
OZ9R, OZ7G og OZ7EU under en del  af

Så er OZ7IGY aktiv deltager i det geofysiske år!
Lørdag den 30. marts indviedes EDR-sta- 

tionen OZ7IGY under overværelse af repræ
sentanter fra fjernsyn og presse.

Det blev en festlig indledning til de danske 
radioamatørers deltagelse i det geofysiske år.

I godt halvandet år vil nu denne sender 
bringe bud fra OZ-land, og det er vort håb, 
at signalerne via det gådefulde nordlys må 
høres langt omkring.

Vi i EDR kan med stolthed notere, at der 
her er gjort en energisk og dygtig indsats. 
Der har i denne sag ikke været langt fra ide 
til handling, og vi er vel de første amatører i 
verden, der så aktivt træder ind i IGY-ar- 
bejdet.
arbejdets primus motor, OZ8T, der organise
rede planen, og OZ7G, der her skabte en ene
stående antenne. Et held var det også, at 
OZ7BR var i stand til at skaffe stationen en 
så ideel beliggenhed. Også andre EDR med
lemmer har ydet værdifuldt arbejde. Vi skal 

Hovedbestyrelsen sender på foreningens 
vegne sin tak til alle de medarbejdere, der her 
ydede så værdifuld en indsats. Vi bør nævne

blot nævne en enkelt — OZ5AB — der fører 
stort med hensyn til antallet af forbrugte 
nattetimer ved senderens bygning.

Som det blev sagt ved indvielsen, håber 
danske radioamatører ved IGY-senderens 
hjælp at være medvirkende til, at der kastes 
lys over auroraens reflektion af radiobølger. 
Vort arbejde kan kun blive en beskeden brik, 
men dog værdifuld, når den går ind i den 
store mosaik af iagttagelser, der bliver resul
tatet af det internationale geofysiske år.

OZ6PA.

IGY -udvalget:  OZ5AB, OZ5MK, OZ9ROS, OZ9R,  
OZ7BR, OZ6PA og OZ7G. Vi mangler desværre  

OZ8T, der var forhindret.
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En 10 m beam af metal
Af OZ3Y,

10 meter båndet er, som mange vel har er
faret det, ved at være ,.the hot band*' til 
langsdistanceforbindelser. I efteråret og i 
vinter har båndet været åbent daglig i ad
skillige timer, til tider endog meget fint. En 
og anden er måske blevet inspireret til at 
prøve, og hvorfor ikke?, det er jo båndet, 
hvor også QRP kan give fine resultater, hvis 
man da ellers ofrer sig lidt for sin antenne. 
Til eksempel kan jeg nævne, at jeg mange 
gange har haft QSO'er med FQ8AF, der an
vender 8 (otte!) watt, men bruger dertil en 
Rhombic antenne! Selv om de fleste af os ikke 
er i stand til at sætte den type antenne op på 
grund af pladsmangel, så findes der jo andre 
typer som f. eks. den i det følgende beskrev
ne 3 element rotary beam.

Med hensyn til effekt, da synes tendensen 
i U. S. A. at gå i retning af at anvende „me- 
dium‘; input, og dertil en virkelig fb antenne. 
En af de store fabrikker lancerede fornylig 
en serie sendere, der blev meget populære, 
udgangseffekten ligger fra 50 til 200 watt, 
med en modificeret type 807 i udgangen. Den 
mindste med eet rør, den næste med 2 rør

H. Rossen.

parallel og den tredie med 3 (tre) rør paral
lel i udgangen! alle med pi-filter udgangs
kreds.

At der ligger store laboratorieforsøg bag 
disse nye typer er uden tvivl, vi andre, der 
bor i et land, hvor man bygger sin egen sta
tion, vil vel nok få besværligheder med at få 
den slags til at arbejde perfekt, i hvert fald 
på 10 m.

I det følgende skal jeg forsøge at fortælle 
om, hvordan jeg har løst den opgave, hvad 
antenne angår. Det er en ganske ordinær 3 
element beam, hvis mål fremgår af fig. 1. 
Men hele antennen incl. mast er af jern (og 
stål) rør. Den står på en 1” stålkugle, (der 
fungerer som trykleje). Masten er 12 m høj 
og består af 2 længder 1½ vandrør og hol
des på højkant af 2 sæt barduner fæstnet til 
kuglelejer indfattet i bøjler. Som følge af, at 
masten også roteres, gav det visse feederpro- 
blemer. Helst ville jeg bruge 600 Ω feeder, da 
denne ansås for mest tabsfri, desuden ville 
jeg gerne anvende en foldet dipol som antén- 
neelement for at slippe for at justere ele
mentlængden og opnå lidt mere frihed ved 
valg af placering i båndet, uden straks at 
gøre standbølgeforholdet dårligere. Koax-ca- 
bel som feeder blev droppet, dels tab, dels 
usymmetri, der vel kunne oprettes med en 
„baloon“ i toppen, men denne ville sandsyn
ligvis kræve justering og problemet med at 
få coax enderne fuldstændig fugttættte, — 
nej, så hellere se på andre metoder.

Ved at studere det meste af den tilgænge
lige litteratur om sagen, faldt min interesse 
på et „multiwire driven element", til dette 
var anvendt en 600 Ω feeder tilsluttet hver 
halvdel af elementet, og tillige bestod ele
mentet af 6 tråde fra ende til ende anbragt 
symmetrisk, for at opnå den nødvendige im
pedansforøgelse, fra ca. 12 til 600 Ω. Det så 
tiltalende ud, her opnåede man symmetri (god 
balancering), minimal selektivitet, og mini
male tab på feederledningen. Kun en betæn
kelighed var der tilbage, hvordan ville det gå 
feederen, der på sin vej ned skulle passere 2 
sæt barduner, — jeg så for mit indre det hele 
flagre i en storm.

300 Ω tubular (rund) feeder var vist at fore
trække, den var ikke så afhængig af vådt 
vejr som den flade type, den var nogenlunde 
med hensyn til tab, den kunne holdes på plads 
af afstandsholdere fra masten, var forskyde
lig i sin længderetning, og jeg bibeholdt den
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symmetriske fødning (bci), altså blev den 
valgt. Da antenneelementet består af et 1” 
stålrør stukket igennem et 2” stålrør og svej
set (elektrisk!), kunne jeg ikke føde de to 
halvdele, men måtte føde i en af kobbertrå
dene, dette ville imidlertid give en impedans
forøgelse af ukendt størrelse. Efter overvejel
ser og beregninger kom jeg til det resultat, at 
der skulle anvendes 3 tråde 2 mm, spaced 4” 
fra elementet, og det har i praksis vist sig 
netop det rette, idet feederen er helt „flad“, 
sådan at forstå, at strøm og spænding er ens 
overalt, efter hvad jeg kan konstatere. Det vil 
sige, at feederen opfylder sin mission, nemlig 
at transportere HF fra sender til antennen 
med mindst muligt tab undervejs. Antenne
masten står på en 25X25 c m X 4  mm jern
plade, i hvilken der er boret et 8 mm hul som 
styr for stålkuglen (25 mm). Selve masten be
står som tidligere omtalt af 2 sammenskruede 
længder 1½” sort rør, ialt ca. 12 m; dens 
nederste ende forsynes med en muffe (1½”), 
der har en bund påsvejset; i midten af denne 
bores et 14 mm hul, der har til opgave at sty
re masten ovenpå kuglen, samt virke som 
trykleje. På toppen af rørmasten påsvejses 
bommen, der består af et 2,60 m langt tyndt 
2” stålrør, hvori der forinden er boret huller 
for elementerne (nøjagtige!), spacing direktor 
1,0 m, reflektor 1,5 m. Enderne på bommen 
afproppes med træpropper af tørt træ og 
fæstnes yderligere med et par skruer gennem 
rørvæggen, ellers falder de ud, hvis træet 
skulle tørre yderligere ind! Bommen svejses 
ikke vinkelret på masten, men gives en hæld
ning nedad med bagenden, reflektorenden, på 
ca. 6 til 9 grader. Inden masten skrues sam
men, rejses nu den ene længde rør med bom
men på, og de færdige elementer, der er 
fremstillet af 1” stålrør (elektrikerrør), op- 
mærkes på midten, stikkes igennem bommen, 
rettes ind, og svejses med el.svejsning.

Enderne på elementerne proppes med 1” 
korkpropper (fås evt. i en vinhandel!). Dette 
gøres dels for at undgå rust indvendig, dels 
fordi blæsten kan lave en voldsom hylekon- 
cert i de åbne rørender.

Hos en opkøber fås sikkert 2 stk. kuglelejer 
som let lader sig skyde på rørmasten. Disse 
forsynes udvendig med en fladjernsbøjle, der 
påsvejses 4 øjer for bardunerne. Lejerne smø
res i lejefedt og tættes for regnvand på over
siden, (hos mig er det gjort med prespan, 
hæfteplaster og 2 gange maling!). De anbrin
ges derefter på masten, det ene 4½ m fra 
nederste ende, det andet 2 m fra øverste en
de, under dem bores og skæres gevind for 3

gennem den galv. krampe. På øverste holder, 
der anbringes i 4” afstand fra bommen, laves 
en nedskæring på rundstokken, herpå skrues 
en plade af plexiglas med to stk. stand-off 
påmonteret, i bunden af disse tilføres feeder- 
ledningerne. Feederen afproppes vandtæt i 
enden, bevikles med lidt isolerbånd, og her 
slås krampen fast. Den nederste kobbertråd 
i antennen bides over, og enderne fastloddes 
til kabelskoene på de to stand-offs. De øvrige 
holdere anbringes med passende mellemrum 
ned langs masten, og inden  feederen anbrin
ges på holderne, trækkes 2 stk. plastic have
slange ½” ca. ½m lange op på feederen, så 
unødigt slid på kablet undgås, der hvor bar
dunsæt passeres, (sagen glider nemmere med 
brun sæbe!). Bardunerne fremstilles af 4 mm 
galv. jerntråd og fæstnes til lejebøjlernes 
øjer, gerne med antenneæg for hver 3 m. 
Efter endt malebehandling, se nedenfor, er 
masten så klar til rejsning, men man må gøre 
sig klart, at enten et hus eller en hjælpemast 
ca. 7 m høj er nødvendig hertil; haves hjæl
pemasten støttet af tre barduner med en talje 
i toppen, kan een mand nemt klare denne 
sag, i forvejen må man selvsagt have befæ-
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stk. 3/16” skruer med halvrund hoved, der 
har til opgave at understøtte lejerne, så disse 
ikke glider ned, når masten rejses på højkant.

Et kædehjul fra en cykel (det store) ud
drejes og monteres med 3 stk. vinkler af flad
jern ca. 2 m fra foden, derefter kan så masten 
skrues sammen.

Selve antenneelementet kan nu laves fær
digt, til at bære trådene har jeg anvendt 
flangerørholdere (1”), hvor tappen er savet af 
ca. 5 mm fra bøjlen. I bøjlen nær dennes kant 
skal bores 3 huller symmetrisk, i dem skæres 
der 3/16” gevind, hvori der skrues 3 stk. 
(rundmessing 5 mm med en smule gevind) 4” 
lange, nittes let indeni bøjlerne, og nær yder
enderne bores huller for antennetrådene. Bøj
lerne anbringes (med passende mellemlæg) i 
hver ende af antenneelementet, hvorefter de 
tre 2 mm kobbertråde spændes op og loddes 
grundigt.

Holdere for feederen fremstilles som vist 
på fig. 2. Feederen skal let kunne bevæges



stigelsespunkter for sine 8 barduner, dog kun 
4 steder, idet en øvre og en nedre kan føres 
sammen.

Beamen kan drejes 180o til hver side ved 
hjælp af en tandhjulsanordning vist på fig. 3.

Cykelkæde på begge tandhjulene forlænget 
nødvendigt med tråd og indskudt en enkelt 
bardunstrammer til at regulere med.

Til indicator har jeg anvendt skalebagsiden 
fra en ældre type „Philips" modtager. Viseren 
sidder i midten og bagpå en tromle med en 
fjeder indeni og en snøre udenpå, ved træk i 
snoren drejer viseren. Ved at lade snoren gå 
til en tromle på håndhjulsakselen (med pas
sende diameter), bevæges viseren ca. 360° for 
antennens 360° drejning, kalibreringen er 
meget let, har man blot en retning bestemt, 
kan resten findes, skalaen bliver selvsagt 
lineær.

LITTERATUR-NYT
Ved K. Galle.

KW-Amateursender „KWS 200“
af Werner W. Diefenbach.
Funk-Technik nr. 6/57.

Konstruktionsbeskrivelsen af en større KB-mod- 
tager følges i denne artikel op af modulationsfor
stærkeren.

Af de tekniske data kan nævnes: Mikrofonføl- 
somhed 3 mV over 10 Mohm, udgangsimpedans 8 
kohm, klirfaktor 4 %, forbrug 75 W, indbygget 1 
kHz tonegenerator, udstyringskontrol ved EM85.

De benyttede rør er iøvrigt: EF804, 2XECC81, 
EM85, 2XEL84. — Artiklen fortsættes.

Tonegenerator „Wiraton“
af G. Schellhorn.
Funk-Technik nr. 6/57.

For den, der giver sig af med at bygge målein
strumenter, er der her en byggebeskrivelse til en 
lille RC-tonegenerator, som dækker området 20 Hz 
—800 kHz.

Der er anvendt rørene: 2XEL90, EF94 og EZ80.

Stations-Frequenzmesser ftir Funkamateure
af J. Muller-Schlosser, DL6RE.
Funkschau nr. 4/57.

Forfatteren beskriver en frekvensmåler (bølge-

Tilkoblingen til senderen er foretaget via 
en linkkoblet parallelafstemt kreds. Spolen er 
hos mig lavet af 1/4 kobberror, diam 70, 
længde 140 mm, 5 vindinger, feederen klippes 
ind over de to midterste vindinger. Om mid
ten i en afstand af ca. 20 mm fra spolen lig
ger linken een vinding 3 mm tråd, som via 
skiftekontakter i et tabsfrit relæ går enten til 
sender eller modtager gennem et RG 8 U 
coax-kabel.

Til eventuelle interesserede vil jeg gerne 
sige, at resultatet fuldt ud svarer til forvent
ningen, der vel efterhånden var blevet tem
melig stor!

P. S. Det kan anbefales at give konstruk
tionen følgende behandling: Stålbørstes, grun
des med stålhud grunderfarve (på oliebasis), 
stålhud dækfarve do., til slut stålhud synte
tisk, evt. 2 gange.

MATERIALELISTE
2 længder l½” sort rør (ca. 12 m).
2,60 m 2” tyndt stålrør.
4 længder 1” elektrikerrør (ca. 16 m).
5 stk. 1½” flangerørholdere m. skruer.
2 stk. 1” flangerørholdere u. skruer.
1 stk. 25 mm stålkugle, 
ca. 15 m 2 mm kobbertråd, 
ca. 13 m 300 Ω rund feeder.
5 stk. galv. kramper 12 mm spacing.
1 m 1½” rundstok.
1 stk. 4 mm jernplade m. boring for stålkuglen.
2 stk. brugte kuglelejer (let pasning på 1½” rør).
6 stk. 3/16” messingskruer med halvrund hoved.
2 stk. stand-off isolatorer.
65 cm 5 mm rundmessing.
Antenneæg. 4 mm galv. jerntråd, samt malervarer.

måler), som han selv har konstrueret ud fra den 
amerikanske bølgemåler BC221, med den undtagel
se, at det foreliggende apparat kun beskæftiger sig 
med amatørbåndene. Der er anvendt rørene 6AC7, 
6K8 og 6C5, men flere europæiske erstatningsrør 
er nævnt. Yderligere er apparatet forsynet med et 
1 MHz krystal.

Uafhængig af den nævnte artikel beskriver sam
me forfatter en lille 100 kHz generator til justering 
af såvel sendere som modtagere. Generatoren er 
forsynet med 2 rør og et krystal.

Antennenrotor fur Richtantennen
Funkschau nr. 4/57.

På en halv side beskrives et antennerotorsystem 
af fabrikatet „Herbert Ruff, Munchen“. Omdrej
ningshastigheden er 2 omdr. pr. minut.

Das Phånomen der Uber-Horizont-Obertragung
af Dipl.-Ing. Roland Hiibner.
Funkschau nr. 5/57.

På små to sider uddybes nogle af problemerne 
med hensyn til bølgeudbredelsen ud over det opti
ske sigt 4 kurver illustrerer forskellige udbredel
sesforhold.

