
Ved redaktørskiftet
Det er med oprigtigt vemod, vi den første 

april siger farvel til vor mangeårige hoved
redaktør A. Tommerup Clausen, OZ5AC.

Det er mange gange, 5AC har bebudet sin 
afgang, men hver gang har hovedbestyrelsen 
indtrængende bedt ham fortsætte, fordi vi 
ikke vidste, hvorfra vi skulle få en mand, der 
kunne erstatte ham. Og 5AC blev gang på 
gang. Han ville ikke skabe vanskeligheder for 
OZ.

I det gamle bladhus, hvor 5AC har sin ger
ning, blev større og større opgaver lagt på 
hans skuldre, og med de større opgaver fulgte 
udvidet ansvar og arbejde. Derfor måtte 5AC 
tilsidst opgive redaktørposten, at ikke den 
sidste rest af fritid skulle tages fra ham.

Det var i 1944, at 3U hentede 5AC ind til 
redaktørposten. Det var et fremsynet og godt 
valg. Det var ikke de nemmeste vilkår at be
gynde arbejdet under. Fjenden stod i landet 
og skelede mistænksomt til al amatørvirksom
hed og til alt, hvad der blev trykt. Vor for
ening førte en meget tilbagetrukken tilværel
se. Ingen møder, ingen sendevirksomhed, in
gen QSL-kort og ingen uddannelse af nye 
amatører. Hele amatørbevægelsen sov sin 
vintersøvn under devisen: Vente, vente, bare 
vente. Men under dette udkom OZ måned

efter måned, trods de største vanskeligheder 
og markerede, at foreningen stadig var livs
kraftig og kun ventede på en ny tid. Og for
året kom, og med det et frit blad i et frit 
land og stærke kræfter rede til at føre ama
tørbevægelsen frem til nye højder. Men van
skelighederne var langtfra overvundne. Pa
pirrationeringer og prisstigninger krævede 
forsigtighed og fremsynende dispositioner, og 
her ydede 5AC med al sin brancheerfarenhed 
foreningen store tjenester.

Tolv år har OZ5AC været foreningens ho
vedredaktør. Det er et langt åremål at stille 
til rådighed for sin hobby og sin organisation. 
Vi ved jo alle, at den løn, han fik, kun var af 
symbolsk art, men at det, der drev værket, 
var kærlighed til amatørbevægelsen og fag
mandens lyst til at skabe det bedste, hånd
værket kunne yde. Og det må siges, at i hans 
tid blev OZ det smukke og noble blad, som vi 
alle kan være stolte af. 5AC overdrager nu 
bladet til sin efterfølger, men hans indflydel
se vil mærkes langt fremover i tiden der kom
mer. En ny mand træder til, og han vil ud
fylde de rammer, som 5AC skabte.

Vi er alle OZ5AC megen tak skyldig, og 
som foreningens formand bringer jeg denne 
tak på alle medlemmernes vegne, men jeg
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Præmiekonkurrencen.
Den i november 1955 omtalte præmiekon

kurrence har ikke givet det resultat, som be
styrelsen og TR havde håbet. Der er kommet 
en del ting frem, de er allesammen værdige 
til optagelse i OZ, og vil fremkomme i de nær
meste måneder. Vi begynder i dette nummer 
med en konstruktion af et PA-trin af OZ7NU 
og OZ7SU. På opfordring fra forskellige sider 
har vi udsat fristen for indlevering til den 1. 
april 1956, og vi håber på. at endnu nogle vil 
komme med i opløbet. Engang i april måned 
vil dommerkomiteen så samles og tage stil
ling til præmiernes fordeling.

Men, OM, Du kan altså nå det endnu! På 
med vanten! OZ7EU.

Vor gamle redaktør 
OZ5AC.

bringer også en tak fra alle de fra vore skif
tende bestyrelser, som gennem arbejdet for 
EDR kom i nøjere kontakt med 5AC. Vi lærte 
at kende en nobel og helstøbt personlighed, 
som vi er stolte af at kalde vor ven.

Det bliver et savn for os, ikke mere at have 
5AC på redaktørposten, men vi er glade for 
stadig at have ham i baggrunden i det gamle, 
solide bladforetagende, hvor OZ hver måned 
ser dagens lys og vi siger endnu engang tak 
for de mange gode år og ønsker held og lykke 
med den krævende gerning, 5AC nu ene og 
alene vier alle sine kræfter.
OZ6PA.

☆

I de ca. 12 år, redaktionen af OZ har været 
betroet mig af de skiftende hovedbestyrelser, 
har jeg bestræbt mig for at skifte sol og vind 
lige, men det er ikke let at gøre alle tilfreds. 
Glæder har jeg haft mange af — og undgå 
skuffelser kan man vel ikke forlange. Der vil 
altid være amatører, der synes, at det kunne 
gøres bedre — i hvert fald anderledes. Og 
det er jo så sandt som skrevet. Men trods 
skuffelser har det glædet mig at arbejde for 
OZ og for EDR, og det vil sikkert blive et 
savn for mig, når jeg ikke mere skal skabe 
et OZ hver måned.

Jeg bringer ved min fratræden en tak til 
OZ’s mange medarbejdere og en tak til de 
skiftende hovedbestyrelser, der — når jeg 
var ved at miste modet — opildnede mig til 
at fortsætte.

Det har ikke manglet på opfordringer den
ne gang til at se tiden lidt an — måske jeg 
kunne komme på andre tanker! Men nu skal 
det være slut. Fra næste nummer af OZ træ
der vor ny redaktør til. Jeg håber, han må 
finde glæde ved arbejdet for OZ, og at dette 
må blive til gavn for kortbølgeamatørerne.

Jeg sender mine mange venner landet over 
de venligste hilsener med tak for samarbejdet 
gennem årene.

A. Clausen, OZ5AC.

OZ ny redaktør ved radioen i sin flyvemaskine.

Fra 1. april d, å. har hovedbestyrelsen an
taget hr. journalist Arne Christiansen til re
daktør af OZ. Den ny redaktør er en første 
klasses journalist, en frisk mand, flyver om 
en hals! Har VHF-certifikat. — Har hver mor
gen under hele den lange isperiode fløjet avi
ser til de sydfynske øer.

Vi tror, at vi har fundet den rette mand og 
byder Arne Christiansen velkommen til ar
bejdet for danske kortbølgeamatører.

Redaktionens ny adresse:
Arne Christiansen, 

Gyldenstenvej 10, Odense.
Telefon Odense 12.335.
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Lineær PA med 4 stk, 1625 i parallel gitterjordet
Billig QRO til A-licensen.

Af Niels Amnitzbøll,OZ7NU, og Louis Nielsen,

Det er sikkert ikke ualmindeligt, at ama
tører har et større ensretteranlæg end de kan 
udnytte med den sender, de i øjeblikket kører 
med, et poweranlæg, der i sin tid blev lavet 
med henblik på den „store“ sender, som de 
af mange forskellige grunde aldrig har fået 
lavet. Det var i hvert fald situationen her. 
Der forelå en ensretter med 600 eller 1200 
volt og temmelig mange milliampere, og den 
blev brugt til at drive en enkelt stakkels 807 
i klasse B med ESB eller AM eller CW eller 
PM, som det nu kunne falde, og det gav altså 
for lidt DX. I vor søgen efter et PA-trin, der 
tiltalte vor økonomiske sans — og vor doven
skab — faldt vi over den i det følgende be
skrevne lineære forstærker, som først er be
skrevet i QST, juni 55, af W9SAR og W9MOW.

Forstærkeren indeholder 4 stk. 1625 i paral
lel, koblet som gitterjordet forstærker med 
pi-led i anodekredsen. Et gitterjordet trin har 
den tiltalende egenskab, at det er „født“ sta
bilt, fordi det har en meget lav indgangsim
pedans og kræver stor styreeffekt (10—15 °/o 
af udgangseffekten), så eventuelle parasit
svingninger ikke har en ærlig chance for at 
komme til udfoldelse. Endvidere går den store 
styreeffekt ikke tabt, men går (minus det nor
male gittertab) lige lukt igennem trinet til 
antennen.

Små beam-tetroder som 807 eller 1625, der 
ikke kræver særlig store anodespændinger, 
har, set fra synspunktet gitterjordet kobling, 
den skavank, at beampladerne (fanggitteret) 
er indvendigt forbundet til katoden og derfor 
helt ødelægger den fine skærmvirkning af det 
jordede gitter. Det viser sig imidlertid, at den 
interne forbindelse mellem katode og beam- 
plader i de fleste fabrikater af 1625 er fore
taget nede i soklen, så hvis man kan bryde 
ind og skille de to, kan man få jordet beam
pladerne. Se, så bliver der noget ved det! Hvis 
man tager skridtet fuldt ud og også jorder 
skærmgitteret, får man et rør med helt nye 
egenskaber, nemlig en stejl triode, der uden 
at rødme kører med 1200 V på anoden og, vel 
at mærke, med fuldt input hele tiden! Det er 
med andre ord ikke udelukkende noget for 
ESB-folkene! Bruger man nu 4 af disse modi
ficerede 1625 i parallel, kommer indgangsim
pedansen ned på ca. 50 ohm, så trinet be

kvemt kan udstyres ved hjælp af en link til 
den eksisterende senders PA-spole uden nogen 
afstemt gitterkreds i det nye PA-trin. Den 
gamle sender må kunne levere ca. 20 W. 
spidseffekt — og hvilken Standard OZ Sender 
med P35 kan ikke det?

Når man anvender pi-led i PA-kredsen, op
når man, at det bliver simpelt at holde styr 
på den temmelig store udgangskapacitet fra 
rørene (ca. 30 pF) og at det bliver særdeles 
nemt at tilpasse trinet til antenner med vidt 
forskellige impedanser, dog fortrinsvis lav
ohms, som f. ex. 70 ohms feedere til dipoler. 
Herved kan man nøjes med komponenter af 
beskeden størrelse, f. ex. modtagerkondensa- 
tortype på udgangssiden. Med en spole med 
et rimeligt antal udtag bliver det muligt at 
dække alle bånd 3,5—30 MHz uden spole
skift, når man indretter sig på at indkoble 
forskellige faste blokke over pi-leddets ind- 
og udgang. Pi-leddet er et lavpasfilter, som 
effektivt undertrykker højere harmoniske 
(TVI!), men eventuelle subharmoniske fra 
doblertrin må være undertrykt i senderens 
tidligere trin. Hvis man kører trinet i klasse 
B, altså som lineær forstærker, vil der dannes 
meget få harmoniske, og man kan putte et 
moduleret signal ind i forstærkeren og altså 
spare den dyre modulator, som ellers ville 
være forbundet med overgangen til QRO.
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Konstruktion.
Et blik på diagrammet viser, hvor simpelt 

det hele er blevet: Fra linken til driveren kø
rer man direkte ind i katoderne, som er for
bundet til stel gennem en sikkerhedsmodstand 
på 1000 ohm, 2 W. Denne skal forhindre, at 
der kommer højspænding mellem katode og 
glødetråd, når linken afbrydes. OBS: Pas på, 
at der ikke kommer højspænding på linken, 
den vil omgående blive kortsluttet til stel! 
Styregitre, skærmgitre og beamplader er lagt 
direkte til stel (ingen gitterforspænding, ingen 
skærmgitterspænding!). Anoderne er shunt- 
fødede gennem HFD 1, som må kunne bære 
hele anodejævnstrømmen og i øvrigt tåle 
spændingen. Pi-leddet er tilkoblet gennem 
blokken C5, som skal være glimmer eller ke
ramisk og til mindst 3 kV. Dette gælder også 
droslens afkobling C4. Indgangskondensato- 
ren Cl er en drejekondensator med stor pla
deafstand, mindst 2 mm, og den bør ikke væ
re mindre end 150 pF. Selvinduktionen består 
hos os af 2 spoler LI og L2 i serie, med ialt 
6 udtag, som udvælges med en keramisk om
skifter SI (fra „Tuning Box“), der kortslutter 
en større eller mindre del af spolen.

