnosvej 1, 2. sal, København S., 
lokal.

2386 - OZ7PT, 178199/53 — Dam, 8. TG.KP., Lange
landsgades kaserne, Aarhus ex Kbh.

2590 - OZ9SN, Sv. Nielsen, Absalonsgade 28 A, 4. 
sal, København V., ex Skamlebæk.

2608 - Sv. B. Nielsen, Dyrehegnet 2 B, Korsør, 
lokal.

2972 - OZ5OF, O. Flensborg. Trægården 9, 2. sal, 
Roskilde, lokal.

3145 - OZ8AJ, A. Johansen, Lavgade, Rødekro, ex 
Aabenraa.

QTH-listen 1953
er nu udsendt til EDR’s medlemmer; vi håber, 

den vil blive godt modtaget af alle amatørerne. 
Det har været et stort arbejde at tilrettelægge 
stoffet, og vi bringer vore medarbejdere en tak fol
deres arbejde. OZ3FL, OZ4H, OZ5AC.

3202 - OZ2LH, H. J. Lund, Sdr. Ringvej 1, 2 sal tv„ 
Glostrup, ex Arnum.

3282 - OZ4LC, V. Lynge Christiansen, c/o Bock, 
Mellemgade, Løgumkloster, ex Aakirkeby.

3467 - Poul Jensen, Set. Knudsvej 8, st., Helsingør, 
lokal.

3719 - ex — OX3SV, Sv. Kirk, Elsø pr. Nykøbing 
Mors, ex Grønland.

4242 - Bent Malmgart, Landskronagade 13, 3. sal th., 
København Ø., es soldat.

4647 - H. K. Thorngaard Jensen, Lindeallé 15, 
Odense, lokal.

4649 - OZ6RS, S. R. Nebelong, Tornestykket 3 A, 
Vanløse, ex soldat.

4784 - OZ9FB, Frede Bille, Rødvig, Stevns, ex sol
dat.

4819 - OZ1HL, 178224/ Langschwager, 13. TG.KP., 
Langelandsgades Kaserne, Aarhus, 
ex Aabenraa.

5122 - OZ6CL, Carl Larsen, Sdr. Kongerslev, 
ex Terndrup.

5192 - Kaj Nielsen, Vennely, Gimsing, Struer, lokal.
5272 - OZ3NI, K. J. Nielsen, Elsdyrgade 12, 1. sal, 

Vejle, ex Randers.
5278 - Detlef Jensen, Kampmannsvej, Sandel, Fre

dericia, lokal.
5284 - 178188 — Eskildsen, 13. TG.KP., 1. del., Lan

gelandsgades kaserne, Aarhus, ex Ranum.
5296 - OZ8DD, L. Normann Petersen, Lyngbygaards- 

vej 93, Lyngby, lokal.
5317 - Paul Vinter, Kirkendrup pr. Næsby F., 

ex soldat.
5413 - Svend Larsen, Gylfevej 3, st. tv., Helsingør, 

ex København.
5498 - Erling Olsen, Stubmøllevej 4, 1. sal th., Kø

benhavn SV, lokal.
5646 - OZ9BK, Bjarne Kristensen, V. Altanvej 30, 

3. sal, Randers, lokal.
5783 - Bent Wilsen, Toftevang 26, 1. sal tv., Lyngby, 

lokal.
5892 - E. Rønnenfeldt, Vestergade 80, Tønder, 

ex Vejen.
5943 - H. E. Petersen, Thorslunde, Errindlev, 

ex Rødby.
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*
Amatørannoncer:

Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F., 

vedlagt betalingen. 10 øre pr. ord, i frimærker.
Øvrige annoncer til OZ:

OZ7HL, Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.
*

Eventuelle klager vedrørende OZ’s forsendelse bede? 
rettet til postvæsenet. Hjælper dette ikke, da tu

kassereren.
*

Eftertryk af OZ’s indhold ei tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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