Notdienst-Funkanlage
af Helmut Schweitzer, DL3TO.
Funkschau nr. 5/57.
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Trimning af FM modtager
Ved OZ7HW.

Det er muligt at trimme en FM modtager, 
blot man ikke bor alt for langt fra senderen 
og man har et instrument med en følsomhed 
på 0,5 mA eller bedre (helst bedre). Man må 
hellere lade være med at prøve at trimme på 
gehør, det går ikke! Det er dog en forudsæt
ning for trimningen, at man på en eller an
den måde først har fået en lille smule til at 
slippe gennem modtageren. Hvis der er ind
trækker, skal denne sættes ud af funktion 
under trimningen.

Fig. 1 viser et principdiagram af en FM 
modtagers sidste begrænser (MF) og discri- 
minatoren. De steder, der skal måles, er be
tegnet 1, 2 og 3, og discriminatorens prim. og 
sek. P. og S. Ved målingerne skal metret for
bindes i serie med en modstand på mindst 
0,1 M.Ω. Modstanden skal forbindes direkte 
(uden eller med meget kort ledning) til den 
„varme" side.

Trimningen: I: Målepunkt 1, forkredse og 
MF forstærker trimmes til max udslag på 
metret (ose. fast) ganske som var det en AM 
modtager. Senere kan ose. justeres ved at 
sætte metret til 1 og justere ose. til max ud
slag.

II. Målepunkt 2. S forstemmes så meget 
som muligt, og P indstilles til max udslag.

III. Målepunkt 3. S justeres til udslag nul.
IV. Målepunkt 3. Man ændrer ose. indstil

lingen og observerer to max af spænding med 
modsat fortegn (metret skal helst have nul i 
midten, ellers må man vende det), hvis de to 
max ikke er lige store, justeres en lille smule 
på P (læg mærke til hvilken side der drejes), 
og procedyren III og IV gentages, efter at 
ose. er bragt på plads som bemærket under 
punkt I. (Hvis de to max var lige store, er 
det hele i orden).

Denne proces gentages, indtil de to max 
er lige store, hvorefter man er færdig. Hvis 
man har indtrækker på, justeres evt. faste 
stationer, før indtrækkeren sluttes til. Det er 
klart, at justering er ens for modtagere med 
og uden indtrækkere, da denne jo sættes ud 
af funktion under trimningen.

Tilslutning af indtrækkeren skulle ikke 
volde vanskeligheder, når blot man er klar 
over, at der er 50 % chance for, at den virker 
som „udsmider" i stedet for. (Dette gælder 
alle indtrækkere). Er det tilfældet, må man 
sørge for, at discriminatorens DC udgangs
spænding bliver vendt om til modsat fortegn, 
og det kan gøres ved at bytte om på discri
minatorens kolde og varme ende eller ved at 
vende begge dioder om, alt efter hvad der er 
bekvemmest at gøre, men efter operationen 
må man give en lille omgang trimning igen.

I en tidligere artikel har modtageren for et nød
anlæg været behandlet. Her beskrives senderen, 
der selvfølgelig er til batteridrift, men kun beregnet 
for 80, 10 og 2 m området.

Artiklen afsluttes i nr. 6/57 med en stykliste samt 
en oversigt over de anvendte spoler med vikledata 
m. m.

Bereichumschaltung im Amateursuper
DL-QTC nr. 2/57.

Artiklen giver fingerpeg og forskellige oplysnin
ger til den, der vil forsøge at bygge en amatør
modtager, hvor man som spolecentral anvender en 
spolerevoiver.

Der er angivet spoleværdier for 20 forskellige 
amatørfrekvenser, og selv om det drejer sig om en 
tysk TV-tuner, som der her er anvendt, vil man 
sikkert med lidt erfaring kunne få en TOROTOR 
TV-kanalvælger til at „køre“ efter de opgivne_data. 
Forfatteren har endda anvendt hele to kanalvælgere 
ved siden af hinanden og forbundet de to aksler 
sammen.

Peilgerate fur Fuchsjagd und ihre Wirkungsweise
af J. Bitterlich, DL6ZN.
DL-QTC nr. 2/57.

Der gives her for begyndere en lille oversigt over 
pejling samt diagrammet for en „rævemodtager", 
der er en almindelig 3 rørs modtager med et trin 
HF (pejlramme) og et trin detektor med tilbage
kobling samt et enkelt udgangstrin.
Signalstarkebeurteilung und S-meter
af F. Hampi, DL6BU.
DL-QTC nr. 3/57.

Denne artikel er beregnet for amatører, som vil 
ind i de forskellige problemer med hensyn til sig
nalstyrken i forbindelse med anvendelsen af et S- 
meter.

Når man har læst artiklen, forstår man, at et S- 
meter er ikke kun et måleinstrument, som man 
indskyder et passende sted i modtageren. Artiklen 
slutter med 16 forskellige litteraturhenvisninger.

„Proxos“ — A Labor-Saving Spotting Switch
af E. Laird Campbell, W1CUT, 
og Byron Goodman, W1DX.
QST nr. 3/57.
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Transistorteknik VII: Rævemodtageren II
Ved B. Johansen, OZ7AQ. (Fortsat)

I sidste nummer af OZ blev modtagerens 
MF-forstærker, detektor og BFO samt LF- 
forstærker omtalt. Denne gang skal vi se på
HF-delen.

Vi har allerede ved beskrivelsen af detek
toren set, hvordan transistoren kan anvendes 
som blandingstrin og oscillator. Denne mod
tagers HF-del er faktisk kun en gentagelse 
af denne opstilling, dog afstemt til en højere 
frekvens.

Det er vel naturligt at prøve at få de me
kaniske dimensioner af en pejlemodtager ned 
på et absolut minimum. En hjælp hertil er at 
benytte de fra moderne BCL-modtagere så 
velkendte ferritstave i stedet for den besvær
lige ramme.

Når vi skal forsøge at finde frem til den 
bedste måde at bygge en ferrit-antenne, må 
vi huske, at transistoren behøver effekt til 
styringen. Ved en modtager med rør gælder 
det om at få så stor indgangsspænding som

De to forfattere, der iøvrigt er tekniske assisten
ter ved QST, har konstrueret et lille fikst apparat, 
der er et automatisk relæ. Apparatet, der er vist 
stående ovenpå en modtager, er forsynet med en 
metalbøjle, som går omkring modtagerens indstil
lingsknap. Når operatøren fører hånden imod mod
tagerens indstillingsknap, vil et relæ klappe, og 
man kan da lade det styre forskelligt.

A Modified „Standard of Comparison“
Mobile Receiver
af R. J. Gunderman, W8INO.
QST nr. 3/57.

På 3 sider gennemgås en transportabel KB batte
rimodtager af større format. Modtageren indeholder 
ialt 11 rør. Der er et HF-forrør, mixerrør med sær
skilt oscillatorrør. Mellemfrekvensen er her 1500 
MHz. Signalet føres til en pentagrid blander med 
mellemfrekvensen 265 kHz. Der er 2 mellemfre
kvenstrin efterfulgt af en almindelig signaldetektor 
med AVC. Der er desuden et ANL Squelchrør og 
et alm. squelchrør. Endelig er der et almindeligt 
LF-trin og et udgangstrin. Modtageren dækker bån
dene 80, 40, 20, 15 og 10 m, og artiklen indeholder 
oplysninger om spoledata.

Single-Sideband
Is it really better than AM?
af J. P. Costas, W2CRR.
CQ nr. 1/57.

Forfatteren forsøger på at stille forskellige spørgs
mål op mod hinanden i et forsøg på at påvise de 
forskellige fordele ved SSB i forhold til AM. Artik
len, der fylder 4 sider, ender med konklusionen:

1. SSB has no power advantage. SSB will not 
reduce interference. 3. SSB is much harder to gene- 
rate, og så kan man iøvrigt tro det — om man vil.

A 38’ Tower with self supporting construction
af Cary Mangum, W6WWW.
CQ nr. 1/57.

muligt til gitteret af første rør, hvorfor vi 
forøger vindingstallet på rammen eller ferrit- 
staven så meget som muligt, d. v. s. i praksis 
indtil selvinduktionen er så høj, at den lige 
netop kan afstemmes med rør- og sprednings
kapaciteter plus en lille trimmer.

I transistormodtageren er LC-forholdet un
derordnet i denne forbindelse, idet vi allige
vel skal tilpasse til transistorens indgang, d. 
v. s. normalt skal transformere ned. Det, det 
gælder om her, er udelukkende at trække så 
stor en energi som muligt ud af det forbi
farende elektromagnetiske felt. Dette opnås 
ved at sørge for størst muligt areal af ram
men eller størst muligt tværsnit af ferritsta- 
ven. For ferritstaven gælder, at den bør væ
re længst mulig.

De til denne modtager benyttede stave er 
Ferroxcube 3B med målene 1 = 205 mm, 
d = 9,5 mm 0. Der er benyttet to stave pa
rallelt, hvilket giver dobbelt så stor HF-effekt

For den amatør, som ønsker at bygge sig et vir
keligt tårn til sin beam, er denne artikel beregnet. 
Det drejer sig ikke om almindeligt løvsavsarbejde, 
men om en virkelig konstruktion, der helt igennem 
er af træ. Der er taget hensyn til vind og vejr, og 
der gives endvidere forklaring på, hvorledes tårnet 
rejses, idet det samles på jorden.

80 m Konverter für mobilen Betrieb
af H. Lennartz.
Funk-Technik nr. 1/57.

Der beskrives en lille konvertér-enhed beregnet 
for 80 m båndet i forbindelse med en normal auto
radio. Der anvendes et blandingsrør af typen ECH81. 
Princippet, der er vist, udviser dog ikke nogle spe
cielle finesser, men er den almindelige gangbare 
blandingsmetode.

KW-Amateursender „KWS 200“
af Werner Diefenbach.
Funk-Technik nr. 2/57.

Den kendte forfatter W. Diefenbach har her givet 
den mere modne amatør en hjælpende hånd med 
sin byggevejledning af en sender for amatørbåndene.

Artiklen fortsættes i senere artikler, hvor den 
her nævnte omfatter HF-delen. Af de tekniske spe
cifikationer kan vi nævne: Push-pull oscillator, 
frekvensfordobler, push-pull udgangstrin. Senderen 
kan omskiftes mellem bølgeområderne 10 - 15 - 20 
- 40 og 80 m og er beregnet for anvendelse indenfor 
signaler i grupperne Al, A2 og A3. Effektforbruget 
er 150 —200 w (der er stadig kun tale om HF-delen). 
De anvendte rør er ECC82, 2XEL84 og 2XQE 06/50.

Der er såvel diagram som mekaniske tegninger 
med mål. HF-delen er bygget efter „rack“ systemet, 
og man glæder sig til at se denne konstruktion fær
dig, efter fotografierne at dømme, bliver det en 
amatørstation, der præsenterer sig.

Ovennævnte tidsskrifter kan fremskaffes gennem 
INTRAPRESS.
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som en stav, d. v. s. sqr(2) gange højere spæn
ding eller 3 dB. Bedre endnu var det med 4 
eller flere stave, men det var der nu ikke 
plads til i dette tilfælde.

Som en god universalregel gælder, at der 
skal benyttes så meget ferrit som overhove
det muligt til en sådan pejleantenne, hvad 
enten modtageren er med rør eller transisto
rer. Dette er nemlig den allerletteste måde 
at forøge modtagerens følsomhed (og vægt!).

Når man skal sammenligne ferritstav med 
gammeldags rammeantenne, er det areal, der 
skal regnes med, stavens arealmål gange ma
terialets permeabilitet For f. eks. = 1000 
svarer en stavdiameter på 1 cm til en ramme
med en diameter på 1 * sqr(l000) = 31,6 cm*).

Til fordel for ferritstaven taler yderligere, 
at dens Q let bliver højt, medens rammens 
godhed bliver dårlig på grund af den uund
gåelige, høje selvkapacitet.

Transistoren skal, for størst følsomhed, im
pedanstilpasses til antennen, hvilket medfø
rer, at dennes Q falder til halvdelen af det 
„frie“ Q, hvorfor dette selvfølgelig skal være 
størst muligt af hensyn til spejlselektiviteten, 
især når antennen er eneste signalkreds.

Den praktiske udførelse foretages ved, at 
f. eks. 4 stave eller rør af ferroxcube sammen
bindes med klæbestrimmel, hvorefter et pas
sende antal vindinger lægges på midten. Ved 
hjælp af gitterdykmeter eller resonansindi
kator afstemmes til frekvensen med passende 
kondensatorer. Herefter påvikles en sekun
dærvikling med 1/10—1/5 så mange vindinger 
som primæren, og antennen er færdig. Det 
vil sikkert være nødvendigt at eksperimen
tere lidt med vindingstallet for at opnå et 
passende kompromis mellem selektivitet og 
følsomhed. Flere sekundærvindinger giver 
kraftigere signal og bredere kreds indtil et 
vist punkt, hvor signalstyrken igen falder, 
medens kredsen stadig bliver bredere.

Konstruktion.
Modtagerens mekaniske opbygning er sim

plest mulig: chassiset er en 1,5 mm pertinax- 
plade, der anbringes mellem to „kagekasse- 
låg“, der langs bunden og det meste af de to 
sider sammenholdes af en messingstrimmel. 
Kagekasselågene gaber ca. 1 mm langs top
pen og lidt ned ad siderne for ikke at danne 
en kortsluttet vinding om ferritstavene, der 
er anbragt foroven i kassen. Både modtager 
og ferritantenne er nu effektivt afskærmet 
fra det elektriske felt, medens det magnetiske 
felt har praktisk talt fri adgang til antennen

Fig. 24.  Pejlemodtagerens
L3C3 er en sugekreds for spejlet  (kan undlades).  
R13  sørger for en negativ
når volumenkontrollen R11 er helt  neddrejet ,  hvor

ved cut-off  af  transistoren bedre opnås.

takket være slidsen, som kan lukkes med en 
strimmel isolerbånd. Modellens ydre dimen
sioner er 210X210X38 mm. I det ene af „ka- 
gekasselågene“ er foroven anbragt en forsæn
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ket, isoleret telefonbøsning til senseantennen.
I den ene sidekant findes oscillator-finaf- 

stemning, volumenkontrol, batteriafbryder og 
jack for hovedtelefonen, se fig. 20 i forrige 
nr. af OZ.

Modtagerens diagram fremgår af fig. 24. 
Blandings- og oscillatortransistorer er Philips 
OC45, der arbejder på 1825 henholdsvis 1535 
kHz uden vanskelighed.

Utvivlsomt ville et HF-forstærkertrin for
an give et væsentlig bedre signal-støjforhold 
med deraf følgende bedre pejlenøjagtighed.

Selve pejlingen udføres på den gode gam
meldags og velkendte måde. Ved pejling på
minimum er retningen til senderen i ferrit- 
stavenes længderetning, kassens langside kan 
altså benyttes ved direkte afmærkning af ret
ningen på kortet.

*) Dette gælder med tilstrækkelig stor nøjagtig
hed, når ferritstavens længde er stor i forhold til 
diameteren.

Stykliste.
R1 2,2 kΩ Rx 8
R2 22 kΩ R19
R 3 1 kΩ R 2 o
R 4  680 Ω R 2 1
R5 2,2 kΩ R 2 2
R6 2,2 kΩ R2 3
R 7 27 kΩ R 2 4
R 8 680 Ω R 2 5
R9 2,2 kΩ R2c
R 10 22 kΩ R 2 7
R11    10 kΩ R28
R12 1 kΩ R 2 9
R13 15 kΩ R 3 o
R14 680 Ω R3 1
R15 2,2 kΩ R 32
R16 22 kΩ R 3 3
R17 1 kΩ

Kalibreringsudsendelserne
De her fra stationen d. 31. marts udsendte 

kalibreringssignaler blev målt af Post- og 
Telegrafvæsenet på Lyngby Radio, så vi kan 
her bringe de helt nøjagtige frekvenser.

3500,002 kHz.
3549,957 -
3599,960 - 
3649,974 -
3699.952 -
3749.952 -
3795.074 - 
3799,907 -

Som det ses, overholdtes den lovede tole
rance fint, idet gennemsnitsfejlen på de 8 fre
kvenser er 47 Hertz. Vi takker P&T for den 
udviste venlighed ved målingen af frekven
serne. OZ7EU/OZ7BG.