I den oprindelige konstruktion var der ikke 
regnet med 10 og 15 meter båndene, idet man 
ikke anså det for praktisk muligt med de re
lativt store rørkapaciteter at få afstemning 
på disse bånd. Det har imidlertid vist sig 
muligt at få afstemning på 10 m med L1

alene, idet hele L2 kortsluttes; L1, som består 
af 3½ vinding 3 mm kobbertråd (30 mm dia
meter, 20 mm lang), er monteret vinkelret på 
L2. Denne er hos os en spole fra en ameri
kansk „tuning box“ fra BC375. Den er viklet 
på en keramisk form (diameter 50 mm), og vi 
har fjernet over halvdelen af vindingerne, så 
der nu ialt er 14 vindinger 2 mm tråd viklet 
over 60 mm længde. Det ideelle ville selvføl
gelig være en af de dyre variable spoler på 
keramisk form. Kondensatoren C2 kan være 
en modtagerkondensator med ca. 1 mm plade
afstand, og den bør have så stor kapacitetsva- 
riation som muligt. Vi anvender en lille ame
rikansk kondensator på 250 pF med påmonte
ret rotorkontakt, som indkobler extra 200 pF 
C2a på halvdelen af en omdrejning. Desuden 
kan der med omskifteren S2 (6-polet kera
misk fra tuning box) yderligere indskydes 
parallelkapaciteter på 400 pF og 800 pF glim
mer eller keramiske. HFD 2 skal kun sikre, 
at der ikke kommer højspænding på anten
nen, hvis C4 skulle slå igennem.

Som afstemningsindikator har vi anvendt 
almindelige små 6 V pærer, som shuntet med 
henholdsvis 10 nF og 20 nF induktionsfri 
blokke sidder i udgangskablerne. Da der i vort 
tilfælde arbejdes med to antenner — en halv- 
bølgedipol til 80 m og en groundplane til 20- 
m — har det været praktisk at have 2 sæt 
indikatorlamper, een til hver antenne, som
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altid kan være tilsluttet trinet. Antennerne 
skiftes så automatisk ved båndskift.

Linken fra bufferen er ikke stelforbundet, 
da det af monteringshensyn var mest praktisk 
at anbringe katodeinstrumentet (0—500 mA) 
mellem stel og linkens returledning. Dette in
strument er ikke absolut nødvendigt, men det 
er en bekvemmelighed at kunne konstatere, 
om der tilføres styreeffekt. Instrumentet af- 
kobles med C3 på 20 nF, induktionsfri.

HFD 3 og HFD 4, som består af ca. 50 vin
dinger 1,5 mm bomuldsisoleret tråd viklet i 4 
lag på et ca. 10 mm pertinaxrør, var ikke op
rindelig taget med, og de var heller ikke ab
solut påkrævede, men det viste sig at være 
langt lettere at udstyre trinet med disse dros
ler inde.

Det giver også en utryg fornemmelse at 
vide, at der uden dem vil ligge en ikke helt 
ubetydelig HF-spænding mellem katode og 
glødetråd. — Glødeviklingerne kan i øvrigt 
hæves HF-mæssigt ved anvendelse af en spe- 
cialglødetransformator med lille kapacitet 
mellem primær og sekundærvikling eller ved 
at sætte HF-spærredrosler i primærlednin
gerne til en almindelig glødetrafo, som da må 
monteres „svævende" nær ved selve rørene.

Den amerikanske konstruktion havde ikke 
parasitdrosler i anoderne, men da der kom 
strøm på vor model, viste der sig nogle vold
somme VHF-parasitter i trinet. De var heldig
vis nemme at slå ihjel med nogle sædvanlige 
VHF-drosler indsat i de enkelte anodetilled
ninger. Droslerne laves ved at vikle ca. 10 
vindinger 0,4 mm tråd på en halvwatt mod
stand (større end 20 kohm) og lodde enderne 
til modstandens trådender.

Med 1200 V på anoderne trækker rørene 
tilsammen ca. 40 mA — bleeder kan saledes 
spares — men når det tilføres styreeffekt, 
stiger strømmen i takt med den tilførte energi 
op til over 500 mA (pas nu på licensen!), og 
der er — med kunstantenne! — målt et out
put på godt og vel 250 W!

Ændring af rørene.
De to amerikanere havde, da de lavede rø

rene om, afmonteret soklen og pasat en ny, 
6-benet med beampladerne ført til et separat 
ben. Vi fandt det meget lettere — omend ikke 
så kønt — at bore 2 huller i siden af soklen 
henholdsvis ud for katodebenet og ud for det 
ledige naboben og ca. 1/3 oppe på soklen, og 
derefter med en nedstryger at skære 2 snit 
parallelt med bunden og som tangenter til 
hullerne, det ene ovenfor, det andet nedenfor, 

   så man får et firkantet hul, som man kan 
„operere“ igennem. Pas på, når hullerne bo

res, sæt et stop på boret, så det ikke kan 
trænge ind og beskadige glasset og trådene 
til benene! Med en loddekolbe frigøres de to 
tråde i katodebenet, og med en pincet fiskes 
de ud af hullet. Man skal så have bestemt, 
hvilken af trådene, der hører til beamplader- 
ne; hertil sætter man glødespænding på (12,6 
V), og med et ohmmeter eller et nogenlunde 
følsomt mA instrument i serie med et lomme
element får man da et udslag mellem styre- 
gitterbenet og katodetråden, men ikke mel
lem styregitteret og tråden til beampladerne. 
Når de rigtige tråde er fundet, monteres de 
uden at berøre hinanden på plads i henholds
vis katodebenet og det ledige naboben.

Dimensionering af pi-leddet.
Idet rørenes korrekte belastningsimpedans 

kaldes Ri, og der regnes med en ren ohmsk 
antenneimpedans R2, har man til beregningen 
af komponenterne i pi-leddet følgende form
ler:

Her er Q det belastede Q i kredsen og bør 
som sædvanlig ligge mellem 10 og 20 for at få 
tilstrækkelig filtrering med en rimelig virk
ningsgrad.

Ri beregnes ved hjælp af følgende omtrent
lige formel, som gælder for klasse B:

PA-trinet set jra bunden.
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For den foreliggende forstærker har vi ud
regnet de værdier, som er anført i nedenstå
ende tabel. Der er regnet med, at de 4 stk. 
1625 i gitterjordet opstilling ved fuld udsty
ring og E = 1200 V trækker I = 400 mA, 
hvilket giver Ri = 1920 ohm. Vi bruger lav
ohms antenner, nemlig 72 ohm i 80 m anten
nen og ca. 50 ohm i 20 m antennen, og anser 
det forøvrigt for mest praktisk ved højimpe- 
dansede antenner som L-antenner, Zepp- og 
trediedel-Hertz antenner at indskyde en sær
lig antennekobler imellem pi-leddet og anten
nen. Da vore udregninger viste, at der kun 
var en mindre forskel i pi-leddets reaktanser 
ved de 2 antenneimpedanser — der skal bru
ges mere udgangskapacitet ved 50 ohm — 
har vi kun gennemført regningerne for 72 
ohm. Vi finder med Q = 13:

man have fastlagt spoleudtagene ved forsøg. 
Man indstiller kondensatorerne, så de skøns
mæssigt har de beregnede værdier, og prøver 
sig så frem med udtagsplaceringen, til man 
får størst output. Hvis man nu ikke kan ram
me lige med de indstillede kondensatorvær
dier, må man hellere gå op med kapaciteterne 
end ned, af hensyn til Q. Antal af udtag og 
deres disposition overlades i øvrigt til den 
enkeltes lyst og behov. Vi klarer os med eet 
udtag for hvert af båndene 80, 20, 15 og 10 m, 
mens det var nødvendigt med 2 på 40 m, fordi 
vi her kører skiftevis med lav- og højimpe- 
danset antenne. Antennerne er selvfølgelig 
kun rent ohmske ved en enkelt frekvens, men 
de reaktanser, der kan blive tale om indenfor 
et bånd, er normalt ikke større, end at de 
sagtens kan „stemmes ud“ af pi-leddet, uden 
at der af den grund bliver for stor afvigelse 
fra det beregnede.

Forstærkerens indstilling ved AM.
Man skal huske, at de 250 W, som trinet 

kan levere, er spidsværdien, så hvis man 
kører ind med et 100 °/o moduleret signal, 
skal der indstilles efter en fjerdedel bærebøl
geeffekt, altså ca. 60 W. Dette svarer til ca. 
100 W input ved anodemodulation. Udstyrer 
man hårdere, er det sket med lineariteten, 
med splatter og forvrængning som følge!

Resultaterne.
Svarer fuldt ud til forventningerne. Prøv 

selv!

EDR på hobbyudstilling

Odense afdelingen havde en meget stor og alsidig 
stand på hobbyudstillingen i Forum i februar må
ned. — Der var blandt de besøgende stor interesse 
for de udstillede amatørarbejder og for kortbølge
radio.

OZ3XA kunne sammen med sine medhjælpere 
notere sig for en stor sukces.
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Ud fra reaktanserne finder man kapaciteter 
og selvinduktioner ved hjælp af følgende 
formler:

R1   = 1920Ω
X c1 = 150Ω
XC2  = 38Ω
X L  = 170Ω

3,7 MHz 7,1 MHz 14,2 MHz 21,3 MHz 29 MHz 
C1 pF 285 140 70 45 35
C2 pF 1120 600 300 200 145
L μH 7,3 3,8 1,9 1,3 0,9

Værdierne for 15 og 10 m viser tydeligt, 
hvorfor amerikanerne regnede det for om
sonst at forsøge at køre på disse bånd: Ci er 
af samme størrelsesorden som rørkapaciteter 
+ ledningskapaciteter, og L er ikke længere 
stor sammenlignet med ledningsføringens 
selvinduktion. Men det viser sig altså som 
nævnt at gå alligevel!

Afstemning af PA-kredsen.
På grund af den gitterjordede kobling duer 

det ikke at „tune på dyk“, fordi der ved re
sonans løber effekt igennem trinet fra drive
ren, så man i bedste fald kun får et meget 
svagt og bredt dyk. Der må derfor indstilles 
efter maximum output som indikeret ved in
dikatorlamper i feederen. Katodestrømsmete- 
ret bruges derfor som nævnt kun til kontrol 
af styreeffekten. Man har dog ved 1625 en ud
mærket indikation af resonans ved, at det 
lyser blåt på glasset ved 1200 V og mindst ved 
resonans.

Nar trinet skal afstemmes første gang, skal



Chirp- og klikfri nøgling
Ved OZ7EU

DL6MU har gennem OZ2NU sendt os denne 
artikel til brug i OZ. Den har iøvrigt været 
gengivet i FUNK-TECHNIK nr. 14/1955. Det 
drejer sig om et par nøglemetoder, han har 
anvendt gennem længere tid. Den ene ses på 
fig. 1. Der anvendes en nøgle med bagkontakt,

Fig. 1.Simpel chirpfri nøgling.

i stedet kan selvfølgelig også anvendes et 
nøglerelæ med bryde og sluttekontakt. Mel
lem de to viste rør er anbragt et bufferrør. 
Trykker man nøglen ned, sættes spænding på 
oscillatoren og den svinger. Afkoblingskon
densatoren for anode- og skærmgitter må ikke 
være for stor, ellers vil det vare lidt, inden 
røret går i sving. Rør 3 er gitterblokeret med 
- 200 volt og vil først gå i gang, når nøglens 
arbejdskontakt er sluttet. Tidskontakten af 
Rx og kondensatoren på 50 nF vil yderligere 
bevirke en forsinkelse for rør 3. Oscillator
signalet vil som følge heraf først nå ud til 
antennen, når frekvensen er fuldstændig på 
sin plads, og chirp og klik vil derfor næppe 
kunne høres. At man hører dem i stations
modtageren er altså ikke ensbetydende med, 
at de går ud.

Nu er det sådan, at når en oscillator ikke 
svinger hele tiden, så vil den uvægerligt æn
dre frekvensen ganske ubetydeligt under en 
længere QSO grundet på belastningen af ano
destrømmen med påfølgende yderligere op
varmning af røret. Og derfor er opstillingen, 
der er vist i fig. 2, fremkommet. Her svinger 
oscillatoren konstant, og den vil derfor efter 
nogen tids forløb, vel en 5—10 minutter, ligge 
fuldstændig fast; såfremt den da ellers er op
bygget rigtigt.

