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Om at gøre noget for andre
Det er indlysende, at en forening som vor
ikke kan trives uden en stor portion idealisme.
Gennem de snart 30 aar, vor forening har be
stået, har mange amatører i skrift og tale, i
arbejde og gerning, ofret sig for, at andre
amatører kunne nyde gavn og glæde af den
fælles interesse.
I den tid, vi nu lever i, synes det, som en
hver er sig selv nok, og det er derfor glæde
ligt at konstatere, at der fortsat er mænd
iblandt os, der betragter det som en glæde
uselvisk at udføre et arbejde for EDR.
Disse mine betragtninger skyldes, at jeg i
april OZ ser, at nogle læsere kritiserer, at
Traffic Department bruger for megen spalte
plads i OZ. Jeg skal ikke tage stilling til be
rettigelsen af den fremførte kritik. Personlig
så jeg gerne endnu mere teknisk stof i bladet,
selv på bekostning af teststoffet, men det er
jo foreløbig en kendsgerning, at vore mange
tilsagn om at stille spalteplads til rådighed
for tekniske artikler fra medlemmerne ikke
har givet det ønskede resultat. Det er således
stadig overvejende teknisk stab, der må holde
for, men teknisk redaktør regner med at
kunne udvide antallet af medarbejdere, og så
sker der forhåbentlig en bedring heri.
Men Traffic Department, hvilket vil sige
2NU, behøver vi ikke at presse for at levere
bidrag. 2NU er en af de få amatører, der sta
dig arbejder under devisen „at gøre noget for
andre". Uselvisk og uden at få betaling for sit
arbejde stiller han hele sin fritid til rådighed

for amatørbevægelsen, og det må siges, at
hans arbejdsevne er overvældende.
I den forbindelse vil jeg gerne henlede op
mærksomheden på foreningens nyeste publikatio: „Internationale Amatør Certifikater".
Forfatteren er naturligvis 2NU. Da det viste
sig for dyrt at lade bogen trykke, skrev han
egenhændigt 66 stk. stencils for at bogen
kunne
duplikeres.
Tænk
engang, hvilket
kæmpearbejde det har været for 2NU at for
fatte og „trykke" denne bog. Vi skylder alle
2NU tak for dette store arbejde, og vi kan
vidst bedst glæde ham ved at købe den
smukke og nyttige bog, der på grund af hans
energiske og uegennyttige arbejde kun koster
en bagatel af kr. 3,60.
Det er min hensigt med disse linier at på
pege værdien af denne skattede og flittige
medarbejder, og hovedbestyrelsen har eenstemmigt givet udtryk for sin anerkendelse
ved at overdrage ham hvervet som EDRs
delegerede ved
KONFERENCEN I STRESA
Denne konference finder sted fra den 12.
juni til den 15. juni.
Pa mødet skal diskuteres den europæiske
båndplan og de forhold, der kan tages mod
okkupationen af vore bånd; de forskellige
landes licensforhold og forholdet til myndig
hederne. Endvidere forholdsregler mod indbrydere og fremmede tjenester på båndene.
Men det store punkt bliver amatørernes del
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tagelse i og indflydelse på den store inter
nationale
telekommunikations-konference
i
Warchawa, hvor vi venter at kunne vinde
gehør for vore interesser.
Veludrustet med sit store kendskab til hele
den internationale amatørbevægelse og dens
vilkaar vil OZ2NU blive vor forening en ud
mærket talsmand.

lejrchef, og alene dette vil få mange amatører
til at føle. at vi nu står overfor en rigtig gam
meldags sommerlejr.
Vi ønsker de rare bornholmere held og
lykke med initiativet, og vi glæder os til atter
at høre deltagernes stemmer fra den kønne
ø over OZ7EDR.

SOMMERLEJR PA BORNHOLM
EDR afholder i år en sommerlejr på Born
holm. De flinke bornholmere har taget denne
opgave op, og HB kan ikke nok anbefale vore
medlemmer at slutte op om denne sommer
lejr.
Lad det nu blive en af de rigtig gode, gam
meldags sommerlejre. Vi er ikke i tvivl om,
at når bornholmerne har taget initiativet til,
at den skal afholdes på deres ø, så vil den
blive en skøn oplevelse, og vi ved, at kaldesignalet 4KA borger for, at der er orden i
tingene, og at det gode, hyggelige amatør
humør ikke vil fornægte sig. Meget tyder på,
at bornholmerne vil søge at fremtrylle den
helt ideelle sommerlejr. OZ5B, Bilberg, bliver

BUSKE MØLLE

KANDIDATER TIL DEN NYE
HOVEDBESTYRELSE
I følge EDRs love skal forslag til EDRs ny hoved
bestyrelse
indsendes
til
hovedbestyrelsen
senest
den
20. juli, og de skal vedlægges en tilkendegivelse fra
de opstillede kandidater om, at de er villige til at
modtage valg.
Da nogle af HB på det tidspunkt er på ferie,
skal forslagene sendes til formanden OZ6PA direkte
ligesom i fjor. Derved undgår man også 1 til 2 dages
forsinkelse i PB.79.
Københavns-afdelingen
agter
i
år
at
afholde
et
såkaldt
opstillingsmøde,
hvor
afdelingens
aktive
medlemmer vil mødes og drøfte emner til HB og
disses stilling til forholdet mellem HB og Køben
havns-afdelingen. Man vil derigennem sikre sig, at
der er emner nok til både HB-medlemmer og til
suppleanter.
Det ville være godt, om lignende møder ville blive
holdt i de større afdelinger rundt i landet, så man
i år kunne få emner nok — også til suppleanter. Hi!
Sådanne møder hindrer jo ikke, at enhver kan
foreslå, hvem han vil, til valg ved urafstemningen.
Husk også erklæringen om villighed til valg fra
kandidaten - og så senest den 20. juli til formanden.
Endvidere skal forslag — derunder også vedtægts
ændringsforslag —- der ønskes behandlet på general
forsamlingen under dagsordenens § 5 i dette efterår,
være formanden i hænde senest den 1. august 1956,
helst nogle dage forud, da de jo skal offentliggøres
i august OZ, for at generalforsamlingen kan tage
stilling til dem og stemme om dem. (Jfr. § 13).
73 de OZ6EP, sekr.
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For de medlemmer, der har ferie på et andet
tidspunkt end lejren på Bornholm, er der
Buske Mølle.
Her afholdes i den første uge i juli et ama
tørmeeting, hvor alle amatører er velkomne.
Det er naturligvis Københavns-afdelingen,
der står for arrangementet, og Københavns
afdelingens nye energiske formand, OZ5GB,
vil gøre alt for, at de besøgende vil føle sig
glade ved opholdet paa møllen.
Der er grøde i den københavnske afdeling
for tiden, det skal også nok mærkes ved et
ophold på møllen. De besøgende vil erfare,
at gæstfrihed og godt og kultiveret humør vil
præge dette sommerstævne.
OZ6PA.
STOFFORDELINGEN I OZ
Paa given foranledning skal jeg vedrørende for
delingen af stoffet i „OZ“ meddele følgende til
vejledning for læserne, og for at hindre fremtidige
gentagelser af kritikken.
1. Alle interesse-grupper inden for EDR er beret
tiget til at anvende nødvendig plads i „OZ“ til
publicering af deres stof.
2. Nødvendigheden er betinget af stoffets vigtighed
og den til raadighed stående plads.
3. Fordelingen bestemmes af redaktøren — og stof
mængden af interesse-grupperne.
4. Traffic-Departments stof har — os bekendt —
i
intet
tilfælde
fortrængt
tekniske
artikler
fra
„OZ“.
5-

Modsat har Tr.Dept.s stof i flere tilfælde udfyldt
plads, hvor teknisk stof er udeblevet.
6.
Stoffet
til
„Traffic
Department
beretter"
leve
res uden honorar, medens teknisk stof honoreres.
VHF-amatøren
og
DX-jægeren
horer
ind
under
Tr.Dept. og er ligeledes ulønnet.
7. I maj-nr. af „OZ", hvor ovennævnte stof kun
fylder 1½ side, er bladets samlede sideantal 16,
medens normalt nr. er på 20, evt. 24 sider.
Havde brugbart teknisk stof været til rådighed,
var det utvivlsomt også blevet anvendt.
8. Personligt onsker jeg mere og alsidigt teknisk
stof, behandlende både teknikkens små og store
problemer.
Tænk, hvis kun 1 — een — pct. af EDRs med
lemmer, hver måned sendte hver een side stof
af teknisk karakter, ville teknisk redaktør i løbet
af eet år, naturligvis forudsat at stoffet er an
vendeligt,
have
materiale
tilovers
for
fem
20siders numre af „OZ“ kun indeholdende teknisk
stof.
73 de 2NU.
Børge Petersen.

Opbygning af en dobbeltsuper
Af OZ2GW, Pape.
OZ2GW viser og fortæller os her, hvorledes han har bygget sin modtager. Det er
faktisk meget, lettere at bygge en god sender end en god modtager. Mange amatører
viger tilbage for selv at gøre dette stykke interessante arbejde. Men se hvorledes
o p g a v e n k a n løses.
TR
Meningen med denne artikel er at vise,
hvordan en modtager kan laves, når den skal
virke tilfredsstillende.
Hvem kender ikke til selvsving i HF og MF,
eller måske hele modtageren er ustabil på
grund af dårlig afskærmning eller forkert op
bygning.
Frekvensdrift skyldes hovedsageligt varme
fra rør, modstande og ensretter. Varmen fra
rørene er jo ikke til at komme udenom, men
de må anbringes, så de ikke varmer på spo
lerne, især ikke ose. og dertilhørende drejekondensator. Det må anbefales at lave ensret
teren særskilt. Så har man da den i behold,
hvis modtageren senere skal slagtes.
Det kan være vanskelig nok endda at lave
en modtager af denne type, der kan holde
kalibreringen, især når der anvendes en fa
briksfremstillet central, hvor det er blokke
og trimmere, det er galt med. At forsøge at
gøre noget ved dette er næsten håbløst.
Da der skulle bruges en del aluminium til
kassen, var det billigere at anvende en kasse
fra BC 375, som blev forsynet med en ny 3
mm forplade og opdelt i 3 rum. Kassen be
står af en ind- og udvendig kasse, hvad der
giver en god HF-afskærmning.
Modtageren er en ganske almindelig dob
beltsuper med mellemfrekvenserne 1553 kc.
og 447 kc. Grunden til det skæve tal i første
MF er den, at der kan bruges et x-tal på 2000
kc., som så igen bruges til kontrol af modta
geren, idet det kan høres helt ned på 10 meter.
HF røret er 6BA6, hvor følsomheden bliver
reguleret i katoden. Der må laves en skærm
gennem soklen på røret for at adskille gitter
og anode, da der ellers vil opstå selvsving.
Endvidere må skærmen forbindes til den
skærm i centralen, der adskiller ant. og ose.
spolerne. Angående centralen, så må den gø
res ordentlig fast. Det hjælper ikke bare at
hænge den op med fire skruer. Alle skærme
i den må skrues fast til chassiset, og der må
laves en skærm hen over trimmerne — se
foto, — ellers rykker kalibreringen, når bun
den bliver skruet på.
1 BL består af EF 42 og 6BA6 som ose. Der
skal også en skærm gennem EF 42, og den

skal forbindes til sidste skærm i centralen.
EF 42 er anvendt, fordi den giver bedre for
stærkning end et almindeligt BL-rør, og min
dre blandingsstøj, da der blandes additivt.
Dog findes der nu et rør, som kan anvendes.
Det hedder ECF 80.
2 BL er en ECH 42. Her er ikke foretaget
nogen afskærmning. Dog må x-tallet anbrin
ges over chassiset, da det ellers vil høres for
kraftigt i modtageren. Da det viste sig, at xtallet kunne gå ud af sving, blev der lagt to
blokke på 25 pF i serie fra anode til gitter,
og midtpunktet lagt til stel. Det virker som
colpitsafstemning og holder x-tallet i sving.
Efter ECH 42 følger to MF trafoer ryg mod
ryg, med en blok på 5 pF imellem, hvilket
giver god selektivitet. Endvidere kan der ind
skydes et x-talfilter i stedet for blokken. Alt
tilhørende dette filter må anbringes i en
skærmdåse oven på chassiset for at undgå
signaler uden om filteret — se foto. Undgå at
bruge for meget skærmflex i filteret. Det skal
bemærkes, at filteret virker effektivt. Det kan
være svært at holde en station i længere tid
på grund af frekvensdrift — enten fra statio
nen eller modtageren.
Alt dette er monteret i den ene halvdel af
modtagerkassen. Herefter er der to skærme,
hvor imellem drejekondensatoren er anbragt,
godt beskyttet mod varme fra rørene.
Den anden halvdel begynder med MF-røret
EF 41. Dette rør må ligeledes have en skærm
gennem fatningen. Følsomheden bliver også
her reguleret i katoden. Det giver en rolig
baggrund ved modtagelse af CW.

Fig. 1
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hvis ene del bruges til AVC.
AVC-dioden får en forspænding
på 8 volt. hvilket medfører, at der
skal et signal til, som kan give 8
volt, før AVC træder i funktion.
Samtidig bevirker det, at svage
stationer ikke drukner i sus, fordi
AVC-dioden

uden
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kommer et signal på den. AVC’en
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LF delen består af EF 40 og EL
41. EL 41 arbejder som triode. Der
er
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forstærkning

endda.

