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En genvej til temperaturkompensering
Af Bruce Hosmer, KH6AIW i „CQ“, juni 1955.
Oversat af OZ7BG.
Båndenes større fyldning og amatørernes
optagelse af nye communicationsmetoder, så
som ESB og FSK-teletype har gjort det evig
gamle problem om frekvensstabilitet acut. I
samme grad vi nemlig indsnævrer modtager
nes båndbredde, forøger vi de hovedpiner, vi
får på grund af ustabilitet i de forskellige
indblandede oscillatorer. Vi har efterhånden
nået det punkt, hvor end ikke Hans Højhed
kvartskrystallet, er hævet over mistanke.
Frekvensændringer
i
oscillatorer
skyldes
hovedsageligt
variationer
i
radiorørenes
elektrodepotentialer,
og
størrelsesvariationer
i de frekvensbestemmende komponenter på
grund af temperaturvariationer. De første er
blevet tilstrækkeligt behandlet i litteraturen,
men driften på grund af varme er stadig et
mysterium for mange. Grunden hertil må vel
ses i mangel på det rigtige værktøj og måle
grej.
Endog når man med bestemthed ved, at
temperaturdriften skyldes en eller flere kom
ponenter i eller ved kredsen, opstår spørgs
mål som „Hvilken del er den skyldige‘7 eller
„Hvor megen drift skyldes dette og hvor me
get hint“. Jeg har i nogen tid benyttet mig af
en forholdsvis enkel metode til at besvare
disse spørgsmål.
Oscillatoren under behandling, det være sig
VFO, modtageroscillator eller BFO, sættes i

nulstød med en stabil frekvensstandard, f. eks
frekvensmåler,
signalgenerator,
krystaloscil
lator eller endog WWV. Hvis standarden er
en selvsvingende oscillator, bør den have lov
at varme op i nogle timer på et sted, hvor den
ikke
er
udsat for
temperaturforandringer
eller træk.
En infrarød lampe med reflektor udgør en
fortræffelig kilde af koncentreret varme, som
kan føres på de forskellige komponenter, der
udgør oscillatoren uden at varme de nær
liggende dele op. Man vil høre en tydelig
ændring i stødtonen, så snart varmestrålen
rammer den ansvarlige spole eller kondensa
tor.
Er det kompakt opbygning, man har med at
gøre, kan man lave sig en skærm af tykt
hvidt papir med et lille hul i, således at man
efter tur kan udsætte een komponent ad gan
gen for varmestrålen. Man må udføre prøven
ret hurtigt, for at undgå at opvarme de nær
mest liggende komponenter.
De oftest antrufne gerningsmænd er luft
viklede spoler, enkelt ophængte variable kon
densatorer og trimmere af kompressionstypen.
Clapp-oscillatoren er specielt meget sårbar,
da en ringe variation i de serieafstemte ele
menter kan forårsage en meget stor frekvens
ændring.
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En fem-bånds antennekobler

(Sluttet).

Af Lewis
G. McCoy, W1ICP i QST, april 1955.
Oversat af Erik Størner, OZ7BG.
Brugen af antennekobleren.
Lad os antage, at vi har en 40 meter midtpunktsfødet Zepp. Vi begynder på 80 meter
og arbejder os nedad til 10 meter. Som påpe
get i den tidligere artikel1 ), er brugen af en
sådan bro den bedste metode til justering af
et antenneled. 80 meter spolen sættes i anten
nekobleren og feederen kobles til. Til at be
gynde med prøver vi kortslutningsbøjle B,
som giver os parallelafstemning med stort C.
Standbølgebroen kobles til senderen med et
coax-kabel, og broens udgang lades fri. Sen
deren startes nær 3500, og man regulerer out
put, indtil man har fuldt skalaudslag på meteret i broen. Coax-kablet fra antenneleddet
kobles så til udgangen af broen. Senderens
afstemning lades urørt. Derefter afstemmes
de to kondensatorer Cl og C2, indtil man får
nul udslag på broen. Kan man ikke opnå det,
prøver man de øvrige kortslutningsbøjler, idet
man begynder med A. Det kan være nødven
digt at tappe ind på L2, men det bør gøres i
så ringe udstrækning som muligt på 80 meter.
Når man har opnået et godt minimum på
brometeret, noterer man indstilingen af Cl
og C2 samt den eventuelle indtapning op idet,
så længe man benytter samme antenne, vil
disse indstillinger være ens på den pågæl
dende frekvens. Ovenstående fremgangsmåde
kan så anvendes hele båndet igennem med f.
eks. 25 kHz mellemrum, idet man hele tiden
noterer indstillingerne op, således at man
hurtigt kan skifte frekvens og være sikker på,
at hele systemet er afstemt nøjagtigt.
På 40 meter gøres det samme, blot med den

Antennekobleren med, spoler og kortslutningsstykker.
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forskel, at man her selvfølgelig skal tappe ind
på L2, indtil man får en god minimumsaf
læsning på broen. Når dette er overstået på
40 meter, sætter man spolen til 20/15/10 meter
i, og gentager hele historien på disse bånd.
Indtapningen på L2 er sikkert mere kritisk
her end på 80 og 40 meter, ligesom det kan
være nødvgndigt at have mere end eet sæt
kortslutningspunkter for at dække hele 10
meter båndet.
To Antenoa

To

Anlenna

Som det er beskrevet ovenfor, ses det at
forudsætte, at man har eller kan låne en
standbølgemåler. Er dette umuligt, kan man
klare sig med en output-indicator. Et HFamperemeter i serie med een af feederne og
kobleren afstemt til max. output — indiceret
ved størst udslag på meteret — er anvende
ligt, men ikke helt så godt som brometoden,
idet man ikke kan være sikker på, at stykket
mellem sender og antennekobler er tilpasset
korrekt. Man kan ligeledes bruge pærer i an
tennen, som vist i fig. 3, eller en absorptions
bølgemåler koblet løst til feederen.
Midtpunktsfødede antenner.
En midtpunktsfødet antenne er ikke særlig
kritisk med hensyn til antennelængden. Kan
man lave en sådan antenne en halv bølge
længde lang på det laveste bånd, man arbej
der på, er det udmærket. Kan man ikke det,
uden at man er nødt til at binde den fjerne
ende fast til sin nabos TV antenne, gør det
ikke så meget, idet en lidt kortere antenne vil
give fuldt så gode resultater. Det vigtigste
ved en midtpunktsfødet antenne er, at feede
ren er tilsluttet nøjagtigt i midtpunktet og,
hvis det er muligt, at feederen går fra anten
nen i en ret vinkel på antennen. Nogle ama

tører gør dette ved at føre feederen lodret ned
fra antennen til en lav mast og derfra føre
den ind til senderen. Man må så selvfølgelig
påse, at det vandrette stykke af feederen ikke
klipper hovederne af eventuelle fodgængere.
Det er en god ide at lave feeder + den halve
antennelængde et helt multiplum af en kvart
bølgelængde på den laveste arbejdsfrekvens.
En kvart bølgelængde i fod findes ved at divi
dere 246 med frekvensen i MHz. F. eks. den
laveste arbejsfrekvens 3,7 MHz, en kvart bøl
gelængde er da 66½ fod — 20,27 m. (1 fod =
30,48 cm), således at feeder + ½ antenne bør
være 20,27 eller 40,54 m eller 60,81 m lang
o. s. v.

Antennekobleren indvendig.

Kan man kun få en antenne på 30 meter,
går man den anden vej og siger: Det halve af
30 er 15. Feederen skal da være enten 15,54
(40,54 - 15) meter eller 45,81 meter lang, idet
en totallængde på 20,27 meter er upraktisk,
da enten antenne eller feeder bliver for kort
til at arbejde på 80 meter. Men — skulle disse
feederlængder ikke passe til det specielle til
fælde, behøver man ikke bekymre sig så for
færdeligt meget om det. Man sætter den an
tenne op, man kan, og prøver at afstemme den
på alle bånd med den beskrevne kobler. Der
er nogle længder, der ikke er gode sammen,
og skulle man være uheldig at ramme en af
dem, kan det gøre underværker at afkorte
eller forlænge feederen med nogle få meter.
Endefødede antenner.
Den samme ukritiske opførsel med hensyn
til længde gør sig ikke gældende ved den
endefødede „Zepp“ antenne. Her må antennen,
hvis feederen ikke skal udstråle, være en halv
bølgelængde eller et multiplum heraf lang.
Formler og diagrammer herfor er givet mang
foldige andre steder. Hvad der før er sagt om
indstilling o. s. v. gælder også for den ende
fødede antenne, blot må man huske på, at de
foretrukne længder, som vi omtalte i sidste
afsnit, her omfatter feeder + hele antennen,
og ikke kun feeder + ½ antenne!

Det er mange gange lettere at få en endefødet antenne op end det er at få en midt
punktsfødet. Skulle man være så uheldig at
have plads til en 20 meter lang antenne — ½
bølgelængde på 7 MHz, — og man alligevel
ønsker at arbejde på 3,5 MHz, kan man binde
feederne sammen og forbinde dem samlet til
den ene af antennekoblerens antennetermi
naler. Kan den så parallelafstemmes, er alt i
orden. Går det ikke, kan man prøve at serie
afstemme den, blot må den anden antenne
terminal så jordes. Den værste ulempe ved en
sådan antenne er, at hele systemet udstråler,
og kan give anledning til yderligere BCI, TVI
etc.
Harmoniske.
En yderligere fordel ved anvendelsen af et
sådant linkkoblet antenneled er den, at det i
betydelig grad dæmper harmoniske, og så
ledes hjælper med til at holde stationen og
dens indehaver klar af vrede BCL, P & Tmænd, NESA-mænd, og hvad der ellers kan
være. Skulle man efter dette være uheldig
og få TVI, som skyldes harmonisk udstråling,
er coax-kablet mellem senderen og koblings
leddet det ideelle sted til indsættelse af et
lavpasfilter.

Beskyt komponenterne med en
varmeshunt
Af Ed Marriner, W6BLZ i „CQ“, juni 1955.
Oversat af OZ7BG.
Der opstår ofte lejligheder, hvor en eller
anden komponent enten ændrer værdi, tager
skade eller helt ødelægges af varmen fra lod
dekolben.
Germanium
dioder,
transistorer,
små kondensatorer og præcisionsmodstande
ændrer ofte deres værdi, efter at være blevet
loddet på. Polystyrenspoleforme og rørfatnin
ger kan blive bløde og falde sammen af var
men. En hjælp herimod er en „Varme Shunt“.

Den er lavet af 1/4-tomme firkantet kobber
stang og en tøjklemmefjeder. Som vist i foto
grafiet er enderne filet spidse, og der er savet
riller i kobberet til fjederen.
Den bruges på den måde, at man clipser den
på germaniumdiodens eller modstandens lod
detråd. Kobberklumpen vil, da den er stor og
en god varmeleder, optage den største del af
varmen fra loddekolben, og lade den loddede
komponent forblive kold. Der er i hundredvis
af gange, hvor denne lille ting er nyttig.
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Krystalstyret oscillator for 2 meter båndet
Af OZ3OY, Curt Storck-Clausen.
Ved gennemgang af forskellige udenland
ske radiotidsskrifter er jeg stødt på mange
interessante ting, og heraf har jeg plukket
følgende diagrammer ud. Disse henvender
sig vel nærmest til 2 meter interesserede,
men da 2 meter jo efterhånden, med de alt
for
overbelastede
amatørbånd,
er
blevet
tidens løsen, går jeg ud fra, at nedenstående
måtte have interesse i videre kredse. På stør
re stationssendere vil ældre 2 meter folk vel
foretrække variable oscillatorer, men til små
transportable sendere og til begynderens grej

vil den krystalstyrede oscillator nok være at
foretrække, da den jo ikke stiller så store
krav til afskærmning, stabilisering og tempe
raturkompensation m. m.
Det første diagram, fig. 1, viser en styre
sender for 2 meter båndet med en udgangs
frekvens på 24 MHz. Det anvendte rør er
dobbelttrioden ECC81.
Ved at tilbygge yderligere 2 trin, et triplertrin til 72 MHz og derefter et doblertrin
kommer man op på de ønskede 144 MHz. Det
M

Fig 1.
Udgangsfrekvens
24 MHz.
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anvendte styrekrystal kan ligge fra 8000 kHz
til 8111 kHz. Capaciteterne C er induktions
frie keramiske skivekondensatorer hver på
1 nF. Droslen, dr., er på 2,5 mK. Spolen LI
består af 10 vindinger forsølvet 1 mm kob
bertråd, viklediameter 10 mm. Rørsoklen skal
naturligvis her som i de følgende opstillinger
være keramiske.
Diagram, fig. 2, viser også en oscillator med
et styrekrystal der kan ligge på 8000 til 8111
kHz,
også
her
anvendes
dobbelttrioden
ECC81.
Anodekredsen på rørets første triodedel er
triplet til 24 MHz. I anden triodehalvdel triples til 72 MHz. For at opnå 144 MHz må yder
ligere tilføjes et doblertrin. Spolen L2 består
af 15 vindinger 1 mm forsølvet kobbertråd,
viklediameter 10 mm, udtaget ved 4. eller 5.
vinding. Bliver L3 fremstillet som L2 og an
vendes en drejekondensator på 25 pF, arbej
der anden triodehalvdel af røret som buffer
eller sluttrin på den samme frekvens.
Diagrammet, fig. 3, er ligeledes en styre
eller QRP-sender til 2 meter, den består af 2
stk. ECC81 med symmetrisk gitter- og anode
kreds på udgangsrøret. Samme styrekrystal
som i de foranstående opstillinger.
I første triodedel på rør 1 triples til 24
MHz og i anden triodedel dobles til 48 MHz.
Udgangsrøret tilføres som vist 48 MHz og her
triples til 144 MHz. De her anvendte spolers
selvinduktion fremgår af diagrammet.