Det drejer sig om den noksom bekendte 
frekvensskiftnøgling, blot her udført på en 
bedre måde end man hidtil har forsøgt. Der

anvendes i stedet for relæ noget så simpelt 
som en germaniumdiode, og man slipper af 
med de bevægelige relækontakter. Virkemå
den er den, at man ved hjælp af nøglens hvi
lekontakt (el. nøglerelæets) gør germanium
dioden ledende. I hvilestilling er dioden leden
de, så oscillatoren er forskudt et stykke fra 
arbejdsfrekvensen ved hjælp af den praktisk 
talt til stel liggende kondensator Cx. Denne 
kondensator vælges således, at man på 3,5 
MHz opnår en frekvensforskydning på ca. 50 
kHz så signalet nu ikke kan høres i modtage
ren. Ved denne nøglemetode vil man selvsagt 
lettere kunne undgå klik og chirp end ved 
nogen anden nøglemetode grundet på det 
simple faktum, at oscillatoren nu ikke skal 
bringes ud og ind af sving. Da forskydnings
frekvensen ligger langt fra arbejdsfrekven
sen, vil man kunne arbejde 100 °/o BK. Ud
stråling af den forskudte frekvens fra anten
nen undgås på samme måde som ved fig. 1 
ved gitterblokering af rør 3. Der regnes også

Fig. 2. Simpel frekvensskijtnøgling.

her med at anvende et bufferrør. En fordel 
ved opstillingen i forhold til den i fig. 1 viste 
er også, at man nu kan undvære modstanden 
på 50 kOhm mellem stabiliseringsrøret og 
hvilekontakten, så man får højere anodespæn
ding på oscillatorrøret. En anden fordel er og
så, at man på en forholdsvis simpel måde kan 
anvende diodestrækningen til frekvensmodu
lation.

*

Andre oscillatoropstillinger end den viste 
clapp-oscillator kan selvfølgelig anvendes ved 
begge metoder med samme gode resultat.
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Amatørviklede udgangsspoler a la fabrik
Fra „Break-in“(New Zealand) sept. ved OZ7BG.

Forfatteren har set mange metoder til 
fremstilling af luftviklede spoler, men den 
her beskrevne, synes jeg, er en af de enkleste 
og bedste.

Fig.

Fig. 1. viser de nødvendige materialer sam
lede, og de første vindinger lagt. Formen er 
en solid træcylinder med den ønskede diame
ter (5 cm form vil passe til de fleste formål). 
Cylinderen gennemsaves diagonalt som vist, 
og de to dele skrues sammen med en skrue i 
hver ende; man kan på billedet se skruen i 
den højre ende. Spoletråden fastgøres til en 
skrue, der stikker lidt frem, som det ses på 
fig. 2. Tre strimler celluloid fæstnes til for
men, liggende på langs af denne og adskilt 
120°. Man kan se to af disse strimler i fig. 1.

Man skal jo sædvanligvis have en afstand 
mellem vindingerne i spoler af denne art. 
Dette gøres ved at udmåle det nødvendige 
tråd til spolen, tage den dobbelte længde tråd, 
således at man har to lige lange stykker tråd, 
hver for sig lang nok til en spole. De to tråde 
vikles på formen side om side, og efter vik
lingen fæstner man den ene og fjerner den 
anden.

Fig. 2 viser fjernelsen af formen fra den 
færdige spole. Før dette sker, fylder man lim Kontingentet

Når disse linier læses, er fristen for rettidig be
taling af kontingentet på det tilsendte girokort 
sandsynligvis udløbet. Det var jo som bekendt den
15. marts, der var sidste betalingsdag, men skulle 
en og anden have glemt at benytte girokortet, så 
vær venlig at gere det NV!

73. Kassereren, OZ3FL, O. Havn Eriksen, 
Nykøbing Falster.

imellem trådene svarende til de tre celluloid
strimler, og lægger tre andre celluloidstrim
ler herovenpå. Det ser godt ud og styrker 
spolen.

Når limen er størknet, fjerner man ende
skruerne i formen og tager forsigtigt denne 
ud. I stedet for celluloid kan man anvende 
perspex eller polystyren. Man må dog så hu
ske at anvende det rette bindemiddel, for ikke 
al lim binder perspex og ,,poly“.

Man kan selv lave en udmærket perspex- 
lim ved at opløse stykker af materialet i te- 
traklorkulstof eller kloroform. Celluloid er 
dog nok noget nemmere at arbejde med, og 
da dets tab er neglicable op til 21 MHz på 
den måde, det anvendes her, er det også i 
elektrisk henseende forsvarligt.

(En udmærket og „tabsfri“ lim kan også 
laves ved at opløse trolitul i stenkulsnafta. 
T. R.).

Fig. 3.

Det tredie billede viser den færdige spole 
monteret på sit stik. Dette stik er lavet af en 
perspexstang med et bananstik i hver ende, 
hvortil spolens to ender er fæstnede.
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Afisolering af Litzetråd ... på en anden måde
Af OZ2E.

Ved af isolering af litzetråd bruges blandt 
fagfolk, og heri må vel regnes „homespun" 
amatører, flamme-spritbadsmetoden. Det kan 
uden tvivl betale sig, når der er tale om serie
arbejde.

Blandt amatører er der ofte en vis modvilje 
mod denne noget omstændelige metode og 
måske ikke uden grund.

En meget enkel, men sikker afisolerings- 
metode, som egentlig kun er en værksteds- 
fidus, kræver imidlertid kun et gammelt bar
berblad. Dette holdes mellem pege- og lang
finger. Bladets æg ligger herved på indersiden 
af tommelfingerens yderste led. Med den an
den hånd lægger men derefter litzen på tom
melfingeren under barberbladet og med lit- 
zeenden mod kroppen. Med ganske ringe tryk 
føres barberbladet henover litzeenden. Litzen 
glider herved på tommelfingeren og bliver på 
samme tid skrabet ren for lak på den ene side. 
Det er ikke nødvendigt først at fjerne bom- 
ulds- eller silketråden om litzeenden. Ved 
barberbladets tryk foldes trådene i litzen vif
teformet ud, således at et stort antal tråde 
skrabes rene for lak. Ved en let drejning af 
litzen og gentagne skrabninger som angivet i 
fremgangsmåden, bliver trådene lidt efter lidt

rengjorte for lak. Det er formålstjenligt først 
at rense tommelfingerens blomme for fedt
stof; det vil senere lette fortinningen af litze- 
trådene. Ved fortinningen bruger man en ren 
loddekolbe og anbringer herpå et stor dråbe 
loddetin, hvori man stikker litzetrådene. Man 
kan godt forinden dyppe litzen i loddefedt og 
efter fortinningen rense fedtrester af med 
sprit, men har man renset tommelfingeren 
inden afskrabning af lakken, skulle det være 
unødvendigt. Det anbefales begynderen i ste
det for f. eks. 20X0,05 litze at arbejde med 
10X0,07 litze, der har den store fordel, at det 
ikke er uoverkommeligt at tælle trådene, og 
som eventuelt også let lader sig fortinne en
keltvis. Det sker da ikke så let, at en enkelt 
tråd er ufortinnet eller evt. knækket. En 20 X 
0,05 litze, i hvilken blot en enkelt tråd er af
brudt, er elektrisk dårligere end en 10X0,07 
litze, i hvilken alle trådene er tilsluttet.

Jeg håber, at ovenstående kan hjælpe med 
afisoleringsarbejdet i tiden fremover, og i 
denne forbindelse uheldige ejere af shavere, 
kan jeg tilbyde barberblade (brugte) af frem
ragende kvalitet til favørpriser, evt. byttes 
1000 barberblade med en ny shaver.

Pushpull
Cascode-Converteren,
der omtaltes i December 
Nummer af OZ under VHF- 
Rubrikken, bringes hermed 
paa Opfordring i Diagram, 
med Værdierne indtegnet.

Mogens Kunst, OZ5MK.
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Amatørens mekaniske arbejde. Gevindskæring
Af OZ7PL.

Ved det mekaniske arbejde forekommer det 
ofte, al den bedste og ikke mindst den smuk
keste løsning vil bero på frembringelse af 
huller med indvendigt gevind i et stykke ma
teriale. Nedenfor bringes derfor en oversigt 
over det hertil fornødne værktøj. Her i landet 
er det metriske gevind (MG) og whitworthge- 
vindet (WG) de mest fremherskende til fin
mekanisk brug. Da det sikkert er lettest at 
fremskaffe WG-skruer, bør man vel fortrins
vis vælge snitværktøj hertil. Til alm. brug er 
det da tilstrækkeligt at disponere over 1/8” og 
5/32” snittappe; de tilsvarende snittappe er 
ved MG-systemet 3 mm og 4 mm.

Snittappe.
Til skæring af indvendigt gevind findes tre 

forskellige snittappe, nemlig spidstap, mel
lemtap og grundtap. Formen af disse tre typer 
fremgår af fig. 1. Ved skæring af gevind i et

bundhul anvendes alle tre snittappe i den 
ovennævnte rækkefølge, hvorimod det kun er 
nødvendigt at anvende en spidstap ved skæ
ring af gevind i et gennemgående hul. Da der 
nemt kan fremkomme grater ved gevindhul
lets kant, skal denne rejfes. Dette foretages 
med et bor, der er noget større end selve hul
let. Se fig. 2. Ved bundhuller skal der bores

noget dybere end den ønskede gevindlængde, 
således at der i bunden kan blive plads til 
nedfaldne spåner. Snittappen anbringes i en 
passende holder, f. eks. et vindejern eller en 
tapholder. Ved små snittappe (op til 4 MG el. 
5/32” WG) er en tapholder mest bekvem. 
Længden af vindejernet eller af tapholderens 
tværpind skal helst være ea. 30—40 gange 
målet over fladerne af snittappens firkant.

Snittappen kan også anbringes i håndborema
skinen, men i så fald skal der udvises stor for
sigtighed. Til opnåelse af et godt gevind bør 
der anvendes et smøremiddel under udskæ
ringen.

Materiale
Aluminium 
Sprød mess. 
Sejg mess.
Stål, st. 37—42 
Stål, st. 60—70 
Rustfrit stål 
Blødt støbejern 
Hårdt støbejern

Smøremiddel
Skæreolie eller petroleum 
Skæreolie eller tørt 
Skæreolie eller rapsolie 
Rapsolie
Skæreolie eller petroleum 
Petroleum 
Petroleum eller tørt 
Petroleum

Gevindbor.

I sammenligning med andre spåntagende 
værktøjer er snittappe meget hårdt belastede, 
således at tappen let kommer ud for overbe
lastninger. Hvis hullet ikke er stort nok, vil 
det være vanskeligt at dreje snittappen rundt, 
og der er store chancer for, at den knækker." 
Nedenfor er derfor anført en tabel over ge
vindbor, men det må erindres, at diameteren 
af det borede hul vil afvige mere eller min
dre fra borets diameter. Dette gælder speci
elt for aluminium. Ved boring af huller i alu
minium er det fortrinligt at anvende sprit til 
smøremiddel.

MG Bordiameter i mm
A B

2 1,5 1,6
2,6 2,1 2,15
3 2,4 2,5
4 3,2 3,3
5 4,1 4.2
6 4,8 5
8 6,5 6.7

10 8,2 8,4

WG
1” = 25,4 mm Bordiameter i mm

A B
1/16 1,15
3/32 1,85
1/8 2,5 2,6

5/32 3.15 3,25
7/16 3.6 3,7
7/32 4,4 4,5
5/16 6.4 6.5

3/8 7,7 7,9
½ 10.25 10,5

Kolonne A; Sprøde materialer, f. eks. sprød mess. 
Kolonne B: Sejge materialer og stål. Bundhuller.

Ved gevind længere end gevinddiameter.
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Moderne isolationsmaterialer
Af OZ7PL.

Der er i dag så mange isolationsmaterialer 
at vælge imellem, at det næsten altid er mu
ligt at finde netop det materiale, der er mest 
velegnet ved den foreliggende opgave. Men 
da der findes så mange forskellige isolations
materialer, er det nødvendigt at have nogen
lunde kendskab til de mekaniske og elektri
ske egenskaber — både gode og dårlige — der 
kendetegner isolationsmaterialerne, for først 
herved er det muligt at undgå en fejlagtig 
anvendelse. Denne artikel fremkommer der
for som et forsøg på at bibringe det fornødne 
kendskab til moderne isolationsmaterialer.

Bor.

Det er vigtigt, at bo
rene er slebet med rig
tig topvinkel svarende 
til materialet, der skal 
bores. I nedenstående 
tabel er anført værdier 
for vinkel a (fig. 3) 
for nogle materialer.

Materiale 
Stål og støbejern

Messing, kobber, aluminium, silumin

Vinkel a 
116° 

130°—140°

Ved undersænkning af huller til f. eks. lin- 
sehovedskruer anvendes altid a = 90°. Bor
diameteren skal være en lille smule større 
end skruehovedets diameter.

For at opnå det fulde udbytte er det imidler
tid nødvendigt at fastslå betydningen af de 
nedenstående udtryk.