I

stedet for EL 41 kan der anvendes
EL 91, som kun giver 1,4 watt, og
det er rigeligt. S mtr.-røret er EF
41, der virker som rørvoltmeter.
Herved undgår man at skulle ind
stille meteret, når AVC’en bliver
kortsluttet. Spændingen tages fra
signaldioden gennem
diode OA 50.

en

krystal

B. O. er normal, og der er ført
en lufttrimmer til forpladen til
ændring af tonen.
Med hensyn til monteringen så
har jeg næsten kun brugt den
tråd, der er på blokke og modstan
de. Det skader jo aldrig at bruge
korte ledninger.
Glødespænding og AVC-spæn
dingen må føres i skærmflex. Den
ene side af alle glødetråde er lagt
til stel, så der skal kun føres een
ledning til glødespændingen.
Det

må

frarådes

at

indbygge

højttaler i modtagere, da vibratio
ner fra den kan påvirke pladerne
i drejekondensatorens osc.-sektion,
og give en konstant hyletone. Det
te kan også forekomme, når højt
taleren står oven på modtageren.
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For at undgå HF bag ind i modtageren, må
alle spændinger afkobles ved indgangen i
modtageren med 0,1μF .
Modtageren her er kalibreret med et 100 kc
x-tal med 10 kc multivibrator, og har man en
sådan stående klar til brug, er man aldrig i
tvivl om frekvensen. Hvor ofte har der ikke
været diskuteret frekvens på båndet — med
delte meninger, fordi frekvensen var opgivet
efter modtagerne og derfor ikke altid rigtig.
Modtageren her kan holde frekvensen no
genlunde, når den er varmet godt op. Vil man
kræve større stabilitet, end der kan opnås
ved denne type modtager, må modtageren
bygges med variabel anden ose. og x-talstyret
første ose., altså en langbølge modtager med
x-talconverter. En sådan modtager skal gerne
senere blive beskrevet.
En dobbeltsuper er slet ikke så dårlig en
modtager. Der tales så meget om, at den skul
le støje mere, fordi der er to blandere. Det er
en misforståelse. For det, der giver den meste
støj, er HF røret.
Prøv at tage antennen af en dobbeltsuper
og drej alle kontroller op, der vil herved hø
res en ret kraftig støj. Hvis nu HF røret tages
ud, forsvinder støjen næsten totalt.
RETTELSE
I OZ7DRs artikel i vort april-nummer har der
forneden på side 77 indsneget sig et par småfejl.
Der står, at der kræves en 16 watt modulator. Det
skal være en 8 watts, idet der for at modulere 16
watt input 100 #/o selvfølgelig kun kræves 8 watt LF.
Endvidere
angives
stigningen
i
antennestrøm
til
17 % ved 100 % modulation. Det skal som bekendt
være 22,5 %. — Undskyld.
TR.

BUSKE MØLLE ER ÅBEN
Sender og modtager er bragt derned, —
Kosan-gassen
fyldt
op,
og
antennen hængt
på plads.
Prisen er som tidligere 3 kr. pr. døgn og
dette beskedne beløb afregnes med afdelin
gens kasserer (giro 59755).

Den støj, HF røret frembringer, generer ik
ke ret meget, idet følsomheden jo er derefter,
og de fleste stationer ligger over støjen, hvis
der på modtageren er et nogenlunde godt sig
nal-støjforhold. Dog kan det knibe på 10 me
ter, hvilket skyldes atmosfærisk støj.
løvrigt henvises der til OZ7AQ’s artikler
om kommunikationsmodtagere.
Flere W-stationer på 20 meter er i stand til
at få S-meteret over 9. Hvad kan man for
lange mere for de kroner, det kan koste at
bygge en sadan modtager, der kan være på
højde med fabriksbyggede, ihvertfald hvad
følsomhed angår.
Knapperne er anbragt sådan, at man fra
venstre mod højre har, ant. trimmer, HF
regul., båndområde, MF regul. og LF volu
men.
Øverste knapper til venstre: MF x-tal og
fasekondensator.
Øverste knapper til højre: S-meter nulregul. og B. O. kondensator.
Antenne indgangen er et coaxstik i venstre
side, og LF, et jackstik i højre side.
Desværre har det ikke været mig muligt
at foretage støjmålinger m. m. på modtageren.

STORE FYNSKE RÆVEJAGT 1956
kalder også i år på alle rævejægere landet over
til at deltage i ovennævnte jagt, der afholdes:
Lørdag den 30. juni.
Søndag den 1. juli.
Sendetider:
1. Udsendelse a 2 minutter.
2. Udsendelse a 2 minutter ½ time efter, derefter
hvert kvarter, varighed 1 minut. Fra kl. 1,00—1,05
og 12,00—12,05 konstant tone. Begge jagter varer
3 timer.
Kort: Generalstabskort Svendborg 1:100.000.
Tilmelding inden den 22. juni d. å. Tillige køb af
deltagerkort kr. 10,— pr. hold for hele jagten samt
alle oplysninger fås hos:
OZ3XA A. Hjort Jacobsen, Karen Brahesvej 11 B,
Odense (Vesterbro 77, tlf. 2377, i forretningstiden).
Præmie til det bedste hold (jæger + observatør).
Før start mødes jægerne på Sejerskovsvej ved ind
gangen til Den fyenske Landsby.
Køretøjer i begrænset omfang kan stilles til rådig
hed, når disse bestilles inden den 20. juni d. å.
God jagt! — På gensyn i Odense!
Odense Afdelingen.
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Beam-mast
Af OZ7FJ.
Desværre er det vel ikke mange amatører, der har plads et antennetårn som
7FJ’s. Men det kan alligevel være interessant at se, hvorledes en sådan historie er
lavet. Nu kommer 10 meier båndet jo snart igang igen, og der er sikkert mange, der
går og drømmer om beam-antenner hertil.
TR.
I det følgende skitseres en beam mast, som
er beregnet af OZ8PM og fremstillet i 2 ek
semplarer af undertegnede. Begge antenne
master har været anvendt i mere end 1 år og
har holdt til meget store storme. Min egen
mast er monteret med en 2 ell. Vest-pocket
beam til 20 meter spacing. 3,65 m, samt en
2 ell. full size 10 meter beam, og i nær frem
tid skal TV antennen også derop. Der er an
vendt 2 stk. imprægnerede 7 meter lange tele
fonpæle, diameter i toppen ca. 180 mm. Disse
to master er gravet 2 meter i jorden og står
med en afstand på ca. 170 mm fra hinanden.
Efter masterne er sat fast i jorden, er enderne
skåret til i water. På enderne anbringes to
simple lejer bestående af 2 stk. 75X75X150
mm vinkeljern. I vinkeljernene er boret 2 stk.
30 mm huller, og der er påsvejset lasker, så
de kan spændes fast med 2X2 stk. ½” gen
nemgående bolte. I disse lejer kan så kedel
røret på ca. 105 mm svinge rundt, når anten
nen skal lægges ned for justering og lignende.
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Inden i det 105 mm kedelrør er centreret et
70 mm kedelrør. Foroven foregår centrerin
gen af et gammelt trykleje, som er beskyttet
af en kappe og på midten samt helt nede,
hvor røret rager ud, ved hjælp af 2X3 3 / 8 ”
messingskruer med kontramøtrik. Det inder
ste rør drejer legende let rundt, og forneden
kan tilkobles snekkedrev samt motor og selsyn-motor. Masten kan forlænges opefter med
et rør, som passer i det 70 mm rør, så at høj
den kommer op på ca. 11 meter.
Der kommer stor belastning omkring, hvor
tappene er påsvejset, og det udføres lettest
som skitsen viser. Man borer på midten af det
store rør 2 stk. 20 mm huller nøjagtigt gen
nem centrum. Tapenderne på 30 mm har en
neddrejning 10 mm op, så de passer i disse
huller, herefter hæftes de fast. Derefter tager
man 2 stk. U-jern, nr. 70, med to stk. 30 mm
huller, de sættes ned over tappene, og det
hele svejses nu færdigt med elektrode svejs
ning. Tappene bliver på denne måde godt un
derstøttet. Det er jo ikke muligt at få en gen
nemgående aksel i røret.
Alle jernrørene er behandlet med rustbe
skyttende maling samt til slut med stålhud.
Selve fastgørelsen af antennerne er uhyre
simpel. Den består af 2 stk. lægter 1”X2” med
en afstand imellem dem på ca. 1,20 meter
samt nogle få stivere imellem, noget lig
nende beskrevet af OZ7G. Der er anvendt
52 Ω coax som feeder, og denne hænger på
nogle få bøjler på det øverste rør.
Når antennen står op, er der et halvcirkel
formet stykke jernpiade, der danner stop, og
heri er en tap, som låser røret fast, således
at stålwiren er helt aflastet, og pilfingre kan
ikke lave ulykker.
Winchen forneden, der er lavet af skram
mel akslen, er 25 mm i diameter, og der sid
der en hjemmelavet palanordning, så anten
nen kan hældes og stå fast i vilkårlig vinkel.
Den 2 ell. 20 meter V. P. beam har givet man
ge fine DX fra alle steder af kloden, og 10
meter beamen har også arbejdet fint, men
båndet er jo lidt ustabilt endnu; håber, at
denne artikel kommer på rette tid til de ama
tører, som har en have og kan afse plads til
en rotary beam.

Vedrørende amator-radiosendetilladelser.
Til
underretning
for
foreningen
fremsendes
hoslagt
oversigt
over de i tiden 27. marts til 30. april 1956 skete ændringer ved
rørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
A OZ4US, 5798, Peter Larsen (tillige OZ4LP og OZ4PD), c/o
Knud Ytteborg, Dyssegaardsvej 71 B, Søborg.
C OZ5DX, 5856, Hans Otto Dengsøe Pyndt, Udstolpe, Sakskøbing.
B OZ6KI, 6151, Børge Kjær, Møldrup.
B OZ9NI, Anton Reinhardt Nielsen, Nørregaardsvej 145, Vanløse.
Inddragninger:
AB OZ2AP, E. Christensen, Gentoftegade 85, 2. s., Gentofte.
B OZ2GB. V. H. Andreasen, Lindevej 14. Roskilde.
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En katodefølger T-R omskifter
Ved OZ2E.

I den senere tid er der i radiolitteraturen
fremkommet adskillige udformninger på au
tomatiske
sende-modtage
omskiftere.
Disse
omskiftere er enheder, der skal overflødiggø
re antennerelæer, når samme antenne bruges
ved både sending og modtagning. Brugen af
T-R (sende-modtage) omskiftere retfærdiggø
res af nødvendigheden af hurtig og hyppig
skiften ved telegrafi- og talestyrede sendere.
I QST for maj 1956 har W9LSK beskrevet en
simpel katodefølger T-R omskifter, som jeg
tror mange danske amatører kan få glæde af,
da den i det her givne tilfælde har været brugt
på en station med et input på 180 w på enten
80 eller 10 meter.
På de fleste amatørstationer kan det være
vanskeligt nok at få en god senderantenne
hængt op og endnu vanskeligere en antenne
ekstra til break-in modtagning. Der er tid ef
ter anden anvist flere måder, hvorpå en sen
derantenne kan bruges som modtagerantenne,
lige fra en enkelt glimlampe til specielle for
forstærkere med dioder over resonanskredsen.
Disse systemers opgave er at beskytte mod
tageren, men mange af dem har imidlertid
forskellige ulemper. Resonanskredsen skal he
le tiden efterafstemmes og spolen skiftes, for
uden at der ofte kræves særskilt ensretteran
læg dertil; det er jo som reglen begrænset,
hvad man kan tillade sig at tappe en modta
gers strømforsyning for.
Opstillingen, W9LSK bruger, undgår de fle
ste ulemper. Den støjer ikke, der er ikke brug
for efterafstemning, der er ingen spoler, man
kan glemme at skifte, den yder modtageren
god beskyttelse og medfører kun en forholds
vis ringe svækkelse af signalerne. Opstillingen
består af en enkel modstands-kapacitetskoblet
katodefølger.
En katodefølger har mange gode egenska
ber. Udgangsimpedansen er lav og ved valg
af det rigtige rør, kan impedansen tilpasses
således, at den ligger nær de 300 ohm, der er
de fleste modtageres indgangsimpedans. Den
ne lave værdi gør det nødvendigt at afstemme
udgangskredsen, eftersom parallelkapaciteter
ne er for små til at have afgørende indflydelse
på impedansen. Indgangsimpedansen er høj,
så ved passende montering vil røret ikke have
nogen virkning på feederen og kun tage en
meget lille del af effekten i sendeperioder,
endog når røret trækker gitterstrøm, forudsat

at der bruges en stor gitterafleder. Med et rør
som 6C4 er det umuligt at få så stor en ud
gangsspænding, endda med så meget som 200
V HF på gitteret, at modtagerens indgangs
kredse ødelægges. Dette skyldes, at rørets til
førte anodeeffekt under disse forhold kun er
en smule over 1 w. I lytteperioder trækker
røret max. anodestrøm ca. 10 mA.