Indmeldelse i EDR
De almindelige regler for indmeldelse i EDR er
følgende:
1)

Indmeldelse foretages
til kassereren.

nemmest

pr.

brev

direkte

2) Årskontingentet i EDR er 21 kr.
3) Indskud + porto ved indmeldelsen andrager 5 kr.
50 øre.
4)

Kontingentet kan betales enten årsvis eller pr.
kvartal. Der tilsendes derfor ny medlemmer to
girokort, imellem hvilke der frit kan vælges den
betalingsmåde, der foretrækkes. EDR på sin side
foretrækker dog årskontingentet.

5) Først når indbetalingen er modtaget, vil navn og
adresse blive optaget i førstkommende nummer
af „OZ“.
6)

Til afdelingerne i København, Odense, Esbjerg,
Kolding, Korsør og Viborg opkræves samtidig
afdelingskontingent, der dog er frivilligt.

7) Ved indmeldelsen skal der enten betales kontin
gent for et kvartal eller det foretrukne årskon
tingent, der reguleres efter tidspunktet for ind
meldelsen og indtil 31. marts.
8)

Ved indbetalingens modtagelse afsendes „OZ“,
hvorimod emblem, medlemscertifikat, vedtægter
m. m. først tilsendes efter udløbet af den måned,
hvori navn og adresse har været optaget i „OZ”.
vy 73.
Kassereren, OZ3FL, Nykøbing Falster.

Litteraturhenvisning: Funkschau, hefte 12, 1955.

Fig. 3.
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Praktiske vink når Clapposcillatoren skal bygges opp
I det hollandske „Electron" har vi funnet
denne grei orienteringen om hvilke hensyn
en bør ta ved bygging av Clapp-oscill. Selv
de som foretrækker en annen VFO, vil ha
utbytte av å studere denne artikkelen. for
de praktiske rådene som biir gitt, vil vise
seg nyttige også ved konstruksjon av andre
oscillatortyper.

En av de fordelene Clapp-oscillatoren byi
fremfor de andre oscillatortypene, er den
ringe innflytelse oscillatorrøret har på stabi
liteten. Vi kan nesten si at vi i Clapposcillatoren — når vi sammenlikner denne med f.
eks. Hartleykoplingen — har flyttet den fra
røret og bort i avstemningskretsen.
Ser vi litt på skjemaet (fig. 1), finner vi at
frekvensen kan regnes ut etter formelen:

hvorav følger:

Hva ser vi av dette?
Innflytelsen som røret har, blir for det me
ste forårsaket av forandringen i gitter/katode-kapasiteten. Denne Cgk står parallell til
C3. Men som en ser i formelen, står C3 under

F i g . 1 (øverst )Clapp-oscillatoren.

Fig. 2
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„Fjernstyrt“

rot-tegnet. Med andre ord: kapasiteten C 2
(og da også Cgk) kan i Clapposcillatoren for
andre seg kvadratisk så meget som den til
svarende i Hartleykoplingen (til hvilken også
ECO-koplingen hører), for å gi den samme
frekvensdrift.
Vel, det er altså godt å merke seg at Clapp
oscillatoren er lite følsom for variasjoner i
røret, som igjen kan komme av anode- eller
glødespennings-variasjoner,
opvarmningsef
fekter eller mekaniske forandringer.
Forøvrig har også en eventuell anodekrets
mindre innflytelse. Anodestrømmen kan vari
ere som følge av impedansforandringer, hvor
ved
strømfordelingen
mellom
anode
og
skjermgitter (i pentoder) forandres, og videre
Cgk forandres (f. eks. ved Miller-effekten)
En krets som står i anoden på en Clapp-oscillator, skal altså „trekke“ betydelig mindre
enn om den sto i en Hartleykopling, selv om
skjermgitteret her er aldri så godt avkoplet.
En fordel ved Clapp-oscillatoren, er den
mulighet den gir for å plasere svingekretsen
atskilt fra selve oscillatorrøret. Takket være
de gode egenskaper ved de moderne polyten
coax-kablene kan en lage en ganske stabil
„fjernstyrt" oscillator (fig. 2).
Hovedsaken ved en høystabil Clapp-VFO
er at det biir lagt stor omtanke i konstruksjonen av avstemningskretsen. Dette gjelder
jo for enhver oscillator, men særlig lønner
det seg ved Clapp-oscillatoren, gjør man det
ikke, går nemlig de store fordeler tapt.
Det har tidligere vært bragt en del artikler
om Clapp-oscillatoren, så her skal bare
punktvis nevnes en del ting som vil være
fordelaktig i forbindelse med god virkemåte
og stabilitet. En god spolekvalitet er nødven
dig for stabiliteten, og dessuten tillater dette
en løsere kopling med røret. Temperaturens
innflytelse biir da også mindre. God avskjerming er nødvendig for å unngå tilbakekopling fra etterfølgende kretser.
1. Spolekvaliteten
a. En ettlagspole har som oftest høyere Q enn
den samme spole viklet i flere lag.
b. Når spolens lengde er lik dens diameter, er
gjerne Q høyest. Kvaliteten synker raskt
når spolen gjøres kortere, og holder seg
eller synker langsomt når den gjøres len
ger.
c. Q biir vanligvis bedre ved bruk av tykkere
tråd.

d. Trådens overflate (emaljert, forsølvet o. 1.)
har ved frekvenser under ca. 60 Mc liten
eller ingen innflytelse på kvaliteten.
e. Lissetråd bør bare brukes mellom 0,3 og
3 Mc.
f. De beste spoler fås når avstanden mellom
hver tørn er omtrent lik en tråd-diameter.
g. Bruk en kjerne av tørt og tapsfritt mate
riale som f. eks. keramikk.

c.

2. Temperaturens
a. Bruk en spolekjerne med liten temperaturkoeffisient, keramisk el. likn.) uten riller.
Polystyren og trolitul ser kanskje bra ut,
men med tiden vil de forandre form. Rib
ber på kjernen, som skal holde tråden ut
fra kjernen, har ingen hensikt når det
gjelder temperaturstabilitet.
b. Legg tråden så stramt som muligt på kjer
nen.
c. Bruk helst ikke jernkjerne.
d. Bruk ingen impregneringsmidler, voks, lim
eller lakk på spolen.
e. Plaser spolen på et sted hvor den ikke utsettes for varmestråling fra rør eller motstander.
f. Bruk av sikkerhetsgrunner ingen kerami
ske kondensatorer i avstemningen, da de
som er i handelen for det meste er nokså
ubestemte hva temperaturkoeffisient an
går. Dessuten har mange keramiske kon
densatorer
tilbøyelighet
til
kapasitetssprang p.g.a. den påtrykte elektriske spenning. Bruk heller sølv/glimmer kondensa
torer (uten pertinax-omstøping).
g. Bruken av kondensatorer med negativ
temperaturkoeffisient fører vanligvis ama
tører ut i en endeløs søking etter de riktige
verdier. Dessuten er oppvarmingen av de
forskj ellige frekvensbestemmende kompo
nentene som regel ulik. Sørg heller for at
de „edlere deler“ ikke biir oppvarmet i det
hele tatt, og prøv ikke på å kompensere.

a.

Gjør skjermen rundt avstemningskondensatoren av så tykt materiale som mulig, og
så mekanisk stiv og fast som mulig. Vær
omtenksom når ledningen legges mellom
den „varme" siden og spolen.
d. Bruk ikke flere kondensatorer på samme
aksel uten at de er atskilt ved hj. a. isolert
kopling (feltene går også gjennom akselen!)

b.
c.
d.
e.

5. Stabiliteten.
Monter din VFO på et meget tykt og stivt
sjassi. Lag avskjermingene urokkelig faste.
Bruk en avstemningskondensator med små
plater og helst med dobbelt kuleopplagring.
Gjør koplingen med det følgende rør så løs
som mulig.
Glødeledningene til oscillatorrøret bør avkoples.
Innstill røret på gunstigst mulig arbeidspunkt, og unngå (høy) gitterstrøm.
Fra LA-Amatør Radio.

En ny grid-dipmeter-kopling
Ved
vanlige
grid-dipmeter-oppstillinger
finner en gjerne innsatt et følsomt μA-meter
i serie med gittermotstanden. Instrumentet
viser umiddelbart fallet i gitterstrøm idet av
stemningskretsen stilles i resonans med den
kretsen som skal måles. For å få tydelig av
lesbare utslag, kreves det en ganske fast kop
ling, hvilket igjen uunngåelig medfører frekvensavvik.
Det
anvendte
μA-meteret
er
dessuten rent mekanisk sett temmelig føl
somt, og det er likeså en ulemme at instruECC81

h. „Pene kasser" gir gjerne sammen med dår
lig varmeavledning en frekvensdrift p.g.a.
oppvarming, som ikke kan tåles. Plaser
rørene høyt og fritt og sørg for en god
bortføring av varmen.
3. Avskjermingen.
a. Den beste avskjerming gis av et rør laget
av kopper, messing, aluminium eller andre
godt ledende ikke-magnetiske materialer.
Jern gir tap, og er ofte årsak til brum, ved
at nabo-felter ledes gjennom skjermen.
b. Spole-skjermens diameter må være minst
dobbelt så stor som selve spolens. Allerede
ved et forhold på 1,5 øker tapene raskt.

Fig. 1. Griddipmeter med ECC 81.
Under: Oscillatorkrets VHF og trådbøyle
for området 100—160 Mc.
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Forstyrrelser fra amatørsendere og deres bekæmpelse
Af Paul Størner, OZ7EU.
Den efterfølgende artikel er egentlig skrevet til
den nye Vejen til sendetilladelsen som lige er pa
trapperne, men da vi har ment, at også en del af de
amatører der ikke har brug for den nye bog måske
kunne finde lidt i artiklen til gavn i det daglige ar
bejde med vor hobby, har vi taget den med i OZ.