Dielektricitetskonstant ϵ
Dielektricitetskonstanten ϵ (epsilon) er ved 

en simpel formulering fastlagt som forholdet 
mellem kapaciteten af en kondensator med 
det pågældende isolationsmateriale som die- 
lektrikum, og kapaciteten af samme konden
sator, når isolationsmaterialet erstattes med 
det lufttomme rum.
Dielektriske tab.

Ud fra vekselstrømsteorien vides, at i en 
ideel kondensator er strømmen 90° forud for 
spændingen. Nu er der imidlertid et spring 
fra de ideelle forhold til de virkeligt forekom
mende, og dette viser sig ved, at strømmen 
ikke mere er 90° forud for spændingen, når 
kondensatoren er opbygget med fast isola
tionsmateriale. Se fig. 1. Den lille vinkel, der 
mangler i 90°’s faseforskydning, kaldes iso
lationsmaterialets tabsvinkel δ (delta). Da 
strømmen ikke længere er wattløs, men også 
har en wattkomponent, vil der i isolationsma
terialet afsættes en effekt P, som giver anled
ning til opvarmning af isolationsmaterialet. 
Effekten P kan udregnes som U • I • tgδ. Stør
relsen tgδ(tangens delta) er et matematisk 
mål for størrelsen af vinklen δ og benævnes 
isolationsmaterialets tabsfaktor. Det er end
videre muligt at vise, at tabene i en konden
sator er proportionale med s tgδ, altså pro
portionale med både dielektricitetskonstant s 
og tabsfaktor tgδ. Dette forhold skal erindres 
ved vurderingen af et materiales HF-egen- 
skaber. (Fortsættes).

L I D T  S P R O G U N D E R V I S N I N G

Det er givet, at man 
ikke kan komme ind på 
enkeltheder i grammatik 
i denne korte artikelse
rie; det, der her er an
ført, viser sig imidlertid 
at være 90 % af samtlige 
fejl ved aflytning af 
QSO’er på vore bånd.

Et engelsk opkald fra 
Dem kan f. eks. lyde så
ledes:

cq cq 20 metres this is 
Oscar Zulu 9 Whiskey 
Whiskey calling, Oscar 
Zulu number 9 W W is 
calling cq and tuning.

cq = si kjue tryk på 
kju med meget svag ud
tale af „e“ nærmest et 
langt U.
20 = twenty (tuuienti) 
metres = miitrs 
calling = cålleng 
tuning = tjuning

flusk ved aflytning af 
modparten at lægge 
mærke til udtale af de 
forskellige ord og lad 
være med at betone de 
små kende-ord som f. 
eks. the og a. Det hed
der således ikke I give 
you the mike, men I 
give you the mike, de

små kendeord er uden 
betoning i almindelig 
tale. Dernæst please (ud
talt pliies) endelig ikke 
plidse, som man for of
te hører anvendt. HUSK 
piease betyder ikke vær- 
sågod. Det er latterligt 
at anvende please i be
tydning af det danske 
værsågod. Please anven
des kun, når De beder 
et menneske gøre Dem 
en tjeneste eller vil for
volde ulejlighed.
Piease give me...................
Svar: Here you are eller 
intet overhovedet.

Det er mit håb, at De 
ved gennemlæsning af 
disse indlæg har fået 
genopfrisket en del af 
den glemte grammatik, 
så Deres fremtidige 
QSO’er bliver helt fri 
for „skønhedsfejl". Var 
det måske ikke en ide at 
bringe en hel del stof i 
OZ på de originale 
sprog; det ville give 
Dem lejlighed til at hol
de sproget vedlige og 
give interesse for at til
egne sig nye gloser ved 
gennemlæsning.

73 de OZ4PW.
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o c TRAFFIC- DEPARTMENT
beretter

Trafflc-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

Kalenderen:
14. og 15. april: La Coupe du REF CW.

Coupe de l’USKA CW.
5. og 6. maj: „OZ-CCA-Contest 1956“.

12. og 13. maj: „Helvetia 22“-contest 1956.

„Vejen til Sendetilladelsen".
I norsk „Amatør Radio“, jan.-nr. finder vi, at man 

helt oppe i Narvik i Nord-Norge har overvejet at 
anvende vor „V. t. S.“ som lærebog for „rekrutter
ne" — her ikke ment soldater, men de nye amatø
rer.

Vi tror ikke,
at det har ret megen interesse, men for en sikker
heds skyld kan vi oplyse, at Radio Club de Costa 
Rica udsteder et „Diploma de la Independencia“ til 
alle fremmede amatørstationer, der i perioden mel
lem 15. sept. og 31. dec. 1955 har haft QSO med 50 
forskellige stationer fra Rep. Costa Rica. Skal di
plomet opnås, må der være søgt om det inden den 
31. marts 1956.

Nye lande.
Følgende nye lande er godkendt på DX-listen: 

Laos XW8 
Cambodja XU og 
Viet-Nam 3W8.

Forbindelser efter den 20. juli 1955 med Laos er 
godkendte til DXCC, medens de to andre lande end
nu hører til de stater, ITU har med i sin banbule. 
Ovenstående medfører, at Fr. Indo-Kina stryges af 
DX-listen. Forbindelser før 21. december 1950 tæller 
dog stadigt til DXCC.

OZ8Y fortæller,
at en mor en dag ringede til ham og fortalte, at 
hendes søn, civilingeniør Carl Østergaard, der rej
ste til Paraguay i nov. i955, er blevet licenseret 
under call’et ZP3AL. — I interesse af opnåelse af 
danske forbindelser har han meddelt at ville være 
i gang hver søndag kl. 6—10 DNT på 20 m telefoni 
og et input på 150 watts.

Prøv at skabe forbindelse, hvis muligt.

JA1FM
er en af de 6 japanske YL-stationer. Den pågæl
dende YL sender parfumerede QSL-kort.

C. d. M.
har gennemgået en mindre ændring, hvorefter cer- 
tificatet kan opnås, såfremt følgende er bekræftet:

a, forbindelse med 1 station af mindst 23 af de 
lande, der ligger ved Middelhavet.

b. forbindelse med mindst 30 amatørstationer på 
det italienske fastland.

Lytteramatørerne
har et nyt diplom at stræbe efter i diplomet „100 
OK“, som tildeles fra C. A. V. i Prag for bekræftet 
aflytning af 100 forskellige OK-stns.

Short Wave Magazine
meddeler i sit febr.-nr., at følgende fire stationer 
allerede har fået tildelt det nye WBC — „Worked 
British Counties" — nemlig:

Nr. 1
„ 2 
„ 3 

4

OZ2NU (Aalborg) 
F9IL (Aubencheui) 
ON4IB (Bruges) 
ZB2I (Gibraltar).

Vi lovede at bringe
en liste over de engelske grevskaber, men da de 
endnu ikke har figureret i SWM, bringer vi neden
stående en liste, der er skaffet ad anden vej:

G-Counties.
Bedfordshire
Berkshire
Buckinghamshire
Cambridgeshire
Cheshire
Cornwall
Cumberlandshire
Derbyshire
Devonshire
Dorset
Durhamshire
Essex
Gloucestershire
Hampshire
Herefordshire
Hertfordshire
Huntingdonshire
Kent
Lancashire
Leicestershire
Lincolnshire
GM-Counties.
Aberdeen
Angus
Argyll
Ayr
Banff
Berwick
Bute
Caithness
Claekmannan
Dumbarton
Dumfries
East Lothian
Fife
Inverness*)
Kincardine
Kinross
GVV-Counties.
Anglesey
Brecknock
Cardigan
Carmarthen
Caernarvon
Denbigh

London
Middlesex
Monmoutshire
Norfolk
Northamptonshire
Northumberlandshire
Nottinghamshire
Oxfordshire
Rutland
Shropshire
Somerset
Staffodshire
Suffolk
Surrey
Sussex
Westmoreland
Warwickshire
Wiltshire
Worcestershire
Yorkshire

Kirkcudbright
Lanark
Mid Lothian
Moray
Nairn
Orkney
Peebles
Perth
Renfrew
Ross & Cromarty
Roxburgh
Shetland
Stirling
Sutherland
West Lothian
Wigtown

Flint
Glarmorgan
Merioneth
Montgomery
Pembroke
Radnor
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Gl-Counties.
Antrim
Armagh
Down
Fermanagh
Londonderry
Tyrone

GC-Counties.
Alderney
Guernsey
Jersey
Sark

GD: Isle of Man.

*) Isle of Lewis (outer Hebrides) hører til Ross og 
Cromarty, resten af øerne er i Invernessshire.

Rækken af
argentinske diplomer er blevet udvidet med føl
gende:

Diplomet „202“ der hviler på samme regler som 
„101“.

TPA special der udstedes for forbindelse med hver 
een af de amerikanske republikker og Canada på 3 
forskellige amatørbånd.

TPG special der udstedes for forbindelse med hver 
een af de politiske opdelinger af republikken (Ar
gentina) på 3 forskellige amatørbånd.

CCC special for forbindelse med hver af de 5 ver
densdele på 4 forskellige amatørbånd.

Månedens diplomoversigt.
Nr. 85. OZ2NU ansøger om AARGAU.

92. OZ7PH ansøger om C. d. M.
115. OZ3FL har modt. WFKAS nr. 12. 1. OZ.
118. OZ7BG ansøger om BERTA.
119. OZ7BG ansøger om WBE.
121. OZ7PH har modtaget DXCC End. til 184.
123. OZ9PP ansøger om WAC.
124. OZ2NU har opnået WBC. Cert. nr. 1.
126. OZ2NU har opnået OHA 1. OZ.
127. OZ4XW ansøger om WAC.
128. OZ5JE har opnået WASM/I nr. 645.
129. OZ3FL ansøger om CAA.
130. OZ3FL ansøger om CA.
131. OZ6HS har opnået WASM/I nr. 646.
132. OZ2FR har opnået OZ-VHF-CC nr. 1.
133. OZ2FR ansøger om PA-VHF-CC.
134. OZ2FR ansøger om G-VHF-CC.
135. OZ2IZ har opnået OZ-VHF-CC nr. 2.
136. OZ2IZ ansøger om PA-VHF-CC.
137. OZ2IZ ansøger om G-VHF-CC.
138. OZ7BG ansøger om DXCC End.
139. OZ7SN ansøger om WAS.

Tr. Dept. lykønsker med det opnåede og ønsker 
held og lykke med det ansøgte. OZ2NU.

Meget ud af lidt
Ovenstående billede af min station, som OZ4FB 

tog efter en pludselig indskydelse, trænger sikkert 
til en nærmere forklaring. Det hele ser jo ikke ud 
af ret meget, og det er heller ikke ret meget. Sen
deren er en Hartley, input ved cw ca. 15 watts og 
ved fone ca. 12 watts.

Der er kun et rør i TX, bortset fra ensretterrøret. 
Senderrøret er for tiden en gammel triode, 4683. 
Ved fone modulerer jeg i anoden med en to trins 
forstærker — LF-delen fra en gammel BCL-modta- 
ger.

Det pragtfuldeste ved hele anlæget er for tiden 
min „antenne". Det er den glansgarnsledning, løben
de op langs skråvæggen, den fortsætter rundt under 
loftet i soveværelset, hvor stationen for tiden har

OZ3PN ved sender og modtager.

til huse, og er vel omkring 11—12 meter lang. Den 
er ophængt i sejlgarnssnore i værelsets fire hjør
ner; men mangler dog 25—30 cm i at være helt luk
ket i firkant. Omtrent på midten af „antennen" er 
der ført en glansgarnsledning ned til blykappen på 
et telefonkabel, altså vel nærmest en jordledning.

TX’en kan køre på 80 og 40 meter, på 40 meter ar
bejder jeg med „antennen" alene, altså uden påhæng 
af telefonkablet. Trods den simple og enkle opstil
ling giver man mig altid T 9 på 80 meter cw, og 
adskillige fonefolk har udtalt sig rosende om min 
frekvensstabilitet. På 40 meter er jeg slem til at 
lade mit input stige over mit netfilters bæreevne, 
hvad der inbringer mig en del T 8 rapporter.

RX, som ses til højre på bordet, er en lille super. 
Rør: UCH21, UF9 og UBL21 plus UY21, altså også 
nærmest miniaturegrej. Jeg anvender helst hoved
telefon; men bruger dog også tit højttaler.