Diagram over katodef ølger omskifteren. Komponen
terne i indgangs- og udgangskredsene må ikke kunne
„se“ hinanden; derved reduceres muligheden for
uønsket kobling.

For at undgå tilfældig signalspænding på
ledningen mellem katodefølgeren og indgan
gen på modtageren, skal forbindelsen være så
kort som mulig. Af samme grund skal hele en
heden skærmes.
Kombinationen af en 50 pF kondensator og
1 Mohm gitterafleder har en tidskonstant, der
er kort nok til at give medhør i samme øjeblik,
der ikke sendes. Tabene på de modtagne sig
naler er små og i de fleste tilfælde uvæsentli
ge i forhold til stigningen i signal/støjforhol
det, der finder sted ved at bruge senderanten
nen som modtagerantenne i stedet for den
traditionelle tilfældige længde tråd, man nor
malt slår sig igennem med. Prøver på ARRL’s
laboratorium viser et tab på 6 db praktisk ta
get i hele området fra 3,5 til 30 MHz, uden at
der er sluttet sender til. Dæmpningen vil va
riere med længden på forbindelsen mellem
opstillingen og modtageren samt senderens af
stemningsmåde.
De faktorer, der begrænser den HF-spænding, systemet kan tåle, er 50 pF kondensato
rens gennemslagsspænding og den spænding,
man kan tilføre røret mellem gitter og katode.
Forsøg har vist, at røret ikke sendes til de
evige dx-marker med opstillingen tilsluttet en
antenneafstemningsenhed, der er afstemt til
resonans med udgangseffekten fra en 180 w
sender, hverken på 3,5 eller 30 MHz.
OZ2E.
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Voltmeter, detektormodtager og Q-multiplier
..BLANDET BEKENDTGØRELSE"
Af OZ7PL
1. Transistorvoltmeter.
Koblingen
af
det
nedenfor
beskrevne
jævnspændings- transistor voltmeter er oprin
deligt angivet af Raytheon Manufacturing Co.
Voltmeteret, hvis diagram er vist i fig. 1, har
spændingsområderne 1 V, 10 V, 100 V og 1000
V, men disse kan naturligvis ændres efter øn
ske. Indgangsmodstanden er 0,1 MWV, altså
betydelig større end hvad der kan opnås med
normale drejespolevoltmetre. Som en yderli
gere fordel kan det anføres, at transistorvolt
meteret på grund af det visende instruments
relativt lille følsomhed (fuldt udslag for 1 mA)
er meget robust. Da voltmeteret er bestykket
med transistorer, er strømforbruget så ringe
som ca. 2 mA fra et 1,5 V batteri, der derfor
skulle kunne anvendes i op mod 1000 timer
uden nogen udskiftning.
Transistorvoltmeteret består i det væsentli
ge af en variabel formodstand, en transistorstrømforstærker med to trin samt et visende
instrument. Sidstnævnte er anbragt i en bro
kobling af samme art som normalt anvendes
i rørvoltmetre. Kollektorstrømmen fra den
første transistor løber direkte gennem den an
den transistors basis-emitterkreds, saaledes at
en arbejdsmodstand bliver overflødig.
Efter endt brug skal transistorvoltmeteret
som ethvert andet batteridrevet apparat af
brydes. Dette foretages ved hjælp af område
skifteren, som derfor skal have fem stillinger.
Bemærk, at brydestillingen af sikkerheds
mæssige grunde ligger som nabo til stillingen
for det højeste måleområde.
I stedet for de angivne transistorer kan med
godt resultat anvendes type OC70 af Philips
fabrikat. Voltmeteret kan indbygges i en ba
kelitkasse, T. S. nr. J7007/S. Kassen har måle
ne 181 mm X 121 mm X 60 mm og er yderst
velegnet til formålet.

Fig. 1.
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Jævnspændings-transistorvolmeter.

2. Detektor modtager med transistor forstær
ker.
Til en sommerferie på „feltfod" har den ne
denstående mellembølgemodtager en vis be
rettigelse, specielt på grund af dens ringe
plads- og strømbehov. Diagrammet i fig. 2 vi
ser en ordinær krystalmodtager, hvor demo
dulationen foretages ved hjælp af en krystal
diode OA79, mens lavfrekvensforstærkningen
foretages af en lille transistorforstærker med
to stk. transistorer OC71, der drives fra et 1,2
V batteri. Philips angiver følgende spoledata
for mellembølgeområdet: SI: 80 vdg. og S2: 40
vdg. litzetråd påviklet en ferroxcube-antennestav af type C9,5/100-4B.

Fig. 2. Detektormodtager med transistorforstærker.

I QST for april 1956 er omtalt en Q-multi
plier, der kan have interesse for OZ-amatører.
Q-multiplier’en er i den nedenfor beskrevne
form beregnet til anvendelse i forbindelse med
en modtager med en mellemfrekvens belig
gende i området 450—460 kHz, men den kan
let tillempes andre frekvenser. Det anvendte
rør er 12AX7, der direkte kan ækvivaleres
med et ECC83. Driftsspændingerne er 6,3 V/
0,3 A og 150—250 V/2 mA. I fig. 3 er vist dia
grammet af Q-multiplier’en, der er beregnet
til at skulle shuntes ind over anodekredsen for
modtagerens 1. MF-rør. Q-multiplier’en har
fire forskellige indstillinger, der etableres ved
hjælp af en 3-polet omskifter med fire stillin
ger: AFBRUDT, BRED, SMAL og NUL.
I stillingen AFBRUDT er anodespændingen
til begge triodehalvdele afbrudt, hvorimod rø
ret stadig får glødestrøm.
I stillingen SMAL er kun trodehalvdel V B
i gang. I afstemningskredsen i Vb ’s anode
kreds har den anvendte spole et Q paa ca. 200,
men på grund af den positive tilbagekobling
kan kredsens tilsyneladende Q forøges til op
imod ca. 4000 afhængigt af indstillingen af
10 KΩ-potentiometeret i triodens katodekreds.

Fig. 3. Q-multiplier.

Når Q-multiplier’en shunt.es ind over modta
gerens MF-trin, vil den indvirke på; selektivi
teten på tilsvarende måde som et regenerativt
MF-trin, hvorved modtageren får en forøget
forstærkning indenfor et smalt frekvensbånd.
Ethvert signal indenfor denne del af pasbån
det vil blive forstærket mere end de udenfor
liggende signaler. Ved hjælp af afstemnings
kondensatoren på 100 pF kan det smalle om
råde forskydes hen over pasbåndet. Forstærk
ningen kan reguleres ved hjælp af det ene
10 kΩ-potentiometer i katodekredsen.

Vi præs e nterer:

SU1IC

Charmy fik sin licens
den 23. februar
1955, og
har siden da været meget
aktiv på 20 m CW udeluk
kende. I Ægypten findes 4
licensklasser: 10 — 25 —
50 og 100 watt, og licen
serne
udstedes
kun
som
specieltilladelse.
10
watt
licensen gælder i 2 år, så
han får 25 watt licensen
til næste år, samt tilla
delse til at køre fone.
Der findes kun
2 legale
stationer i Ægypten, nem
lig SU1AS og SU1IC, så
amatørradio
fører en ret
tilsidesat
tilværelse
på
Ibrahim M. Charmy,
grund af den vanskelige
1,Mohamed Shukri Str.,
tilgang.
Agoza, Giza, Ægypten.
Senderen består af en
„Meissner“
signal-shifter,
der driver et selvbygget 807-PA-trin. De 10 watt
føres til en halvbølge dipole for 20 m, via et 52
co-ax
kabel.
Antennen
stråler
i
NV/SØ
retning.
Modtageren er
en gammel HRO fra overskudslag
rene. Den måtte
modificeres meget, da
den var
fuld af støj og i dårlig mekanisk tilstand. Med dette
sæt har Charmy opnået fine resultater: 88 lande
for DXCC og 73 bekræftet, og til WAS 36 stater og
35
bekræftet.
Eftersom forholdene
bedrer
sig til
sommer, regner han med at have opnået disse
diplomer i år.
Charmy arbejder nu på sin nye sender til den
kommende licens. Den vil arbejde med både CW —
AM — MCW og NBFM. Kun 4 bånd er tilladt i

I stillingen BRED indskydes en 27 k^-modstand i serie med ledningen til modtagerens
MF-trin, hvorved Q-multiplier’ens indvirk
ning formindskes med det resultat, at det
smalle område nu bredes ud.
I stillingen NUL indføres en negativ tilbage
kobling i kredsløbet ved hjælp af triodehalvdel Va. Det heraf resulterende „nul“ virker
kortsluttende over for ethvert signal i pas
båndet med samme frekvens som „nullet",
hvorimod de udenfor liggende signaler passe
rer igennem uden nogen dæmpning. Ligesom
i de to foregående stillinger kan „nullet" for
skydes hen over pasbåndet ved hjælp af af
stemningskondensatoren på 100 pF. „Nullets"
dybde kan reguleres ved hjælp af det andet
10 kΩ-potentiometer i Vb ’s katodekreds. Der
er på dette sted anvendt to potentiometre, så
at det er muligt at arbejde med særskilt, fast
justering for stillingerne NUL og SMAL af
funktionsskifteren.
OZ7PL.

Ægypten, nemlig 7 — 14 — 21 — og 27/28 mes.
Overhovedet ingen VHF-bånd.
Da Charmy taler udmærket engelsk og fransk,
er han i stand til at læse en masse litteratur om
sine interesser, der tidligere var såvel amatørradio,
modelflyvemaskinekonstruktion,
fotografi
som
fri
mærkesamling. Nu er der kun kortbølgeradio og
modelflybygning tilbage. „Jeg planlægger at bygge
en stor radiostyret benzinmodel“, fortæller Charmy,
„og har alle delene på nær en vital ting, nemlig
nogle svagstrøms ultra-følsomme relæer. De er af
største vigtighed, men kan slet ikke opdrives her
i Ægypten. Kunne nogen hjælpe i OZ-land?“
For fem år siden afsluttede Charmy sin uddan
nelse som landbrugskandidat fra Cairos universitet,
og har siden da arbejdet ved landbruget på familie
gården i Nilens nordlige delta.
Charmy er 29 år og stadig' ugift (NB! YL’s), og
vil gerne have oplysninger om danske amatørradio
diplomer. (Pls -2NU).
-7KV.

TORN E. B.
For ejere af denne modtager kan det måske være
af interesse, at der i DL-QTC juli 1954 er diagram
og anvisning på ombygning for bedre båndspredning.
Bladet fås bl. a. hos „Intrapress“. 73 de 5AZ.

CQ CQ 2 meter.
„Fællesfrekvensen“
i
Odense
fungerer
godt.
Der
er da liv engang imellem. Men OZ1KV, OZ4BK og
OZ3AF meddeler, at de stadig også QRV på de gamle
frekvenser
(henholdsvis
144,2—144;56—144,46
MHz)
og lytter over hele båndet. 3AF er desuden QRV
med CW og MCW, så prøv at dreje beamen mod
Odense.
Vy 73 3AF.
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Mekanisk arbejde på antenneanlæg
Ved OZ2E.
Vi er nu nået til den tid på året, hvor man
kan opholde sig udendørs uden frygt for for
frysninger. Og samtidig med, at naturens
gevækster grønnes, grønnes vel hos mange
håbet om. „at i år skal der sandelig bygges
antenneanlæg a la Skamlebæk radio‘‘. Nogle
er så heldige, at de har rigelig plads til anten
ner, medens andre må slås med boligselska
ber, husejere og hvad ved jeg for at få sat en
enkelttråd op. Derimod er arbejdet, der skal
udføres i forbindelse med antenneanlæg, ens
for alle.
1. Master.
Der er her rige muligheder. Har man ikke
et 15—20 meter højt træ stående, hvor anten
nens ene ende skal være, er der jo den mulig
hed at placere eet i form af en mast. Det er
muligt både i by og på land for en rimelig
pris at købe uafbarkede granmaster. Man må
sikre sig, at det er en frisk mast uden tegn på
råddenskab. Uanset længden på masten bør
toppen på den ikke være mindre end ca. 7 cm
i diameter. Støttes masten af barduner, kan
denne diameter udmærket være mindre, men
opsætning af barduner er, når det skal gøres
rigtigt, en lidt bekostelig affære. I de fleste
tilfælde kan man klare sig med een eller to
nakkebarduner,
eller,
hvor
pladsforholdene
er lidt trange, med et sallinghorn.

Fig.

Fig. 1 a viser en mast med en enkelt bar
dun. Denne bardun optager kun trækket i
antennens retning. Fig. 1 b viser en metode,
der er mere velegnet, idet de to barduner i
opstillingen
foruden
antennens
træk
også
optager det sidetræk, vindpåvirkning på både
antenne og mast resulterer i. Det er givet, at
en træmast på 15—20 meter eller mere må
støttes med mere end eet sæt barduner, hvis
den da ikke er så kraftig, at den er selv
bærende.
Sallinghorn gør kun en mast stivere, det
erstatter ikke en bardun, som skal optage an
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tennens træk i masten. Fig. 2 viser placering
af eet eller to sallinghorn.

Den slanke og meget høje mast, der skal
have mere end eet sæt barduner, støttes, som
fig. 3 viser, med to barduner i toppen, anten
nen virker som den tredie, og tre barduner
på midten.