Alle modstande Vi watt eller mindre.
C1 30 pF trimmer C18 0 . 1  μF papir
C 2 470 pF ker. C 19 0.1 μF papir
C 3 270 pF ker. C2 0 270 pF ker.
C4 0.1μF papir C 2  1 0 . 1  μF papir
C5 0 . 1  μF papir C 2 2 0 . 1  μF papir
C6 0 . 1 μ .F papir C2  3 0 , 1  μ.F  papir
C7 470 pF ker. C24 270 pF ker.
C 8 10 nF papir C25 10 nF papir
C9 15 pF lufttrimmer C2  6 10 nF papir
C1  0 10 nF papir C2  7 1 nF papir
C1 1 270 pF ker. C 2 S 1 nF papir
C1 2 0,1μF  papir C 29 0,25 μF  papir
C1  3 0,1 μF papir C3  0 100 μF 3v elektrolyt
C 14 0,1 μF papir C3 1 16 μF 12Vsv elektro.
C15 0,1 μF papir C3  2 100 μF  3v elektrolyt
C16 270 pF ker. C3 3 10μF  12V*v elektro.
C17 0,1 μF papir C3  4 100 μ.F  6v elektrolyt

Som HF-afkoblingskondensatorer kan også bru
ges f. eks. 10 μF/6 v elektrolytkondensatorer i mi
niatureudførelse, der er væsentlig mindre end de 
mindste papirkondensatorer. Metalliserede papir
kondensatorer bør helst undgås, da den selvhelende 
virkning ikke er til stede ved de benyttede lave 
spændinger.

Alle spoler vikles på Neosid klokkekerner med 
irolitul-kammerform undtagen Li og L2, der vikles 
på to ferritstave (se teksten).

L1 10 vdg. 20-trådet litze
l2 1 vdg.
l4 1 vdg.
l5 0-2-14-25 vdg. litze
L6 0-24-140 vdg. litze
l7 6 vdg.
L8 0-24-140 vdg. litze
L9 6 vdg.
L10 0-24-140 vdg. litze
L11 11 vdg.
L12 5 vdg.
L13 0-8-75-140 vdg. litze
L14 Prahn mini-drossel 2,5 mH
Li 5 2H tonedrossel, 100

BOGANMELDELSER
Fra forlaget „ Intrapress",Husumgade 2,  Køben

havn N  har vi modtaget 2 små interessante bøger 
til anmeldelse. De har ikke spor at gøre med kort
bølgeradio, men mange kortbølgeamatører eksperi
menterer sikkert med ting, som er omtalt i disse 
bøger.

Amateur-Elektronik Band 2, 2. Auflage.
Halbleitertechnik von L. Hildebrand. 64 sider med 

73 illustrationer og diagrammer. Pris d. kr. 6,50.
I modsætning til 1. bind, som omhandlede forsøg 

med alm. elektronrør, beskæftiger dette bind sig 
med halvlederteknik. I løbet af de sidste par år 
har halvledere vundet større og større indpas i elek
troteknikken. — Vi får i denne lille bog et hav af 
eksperimenter og anvisninger om brugen af foto
elementer, krystaldioder, fotodioder, transistorer 
m. m., så der kan være meget for den eksperimen
terende amatør. Vi nævner af indholdet: Elektrisk 
belysningsmåler, automatisk døråbner, tyverialarm, 
styring af modeller, solbatterier, transistorforstær
ker, lysorgel og meget andet. Bogen er i første om
gang beregnet for amatører og er skrevet meget 
populært. TR.

680Ω 
1 k fΩ 
39 kΩ 
1 kΩ 
680Ω
2.2 kΩ
2.2 kΩ  
22 kΩ
3.3 kΩ 
47 kΩ 
10 kΩ
1 kΩ
3.3 kΩ 
4,7 kΩ
2 kΩ 
470 Ω
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Begyndersiden:

Gitterdykmeteret endnu engang
Af K. Staack-Petersen, OZ2KP.

Da jeg, hvilket naturligvis kun kan glæde 
mig, stadigvæk modtager Forespørgsler fra 
Amatører, der er gaaet igang med at bygge 
sig et Gitterdykmeter efter mine Anvisnin
ger i OZ Nr. 9 og 10 1955 og Nr. 1 1956, har jeg 
fundet det paakrævet at fremkomme med et 
Supplement til disse Artikler, som jeg haaber 
andre ogsaa kan faa Glæde af.

Først angaaende Afstemningskondensato
ren. Den i Originalkonstruktionen benyttede 
Torotor Kondensator har det vist sig efter- 
haanden at være vanskelig at opdrive, hvor
imod Prahn Kondensatoren jo heldigvis sta
dig fremstilles, selvom man undertiden maa 
væbne sig med Taalmodighed, naar man skal 
vente paa at faa den leveret. Naar man imid
lertid har faaet fat i den, vil det være hen
sigtsmæssigt at ændre lidt i den oprindelige 
Opstilling, og det vil af Fig. 1 fremgaa, at 
Bøsningerne paa Forpladen skal anbringes 
paa en anden Maade for at faa saa korte For
bindelser som muligt fra Spolebøsningerne til 
Kondensatorens to Statorsæt.

Dette er af Betydning, naar Gitterdykmete
ret skal anvendes paa de tre højeste Omraa- 
der. Lad mig i denne Forbindelse benytte 
Lejligheden til at gentage, at Bøsningerne 
i den endelige Udførelse sidder i en anden 
Rækkefølge end paa Diagrammet, jeg har væ
ret præsenteret for flere GDM’s, der ikke 
vilde svinge, fordi Konstruktøren havde over
set denne Detaille i Artiklen. For Fuldstæn
dighedens Skyld skal jeg tilføje, at det, naar 
man benytter den i Fig. 1 viste Forplade, vil 
være nødvendigt at flytte den paa Tegningen 
af Dækselet viste „Udsparing for Bøsning'1 
fra Lappen paa venstre Sideflade op til Lap
pen paa Top, for ellers vil GDM heller ikke 
svinge, naar An Bøsningen kortslutter til 
Stel. Det maa absolut fraraades at flytte Bøs
ningerne længere nedad af Hensyn til de kor
te Forbindelser.

Saa kommer vi til Spolerne. Her er det 
Formene til Spolerne Nr. 7 til 12 incl. det er 
galt med. Jeg har derfor lavet et nyt Sæt 
Data Beregnet til Prahn Formen Nr. 5013 
(Schouboe Nr. 6148), og Vindingstallene er 
tilpasset saaledes, at de færdige Spoler har 
samme Selvinduktion som de originale og 
altsaa passer til de for disse aftrykte Kalibre
ringstabeller. Det skal dog tilføjes, at Benyt-

Fig. 1:Forplade af  4—6 mm Plexiglas.  
dingshullerne langs Kanten 5 mm inde 3,5 mm  

Hullerne t i l  Bøsningerne 6 mm ø.

teisen af Prahn Kondensatoren resulterer i 
lidt mindre Minimumskapacitet altsaa noget 
højere maximal Frekvens for samtlige Om- 
raader, men da dette jo samtidig giver lidt 
større Overlapning, er det maaske kun en 
Fordel. Til Bevikling benyttes 0,5—0,6 mm 
emaill., hvilket giver fig. Vindingstal: Nr. 7 
lig 283/6 Vinding. Da Formen kun har 25 Ril
ler, maa 4 af Vindingerne vikles i Mellem
rummene mellem de 5 første Viklinger. Be
gynd altid Beviklingen fra Top-Enden af For
men d. v. s. den Ende, der er modsat Snegle
foden. Dette gøres for at faa Vindingerne saa 
meget som muligt fri af Kassens Nærhed, og 
dermed ogsaa lettere tilgængelig for Kobling 
til Maaleobjektet. Nr. 8 vikles med 17 3/6 Vin
ding, Nr. 9 med 104/6, hvoraf de 4/6 lægges 
med en Rilles Spacing fra de første 10, Nr.
10 faar 63/6 Vinding, hvoraf de 1 2/6 lægges 
med en Rilles Spacing fra de 5 Ve første. Nr.
11 faar 33/6 Vinding, og endelig Nr. 12 der 
faar l4/6 Vinding, der paalægges saaledes, at 
der hele Vejen er et Haks Spacing mellem 
Vindingerne. For alle disse Spolers Vedkom
mende bemærkes det udtrykkeligt, at For
mene skal placeres saaledes paa Stikkeren, at 
Forbindelserne kan føres lige ned til Stikbe
nene, ellers vil de færdige Spoler ikke faa 
den rigtige Selvinduktion.
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Fig. 2.

For Spolen til MF Omraadet var der ikke 
i den oprindelige Artikel givet Vikledata, 
men paa fleres Opfordringer har jeg ogsaa 
fundet frem til passende Vindingstal for den
ne. Der benyttes en Prahn Form Nr. 5014 
(Schouboe Nr. 6149), og til Beviklingen be
nyttes 0,10—0,12 2X Silkeomspundet eller 0,2 
mm emaill. Der startes i Kammer Nr. 2 fra 
Toppen og vikles ialt 8X105 Vindinger, dette 
giver de ønskede 3,6 mH, naar Kernen drejes 
saa langt ind i Formen, at kun lige Tippen 
rager ud af Formen.

Flere har spurgt, hvor høj Spænding Trans
formatoren til Ensretteren skal give, og idet 
jeg beder undskylde, at dette ikke var med
taget i den første Artikel, skal jeg herved 
oplyse, at 200 til 250 Volt vil være passende.

Angaaende Maaleinstrumentet er der flere, 
der har spurgt, om man ikke kunde komme 
uden om Anskaffelsen af dette, der jo ganske 
rigtigt repræsenterer en ikke ganske ringe 
Del af Anskaffelsesomkostningerne. Nu er 
Originalen jo udført saaleds, at Instrumentet 
er aftageligt og ogsaa kan anvendes til andre 
Formaal, og altsaa ogsaa kan gøre Gavn til 
andre Ting. Der er jo ogsaa den Udvej at 
anvende et godt Universalinstrument til In- 
dikeringen, men der kan maaske være Grund 
til at gøre opmærksom paa, at hvis dette, som 
det ofte er Tilfældet, er udført med kraftig 
Dæmpning, er det nødvendigt at dreje meget 
langsomt paa GDM’s Skala under Maalinger- 
ne, da man ellers let risikerer at dreje over 
Dykket, det maa derfor anbefales at benytte 
et meget „levende" Instrument med ringe 
Dæmpning, og et saadant har man jo, som 
tidligere omtalt i det „magiske Øje". Jeg skal 
derfor slutte denne Artikel med at vise, hvor
ledes dette kan gøres. Se Fig. 2, der sammen
holdt med Diagrammet Side 168 i Nr. 9 1955 
viser de nødvendige Forandringer, der altsaa 
ikke berører selve Gitterdykmeteret, men

udelukkende berører Indikator-Delen. Be
mærk venligst, at Telefonbøsningerne er an
bragt parallelt paa „Øjets" Gitterafledning, 
hvilket gør det nødvendigt at fjerne Telefo
nen, naar Øjet skal fungere. Telefonen skal 
med andre Ord kun tilsluttes, naar GDM skal 
benyttes til Medhør.

Funktionen er iøvrigt den, at Oscillatorens 
Gitterstrøm gennemløber Øjets Gitterafled
ning, hvorved Øjet lukker mere eller mindre 
afhængig af, hvor kraftigt Oscillatoren svin
ger. Man giver saa meget Anodespænding, at 
der mangler 5—10° i at Øjet er helt lukket. 
Ved Resonans med Maaleobjektet vil paa 
sædvanlig Maade Gitterstrømmen falde, hvor
ved Øjet vil aabne, man løsner derefter paa 
sædvanlig Maade Koblingen saa meget, at 
denne Bevægelse kun netop kan skelnes, for 
at faa den nøjagtigst mulige Aflæsning af 
Frekvensen.

Skal GDM benyttes som Absorptionsbølge- 
maaler (se Afsnit 2 Side 2 Nr. 1 1956) slaar 
man Anodespændingen fra, og Resonansen 
med den aktive Kreds viser sig da ved, at 
Øjet lukker, naturligvis mere eller mindre 
afhængig af den forhaandenværende Effekt 
og Koblingsgraden. Det samme gælder ved de 
under Pkt. 7 omtalte sammenlignende Felt- 
styrkemaalinger. Da man her jo ikke har en 
Skala at aflæse paa, med mindre man har ud
styret Øjet med en Aflæsningsskive som om
talt Side 209 i Nr. 10 1956, maa man jo prøve 
at indprente sig, hvor stor Vinkelen var ved 
de forskellige Maalinger for at se, hvad der 
gav det bedste Resultat.

BGANMELDELSE:
Fra Danske Boghandleres Bogimport  har vi 

modtaget den fornylig udkomne norske „Lærebok i 
Radioteknikk“.

I indledningen hedder det bl. a.: „. . . den første 
vanskelighed, man møder, når man skal lære om 
radio, er dette, at alt er usynligt. Der er så mange 
begreber og forestillinger, man ikke har nogen 
umiddelbar erfaring om. Det er lettere at lære at 
forstå en maskine, for den er opbygget af enkelte 
mekaniske dele. som man kender, og de kræfter, 
som virker i den, er sådanne, som er kendt fra dag
liglivet. I radiotekniken derimod møder man nye 
og uvante elementer: modstande, spoler, kondensa
torer og elektronrør. Man kan nok se dem, men 
ikke uden videre opfatte dex-es virkelige væsen eller 
forstå, hvordan de arbejder14. — Den foreliggende 
bog er med sit mangesidede indhold en stor hjælp 
for forståelsen af radiotekniken og en læseværdig 
bog for dem, der ønsker at sætte sig nærmere ind 
i de mange forskellige problemer vedrørende radio
teknik. Et udmærket supplement til de forholdsvis 
få bøger, der foreligger på et sprog, der ikke afviger 
fra dansk. — Den tekniske udførelse er første klas
ses — et moderne bind og et smukt tryk. . „
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HF bånd-pas xtal-filter
(Farvel til dobbelt-superen).

Ved OZ4SM.

Under denne betegnelse har det amerikan
ske firma Hycon Eastern, Inc.1 sendt nogle fil
tertyper på markedet. Filtrene omfatter både 
HF- og VHF-filtre, og fremkomsten af disse 
betyder intet mindre end en revolution in
denfor modtagertekniken, idet det nu er mu
ligt at vende tilbage til den glemte enkelt
super og vel at mærke med bibeholdelse af 
næsten alle fordelene hos modtagere med 
både dobbelt- og tredobbelt-transponering.

Hidtil har det været kutyme at tilvejebrin
ge den til amatørarbejde uundværlige store 
selektivitet enten som MF-selektivitet ved 
anvendelse af mange MF-filtre i området 50 
—100 kHz, som LF-selektivitet bl. a. ved 
hjælp af select-o-ject eller som en passende 
konbination af disse. For at opnå denne selek
tivitet og et godt signal/spejl-forhold har det 
været nødvendigt at transponere i hvert fald 
2 gange. Enhver ved, at det med 3 eller flere 
oscillatorer og mange afstemte kredse i en 
modtager kræver stor viden og et stort ar
bejde at konstruere en sådan og få den til at 
arbejde rigtigt og stabilt. Det har absolut ikke 
været et arbejde for begyndere.

Udviklingen fortsætter imidlertid, og ten
densen går i retning af at indføre selektivite
ten på et så tidligt trin i modtageren som mu
ligt bl. a. for at undgå krydsmodulation af 
nærboende amatører og overstyring af mod
tageren på grund af i frekvens nærliggende 
stationer. De nye filtre, som udformes med en 
mellemfrekvens på ca. 2 MHz for HF og ca. 
13 MHz for VHF, tillader at indføre hele se
lektiviteten lige efter blandingstrinet og altså 
før MF-delen, som herefter kan udformes 
ganske simpelt.

Til amatørbrug har Hycon Eastern, Inc. 
fremstillet 2 filtre med en mellemfrekvens på 
2215 kHz (kan også fås til andre frekvenser) 
og med en båndbredde for phone og c. w. på 
hhv. 2800 hz og 220 hz ved - 6 db og hhv. 
10 kHz og 1 kHz ved -60 db. Stejlere bånd
pas kurve kan fås på bestilling. Filtrene fås 
i metalhylster på størrelse med en 6L6 og er 
lige til at stikke i en sokkel monteret på 
chassis. Filtrene er indjusterede og hermetisk 
lukkede. Der oplyses desværre intet om pri
sen, men mon det ikke bliver lige så billigt 
som en MF-del med 10 afstemte kredse (c. w.) 
og mange rør? Nedenfor bringes en forteg
nelse over HF- og VHF-filtre.