Jeg har før kørt med en 40 m L. W. antenne på 
senderen, og det gav selvfølgelig absolut de bedste 
resultater. Spanien, Italien i syd og OH6 i nord er 
vist ydergrænserne for mine QSO’er på 80 m med 
denne antenneform, hvis vi ikke skal tage et par 
sjældenheder som Nordafrika, ca. midtvejs ude på 
Atlanten og Canada med i regnskabet. På 40 m L. 
W. har jeg på CW haft QSO med Bouenos Aires, og 
man påstår, at et CQ fra mig er blevet besvaret fra 
Australien, hvad jeg dog ikke selv har bemærket.

Mine bedste resultater med de forskellige bastar
der af indendørs-antenner er vist nok en station 
ca. 30 km. øst for Moskva, 40 meter CW. Sydvest- 
England og Jugoslavien, ligeledes på 40 meter CW. 
Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Eng
land og Skotland har jeg haft ret jævnligt på både 
80 og 40 meter CW, medens OH3, SP og Balkan er 
at finde som charmerende overraskelser i min log.

Men hvorfor nu køre så gammeldags, primitivt og 
småt? — Først og fremmest af økonomiske grunde, 
og primitivt og enkelt af praktiske grunde. Jeg 
synes også, at der ligger en sport i at vise, at man 
godt kan opnå gode resultater med primitive og 
enkle apparater. Selvfølgelig burde jeg „udvide" 
stationen med en ordentlig antenne, og det gør jeg 
muligvis også, hvis min husvært da ellers vil tillade 
det.

Skønt jeg ikke mere er så aktiv, som i årene lige 
efter den hidtil sidste ragnarok, har jeg alligevel 
megen glæde af min lille station, og jeg siger på 
genhør, alle sammen, når jeg får lidt tid til overs 
til 80 og 40 meter, og får rigget en rigtig antenne op.

Tak for nu og best 73. OZ3PN.
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Forudsigelser for marts Vy 73 - best - 9SN
Rute

Afstand Pejling Dansk normaltid
kalde
signal km grader 00 02 04 06 08 | i0 j 12 14 lfc 1 18 | 20 ■i y 24

Bangkok
HS 8700

1
83 12,6. 11,7

[14,3]
13.8
[15,4]'

22.7 j 27,9 30,4 31,0 30.2 26.0 20,0 :Ib, 3! 13.3 12.t> MHz

Bruxelles
ON 800 230 5,3

[6,2]
4,9 ■
[6,2]

44
[6,2];

47
[6,2]1

7.6 j 9,5 1 
[8,0] [10,5]

10,2 
[11,6]j10.5 10,5 10,0; 8,5 | 6,5 ! 5,3 j 

[6,2]; -

Buenos
Aires

LU
12000 235 14,9 12,9 12 3 11,8 13,9 22,5 27,7 28,9 28 9!

1
28.4: 25.8 18,0

;i
14.9 -

Lima
OA 10000 264 14,2 12,4 1 1.6

i
10.01 
[11,4]:

10 7 
[14,0];

12 8 
(15,0] j

20.3 j 27,1 27.5 27.0 2 6.0 20,7 14.2

Nairobi
VQ4 6900 155 13,5 12,2 12.1 18.0 i 25,5 28,4 29,7 29,5 29,4 25,0 17,4 14.1| .3,5 -

New York 
W2 6300 293 12,1 9 8 

[10,3]
8 3 7,3 

[10,l]j[10,l]
7,5

[10,1]
10,6 15,3 19,0 21,o|

!
22,3 22,4

j
19,0

!
12,1

Reykjavik
TF 2100 310 8,1

[12,0]
7,0

[12,5]
5,7

[13,8]
! 5’7 
'[17,3]

9,6
[13,4]

14,5 16,2 17,0 17,5 17,6 15,8 9,9 8,1
[12,0]

Rom
I 1600 180 7,9

[9,51
7,7
[9,6]

6.9
[9,6]

8,4
[9,7]

14,0 16.0 16,9 17,2 17,1 15,5 12,2 9.9 7,9 -

Tokio
JA /KA 8600 46 11.9

113,5]
| i !5  
([17,51

12.6
[19,6]

116,0 
117,61

19,5 22,2 21,8 17,0 16.7 17.0 12,9 11,7 11.9
[13,5] -

Thorshavn
OY 1300 310 5,8

[8,5]
3,2
[8,9]

4,6
[14,1]

5,1
[14,7]

9,1 11 ,3
[11,6]

12 3 
[13,2]i

12,8
[13,1]

12,8 12,5 10,2 7,6
[8,6]

5,8
[8,5]

Godthåb
OX 3500 310 10.5

[19,0]
9,0

[23,1]
8,0

[25,7]
7,5 

[25,2[1

9.0
[21,2]

16,8 19,6 21,0 21.6 21,7 19,9 14,0
[16,7]

10,5
[19,0] -

Rio de 
Janeiro 

PY-1

Svalbard x) 
LA-LB x)

Færinge- x) 
havn 

OX x)

10400

2000

2300

228

18

270

14,5

|9.5 
j[38,0]

10,2
[19,5]

12,9

9,2
[30,5]

8,0
[22,7]

12,4

8,3
[27,5]

7 3 
[21,0]

1

12,0

8.1
[25,1]

6,8
[25,9]

11,0

9,6
[25,2]

7,2
[24,5]

1

23.0

12,2
[23,7]

i

10.0 
[21,4]

26,6
[27.0]

13.5
[20,7]

l

14,0
[15.0]

25 9 
[28,9]

13,7
[20,0]

i

16,4

2*5,9
[29,1]

13.9
[20,5]

1

17,0

27,1
[29,0]

13,7
[22,4]

17,5

25.5

| 11 8
.[27,2]

16,9

17,9

| 9.8 
[36,0]i
13.7

[15,2]

14.5

9.5 
[38,0]1
10,2

[19,5]

_11

x) Gælder K U N for OY land

Fra P & T har vi modtaget:
Prøver for radioamatører.

Til underretning meddeles, at der vil blive af
holdt almindelig og supplerende teknisk prøve samt 
prøve i aftelegrafering og høremodtagning i maj 
måned d. å. Den supplerende tekniske prøve vil bli
ve afholdt i København og Aarhus. De øvrige prø
ver vil blive afholdt i København og enkelte pro
vinsbyer.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den 
25. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og den
20. april d. å. for ansøgere fra den øvrige del af 
landet.

Tilmelding til den almindelige tekniske prøve og 
prøve i aftelegrafering og høremodtagning sker ved 
indsendelse af skemaet „Ansøgning om sendetil- 
ladelse“ i udfyldt og underskrevet stand; ansøgere, 
der har været indstillet til en tidligere prøve, må 
indsende fornyet anmodning på et brevkort.

Tilmelding til den supplerende tekniske prøve sker 
ved indsendelse af anmodning herom på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

VEJEN TIL SENDETILLADELSEN
Bestil bogen hos Deres boghandler eller 

indbetal kr. 12,50 på EDRs girokonto 22 116.

Vil De lære noget om radio- og 
elektroteknik?

Kob
VEJEN TIL SENDETILLADELSEN

Den svenske UK 7 Test finder Sted Onsdag den
21. Marts fra Kl. 21.00 til 24.00 DNT. Log sendes til 
SM7BE, Åke Lindvall, Tullgatan 5 Å.
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VHF- amatøren

Aktiviteten i Februar laa ret højt. Det er glæde
ligt at kunne konstatere, at der foregaar noget paa 
2 Meter hver eneste Aften. Fjernsynet lægger gan
ske vist en Dæmper paa Aktiviteten i de første 
Aftentimer; men dette bevirker til Gengæld, at 
Fjernsynsprogrammets Ophør Kl. 21,15 er blevet det 
Tidspunkt, hvor 2-Meter Amatører Landet over star
ter Stationen.

Saavidt vides bragte Maaneden — den høje Baro
meterstand tiltrods — kun en enkelt Aften med 
gode Forhold, nemlig den 23., hvor OZ2IZ og 
OZ8WK havde QSO med flere københavnske Sta
tioner. Men nu nærmer vi os de store Muligheders 
Aarstid, og det gælder om at være parat til at gribe 
DX-Chancen, naar den er der.

Hvordan kan man vide, naar der er „Forhold?" 
Vel at mærke uden at skulde tage sin Tilflugt til 
Vejrkort og meteorologisk Specialviden! Høj Baro
meterstand, som tidligere ansaas for et godt Varsel, 
kan man ikke stole paa, selv om det vel stadig gæl
der, at Chancerne er bedst ved højt Lufttryk. Der
imod har vi i FM-Radiofonien — og i og for sig og- 
saa Fjernsynet — en ret paalidelig Indikator for, 
hvorvidt Forholdene paa 2 Meter i det paagældende 
Øjeblik er gode. Mange Amatører bruger at lytte 
efter de tyske FM-Sendere; gaar disse godt igen
nem, er det overvejende sandsynligt, at Forholdene 
ogsaa er gode paa 2 Meter. Her i Østsjælland er og- 
saa FM-Senderen paa Bornholm blevet særdeles 
populær som „Forholds-Indikator”.

Bedst er det dog selvsagt at være saa meget i 
Gang paa Baandet som muligt!

OZ9DR skriver fra Randers, at SP2DX i Gdansk 
er QRV paa 144.000 KHz hver Dag fra Kl. 18.00 GMT 
til 20.00 GMT med Beamen mod OZ. Desuden er 
SP2DX QRV for Skeds hver Aften paa 3505 kHz 
med CW. SP2DX er tidligere SP3AN.

Og fra SSA har vi modtaget Meddelelse om, at 
SM-Amatørerne koncentrerer deres VHF-Aktivitet 
om Tirsdag og Fredag Aften. OZ-Amatører er spe
cielt velkomne til at deltage i den svenske Aktivi- 
tets-Test paa 2 Meter, som foregaar den første Tirs
dag i hver Maaned. Indsendelse af Log kræves ikke 
af OZ-stns.

Den lune Aarstid bringer ikke alene DX-Chancer 
men ogsaa Mulighed for at kombinere Friluftsliv 
med VHF-Sysler. Dette sidste synes hidtil i nogen 
Grad at være blevet overset her i Landet; men nu 
har OZ6LD givet Bolden op i Form af en kompakt 
vibratordrevet 2-Meter Station. Senderen kører med 
et 24 MHz Krystal og bestaar af 3 Stk. ECC91 efter 
den kendte Recept a la OZ9ROS (se OZ for Maj 19ol, 
Side 94), og Modtageren er en Super med Cascode 
HF-Trin og superregenerativ 2. Detektor (af Hen
syn til Strømforbruget). Hele Herligheden drives fra 
en 6-Volts Motorcykleakkumulator. Antennen er 
normalt en Kvartbølge-Stavantenne; men ogsaa en 
rigtig Beam kan tilsluttes. Stationen var første 
Gang i Brug Søndag den 19. Februar fra Bøgebjerg 
i Nordsjælland, hvorfra QSO opnaaedes med OZ5MK 
— i 10 Graders Frost!

OZ6LD’s lille Sender arbejder med et Input af 5 
Watt — netop den tilladte Effektgrænse for tran
sportable Sendere. Men selv med langt mindre kan 
der opnaas Resultater, især fra højt beliggende 
Punkter og med gode Retningsantenner. I OZ for 
Juli 1955 fortæller saaledes OZ2KP paa Side 144, 
hvorledes OZ2AG med en lille 2-Meter Sender be- 
staaende af 3 Stk. RV12P2000 og en Rundstraaler —

altsaa ikke nogen særlig god Antenne — har haft 
QSO med Stationer langt ind i Skaane — med kun 
V« Watt Input.