Forankringen af barduner ved jorden kan
ske på mange måder, fig. 4 viser et par eks
empler.

Fastgørelsen af barduner på masten skal
udføres lige så solidt som jordforankringen.
Bor ikke huller igennem masten, det giver
kun mulighed for vandindtrængen og dermed
også chance for forrådnelse. Et par halvbøjler
af fladjern, f. eks. 5X20 mm med påsvejsede
øjer, er her det helt rigtige.

Det, der i forbindelse hermed sætter prik
ken over i’et, uden at det derfor er absolut
nødvendigt, er anvendelsen af kovse og sjæk
ler. Hvad enten man bruger disse dele eller ej,
er det nødvendigt at afslutte barduntampene
med wireklemmer. Køb de færdige klemmer,
spænd ikke bardunen mellem 2 stykker flad
jern; på et eller andet tidspunkt smutter bar
duntampen alligevel ud, og så-måske-farvel
mast. Og toppen af masten, der, hvor sol
sorten fløjter hver aften, den må jo heller
ikke
give
mulighed
for
vandindtrængen.
Skær den af som vist på fig. 5 og slå et zink
eller bliktag på. Glem ikke foden af masten.
Er masten barduneret, og har den et fast
underlag at stå på, er der ingen grund til at
grave den ned, men husk, den må ikke tid
efter anden kunne sætte sig og heller ikke
kunne skride ud. Er masten ikke støttet af
3 barduner, må den i jorden, og det er ens
betydende med, at den skal imprægneres med
„Cuprinol“ eller lign. og påsmøres asfaltlak.
Nu er det jo ikke alle amatører, der er så
heldige at ha’ rigelig med plads. Velsagtens
de fleste må bruge hustage som anbringelses
sted for antennemaster. Det er måske ikke
alle, der kan få overtalt en husejer til at give
tilladelse til at rejse master på et tag, men
disse værter kan man forklare, at det med de
midler, der er til rådighed, udmærket kan
lade sig gøre at slå hul i taget, uden at vandet
af den grund strømmer ind, eller at masten
falder ned, hvis det blæser lidt.
Det er dyrt, hvis det skal gøres rigtigt, men
hvorfor ikke ofre lidt på et ordentligt an
tenneanlæg fremfor at bruge pengene til et
PA-trin, der måske poster HF ud i en dårligt
anbragt antenne uden at give flere dx-er af
den grund.
Fig. 6 viser en mast anbragt i en tagdæk
ning. Det er måske bedst at forklare lidt om,
hvad det er, man ser på snittet, og om, hvor
dan materialerne er anbragt. Blypladen, der
er ca. 40X40 cm og et par millimeter tyk, er
kravet ind under tagstenene på en sådan
måde, at tilløbende regnvand kan fortsætte
ned over taget. Husk senere at underbinde og
understryge eventuelle tagsten, det har været
nødvendigt at løsne under arbejdet med at
bringe blypladen på plads. Det er tilrådeligt
at søge masten, der helst skal være et galva
niseret vandrør, anbragt således, at det kun
er nødvendigt at slaa et hjørne af en tagsten
for at få hul gennem taget. Blyskørtet skal
anbringes på masten, førend denne føres ned
igennem den blytud, der er loddet på bly
pladen. Efter at masten er spændt fast til
spærene ved hjælp af halvbøjler (f. eks.

5X20 mm fladjern) og franske skruer, skal
blyskørtet sættes på plads. Foroven på skør
tet, der i lighed med blyplade og blytud er
fremstillet af ca. 2 mm plade, findes en bly
foring og en spændebøjle. Det er meningen,
at foringen, efter at spændebøjlen er fast
spændt, skal stemmes ned omkring masten,
således at den bliver vandtæt. Hullet i toppen
af masten lukkes af en gevindmuffe, på hvil
ken der i den ene ende er påsvejset et stykke
2 mm jernplade. Af fig. 6 fremgår det, at
masten og blyskørtet går fri af blyplade og
blytud. Det vil sige, at man med fordel kan
benytte
tagdækninger
ved
montering
af
drejelige antenner; herom en anden gang.
2. A n t e n n e r .
En almindelig måde, hvorpå man kan til
slutte en feeder til en antenne, er vist i fig. 7.
Ved sammenlodningen af de to tråde tilføres
varmen i punkt A og B i hver ende af feederens snoning, men før eller senere vil an
tennetråden på grund af vindpåvirkninger
knække i eet af punkterne. Elektrisk set er
metoden udmærket, men mekanisk set er den
en smule letsindig.

Fig. 7.

(Fortsættesi

nummer)

SOLDATER!
På given foranledning henledes opmærksomhe
den på, at EDRs medlemmer kan opnå nedsættelse
af kontingentet under aftjening af værnepligten til
½ kontingent. Betingelsen herfor er, at den mili
tære adresse og nummer opgives hertil straks efter
indkaldelsen. OZ vil så blive inddraget på den
hjemlige adresse, og bladet sendes i stedet i kors
bånd direkte til militær-adressen. — Såfremt alle
betingelser ikke er opfyldt, kan nedsættelse af kon
tingentet ikke fås.
Og så burde det være en selvfølge, at det straks
blev meddelt hertil, når hjemsendelsen finder sted!
73. Kassereren, OZ3FL, Nykobing F.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Trafftc-man&ger: OZ2NU
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
R. C. V.s Radio Expedition tii ..Birds Island".
Vi har fra Radio Club Venezolano modtaget med
delelse om, at klubben foranstalter en amatør-radioexpedition til „Birds Island" (La. North 15° 42’)
(Long. West 63° 38’) med fuld støtte af den vene
zuelanske regering.
„Birds Island" er et oversøisk venezuelansk terri
torium omkring 380 miles fra hovedlandet.
Expeditionen finder sted i tidsrummet kl. 16,30
GMT den 17. juni til kl. 4,30 GMT den 24. juni 1956.
Expeditionen vil arbejde i følgende bånd og på
følgende frekvenser:
Bånd
Reference-frekvenser
Fone
CW
3570
80 m
3510
7060
40 m
7010
20 m
14010
14120
15 m
21200
21010
10 m
228010
28400
6m
Tests
2m
Tests
QSO’s med YV0AA må være korte og kun om
handlende rapport for at flest mulige QSO’s kan
blive gennemført og for at give et nyt land til så
mange som muligt.
YV0AA vil ikke besvare opkald på egen frekvens.
Opkald skal finde sted mindst 10 kc/s over eller
under
YV0AA’s
sendefrekvens.
Trafik
vil
finde
sted i fone og CW samtidig i den udstrækning, den
begrænsede plads på øen tillader det resp. indbyr
des interferens.
QSL’s skal sendes til R. C. V. P. O. Box 2285,
Caracas, Venezuelas, S. Amerika. RCA vil bekræfte
alle forbindelser med YV0AA med et specielt QSLkort og et lille banner.
Expeditionen finder sted som RCV og dens med
lemmers
medvirken
i
festlighederne
i
forbindelse
med Nationens Uge.
World Wide DX contest 195a.
Gennem „CQ“s maj nr. såvel gennem brev fra
W1WY, der var en af dommerne ved den sidste
W.W.DX.C., er resultaterne fra nævnte test blevet
publiceret.
Når man ser i rubrikkerne for de bedste konti
nent-resultater for henholdsvis fone og CW, studser
man uvilkårligt, når man blandt disse top-noterin
ger finder OZ8KR som bedste europæer på 80 m
fone. OZ8KR vil sikkert også nok undre sig selv.
Men
forklaringen
er
forøvrigt
ligetil,
idet
der
overhovedet
ikke
findes
rubriceret
nogen
anden
europæer på dette bånd — og med fone. Så tillykke
med det 8KR.
Men forøvrigt ligger de danske resultater således:
Fone. Alle bånd.
14 mc/s.
1. OZ5KP 93.786 p.
1. OZ7OP
15.183 p.
41.376 p.
2. OZ7HT
2. OZ4FA
5.289 p.
3. OZ3Y
3,5 mc/s.
12.600 p.
6.720 p.
1. OZ8KR
4. OZ7BG
560 p.
28 mc/s.
60 p.
1. OZ7AX
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CW. Alle bånd
97.382 p.
1. OZ7G
2. OZ7BG
71.876 p.
34.265 p.
3. OZ5PA
4. OZ2N
34.265 p.
3.915 p.
5. OZ3PO
3.700 p.
6. OZ2NU
21 mc/s.
17.934 p.
1. OZ3FL

14 mc/s.
1. OZ7OF
2. OZ7AX
7 mc/s.
1. OZ6HS
3,5 mc/s.
1. OZ4AH
2. OZ1SM

1.488 p.
1.219 p.
714 p.
1.672 p.
418 p.

LU-century til 3FL.
Sikkert det fineste diplom-resultat i den afvigte
måned er OZ3FL’s opnåelse af CA — hvilket svarer
til bekræftet forbindelse med 100 forskellige LUstns.
CAA-diplomet, der fulgte samtidigt, har jo været
uundgåeligt med det andet resultat in mente.
Tillykke med dem, 3FL.
OZ-CCA-testens resultater.
Nu
hvor
årets
resultater
af
OZ-CCA-testen
er
ved at blive gjort op, er det rart at se eller rettere
at konstatere, at såvel den danske som udenlandske
deltagelse har været større end de to foregående år.
Langt over 100 stationer deltog i år i testen, og
særligt lørdag aften var der ved at komme sus
over 40 og 80 meter båndene, hvor testdeltagerne
satte præg på trafikken. Testen i år vandt yderli
gere gennem ændring af testperioderne, således at
denne var gennemgående fra 12 middag om lørda
gen til kl. 24 søndag aften.
Traditionelt må imidlertid påny klages over mang
lende logs, der som tidligere er særligt slemt fra
Tyskland.
Derimod var OZ’erne praktisk talt 100 °/o med
logs.
Ved bedømmelsen er der som hidtil godskrevet 1
points for forbindelser med stationer, der ikke har
indsendt log, når det har vist sig, at vedkommende
station figurerer i flere logs. Derimod er ikke med
regnet stationer, der kun findes opført en gang i
en enkelt log. Dette har særligt ramt OZ7BF, som
vi havde regnet for sikker vinder af testen efter at
have set hans log, men det forud beregnede sluttal
nåede sin dominerende størrelse i kraft af forbin
delser
med
mange
forskellige
prefixer,
hvis
logs
desværre er udeblevne.
12 amter var repræsenteret denne gang ligesom i
fjor, men rummede i år en sjældenhed som C —
Holbæk amt.
Resultaterne blev:
1176 p.
7. OZ8EL/K
1. OZ2NU/U
930 p.
8. OZ8QW/P
2. OZ8SA/V _
9. OZ5JE/P
860 p.
3. OZ6HS/P
707 p.
10. OZ4AH/I
4. OZ7BF/C
11. OZ4CJ/I
531 p.
5. OZ7UW/A
522
p.
OZ5XY/U
6.
Check-logs fra OZ1GW. 7TL. 8TJ, 9AC og 9EC.

246 p.
152 p.
120 p.
120 p.
100 p.

4 udeblevne logs.
PS. Det kan bemærkes, at 7TL’s, 9AC’s og 9EC’s
logs udelukkende var for 2 meter-forbindelser. FB
boys.

540 p., dipi.
528 p., dipi.
462 p.
420 p.
360 p.
351 p.

6 udeblevne logs.

2. DL1GN

Over 4000
eller
nøjagtigere
4105
DL-stationer
er
pr. 1. januar 1956. 83 % af disse er tilsluttet DARC.

7. LA2DF
8. LA5HE
9. LA1FF
10. LA5CE
11. LA6EF

306 p.
176 p.
168 p.
90 p.
60 p.

Sverige.
1. SM6ID

420 p.

Tyskland.
1. DL1RX
24 udeblevne logs.

624 p.

528 p.

England.
1. G2WQ

370 p.

8 udeblevne logs.

420 p.

1 udebleven log.

Finland.
1. OH2YV

De ti bedst placerede stns.

1. OZ2NU
2.
3.
4.
5.

OZ8SA
OZ6HS
OZ7BF
DL1RX

1176 p.
930 p.
860 p.
707 p.
624 p.

540 p.
531 p.
528 p.
528 p.
522 p.

6. LA2Q
7. OZ7UW
8. DL1GN
8. LA7AE
10. OZ5XY

Desuden var der følgende udeblevne logs:
ON
OE
GM
PA
YU

3
1
2
2
4

logs
logs
logs
logs
logs

Amateur

OZ9BX,
B. Malmgarth, der er hjemmehørende i Silkeborg,
sejler for tiden som telegrafist på m. s. „METTE
SKOU“, rederiet Ove Skou, beklager sig — som
flere andre — over at det ikke er tilladt at køre
amatør-traffic fra skibet, således som det nu er til
ladt i de øvrige skandinaviske lande.
Norge har som det sidste af disse fået denne til
ladelse for ganske få måneder siden.
Da P&T efter sigende arbejder på linie med og i
nært samarbejde med myndighederne i de andre
lande, må det forventes, at en tilsvarende tilladelse
for de danske amatører er i vente.