Amatør filter-modellerne er af Byron Go
odman W1DX i januar QST2 gjort til gen
stand for en enkelt-super konstruktion, og in
teresserede henvises hertil. Forfatteren har på 
grund af den store rørbesparelse i MF-delen 
anvendt en del rør andre steder i modtageren 
bl. a. til den i dette nr. af OZ omtalte „Hang“- 
a. v. c. og til særskilt product-detector for 
heterodynmodtagning af s. s. b. og c. w. En 
kommende artikel i QST vil omhandle kon
struktionen af en stabil forkreds til denne 
modtager.

Alt taget i betragtning kan man vist roligt 
sige, at de nye filtre indebærer så mange for
dele, at dobbelt-superens dødsstød på forhånd 
synes givet.

1. Hycon Eastern, Inc., 75 Cambridge Parkway, 
Cambridge 42, Mass.

2. B. Goodman, W1DX, januar QST „What’s 
Wrong with Our Present Receivers?1'

Typebelegnelse MF Båndbredde ved 
-5- 6db | -f- 60db

Karakteristisk
filter-impedans Anvendelse

Type 22 model159-1p1 2215 kHz 2800 Hz 10000 Hz 4000ohm Phone

- 22-1Q1 2215 220 - 1000 300 - C.

Model 13MA 13 MHz 30 kHz 1 AM-FM 2)

- 13MB 13 15 1) AM-FM 2)

1) shape-faktor 1 / 1.8.
2) FM xtal-diskriminatorer fremstilles specielt til 

disse frekvenser.
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En indtrækker
Ved OZ7HW.

Fig.1                                        

Da der er mange, der selv laver deres FM 
modtager eller forsats, vil der vel også være 
nogle, som vil anvende indtrækker. Det er 
iøvrigt nødvendigt, hvis man vil lave fast 
indstillede stationer ved hjælp af omskifter i 
stedet for kontinuert skåle, og selv om man 
vælger det sidste, vil en indtrækker være god 
at have, da det er praktisk taget umuligt at 
undgå drift ved opvarmning, og det er jo en 
absolut betingelse for opnåelse af den helt 
fine kvalitet, at modtageren ikke er skævt 
indstillet.

Ved de konventionelle indtrækkere ændres 
en svingningskreds’ frekvens ved hjælp af en 
kontinuerlig variabel komponent, kapacitet 
(reaktansrør) eller selvinduktion (som i B&O). 
I den her beskrevne indtrækker foregår regu
leringen ved at koble en kapacitet parallelt 
med svingningskredsen i en variabel brøkdel 
af tiden for hver HF svingning. Princippet er 
illustreret ved fig. 1. LC er oscillatorens kreds 
og Cx er den før omtalte lille kapacitet. Hvis 
man kortslutter klemmerne A og B, vil dio
den lede i den ene halvperiode af LC’s sving
ning og Cx vil altså være koblet parallelt 
med LC i den ene halvperiode. Ved at sætte 
en spænding på A og B (jævnspænding) kan 
man, ved at regulere denne spænding, regu
lere den del af hver svingning, hvor Cx er 
parallelkoblet. Det kræver en hel del mate
matik nøjagtig at udrede, hvor stor indflydel
se Cx vil have på frekvensen, men det er 
ikke vanskeligt at se, at frekvensen må blive 
mindre, jo mere Cx får lejlighed til at virke, 
og at man ved at variere spændingen ved A 
og B kan variere frekvensen. Denne metode 
kan selvfølgelig ligeså godt anvendes til 
frembringelse af frekvensmodulation.

Fig. 2 viser, hvordan jeg har lavet det. Rø
ret V2 sørger dels for passende forspænding 
til dioden, dels virker det som jævnspæn
dingsforstærker for den spænding, som afgi
ves af discriminatoren ved skæv indstilling. 
Discriminatoren er af Foster Seely typen. V2 
skal have noget gitterforspænding for at ar
bejde korrekt, og den er her frembragt ved 
at ensrette de 6,3 v glødespænding; katode
modstand vil ikke være så godt til Vs (rent 
bortset fra, at jeg anvender 6J6 med fælles 
katode), fordi det vil nedsætte jævnspæn
dingsforstærkningen i røret. Men den for
spænding kunne jo f. eks. tages fra en mod
stand indskudt i - ledningen for hele mod
tageren. Discriminatoren er altså hævet op 
på Vs’s gitterspænding, og det bemærkes for 
en sikkerheds skyld, at der ikke er spor HF 
i Vs.

Oscillatoren bliver belastet noget af dette 
indtrækkerarrangement, så den må ikke svin
ge for svagt; modstanden R er anbragt, for at 
spærre for HF, Cx er gjort variabel for at 
kunne indstilles til den størst mulige værdi, 
den skal være så stor som mulig, men da 
oscillatoren belastes mere, når Cx forøges, 
vil der være en maximal værdi, som let fin
des ved justeringen. Omskiftning fra pro
gram I til II sker ved at koble et par pF over 
kredsen med en alm. lille afbryder. Før blan
deren har jeg et jordet gitterrør, og forkred
sene er gjort bredbånds ved at gøre spolerne 
så store, at extra kapacitet ikke behøves for 
at afstemme midt i FM området, men det 
hele kan selvfølgelig laves på mange andre 
måder. Bøsningerne xx er til at kortslutte 
indtrækkeren med under trimning. Det skal 
til slut bemærkes, at denne indtrækker er 
den mest effektive, jeg endnu har set.

BOGANMELDELSE

Radiotekniske formler og tabeller.
Udgivet af O. Norgaard, København. 

64 sider i omslag. Kr. 6,00 portofrit fra 
forfatteren.

Et kæmpearbejde ligger til grund for denne bog! 
Forfatteren må have anvendt i hundredvis af timer 
for at samle og bearbejde det righoldige stof, fyldt 
som det er med formler og tabeller. Næsten utro
ligt, at bogen kan sælges så billigt. — For den 
alvorligt arbejdende amatør — og naturligvis for 
alle radioindustriens teknikere og servicefolk — er 
bogen til meget stor nytte. Her er samlet så godt 
som alt „hukommelsesstof “. For den, der virkelig 
vil gå i dybden i radioteorien, er bogen at anbefale.
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OZ APRIL 1957

Gem dette kort til EDR’s sommerlejr
(se  nærmere om sommerlejren s ide 73)



Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. april 1957:
Medl. nr. 6714 DR nr. 1071 Fl. Struve Hansen, Skov

gade 26, Vejle.
Medl. nr. 6702 Dr. nr. 1072 Henrik Andersen, „Skov

hus" pr. Faxe.
Medl. nr. 6063 DR nr. 1073 Keld Birch, Landbrugs

skolen, Malling.
Medl. nr. 6493 DR nr. 1074 Erhardt Nielsen, Rødhus 

pr. Pandrup.
Medl. nr. 6462 DR nr. 1075 Jens Eriksen, Gasværket, 

Nyborg.
Medl. nr. 5538 DR nr. 1076 Ole Christiansen, Grøn

nevej 19, Virum.
Medl. nr. 6737 DR nr. 1077 Mogens Larsen, Kærmark 

49, Hvidovre.
Medl. nr. 6053 DR nr. 1078 Ralf Hammershøy, H. C. 

Ørstedsvej 34, København.
Medl. nr. 5965 DR nr. 1079 Sv. Aage Petersen, 

Horsens.
Medl. nr. 6738 DR nr. 1080 Henning Grass, Køgevej 

139, Taastrup.
Medl. nr. 6765 DR nr. 1081 J. Chr. Larsen, Peder- 

strupvej 54. Ballerup.
Medl. nr. 6682 DR nr. 1082 Søren Gram-Hansen, 

Tureby Allé 28, Valby. Kbhvn.
Medl. nr. 6608 DR nr. 1083 Bent Hansen, Ringstedvej 

6, Haslev.
Medl. nr. 6761 DR nr. 1084 Finn Vaabengaard, Lin

devej 47, Roskilde.
Medl. nr. 6820 DR nr. 1085 Ib Hansen, „Krakdal“ pr. 

Hasle, Bornholm.

ODENSE AFDELINGENS meddelelser fremkom 
så sent, at de ikke kunne bruges under „Afdelin
gerne":

Lørdag 30. marts var der arrangeret tur til fjern
synsstationen Sdr. Højrup. Kl. 15 kørtes der i bus 
fra Albani Torv, hvor der var mødt 47 deltagere.

Vi blev desværre forsinket lidt på turen derned 
på grund af en mindre ildebrand i bussens indre 
organer. Det var heldigvis en dieselvogn, og vi fik 
forsikret, at der ikke kunne ske noget. Efter denne 
tragikomiske hændelse kom vi hurtigt til stationen. 
Her havde vi nogle fornøjelige timer mellem alle 
tænkelige instrumenter og andet grej, som blev 
forevist og demonstreret af tre venlige og alt viden
de teknikere.

Kl. ca. 18 sluttede vi af, og formanden takkede 
for besøget. Vi var tilbage i Odense kl. 18,15 efter 
en spændende tur, som huskes længe efter.

Nu kommer foråret, og vi tænker på rævejagt. 
Gør rævespillen klar, og lad det blive et rævejagts
år i år.

Alle er velkomne i afdelingen hver torsdag efter 
kl. 20. — Vel mødt.

73, 8RP.



Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt 

over de i februar måned d. å. skete ændringer vedrørende ama- 
tør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:
C OZ2WZ, 6342, Werner Zeilich Jensen, Frank Rygårdsvej 4,

Nørre Sundby.
B OZ4LX, Karl Erik Karlsson, Gladsakse Møllevej 6, Søborg.
B OZ6BE, 6642, Bent Thyge Kellmann, Nørregade 17,

Haderslev.
B OZ7FL, Carl Sofus Hans Frederik Larsen,

Maglegårdsallé 63, st., tv., Søborg. (genudstedelse).
C OZ7IGY, Foreningen E. D. R., Sluseholmen, København SV.
C OZ9LA, Laurids Riis Nielsen, Egebjerg pr. Horsens.

Inddragelser:
AB OZ2FS, 2137, F. Sørensen, Vestergård, Dalby.
B OZ3AR, H. C. Andersen, Vedbysønder pr. Frederikslund. 
AB OZ3AT, A. Thomsen, Møensgade 20, 4., Aarhus.
AB OZ3LA, C. A. Christensen, Assens pr. Mariager.
AB OZ4HS, 5621, H. S. Hansen, Lynge Mølle, Sorø.
AB OZ5PQ, P. T. K. Larsen, Vallensbæk by pr. Glostrup.
AB OZ7BI, 4983, K. E. Bidstrup, Holbergsvej 13 C, Holstebro. 
AB OZ7MB, L. D. Larsen, Niels Ebbesensvej 18, København V. 
B OZ8XU, 4991, V. V. S. Sørensen, Agerskov pr. Ravnstrup.



TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: 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

Tysklands-diplomet DLD.
Dette diplom, der tidligere er omtalt i „OZ“, gives 

nu også til lytter-amatører, men kun i een klasse, 
d. v. s. i DLD-H-100, hvilket vil sige: bekræftet af
lytning af 100 DOK’s. — Alle bånd må benyttes, 
samt telefoni og telegrafi hver for sig eller blandet. 
En lytter rapport skal i det mindste omfatte:

rapport over aflytning af den samme station på 
tre forskellige dage, kaldesignal på den aflyttede 
station, tidsangivelse, kaldesignal på den station, 
den aflyttede station har forbindelse med — samt 
frekvens.

Til DLD-H-100 tæller alle bekræftede lytterrap
porter til tyske amatørstationer efter 1. okt. 1956.

DM-stationer tæller også til dette diplom, men 
her kræves kun een bekræftet lytterrapport pr. stn.

Som overgangsregel gælder for perioden 1. okt. 
1956 til 1. febr. 1957 også QSL-kort, der bekræfter 
een lytterrapport med tyske stationer i stedet for 
tre.

Afgiften for diplomet er 10 IRCs, og alle henven
delser om diplomet sker direkte til Fritz Traut- 
mann, Bielefeld Friedhofsstr. 28, Tyskland — og i 
dette tilfælde altså i k k e  til EDR’s Tr. Dept.

DLD-tilføjelser.
Siden udsendelsen af EDR’s hjælpeliste over Di

strikts- og Ortsverband-index for DLD-diplomet, er 
der sket følgende tilføjelser og ændringer:

B 19 Coburg.
C 08 Kochel ændret til Oberland.
C 19 Neuburg/Donau.
F 24 Lampertheim.
G 17 Rosrath.
I 17 Hoya/Weser.
M 18 Diaspora/Sch. Hols.

WAE.
OZ5PA er blevet tildelt WAE II med 50 lande og 

167 points, medens OZ3Y er blevet tildelt WAE III 
Fone med 47 lande og 114 points. T. D. gratulerer.

Nyt diplom:
Richmond Amateur Radio Club (Virginia USA) 

annoncerer udsendelsen af et attråværdigt certifikat 
kendt under navnet VA-JF. Det er indstiftet i an
ledning af Jamestowns 1957 festivals, der afholdes 
for at erindre om 350-årsdagen for den første per
manente engelske bosættelse i Amerika 1907.

Kravene for dette diplom er bekræftet forbindel
se med 25 forskellige stationer i Virginia i perioden 
fra 1. jan. 1957 til 31. dec. 1957. Cw — fone eller 
en blanding af begge kan benyttes. Stickers udste
des for hver yderligere 25 forbindelser op til 125. 
Der er ingen afgift på diplomet, der ansøges gen
nem Tr. Dept.

I Portugal
kan udlændinge opnå amatørlicens efter at have 
opholdt sig 1 år i landet.

6. „OZ-CCA“-contest 1957.
Hermed indbydes til deltagelse i den 6. „OZ-

CCA“-contest, der bl. a. arrangeres for at hjælpe
amatører overalt i verden til at opnå det meget
smukke, men vanskeligt opnåelige danske certificat
„OZ-CCA“.

Regler for „OZ-CCA“-contesten 1957.
1. Alle amatører, der er tilsluttet en medlemsorga

nisation under I. A. R. U. kan deltage.
2. Udenlandske amatører skal kontakte så mange 

OX-OY og OZ-stationer som muligt, og i så 
mange amter som muligt.

3. Danske stationer skal kontakte så mange uden
landske stationer i flest mulige forskellige lande 
som muligt.

4. Contesten starter
Søndag d. 5. maj 1957 kl. 2 GMT5

Lørdag d. 4. maj 1957 kl. 12 GMT og slutter 
Søndag d. 5. maj 1957 kl. 24 GMT

5. CW/Fone forbindelser tæller, men krydsbånds- 
QSO tæller ikke.

6. Der må benyttes følgende bånd: 3,5-7-14-21-28 og 
144 mc/s.

7. Det er tilladt at kontakte den samme station een 
gang før og efter kl. 06,00 GMT — søndag morgen.

8. Sædvanlige 6- og 5-cifrede koder anvendes. 
QSO-nr., der er de tre sidste tal i koden, begyn
der med 001.

9. OZ-stationer skal til koderne tilføje deres amts
bogstav.

For amtsbogstaver henvises til den nye QTH-liste
10. Points: Hver QSO, hvor kodegrupperne er mod

taget ok på begge stationer, giver tre points. Ved 
fejl hos den ene part gives 2 points, og ved fejl 
hos begge parter kun 1 point.

11. Slutresultatet: Slutresultatet er antallet af QSO- 
points multipliceret med summen af forskellige 
OZ-amter på alle bånd.
For danske stationer er slutsummen QSO-points 
multipliceret med antallet af forskellige frem
mede lande på alle bånd. QSO’s mellem danske 
stationer gælder til „OZ-CCA“ certificatet, men 
tæller ikke i contesten.

12. Certificater vil blive udstedt til den bedste sta
tion i hvert deltagende land samt til de fem bed
ste danske stationer.

13. Logs føres på de sædvanlige internationale con- 
test-logblade.
Hvert bånd på sit/sine logblad/e.
Logs skal være poststemplede før den 25. maj 
1957 og sendes til EDR’s Traffic Department, 
Box 335. Aalborg.