OZ5MK har prøvet at rigge en lignende Sender 
op, dog med den Forskel, at der anvendtes 0.1 
Megohm SG-Faldmodstande i Tripler og PA for at 
holde Input ekstra lavt. Modulatoren bestod ligele
des af en RV12P2000, og samme Rørtype anvendtes 
som Forforstærker med Henblik paa Brug af Kry
stalmikrofon. Med et Input af 2½ mA ved 90 Volt 
opnaaedes QSO med OZ6LD, der rapporterede Sig
nalet S 6. De 2½ mA var vel at mærke det samlede 
Input til hele Anlægget, omfattende saavel Sender 
som Modulator, ialt 5 Stk. RV12P2000. Hvor meget 
Effekt, der faktisk tilførtes PA-Trinet alene, blev 
ikke maalt, men det kan næppe have været over 
0,1 Watt — snarere 0,08 Watt! Ganske vist arbejder 
baade OZ6LD og OZ5MK med 12-Element Beams, 
og Distancen er kun 10 km, men der er højere lig
gende skovrigt Terræn imellem. Hvilket berettes 
for at understrege, at der kan bygges et komplet 
2-Meter Anlæg til Drift fra selv et 90 Volts Anode
batteri; — ovenstaaende 2½ mA ligger jo langt 
under, hvad et saadant Batteri kan taale at afgive. 
Glødestrømsmæssigt stiller Sagen sig knap saa gun
stigt, idet man skal bruge 3 seriekoblede 4½ Volts 
Batterier til de fornødne 12,6 Volt ved 0,225 mA, 
hvortil kommer Strøm til Modulatoren. Bruger vi 
ogsaa her en RV12P2000, (der naturligvis uden videre 
udstyres direkte af en Kulkornsmikrofon), kommer 
vi op paa 0,3 mA i Glødestrøm, hvilket dog fremde
les kan gaa an, især hvis man anvender de kasse
formede 4½ Volts Batterier. Eventuelt kan man 
være saa heldig at laane Glødestrømmen fra en Bil 
med 12 Volt Akkumulator; Anvendelsen af disse bli
ver jo mere og mere udbredt.

Ogsaa Modtageren kan bygges ved Hjælp af 
RV12P2000; men ved Anvendelse af disse eller andre 
Typer indirekte opvarmede Rør er man desværre 
saa godt som tvunget til at afbryde ogsaa Gløde
strømmen i Pauserne af Hensyn til det ellers alt 
for store Standby-Forbrug. Det vil her være en 
bedre Ide at bruge DCC90 (3A5) til Converter (1,4 
Volt 0,22 mA) foran en normal Batterimodtager og 
saaledes helt igennem bruge direkte opvarmede Rør.

2-Meter Klubben modtager meget gerne Forslag 
m. H. t. mobilt og transportabelt 2-Meter Udstyr, 
ligesom vi er glade for at høre om andres Forsøg 
og Resultater i OZ.

2-Meter Klubbens Møde den 22. Februar var for
resten præget af netop dette: Udveksling af Erfa
ringer til fælles Gavn. Blandt de interessante Ting, 
der kom frem under Drøftelsen af de Problemer, 
der blev forelagt, var OZlJR’s fikse System med at 
bruge en almindelig 4-polet Torotor Vippeafbryder 
til Antenneomskiftning ved mindre 2-Meter Sta
tioner.

2-Meter Klubbens næste Møde 
Onsdag den 28. Marts Kl. 20,00.

OZ7G demonstrerer et større Antal forskellige 
Retningsantenner i 70-cm Udførelse — vel at mærke 
i Praksis med tilhørende Feltstyrkemaalinger, hvor
til vort meget lange Lokale paa Sonofon er fortrin
ligt egnet. Denne Demonstration maa ingen VHF- 
Amatør gaa Glip af! Der skal nok blive Kaffe og 
Brød til alle. Adressen er Gentoftegade 120, Gen
tofte (lige ved Kildegaards Plads).

Mogens Kunst, OZ5MK, 
Møllekrogen 11, Kgs. Lyngby.
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Læserne skriver
Der er i OZ gennem årene talt så meget om stol 

for begyndere med hensyn til konstruktioner af 
modtagere og sendere og der har også flere gange 
været påbegyndt sådanne artikler — men desværre 
er disse hørt op lige så pludseligt, som de er op
stået. Jeg har nu været medlem af E. D. R. i over 
6 år, men har endnu ikke fundet en egnet kon
struktionsbeskrivelse.

Jeg er indforstået med, at det er umuligt for OZ 
at bringe konstruktionsartikler i en sådan form, at 
alle medlemmer kan blive tilfredse, men det er mit 
indtryk, at de hidtidige artikler enten er beregnet 
for gamle og drevne hams — eller totale nybegyn
dere indenfor radioamatørerne. Jeg tænker her på 
de konstruktionsartikler vedrørende sendere, der 
hidtidigt har været omtalt, og som har været QRP- 
konstruktioner med krystalstyring.

For mange amatører er det at bygge en sender og 
evt. en modtager ikke alene et spørgsmål om penge 
men ligså meget et spørgsmål om tid; for mit eget 
vedkommende har resultatet i de senere år været, 
at jeg har måttet lægge radioen på hylden på grund 
af manglende tid til at bygge et anlæg af de di
mensioner, der i de senere år har været bragt i OZ.

Mit ønske er at få en beskrivelse af en simpel 
sender f. eks. til 20 CW med et input på ca. 15 watt
— denne kan så senere anvendes som styresender 
for et større anlæg.

Det er måske forkert at sige det, men OZ mangler 
nogle af de glimrende konstruktionsartikler, som 
findes i andre radioblade.

Lad OZ blive et blad, der henvender sig til alle 
medlemmerne — og ikke alene til de „gamle hams“ 
og „de store kanoner“ — for de er dog ikke den 
overvejende del af E. D. R.s medlemmer. Hver 
gang der i OZ er røster fremme om at gøre noget 
for de nye medlemmer med hensyn til begynder- 
artikler, så loves der artikler, men de nye medlem
mer ønsker sikkert ikke konstruktioner og vejled
ning af en lødighedsgrad, der ligger under det, som 
kræves til den tekniske prøve.

Efter min mening spildes der en del sider i OZ til 
artikler, der enten er gentagelser, oversættelser fra 
QST, sprogundervisning m. v. Var det ikke en ide, 
at lade de medlemmer, „der lever og dør for ama
tørradio" hente deres merviden andre steder. F. eks. 
kan sprogundervisning fås for 5 kr. pr. vinter gen
nem kommunalt kursus. Ville det ikke være bedre 
for EDR at ofre et par sider i OZ for begynderne?
— interessen vil derved blive holdt vedlige og med
lemstallet blive stabilt, man behøver sikkert ikke 
være bange for, at de „ivrige amatører" taber in
teressen, fordi der i OZ fragår et par sider stof af 
mere eller mindre interessant karakter.

Man har i bladet endvidere udtalt, at årsagen til, 
at der ikke var mere begynderstof, var mangel på 
manden til at skrive dette. Det lyder utroligt, at en 
så stor forening som EDR ikke skulle have en mand, 
der var interesseret i dette; men det er måske 
manglende vilje fra disse mennesker, der efterhån
den er blevet så dygtige, at de betragter begynder
stoffet som noget underlødigt?

Med håb om, at OZ i fremtiden vil gøre noget for, 
at der kommer lettere og mindre konstruktionsar
tikler i bladet sendes de bedste 73.

A. B. Olesen, OZ2BO.
☆

Jeg har set formandens artikel i OZ nr. 2, hvor 
medlemmer opfordres til at fremkomme med deres 
meninger og ønsker angaende OZ

Jeg tillader mig derfor frit at sige min mening:
1. Gøres der nok for begynderne? En nybegynder, 

som bor på landet og som ikke har nogen forbindelse 
med lokalafdelinger eller „professionelle" amatører, 
som kan hjælpe og vejlede, har ikke mange chancer 
for at skaffe sig viden.

Mange unge har undladt at melde sig ind i EDR. 
på grund af de få fordele de har her af. Det er jo 
lidt meget at skulle give 21 kr. om året for et blad. 
som man slet ikke får noget ud af, fordi det er pro
fessionelt.

Jeg mener, at der må gøres noget for disse, f. 
eks. ved at indføre en begynderside, hvor man om
taler elementær modtagerteknik og af og til frem
kommer med nogle nyttige formler og gode kon
struktioner.

Jeg væd, at det ville blive til stor glæde for mange 
amatører.

2. Der må gøres noget for DR-amatørerne. Der 
findes jo en hel del, og intet knytter disse sammen. 
Vi mangler en lille rubrik, hvor vi kan omtale vore 
problemer. Måske kunne man også en gang imellem 
afholde tester for DR-amatørerne.

Findes der ikke en mand, der kan hjælpe dem ud 
af deres skjulte tilværelse.

Vi unge er jo sønner af EDR! En fader hjælper og 
lærer sine sønner! Derfor må EDR hjælpe os, som 
skal føre den store slægt videre.

Med håb om snarligt resultat.
Henrik Langkilde, nr. 6276, DR 1040. 

*
Vejen til sendetilladelsen er måske lang og trang 

for den amatør, der ikke råder over tilstrækkelige 
skolekundskaber. Jeg har set det med egne øjne, 
hvor svært det må være at gøre sig fortrolig med 
blot de mest elementære ting indenfor elektrotek
nikken, når man er alt andet end tekniker.

Jeg har selv været så heldig at kunne hjælpe 
nogle amatører til licensen, og set dem tumle med 
problemerne, der aldrig før har været indenfor 
rækkevidde. Energi og — simpelthen stædighed — 
har dog tilsidst trukket licensen i land.

Men glæden var ligesom en skuffelse samtidig. 
Den nye amatør måtte se kendsgerningen i øjnene, 
at han nu var lænket til CW for livstid. Den tid, 
det har kostet at erhverve licensen, kunne ikke af
ses en gang til for at erhverve A-licens, på den 
anden side så amatøren en uoverstigelig hindring 
deri, at han ikke ville evne dette på grund af man
gel af skolemæssige forudsætninger. Fone var for 
altid et uopnåeligt område — og hvad er mere til
lokkende end at kunne sludre om tingene på 80 
meter ligeså hyggeligt og kammeratligt, som det 
høres dagen lang på båndet?

Ethvert forbud avler som bekendt lovovertrædel
ser, og bestemmelserne bliver derfor overtrådt, og 
på en måde, der kun kan være til skade for den 
gode moral og det gode omdømme på båndet.

Når bestemmelserne endda munder ud i, at ingen 
AB- eller A-amatør tør kontakte disse amatører af 
B-gruppen pr. fone uden konsekvenser — som det 
jo har manifesteret sig i adskillige tilfælde tidligere, 
så må splittelsen indenfor selve amatør-kammerat
skabet være åbenbar!

Lad gå, at en amatør skal „kvalificere" sig til 
foneværdigheden f. eks. ved at fremlægge 500 QSO
— pr. CW — bekræftet ved QSL eller på anden 
måde. Det kan kun gavne amatørismen, at man er 
dus med nøglen. Men for samfundet (myndigheder
ne) kan det være hamrende ligegyldigt, om manden 
sender med 100 watt CW eller 50 watt fone — rava
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gen for andre BCL’er kan i givet tilfælde være
lige stor!

A-licensen var jo også i starten kun tænkt som 
en „hindret adgang“ til højere effekt. Hvorfor for
blev den ikke det? Hvorfor lod EDR sig overrumple 
ved forhandlingsbordet, dengang man havde så 
travlt med licensbestemmelserne? En B-licens med 
nægtet adgang til fone er en umulighed, der må op
hæves. Der må kunne indføres en bestemmelse med 
tidsbegrænsning, således, at en B-amatør enten 
efter en vis aktiv tid, eller efter fremlagte beviser 
for samme, kan overføres til fone-gruppen.

Kom nu ikke og sig igen, at A-prøven ikke er 
svær! Ikke for Dem måske — mine herrer, som har 
alle mulige forudsætninger, har teknisk uddannelse, 
har teknikken som erhverv, har den endda i tilgift 
som hobby — kort sagt, har sit på det tørre; for 
Dem er en sådan prøve en bagatel — en adspredel
se. Men for de mange, som ingen tilstrækkelig for
udsætninger har, eller er blevet så gammel og vok
sen, at tilegnelse af mere teknisk stof vil være 
uoverkommeligt — af mange årsager, — er det 
umuligt at honorere de fordringer, der stilles ved 
en sådan prøve. Det betyder en „udemokratisk*1 
udelukkelse fra amatørbroderskabet. En splittelse 
indenfor amatørsamfundet er den næste følge. Læg 
mærke til: Det er ikke effekten — den forøgede 
effektbevilling, der tilstræbes, men kun optagelse 
på fonebåndet og dermed i kredsen af kammerater
ne!

Er det bedre, at en B-amatør trods alt forsøger sig 
på fone — uden hjælp fra foneamatører, der jo ikke 
må kontakte dem? — Vi andre har jo i sin tid 
kunnet teste med vore venner og diskutere sagerne 
til bunds, inden værre BCI-ulykker skete. Gør man 
meget ud af det med lange forklaringer på CW? 
Nej, man kører bare los pr. fone uanset kvaliteten 
og hvor i båndet man befinder sig. Er der noget at 
sige til — andet end at det er ulovligt, og ukamme
ratligt? Forbud avler modstand. Lav den bestem
melse om, det vil gavne alle!