Norge.
1. LA2Q
2. LA7AE
3. LA4YF
4. LA5UF
5. LA2MA
6. LA9TC

fornyligt blevet tilsluttet Southern Nevada
Radio Club og håber snart at få sit U. S. licens.

F
HB
I
EA

4
1
1
1

logs
logs
logs
logs

f. Traffic-Department
Børge Petersen, OZ2NU.
Månedens diplomoversigt.
Nr. 85. OZ2NU ansøger om AARGAU.
„ 96. OZ7PH ansøger om C. d. M.
„ 123. OZ9PP har modt. WAC.
„ 124. OZ4XW har modt. WAC.
„ 129. OZ3FL har modt. C. A. A. nr. 1825.
„ 130. OZ3FL har modt. C. A. nr. 166.
„ 133. OZ2FR ansøger om PA-VHF-CC.
„ 134. OZ2FR ansøger om G-VHF-CC.
„ 136. OZ2IZ ansøger om PA-VHF-CC.
„ 137. OZ2IZ ansøger om G-VHF-CC.
„ 138. OZ7BG har modt. DXCC endors. til 170 CW.
„ 139. OZ7SN har modt. WAS nr. 5907.
„ 140. OZ6HS annullerer ans. om WAYUR.
„ 141. OZ5KP har modt. DXCC endors. til 112 fone.
„ 142. OZ7SN annullerer ans. om WAZ.
„ 143. W2BXA har modt. OZCCA nr. 15 1ste W stn.
„ 144. OZ3FL ansøger om DXCC endors.
„ 145. OZ2NU ansøger om 2 stickers for WGSA.
„ 146.
0Z70P ansøgerom
„ESPANA“.
„ 147.
OZ7BG ansøgerom
WASM I
„ 148.
OZ3TH ansøgerom
WAC Fone.
„ 149.
OZ3TH ansøgerom
WBE.
„ 150. DR 1056 ansøger om Country Club Cert.
151. DR 1056 ansøger om Amateur Zone Award.
OZ6ED,
E. Dodd, der senest var bosiddende i Herning, er

licenserede

Europæisk VHF Contest 1956.
D.
A. R. C. står som arrangør af dette års euro
pæiske VHF-dag, der er fastlagt til den 8. og 9. sept.
fra kl. 18,00 GMT om lørdagen til kl. 18,00 GMT
om søndagen.
Contesten vil være delt i fire adskilte sektioner:
1) Enkeltbånds-trafik: faste stationer.
2) Flerbånds-trafik: faste stationer.
3) Enkeltbånds-trafik: mobile/portable stns.
4) Flerbånds-trafik: mobile/portable stns.
Mobile/portable stns. må forblive på samme sted
under hele contesten og må anvende /M eller /P
efter vilkårene. Alle stationer må være betjent af
een eller flere operatører, imidlertid må kun eet
kaldesignal
anvendes.
Alle
operatører
må
være
fuldt licenserede.
Faste stationer må opgive deres nøjagtige place
ring i afstand og retning fra den nærmeste by. In
puttet må ikke overstige det der er specificeret for
vedk. stations licens.
Hver deltagende station må kun kontaktes een
gang for points. Der må benyttes Al, A2 eller A3.
Codegrupperne er de sædvanlige med RS eller
RST rapport efterfulgt af et nr. begyndende med
001 for den første kontakt. Kun komplet modtaget
codegruppe tæller.
Points gives således.
435
145
Distance
Mc/s
Mc/s
2 p.
lp.
0— 12 miles
0— 20 km
20 p.
12.4— 62.1 miles
2 p.
20— 100 km
30 p.
62.1— 93.1 miles
3 p.
100— 150 km
40 p.
93.1—155.3 miles
4 p.
150— 250 km
50 p.
5 p.
155.3—217.4 miles
250— 350 km
100 p.
10 p.
217.4—311.0 miles
350— 500 km
200 p.
20 p.
311.0—435.0 miles
500— 700 km
400 p.
40 p.
435.0—621.0 miles
700— 1000 km
800 p.
80 p.
621.0— miles
km
1000—
Multiplier er antallet af bånd på hvilke, der er op
nået kontakt.
Slutsummen vil fremkomme således: Summen af
points ganget med antallet af bånd. (A=145 Mc/s)
(B = 435 Mc/s) (C = 1250 Mc/s) o. s. v. Hvis to eller
flere har samme slutresultat, vil den station vinde,
der har den længste samlede distance-længde.
Hver sections-vinder vil modtage et diplom, lige
som deltageren med det største samlede slutresultat
vil modtage en vandrepris for et år. (Vandreprisen
er en gave af NEAL i The Hague).
Deltagere, som forsømmer sig mod et hvilket som
helst punkt i reglerne, vil blive diskvalificerede.
næste side)
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Loggene skal udfyldes som vist i eksemplet, og
sendes til Tr. Dept. i 2 eksemplarer, hvorfra det

Name........................ .............................
Location ................................................
(First) Operator s full address
Latitude .................................................
Longitude ..............................................
Height above sea level...........................
Transmitter final stage(s) ___________
Input power ...........................................
Operating frequency(ies) ......................
Crystal control or v. f. o.?
Receiving equipment ............................
Aerial(s) ................................................
Bands used.............................................
Date
Time
Call
3.9.
1704
EI2W
3.9.
1729
EI2W
3.9.
G5YV
1739
3.9.
1801
F9CQ/p
3.9.
1814
F9CQ/p
3.9.
1842
PA0BL
3.9.
1854
PA0BL
3.9.
190S
PA0BL
4.9.
1002
ON4HN
Number of contacts ..............................
Final score ............................................
Number of countries worked;
Date ......................................................

DX-JÆGEREN

v.

ene kopi vil blive sendt til DARC. Fristen for ind
sendelse til Tr. Dept. er 30. september 1956:

Call-sign.

QTH
Dublin
Dublin
Leeds
Valery
Valery
Hague
Hague
Hague
Antwerp

Type
A3
Al
A3
Al
Al
Al
Al
Al
A3

OZ7PH.

Der er meget, der tyder på, at 15 m beamen er ved
at blive antenne nr. 1. Der har været enormt gode
udbredelsesforhold på 15 m; man kan vist sige, at
dette bånd efterhånden overtager den rolle, 20 m
båndet har spillet, og dette til trods for, at endnu
ikke alle amatørerne rundt i verden har „opdaget"
båndet. Man må dog være klar over, at 15 m (som
også 10 m) er mere „sæsonbestemt". — Nå, gamle
20 m bånd er ikke aflægs. Prøv at stå tidligt op nu
i sommertiden og hør, hvor W6 og W7 drøner ind
sammen med Mellemamerikas og Vestindiens sjæld
ne prefixes. Her er noget at lave for en rask mand,
siger 7BG.
Der er stor hurlumhej i DX-verdenen. Der er
flere DXpeditioner under opsejling, og endnu flere
er planlagt. Snart findes der ikke en ø nok saa lille,
uden den har lugtet højfrekvens. Således kommer
der sikkert en YVo-ekspedition i stand i den første
uge i juli til en ø ved navn Aves Island. Den er
450 m lang og 36 til 100 m bred!! Da øen er i færd
med at blive skyllet bort af bølgerne, må man
skynde sig!
Sidste gang omtalte jeg, at Ascension Island ville
få en aktiv amatør i VQ4SGC. I mellemtiden er
ZD8SC hørt her i Arnum med s9+ på 28200 kcs kl.
20,00,
og det viser sig, at dette call dækker over
VP5SC.
Ekspeditionen til den franske St. Martin kom hur
tigere i stand, end nogen ventede. Den 15. febr.
sendte FS7RT sit første CQ ud i æteren og havde
i løbet af 14 dage 3012 QSO’s. FS7RT dækkede over
W6ITH. Næsten samtidig landede W2BBK paa øen
og fik tilladelse til at gaa i luften som FS7AA.
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(A=145 Mc/s; B=435 Mc/s; C = 1250 Mc/s; a. s. o.).
Pts.
QRB
Rcvd.
Sent
20
625 km
55 012
56 001
200
625 km
539013
549002
10
435 km
579032
589003
4
569026
205 km
579004
40
205
km
449027
439005
2
34 km
599031
599006
20
34 km
599032
599007
20
34 km
548033
578008
3
132 km
59 132
58 105
Points ................................... ;
Multiplier ..............
Sum of distances .............................................................
Best DX worked...............................................................
I certify that the above details are correct.
Operator’s signature .......................................................

Band
A
B
A
A
B
A
B
C
A

„YASME" nåede Kanton Island omkr. 1. april
og vil være i luften som VR1B et par måneder frem.
Og så vil vi se på, hvad vore hjemlige gutter har
lavet. Jeg siger tak for de rapporter, der er ind
løbet.
OZ4RJ skriver, at hans 3 element beam antenner
er ham en god hjælp. At det er rigtigt, turde fremgå
af følgende:
20 m: TI2WLC, HP3MP, KH6IJ, VE8MA, 8ML.
8MD,
VK2AFN,
2AOQ,
ZL1GX,
M1B,
ZS5AV,
OY7ML plus W, VE, PY og LU.
15 m: VK9DB, KX6ZB. VS2DB, KR6PI, JA3BB.
4BB, W6ELS, W7RSP, VQ4EV, FF8BM, FB8BZ.
10 m: VQ2SB, ZD6RM, ZE6SB.
OZ9PP
har
trods
eksamenslæsning
og
nedblæst
antenne
lavet:
ST2NG,
IS1CYZ,
5A2TG,
FF8AJ,
C07PG. OY2RD, VQ2J, LA9PA P (Svalbard), 4X4IU,
GM3GZA
(Hebriderne),
W2FA,
PY1BIH,
—6GN,
—6HL, —7LJ, —7SA.
OZ4LP har sat nye lejer i sin rotary beam, hvil
ket har resulteret i følgende:
20 m CW: Alle W-distrikter, ialt ca. 200 QSO’s.
Endvidere:
ZC4RK. TF3NA, HK3TH, OX3KW,
VE1EK, LU8BAJ. 4X4GC. ZC4AA, KP4MV, VE7ZK.
20 mFone: W2—3—8, OX3KW. OY4XX. 5A1TV,
5A2TZ, OD5BU, 4X4DR.
OZ4LP fortæller, at W1HA kun mangler 5 kort
til OZCCA og beder folgende hjælpe ham ved at
sende QSL: OZ1W, 1XX, 2HG, 4LM, 5B, 7G (20 og
15 m).
OZ7CF har med 10 wtts lavet FA8AS og VE1ZZ.
Han håber på bedre bid. når han starter med sit nye
udgangstrin, der har p. p. 6AQ5.
OZ7BG har haft travlt med eksamen, men har
dog taget sig et hvil ved nøgle el. mike. Han har

C OZ5BT, B. T. Boisen, Nordre Rønner Fyr, Vesterø havn.
C OZ5JS, C. J. Slejborg, Skelund.
C OZ5KH, 5000, K. A. Hagemann, Vestbanevej 14, 4. s., Valby.
C OZ5KX, 3125, K. Bagerskov, P. Sabroesgade 1, 1.
C OZ5PI, J. P. Jørgensen, Fælledvej 19, 1. s., Brønderslev.
C OZ5RL, S. M. M. Amby, Roslev.
C OZ5TL, T. Lisberg, Sønderskovsvej 14, Sorø.
C OZ6CM, C. P. Mathiesen, Marselis Boulevard 132,
C OZ6US, 5609, H. Rosenkilde, brugsforeningen, Vrensted.
C OZ7FX, N. Brieghel-Muller, Rosenvej 7, Gentofte.
C OZ7LR, 4373, E. J. Jensen, Grøndalsvej 4 B, Silkeborg.
C OZ7MV, 5388, E. M. V. Pedersen, Bremensgade 81,
C OZ8ST, 5638, E. Støvring, „Rosendal”, Udbyhøjve’j
C OZ9BC, 5880, C. L. Christensen, Vestergade 11, Østervraa.
C OZ9BK, B. Kristensen, Vester Altanvej 30, 3. s., Randers.
C OZ9NJ, N. C. Jensen, Dammens Vænge 51, Brønderslev.
C OZ9QB, 4275, O. Baden, Teglværksgade 1, Aarhus.

s., Kbhvn. SV.

1. s., Aarhus.

1. s., Kbhvn.S.
3 A, Randers.