14. Traffic Departments afgørelser er endelige.
Håber at høre jer alle i contesten og ønsker held

og lykke.
f. EDR’s Traffic Department 

Børge Petersen, OZ2NU, Traffic Manager.
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Internationale amatør eertifieater.
Nogle få eksemplarer kan endnu rekvireres af 

EDR s certificatbog. men det er snart slut. Bogen 
bestilles ved indsendelse af kr. 3.60 på postgiro
konto nr. 985 88 under min adresse: Børge Petersen, 
Dvbbrogaard, GI. Hasseris, Aalborg.

Paprulle-indsamling.
Traffic Department har efterhånden opbrugt sit 

lager af papruller til brug ved forsendelse af di
plomer.

Inden EDR sætter sig i den store udgift, anskaf
felse af nyt lager vil medfore, retter Tr. Dept. en 
indtrængende opfordring til alle, der er i besid
delse af sådanne ruller — store såvelsom små — 
og som ikke på anden måde har brug for dem, da 
at sende dem til Tr. Dept., Box 335, Aalborg — 
tryksagsporto anvendes. Foretag nu en rask ud
rensning, hvor sådanne sager plejer at blive gemte 
— og glemte.

Traffic Department vil være yderst taknemlig for 
enhver tilsendelse.

R. S, G. B.s frokost-club.
Vi har modtaget den årlige opfordring til at erin

dre London-rejsende amatører om, at der findes 
en amatør-frokost-klub, dér i staden.

De mødes sædvanligt den tredie fredag i hver 
måned på Bedford Corner Hotel, Bavley Street, 
Tottenham Court Road, London WC 1. Man samles 
i baren kl. ca. 12,30 og påbegynder frokosten kl.
13,00, og alle besøgende er velkomne.

Telefon-opkald til Ruislip 2763 (G2FUX) eller til 
RSGB’s HQ på Holborn 7373 vil give oplysninger 
om det næste møde, og der forsikres om en varm 
modtagelse af enhver fremmed amatør, der er i 
stand til at deltage i et sådant møde.

I løbet af de sidste 12 mdr. har klubben været i 
stand til at modtage 30 gæster fra 17 forskellige 
lande, og man håber på eventuelt at kunne opnå 
DXCC på denne måde.

Rettelser til amts-prefixerne i QTH-listen.
OZ4K har venligst meddelt os, at alle i Hvidovre 

bosiddende amatører hører ind under Københavns 
amt, og derfor har amtsbogstav A i s. f. som i de 
fleste tilfælde anført K.

Det må antages, at noget tilsvarende gør sig gæl
dende for amatørerne på Frederiksberg, men end
nu har vi ikke modtaget ændringer herfra.

OZ5PR på Fejø meddeler, at hans amtsbogstav 
skal være L og ikke som anført E.

OZ9DC forespørger, hvorfor han ikke kan finde 
sig selv i QTH-listen, Årsagen er, at 9DC har fået 
tildelt sendetilladelse efter, at P&T har udsendt 
den sidste officielle QTH-liste, og det er den, der 
ligger til grund for vor liste.

Månedens diplomoversigt.
Nr. 134. OZ2FR ansøger om G-VHF.

„ 135. OZ2IZ ansøger om G-VHF.
„ 145. OZ2NU ansøger om 2 stickers til WGSA.
„ 154. OZ9DX ansøger om WBE.
„ 178. OZ6HS ansøger om WAYUR.
„ 184. OZ3Y har modtaget WAE III fone.
„ 189. OZ5Z ansøger om C. A. A.
„ 192. OZ2NU ansøger om OK 100.
„ 195. OZ5PA har modtaget WAE II cw.
„ 202. DR 1055 ansøger om HAC.
„ 203. OZ7SN ansøger om DXCC endos.
„ 204. OZ4FA ansøger om WAS Phone.
„ 205. OZ8SA ansøger om WASM I.

206. OZ3Y ansøger om WAS.
.. 207. OZ7PH ansøger om DXCC endos.
.. 208. OZ9CW ansøger om WAC Phone.
., 209. OZ2KA ansøger om WGSA.
.. 210. OZ9PP ansøger om S6S.
„ 211. OZ7KP ansøger om S6S.
„ 212. OZ7BG ansøger om DXCC endos.
„ 213. OZ7BW ansøger om WGSA.
„ 214. OZ7BW ansøger om WASM I.
„ 215. OZ7BW ansøger om WBE.
„ 216. OZ7BW ansøger om DUF I.
„ 217. OZ7BW ansøger om WAE III.
„ 218. OZ3SK ansøger om WAC 28 mc phone.
„ 219. OZ2NU ansøger om WADM.
„ 220. OZ7MJ ansøger om WASM I.
„ 221. OZ9DR har modt. „OZ-CCA“ Kl. I cw nr. 22. 
„ 222. OZ8SA har modt. „OZ-CCA‘ Kl. II phone 

nr. 23.
„ 223. OZ3SK ansøger om S6S.
Tr. Dept. lykønsker med det opnåede og ønsker 

held og lykke med det ansøgte.

Kalender.
27. april 1957 12,00 GMT til
28. april 1957 24.00 GMT

4. maj 1957 12.00 GMT til
5. maj 1957 24,00 GMT

4. maj 1957 12,00 GMT til
5. maj 1957 24,00 GMT

18. maj 1957 15,00 GMT til
19. maj 1957 15,00 GMT

1. juni 1957 og 2. juni 1957 

28. juli—3. aug. 1957

24. og 25. aug. 1957.

PACC-Contest. cw.

PACC-Contest. fone.

„OZ-CCA“-contest. 
cw/fone.

Helvetia 22-contest. 
c w/fone.

Europæisk fieldday.

EDR’s jubilæums som
merlejr ved Madumssø.

EDR’s nordiske VHF-dag.

Vi gengav i et tidl. nr. meddelelsen fra ARRL om 
inddragningen af 9S4-prefixet for Saarland, når 
dette landområde fra 1. januar 1957 skulle overgå 
fra fransk til tysk administration. Imidlertid må 
ARRL sikkert revidere denne beslutning, idet ama
tørerne i Saar fortsat anvender det gamle prefix.

Der har et par aftener været et prefix DU1FT 
på 80 m, uden at det er hørt i forbindelse med nogen 
station, ligesom QTH heller ikke er hørt opgivet.

Der skal en grusom bunke frimodighed og non- 
chelance til for at gennemføre et sådant fribytter
liv.

Efterhånden som de europæiske kolonistater mi
ster deres positioner ude i Østen eller i Syden, fin
des der på mange krumspring for at få nye lande 
til at fylde ud på kravene til det ene eller andet 
diplom.

REF har således erklæret den franske besiddelse 
i Antarktis som den 6. „DUF“-verdensdel. det er 
området „Terre Adelie“ med bl. a. FB8YY - XW8AB 
og XW8AC anerkendes ligeledes til DUF — begge 
stationer repræsenterer Asien. Som nyt DUF-land 
i Asien er øen „Spratley“ blevet anerkendt, der
imod tæller kort fra 3W8AA ikke til DUF. — I 
Afrika er der kommet følgende nye DUF-lande, 
nemlig øerne: Europa — Basses da India og Juan 
Nobo. der ligger i strædet ved Mozambique.

ZL-stationerne i Antarktis benytter nu call ZL5, 
dermed fastslås det, at ZLOXX er en pirat.
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ZL5AA er på Scott Base, medens QTH for ZL5AB 
er Mt. Albert Markham Sub-base.

Japanerne er også kommet til Antarktis og har i 
Prince Harald Land en amatørstation under kalde- 
signalet JA1JG med JA4VO som operatør.

ZA1KUN opgiver Tirana som QTH, men pejlinger 
viser en mere østlig beliggenhed, og operatørerne 
opgiver også tidspunkter i østeuropæisk tid — et 
lille teknisk fejltrin.

Vi har fået en ny rx på QTH’en og har ved ihær
dig lytning i løbet af den sidste måned konstateret, 
at der virkeligt findes stationer med så stærkt va
rierende prefixer, som de der måned efter måned 
rapporteres eller omtales her i DX-jægeren.

Den første rapport kommer forhåbentlig snart 
herfra med DX-prefixer til afveksling fra de sæd
vanlige YU- og DJ-forbindelser.

80 m.
OZ4PM:  YQ3QD - UB5KCB og VE7BQ (pirat?).

40 m.
OZ4PM:  W4MK - TF3AB - W1 - W2.
OZ4ST:  K2PGP - K2CHQ - K2BZT - VO1AQ - 

W3TIB.

20 m. CW.
OZ4PM:  Wl-2-3-4-6-7 og 0. - PY - UI8 - UF6 samt 

KG1FA.
OZ7CF:  ZS6CY - ZS6AOL - UA9KSA - UA9KAB 

- VK3NM - VK2US - VE3IG + Ws.
DR 1056:  FG7XE - ZD7L - VP5BL - VP8AW - 

VR2DA - FL8AB - ZK2AB - VQ6LGT - VP2LU - 
AC3 og AC4.

OZ5KQ:  UA0KAD - CR7AF - KH6AIK/KG6. - 
ZS2BC - ZS4IO - Wl-2-3-4-6-7-8.

DR 1055:  UF6KAF - ZB2W - FB - ZZ og FL8AB.

20 m. Fone.
DR 1077:  PY4AS - 3DZ - 2CK - LU7MAL - 8JG - 

KR6SS - KR6AL - TI2HV - TI20E - KA2AA - 
JA6KA - KP4WD - VQ4DT - VS1GR - CR4SP samt 
VK1AK i QSO med ZL2RJ.

OZ5KQ:  VQ4KAL - VQ4DT - ZS6XL - ZS6FR -
HZ1AB - CR5ZP - OQ5FH - FA9IB - 5A5TA -
ZP5EC - XE1RE - CO2HJ - PY4AS - LU2AR -
VP1OLY - CO7OZ - KG4AA - JA6KA - JA1MP.

OZ5KQ:  LA7LB - ZL4BX - VK3AML - VK5MS - 
KR6AL - AP2U - WL-2-3-4-5-6-7-8-9-0. VE1-4-5-8.

OZ3TH:  VP5AK - OH2AA/0 - ZL2LY - PY4ZI - 
OX3WW - + OY - W og VE.

15 m. CW.
DR 1056:  HH3DL.

15 m. Fone.
OZ3TH:  KR6RB - KR6SO - VK3AZY - VK6LL -

ZL1CD - CR4AP - VP6FR - C08JK - VQ4DT -
OA6M - OX3WW.

10 m. Fone.
OZ3TH:  ZL2ABP - ZL2IY - VK3AZY - VK3IY - 

VK5ZL - VQ2JC - PY4AS - PY5EG - LU8AB - 
KA2MA - KA5MC - JA9BE - CR9AL - HZ1SA - 
OX3LD - OX3WW - + CN2 - KT1 - 4X4 - Ws og
VEs.

OZ9SK:  CT2AC - VP6HR - OA4ED - VK5EN -
LZ1WD - CR7DS - UA9CM - KR6QV - KR6RS -
VK9AS (New Guinea) samt W og VE.

OZ2NU.

OZ7IGY
er nu i Gang. Hver Aften fra ca. en Time før til 
ca. en Time efter Solnedgang straaler den lange 
Yagi mod Nord paa 144,040 Mc. Og dermed er det 
første Skridt i EDR’s og 2-Meter Klubbens IGY 
Projekt taget. Hvar der videre kommer ud af dette 
Initiativ, vil afhænge af VHF-Amatørerne rundt 
omkring i Nord- og Vesteuropa.

Starten
var desværre lidt forsinket. Vanskeligheder med at 
faa Senderens Bærebølge renset for Brum var Aar- 
sagen (nærmere herom senere); men Lørdag den 23. 
Marts om Eftermiddagen kom OZ7IGY i Gang. Sig
nalstyrken i Hovedstraalingsretningen viste sig at 
være overvældende stor, hvad der ikke kan undre 
i Betragtning af Antennens Gain, 14 db eller 25 
Gange. Det vil sige, at de ca. 50 Watt, der puttes 
ind i den, forstærkes op til et Niveau svarende til 
11/4 Kilowatt udstraalet fra en Halvbølgedipol. Der
til kommer Antennens Placering 40 Meter over Jor
den. Det maa naturligvis give Resultater. Den før
ste Rapport, der indløb, var fra Gøteborg: S9.

Indvielsen
fandt Sted Lørdag den 30. Marts. Begivenheden blev 
„dækket11 af Fjernsynet, som udsendte sin Repor
tage i Aktuelt Kvarter samme Aften, samt af „Ber- 
lingske Tidende" og „Politiken", der den 31. Marts 
bragte udførlige Omtaler.

EDR’s Formand, OZ6PA, foretog den højtidelige 
Handling. Medens Blitzlamper blinkede og Fjern
synets Kamera snurrede, lukkede han op for Kas
sen og sluttede Strømmen. Den automatiske Tegn
giver til højre for Senderen satte sig i Bevægelse, 
og Viserne paa Anodestrøms- og Gitterstrømsinstru
menterne begyndte at dikke i Takt med Morseteg- 
nene. Det var et stort Øjeblik.

Tekniske Enkeltheder:
Medens 6PA blev interviewet af Pressens Repræ

sentanter, forbandt OZ9ROS et Standbølgemeter 
mellem Senderen og dens Antennekabel for at 
maale Forholdet mellem den afgivne Effekt og den 
Effekt, som Antennen paa Grund af ufuldkommen 
Tilpasning ikke kan tage imod, og som derfor re
flekteres tilbage ad Kablet. Det viste sig, at der 
gik 54 Watt ud fra Senderen, medens kun 8 Watt 
kom retur. Det maksimalt opnaaelige er 58 Watt 
ud og 4 Watt retur, saa der var ingen Grund til 
at prøve paa at forbedre den Matching, 7G havde 
konstrueret, og som bestaar af en Foldedipol af 7 
mm rundt galvaniseret Betonjern, fødet med 75- 
ohms Kabel i Forbindelse med en Bazooka.

Alle de øvrige Elementer er ligeledes af 7 mm 
rundt Betonjern, svejst til Bommen og sprøjtegal
vaniseret.

Rapportering
af OZ7IGY faar størst Værdi, dersom Stationen af
lyttes dagligt i en saa lang Periode som overhovedet 
muligt. Hver enkelt daglige Rapport kan udmærket 
godt være ganske enkel. Man kan saaledes nøjes 
med at benytte et Kalenderblad, hvor der ud for 
hver Dato anføres, om Stationen er hørt eller ej. 
Hvis Stationen er hørt, bedes S-Grad angivet. Hvis 
man en eller flere Dage i Rapporteringsperioden 
ikke har lyttet efter OZ7IGY, bedes man ud for
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Forudsigelser for april Vy 73  - best  - 9SN
Rute }, ,, Afstand kalde. kmsignal

Pejling
grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 | 08 10 1 12 1 14 | Ib 18 20 } 22 j 24

Daugkok
HS

8700 19 583 ^
i

17,9 23,0 31.5 35,0 36,5 37,0 36.5 35.01
,
31,5 24.8 :i,o; i9,5 i

MHz

Bruxelles
ON

800
i

9 9 
230 ; ' 8,7 7.6

(8,13
8 4 | 
[8,5] 1

11.2] 12 2 15,0 14,0 14,1 13,9 12,8 10,8 9,a
-

Buenos
Aire9

LU
12000 235 24,0 23,0 21.3 20,7 21,3 27,0 35.0 37,3 38,0 37,5 33,5 | 28,0 24,0 -

Lima
OA 10000 264 23,5 20,7 19,0 17.2 21,2 23,0 27,0 32,5 33,5 33,2 33,7 29.5 23,5 -

Nairobi
VQ4 6900 155 24.3 21,8 21,1 28,5 32,5 36,0 39,0 39,5 58,5 31,5 26,0 24 9 24,3 -

New York 
W2 6300 293 20,0 17.0 14.9 13,4 13,1 16,7 21,1 23,0 25,0 26,8 28,3 26,0 20,0 -

Reykjavik
TF 2100 310 14,5 12,2

[14,6]
10,8
[14,9]

12,4
[14,9]

15,8 18,1 20,0 20,9 21,6 21,3 20,0 16,5 14,5 -

Rom
I 1600 180 14,5 12,8 11,6 13,4 17,8 20,1 21,5 21,9 21,7 21,3 19,0 15,3 14,5 -

Toklo
JA/KA 8600 46 16,0 16,2 20,0 23,8 25 0 28,0 28 8 27.5 22 9 21,0 19.1 18,3 16 0 -

Thorshavn
OY 1300 310 10,8 9.3 8,4

[10,5]
9,6

[12,8]
12,9 14 2 

[14,8]
15 4 
[16.7]

16.3
[16,5]

16,5 16,6 15,2 12,7 10,8 -

Godthåb
OX 3500 310 17,5

[19,2]
14 8 
[20,4]

13,9
[20,4]

13,7
[18.9]

17,1 21,2 23,3 25,0 25,8 26.4 25,9 22,0 17.5
[19,2] -

Rlo de 
Janeiro 

PY-1
10400 228 24,5 23,2 21,0 20,3

1
21,2 27,0 35,5 33 0 

[36,0]
29,7
[33,0]

30,4 30,5 27,0 24,5 -

Wien
OE 900 166 10,3 8,8 7,8

[8,3]
9.4 12,2

[12,8]
13 8 
[13,9]

14,4 14.7 14,6 14,4 12,8 10,8 10,3 -

Svalbard 
LA-LB x 2000 18 13,6

[24,0]
12,8
[20,3]

12.5
[20,1]

13,6
[18,7]

14,9 15,8 16,7 16,9
.