73, OZ1LF, Lothar Fialla, Esbjerg.

☆
I sidste nr. af OZ havde vi den glæde at se vort 

indlæg. Breve, som vi har modtaget fra amatører 
landet over, udtrykker sympati og tilslutning til vor 
sag, og vi takker alle for de indsendte tilkende
givelser, de vil være os en støtte i arbejdet frem
over.

At nu også gamle hæderkronede amatører begyn
der at røre på sig, viser tydeligt, hvilken vej det 
går. indlæg i bladet og breve til B-klubben taler 
deres tydelige sprog.

Alle henvendelser angående B-klubben foretages 
stadig til

5591, OZ5NU, Øselsgade 9, 2. tv., København S.
6145, OZ2RN, Gladsaxevej 166, Søborg.

6385, OZ1LC, Grønnegade 36, 3. o. g., København K.
☆

Februar OZ bragte et indlæg fra B-klubben ved- 
føjet en redaktionel fodnote omhandlende en re
stance for kontingent, som undertegnede havde, og 
dette blev brugt som et våben mod B-klubben. Det 
skal her oplyses, at denne restance skyldes min 
QTH-forandring, der medførte, at en opkrævning 
fra kassereren ikke kom mig i hænde og derfor blev 
returneret. Denne tilsendte mig et girokort, dat. d.
5. januar 1956, med angiven indbetalingsfrist til den
10. januar 1956.

På et H. B.-møde i Odense d. 8. januar vedtog 
man, at det ikke var nødvendigt at optage vort ind

læg — da jeg var slettet — på grund af kontingent
restance. — Kontingentet blev indbetalt d. 9. januar 
1956. Vy 73, 6385, OZ1LC, Leon Cohn.

(. . . efter at OZ1LC — vistnok af et H. B.-medlem 
— var gjort bekendt med H. B.s beslutning). Red.

☆
„Hvis alle de forurettede sjæle, som både i tide 

og utide på 80 m og i OZ bruger oceaner af tid på 
kritik og selvmedlidenhed, brugte den samme eller 
endog mindre tid på at lære noget mere, så kunne 
de også tage den famøse A-licens“.

PS. For det er da vel ikke sådan, at de venter, at 
„de stegte duer“ skal komme flyvende ind i gabet 
på dem?

Vy 73 de OZ8PM.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afdelingen afholder møde hveranden mandag i 
selskabslokalerne under restaurant „Punkt 1“, Fre- 
derikssundsvej 123, tlf. Bella 7626. QSL-centralen 
er åben kl. 19,30—20,00. Møderne begynder kl. 20. 
Alle oplysninger om foreningen fås på mødeaftner
ne hos bestyrelsen.

Formand: OZ5GB, G. Bruun, GI. Kirkevej 137, 
Kastrup. — Sekretær: OZ6I, K. Hansen, Hessens- 
gade 29, Kbh. S. — Kasserer: OZ8Y, O. Jensen, Ege
vang 8, Brønshøj, tlf. Bella 7480.

I januar OZ var kommet en fejl i festreferatet. 
Som bekendt er det OZ2AX, der er afdelingens ræ
vejægermester.

Programmet:
Mandag den 19. marts: Ræveaften. For nybegyn

derne gives først en orientering om pejlemetoder 
og forskellige antennetyper. løvrigt har sommerens 
rævejagtsprogram så været til gennemgang hos 
2NU, så det ikke skulle støde sammen med nogen 
test.

Søndag den 25. marts: Træningsjagt, se nedenfor.
Mandag den 2. april: Påske, intet møde.
Søndag den 8. april: Træningsjagt, se nedenfor.
Mandag den 16. april: Rejse til Østen, John Vang

strup, OZ4JV, viser sine farvelysbilleder og fortæl
ler. Til denne aften indbyder vi YL og XYL.

Mandag den 30. april: Narrowband-FM, foredrag 
af 0Z50R.

Træningsjagterne foregår ved Maaløv på kort A 
3028. Der sendes fra Hyldhøj kl. 9,30, 9,40, 9,50, 10,00, 
10,10 og 10,20, derefter rykker ræven ud i terrænet 
og sender efter en plan, som bekendtgøres umiddel
bart før.

løvrigt giver OZ4AO oplysninger om vore jagter, 
telefon (om aftenen) Godthaab 1902v.

Siden sidst:
6. februar holdt 7T foredrag om ESB. Det er jo et 

emne, der ikke kan gøres færdigt på en enkelt aften, 
og 7T var så betænksom at give en særlig grundig 
omtale af de forskellige modtagertypers egenskaber 
til aflytning af ESB, og af den rigtige indstillings
måde.

På vor begynderaften den 20. februar gav 7EU en 
oversigt over de mest anvendte oscillatorkredsløb
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og forklarede udregninger af faste og variable ka
paciteter i afstemningskredsen. Desuden fik vi 
praktiske data for klasse A buffere og andre detal
jer ved excitere. 73 fra 61.

Amager. Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne, 
Strandlodsvej 17, København S. — Formand: OZ7NS, 
Herkules Allé 2, Kastrup. 50 26 67.

2. februar havde vi fotoaften. Trods det kolde, 
sure vejr var mødeprocenten denne aften og føl
gende mødeaftener god.

16. februar: OZ8T’s foredrag om Region I havde 
god tilslutning og anbefales andre afdelinger. Vi 
takker OZ8T for sin aldrig svigtende interesse for 
Amager-afdelingen.

Programmet:
17. marts: Stiftelsesfest. Husk indtegning! Kom 

til tiden! Teatersnitterne!
22. marts: Klubaften.
29. marts: Klubaften.
5. april: Klubaften.
12. april: Lederen af politigårdens radiotjeneste, 

herr Armfelt, holder foredrag og demonstration om 
denne interessante afdeling. Du gavner bestyrelsens 
arbejde og dig selv ved at møde op.

Vy 73 OZ3WP.

NB. Er der afdelinger, der har interesse for lys
billeder og bånd af fjernsynsudsendelsen, bedes de 
kontakte formanden, OZ7NS.

Aalborg og omegn. Formand: OZ2NU, Børge Pe
tersen, „Dybrogaard“, GI. Hasseris pr. Aalborg, tlf. 
Skalborg 255. Kasserer: OZ5MV, Max Voigt, Peder 
Skrams Gade 5, Aalborg. Sekretær: OZ6BF, Bent 
Frandsen, Kastetvej 118, 1. th., Aalborg, tlf 1997 
(omst.).

På grund af vanskeligheder med at få lokaler etc. 
måtte vi desværre aflyse den egentlige planlagte 
fastelavnsfest den 12. februar. Men i stedet herfor 
havde vi en dejlig filmseftermiddag søndag den 26. 
februar, hvor der foruden det store kaffebord blev 
„serveret" ikke mindre end fire films. Vi så tre 
meget interessante film, nemlig „Maskiner i arbej
de", „Kraft til alle“ og „Grænserne svinder“, og 
endelig så vi den pragtfulde farvefilm „Dalsland“. 
Vi havde en dejlig eftermiddag, men hvorfor kom 
der ikke flere?

Søndag den 11. marts har vi forhåbentlig haft en 
vellykket dag i Hjørring, hvor bl. a. OZ2NU har 
holdt foredrag. Dette arrangement er det første, 
som de nordjydske afdelinger vil holde i fællesskab.

Søndag den 25. marts kommer OZ7DR og holder 
foredrag om „Indretning og betjening af sendere og 
modtagere". Foredraget bliver holdt på cafe „Kri- 
stine“, Vesterbro 46, kl. 13,30 prc. Skulle vi så ikke 
prøve, om vi kunne samle mere end 10 denne efter
middag?

Endelig har vi på cafe „Kristine", Vesterbro 46, 
tirsdag den 27. marts kl. 20 prc. klubbens halvårlige 
generalforsamling. Medlemmerne indkaldes til gf. 
den 27. marts kl. 20 prc. Dagsorden bliver iflg. 
lovene, dog med et ekstraordinært punkt: Valg af 
sekrétær, da OZ6BF på grund af sygdom må trække 
sig tilbage. Forslag, der ønskes behandlet på gene
ralforsamlingen. skal va*re bestyrelsen i hænde 
senest onsdag den 21. marts 1956.

Klubaften har vi som sædvanlig hver onsdag kl. 
20 dog med undtagelse af onsdag den 28. marts.

På gensyn og genhør — best 73, p. b. v. OZ6BF.

Aarhus. Lokale: Ryvej.
Program: Onsdag den 7. marts: 2LX vil fortælle 

os lidt om problemer vedrørende planlægning og 
opbygning af sender- og modtageranlæg.

Onsdag den 21. marts: 5JT demonstrerer sin hjem
mebyggede båndoptager. Der vil som før meddelt 
på denne aften være lejlighed til at få rævemodta
geren indstillet på frekvensen.

Vy 73. OZ6EJ, sekretær.

Sommerlejren på Bornholm
29. juli — 4. august 1956.

Selv da snedriverne lå meterhøjt uden for vin
duerne, og isen lagde sin klamme hånd omkring 
klippeøen, beskæftigede vi os alligevel med som
merlejren 1956. Vi har foreløbig følgende oplysnin
ger angående denne:

Stedet bliver Onsbæk blokhus, 3,5 km syd for 
Rønne, beliggende i en pragtfuld granskov kun ca. 
100 m fra een af øens fineste badestrande.

Lejren bliver som sædvanlig en teltlejr, men der 
bliver lejlighed til at benytte et soveannex med 
plads til 33 kvinder og 33 mænd, delt i 2 store rum. 
Disse sovepladser er dog fortrinsvis forbeholdt 
udenlandske gæster.

I selve blokhuset er der en hyggelig opholdsstue 
(5X8 m), køkken med service m. m.

Vi har tænkt at alliere os med en „køkkentante" 
i Rønne til at forestå madlavningen, således at del
tagerne ikke bliver belastet med pligter desangåen
de.

I lejrperioden vil der blive arrangeret to udflug
ter, rævejagter, filmsforevisning m. m., priser o. 1. 
kommer i OZ nr. 4.

73. EDR, Bornholm-afd.

Esbjerg. Afdelingen afholder følgende møder: Ons
dag den 21. marts, OZ3CB: Katodestråleoscillogra- 
fens virkemåde. Onsdag den 4. april: Auktion. Ons
dag den 18. april: Fra 2 cm til 2000 m ved A. Fischer.

Vy 73, bestyrelsen.

Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Søn
dergade 64 b. Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, 
Borgmestervej 58. Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkel
sen, Tordenskjoldsgade 16, 3. — Afd.-lokale: Belys
ningsvæsenets kontor, Gasvej 21.

Program:
Torsdag den 22. marts: Klubaften.
Torsdag den 29. marts: Ingen klubmøde.
Torsdag den 5. april: Klubaften.
Torsdag den 12. april: Kegleaften; vi mødes på 

keglebanen ved Bygholm, men mød i god tid så vi 
undgår trængsel ved indgangen, nærmere sendes 
medlemmerne pr. post.

Vi mødes hver torsdag i din og min klub!
Vy 73, sekretæren.

Lolland Falster. Mødet i Maribo den 25. februar 
forløb særdeles tilfredsstillende. Tilslutningen var 
overvældende, når man tager det dårlige vejr i be
tragtning. Afdelingsformanden, OZ3VH, kunne 
overskue en forsamling af ca. 30 hams, da han bød 
foredragsholderen, OZ7DR. landsforeningsforman
den, OZ6PA, og sekretæren. OZ6EP, velkommen til 
Maribo.

Der blev lyttet med „stive øren11 til 7DR’s gode og 
lærerige foredrag. Adskillige tog allerede i Maribo
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beslutningen om visse ændringer på stationen der
hjemme!
 Efter foredraget, da kaffen var på bordet, tog 
6PA ordet og det var os en stor glæde, at høre for
mandens ord om foreningens status og dens frem
tid. Navnlig 6PA’s bemærkninger om foreningens 
fremtid og licensproblemerne interesserede meget, 
og vi takker endnu engang for det uventede besøg, 
og det friske pust fra hovedforeningen, som „Kø
benhavnerne" bragte med sig.

Afdelingsbestyrelsen vil nu overveje, hvordan vi 
yderligere kan styrke aktiviteten, nærmere i næste 
OZ. P.a. v. OZ7JQ, sekr.