Rettelse:
AB OZ2NY, G. Tejlmann, Søndre Alle 31, Valby (rettes til
kategori AB).
Ændring fra „lille” tilladelse til tilladelse af kategori AB:
AB OZ1BZ, N. Olesen, Lollandsgade 18, Brønderslev.
AB OZ1CB, S. A. N. Jensen, Emdrum Huse 10, Kbhvn. 0.
AB OZ1EP, E. C. Pedersen, Vestersø havn.
AB OZ1NE, N. A. Ejstrup, Grønnemose Alle 45, Kbhvn. NV.
AB OZ2SB, 5585, S- H. Bock, Vestergade 26, Struer.
AB OZ3IH, I. F. Hansen, Poppelvej 24, Kastrup.
AB OZ3ML, 5640, M. G. Larsen, „Karenslund”, Lynge pr. Sorø.
AB OZ4BF, 5209,
B. Aa. Fuglsang, Glyngøre.
AB OZ4CS, 5432,
B. T. Christensen, Ringebygaard,
Ringeby
pr.
Rønne.
AB OZ4EP, 5571,
E. Pedersen, Hejring pr. Hobro.
AB OZ4HD, 5501,
H, Damgaard, Iver Christensensvej 39,
Skagen.
AB OZ4HS,' 5621,
H. S. Hansen, Lynge Mølle, Sorø.
AB OZ4JG, 6518, J. G. Jensen, Søndergade 44, 1. s., Frederikshavn.
AB OZ4KO, 5011, O. Knudsen, Grødde pr. Ikast.
AB OZ4LK, 5446, A. L. Justesen, Vestermarie pr. Rønne.
AB OZ4LR, 5389,’ F. S. R. C. L. ’Løvenskjold, Vodroffsvej 57 C,
3. s. th., Kbhvn. V.
AB OZ4NK, <6538, K. Nielsen, Asylgade 3, Frederikshavn.
AB OZ5SM, 5244, S. Chr. Nielsen, V. Kærvej 32, Brønderslev.
AB OZ6AS, A. K. Salmonsen, Hundborg pr. Sjørring.
AB OZ6BP, B. E. Pedersen, Holbækvej 18, Hvalsø.
AB OZ6CH, 5470, J. Bitsch, Vestergade 143, Svendborg.
AB OZ6GC, 4325, G. M. R. Christensen, Schleppegrellsgade 77,
Aalborg.
AB OZ6JH, 6371, J. Hansen, Mosevej 9, Frederikshavn.
AB OZ6MP, 6399, S. Meidahl-Petersen, Iver Christensensvej 11,
Skagen.
AB OZ6RN, 3676, N. J. Hansen, Øsby.
AB OZ7CO, J. C. Overlund, Skansegade 5, 1. s., Frederikshavn.
AB OZ7GM, 5794, G. R. Møiler, Strømgade, Østervraa.
AB OZ8FK,’4628, J. T. Jensen, Faarevejle st.
AB OZ8KR, 5840, N. Nielsen, „Kiss”, Understed, Sæby.
AB OZ8PE, 4964,’ P. C. Matzen, Kirkevænget 25, Nordborg.
AB OZ8TM, 5350, H. C. Nielsen, Hans Egedesvej 18, Aarhus.
AB OZ9RA, C. Nielsen, Møllegade 8, Ikast.

forøget antallet af lande med 3, nemlig på 20 m
Fone: OA4AI, XE2KW, VP1EK. Alle tre lande er
nappet tidligt paa morgenkvisten. Der er ydermere
en lang række af fine prefixes:
20 m CW: OY1R. AP2RH, HK3PC, ZL2CW,
KB6BA, OY7ML, VE5RI, flere W6 tidligt om mor
genen. 3W8AA (QTH: Boxte Postale 109 B, Hanoi,
Vietnam),
SVOWN
(QTH:
c/o
General
Delivery,
Iraktion. Crete).
20 m Fone: TG9AL, HK5ER.
10 m Fone: VQ4EO. MP4BBW, ZS6AJB.
10 m CW: ET2AB, PY1HR, ZS6ID, KP4CGA.
OZ9SK påstår, at hans 3 el. w. sp. beam er det
bedste instrument på stationen, næst efter indika
torringen! Med sine 40 watt har han i den forløbne
måned lavet WAC flere gange.
OZ3OO er qrv på 80 m og på 10 m. Han er ved
at komme i gang fra sin sommerresidens, hvor an
tennerne er et par meget frit liggende dipoler.
Et par DR-amatører på Bornholm har været flit
tige til at lytte og har sendt hver en liste med en
række fine DX. Således har
OZ-DR 1056 hørt og logget så fine ting som
AP2AC. CE3DY, CR5SP. CT3AN, EA8AX, EA0AC,
FB8BZ,
KG4FR.
KH6AFQ,
KV4BB,
KX6AF,
MP4QAL, PI2AA. PZ1AM. ST2DB, UA0AG, SV0WN
(Creta), VE5RU, VP8BT, ZD8SC, ZD9AD, ZS7C og
mange flere. Hermed er hørt ialt 154 lande! Til
lykke, Karsten Modtageren er en Philips CR101.
Antenneforhold?
Ebbe Holst. Rønne, bruger O—V—1 og 20 m Zepp
og har noteret: på 20 m: W1—2—3—4. ZC5QV,
CN2AD. KP4ZC, MP4BBW. KV4BB, ZP5CG, ZD4BT,
CX2AX, HZ1DS, CE3AE m. fl.
15 m: Alle W-distrikter, EA0AZ, PY2QO, VP6AM,
OQ5SO, KZ5DK, ZS9G, PZ1AM. Godt klaret på den
rpodtager!
Det var, hvad der forelå af OZ-aktivitet. Kom
igen med flere rapporter, og når I nu ligger og lurer
i
„vandskorpen"
og
tilfældigt
hører
noget
inter
essant, da noter det og send mig oplysning derom.
— Mine kolleger i det høje nord, 7KJ og 2BB, vil
ikke sende mig reports. I kunne ellers godt samle
sammen til en SSB-rubrik. Her sker en del omkring
14300 kcs og i den øvre ende af 15 m båndet. Det
kan oplyses, at FS7RT kørte med 1KW-SSB.
OZ3TH har igen været flittig. Han oplyser, at an
tennen er en 84 m longwire; men at han snarest går
over til bearns på 10 og 15 m.
20 m Fone: SVOWN (Creta), TF5TP, ET2PA,
4X4FV,
—AP,
CT3AN,
TA3US,
FA9DB,
ZP5CF,
YI2DK, OX3CP, —KW, —WW, OY2A, —2Z. —7ML,
alle W- og VE-distrikter.
15 to Fone: 3V8AP, ZS6AFH, OD5BN, VS1FE,
VS2DB, KR6PI, MP4QAL, YV5AP, EA9AZ, HC1FS.
OQ5BG,
EA6AS,
CO2BL,
LU6AF,
PY4AKT,
KL7ANL, VQ4EU, VQ5GC, VP6GT, ZB2P, OY2Z
og alle W- og VE-distrikter.
10 to Fone: W, VE, VP5RR (Turks), CR7CO,
TI2HP, MP4BBW, ZB1ZR.
Det er interessant at høre, at 3TH daglig gennem
4—5 mdr. har haft sked med OY2A på 20 Fone, 1300
DNT. Der øjnes en chance for dem, der endnu ikke
har været så heldige at nappe OY.
OZ4RJ har plads til 3 stk. V-beams, og hans PAtrin har pp LS50.
20 to Fone: HK1DZ, W7KVU, KH6BX, VK7RX.
VE8ML FM7WL, OA4M, VE7JB, KV4BI (St. Croix).
15 to Fone: HC1FS, ZD2JHP, CE3JE, KH6FU,
VS1FE.
Dermed har 4RJ passeret de 100 lande. Congrats
til DXCC.

OZ3SK kører med clamp modulation på p. p. P50.
Antennen er foldet dipol, men han kommer snart
med HB9CV-beam.
20 to Fone: GD3UB, I1CGU (Triest), KG1FR,
OD5AY, OX3KW, —3WW, OY2Z, TA3US, TF2WBG,
UA3KBA, VE2PD, VS2EK, W.3-4.
OZ5KQ får tid til mere end at spille i radioorke
stret! Takket være hans HB9CV rotary antenne sen
der han mig en længere liste over fine DX’er, af
hvilke jeg nævner nogle af de sidst workede:
20 to. Fone: VS2BN, —1GB. —2EK, alle W-distrik
ter og VE5-7, PJ2AA, FB8ZZ (Ny Amsterdam),
AP2U, VU2HV. VK2ABA, 3ABO. —2JZ, —3AD,
—3NF, —7UW, OA4AW, —4M, YV5AB. TI2LA,
XE2NT, —1DU, ZS6CY, UA1BJ. LU6GD. ZK1BW,
4 S7, SW, HK1DZ, 3V8BL, KA5CL, PY1KJ, VK1IJ,
VP1EK.
Båndnyheder:
G2RO, der en tid har kørt som VQ6RO, vil kom
me som VQ9RO,
Goa skulle få hele 2 amatører, idet CR8AS er i
gang med QRP fone, og CR8AL er ankommet til
Goa lufthavn.
FB8BR har været i gang fra Comoro Islands; men
han vil tilbringe en månedlig fridag på øerne som
meren igennem.
FB8BK vil starte fra Tromelin Island.
FY7YE tænker på at besøge St. Martin.
LA/P er Spitzbergen; LA/G er Grønland; LA M
er norsk skib.
ON4QX vil paa tur til AC3-4-5.
Det var alt.
73, OZ7PH, Arnum.

VHF- amatøren
Aktiviteten paa 2 Meter var nærmest under Mid
del i første Halvdel af Maj, men tog derpaa mærk
bart til. I den sidste halve Snes Dage i Maaneden
har der været meget at gøre- Nye Kaldesignaler
har ladet sig høre. — Men trods høj Barometer
stand og Varme synes Forholdene at have holdt
sig omkring det normale.
2-Meter Klubbens Mode den 23. Maj var over
ordentligt
velbesøgt.
OZ7DR,
Fabrikant
Bram-Hansen fra Dantronik, fortalte os om Styrekrystaller.
Vi begyndte i Ordets egentligste Forstand ved Be
gyndelsen,
nemlig
med
Kvartskrystallers
moleku
lære Opbygning, og fik derpaa i letfattelig Form
forklaret
de
forskellige
Finesser
ved
Fremstilling
af gode Styrekrystaller uden Frekvensdrift. — Der
paa demonstrerede 7DR den 2-Meter Sender, han
beskrev i OZ fornylig, og gjorde herunder opmærk
som paa, at det ikke er vanskeligt at udstyre en
QQE 03/12 med en 6J6-Tripler, idet han under Sen
derens Afprøvning havde maalt ikke mindre end
25 mA Gitterstrøm i PA-røret.
I Juni har Sonofon Sommerferie, og vi maa der
for give Afkald paa vor sædvanlige Mødeaften der.
I den Anledning har OZ7DR elskværdigt indbudt
Klubbens Medlemmer til et Besøg paa DantronikFabrikken Onsdag den 20/6 Kl. 20,00. Adressen er
Corneliusmindevej 42, Kastrup (for Enden af Ny
Skelgaardsvej). NB.: 2-Meter Klubben er som be
kendt altid glad for at faa Besøg af interesserede
Ikke-Medlemmer; men Mødet den 20/6 paa Dan
tronik er undtagelsesvis kun for Medlemmer.
I Juli er der intet Møde. Næste Gang, vi samles
paa Sonofon, bliver i August — hvorom nærmere
i OZ for Juli.
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2-Meter Klubbens Juni-Test finder Sted Lordag
den 23. og Søndag den 24. Juni. Perioderne er:
23 6: 20,00—24.00 DNT
24 6: 08,00—12.00 DNT
Deltagerne udregner selv deres Points paa Grund
lag af:
Kilometer ganget med Antallet af QSO.
Test-Logs sendes til OZ5MK senest den 29- Juni.
(Vi skulde gerne have Resultatet med i Juli-OZ!).
Adressen er:
Mogens Kunst. Møllekrogen 11, Kgs. Lyngby.
Alle Logs. der er poststemplet den 29. Juni, kom
mer i Betragtning.
Mogens Kunst, OZ5MK.
2-Meter Krystalfrekvenser.
OZ1GR
OZ1PL
OZ2LF
OZ2PF
OZ3OT
OZ3XU
OZ4JL
OZ4JS
OZ4SB
OZ5AB
OZ5MK
OZ7AN
OZ7BR
OZ7EP
OZ7FB
OZ7G
OZ7GA
OZ7KM
OZ8AZ
OZ8MD
OZ9AC
OZ9BS
OZ9H

145.800
145.150
144.970
144.890
145.200
144.360
145.470
144-480
145.480
144.900
144.080
144.130
145.500
144.040
144.950
144.115
145.350
144.200
145.223
145.720
144.541
145.260
145.260

(144.250)
(145.420)
(144.780)
(144.000)
(144.300)
(145.700)

(144.720)
(144.720)
(144.150)

EN NYTTIG REGNESTOK
Anmeldelse:
Af OZ7PL.
I det følgende skal omtales en specielt udformet
regnestok, der er et særdeles nyttigt hjælpemiddel
ved
alle
udregninger
af
resonansfrekvenser,
reaktanser,
Q-værdier
samt
tabsfaktorer
indenfor
et
frekvensområde, der strækker sig fra 5 Hz til 10000
MHz.
Da
regnestokken
er
billig
og
betjeningen
ganske enkel, kan det med god ret anbefales OZamatører
at anskaffe
en sådan.
Regnestokken, der
bærer
navnet
Reactance
Slide
Rule,
er
fremstillet
af det amk. mikrofonfirma Shure Brothers, og kan
her i landet erhverves gennem Gjellerups Boghan
del, Sølvgade 87, København, til en pris af kr. 6.
Reaktansregnestokken
er
opbygget
som
enhver
anden regnestok med skalaer på en faststående og
en bevægelig del. Den ene side af regnestokken
anvendes
ved
udregning
af
resonansfrekvenser,
hvorfor den faste skala er inddelt svarende til ka
paciteter,
mens
den
bevægelige
skala
er
inddelt
svarende
til
selvinduktioner.
Når
den
bevægelige
skåle stilles således i forhold til den faste, at den i
svingningskredsen
forekommende
selvinduktion
og
kapacitet
står
overfor
hinanden,
kan
resonansfre
kvensen direkte aflæses på frekvensskalaen ud for
den sorte pilespids. Omvendt kan f. eks. selvinduk
tionen
bestemmes,
når
resonansfrekvensen
og
kon
densatorstørrelsen er givet.
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RESULTAT FRAN UK-TESTEN
DEN 21. MARS 1956
QTH