17,8 17,7 16.9
[24,0]

15 2 
[30,3]

1
13,6
[24,0] -

Færinge
havn 
OX x)

2300 270 15.0
[18,5]

12,6
[21,7]

11,8
[21,7]

11.3
[20,2]

13.3
[17,0]

16,5 18,4 19,3 19,8 21,0 21,0 19,9 15,0
[18,5] -

Melbourne
VK3 16000 70 18,5 17.2 23,0 30,3 33,5 36,0 33.5 26,0 23,7 22,5 17,0 17.8 18,5 -

x) Gælder KUN for OY land Forudsigelserne er fremkommet så sent, at de ikke kunne komme med i selve bladet.

den eller de paagældende Datoer skrive: Ikke lyt
tet. En Rapporteringsperiode kan praktisk bestaa af 
en halv eller en nel Maaned.

Dermed være naturligvis ikke sagt, at mere ud
førlige Rapporter ikke er velkomne. F. Eks. kan 
man tilføje Oplysning om Modtagerbeamens Ret
ning, Signalets Karakter (T-Rapport), QSB (i Sær
deleshed om denne er hurtig eller langsom).

Rapporter bedes sendt til OZ5AB, Arne Berg- 
strøm, Skovløbervej 11 St., København NV.

2-Meter Klubbens Møde den 27. Marts
var overvejende IGY-præget. OZ9R skulde efter 
Programmet holde anden Del af sit Foredrag om 
Planlægning af VHF-Sendere. Det Løfte holdt han; 
men som naturlig var, blev det IGY-Senderens Kon
struktion, der blev Udgangspunktet — i Stedet for 
mere generelle Betragtninger. Paa sin sædvanlige 
fornøjelige Maade gennemgik 9R Senderens Opbyg
ning og fortalte om de Erfaringer, man havde gjort, 
og som — i stærkt sammentrængt Form — er disse: 

Man bør ikke bygge Sender og Kraftanlæg sam
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men paa eet Chassis; navnlig maa man ikke placere 
Oscillatoren i Nærheden af Ensretteren. Harmoni
ske fra Ensretningsprocessen vil da kunne fase
modulere Oscillatoren. Den Fadæse havde man la
vet, og dette var Hovedaarsagen til den lille For
sinkelse med OZ7IGY.

Man maa ubetinget isolere Akslen i Butterfly
kondensatoren fra Chassis. Der maa kun være eet 
Stelpunkt.

Der maa kun være een Forbindelse til hvert af 
de faste Pladesæt i en Butterflykondensator. Man 
maa altsaa ikke, saa fristende det end kan være, 
lodde Spolen paa i den ene Ende af en saadan Kon
densator og forbinde Rørets Anode til den anden. 
Selvsving paa en ultrahøj Frekvens kan blive Føl
gen.

Hvis man bruger særskilt Forplade, maa man 
sørge for, at denne danner en meget solid elektrisk 
og mekanisk Forbindelse til Chassiset.

Og endelig: Husk at anbringe en Skærm mellem 
Triplerrøret og PA-Røret, ogsaa selv om Triplerens 
Anodespole og PA-Anodekredsen ikke kan „se“ 
hinanden.

— Mødet var ualmindelig velbesøgt, et Vidnesbyrd 
ikke alene om den store Interesse for Aftenens 
Emne men ogsaa om den stigende Interesse for VHF 
i Almindelighed.

2-Meter Klubbens næste Møde
afholdes Onsdag den 24. April Kl. 20:00 paa Sonofon 
Radiofabrik, Gentoft,egade 120 (lige ved Kildegaards 
Plads). Emnet er endnu ikke fastsat men vil blive 
bekendtgjort paa Baandet. Besøget paa OZ7IGY har 
vi bestemt at udskyde til Maj — af Hensyn til de 
klimatiske Forhold, der helst skal vise sig fra den 
venlige Side; ellers kan det blive en blandet For
nøjelse. Den 24. April mødes vi derfor som sædvan
lig paa Sonofon, og Kassereren, OZ5AB, vil være 
til Stede for at modtage Indmeldelser og Kontin
gent. Bagefter fælles gratis Kaffebord.

Mogens Kunst, OZ5MK.

RESOLUTION TIL E. D. R.s HOVEDBESTYRELSE
På E. D. R.s generalforsamling i 1956 blev det 

vedtaget at søge licensbestemmelserne forandret 
således, at B og C amatørerne kunne få bedre kår 
at arbejde under.

Det varer ikke så længe, før der igen skal være 
generalforsamling i hovedforeningen, og da der til
syneladende ikke er sket noget endnu, anmoder E. 
D. R. — Esbjerg afdelingens medlemmer, samlet til 
generalforsamling i Esbjerg, hovedbestyrelsen om 
at søge forhandlingerne med P&T optaget snarest, 
da det vil være meget ønskeligt, om der forelå 
noget positivt på den kommende generalforsamling.

På forsamlingens vegne 
OZ7BE.

KOMMENTAR TIL EN KOMMENTAR
På side 51 i marts OZ skriver 6PA i sidste afde

ling af sin kommentar: „Skulle nu den lovede re
vision føre til bedre forhold for B-amatørerne, ja, 
så skyldes dette udelukkende de fremførte anstren
gelser og intet andet“. — Hvordan skal det nu for
stås? Er 6PA bange for, at han ikke skal få hele 
æren? Den under vi ham alle, især hvis der virke
lig skulle blive værdige levevilkår for os B’ere. Det 
„intet som helst andet“ kommentaren slutter med 
er vel en hentydning til de nødråb, B’erne udsender, 
og det kunne nu alligevel godt være, 6PA, at disse

SOMMERLEJREN BEGYNDER  
AT TAGE FORM

Såvel til NRRL som til SSA er der for tid tilbage 
sendt de første elementære indbydelser til delta
gelse i årets sommerlejr for at sikre, at denne jubi
læumslejr — den 25. i rækken — også fra vore 
skandinaviske nabolande skulle kunne få størst 
mulig tilslutning. Disse elementære indbydelser er, 
når disse linier læses, fulgt op af den mere offici
elle indbydelse som foruden til Norge og Sverige er 
sendt til en lang række andre europæiske lande, 
hvorfra deltagelse kan forventes.

Hele programmet for lejren må vente lidt endnu 
indtil indforståelse med de forskellige punkter er 
indhentet fra de pågældende implicerede.

Imidlertid kan meddeles, at lejren vil blive åbnet 
søndag den 28. juli om morgenen med sædvanlig 
højtidelig flag- og standerhejsning.

Udover selve teltlejrpladsen findes der i selve 
Madumsøhus to sovesale på henholdsvis 22 og 16 
køjepladser, hvoraf den ene foreløbig reserveres for 
udenlandske gæster, medens den anden reserveres 
for XYL’s med børn specielt i tilfælde af dårligt 
vejr.

Lejrgebyret vil som sidste år blive kr. 1,50 for 
teltliggere pr. dag og kr. 2,50 for køjeplads i sovesal.

Forplejningsomkostningerne vil sandsynligvis og
så blive de samme som i fjor, men der foreligger 
i dag, hvor dette skrives, endnu ingen bindende af
tale herom. Men dette skal vi fortælle nærmere om 
i næste OZ.

Vi gengiver på indlægget et kort over lejrområdet, 
der bl. a. fortæller om tilkomstmulighederne til lej
ren. Som det fremgår, kan DSB benyttes til Skør
ping, hvorfra der vil blive arrangeret buskørsel 
til lejren. For motorkørende deltagere vil hovedvej 
10 være den sandsynligvis foretrukne, og fra denne 
kan man, som kortet viser, enten benytte vejen over 
Rebild-Skørping-Hellum eller den sydlige rute over 
Arden, som vejmæssig set imidlertid er den dårlig
ste. Endelig kan man også benytte ruten Randers- 
Hadsund-Terndrup-Hellum, som i sig selv er en 
smuk tur. Iøvrigt giver kortet andre interessante 
enkeltheder om terræn og natur.

Lejrens kasserer bliver OZ1BP, der i maj nr. af 
OZ vil møde med oplysninger om formen for an
meldelse. Alle henvendelser, der har tilknytning til 
lejren, rettes til OZ2NU, Børge Petersen, Box 335, 
Aalborg, indtil 28. april, tlf. Skalborg 255 og der
efter Aalborg 3 53 50.

Vi håber at se dig i lejren!
EDR Aalborg afdeling.

KONTINGENTET
Efter den foreløbige opgørelse af de indbetalte 

beløb ser det ud til, at ikke så få har glemt at 
betale kontingentet på det tilsendte girokort. — 
På grund af særlige forhold kan det dog endnu nås 
med indbetalingen, såfremt den blot sker s e n e s t
2. m a j d. å. — Hver enkelt, der er i restance, vil 
få en lille påmindelse herfra, men den nævnte dato 
bliver afgjort sidste frist, hvis man vil undgå ind
dragelse af OZ m. m.

Med venlig hilsen 
kassereren, OZ3FL, Aalborg.

indlæg fra de mange utilfredse B’ere kan have haft 
bare en lille smule indflydelse på P&T. Deroppe 
læses OZ jo også. OZ9DC.
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Radioamatører og ulykkesforsikring Till Danmarks Radioamatörer
Dækker en ulykkesforsikring radioamatører?

Fra U. S. A. har vi tid efter anden hørt om til
fælde. hvor en radioamatør er kommet galt af sted. 
fordi han glemte at holde den ene hånd i lommen, 
medens han pillede ved senderens strømførende 
dele. Hvis noget lignende skulle ske for et af vore 
medlemmer, er han så dækket af ulykkesforsikrin
gen?

Vi har rettet spørgsmålet til OZ6AA hos et af 
landets største ulykkesforsikringsselskaber, der 
svarer:

Fritids-risikoen er som bekendt en privat sag.
Først og fremmest må man gøre sig klart, at den 

risiko, der her er tale om — risikoen for ulykkestil
fælde under hobby er en privat-risiko. Den omfat
tes således ikke af ulykkesforsikringsloven, som 
kun pålægger danske arbejdsgivere at holde deres 
arbejdere og funktionærer ulykkesforsikrede under 
arbejdet. Man må altså selv have en ulykkesforsik
ring, hvis man ønsker hobby-risikoen dækket.

Ikke enhver ulykkesforsikring dækker.
Efterhånden som ulykkesforsikringslovens erstat

ningsbestemmelser vedrørende ulykkestilfælde på 
arbejdet er blevet mere og mere udbygget, har de 
såkaldte fritidsulykkesforsikringer fået mere og 
mere udbredelse, idet de netop principielt dækker 
ulykkestilfælde uden for arbejdstid og arbejdssted, 
og altså også skader sket under hobby-beskæftigel
se. Er der derimod tale om et bierhverv, d. v. s. 
„fritids“-beskæftigelse mod betaling, dækker fri
tidsulykkesforsikringen ikke.

Har man en fritidsulykkesforsikring, må man væ
re opmærksom på, at en del selskaber betinger 
deres dækning af, at den forsikrede under sit dag
lige arbejde er omfattet af en lovpligtig ulykkes
forsikring tegnet af arbejdsgiveren i henhold til 
den førnævnte ulykkesforsikringslov; men denne 
betingelse vil kun kunne opfyldes af arbejdere og 
funktionærer, og det vil altså sige, at en selvstæn
dig erhvervsdrivende normalt ikke vil kunne opnå 
erstatning fra en fritidsulykkesforsikring, såfremt 
policen indeholder en sådan bestemmelse. De af 
medlemmerne, der er selvstændige erhvervsdriven
de, bør derfor være opmærksomme på dette.

Hvad med grov uagtsomhed?
Mange selskaber har direkte undtaget ulykkestil

fælde, som skyldes den forsikredes egen grove uagt
somhed, og selv om der ikke står noget derom i 
policens betingelser, fremgår det af loven om for
sikringsaftaler, at selskabet efter omstændigheder
ne kan nedskære erstatningen eller helt nægte at 
yde erstatning, alt efter hvor stor indflydelse, den 
grove uagtsomhed har haft på ulykkestilfældets 
indtræden.

Man kan jo ikke se bort fra, at netop en radio
amatør-skade ofte vil skyldes egen grov uagtsom
hed, og derfor bør policen indeholde en bestemmelse 
om, at den yder fuld erstatning, selv om skaden 
skyldes den forsikredes egen grove uagtsomhed.

Men først og fremmest må man have 
en ulykkesforsikring.

De medlemmer, hvis ulykkesforsikring ikke er i 
orden på de omtalte punkter, bør derfor se at få 
dem rettet, men mange af medlemmerne er sikkert 
helt uden privat ulykkesforsikring, og for disse kan 
ovenstående forhåbentlig være en vejledning.

Hårmed har jag åran inbjuda till det åttonde 
Astolågret vilket anordnas veckan 7.—14. juli.

Aston år naturskont belågen ea, 30 km nordost 
Sundsvaii och erbjuder rika mojligheter till frilufts
liv och bad. Delta sårskilt omtyckt av våra XYL's. 
YLS och sec ops. For den inbitne radioamatoren 
finnes dels radiostns for trafik på alla amatbrband 

1½ kW på 14 mc -F beam, anropssignalen år 
SM3XA, råvj akter, foredrag och diskussioner om 
radio, auktion på radioprylar och mycket annat in- 
tressant.

For alla intresserade, dans, i regel varje kvåll.
Forlåggningen år ordnad dels i militårbaracker 

dels i ett mindre antal smårum avsedda som familje- 
boståder, dessa senare tilldelas i den ordning an- 
målningarna inkomma.

Utspisning från militårkok i gemensam matsal.
Allt detta och mera till for ett pris som ej kom

mer att overstiga 9 sv. kronor per dygn for vuxen 
och barn over 15 år, under 15 år halft pris, under 
5 år F R I T T.

Anmålningarna, som kunna vara preliminåra till 
i mitten av juni skola innehålla: fullståndigt namn, 
adress, yrke, fodelsetid och -ort samt nationalitet, 
såndas under adress: Bengt Frolander, Hovsgatan 
22, Hårnosand. Sverige.

Vålkommen till en veckas glad och otvungen 
kamratlig samvaro.

73. Harnosand, den 1. april 1957. SM3BNL.

ANVISNING PÅ, HVORDAN MAN BEDST 
ØDELÆGGER SIN FORENING

Såfremt Du skulle være i tvivl om, hvordan Du 
bedst kvæler Din forening, så er her en anvisning 
på, hvordan det i hvert fald kan lade sig gøre:

1 . K o m  ikke t i l  foreningens møder.
2. Hvis Du all igevel kommer, så kom endelig for  
sent,  og lav endelig så megen larm, at  opmærk
somheden f jernes fra foredragsholderen; derved  
opnår Du også, at  alle opdager,  at  Du er kommet.

3.  Hvis vejret  er dårligt ,  så tænk overhovedet ikke  
på at komme.

4.  Er Du kommet t i l  et  møde, så f ind fejl  hos  
lederne.

5.  Modiag aldrig et  hverv; det  er meget let tere at  
læne sig t i lbage og krit isere.

6.  Modtager Du all igevel et  hverv,  så lad være med  
at røgte det .

7. Hvis Du ikke bliver valgt ,  så bliv fornærmet.
8.  Når man spørger Dig om Din mening, så svar,  at  

Du intet  har at  sige; men husk endelig efter mø
det at  fortælle alle,  hvordan sagerne burde være  
ordnet.

9.  Gør aldrig mere end det absolut nødvendige;  
men når andre trækker læsset ,  så husk at  for
tælle,  at  Din forening køres af  en sammenspist  
klike.