Det er enhver sendeamatørs pligt, at ind
rette sin station sådan, at den ikke forårsa
ger forstyrrelser for andre lovligt bestående
radiotjenester.
Under
disse
tjenester
hører
radiofoniudsendelserne,
den
kommercielle
radiotrafik, andre amatører, samt i de senere
år, og nu også herhjemme fjernsynsudsendel
serne. Det er givet, at der med A-licensens
indførelse kan opstå fare for forøgelse af disse
forstyrrelser, hvad der dog heldigvis hidtil
ikke har vist sig at være tilfældet. — Men
først og fremmest må amatøren sørge for at
feje for sin egen dør, så der ikke kan siges
hans station noget på.
De forstyrrelser, der normalt volder ama
tøren de største kvaler, er forstyrrelser ai
nærboende radiofonilyttere. Her kan årsager
ne være mange, og i og for sig behøver det
ikke altid at være fejl fra sendeamatørens
side. Endnu beskytter lovgivningen herhjem
me de gamle „hylekasser", d. v. s. detektor
modtagere som i de fleste tilfælde er umulige
at kurere. I de fleste andre lande er dette for
hold forlængst ændret til, at radiofonimod
tagerne for at være på den rigtige side skal

mentviseren ved resonans slår ut til venstre,
stikk imot vanlige målinger ellers.
Alle disse ulempene slipper en unna hvis
en nytter et ekstra rørsystem slik F3XY fore
slår i tidsskriftet Le Haute Parleur. Han har
igjen hentet ideen fra en artikkel i „Short
Wave Magazin", mens vi på vår side må innrømme at vi fant illustrasjonene mest in
struktive i „Funkschau" og derfor sakser fra
dette bladet!
Fig. 2 viser skjemaet. Venstre triodesystem
arbeider som vanlig tilbakekoplet oscillator.
Gittersvingstrømmen flyter over en gitterlekk bygd opp av to seriekopleae motstander
på 50 kΩ og 10 kΩ. Spenningsfallet over motstanden på 10 kΩ gir samtidig negativ forspenning på gitteret i andre triodehalvdel.
som er koplet som likestrøms-rørvoltmeter.
Det er nyttet et robust 1 mA-instrument, og
kvilestrømmen undertrykkes ved hjelp av en
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være „tidssvarende". Og det kan man vel nok
i 1955 med en vis ret påstå, at det er en mod
tager fra 1925 ikke. —
Men skulle der komme en indehaver af en
sådan museumsgenstand og beklage sig over,
at han i den senere tid ikke har kunnet høre
andet end nogle mærkelige lyde fra sin radio,
pludselig spiller den for fuld kraft, så straks
efter er den helt død, og så videre, og ind
imellem hører han også mere eller mindre
forståelige samtaler med en masse for ham
ubegribelige udtryk, så tag alligevel godt
imod ham. Inviter ham indenfor til at bese
stationen, og gør ham så endelig forståelig,
at Deres station er oprettet med fuld velsig
nelse fra de allerhøjeste myndigheders side.
Vis ham Deres sendetilladelse m. kvittering
for betalt licens og forklar ham, at det De
foretager Dem er målbevidst undersøgelse af
radiobølgernes udbredelse m. m. m. Dette
dæmper i mange tilfælde hans vrede en del
ned, når De så tillige lover ham, at De om
gående vil gå i gang med at afhjælpe for
styrrelserne, kan man som regel klare sagerne
nogenlunde. Hvis De foruden at være amatør
tillige måske skulle være radioforhandler, så
er der måske endda mulighed for at sælge
ham en ny modtager. I visse tilfælde, (de er
forresten ikke helt få endda) er hele sagen
også sluttet med, at den vrede mand er blevet

brukopling. Før målingen tar til justeres in
strumentviseren til null-utslag ved hjelp av
potensiometeret på 100 kΩ Ved resonans vil
viseren da slå ut til høyre. På grunn av forsterkervirkningen i rørvoltmeteret vil selv en
ubetydelig varias jon i oscillatorens gitter
strøm gi et markert og utvetydig utslag. Kop
lingen til måleobjektet kan altså gjøres gan
ske løs, hvilket igjen vil si at frekvensnøyaktigheten til bølgemåleren biir vesentlig for
bedret.
Det er intet i veien for å endre selve oscillatoroppstillingen slik at den også biir utmerket egnet for VHF. Det nyttes da en Colpittskopling med en sommerfugl-kondensator (se
fig.). Ved hjelp av en trådbøyle som vist på
figuren, kan man da også dekke det aktuelle
2 m-båndet (måleområde 100—160 Mc).
Fra LA-Amatør Radio.

bidt af bacillen, og en ny amatør er under
udklækning. —
Men hvad er det der forårsager disse radio
forstyrrelser. Vi vil først se lidt på sagen på
sendersiden. Hvad kan vi gøre ved senderen
så den forstyrrer mindst muligt, helst slet
ikke noget. I første omgang, så arbejd ikke
med større effekt end nødvendigt. Det er jo
ikke nødvendigt at køre med 150 watt anode
moduleret for at tale med genboamatøren.
Selvfølgeligt er det lettest ikke at stille om på
effekten sådan til stadighed, men alligevel,
tænk lidt over det. Dernæst, så hører man til
stadighed amatører beklage sig over deres
vanskeligheder med deres BCL’s, og undersø
ger man sagen nærmere, så har amatøren
ganske vist i mange tilfælde sat i dusinvis af
bølgefælder op hos naboerne, men gjort nogei
hos sig selv har han endnu ikke forsøgt. Hvad
kan der gøres??
Først og fremmest, så arbejd med en anten 
ne hvor De ikke risikerer at Deres nabolytter
gennem sin modtagers jordledning nyder godt
(eller ondt) af Deres antennestrøm. Mangfol
dige amatører kører endnu idag med en Vs
Hertz antenne, eller med en simpel L eller
Marconi antenne. Det kan gå ganske udmær
ket ude på landet, hvor man er sig selv med
langt til nærmeste nabo, men i byejendomme
kan det i hvert fald ikke gå. Lav så vidt
muligt symmetriske antenner hvor udstrålin
gen af HF kun foregår fra antennen. Sørg for
at få antennen så langt væk fra andre lednin
ger som muligt, det gælder ikke alene fra
andre radioantenner, men også telefontråde,
lysnetledninger m. m. Symmetriske antenner
skal ikke nærmere omtales her, men se under
afsnittet om antenner.
Så har vi antennekoblingen. Anvend altid
en særskilt antennekreds, og helst med varia
bel kobling til selve PA-spolen. Harmoniske
af sendefrekvensen kan forårsage svære for
styrrelser for den kommercielle radiotrafik
for andre amatører der arbejder på højere
frekvensbånd samt også for fjernsynet. Brug
ikke fastere antennekobling end nødvendigt,
helst endda lidt løsere, og hvis der anvendes

linkkobling så jordforbind den ene side af
linkledningen. En udmærket skærmet linK
som har vist sig meget effektiv overfor ud
stråling af harmoniske er vist på fig. 1. Sær
lig på høje frekvensbånd, 21 og 28 MHz, må
ske også på 14 MHz er metoden god til at for
hindre kapacitiv kobling mellem udgangs
kreds og antennekreds. — En anden metode
til forhindring af bestemte harmoniske i at
nå ud i antennen er at indsætte en kreds eller
to, hvis der er tale om push-pull, i anoden på
udgangsrøret som vist i fig. 2. L og C er af-

Fig. 2.

stemt til den bestemte frekvens. Da det som
regel er ret høje harmoniske, der er tale om.
60 MHz og opefter, kan kredsen have ret små
dimensioner, C kan bestå af en lille rørtrimmer på max. 30 pF og L af nogle få vindinger
spoletråd. Sådanne kredse afstemmes bedst
ved hjælp af et gitterdykmeter.
En betingelse for at undgå at senderen
laver forstyrrelser er også, at de forskellige
trin i den arbejder fuldkomment stabile. Det
mest almindelige er vel nok, at det er ud
gangstrinet der er ustabilt, dog kan fejlen
selvfølgelig også være i alle øvrige trin i sen
deren. Hvis neutrodynstabilisering er nødven
dig, og det er den i langt de fleste sendere, så
sørg for at stabiliseringen virkelig er foreta
get korrekt. Foretag en prøve med reducerede
spændinger og uden nogen styring tilført rø
ret og uden antenne koblet til. Reducer gitterforspændingen indtil røret trækker så meget
anodestrøm så anodetabet ikke overskrides,
og kør nu afstemningskredsene gennem reso
nans. I de fleste tilfælde vil det nu vise sig,
at røret begynder at svinge helt for sig selv.
Indstil nu stabiliseringskondensatoren så tri
net er stabilt, og foretag prøven et par gange
igen. Først så kan De være sikker på at trinet
er stabilt.
Ustabilitet i senderen kan også være for
årsaget af parasitsvingninger, d. v. s. at sen
deren foruden at udstråle den frekvens som
meningen nu engang er, tillige udstråler en
masse andre frekvenser. Fejlen skyldes som
oftest uhensigtsmæssig ledningsføring eller
placering af komponenterne. Hvis man ikke
ligefrem kan rette dette, kan man ofte af
hjælpe miseren ved anbringelse af små dros
selspoler i styregitter-, anode- eller skærm129

gitteriedninger. Disse drosselspoler kan bestå
af nogle få vindinger monteringstråd opviklet
på en lille kulmodstand af størrelsesordenen
5 10 kOhm. Drosselspolen skal så forbindes
direkte til kontakten på rørfatningen uden af
kobling af nogen art, f. eks. som vist på fig.
3. Her er dog vist drosler alle tre steder, det
er sjældent nødvendigt.

Forstyrrelser, der kan nå andre amatører
samt BCL, kan også opstå ved nøglingen af
senderen. Det er dog ikke givet, at det er i
selve det nøglede trin at klikkene opstår. Men
selvfølgelig vil det i mange tilfælde hjælpe
med et filter på selve nøglen. Filteret kan se

ud som vist på fig. 4, og størrelserne kan ud
regnes således:

til

sender

el modtager

Fig. 5
jord

Hvor alt andet er prøvet uden virkning, har
dette i masser af tilfælde bevirket, at amatø
ren igen kan køre i radiofonitiden.
En vigtig ting, som mange amatører glem
mer at forsyne senderen med, er et effektivt
lysnetfilter. Et sådant filter kan se ud som
på fig. 5 og består af 2 hf-drosler og tre kon
densatorer. Kondensatorerne kan være fra
1000—10000 pF og må være gode glimmerkon
densatorer. Drosselspolerne kan bestå af hver
100 vindinger 1,5 mm emailletråd opviklet på
pertinaxrør ca. 4—5 cm diameter og viklet i
eet lag. Er eet filter ikke tilstrækkeligt, så sæt
to efter hinanden. Filteret må helst anbringes
i en metalkasse for sig selv og ikke indgå i
selve senderen.
En form for antenne og antennekobling har
vundet en vis udbredelse, nemlig π-leddet
eller collinsleddet. Det er også en ganske ud
mærket form for at koble en simpel antenne
til en sender, blot må man erindre, at leddet
er et low-pass filter og som følge deraf ikke
filtrerer lavere harmoniske fra. Anbring der
for aldrig et sådant led i en ECO-PA f. eks.
og heller ikke i anoden på et doblertrin. Man
ge amatører, der ligger og laver forstyrrelser
i skibsbåndet omkring 160 meter, kører med
ECO-PA og et eollinsled.
(Fortsættes).

hvor E er spændingen over nøglen, når denne
er åben, og I er strømmen gennem nøglen, når
denne er sluttet. Modstanden R må være abso
lut induktionsfri for at virke tilfredsstillende.
Klik kan også opstå ved almindelig ustabilitet
i senderen, og kan endvidere fremkomme ved.
at mellemtrin i senderen i stedet for at køre
i klasse A måske kører i klasse C.
Overmodulation af senderen laver forstyr
relser for såvel andre amatører som for BCL.
Enhver amatør, der arbejder med telefoni,
bør have en modulationsindikator af en eller
anden art. Bedst er et katodestrålerør som be
skrevet under afsnittet om modulation.
Mange amatører er i de senere år, grundet
forstyrrelser med telefoni af BCL, gået over
til at anvende frekvens- eller fasemodulation.
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Boganmeldelse.
Vi har fra FORLAGET IVAR modtaget bogen
FM-TEKNIK FOR RADIOTEKNIKERE til anmel
delse, og vi gør det med særdeles stor glæde. Bogen
er skrevet af civilingeniør Egon Hansen i samar
bejde med ingeniør Knud Galle. Begge d’herrer er
godt kendt indenfor radiobranchen, og deres navne
borger for at det er en bog. man virkelig får ud
bytte af at anskaffe sig. Som navnet angiver er det
specielt FM-teknik, bogen omfatter, men foruden
denne specielle teknik er bogen fyldt med en masse
andet herligt læsestof for radiofolk. Bogen er på
knapt 400 sider og er inddelt i 16 afsnit inclusive
litteraturhenvisninger
og
stikordsregister.
Også
et
afsnit om de moderne ferritantenner har forfatterne
fået med, idet anvendelsen af denne antennetype
er så ny, at endnu ingen håndbog herhjemme har
den med.
Da det nu kun er et tidsspørgsmål, hvornår hele
landet er FM-dækket, er det en nødvendighed for
radioteknikere nøje at sætte sig ind i FM-teknikken. Det kan ikke gøres på nogen bedre måde end
at anskaffe sig denne bog.
TR.