1. SM7ZN
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
'32.
33.
34.
35.

SM7BCX
SM5BDQ
SM7AED
SM7RP
OZ5MK
OZ7AM
OZ1JR
SM7ANB
SM7NN
SM4NK
SM7BIP
OZ6LD
SM7BOR
SM7AKO
SM7CWD
OZ4JS
OZ4OK
SM5UU
SM7BAE
SM7BYE
SM7YO
OZ7GA
SM5IT
SM5BPI
OZ8WK
SM7GC
SM7AW
SM7QY
SM4BIU
SM7AVA
SM5BFM
SM7ZY
SM7ANE
SM5CHH

Vårnamo
Malmo
Kårsta
Karlskrona
Landskrona
Lyngby
Sundby
Virum
Karlskrona
Malmo
Grångesbarg
Kallinge
Farum
Lund
Karlshamn
Malmo
Sundby
Kastrup
Ronninge
Djurslov
Nybro
Kalmar
Hvidovre
Stockholm o
Johanneshov
Bandholm
Karlshamn
Karlskrona
Karlskrona
Skollersta
Karlskrona
Åtvidaberg
Kalmar
Karlskrona
Stockholm

Ant. godk. Poång
QSO
17 66
23 53
11 44
13 34
13 30
19 28
18 27
16 27
12 27
14 25
6 24
10 23
14 22
14 22
9 21
13 20
11 18
12 16
7 16
10 15
7 15
6 15
11 14
8 13
8 13
5 13
6 12
7 11
4 11
3 11
48
28
37
44
34

Den
anden
side
af
regnestokken
anvendes
ved
udregning af impedansen af en kondensator eller en
selvinduktion
ved
en
eller
anden
given
frekvens.
Pilespidsen i det midterste vindue stilles ud for
frekvensen,
hvorefter
impedansen
udtrykt
i
ohm
direkte
kan
aflæses
på
ohmskalaen
ud
for
den
pågældende kapacitet eller selvinduktion.
Når en spoles modstand og selvinduktion er kendt,
kan Q-værdien svarende til en given frekvens be
stemmes ved at forskyde ohmskalaen indtil mod
standsværdien
står
ud
for
selvinduktionen.
Q-vær
dien aflæses derefter ud for den pågældende fre
kvens.
Ved bestemmelse af tabsfaktoren for en konden
sator
følges
samme
fremgangsmåde
som
ved
be
stemmelse af en spoles Q-værdi.
Anm.: Det skal erindres, at gule skalaer ikke
må anvendes sammen med blå skalaer.
Sammen med regnestokken følger en udførlig og
letforståelig brugsanvisning, der ydermere er supple
ret
med
nogle
instruktive opgaver med
tilhørende
løsninger,
således
at
enhver
kan
kontrollere
til
egnelsen af regnestokkens brug.

Husk ved alle
henvendelser til kassereren at opgive
medlemsnummer.

Sommerlejren 1956
For 3. gang skal vi have sommerlejr på Bornholm.
I 1939 ved Smaragdsøen, 1948 ved Balka strand og
nu Onsbæk blokhus ved Rønne. Onsbæk blokhus
er
et
tidligere
vandrerhjem,
der
ligger
syd
for
Rønne, ca. 3,5 km, i en smuk skov med læ for alle
vinde og ca. 200 m til en meget fin badestrand.
Foruden
blokhuset,
der
rummer
opholdsstue
og
køkken, er der et soveanneks med 2x33 køjer samt
en bestyrerbolig, hvoraf vi har fået et værelse til
kontor og senderrum, der er 220 V. AC. Tilkørsels
forholdene er også i orden for gående og kørende
trafik, og der vil blive sat skilte op, såvel på vejen
som ved indkørslen til lejren.
Vi ser på programmet.
Søndag den 29. juli åbner lejren officielt kl. 9,30
med talere af bl. a. vores allesammens gode ven
6PA, der har lovet at komme. Flaghejsning, taler
fra Rønne by m. m., og derefter nyder vi søndagen
med hvile, vandgang og god mad.
Mandag den 30. juli bliver der bl. a. rævejagt.
Frekv. 1825 Khz.
Tirsdag den 31. juli. Heldagstur til Sydbornholm
i turistbusser, start kl. 9,00. hjemme ca. kl. 17,30.
Turen koster 10 kr. pr. person. Børn fra 4—15 år
5.00 kr.
Onsdag den 1. august. Rundtur i Rønne m. m.
Torsdag den 2. august. Heldagstur til Nordbornholm. Start kl. 9,00, hjemme kl. ca. 17,00. Denne
tur koster 9,00 kr. pr. person. Børn fra 4—15 år
5.00 kr.
Fredag den 3. august. Rævejagt m. m. Filmaften.
Lørdag den 4. august. Afslutningsfest m. m. m.

Det er programmet i store træk.
Maden koster som før meddelt kr. 9,— pr. dag.
Børn under 12 år kr. 5,—. Heri er indbefattet mor
genmad, frokost, middag. Der bliver rigelig og god
mad. Der bliver ingen hjælp nødvendig for vore

XYL’s, de skal nyde ferien sammen med os andre.
Hi.
Lejrgebyr pr. dag: 1,50 kr. for teltliggere og kr.
2,50 for sovesal.
Lejrchef bliver OZ5B Preben Bilberg-Jensen; det
er ikke første gang 5B har været i sommerlejr,
så denne side af sagen skulle være i de bedste
hænder.
OZ6I K. Hansen har lovet at passe lejrsenderen
„OZ7EDR“, der får udsendelser hver dag kl. 19,15
på 80 m.
Lejrens kasserer bliver OZ4AJ. Ham kender I
allesammen, og han vil gerne se jer ved ankomsten
til lejren, for at få det økonomiske ud af verden.
Vi håber, at så mange som muligt tager telt med.
men vi har som før meddelt 66 køjer til rådighed
i soveannekset. De første er allerede bestilt, så
vær venlig at sende din tilmeldelse til sommerlej
ren i god tid.
Til slut: — Alle henvendelser vedrørende lejren
sker til OZ4KA, Andr. Kjøller, Harbovej 30. Rønne.
Tlf. 1207 — læs endvidere, hvad der tidligere har
stået om sommerlejren.
På gensyn i lejren.
Vy 73.
P. u. v.:
4KA
STORE SYDJYDSKE RÆVEJAGT
3 RÆVE
Søndag den 15. juli.
Det er en dag. ud for hvilke alle rævejæ
gere i Danmark må slå et stort kryds i ka
lenderen. Jagten bliver som sidste år med 3
ræve, een fra afd. Herning, Odense og Kol
ding. Atlas blad A 3208 EGTVED 1 : 40000 be
nyttes, samling kl. 9,00 på Mølkær kro. 1.
pejling fra ræv nr. 1 kl. 10,00 DNT, nr. 2
kl. 10,02, nr. 3 kl. 10,04, frekvens 1825, sende
tid 2 min. Startpenge 6,00 kr. for jæger, og
6,00 for obs. med lige præmier til begge. Vi
har som sædvanlig store præmier.
Skriv efter program og indmeld jer til jag
ten senest den 7. juli 1956. Kolding 2565 eller
pr. brev til OZ2RD, N. Storgaard, Blæsbjerggade 2. Det bliver en jagt på 5—6 timer, sa
husk at tage frokostpakken med. Efter jagten
samles vi på Mølkær kro, hvor man i dagens
højtidelige anledning har slagtet en hest.
Hjertelig velkommen alle Danmarks ræve
jægere.
Kolding Ræveklub.
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om en jagt igen til efteråret foruden et lokalt sam
arbejde med Lyngby—Tårbæk autoklub.
adved/-GMo—SCbaa

FRA AFDELINGERNE

73 fra 6I.
AMAGER
Moderne afholdes kl. 20 om torsdagen i
lerne,
Strandlodsvej
17.
Kobenhavn
S.
OZ7NS. Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 502667.

klubloka
Formand:

Siden sidst:
Auktionen 17. maj var godt besøgt og der var
god
omsætning.
OZ7KG
havde
nogle
..historiske"
minder med. der gik for billige penge. Blandt an
det Danmarks forste transportable modtager.
OZ8SV er genvalgt i bestyrelsen. Det var en
fejltagelse fra sekretærens side. at det ikke kom
med i ,.OZ“.

Vinderholdet fra autorævejagten
OZ9WH, Hans Nielsen og Jess Hansen.
KØBENHAVN
Formand: OZ5GB, GI. Kirkevej 137,
Sekretær: OZ6I. Hessensgade 29, Kbh.
OZ8Y, Egevang 8, Brønshøj. Tlf. Bella 7480.

Kastrup. —
S. Kasserer:

Programmet:
Set. Hans aften er arrangeret en rævejagt på
A2828. Bemærk tiderne: 20,00 — 21,00 — 21,30 —
22.00 — 22,15 — 22,30 — 22,45 og derefter position.
I nærheden af ræven oprettes et ildsted med varme
pølser, båltalen holdes af en velkendt københavnsk
amatør.
Når ilden er ved at brænde ud og klokken bliver
00,00 starter søndagens ræv ca. 1 km fra samlings
stedet, og så bliver der spadsere jagt med korte
udsendelser
tæt
efter
hverandre
(hvis
altså
vejret
bliver godt, ellers lægger vi ræven ved alfarvej og
ind mod byen).
Sæsonens sidste møde holdes 25. juni i „Punkt 1“,
Frederikssundsvej
123.
OZ8T
fortæller
om
Region
I’s arbejde.
Efter ferien starter vi i de nye lokaler, Falkoner
allé 96, og i mellemtiden mødes vi så på Buske
Mølle, på Bornholm eller nå båndene.
Der er planlagt 3 jagter fra Buske Mølle, nemlig
30. juni, 1. juli og 7. juli, men i lejrugen kan der
hurtigt
blive
ekstra
jagter;
senderen
er
dernede
hele ugen.
4AO & 9SN arbejder på at arrangere udflugt fra
møllen til Skamlebæk radio og Sejrø bugt. Nærmere
oplysninger
hos
4AO,
tlf.
(om
aftenen)
Godthaab
1902 v.
Siden sidst:
Maj måned gik med eet mode, nemlig morseafsliitningen, og 3 rævejagter. 10. maj var 11 hold
på jagt, vinder blev 2AX, fulgt af 9AC og 8CP.
Autorævejagten
i
samarbejde
med
ASK
bliver
år for år en tradition. Denne gang var 24 jægere
i ilden, deriblandt 4 fra Herning, 3 fra Helsingør
og 2 fra Køge. Førstepræmien gik til 9WH (Trafo
2X1250 V, skænket af 8AZ) og anden præmie til
2ZZ.
ASK var tilfreds med vor indsats og der er tale
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Programmet.
27. juni: Klubaften.
— Sommerferie. —
2. august: Klubaften.
11.
august: „Høstaften“ kl. 18,30. Bemærk tids
punktet!
Bestyrelsen
meddeler,
at
tilmeldelse
på
tlf. 502667 er absolut nødvendig. Husk også xyl og
madkurven.
Festudvalget
lover,
at
det
skal
blive
en stor aften.
Vy 73. OZ3WP.
ESBJERG
Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37,
Esbjerg. Tlf. 3105. Næstformand: E. Fischer, Nord
by, Fanø. Tlf. 203. Kasserer: O. Madsen, Storegade
160, Esbjerg. Sekretær: Aage M. Lauridsen, OZ-DR
1030, Torvegade 60, Esbjerg. Tlf. 3772. Best.-medl.:
F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Esbjerg. Tlf. 2691.
Siden sidst:
Onsdag den 2. maj var der foredragsaften på
„Bygningen", hvor Fischer holdt 2. afdeling af sit
foredrag „Fra 2 cm til 2000 m“. Foredraget var
yderst interessant, og Fischer kom bl. a. ind på
de specielle svingningskredse og rør på cm-båndene
samt
berørte
visse
tekniske
ting
vedrørende
rør
m. m. i radaranlæg.
Onsdag den 16. maj mødtes vi på Grønttorvet til
rævejagtsdemonstration,
men
da
ingen
havde
mod
tagere med, gik vi i stedet ned på „Bygningen",
hvor vi så gennemgik diagrammet til Fischer’s ræve
modtager. Fischer forklarede endvidere en del om
pejling
og
brugen
af
senseantenne.
OZ3FK
kom
senere med sit grej; han påstod i øvrigt at have
kørt byen rundt og pejlet efter en slet ikke udsat
ræv, og 3FK ville nu „tæve“ 7BE, men efter at
være faldet til ro, fik vi yderligere demonstration
i pejling ved hjælp af 3FK's grej. Det var ellers
en hyggelig aften, hvor vi havde besøg af 2 radio
telegrafistelever fra Fanø, der begge er radioama
tører; den ene var OZ2BQ, og forhåbentlig får vi
snart disse at høre fra øen.
Onsdag den 30, maj skulle der have været afholdt
rævejagt for begynderne, men dette blev en 100 pct.
fiasko, idet ingen nåede at få deres grej færdigt, og
1 — kun een — meldte sig, og det var endda en
ældre amatør. så jagten blev derfor aflyst, men
hvis begynderne, når disse får grejet færdigt, øn
sker
en
ny
rævejagt
arrangeret,
vil
dette
blive
gjort, såfremt tilstrækkelig tilslutning kan påregnes.
Det nye program:
Efter
den
annoncerede
udflugt,
hvorom
der
vil
blive udsendt kort til medlemmerne, er der som-