10.  Betal  endelig ikke Dit  kontingent,  før du har  
fået  f lere rykkerskrivelser,  så får kassereren da  
noget at  besti l le.

OZ5GB.

Ulykkesforsikring er ikke en forsikringsart, som 
i almindelighed ofres særlig opmærksomhed, men 
når man tænker på, at de fleste af os har en an
svarsforsikring, der dækker, hvis vi forvolder ska
de på andre mennesker, er det vel lige så rimeligt 
og påkrævet, at vi også dækker os selv ved ulyk
kestilfælde.
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W6COH, XE2XC, XE6AM, KB4RO, KG6RO, 
XE6COH, XE6COH/MM, XE7COH-JIM

Den historie, der bringes her, fortæller om en 
amatør, der har fået mere ud af sit amatørarbejde 
end de fleste. Hans navn er James R. Lowe  — af 
amatørvenner kaldet Jim.

Her fortæller han selv om sine oplevelser som 
amatør:

Jeg tror, at man kan sige, at min amatørkarriere 
begyndte, længe før jeg fik min licens. Jeg havde 
en ven, W6JAD, der hjalp mig til at komme i gang. 
Han lærte mig, hvordan jeg skulle bygge en „X-Tal 
set“, og ved at føje spole til spole blev jeg i stand 
til at aflytte det gamle 5-meter ham-bånd, og jeg 
blev, om man så må sige, bidt af en gal telegrafist. 
Det var, mens jeg gik på high-school. Jeg solgte 
min spejderuniform, min broders cykel og alt mu
ligt andet, som lå og flød rundt omkring, og købte 
en af de sensationelle nye Haigas transceivers, 
hvormed jeg snart blev optaget blandt „radioterne“ 
på det gamle 5 meter dx-bånd.

På denne måde gik det fint i 5 år, og QSL’s 
strømmede ind så langt borte fra som 15 kilometer 
— da jeg pludselig opdagede, at man skulle have 
tilladelse til at sidde oppe hele natten og snakke 
med andre ham’s, der heller ikke havde licens, 
hvad jeg fandt ud af senere. Så en tidlig morgen gik 
jeg ned på den nærmeste „Federal Communication 
Commission" og dumpede i første omgang til mor- 
seprøven. Kort tid senere klarede jeg prøven, og 
glad var jeg.

Årene gik, og jeg brugte stadig min 5 meter trans- 
ceiver og fartede rundt og stillede den op på alle 
de bjergtoppe, der var i nærheden. Trods alle an
strengelser lykkedes det ikke at få nogen dx-for- 
bindelser, og det var dengang, jeg besluttede en
gang selv at blive den sjældne dx-stn, man kun 
hører een gang.

På dette tidspunkt arbejdede jeg på Lockheed 
Aircraft Company, og efter nogen tids forløb blev 
jeg forfremmet til radiooperatør i de maskiner, som 
vi prøvefløj. Det var i 1940. En dag, da vi var i 
luften, fik jeg tid til at lytte lidt på 20 meter, og 
pludselig begyndte det at vrimle med sjældne calls: 
PK4DA, OZ3GG, C2CC, VK2ME o. s. v. Da vi noget 
senere hoppede ud af maskinen, fik vi at vide, at 
U. S. A. var med i krigen — det var grunden til, at 
båndet havde opført sig så mærkeligt: W6-kilo- 
watt’erne var ikke mere i gang.

Aret efter meldte jeg mig til flåden og blev radio
operatør i en flådebomber. I krig kom vi ikke — 
foreløbig. Vi krydsede op og ned langs Californiens 
kyst, og kom aldrig længere end til San Diego. 
Nogle år senere blev vi sendt til Saipan-øen for at 
kæmpe mod japanerne. Det første vi fik at vide, 
da vi nåede frem, var, at japanerne var slået og 
krigen ved at slutte! Da jeg altså havde tjent mit 
land trofast, tænkte jeg, at nu kunne mit land jo 
gøre noget for mig ved at give mig noget af det 
radiomateriel, som man kunne finde overalt. Den 
næste morgen kæmpede jeg mig så vej til admiral 
Whitting, som var øverste militære chef på Saipan, 
og efter i to timer at have gjort, hvad jeg kunne 
for at overbevise ham om mine fortjenester, fik jeg 
lov til at benytte øens kommercielle 20 Kwatt’er til 
amatørtrafik på 20 meter båndet. Selvfølgelig for
talte jeg ham ikke, hvor stor effekt jeg havde til
ladelse til at køre med, og så gik KB4RO i luften

Jim  & xyl
med alle 20 KW. Vi havde en pragtfuld tid, hvor vi 
ikke bestilte andet end at snakke med de andre fyre 
på øerne rundt omkring, der også havde løjet for 
deres overordnede. Efter at have kørt næsten uaf
brudt i tre døgn modtog vi et QSL fra general Mac 
Arthurs hovedkvarter på Tinian-øen 20 sømil her
fra, som fortalte, at jeg trykkede deres modtager, så 
de ikke kunne høre andet end mig, og ville jeg 
venligst skrubbe-væk-fra-båndet-og-blive-væk! Jeg 
behøver vel ikke at fortælle, at min effekt temmelig 
omgående gik ned til 5 W.

Kort tid efter blev vi sendt tilbage til staterne, 
og jeg fik at vide, at jeg ville forlade flåden som 
en sand helt. Det forstod jeg ikke rigtigt, indtil jeg 
fik at vide, at der aldrig havde været andre, der 
havde fået senderen på Saipan til at virke; men det 
var nu ikke så mærkeligt, for de havde viklet spo
lerne forkert.

Da vi var blevet hjemsendt, begyndte der et rent 
kapløb om de mange jobs, der var ledige til dem, 
der kom først. Jeg fik et job i telefonselskabet. I 
ca. 5 år installerede jeg telefoner i Beverly Hiils, 
bl. a. hos folk som Betty Grable, Red Skelton, 
George Raft, Humphrey Bogart o. s. v. Så blev jeg 
ansat i TV-afdelingen. Det blev mit job at opsætte 
relæ-stationer, når der skulle vises TV-udsendelser 
fra steder, som lå langt fra Los Angeles, hvor jeg
var ansat. Og det job har jeg endnu. Det betød
imidlertid, at jeg skulle farte rundt fra den ene 
ende af landet til den anden, og her fik jeg en 
glimrende chance til at komme i luften med en 
mobil amatørstation. I denne tid kørte jeg mest 2 
meter.

Jeg ønskede dog stadig at blive den sjældne dx,
der kun viser sig een gang og naturligvis på det
gode gamle 20 meter bånd. På mine rejser havde 
jeg fået en mængde gode amatørvenner i Mexico,
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og de hjalp mig til at få min licens i Mexico som 
XE2XC. Sammen med nogle amatorer fra San Diego 
tog vi ud på vores første DX-pedition. som gik til 
Todos Santos øen ud for Mexicos vestkyst. Jeg 
havde i mellemtiden fået call et XE6COH, og de 
andre medlemmer af ekspeditionen havde ligeledes 
fået deres eget call med XE i stedet for W. Under 
selve opholdet på øen brugte vi call'et XE6AM. En 
god ven bragte os ud til øen i flyvemaskine med 
alt vores grej. Vi måtte bære det hele tværs over 
øen (1½ km), og ved midnatstid den 13. august 1954 
gik vi i luften. På mindre end 20 minutter havde vi 
WAC hjemme. Tre dage senere blev vi hentet igen.

Denne tur blev begyndelsen til mange vidunder
lige og spændende ture op og ned langs Mexicos 
kyst. En af de mærkeligste foregik ombord på han
garskibet „Essex“, da det krydsede 130 miles fra 
den mexicanske kyst. Vi var ombord for at „$kyde“ 
en TV-reportage fra et af flådens hangarskibe, og 
derfor måtte vi naturligvis rigge en masse antenner 
og andet grej op, og jeg så mit snit til at anbringe 
min 6 element 2 meter beam, som jeg havde smug
let ombord sammen med min 2 meter station, helt

Vil De lære noget 
om radio- og 
elektroteknik?

Bestil bogen hos Deres boghandler eller 
indbetal kr. 12,50 på EDRs girokonto

22 116.

oppe på broen. Desværre fik kaptajnen øje på bea- 
men. og han gav en af sine folk ordre til at sætte 
den i forbindelse med hans fjernsynsapparat, så 
han kunne sidde i sin kahyt og se, hvad vi skod. 
Så måtte jeg jo gå til bekendelse, og jeg bildte 
ham ind, at jeg skulle bruge den til at tale med 
min syge kone hjemme i Van Nuys. California. Det 
med den syge kone gjorde vældig indtryk på ham. 
og da han fik at vide, at jeg havde licens i Mexico, 
telegraferede han omgående til flådemyndighederne 
og skaffede mig lov til at benytte min station. Han 
stillede dog den betingelse, at han skulle beholde 
min beam til sit TV. Det fik han lov til, og så gik 
XE6COH/MM i luften fra skibets station på 20 
meter i stedet for på 2 meter. Min kone var selv
følgelig så rask som aldrig før, da jeg kom hjem. 
og syg havde hun jo faktisk heller ikke været.

Det var Jims beretning. Jeg kan oplyse, at han 
aldrig har haft QSO med OZ-land på sine ekspedi
tioner. Imidlertid vil der. hvis Traff. Dept. er villig, 
her i bladet komme oplysninger om fremtidige 
ekspeditioner. Om et par måneder skal Jim atter 
ud med „Essex“, og han vil køre med beamen på 
Danmark og 1 KW på 15 og 20 meter. Næste tur 
går til XE4-land, Rivilla Gigedo, som er kommet 
på DXCC-listen som separat land. Det bliver an
tagelig i august, og turen foregår med sejlbåd.

DR-1055, Ebbe.

FØRSTE TO-VEJS-ESB HUND TIL HUND?
De så stærkt omtalte l icensbestemmelser indehol

der bl .  a.  noget om, at  en station kun må betjenes  
af en amatør i  den rigtige klasse,  og det er derfor  
med nogen frygt for repressalier fra P&T’s side,  at  
følgende historie berettes om to så afgjort  ukvali
f icerede operatørers optræden, men historien t jener  
som en manende pegefinger for dem, der ikke tager  
den slags t ing t i lstrækkelig højt ideligt:

For noget over et  år siden havde og  7 en
af disse hyggelige QSO’er med enkelt  sidebånd og  
talestyret  break-in,  som er t i l  så stor glæde for  
dem selv og forhåbentlig også for alle  
rerne i  nabolaget.  Midt under QSO’en gik døren t i l  
7BR’s operatørrum forsigtigt  op,  og hans Cocker  
Spaniel ,  som ikke må befinde sig ved stationen, da  
den ikke har l icens,  l istede sig ind under sengen  
og t i lkendegav med højlydt glammen, at  den havde
i sinde at  overtræde l icensbestemmelserne; med sin  
kraft ige udtryksmåde overtog den fuldstændig kon
trollen og betjeningen af  station,  som skif te
de t i l  sending, hvergang hunden gøede.  Dette hid
kaldte omgående 7BO’shund af samme art ,  som  
stormede  ind fra det  t i lstødende værelse og gennem  
akustisk vold t i lrev sig betjeningen af  station.

Efter at  de to f irbenede herrer havde udvekslet  
de sædvanlige rapporter,  t i l lod  7 Cocker Spa
niel  sig imidlertid en krit ik af  den andens modu
lation,  hvilket  affødte en så saft ig bemærkning, at  
den end ikke vil le kunne høres på 80 m efter radio
fonit id,  og naturligt  nok blev modparten derefter  
så ophidset ,  at  han uden videre tanke for reglemen
ter for ind i  højt taleren og dermed, indviklet  i  led
ninger,  afbrød enhver forbindelse.

De to l icenserede operatører beklager,  at  deres  
stationer meget mod deres vil je blevet  misbrugt  
t i l  denne QSO. Det er dog formodentlig første gang,  
at to hunde har haft  to-vejs enkelt-sidebåndsfor-  
bindelse med hinanden.  7BR.
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FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afdelingen afholder møde hveranden mandag i 
„Cirkelordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 
(over gården). Der er parkering i gården med ind
kørsel fra Franckesvej. QSL-centralen er åben mel
lem kl. 19,30 og kl. 20,00.

Forespørgsler angående afdelingens arbejde bedes 
rettet til bestyrelsen på mødeaftenerne eller direkte 
til:

Formanden: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26, 
Kastrup. — Næstformand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, 
Frederiksborgvej 201, Sø. 4587. — Sekretæren: 
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, Go. 1902 v. 
Kassereren: OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brh., Be. 
7480, giro 59755.

Programmet:
Mandag 15. april: Afslutning på morsekursus. 

Meddelelsen er desværre faldet ud i sidste måned. 
Der er sendt skriftlig meddelelse til alle demitten- 
der, men alle er selvfølgelig velkomne som sæd
vanlig.

Søndag 28. april: Dagrævejagt på kort A 2828 
Hillerød. Der er start fra Korsvejen i Farum kl.
9.00, hvor instruktion vil blive givet.

Hvis nogen eventuelt ikke vil møde til den sam
lede start, kan startpenge for de 5 første jagter, kr.
10.00, indbetales til OZ4AO eller afdi. giro 59755, og 
instruktionen vil da blive tilsendt nogle dage før 
jagterne.

Mandag 29. april: Foredrag af OZ6PA. Demon
stration af Lechertråde og andet målegrej.

Lørdag 11. maj: Natrævejagt på kort A 3028 Bal
lerup. Der er start fra Herlev Kro, hvor instruk
tionen vil blive udleveret. Mødetid kl. 8,30.

Mandag 13. maj: Foredrag med film eller lysbil
leder. Denne aften tager vi XYL og YL med.

Søndag 26. maj: Dagrævejagt. Kort, mødetid og
sted som 28. april.

Mandag 27. maj: Se næste OZ.
Torsdag 30. maj: Den store Sjællandske Rævejagt. 

Se den indrammede tekst.

DEN STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT
Københavns afdeling indbyder alle ræve-  

jægere t i l  at  deltage i  den store Sjællandske  
Rævejagt Kr.  Himmelfartsdag torsdag d.  30.  
maj 1957.

Der er udsat nogle store f ine præmier t i l  
denne jagt.

Kortområdet er A 2828 Hillerød (1 :  40 000).
Vi starter fra Bregnerød Kro, og her har  

vi også samling efter jagten.  Mødetiden vil  
blive meddelt  i  OZ for maj,  og der vil  blive  
givet  instruktion ved starten.

Vi har inviteret  vore svenske venner t i l  at  
deltage,  og der er foreløbig 5 hold fra Malmø,  
der har meldt sig.

Hvis der skulle være en eller anden, som  
kunne tænke sig at  køre for en rævejæger  
t i l  denne jagt,  bedes man henvende sig t i l  
OZ4AO.

Eventuelle oplysninger om jagten og t i l
melding t i l  OZ4AO, Go. 1902 v.

Siden sidst:
4. marts holdt OZ7MP foredrag om relæer. 7MP 

gennemgik sine tre artikler fra OZ og supplerede 
med lysbilleder og viste nogle forskellige relæer.

18. marts havde vi den årlige rævejagtsaften, hvor 
der var mødt mange rævejægere op, deriblandt 
OZ8MX, OZ8CP og OZ6KG alle fra Helsingør. 
OZ2ZZ viste en film optaget dels på rævejagter og 
dels på Buske Mølle. OZ4AO havde taget nogle 
farvebilleder fra rævejagter og sommerlejren på 
Bornholm med. OZ9WH, som havde lovet at være 
ræv i sommer, er desværre blevet forhindret på 
grund af sit arbejde, så hvis der skulle være en 
eller anden, som kunne tænke sig at påtage sig 
dette, bedes han venligst henvende sig til OZ4AO.

Vy 73, OZ4AO.

AMAGER
Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne, Strand

lodsvej 17, København S. — Formand OZ7NS, Her
kules Allé 2, Kastrup, tlf. 50 26 67.

Siden sidst:
Generalforsamlingen 7. marts var jævnt godt be

søgt, og sensationer skete ikke på dette møde. Der 
blev nedsat et arbejdsudvalg, der havde det formål 
at stimulere det mere tekniske indenfor afd. Besty
relsen blev genvalgt. OZ7NS blev formand, sekretær 
OZ3WP, kasserer OZ2XU, og de andre medlemmer 
OZ6AX, OZ8EL, OZ8SV og OZ8HK blev ligeledes 
genvalgt. OZ4OK og Villy Andersen blev valgt til 
suppleanter.