Næstved. Vi havde en dejlig aften sammen med 
4U, 6EP og 9R, som besøgte os den 21. februar. 4U 
holdt et glimrende foredrag om tranformatorer, og 
vi fik revideret vore begreber i den retning. Tak 
for besøget! — Vi havde også den glæde at se et 
talstærkt besøg fra Sorø og håber at se jer en 
anden gang.

Mødeprogram:
Fortsat hver tirsdag kl. 19,30 på Bogøvej 16.
Hvis der sidder en og anden tilflytter, så kig der

ud, det gælder iøvrigt også soldater. — Vel mødt!
OZ1EF.

Odense. Hunderupvej 28. — Hver onsdag teknisk 
kursus. Hver torsdag åbent hus i lokalet.

Fra den 8.—13. februar var afdelingen repræsen- 
terest på Hobby- og Hyggeudstillingen i Fyens Fo
rum. Vi havde fået stillet en 13 meter lang stand 
op med et alsidigt udsnit af medlemmernes grej og 
arbejder, diplomer, QSL-kort samt en arbejdende 
sender, OZ3FYN. Vi havde mange QSO’er fra Fo
rum — både herhjemme fra og i udlandet, — det 
hele gik f. b., vi var også i fjernsynet. Det var en 
god reklame for E. D. R., og vi håber, at denne ud
stilling vil „høste“ nogle nye medlemmer.

73 OZ8JR.

Sorø. De forløbne 2 måneder har været præget af 
livlig aktivitet på 2 m. Et tonemoduleret signal ud
sendtes i nogen tid regelmæssigt fra „Borgen" og 
var medvirkende til, at der gik hul på adskillige 
convertere. Efterhånden er 6 stationer i gang, og 
flere er på vej.

Den 11. februar havde vi en hyggelig aften sam
men med 61, der fortalte en mængde interessante 
ting om bl. a. bil- og færgetelefoni. Den 21. februar 
var vi en tur i Næstved, hvor vi mødtes med mange 
venner og hørte et udmærket foredrag om trans
formere af 4U.

Den 17. marts kl. 20,00 kommer 9R og snakker 
2 m; vi venter god tilslutning og glæder os til en af 
de store aftner. I marts får vi endvidere demon
streret en drejebænk, herom nærmere på opslags
tavlen. 73 1WW.

Vejle. Den 11. februar havde vi OZ7EU på taler
stolen på Park hotel, hvor der var ret god tilslut
ning af afd. medlemmer; lad os håbe, at vi stadig 
ser så mange til vore sammenkomster.

Det var et meget belærende foredrag, 7EU holdt 
om oscillatorer såvel ECO, clapp som flere andre.

Under det efterfølgende kaffebord besvarede 7EU 
„forskellige spørgsmål fra deltagerne.

I marts måned har vi foredrag af 5KD om mod
tagere, som vi håber får endnu større tilslutning.

Vy 73 OZ7ZH.

Viborg 21. april
Viborg afd. indbyder til et lille „meeting" 

den 21. april med OZ2OM, der vil fortælle om 
PA- og antennekredse.

Indbydelse vil blive udsendt til Randers, 
Skive, Ikast og Klejtrup. Iøvrigt er alle in
teresserede naturligvis velkomne.

Se endeligt program i april OZ.
P. a. v. OZ9AV.

Viborg. Medlemsmøde afholdes torsdag den 22. 
marts kl. 19,30 hos OZ1CH, Folkekuren v. Hald.

9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i februar måned 1956 anmodet om 

optagelse i EDR:
6545 - Holger Baggesen, Ingstrup.
6546 - Svend R. Rejmers, Astrup pr. Skjern.
6547 - Math Harry Peyk, 2. div. TGKMP/3. TGB,

Langelandsgades kaserne, Aarhus.
6548 - OZ4ZR, Eigil Saxnæs, c/o Hejn-Kristensen,

Alleen 67, st. th., Kastrup.
6549 - Carl Aage Olsen, Kuleborgvej 22, 1.,

Aakirkeby.
6550 - Alex Caspersen, Bryggervej 14, Svinninge st.
6551 - Herluf Dahlin, Panumsvej 36, Kbh. Valby.
6552 - Eli Perdorf, Granhøjvej 6, Kgs. Lyngby.
6553 - OZ8HO, Erik Holm, Struervej 34, Holstebro.
6554 - Hjalmar Jensen, Kristiandalsallé 28, Fr. Bøge.
6555 - K. Brøndsted, Guldstjernevej 1, Kbh. NV.
6556 - P. B. Sørensen, Læsøesgade 10, 2., Aarhus.
6557 - Bi’ynolf Ekberg, Tingvej 35, Kbh. S.
6558 - Hans Jørgen Rasmussen, Skolebakken 36,

Virum.
6559 - Valdemar Szmiedowiez, GI. Hobrovej 132,

Randers.
6560 - Claudi Lindberg, Skjoldnæsvej 1, Sorø.
6561 - Jørgen Lindberg Hansen, Tolstojs Allé 10,

1. tv., Søborg.
6562 - F. F. Skou, Elstedvej 47, Rødovre pr. Vanløse.
6563 - O. Brinck Hansen, Viborgvej 23, Helsingør.
6564 - Johan Koch, „Arnen", Lund st., Østj.
6565 - Kaj Christensen, Søby, Ærø.
6566 - Bjarne Sylvest Petersen, Højbrogade 5,

Horsens.
6567 - Jørn Espersen, Haslevej 28, Aabyhøj.
6568 - Frk. Kirsten Vendel Rasmussen, Fabersvej

40, Randers.
6569 - Gunnar Nielsen, c/o Bakfelt, Nr. Farimags-

gade 67, 2., Kbh. K.
6570 - Tage Bugtrup Hansen, håndværkei’skolen,

Haslev.
6571 - Bjarne Winkler, Chr. Winthei-svej 18,

Aabyhøj.
6572 - 258549, Erik Madsen, II TGB. PAK, Lange

landsgades kaserne, Aarhus.
6573 - Poul Petersen, Hellerup pr. Pederstrup st.
6574 - Karsten Tranberg, Svanekevej 56, Rønne.
6575 - Andreas Thomsen, Lem.
6576 - Jonny Madsen, Thuresensgade 6, Odense.
6577 - Tage Lauridsen, Frodesgade 127, Esbjei-g.
6578 - J. Schmidt Christensen, Skovvej 42, Korsør.
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Tidligere medlemmer:
2976 - OZ3LW, Chr. A. Wind, Ikast Apotek, Ikast. 
3848 - OZ3JH, Jørgen Hansen, Ørebakken 17, 

Helsingør.
5470 - OZ6CH, J. Bitsch, Vestergade 143, Svendborg.

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
599 - OZ4N, Almar A. Andersen, Langebækvej 22, 

Ballerup, ex Sæby.
1043 - DL4AX, P. Porta, Lorscherweg 8, Heidelberg- 

Dossenheim, lokal.
2020 - OZ1BF, B. F. Hansen, St. Blichersvej 36, 

Kølvraa, lokal.
2342 - OZ7NB, N. C. Bahnson, Braarupvej 99, Skive, 

ex Esbjei'g.
2531 - OZ5LL, Leif Rasmussen, Bragesvej 31, 

Aabyhøj, ex Horsens.
2993 - Ove Jørgensen, Frederikssundsvej 194, Brøns

høj, ex soldat.
3189 - OZ3ES, Erik Schmidt, Østre Gangsti 4, 

Haslev, lokal.
3262 - Leo Schmidt, Stengaardsvej 5, Haslev, lokal.

3515 - OZ1T, J. Egdø, postbox 211, Randers, ex Høj
bjerg.

3572 - OZ7DA, B. Egidiussen, Thorsvej 2, Viborg, 
lokal.

3821 - OZ4AN, H. Skjøtt, Christiansgade 90, 2. tv., 
Odense, lokal.

3886 - OZ3BS, Kn. Mogensen, Dannebrogsgade 1, 
Aarhus, lokal.

4106 - OZ5HF, B. Hedegaard Frederiksen, Grønne
gade 37, 1., Herning, lokal.

4577 - OZ2LL, E. Lundorff Larsen, Borgergade 21, 
Aalborg, lokal.

4611 - OZ5HN, Ove Høegh Nissen, Christianehøj 55,
1., Søborg, ex Hellerup.

4644 - Børge Madsen, Anabjerggade 3, Varde, ex 
Grønland fra ca. 1. april.

4739 - OZ1TK, LT. P. T. Knudsen, 1/1 TRA, Ry
vangs Allé 1—3, Kbh. 0., ex soldat.

4967 - OZ3MH, H. E. Jørgensen, Paduavej 5, Kbh.
5., ex Nr. Aaby.

5025 - Chr. Lerche, Lerchenborg, Kalundborg, ex 
Kbh.

5068 - H. O. Horst, Folehaven 17, 2., Kbh., Valby, 
lokal.

5269 - OZ5BH, N. Bech Henricksen, Østrevej 12, 
Sindal, ex Hirtshals.

5376 - OZ7ZD, RK. 271330, Jensen, RDO/IV/STG, 
telegrafkasernen, Høvelte, ex Høng.

5511 - Fl. Rønsager, Uttrupvej 6, 1., Nr. Sundby, 
lokal.

5528 - OZ5HG, H. M. Søgaard, Slotslyngen 3, Aar
hus, lokal.

5562 - OZ7XN, Kr. Pedersen. Nyelandsvej 7, 2. tv., 
Kbh. F., lokal.

5657 - 270217. Andersen, ildlederdel., 14. LVA, 1. bat
teri, Nr. Sundby, ex Odder.

5728 - OZ9BA, B. Andersen, Taarnvej 80, 1., Van
løse, lokal.

5738 - OZ1PE, Kaj Pedersen, Frederiksgade 23, 
Brønderslev, lokal.

5774 - Sv. Aa. Nielsen, Carl Adlersgade 24, 3., 
Esbjerg, lokal.

5776 - OZ4CB, C. O. Bagge, Skagelfaldet, Aakirkeby, 
ex Kbh.

5785 - Hans Jensen, Stengade 25, 4. tv., Kbh. N., ex 
Slangerup.

5853 - OZ4IB, 280828/1391, Bjarnason, Nymindegab
lejren, Nr. Nebel, ex Ryomgaard.

5895 - P. Bager, Ejegodvej 17, 2. tv., Nykøbing Fl., 
lokal.

6060 - P. Bo Larsen, Øster Allé 51, 2., Viby J., ex 
Aarhus.

6102 - R. Jul. Petersen, Egernvej 3, Kølvraa, lokal.
6148 - RK. 290374/56, Johansen, forskolen til math- 

skolen, Jonstruplejren, FLS, Værløse, ex 
Sønderborg.

6159 - Arne Høyer, Spættevej 3, Kølvraa, lokal.
6234 - MHE. 249019, Mortensen, esk. 728, flyvesta

tion Skrydstrup pr. Vojens, ex soldat.
6256 - Frank Jørgensen, Skyttegaardsvej 28, 1. tv., 

Kbh. Valby, lokal.
6303 - 252683, Pronk, 5. del. 2. kmp., Bådsmands

strædes kaserne, Kbh. K., ex Kbh.
6320 - E. Rasmussen, Adelgade 45 o. g., Skanderborg, 

lokal.
6347 - OZ5AI, radiotelegrafist I. Heller, signalkon

toret OC West, FSN, Karup J., ex soldat.
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Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.). 
Giro konto 22116.

*

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 

15, Kbhvn. S. Amager 3664V. Næstformand: OZ7EU, 
Paul Størner, Huldberg Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01. 
Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18. 
Nykøbing F., Nykøbing 85 38 24. Sekretær: OZ6EP,
Einar Pedersen, Alekistevej 211, Vanløse, Da 2871U. 
Testudvalg: OZ2NU, Børge Petersen, Dy brogård, Gl. 
Hasseris, Aalborg, Skalborg 155B. Landskredsleder: 
OZ8JM, Berg Madsen. Hobrovej 32, Randers, Randers 
6111 (dag). OZ2KP, K. Staack Petersen. Risbjerggårds- 
allé 63, Valby, telefon Hvidovre 667. OZ3Y, H. Rossen. 
Svenstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102. OZ3XA. A. P. H. 
Jacobsen, Karen Brahesvej 11B. Odense Odense 2377. 
OZ3FM. Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, Hor
sens 2096. OZ5KD, K. Dantoft, Vestergade 31, Struer, 
Struer 600. OZ4RU, R. Thomsen, Fabrikvej 93. Horsens.

Kassereren:
O. Havn Eriksen. OZ3FL. Fuglsangvej 18. tlf. 85 38 24 

(privat). — 85 00 17 (kontor). 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.
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