Formandsmødet i Fredericia, 12. juni 1955
Mødet afholdtes på hotel Landsoldaten, og der var
21 deltagere fra hele landet — deraf 9 hovedbesty
relsesmedlemmer.
Kl. 12 åbnede formanden mødet med et velkom
men til deltagerne. Han foreslog, at man fik en diri
gent, og 9WO valgtes enstemmigt.
Formanden gav derefter en kort redegørelse for
det sidste formandsmøde i Odense 1951. 6PA om
talte de vigtigste punkter, der blev forhandlet:
CW det første år, delegeretforsamling, kontingen
tet m. m.
Formanden meddelte, at der fra afdelingerne var
indkommet følgende forslag til behandling:
1) Nedsættelse af kontingentet.
2) Ændring af licensbestemmelserne.
3) Indmeldelsesformens fornyelse.
4) Eventuelt.
Formanden ville dog gerne, før man gik i gang
med forhandlingerne, give en oversigt over EDR’s
stilling. Han omtalte, at andre lande døjer under
medlemsafgang, f. eks. England og Sverige-Norge.
Vi står godt. idet vi har den mindste afgang i mange
ar.
Medlemsskabet giver meget for pengene: Foruden
OZ. QTH-listen og QSL-centralens ekspedition af
kort. Han sluttede med at opfordre afdelingsformændene til at arbejde for at få flere medlemmer
i EDR gennem fastholdelse af de gamle og hverv
ning af nye.
På forespørgsel redegjorde formanden for grun
dene til, at man havde droppet Odense-mødets for
slag om delegeretforsamling. Både den daværende
og den nuværende HB mente, at generalforsamlin
gen var at foretrække for det andet. I en demo
kratisk forening af kammerater skal medlemmerne
have ret til selv at fremkomme med deres proble
mer overfor HB på generalforsamlingen. Derfor
blev forslaget henlagt.
Under den påfølgende diskussion oplyste 8JM, at
der er 1349 medl. i lokalafdelinger, incl. Kbh., der
har 550 medl. Det vil sige, at i provinsen er ca. 50 %
uden for afdelingerne. Formanden ville, at disse
skulle have ret til repræsentation. 6PA nævnte, at
i Aarhus f. eks. var der kun 36 medl. i afdelingen
af de ca. 100 EDR-medl. i byen.
Dirigenten foreslog, at man sluttede denne diskus
sion og gik over til:
Dagsordenens p. 1: Nedsættelse af EDR’s kontingent.
OZ1SJ: Hans unge medlemmer havde bedt ham
fremkomme med dette på mødet, hvorfor han rede
gjorde for vanskelighederne. Man havde ligeledes
hørt om enkelte, der har fået nedsættelse, så må
kontingentet vel være for højt. OZ må man ikke
spare på, men der kunne vel spares i administratio
nen, f. eks. QSL-centralen.
Under diskussionen mente 2KP, at årskontingentet
havde været dyrt for EDR. 3FL oplyste, at man jo
selv kan vælge mellem års- eller kvartals-kontin
gent. Nedsættelse sker på grundlag af sygdom o. 1.
Der er afdelinger, der har 24 kr. i lokalkontingent
årlig, og man får jo meget for kontingentet.
Formanden oplyste, at EDR i de sidste år havde
tæret på formuen, idet vi har „levet“ af vore hånd
bøger. Det er hans drøm, at vi en gang kan sige:
NU balancerer indtægter og udgifter. Det er ikke
tider til nedsættelse. Kontingentet er ikke steget i
forhold til prisniveauet — tværtimod.
Dirigenten gav derefter ordet til indlederen for
næste punkt: Licensbestemmelserne.
C

OZ5WJ var af mange af de nye amatører opfordret
til at gøre noget ved denne sag. De ville gerne have
det. så en B-amatør automatisk blev AB efter et
års B-licens. Mange var ikke interesseret i at blive
A-amatør.
Efter at formanden havde gjort rede for P & Tforhandlingerne,
diskuterede
man
sagen
grundigt
igennem, og alle var enige om, at der skulle gøres
noget, for forholdene er svære for de nye, der kun
kan arbejde på 2 m med fone. Dog er der jo 2 mpirater, der nok kan klare det. Prøven til A-licens
er ikke svær, mente 2KP. 4EV ville foreslå aktivi
tetsrapporter, men dem vil P & T ikke høre tale om,
sagde 6PA.
6PA var klar over, at de nuværende bestemmelser
ikke skulle være de endelige, men det var lidt tid
ligt at komme til P & T endnu. Han ville gerne være
med til at gøre noget — også for de indeklemte 40tegns amatører.
P. 3: Ændring i indmeldelsesformen indledtes af
OZ4EV, der gjorde rede for forslaget og begrundede
det. Det drejede sig om en fuldstændig ændring af
EDR’s struktur, og det skulle forbedre forholdet
mellem EDR-styrelsen og medlemmerne ude i lan
det. Det er lokalafdelingerne, der gør arbejdet i for
eningen, og de afser midlerne til det. Derfor burde
alle være medlemmer af lokalafdelingerne.
Man foreslår derfor, at det ordnes sådan, at alle
nye indmeldelser sker gennem lokal-afd., der op
kræver kontingentet og sender det videre til EDR.
Den påfølgende diskussion viste, hvor delte menin
gerne var om denne sag. Fordelene ved det nye
var, at man så kunne inddele landet i kredse, der
kunne vælge en delegeretforsamling, der virkeligt
repræsenterede alle medlemmerne i EDR. Forslaget
støttedes især af 5WJ og 2KP.
Formanden ville gerne vide, om forslaget, når det
kom frem før generalforsamlingen, tydeligt ville
vise medlemmerne, at det betød, at alle var tvungne
medlemmer af en lokal-afd.
4EV mente nu, at der kun behøvedes ændringer i
paragraf 3, 6 og 7, og han skitserede det løseligt,
men det skulle udarbejdes fuldstændigt til GF.
Mange deltagere var bange for den tvang, som vi
nu en gang ikke kan lide. Det kunne komme til at
koste EDR mange medlemmer, måske kunne det
blive katastrofalt for EDR, hvis det kunne gennem
føres.
Formanden mente, 4EV’s forslag var passé. Det er
ting, vi forlængst i EDR er gået fra som ubrugelige.
Det frivillige medlemsskab af lokal-afd. er en gang
blevet alvorligt knæsat.
Han ville have et ærligt forslag frem. Det skal
gøre det klart for medlemmerne, hvad de går ind
til: tvunget medlemsskab i en lokal-afd. også for
dem, der bor langt fra en sådan. Hvis forslaget
viste dette klart, kunne 6PA allerede nu betegne
det som dødsdømt.
Man diskuterede også afdelingernes opkrævning
af EDR-kontingent, og 3FM mente, det ville blive
svært at få nogen til at gøre dette arbejde for 3FL.
Det er svært nok at få dygtige folk til at tage sig af
afdelingerne nu. Den nye form ville gøre det endnu
sværere. 3XA ville stritte imod, alt hvad han kunne,
for det ville måske halvere EDR’s medl.-tal.
Under diskussionen fremkom mange gode ek
sempler på, hvordan man i flere afdelinger havde
ordnet sagerne rent praktisk.
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Der var tale om, at HB svævede højt oppe over
vandene, men 9WO sagde, at hvis den gjorde det,
kunne man jo let få en anden nu ved valget. Han
ville anbefale, at man ikke nøjedes med at kritisere;
man måtte se at få noget positivt frem på samar
bejdets område. Han ville drage den konklusion af
debatten, at man ønskede forslaget frem fuldt ud
arbejdet til GF i en ærlig form, så både medlemmer
og HB kunne tænke over sagerne. Han ville iøvrigt
påskønne 4EV for det initiativ, han har vist ved at
komme med det. 7BE, Esbjerg, var ængstelig for, at
en afd. kunne blive hængt op på EDH-kontingentel,
men 4EV mente ikke, at afd. kunne hænges op. Det
kan 3FL jo ikke, han sletter bare restanterne.
Formanden ville have forslaget frem i ærlig
form, så vi har rene linjer. Det var jo ikke sikkert,
at
Aarhus-amatørerne
ville
være
glade
ved
en
skønnne dag at vågne op til at være tvungne med
lemmer af afdelingen.
P. 4: Eventuelt.
2KP fremkom med Kbh.-afdelingens forslag til
HB om at få overdraget EDR’s lejrsender mod, at
den blev gjort i orden, så den kunne bruges på
flere bånd. Forslaget var faldet, da stemmerne i
HB stod lige ved afstemningen efter diskussionerne.
6PA og 3FM forklarede, at en del af HB's medl.

havde stemt imod, for de ville ikke mene, man
kunne overgive ejendomsretten til senderen til Kbh.
uden videre. Der var ingen, der har noget imod, at
de får overdraget brugsretten. Den skulle blot være
til rådighed, når der skulle arrangeres sommerlejr.
2KP oplyste, at forslaget var kommet frem ikke
for Kbh. eller for provinsen alene, men også udlæn
dinge, der besøger lejren i stort tal.
4KA oplyste, at Bornholm agtede at holde som
merlejr 5.-12. august 1955 med plads til 150 deltagere.
Landsafd.lederen og formanden takkede mødedel
tagerne og dirigenten. Dirigenten takkede forsam
lingen for den gode diskussion, god ro og orden og
for den gode kammeratskabsånd, der var kommet
frem på mødet. Slut kl. 16,20
Ref. v. OZ6EP.
Tage Schouboe — 25 års jubilæum.
Et meget kendt firma indenfor radiobranchen, Fa.
Tage Schouboe, København, fejrer 25 års forret
ningsjubilæum den 15. juli. Firmaet har vundet sig
en god position, og udviklingen gennem årene illu
streres bedst ved, at personalet, der i starten kun
bestod af tre medhjælpere, i dag er oppe på 60
personer.
Vi ønsker hjertelig til lykke!
AC.
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-

Lima
OA

10000

264

18,0 14,0 11,5 12,0 13.0 12,8 15,5 17,2 16,8 16,8 17,8 19,9 18,0
(15,1) (15,8) (16,1) (15,1) (15,1)(20,0) (25,5) (24,5) (23,8) (21,4)

Nairobi
VQ4

6900

155

12,5 10,9 12,0 14,5 16,9 17,4 17,6 17,3 17,7 21,0 20,8 14,9 12,5
(15,7) (15,2) (15,2) (22,0) (30,5) (30,5)(27,8) (25,0) (25,1) (25,2) (22,5)(16,7) (15,7)

-

New York
W2

6300

293

15,5 13,0 10,1 8,7 9.3 11,5 13,7 14 9 15,3 15,5 15,8 16,1 15,5
(16,7) (15,1) (15,1) (15,1) (15,1) (16,3)(19,8) (21,0) (21,8) (20,1) (19,0)(17,4) (16,7)

-

ReykjaviK
TF

2100

310

10,6 8,3 8,4 9,9 12,4 13,8 14,5 14.5 14,2 13,0 12,0 12,0 10,6
(15,1) (15,1) (15,1) (15,1) (16.5) (21,0)(20,5'’ (20,1) (20,1) (20,1) (,17,8)(15,2) (15,1)

-

Rom
I

1600

180

9,5 7,4 7.1 9.8 13,7 14,7 15,01 15.0 13.9 12,0 1 9 J 11,9 9,5
(15,5) (14,4) (14,4) (16,0) (27,0) (29,1)(26,5)! (23.9);(23,7) (23,7) (22,0)(18,0) (15,5)
1

-

Toklo
JA/KA

8600

46

13,5 13.0 14,0 14,2 14.4 15,2 15.4 15.9 15,9 14,2 13.5 ! 13,1 13.5
(15,1) (15,1) (15,0) (16,5) (20,6) (20,4) (20,0) (20,1) (20,1) (20,1'(18,0) j d5,2>(15,1)

-

Thorshavn
OY

1300

310

Godthåb
OX

3500

310

Rlo de
Jaueiro
PY-1

132

10400

228

Dansk normaltid
00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

12.7 12,6 12,3 | 10,6 9,3 9,0 7,3
7,3 ! 6,4 6.2 8.5 I 1.0 i ?
(12,7) (12,7) (12,8) (13,0) (14,9) (19,2)(19,0) (17,4) (16,9)j(16,9) (15,3)(12,6) (12,7)
1
!i
12,7 10,8 10,7 11,6 12,5 13,1 | 14,3 14,3 j 14,0 14,1 j 14,7 14,9 12,7
(20,8) (21,5)
(21,5) (28,5) (81.0) (30,7) (30,0) (29,2) j (28,9)(25.7) (23.9)1(20,3) (20.4)

!
15,5 | 12,5 11,3 10,4 8.0 | 14,9 17.4 17.5 | 16,9 ] 17,0 20,7 20,7! 15,5
:(18,5)j(15,7);
(15,3) (15,3) (15,3)1(18,0)(29,3) s28,0' (25,l)j(25,2)j(23,8) (21.2) (18,5)

-

-

-

-

TRAFFIC- DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NU
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
NR AU-testen 1955.
NRAU-testens resultater er stadig mørkelagte, og
jeg må bede de danske test-deltagere have tålmo
dighed endnu een måned, idet resultatlisten ikke er
indgået fra SSA.