merferie til hen i august. Venligst se det nye pro
gram i „OZ“ for august. Skulle der imidlertid allige
vel blive et eller andet arrangement i den mellem
liggende tid, vil medlemmerne modtage kort herom.
Vy 73, sekretæren.
HERNING
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT 1956.
Afholdes lørdag og søndag den 4. og 5.
august, — Kort: Herning nr. 22, 1 : 100.000. —
Frekvens 1825 KHz. — Alle oplysninger om
jagten fås hos OZ5HF, Grønnegade 47, Her
ning. — Der kan stilles køretøjer til rådighed
for jægerne, såfremt disse bestilles 14 dage
før. — Program vil blive tilsendt de forskel
lige afdelinger.
HORSENS
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sønderbrog.
64 B 3 . Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgme
stervej 58. Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkelsen,
Tordenskjoldsgade 16 3 .
Vi beklager, at salget af vore lodsedler ikke blev
til virkelighed, men den forventede tilladelse ude
blev.
Program:
Sommeren igennem mødes vi hver torsdag i klub
ben.
Vy 73 OZ9PM.
KOLDING
Kolding
Ræveklub
holdt
Kristi
himmelfartsdag
årets første store jagt med udenbys deltagelse, på
kort 36 Vejle, med stor deltagelse fra Herning og
Odense. Vi startede 15 hold i dejligt solskin fra Møl
kær kro, hvor vi igen samledes efter en vellykket
rævejagt, og en dejlig dag ude i naturen. Kl. 18 blev
bøfferne serveret, hvorefter der var underholdning
og'præmieuddeling. Placeringen blev som følger:
N. Storgaard, OZ2RD, nr. 1 med 73 p. — R. Storgaard nr. 2 med 65 p. — OZ5HF, Herning, nr. 3 med
55 p. — Hylle, Herning, nr. 4 med 54 p. — G. Jen
sen 53 p. — OZ2EM 52 p. — OZ3RQ 39 p. — OZ8SK
38 p. — M. Nielsen 15 p. — OZ4VEW på knallert 13 p.
— OZ3SH 12 p. — H. Jensen 11 p. — OZ1AW 2 p.
To hold opgav.
Vore lokale jagter fortsætter som sædvanlig hele
året rundt hver onsdag aften på kort Kolding
1 : 40000, første pejling kl. 19,30, 2. kl. 19,50, 3. kl.
20,10, derefter hver 10. minut til kl. 22,00. Der er
udsat vandrepokal og sølvplader til alle jagter,
startpenge er kr. 2,00 pr. hold, og alle kan deltage.
Vejle, Fredericia, Esbjerg, Horsens, Haderslev, Mid
delfart, Herning, Odense o. s. v. er hjertelig vel
kommen.
ODENSE
Afdelingslokale: Hunderupvej 28.
Så har vi sluttet vinterens kurser, og vi vil gerne
benytte lejligheden til at takke lærerne, der velvil
ligt stillede sig til rådighed.
Der er fra forskellige sider blevet fremsat ønske
om en familie-skovtur i lighed med den, vi afholdt
sidste år. Bestyrelsen arbejder med sagen, og vi hå
ber også i år at kunne arrangere en familie-skovtur
i det blå og grønne. Afdelingens medlemmer vil
eventuelt senere få tilsendt program.
Vi er i fuld gang med rævejagterne, der forløber
planmæssigt — måske kunne der være noget større
deltagelse.
73 OZ8JR.
SORØ
Søndag den 27. maj havde vi en meget vellykket
foredragsaften med 2KP som taler. I sit ca. 2 timer
lange foredrag fortalte han os en mængde inter

essante ting om rævejagt og rævemodtagere, og vi
fik derved mange gode fiduser, som måske bevirker,
at der i den kommende tid også vil blive taget fat
på denne gren af amatørernes virkefelt.
Efter foredraget samledes vi om de medbragte
madkurve, og der herskede hele aftenen den rig
tige stemning, som altid styrker kammeratskabet.
Adskillige af vore kammerater fra naboafdelin
gerne havde benyttet lejligheden til at tage en tur
til Sorø, og vi havde ligeledes lejlighed til at be
undre rævejægermesteren 2AX’s ualmindelig flotte
eksemplar af en rævemodtager.
Søndag den 17. juni afholdes afdelingens årlige
generalforsamling. Vi mødes kl. 16 på „Borgen“,
og vi er meget taknemmelige for evt. forslag, som
ønskes behandlet paa EDR’s kommende generalfor
samling. For de medlemmer, der ønsker det, bliver
der efter generalforsamlingen anledning til at spise
medbragt mad, og vi håber som sædvanlig at se alle
vore medlemmer i kammeratligt samvær.
Vy 73. 8WJ.
VEJLE
Afdelingen havde den 3. juni en fornøjelig og
lærerig tur til Skærbækværket.
Desværre intet nyt angående nyt lokale — men
bestyrelsen arbejder under højtryk.
Formand: OZ4IP Ibsen Pedersen, Brejninge. —
Næstformand: OZ7ZH O. Zelmer Hansen, Fredericiagade 44. — Kasserer: OZ6LK K. Larsen Bybæk.
— Sekretær: OZ4NJ J. Nielsen, Signesvej 5, 1. sal,
tlf. 2272 efter kl. 18,00.
„QSL“ -kort fås hos 4NJ.
Vy 73 OZ4NJ.

VIBORG
Medlemsmøde afholdes tirsdag den 19.
19,30 hos OZ7AJ, Set. Laurentiivej 33. 9AV.

juni

kl.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i maj måned anmodet om optagelse
i EDR:
6621 - Birger Wynne Jensen, Set. Laurentiivej 48,
Skagen.
6622 - Aage Theodor Jensen, Teknisk Skole, Østermarie.
6623 - Carl Emkjer, Søborghus Park 8, 2. s-, Søborg.
6624 - Bent Larsen, Navigationsskolen, Nordby,
Fanø.
6625 - Benny Strandtoft, Damhusvej 8, Helsingør.
6626 - Asbjørn Heide, „Bjerregaard”, Erslev, Mors.
6627 - Sv. Aa. Madsen, Torvedgade 6 A, Brønderslev.
6628 - Anders Hougaard, Sukkertoppen, Grønland.
6629 - Helmer Nielsen, Skamlebæk, Faarevejle st.
6630 - T. Hansen, villa „Sofie”, Nordby, Fanø.
6631 - Laurits Kammersgaard, Bredgade 101, Skjern.
6632 - Allan Kock, Ny Munkegade 42, Aarhus.
TIDLIGERE MEDLEMMER
2659 - K. Borggreen, Baunehøjvej 31, Lyngby.
4456 - Erik Andersen, Slotsherrensvej 11, Vanlpse.
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.
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QTH« RUBRIKKEN
81 - OZ7BL, B. Larsent Australiensvej 28, 2. s. tv.,
Kbhvn. Ø., lokal u afd.
893 - OZ3K, Chr. Møller, Thorsgade 33. 2. s.. Ran
ders, lokal.
982 - OZ9F. Villy Andersen, Porshøjvej 48. Skive,
lokal.
1102 - A. Wænnerstrøm Rasmussen, Toldbodgade 2,
Aarhus, lokal.
1230 - OZ9H, H. Sibborn, Elborg”, Frederiksborgvej 209, Kbhvn. NV., lokal.
1418 - E. Christensen, Urbansgade 21, 2. s. th.. Aal
borg, lokal.
2071 - Ing. T. Hintz, Jydske signalpark. Postboks 5,
Sæby ex kommandoet.
2400 - Vagn Andersen. Ehlersvej 26, Hellerup, lokal.
2556 - A. Mikkelsen, Sdr. Alle 41A, 1. s., Viborg,
lokal.
2614 - OZ3PR, H. Pihier, Hillerødgade 19, 2. s.
Kbhvn. N., lokal.
3115 - ex-OZ7PO, Finn Poulsen, 14633, S. Troy,
R. R. 1., Harvey, 111, USA, lokal.
3682 - Ernst Jensen, Vestergade 38, Roskilde, lokal.
3771 - OZ4FM, H. Flohr, Strandvejen 8. Hadsund,
lokal.
4546 - OZ4NO, N. Nørregaard Olsen, Kirkevej 14,
1. s., Sorø, lokal.
4644 - Børge Madsen, c/o motortanker „Erling Røgenæs”,
rederiet
Røgenæs,
Haugesund,
Norge
ex Varde.
4696 - OZ4EC, E. Galsgaard Christiansen, 5. Maj
Plads 19, st. tv., Svendborg ex Kbhvn.
4818 - Niels Holm, Rådmand Steins Alle 15, 1. s.,
Kbhvn. F., lokal.
4899 - OZ7CP, C. Andersen, Paradisvej 34 Neksø,
lokal.
5004 - OZ7VH, SG. 154283, L. Hansen, TG. mek.skolen, OS-klasse, Ryvangen, Kbh. 0. ex soldat.
5209 - OZ4BF, B. Fuglsang, Jyllandsgade 47, Struer
ex Glyngøre.
5376 - OZ7ZD, SGE. 271330, Jensen, TBS, Høveltegaard, Høvelte ex soldat.
5420 - Paul Hansen, Bredesvinget 16, Virum ex
Fruens Bøge.
5432 - OZ4CS, B. Toft Christensen, Toftelund, Sæby
ex Rønne.
5438 - OZ2GW, Sv. Pape, Rønnevej 8 st., Aalborg,
lokal.
5490 - OZ2UN, E. Nielsen, Nørrevænget 17, Tønder,
5560 - Anker Sørensen, Helgesensvej 11, Holstebro,
lokal.
5576 - OZ3EB, RK. 298176, Breckling, Park IV,
HSGT,
telegraftropperne,
Høvelte
ex
Esbjerg
u/afd.
5652 - Jens Sørensen, Alleen 37, Ry ex Alken.
5674 - Egon Jørgensen, Stilledal 53, 2. s. th., Van
løse u/afd. ex soldat.
5760 - OZ7KI, Erik Johansen, Herlufsholmsvej 7,
Vanløse ex Silkeborg.
5854 - OZ4XX, H. Bach, Fredensgade 1A, Skjern
ex Thorshavn.
5918 - Aa. Hertzum Olsen, Mesterstien 3, 2. s.,
Kbhvn. NV. ex soldat.
5961 - N. Dausell, Værgeløsgade, Nibe, lokal.
5999 - Ingm. Troelstrup Nielsen, Priorsløkkevej 18,
Horsens lokal.
*
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6091 - A. R. Hansen, Sondergade 13. Tonder ex
soldat.
6148 - ME. 290374, Johansen, mathskolen. Jonstrup
lejren, Flystation Værløse ex soldat.
6188 - OZ6BL, SG. B. B. Laursen. 2 III 6. reg.,
Odense ex soldat.
6251 - Johs. Hansen, Storgade 9 A. Ølgod ex Ager
bæk.
6288 - RK. 298171, Jensen, PK / IV / STGR, Tele
grafkasernen, Hovelte ex Sønderborg.
6330 - ex-OX3AZ, Egon Larsen, c/o skibsfører An
dersen. Vindeby, Svendborg ex Grønland.
6334 - Ove Munch, Oehlenschlægersgade 42 A, 1. s.,
Kbhvn. V., ex soldat.
6339 - J. Lydik Almst, Stellavej 17, Vanløse ex Ny
sted.
6420 - Bent Eriksen, Fredensgade 4, Brønderslev ex
Aalborg.
6431 - MG. 290533, Kofoed, forsk, til mathskolen,
rekrutskole vest, Gedhus pr. Kølvraa ex Kbh.
6438 - H. Sølling-Jørgensen, Søllerødpark blok 17,
nr. 1, Holte, lokal.
6488 - OZ5RP, P. R. Jensen, Parkalle 268, Glostrup
ex soldat.
6495 - P. K. Christensen, Slotsgade 40, Aabenraa ex
Aalborg.
6522 - Sv. L. Poulsen, Kongensgade 13, Esbjerg,
lokal.
6580 - Arne Gilvang, Ejsingvej 62, Herlev ex
Hillerød.
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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)
Arne
Christiansen,
Gyldenstenvej
10, Odense. Odense 12.335. Hertil sendes alt øvrigt stof,
som må være redaktionen i hænde senest den 1. 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, 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, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u.
Testudvalg:
OZ2NU,
Børge
Petersen,
Dybrogård,
GI.
Hasseris,
Aalborg,
Skalborg
255.
—
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 begync. Ise direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, N> købing F.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.