Regler for 1955s
International DX-Contest.
1. Contest perioder.
Fone-afdelingen: 0200 GMT d. 22. oct. til 0200 GMT
d. 24 oct.
CW-afdelingen: 0200 GMT d. 29. oct. til 0200 GMT
d. 31. oct.
2. Bånd.
Contest-aktiviteten kan foregå på 1.8, 3,5, 7, 14, 21
og 28 MC-områderne (for OZ-amatører dog ikke på
1,8 Mc).
3. Deltagelse.
Deltagelsen vil blive opdelt i fire grupper:
a) Enkelt operatør i fone-afdeling.
b) Multi operatør i fone-afdeling.
c) Enkelt operatør i cw-afdelingen.
d) Multioperatør i cw-afdelingen.
e) Klubdeltagelse.
4. Udrustning.
Der vil ikke være nogen begrænsning for antal af
benyttede sendere og modtagere, og deltagerne må
benytte det maksimale input, deres licens giver til
ladelse til.
5. Kode-grupper.
CW-stationer skal udveksle kodetal bestående af
5 cifre. De første 3 er RST og de sidste 2 deres eget
zone-nr. Stationer i zone 1 til 9 forsyner deres zonenr. med et 0 (01, 02, 03 o. s. v.) — Fone stationer skal
udveksle kodetal med 4 cifre. De første 2 er læsbar
hed og styrke, og de to sidste er deres eget zone-nr.
Fone stationer i zone 1 til 9 forsyner deres zonenr. med et 0 (01, 02, 03 o. s. v.).
6. Points.
Forbindelser mellem amatørstationer i forskellige
verdensdele tæller 3 points. Forbindelser mellem
amatør-stationer på samme kontinent, men ikke i
samme land, tæller 1 point. Forbindelser mellem
stationer i samme land er tilladt for opnåelsen af
zone og/eller lands multiplir, men intet QSO-point
må beregnes herfor. Mere end een QSO på samme
bånd med samme station vil ikke blive godkendt.
7. Multipliers.
Der vil blive anvendt to slags multipliers:
1) en multiplier på 1 for hver zone på hvert bånd.
2) en multiplier på 1 for hvert land kontaktet på
hvert bånd.
8. Diplomer.
Diplomer vil blive udstedt således:
I) til det højeste pointstal på hvert enkelt bånd i
følgende områder:
a) hvert call-område i USA.
b) hvert licens-område i Canada og Australien.
c) alle andre lande.

II)

til de stationer, der har det højeste samlede re
sultat på alle bånd (eller mere end eet bånd) i
de samme områder som ovenfor.
III) Inter-Club deltagelse.
Et certificat vil blive udstedt til den DX-club,
der har det højeste pointstal i hvert land.
For at deltage må en leder fra en sådan klub
opstille en liste over deltagende klub-medlem
mer med deres resultater.
Denne liste må indeholde resultaterne fra
både enkelt- og multi-operatør-stationer.
Enhver deltagende klub-station skal, når han
fremsender sin egen log, på denne angive nav
net på den klub han tilhører.
Certificater vil også blive tilstillet hver enkelt
operatør på hver vindende station i multi-operatør-afdelingen.
IV) Intet certificat vil blive udstedt til nogen del
tager, der har været i gang mindre end 5 timer
eller som har færre end 50 forbindelser.
9. Scoring.
Testresultatet på hvert enkelt bånd er summen af
zone og land multipliers multipliceret med QSOpoints på det pågældende bånd.
Resultatet af „All bands“ er summen af zone og
land-points på alle bånd multipliceret med summen
af QSO-points på alle bånd.
I) Enhver der sender log ind for et enkelt bånd,
er kun berettiget til opnåelsen af et enkelt
bånds diplom. Hvis mere end een enkelt bånds
log indsendes, angiv da hvilket bånd, man øn
sker bedømt.
II) Den som indsender log for to eller flere bånd,
vil være berettiget til opnåelsen af et „All
bands“-diplom. I tilfælde af klub-scores kan
alle klasser af individuel scoring benyttes til det
samlede klubresultat.
10. Zoner og kontinenter.
For kontrol af opnåede zoner og kontinenter hen
vises til A.R.R.L.s prefix-liste eller til „CQ“ (April
1953), såvel som til W. A. Z. kortene. — Kontinentale
opdelinger som for W. A. C.
Såfremt noget tvivlsspørgsmål skulle vise sig ved
rørende lokaliseringen af en bestemt station, er de
officielle definitioner afgørende.
Eksemplarer af lande- og zone-lister såvel som
contestlogs er tilgængelige fra nedenstående adresse
ved fremsendelse af selvadresserede og frankerede
kuvert — eller i tilfælde af oversøiske lande —
ustemplede post-frimærker.
11. Logs.
Alle logs må være poststemplede senest den 15.
december 1955.
International DX-Club,
P. O. Box 100,
Buchanan, Michigan, U. S. A.
Traffic-betragtninger.
Det henstilles til fremmede amatører at anvende
fuld afslutning efter hver sendeperiode, d. v. s. mod
partens og ens eget kaldesignal — i stedet for kun
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„BK“, da dette vil hjælpe med til at forringe QRM
fra stationer, der ellers vil tune ind og kalde dig.
Husk: Resultatet er baseret på det største tal af
forskellige lande og zoner, såvel som på kontaktede
stationer. Koncentrer dig ikke på kun at „worke'
U. S. A. stationer.
— thi dette er en World-Wide-Contest. —
ORU og OTC.
OTC, den første kortbølge-sender, blev oprettet
under den sidste verdenskrig i Leopoldville. Dens
fornemste opgave var at sende, hvad stemmen fra
FRIE Belgien havde at sige til det okkuperede Bel
gien og til hele verden.
OTC blev efter krigen tilsluttet Belgian National
Broadcasting Service, og fortsatte sin tjeneste, indtil
nye stationer var konstrueret i Belgien.
I august 1952 overtog ORU denne tjeneste, og
siden da har alle oversøiske udsendelser været fore
taget fra Bryssel.
ORU
har
regelmæssige
specialprogrammer
for
kortbølgeamatører.
ON4RA, Roger Allard, er Traffic Manager for
ORU’s DX-programmer, der også har bud til Dan
mark, idet der hver onsdag aften fra kl. 18 til 20
GMT udsendes specielt dansk program over ORU 5
på 6000 kc (50 m) med stationens beamantenner ret
tet mod NØ.
ORU er meget interesseret i at modtage lytte
rapporter og kommentarer og modtager også gerne
program-forslag.
Stationens adresse er:
Belgian National Broadcasting Service Station ORU,
Post Box 26, Bryssels 1, Belgien.
EDR’s skandinaviske VHF-dag.
Forsøget i fjor med at henlægge vor årlige VHFdag til samme week-end, hvor flere andre europæ
iske lande havde deres test, blev ikke helt den ven
tede cukces. VHF-testen i år vil derfor blive henlagt
til d. 20 og 21. august uden skelen til de andre lan
des arrangementer. Reglerne bliver derefter:
1. Alle licenserede stationer i Danmark, Norge, Sverig og Finland kan deltage som direkte deltagere
i testen. Det er dog tilladt at tage QSO med sta
tioner udenfor disse lande.
2. Der tillades een forbindelse med hver station i
hver periode.
3. Frekvens: 144—146 Mc/s.
4. Tider:
Lørdag d.
20. kl. 20,00—24,00 GMT.
Søndag d. 21. kl. 09,00—12,00 GMT.
Søndag d. 21. kl. 13,00—16,00 GMT.
5. Points. Der gives 1 point pr. km mellem statio
nerne. Denne udregning er ens både for telefoni
og telegrafi, der kan anvendes efter behag. Testen
vindes af den station, der opnår flest godkendte
points.
6. Kode. Der udveksles sædvanlige kodegrupper,
som f, eks. 59013, Vejrhøj, hvilket betyder, at man
hører modparten RS 59, at det er afsenderens
QSO nr. 13, og at positionen er Vejrhøj.
7. Logs. Som logblade skal benyttes EDR’s officielle
logblade. Hver deltager udregner selv sine op
nåede points til støtte for afkontrolleringen.
De færdigbearbejdede logs indsendes senest den
20. september til Traffic Department, P. O. Box
335, Aalborg.
Postvæsenets datostempel er afgørende for retti
dig indlevering.
8. Præmier. Udover B & O-pokalen fastsættes præ
miernes antal og form af EDR s bestyrelse.
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B & O-pokalen, der i 1950 udsattes af firmaet
Bang & Olufsen, Struer, skal vindes 3 gange i
træk eller fire gange ialt for at blive ejendom.
Vinder 1950: OZ8EDR, Kolding. — 1951: OZ2IZ,
Struer. — 1952: OZ2FR, Bække. — 1953: OZ2IZ,
Struer. — 1954: OZ2IZ, Struer.
Den station, der opnår flest bekræftede forbin
delser indenfor hvert land udenfor Skandinavien,
vil modtage EDR’s VHF-diplom.
OZ2NU.
Månedens diplomoversigt.
Nr. 76. OZ2PA har opnået C. A. A. nr. 1160.
„
82. OZ7BG ansøger
om C. A. A.
„
85. OZ2NU ansøger
om Aargau.
„ 103. OX3UD ansøger
om W. A. S.
„ 104. OX3UD ansøger
om WAC.
„ 105. OZ5PA har opnået DXCC med 103 lande.
„ 106. OZ5PA ansøger om C. A. A.
„ 108. OZ9DX ansøger om WAC.
„ 109. OZ9DX ansøger om WBE.

*
II.
stævne afholdt af
Jugoslavisk Radio Amatør Union
SRJ.
SRJ’s andet internationale radioamatørstævne er
nu fastlagt til afholdelse fra d. 4. til d. 7. aug. 1955
på et sted i Zagreb, der bærer navnet „
Grad". Stedet er en bevokset knold, hvorfra der er
vidunderlig udsigt over byen og Sava-flod-daien. Af
stævnets program skal vi nævne:
1. dag 4. aug.: Kl. 10: Officiel modtagelse i „Army
Club" med taler af præsidenten for SRJ, af præsi
denten for Zagrebs folkeraad samt af fremmede de
legerede. — Derefter rundtur på amatørudstillingen,
DX-contest begynder, besøg på udstillingen på „Pio
nirski Grad”. Senere UHF-møde og amatør-fest.
Lejrbål og film.
2.
dag , 5. aug.: HF Ham-møde og foredrag. Ræve
jagt nær Pionirski Grad. QRQ-test. — Modtagning og
sending. UHF-contest på Slejme-bjerget nær Zagreb.
3,5 m rævejagt på Pionirski Grad. Møde for kon
struktører af amatørgrej.
3.
dag, 6. aug.: Besøg på Radioindusarija Zagreb,
på „Rade koncar" — på Radeonick Institutet „Ruder
Bascovic“ — på Radiostudierne i Zagreb etc. Sight
seeing Zagreb. — Om aftenen stor amatørfest med
damer og show på Hotel „Esplanade".
— Nogle få meget detaljerede brochurer over be
givenheden er til rådighed for virkelige interesserede
ved henvendelse til Tr. Dept.
På amatørbåndene står følgende stationer til tje
neste med oplysninger: TUUAH-CF-DB-DC-DV og
FF.
„Første Europæiske (WAE) DX-Contest —
WAEDC 1955.“
DARC stiller sig i år som arrangør af den første
europæiske (WAE) DX-contest, — Formålet med
denne contest er at etablere så mange forbindelser
som muligt indenfor contest-perioden mellem radio
amatører bosiddende i Europa og amatører hvor
som helst i den øvrige del af verden, og for at give
alle amatører en særlig mulighed for opnåelse af
WAE.
Contesten vil blive delt i to perioder, den første
for telegrafi og den anden for telefoni.
De to afdelinger af testen afholdes uafhængig af
hinanden på forskellige datoer.

En særlig anstrengelse er gjort for at give contesten ny perspektiver af interesse for den contestminded amatdr, og derfor afviger reglerne noget fra
de. der har været almindelige gennem de senere år.
Grundet på reglernes store omfang må vi nødven
digvis dele deres offentliggørelse over nogle numre
af „OZ“; men komplette regler paa engelsk kan
rekvireres sammen med specielle fagblade fremstil
let med denne contest for øje fra:
DX Bureau,
Fuchsienweg
51, Berlin-Rudow,Germany.
Det er nødvendigt at fremsende tilstrækkelig re
turporto.
REGLER (1. del).
Par. 1. Contest perioden.
CW-afdeling: 0000 GMT 17. septbr. til 2400 GMT
18. septbr. 1955.
Fone-afdeling: 0000 GMT 24. septbr. til 2400 GMT
25. septbr. 1955.
Varighed af hver contest-periode er 48 timer.
Logs må kun indeholde GMT.
Par. 2. Frekvenser.
a) Følgende amatørbånd må benyttes i contesten:
3.5—7—14—21 og 28 mc.
b) Deltagerne må overholde reglerne i deres lande
vedrørende båndområder for CW og fone-arbejde.
Overtrædelse af disse love vil medføre automa
tisk diskvalifikation.
Europæiske deltagere i telefoniafdelingen må
overholde
båndfordelingen
gældende
indenfor
Region I og IARU.
Telefoni-trafik for disse stationer må kun
foregå indenfor:
3600— 3800 kc.
7050— 7150 kc,
14125—14350 kc.
21150—21450 kc og
28200—29700 kc.
c) Cross-band trafik er ikke tilladt.
Par. 3. Contest forbindelser og scoring.
a) En gyldig QSO er en, der gennemføres mellem en
europæisk amatør og en amatør ikke lokaliseret i
Europa.
b) Europæiske og ikke-europæiske stationer vil ud
veksle et kontrolnummer bestående af to dele.
Den første del omfatter RST eller RSM (eller
simpelt RS) rapport, og den anden del består af
3 cifre repræsenterende QSO’ens nummer.
Enhver station skal nummerere sine QSO’s kro
nologisk begyndende med 001 og fortsætter med
dem selv under trafik på forskellige bånd.
c) En station må kun kontaktes en gang pr. bånd.
d) En bekræftet (enten med OK eller R) udveksling
af kontrolnumre tæller 1 point.
e) Ubekræftede eller ukomplette udvekslinger kan
berigtiges ved at kontakte den pågældende sta
tion endnu en gang.
f) Fone-rapporter paa T7 eller dårligere giver
0 point.
(Offentliggørelsen af reglerne fortsættes i aug. OZ.)

Alle nærmere oplysninger, program m. v., for YUamatørernes meeting i Zagreb 4.— . aug. d. å., kan
fås ved henvendelse til undertegnede, der også gerne
giver nærmere oplysninger vedr. visum-formaliteter
og rejsen derned.
OZ9FM, F. M. Nielsen, Holstebrovej 33, Struer.

6

E.D.R.s landsstævne i Horsens.
E. D. R holdt landsstævne i Horsens den 4. og 5.
juni. Stævnet indledtes med et besøg på Hede- Niel
sens radiofabrik, der blev beset med stor interesse,
efter forevisningen samledes deltagerne i fabrikkens
kantine til en forfriskning. For den venlighed og
velvillighed, der ved denne og tidligere lejlighed er
blevet vist radioamatørerne, vil vi gerne sige tak
til d. hrr. direktør O. Hede-Nielsen. driftsleder B. T.
Højberg
og
ingeniør
Graugaard,
OZ7RG
samt
OZ4RU, Thomsen.
Efter besøget på radiofabrikken samledes delta
gerne
i
Håndværkerforeningens
havesal
om
de
smukt pyntede borde; her bød formanden, OZ2BF,
Henning Hansen velkommen til kammerater og
gæster, specielt til landsformanden OZ6PA Poul
Andersen, og til landsafdelingsleder OZ8JM, Berg
Madsen.
OZ6PA hyldede Horsens-afdelingen som det gode
kammeratskabs afd., der takket være organisations
talenter var blevet en af landets bedste. OZ8JM gav
udtryk på sit optimistiske syn på afdelingen. Efter
at flere talere bl. a. OZ3XA og 3FM havde haft
ordet, gik man over til den mere fornøjelige del af
festen; musik og optræden blev præsenteret på en
særdeles underholdende måde. I denne forbindelse
skal også nævnes 2FK, der gav sit bidrag til afte
nens underholdning. Efter spisning og optræden
blev der spillet op til dans, og det blev tidligt søn
dag morgen, inden den sidste QSO sluttede.
Allerede kl. 10,00 søndag skulle vi igang igen for
at bese Horsens bryghus, og det er mit indtryk, at
såvel besøget som den efterfølgende smagsprøve på
husets frembringelser tiltalte de forskellige.
Afbrudt af en middagspause fortsattes om efter
middagen med et teknisk foredrag holdt af OZ7BO.
Efter foredraget, der blev påhørt med megen inter
esse, gik man over til at afholde auktion over for
skellige radiodele skænket af OZ6EP og 7EU, drifts
leder på Hede-Nielsens fabrik, B. T. Højberg, og af
afdelingen selv.
Kl. 18,00 kunne formanden afslutte festen med en
tak til alle, der på den ene eller anden måde havde
bidraget til festens gode forløb.
Vy 73. OZ9PM, sekretær.

Frirejser
I OZ for maj måned blev det under meddelelsen
om EDR’s sommerlejr 1955 meddelt, at hovedbesty
relsen
havde
ansøgt
undervisningsministeriet
om
frirejser for medlemmer under 18 år. Der er nu
modtaget nedenstående afslag på ansøgningen, så
ledes at der i hvert fald ikke i år kan gøres mere
ved sagen, der dog måske trænger til lidt nærmere
behandling!
73, OZ3FL.
I skrivelse af 29. april 1955 har eksperimente
rende danske radioamatører andraget om godken
delse i henhold til § 6 i bekendtgørelse af 5. april
1955 om fribefordring af skoleelever m. v. som be
rettiget til med adgang til fribefordring efter sam
me bekendtgørelses § 5, stk. 2, at udsende unge
mennesker til sommerlejre.
I denne anledning skal man herved meddele, at
ministeriet under hensyn til, at landsforeningens
hovedformål ikke ses at have fornøden tilknytning
til udsendelse af unge mennesker til sommerlejre
eller på vandreture, ikke ser sig i stand til at imø
dekomme det ansøgte.
P. M. V. Alb. Michelsen.
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Det svensk-danske amatørstævne
i Frederikshavn
I sidste nr. af „OZ“ kunne der berettes om for
beredelserne, der fra svensk side var blevet gjort
til en invasion af Nordjylland en gang i august
måned, ligesom der blev betydet, at der fra dansk
side ville blive gjort forberedelser til en passende
modtagelse.
Uden i dag at kunne bringe det detaljerede pro
gram for dette stævne, kan det dog meddeles, at dei
søndag den 21. juni fandt et møde sted i Frederiks
havn, hvori deltog SM6ID. Gøteborg, samt repræ
sentanter for amatørerne i Aalborg, Hjørring og
Frederikshavn. Stævnets hovedlinier blev drøftet og
fastlagt, og et lokalt udvalg nedsat, suppleret med
afdelingsformændene fra Aalborg og Hjørring. OZ7J
er kontaktmand mellem udvalget og alle, der ønsker
nærmere oplysninger om stævnet.
Der vil i løbet af juli måned tilgå alle medlemmer
af EDR i Nordjylland en direkte indbydelse med det,
til den tid fastlagte program og øvrige oplysninger
af interesse.
Stævnets hovedlinier er:
Svensk-dansk amatørstævne i Frederikshavn.
Søndag den 14. august 1955.
Kl. 11. Samling på havnepladsen. (Ved „SESSAN“s
ankomstkaj).
Kl. 12. Amatør-frokost på et af byens hoteller.
Kl. 13,30. Rundtur til Flade kirke, Vandværks
skoven.
Kl. 15. Sammenkomst og kaffebord i „Møllekroen".
Herunder bl. a. korte foredrag om vilkårene for hen
holdsvis svensk og dansk amatør-radio. Underhold
ning.
Kl. 18. De svenske amatører sejler fra Fr.havn.
Stævneudvalget retter en kraftig appel til alle om
at slutte op om
dette stævne, og hjælpe
med til at
gøre det til en
begivenhedsrig dag. Gør
det til en
udflugtsdag for
hele familien — lad os
komme til
at hilse på dem
alle sammen.
OZ2NU.

VHF-

amatøren

2 meter.
2 meter klubbens test i juni måned blev en stor
succes. Vejrforholdene var bedst mulige, og der var
til og med gode conds. Her fra Danmark blev der
worked såvel Stockholm som Oslo og Hannover!
Deltagerantallet var stort, men nogen egentlig over
sigt findes endnu ikke (den 4. juli). OZ5AB fra
Vejrhøj er her tipset som vinder, men vi får se.
Der var mange stationer igang i København — og
det var tydeligt, at senderne havde været ude af
drift et stykke tid, for det var ikke lige godt, det
der kom ud! Til august vil vi forsøge at bringe re
sultaterne og yderligere kommentarer til testen.
2 meter klubben. I juli intet mode! Ved sidste
møde demonstrerede 7HB og 1PL for første gang
amatørfjernsynsudsendelser.
7HB
sendte
fra
sin
QTH til mødelokalet (ca. 10 km) et testmønster på 2
meter, og efter nogle besværligheder med den ret
interimistiske
modtageropstilling
lykkedes
forsøget,
som vakte stor interesse. Vi kan vist roligt sige, at
7HB er den første skandinaviske amatør, der har en
fjernsynssender. Nu går 7HB blot og ønsker sig et
rigtigt rør til et kamera — men så må vi vist have
ham flyttet væk fra 2 meter båndet?
Vy 73 de OZ9R.
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Fjernsynsstation København.
Stationen er placeret på et af de højeste punkter
i
Københavns
umiddelbare
nærhed.
Nærmeste
naboer er det gamle Tinghøj batteri og Falck-stationen på Vandtårnsvej.
Terrænhøjden ved antennefundamentet er 49 m.
Mast + fundament er 202 m høj. Hertil kommer an
tennesektionens højde, som er 15 m, således at an
tennens øverste punkt er 266 m over havets over
flade. Masten, opbygget af massive stålstænger, har
et trekantet tværsnit med en sidelinie på 1,40 m;
vægt 70 tons.
Billedsenderens effekt er 3—4 kW, medens lyd
senderen er på ca. 1,5 kW. Antennen koncentrerer
udstrålingen i vandret plan, således at billedsende
rens effektivt udstrålede effekt er 10 kW, som er det
maksimum, der er fastsat i frekvensplanen af hen
syn til andre stationer på samme frekvens.
Stationen sender på kanal 4, d. v. s. 62,25 MHz for
billede og 67,75 MHz for lyd. Linietallet er 625,
svarende til den i de fleste europæiske lande an
vendte norm.
Billedet overføres fra radiohuset til stationen ved
hjælp af et midlertidigt opstillet mikrobølgeudstyr,
som senere vil blive afløst af et specialkabel fra
radiohuset, via telefonhuset i Borups Alle til fjern
synsstationen.
Der kan ikke angives nogen bestemt rækkevidde
for stationen, idet billedet bliver gradvis ringere,
når man kommer ud over en vis afstand. Ifølge fore
tagne beregninger vil modtagningen være tilfreds
stillende ud til ca. 65 km afstand, forudsat der ikke
er lokale støjkilder og der benyttes en H-antenne
anbragt frit i ca. 10 m højde. Men iøvrigt vil mod
tageforholdene afhænge stærkt af terrænet og andre
lokale forhold.
I Odense modtages stationen ofte med fin kvalitet.

Ny håndbog fra Tage Schouboe.
Masser af ny radioartikler er fremkommet i de
senere år, ikke mindst indenfor fjernsyn, FM, VHF
og forstærkertekniken. Det er derfor nødvendigt, at
bringe kendskabet til disse ny artikler ud til for
brugerne, og her er Schouboes ny katalog — eller
håndbog — som den jo rettelig er — en stor hjælp.
Ved at blade i den store flotte bog glæder man
sig ved at se, at mange specialartikler nu fremstil
les herhjemme, og ikke mindst den eksperimen
terende radioamatør kan i håndbogen finde alle de
ting, som tidligere kun fandtes i amerikanske an
noncer.
Som sædvanlig indeholder den ny håndbog en
mængde tekniske oplysninger, foruden et væld af
smukke illustrationer.

Nyt radiofirma
En kendt amatør og en skattet medarbejder ved
OZ, teknisk redaktør Paul Størner, OZ7EU, be
gyndte tirsdag den 5. juli selvstændig virksomhed.
Sammen med en kollega genåbnedes Platan Radio,
under nyt navn: „T. V. Radio" Set. Jacobsvej 7,
Ballerup. Firmaets specialitet er bygning og service
på
skibsanlæg
og
måleinstrumenter,
selvfølgelig
sideløbende med al anden service og forretning.
Vi ønsker det ny firma held og lykke i fremtiden.
5AC.

D X - J Æ G E R E N v. OZ7BG.
Maj måneds gode DX-forhold fortsattes juni igen
nem med en lang række fine åbninger hele vejen
rundt. Som det vil ses af nedenstående rapporter,
har de hjemlige DX’ere forstået at gøre god brug
af dem.
3,5 Mc. 4- DX.
7 Mc CW:
OZ9PP er ny i DX-jægeren, men introducerer sig
smukt med LU1AR 0130. LU6WD 0150. PY1RW 2240.
PY2QH 0015, PY6FN 2305. EA9BJ 0055., EA9AP 2305.
PY8CO 2230, W3BVN 0130, OY7ML 2320, VP9BL
0015, KP4DA 0200, TF3MB plus 9S4. LZ, CO og GC.
OZ2N er igen aktiv efter længere tids QRT. På
dette bånd er bl. a. lavet KP4DH. LU1AP, LU3DAB,
PY3QX. VE1FR.
14 Mc CW:
Det er jo som altid dette bånd. der tager broder
parten af aktiviteten, se blot f. eks.:
OZ5PA med 4S7TM. HP1EH, JZ0AG, PJ2AE,
ST2AC. UA3KAH. VE8YC, W6OXS/VP2. VP5BM,
VP7NG, VQ2SB, ZA1KAD. ZD3A og YA6GAL. Lad
os håbe, at ZA og YA er ok, Poul!
OZ60J var ikke sen til at snuppe CR6AI, CT2BO.
FM7WD. JA1AA. -1CJ. -2AT, -4HG, -9AG, OD5AZ,
OQ5HI, KR6LJ. KP4DH, PJ2CE, 9S4RM, 3V8AN.
ZE5JE. -3HE, FQ8AA. VS6CW, YV5FL, VQ4FM,
VE2RD. VS7NM, -2ET, ZP4AY, TF6WAK.
En anden Nykøbing F.-mand.
, fik ZD6RM,
CR5AI, JA6AA. CE3RE. OY2Z, VK4YP, -4KJ, -3PG,
VS6CT. -6CO, CX5CO, -7CM. KH6CD, -6ES. VP9BL,
-6PJ. KZ5BC, KP4DH, XW8AB (Laos), KV4AA.
CP3CA. W60XS/VP2, LB8YB.
OZ4LP er nu kommet paa 14 Mc og åbner med
CE2GB. LU90D, -4HU. -7DN, -6HA. ET3GB. 3V8AN.
ZB1FF, KP4ACM, VE1EK + Wl-2-3-4-5-7. 4LP kom
mer snart i gang med en HB9CV-beam!
OZ2N: ZS2AT, OQ5PU, JAØCA, -2LC. -5AB. -6AO,
KL7DH,
KA5CW,
KV4AA,
KZ5IF,
VK2-3-4-5.
LUØBAD, VS6CO, TI2PZ, SU1REC, CT2BO, YV5BJ.
PY7ACQ, -6FI og et nyt land med DU1OR.
OZ7BG fik to ny med W60XS/VP2 018 23, og
KJ6KW 080 17, desuden HR1RL 083 22. TI2PZ 025
24, JA7AB 024 18, -6HK 072 16, W6EYJ/VK4 014 22,
CE7AK 020 22, VS6AK 040 23. + mange LU omkring
22—24 DNT.
21 Mc CW:
Her er OZ3FL eneste mand med HS1P, LU4DEX9DAZ, OY7ML, VQ4EO og 4RF.
28 Mc
har været åbent for short-skip, og OZ7BA har
fået bl .a. med cw: G, GI og SM. Med fone: DL, G,
HB og OH.
ARRL meddeler:
Tilføjelse til DXCC-listen: FW8 Wallis and Futuna
Islands. Zone 32. Oceania. Tannu Tuva slettes af
DXCC-Listen!
W6OXS/VP2 strandede på Tortola Islands i Leewards-gruppen
undervejs
til
PJ2M(Holl.
Sint
Marteen). For dog at få noget ud af turen, kørte han
fra Tortola d. 26. og 27. juni. Tæller altså for Leeward Islands!
4W1AR hørtes hos OZ3FL d. 10. juni på 14080 kc
kl. 22,00. Opgav QSL via W3GRF.
XW8AB—QTH HRF Vientiane, Laos — menes at

være særskilt land, men ARRL har så vidt vides
endnu ikke truffet foranstaltninger til godkendelse
heraf.
JA-stationer har rapporteret QSO med ekspedi
tionsstationen LU0MA på bjergbestigning i Nepal!
EA9AR påtænker Ifni-ekspedition.
DU7SV er på 3520, 7020. 7040, 14080, 14200. 21250
og 28500 kc.
HB1MX/HE blev tvunget til at udelade /HE i sit
call. HB1MX vil i fremtiden arbejde fra Liechten
stein under dette call. HE calls er reserveret for HEstatsborgere, af hvilke kun HE9LAA er aktiv.
DL4OR har opgivet sin HV-ekspedition. Besvær
lighederne ved at få tilladelse umuliggjorde det.
PX1YR er nu i gang på 14-fone med en ny 3-el.
beam.
CE3AG er for tiden på en tur i USA og Europa.
Lad os håbe. vi får Luis at se her i OZ!!
Den velkendte DX’er KL7AFR kom i aviserne for
nylig,'da hans boring efter vand i stedet ramte en
naturlig gaskilde.
Det var vist, hvad jeg kunne finde på i denne må
ned. God ferie med masser af DX. — Erik 7BG.
Læserne skriver:
Herr Georg W. Olesen. Gennem mange år har jeg
fulgt Deres iøvrigt udmærkede blad „Radio Ekko“.
og forhen da De udgav „Populær Radio“ m. m. fulgte
jeg Deres artikler med interesse, men nu må jeg
have lov til at protestere over Deres artikel i sidste
nr. af „Radio Ekko“, hvori De forherliger „Pirater
ne" på bekostning af de øvrige amatører med lovlig
licens.
De forstår ikke P. & T.s forlangende om, at en
amatør skal kunne køre C. W. Jeg skal lige korri
gere Deres udtalelser. For det første har amatørerne
„desværre" ikke eneret på de tilståede bånd, og da
dette er tilfældet, er det indlysende, at hvis man
hører en livsvigtig korrespondance på båndet, må
man være så godt inde i telegrafi, at man omgående
stopper sin sender. De skriver, at P. & T. ikke sva
rer på forespørgsler angående det „urimelige" krav
om C. W.-færdighed, ja jeg forstår så udmærket, at
„Væsenet" ikke gider svare på et så dumt spørgs
mål, for når een kan spørge om sådant, kan man gå
ud fra, at vedkommende overhovedet ikke ved, hvad
en sender og dens brug er til.
Det andet angrebspunkt går ud på at der er en
forening, der har eneret på at udstede morseattester,
og med al ønskelig tydelighed fremgår det af Deres
artikel, at disse mennesker ser igennem fingre med
aspiranterne.
De kan ikke være en sådan uartighed og uviden
hed med forholdene bekendt. Ved De ikke, at prø
ven kan aflægges for andre myndigheder end EDR?
Hvis ikke, kan jeg oplyse Dem om følgende — for
i hvert fald de københavnske amatørers vedkom
mende blev såvel kursus som prøve i år afholdt
under militærets signaltjeneste i Ryvangen, og det
var, kan jeg roligt sige, både en grundig og fuldt ud
retfærdig prøve, der blev afholdt med både beståede
og dumpekandidater m. m.
Forrige år blev prøverne ledet af en af P. & T.s
lærere i telegrafi, og jeg tror De kan spørge enhver
på dette kursus, om der blev givet noget lemfældigt.
Herr Georg W. Olesen, hvis De vil bevare Deres
gode omdømme, så må De enten komme frem med
konkrete tilfælde, hvor De ved, at der er blevet
svindlet med prøverne eller også give de øvrige
amatører et dementi af Deres fremsatte beskyld
ninger
O. Olsen, 5802. OZ6KO,
København, den 27. juni 1955.
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Den store midtjydske rævejagt
Lørdag den 13. august kl. 20.00. Søndre an
læg, sendetid kl. 20,00—23,30. Søndag den 14.
kl. 8,00, sendetid kl. 9,00—11,30. Kort: 22 (gene
ralstabskort Herning). Kompasmisvisning op
gives før starten. Pris pr. deltager kr. 3,00,
men så får også observatøren præmie. Motor
køretøj

kan

stilles

til

rådighed

af

tilslutning til afdelingens foredrag i juni, og her
ved sæsonens afslutning bringer vi medlemmerne
en tak for interessen. I løbet af sommeren er det
meningen at modernisere 7AMG’s PA-trin, og køre
med 807. og hvis tilstrækkelig mange medlemmer
begynder at bygge pejlemodtagere. skal vi også se
at få en rævesender i gang.
Torsdag den 4. august begynder vi igen med en
klubaften, og torsdag den 11. august fortæller 3WP
om sin tur på motorcykle i Tyskland. Torsdag den
18. august: Klubaften, og lørdag den 27. august har
vi planlagt en tur til Sorø; man bedes tilmelde sig
hos bestyrelsen.
God ferie, 73, 6IA.

Herning

Motorsport. Endelig regner vi med at se fyn
boere herovre; vi må vel for en gangs skyld
se jer på udebane.
Henvendelse til OZ2EM, Østergade 35, tlf. 887.

Horsens. Afdelingen afholder sin årlige general
forsamling torsdag den 25. august. Mødested og tids
punkt bekendtgøres senere.
Sekretær, OZ9PM, A. P. Mikkelsen, Tordenskjolds
gade 16, 3. (tidligere sekretær, Elsa Thomsen, afrejst
til København for at overtage en stilling i S. A. S.

Vy 73. EDR. Herning.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afdelingen holder møde to gange om måneden.
Foreningslokalerne er: Frederikssundsvej 123, Re
staurant punkt 1. Tlf. Bella 7626. Qsl Centralen er
åben fra kl. 19,30—20,00. Kl. 20,00 begynder møderne.
Alle oplysninger om foreningens virksomhed fås på
mødeaftenerne hos formanden eller den øvrige be
styrelse.
Formand:
OZ2KP,
Hvidovre 667. — Sekretær
OZ5GB. — Kasserer OZ8Y, Bella 7480.
Programmet:
Afdelingen holder sommerferie indtil den 29. aug.
Nærmere om efterårets program vil fremkomme i
august OZ.
Siden sidst:
Rævejagten søndag den 19. juni var velsignet med
pragtfuldt vejr, hvad der fik ræven til at tage på
skovtur, idet positionen (bortset fra første udsendel
se) var henlagt til Ganløse Orned. Vi havde den for
nøjelse at se et Helsingør-hold deltage og opnå en
fin placering i jagten. Der var foruden de sædvan
lige flotte plader og præmier udsat en ekstrapræmie for bedste pejling til første udsendelse. OZ2AX
og OZ7YZ var som sædvanligt ubeskedne, idet de
foruden
førstepræmien
tillige
kaprede
ekstrapræmien (godt klaret, rævejægermester!), løvrigt var
rækkefølgen
herefter
OZ8CP,
OZ9WH.
OZ8I.
OZ2ZZ og OZ7T.
Med hensyn til kommende rævejagter henvises til
det tidligere offentliggjorte program eller til di
rekte henvendelse til OZ1SA eller OZ9AD, der be
svarer alle spørgsmål desangående.
X y 73, OZ5GB.
Amager. Møderne afholdes torsdag kl 20 i klub
lokalerne. Strandlodsvej 17, Kbh. S. — Formand:
OZ7NS, Herkules Alle 2. Kastrup, tlf, 50 26 67.
I betragtning af sommervejret har der været god
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Rævejagter.
Torsdag den 21. juli fra kl. 20,00—22,00. Mødetid
kl. 19,15 — start kl. 19,30, første udsendelse kl. 20,00,
slut kl. 22,00.
Lørdag den 13. august fra kl. 22.00—24,00. Mødetid
kl. 21,15 — start kl. 21,30, første udsendelse kl. 22,00,
slut kl. 24,00.
Torsdag den 1. september kl. 20,00—22,00. Mødetid
kl. 19,15 — start kl. 19,30, første udsendelse kl. 20,00,
slut kl. 22,00.
Til alle jagter er mødested havnen neden for Gas
vej.
Vy 73. OZ9PM, sekretær.

☆

Store fynske rævejagt
Der var i år tilmeldt 25 hold fra forskellige egne
i landet. Vejret var fint og efter årstiden var for
holdene gode, men det betyder jo ikke, at ræven
lå gemt på alfarvej. Natjagten om lørdagen bød på
et godt eftersøgningsarbejde fra jægernes side, for
ikke at tale om dagjagten søndag, hvor ræven lå
godt camoufleret i skovbunden; til eksempel kan
nævnes, at flere jægere 5—6 gange travede op og
ned ad ræven uden at opdage ham. Efter jagten
samledes alle jægere med observatører på Ørbæk
Kro, hvor man spiste den medbragte mad. OZ3XA
bød jægere og observatører velkommen og udtalte
sin glæde over, at så mange udenbys jægere havde
efterkommet indbydelsen, hvorefter OZ3XA over
rakte pokaler og sølvplader til vinderne, som blev:

OZ6OK får overrakt vandrepokalen af OZ3XA.

Natjagten: Nr. 1, OZ6OK, nr. 2, OZ7U og på dag
jagten: Nr. 1, OZ5MF, nr. 2, Gunnar Jensen, Kolding.
Bedste sammelagte tid: Nr. 1, OZ6OK og nr. 2
OZ3RQ.
Odensepokalen blev vundet af OZ7NF, som blev
bedste odensenaner. En flidspræmie, bestående af
en rigtig ræv, blev tildelt OZ3SM-OW, som havde
placeret sig som nr. 18 i det fine selskab. Som en
opmuntring blev der uddelt et par sølvplader og en
del diplomer for godt arbejde i marken. Herefter
takkede OZ3XA endnu engang samtlige deltagere
og udtalte et på gensyn til næste år.
*
Turneringen om fynsmesterskabet i rævejagt star
tede den 19. maj med en for rævejægerne ganske
uvant gunstig lejlighed for at „støve" ræven op.
Ræven, alias OZ3XA, var nemlig kørt fast i pløre
og i sin iver for at sikre sig, at så mange jægere
som muligt kom ind, havde han placeret sig umid
delbart ved bilen.
Her ses jægernes ihærdige anstrengelser for at
hale ham fri igen.
3SN.

Odense. Husk mandag den 18. juli kl. 20,00 præcis
i lokalet, Hunderupvej 28.
Program:
Opstilingsmøde for valg af kandidater til hoved
bestyrelsen. — Mød talrigt op!
73, OZ8JR.

blandet humør, solskin fulgte med regn. Vi ankom
alle i god behold og var på vej op til kroen, da
OZ6RL pludselig fandt ud af, at toget var ved at
køre med hans madpakke — en resolut handling —
ind og ud af det kørende tog — hvad ellers! Kaffen
fik vi i kroens festsal. OZ3XA bød velkommen og
takkede for den gode tilslutning. Da det begyndte
at regne, kunne vi ikke få kaffen i det grønne,
men efter kaffen tog vi revance. Alle blev som
børn, keglespil, ringspil og meget andet, men tiden
iler, og det blev snart ved den tid, da den med
bragte madkurv skulle frem.
Vi havde endnu et par hyggelige timer, inden vi
igen vendte næsen mod Odense. Det blev, hvad
man forstår ved en rigtig familieskovtur; vi mo
rede os dejligt og kom for en stund ud af hver
dagen.
Lad os gøre det om til næste år!
73, OZ8JR.
Sorø. 19. juni afholdt afd. en udflugt i strålende
vejr; der var samlet 30 deltagere. Turen foregik pr.
bus gennem Vestsjællands smukkeste egne til radio
fonistationen i Kalundborg. Her mødtes vi med en
del amatører fra Vestsjælland og sammen fik vi
forevist stationen, hvor vi så og hørte en masse
interessante ting, der vel fik en og anden til at
sende 80 m senderen en stille tanke. Vi vil gerne
takke P. & T. samt personalet på stationen, for den
venlige imødekommenhed, der her blev vist os.
Efter at have spist medbragt mad på Vesterlyng
ved Sejrøbugten, gik turen ved solnedgang mod
Sorø, hvor kaffen dannede afslutning på en helt
igennem fornøjelig dag.
22. juni afholdtes ekstraordinær generalforsam
ling. — Regnskabet, som viste en omsætning på ca.
4000 kr., godkendtes enstemmigt. Bestyrelsen udvi
dedes fra 3 til 5 mand, og kontingentet steg fra 3
til 5 kr. årligt. Formand blev 1WW Jan Garly, næst
formand 50G Ole Geleff, sekretær 4NO N. Nørgaard-Olsen og teknisk leder Erik Larsen. Kassere
ren var ikke på valg. Deltager i den til tider livlige
diskussion var bl. a. 2PU, der skønt boende i Hol
bæk er ivrig deltager i de fleste af vore sammen
komster.
I juli fortsættes sommerferien, men der er stadig
hyggeaften hver onsdag på „Borgen".
73, 1WW.

Skovturen ud i det grønne den 2. juli.
45 deltagere samledes ved Park Hotel, og i samlet
flok drog vi over til det ventende tog, som bragte
os ud til Slukefter Kro. Vejrguderne var den dag i

NYE MEDLEMMER

Familieskovturen 2.

1955.

Følgende har i juni måned 1955 anmodet om op
tagelse i EDR:
6370 - Tage Hansen, Kronprinsensgade 8, Nyborg.
6371 - OZ6JH, Jens Hansen, Mosevej 9, Frederiks
havn.
6372 - Frede Christiansen, Jernbanevej 19, Ejby st.
6373 - Knud Lauridsen, Suenssonsgade 7, stk. Kbh. K.
6374 - H. A. Jensen, GI. Landevej 3, Eskholt pr.
Vejle.
6375 - V. Overgaard Glud, Uffesvej 12, Kongsvang
pr. Aarhus.
6376 - P. E. Juel Pontoppidan, Nærum Vænge 36, 2.
th., Nærum.
6377 - Knud Adoifsen, Drewsensvej 8 A, Odense.
6378 - Fru Elise Adoifsen, Drewsensvej 8 A, Odense.
6379 - R. V. Kastberg, Ramme st.
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6380 - Louis Kassow, m/t Regina Mærsk, c/o A. P.
Møller, Kgs. Nytorv 8, Kbh. K.
6381 - Jørgen Barsøe, Kolding Landevej 84, Vejle.
6382 - Poul Buus Jensen, Voldum, Randers.
6383 - OZ5ZZ, J. Biesbjerg Hansen, radiostationen,
kasernen, Roskilde.
6384 - Robert Storgaard, Blæsbjerggade 2, Kolding,
u. afd.
6385 - OZ1LC, E. L. Cohen, Adelgade 96 B, 5.,
Kbh. K.
6386 - Ove Jens Bagge, Krogebjei'g 41, Vanløse.
6387 - Ejvind Bøgh Pedersen, Ramme st.
6388 - OZ9HT, Holger Tidemund, GI. Byvej 25,
Kokkedal.
6389 - Børge Christiansen, Læsøvej 2, Næstved.
6390 - Bjørn Thorsøe, Bakkevej 21, Virum, u. afd.
Tidligere medlemmer:
772 - N. C. Nielsen, Amagertorv 33, Kbh. K.
4487 - OZ9EC, Einar Christensen, Chr. Hansensvej
5, Skjern.
5248 - Hother Bronnee Sørensen, Skelstrup, Maribo.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
som medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
953 - OX3HN, Halfdan Nielsen, ex-OZ2HN, Julianehaab, Grønland, ex Kbh.
1245 - OZ7BD, K. Bentsen, Kløvervang 26, Hørs
holm, ex Kbh.
1380 - H. Daugaard, Algade 53, Nykøbing Sj., lokal
1606 - OZ2RA, Rs. Therkelsen, Sønderbrogade 51,
Horsens, lokal.
1689 - OZ1FG, F. Gadmar, Langesvej 28, 1., Hillerød,
lokal.
1921 - OZ1BJ, Elvin Jæger, Toftsvej 38, Esbjerg,
lokal.
2224 - OZ9KL, Ejnar Simonsen, Sdr. Ringgade 15,
5., Aarhus, ex Aabyhøj.
2552 - OZ3JL, J. Petersen Lauritzen, Præstekærsvej
12, st., Brønshøj, ex Tønder.
2663 - S. Chr. Hansen, Kragsvej 49, Horsens, lokal.
2972 - OZ5OF, Ole Flensborg, Carinavej 6, Aarhus,
lokal.
3679 - OZ1OP, Oluf Petersen, Frydsvej 6, Frederiks
værk, lokal.
3723 - OZ8OK, E. Galsgaard, Aalekistevej 63, 2.,
Vanløse, lokal.
3836 - OZ3SG, S. Sommer, Birkeengen 8 st., Dragør,
lokal.
3915 - LA5BA, Franz W. Golle, Osearsgt. 4, Stavan
ger, lokal.
3955 - OZ1CF, Chr. Farstrup Christensen, Lundegård
savværk, Præstø, ex Snekkersten.
4037 - OZ9O, telegrafistmath H. Olesen, certifikatskolen, flyvestation Værløse, ex soldat.
4242 - OZ9BX, telegrafist B. Malmgart, m/s Mette
Skou, c/o rederiet Ove Skou, H. C. Andersens
Boulevard, Kbh. V., ex Silkeborg.
4349 - ex-OX3AP, Poul Andersen, Kirsebærvej 13,
Nykøbing Falster, ex Grønland.
4416 - OZ7UM, Chr. Quortrup, Nørrevold Apotek,
Nyborg, ex Kbh.
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4509 - OZ3NS. S. Chr. Nedergaard, Nørre Alle 20,
Silkeborg, lokal.
4992 - OZ1OH, Ove Hvass, Kong Eriksvej 18. Ska
gen, ex Kbh., u. afd.
5044 - OZ5CB, Chr. Buhi, Falkenborghus, Frederiks
sund, lokal.
5094 - OZ3HW, Knud Stage, Baldursvej 7, Hjørring,
lokal.
5233 - Jørgen Thomas, Strandboulev. 32, Kbh. Ø.,
lokal, u. afd.
5272 - OZ3NI, K. J. Nielasen, Cæciliavej 27, 3.,
Kbh. Valby, ex Vejle.
5311 - OZ6AO. A. O. Olesen, Vejlesøvej 42 B, Holte,
lokal.
5322 - OZ5WK, 258359, Wagner, 2. PAK. kp., 2. tg.
rg. Langelandsgades kaserne, Aarhus, ex
Aabenraa.
5487 - RK. 258607, Hansen, 2. TGB.’s RAK., Lange
landsgades kaserne, Aarhus, ex Vejle.
5534 - OZ2PE, B. E. Petersen, Havnen 4, Nykøbing
Mors, ex soldat.
5934 - Erik Lund, Ødum brugsforening pr. Aarhus,
ex soldat.
6029 - OZ9LM, P. Gjerding, c/o A. Justesen, Vester
marie pr. Rønne, ex soldat.
6320 - Erling Rasmussen, Skanderupgade 1, Skan
derborg, ex Stilling.
6326 - D. Sloth-Nielsen, Sygehusvej 2, Rønne, lokal.
6336 - Preben Jørgensen, Grønnevej 22, Taastrup,
lokal.
OZ
Tidsskrift for Kortbølge-Radio
Udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør (ansvarlig) OZ5AC, A. Tommerup Clausen,
Enighedsvej 30, Odense. Tlf. 10.439. Hertil sendes alt
øvrigt stof, som må være redaktionen i hænde senest
den l. i måneden.
E. D. R.
Eksperimenterende danske Radioamatører
Stiftet 15. august 1927
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.).
Giro konto 22116.
•

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ2KP,
K. Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, Valby, Hvid
ovre 667. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar
Pedersen, Alekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. Traff.
Dept.: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI. Hasse
ris, Aalborg, Skalborg 155B. Landsafd.-leder: OZ8JM,
Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, Randers 3400 (dag).
OZ3XA, A. P. Hjorth-Jacobsen, Karen Brahesvej 11B,
Odense, Odense 2377. OZ2GK, G. B. Krogsøe, Rindby,
Nordby, Fanø, Fanø 223. OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, Horsens 2096. OZ2LF, B. Erwing,
Peter Sabroesgade 10, Kbh. SV, Eva 5228y. OZ5KD, K.
Dantoft, Tværgade 3, Struer, Struer 600 (dag). OZ5KN,
K. Normann, Strandbouievarden 54, Nykøbing F., Ny
købing 620 (dag).
Kassereren:
O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, telefon 2437 y,
Nykøbing Falster.
QSL-Centralen:
Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.
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.
*

Eftertryk af OZ’s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