16. marts havde vi en dejlig stiftelsesfest. Trods 
den 3. Ungarnsaften i radioen var den godt besøgt, 
og stemningen var S9x. Af prominente gæster havde 
vi 6PA og XYL og OZ7KG, vort æresmedlem, der 
kom med en 12P35 med D. F. D. S. mærkat på. 7KG 
og 5HE fik overrakt æresdiplom i glas og ramme 
udført af 2XU. 2XU fremsagde nogle morsomme 
vers, og 6PA havde også nogle tegnestifter. Der var 
natteravne, der var så heldige, at de kørte hjem 
med gratis taxa den aften. — Det var en mægtig 
aften.

Programmet:
18. april: Påsken har vi lukket.
25. april: Byggeaften (nyt powerværk til ræve

modtager prøves).
2. maj: Klubaften.
9. maj: 2 meter aften. OZ7AMG kalder på 2 meter. 

Premiere.
16. maj: St. Bededagsaften med varme hveder.

Vy 73, OZ3WP.

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ2NU, Børge Pedersen, Dybrogård, 

GI. Hasseris pr. Aalborg. — Kasserer: OZ5MV, Max 
Voigt, Peder Skramsgade 5, Aalborg. — Sekretær: 
OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1, Nørresundby.

Fastelavnsfesten søndag 3. marts forløb i strålen
de solskin og samlede 18 deltagere. Vi havde en for
nøjelig dag sammen, hvor vi slog katten af tønden. 
Kattekonge blev OZ7FJ, der med et drabeligt slag 
gjorde ende på tønden. Derefter samledes vi i pej
sestuen til film, som kunne have været bedre, hvis 
mørklægningen havde været mere effektiv. Efter 
filmen samledes vi til fælles kaffebord. Det eneste, 
vi måtte gå glip af, var foredraget. Det er efterhån
den blevet umuligt at få foredragsholdere til at 
rejse herop til det nordlige Jylland. Vi håber på 
bedre held til næste år.
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Afdelingens årlige generalforsamling afholdes ons
dag 8. maj 1957 kl. 20,00 i klublokalet på vandrer
hjemmet. Kornblomstvej, med følgende dagsorden:
I. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. 
Regnskabet. 4. Indkomne forslag, 5. Valg. 6. Frem
tidig virksomhed.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være bestyrelsen i hænde senest lørdag 
den 4. maj 1957.

Program for rævejagterne 1957.
1. Onsdag 1. maj (dagjagt) kort M1013, Sulsted.
2. Søndag 5. maj (dagjagt) kort M1213, Sr. Tranders.
3. Søndag 12. maj (dagjagt) kort M1212, Svendstrup.
4. Lørdag 18. maj (natjagt) kort M1213, Sr. Tranders.
5. Søndag 26. maj (dagjagt) kort M1212, Svendstrup.
6. Lørdag 1. juni (natjagt) kort M1013, Sulsted.
7. Lørdag 15. juni (natjagt) kort M1212, Svendstrup.
8. Søndag 23. juni (dagjagt) kort M1213, Sr. Tranders.
9. Søndag 30. juni (dagjagt) kort M1013, Sulsted.

10. Lørdag 17. aug. (natjagt) kort M1212, Svendstrup.
II. Søndag 25. aug. (dagjagt) kort M1013, Sulsted.
12. Lørdag 31. aug. (natjagt) kort M1213, Sr. Tranders.

Sendetider: dagjagt kl. 9,00-9,30-9.45-10,00-10,15-
10,30-10,45-11,00. — Position kl. 11,15. Natjagt: kl. 
21,00-21,30-21,45-22,00-22,15-22,30-22,45-23,00. — Positi
on kl. 23,15. Frekvensen 1825 kHz.

løvrigt afholdes gående rævejagter i området om
kring vandrerhjemmet. Nærmere oplysning herom 
kan fås på vore klubaftener, som fortsat er hver 
onsdag aften kl. 20,00, klublokale nr. 9, vandrer
hjemmet, Kornblomstvej. Vejledning, tips, vedrø
rende bygning, kalibrering af nye pejlemodtagere 
fås ligeledes på mødeaftenerne eller ved henven
delse til sekretæren.

OZ3PS.

13. marts mødtes man første gang og gennemgik 
diagrammet til rævemodtageren.

20. marts holdt OZ2UP et interessant foredrag om 
rørkarakteristikker. Foredraget var underbygget af 
2UP’s egne, dyre eksperimenter.

Forøvrigt er der flere og flere, der har fundet ud 
af, at der virkelig sker noget i modelokalerne om 
onsdagen, så hvorfor kommer ikke også DU.

73, 7IN.
ESBJERG

Mødelokale: „Strandbo", Darumvej, Esbjerg. — 
(baglokalet).

Mødedage: Hver 2. onsdag kl. 20.

Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37, 
Esbjerg, tlf. 3105, — Næstformand: Sven B. Hansen. 
OZ6SB, Skolegade 70 A, Esbjerg. — Kasserer: O. 
Madsen, Storegade 160. Esbjerg. — Sekretær: Aage 
M. Lauridsen, OZ1LA, Torvegade 60. Esbjerg, tlf. 
3772. — Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, 
Esbjerg, tlf. 2691.

Siden sidst:
Onsdag 6. marts var der auktion, og flere havde 

også taget en del grej med, men budene var små 
og trevne, så den store omsætning udeblev. Des
uden var der en del sludren under auktionen, så 
auktionarius dårligt kunne høres.

Onsdag 13. marts afholdtes foreningens årlige 
generalforsamling, og efter at 3CB var valgt til 
dirigent, aflagde formanden 7BE beretning. 7BE 
indledte med at mindes vort afdøde medlem Skaa- 
rup og skitserede derefter kort årets forskellige 
møder og arrangementer. Tilslutningen havde været 
jævnt dårlig hele tiden, og 7BE forespurgte, om 
grunden hertil lå hos bestyrelsen eller medlemmer
ne, men ingen kunne forklare fænomenet. Beret
ningen godkendtes uden videre kommentarer. Så 
var det kassererens tur til at aflægge sin økono
miske beretning. Kassebeholdningen var steget 
pænt, men kontingentrestancerne var alt for store 
i forhold til medlemstallet, og forsamlingen pålagde 
bestyrelsen at finde en tilfredsstillende ordning 
herpå. Beretningen godkendtes også her uden 
diskussion. Derefter var der valg af formand, idet 
7BE gi'undet manglende tid gerne ville gå af, lige
som han var meget skuffet over det ringe resultat 
af sit arbejde, men da ingen ville løfte arven efter 
ham, indvilgede 7BE i at fortsætte endnu en perio
de, hvilket dirigenten takkede ham for. Kassereren 
meddelte endvidere, at han til sommer ikke kunne 
få tid til kassearbejdet, men der fremkom ingen 
løsning på dette problem. Desuden skulle der væl
ges et bestyrelsesmedlem i stedet for lærer Fischer, 
som gerne grundet manglende tid ville ud af be
styrelsen, og ved en afstemning valgtes i hans sted 
OZ6SB, og suppleanterne blev Tage Lauridsen og 
3CB i den nævnte rækkefølge, og 2HG genvalgtes 
som revisor. Dirigenten takkede Fischer for dennes 
store arbejde for begynderne samt de mange 
gode foredrag, og Fischer lovede at ville fortsætte 
dette arbejde, og var stadigvæk villig til at holde 
foredrag om ønskede emner.

Derefter diskuteredes afdelingens arbejde samt 
licensbestemmelserne, og forsamlingen vedtog en 
resolution til HB herom, ligesom der livligt omtal
tes muligheden for at skaffe flere medlemmer til 
amatørsporten, 6SB og ILA foreslog hertil en bedre 
og mere iøjnefaldende reklamering forud for vin
terkursuset. Larsen fra Fanø mente, at en afdelings
sender ville stimulere mødeantallet, og 3CB tilbød 
at bygge afdelingssenderen, hvis han fik grejet her
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„HEDELUND"KALDER
Alle nordjyske amatører indbydes t i l  del

tagelse i  det  nordjyske amatørstævne, der af
holdes i  Brønderslev

på restaurant  
søndag d. 28. april 1957 kl. 14 prc.

Der bliver foredrag af  OZ1BP, Aalborg,  
om et alt id velkomment emne: m o d t a g e r e .  
OZ2NU fortæller om årets sommerlejr  — 
den 25. E.  D. R. sommerlejr.

Filmsforevisning og kaffebord.
Indbydere: OZ8HS og OZ5JE, Brønderslev,

samt Aalborg afdeling af  E.  D. R.

AARHUS
Onsdag 17. april: Filmaften ved OZ6EJ.
Onsdag 1. maj: 2UP fortsætter med gennemgang

af rørlisten.
Onsdag 15. maj: Så gør vi klar til rævejagterne. 

Siden sidst:
6 marts blev bygning af rævemodtagere diskute

ret. Mødet var godt besøgt, og vi så 2UP’s forsøgs
opstilling, som skal danne basis for de kommende 
byggeaftener. Man enedes om at bruge stations
aftenerne til formålet, og at fremgangsmåden skulle 
være flg.:

Modtageren gennemgås trinvis, og de interessere
de bygger i den mellemliggende tid og får ved hvert 
møde en kritk af det fremstillede.

n o r d j y s k   S t æ v n e



til, 7BE omtalte hertil fiaskoen den 20. februar men 
lovede, at bestyrelsen ville se såvel herpå samt på 
reklameringen til efteråret. Desuden vedtoges det 
efter den 10. april at afholde afdelingsmøde hver- 
anden onsdag i stedet for som nu hver onsdag, og 
såfremt et bedre lokale kunne fås om torsdagen, 
skulle møderne omlægges til denne dag.

Så ebbede den livlige diskussion ud, og dirigen
ten hævede mødet, hvorefter 7BE sluttede af med 
en tak til de få fremmødte samt til 3CB.

Den ny bestyrelse blev som ovenfor anført.
Onsdag den 20. marts skulle Fischer have fortalt 

om OSC til de meget høje frekvenser, men grundet 
den dårlige tilslutning udsattes foredraget til sene
re, men den ringe tilslutning er faktisk en hån mod 
Fischer og dennes meget store arbejde med de 
mange gode og populære foredrag, som Fischer al
tid så beredvilligt holder for os.

Onsdag 27. marts havde vi en vellykket 2 meter 
aften, hvor 4VEW fra Kolding holdt et glimrende 
foredrag om alt inden for 2 meter sporten. 4VEW 
indledte med at skitsere 2 meter starten før og efter 
krigen og gik derefter systematisk frem gennem de 
forskellige faser som antenneforhold, rækkevidde, 
komponenter og disses placering, sendere, modtage
re, her især om convertere, støjforhold i VHF-rør, 
forskellige blandingstrin etc.; kort sagt, alt om 2 
meter i en meget populær form. Desuden beså vi 
2KH’s modtager og 3XX’s sender til 2 meter, disse 
var meget kompakt opbyggede og lignede ikke de 
sendere, man ellers er vant til at se. Derefter stil
ledes der spørgsmål og diskuteredes, og 4VEW be
svarede alle spørgsmål på en meget saglig måde, så 
de tilstedeværende var alle enige om at have haft 
en udbytterig aften, og 4VEW bedes hermed mod
tage disses tak, fordi han kom herover og indviede 
os i 2 meter mysterierne.

Programmet:
Onsdag 24. april: Mere 2 meter sludder. Kom ud 

og lad os få en diskussion om 2 meter problemerne.
Onsdag 8. maj: Foredrag og diskussion om BCI og 

TVI samt afhjælpning heraf.
OZ1LA.

HORSENS
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Emil Møllers

gade 2 B, 4. — Kasserer: OZ4JJ, Jørgen Jøi'gensen, 
Grønnegade 24. — Sekretær: OZ9PM, Anton Mik
kelsen, Tordenskjoldsgade 16, 3.

Endnu engang må vi tage byggeriet med på pro
grammet, men afslutningen kan skimtes. Der er ar
bejdet under højtryk og udført et stort og smukt 
stykke arbejde, og resultatet er, at vi lørdag den 4. 
maj holder indvielse af vort klubhus.

Lørdag den 4. maj kl. 16,00 overdrager byggeud
valget klubhuset til Horsens afds. formand, OZ2BF, 
hvorefter landsformanden, OZ6PA, holder indviel
sestalen.

Kl. 18,30 spisning for medlemmer med damer af 
medbragt smørrebrød. Derefter kammeratlig sam
vær og dans. — Udenbys gæster er velkomne!

73, OZ9PM.

MORSØ
Afd. har holdt generalforsamling onsdag den 20. 

marts. Der var mødt 10 medlemmer. Som formand 
valgtes Th. Christensen, OZ3TC, som kasserer Lau
rits Christensen, Redsted, som sekretær Frode Chri
stensen, 0. Assels, som suppleant valgtes Karl Kri
stian Nuppenau.

Det vedtoges at fortsætte med morse og teknisk 
kursus to aftener i hver måned. Fire medlemmer 
har fået licens i det sidste år.

Frode Christensen.
VEJLE

Lørdag 23. marts havde vi en fin aften med 
OZ7EU, Paul Størner, på Park Hotel. Vi håber at 
kunne holde endnu et foredrag inden sæsonens ud
løb. — Klubmøde hver mandag kl. 20 i Ørstedsgade.

73, OZ4NJ.
VIBORG

Afdelingen har generalforsamling tirsdag den 30. 
april kl. 20,00 på Aalkjærs konditori, Mathiasgade 
62 (Kolonnaden). — Dagsorden iflg. lovene.

OZ9AV.

NYE MEDLEMMER
6814 - Henning Wriedt, Parkhøjvej 29, st. tv.,

Kgs. Lyngby.
6815 - Aage Nielsen, LI. Grandløse, Holbæk.
6816 - Svend Erik Jacobsen, Olaf Ryesgade 18,

Kolding.
6817 - Søren-Erik Nielsen, „Hyldegården“, Hinge St
6818 - Hans Schmidt, Tibberup Allé 20, Hareskov.
6819 - Carlo G. Petersen, Otto Mallingsgade 7,

3. tv., Kbh. Ø.
6820 - Ib Hansen, „Krakdal“ pr. Hasle, Bornholm.
6821 - Niels B. Kristensen, Trustrup St.
6822 - J. Kusk, Oehlenschlægersgade 49, 4. tv.,

Kbh. V.
6823 - Erling Frederiksen, Madrud Skov,

Farstrup St., Fyn.
6824 - Johs. Dixen Axel, Kolding Landevej 42,

Vejle.
6825 - E. Zachariassen, Baldersvej 1, Helsingør.
6826 - Leif Carlsson, Kastanieallé 2 B, Vanløse.
6827 - Erik Fersner, Kongshvilebakken 49,

Kgs. Lyngby.
6828 - Knud E. Baltzersen, Skottegården 50, 1. th.,

Kastrup.
6829 - Dan Bennike, Ring Pgd. pr. Brædstrup.
6830 - 290537, Frederiksen, Radio Special Math-

skolen, Jonstrup pr. Ballerup.
6831 - MHe. 330702, Nielsen, Forskolen til math-

skolen, Gedhus pr. Kølvraa.

Tidligere medlemmer:
390 - OZ1CU, W. Præst, Borgergade 49, Esbjerg. 

4151 - OZ3LF, Leif Larsen, „Flittig Lise“, 
Sakskøbing.

5847 - Gunner Friis Jensen, Nørregade 22. 
Vamdrup.

Ovenstående har i marts måned anmodet om op
tagelse i EDR. Såfremt der ikke inden denne må
neds udgang til kassereren fremsættes motiveret 
indvending mod de pågældendes optagelse, betrag
tes de som medlemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN
1085 - OZ7TK, T. K. Jensen, Fyrrevejen 17, Nærum, 

lokal, u. afd.
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1573 - B Lykke Frederiksen, Torvet 5. Korsør,
ex Slagelse.

1713 - OZ3PN. Hedder Peter til fornavn (rettelse 
fra OZ nr. 2 57).

2121 - K. H. Nielsen. Gustav Mollersvej 1, Neksø, 
ex Hjørring.

2319 - Palle Nielsen, Torup, Dyssekilde, 
ex Torplitte.

2461 - OZ5T, M. Blichfeldt (navneændring). 
Sirgræsvej 9, 2. tv., Kastrup.

2567 - OZ6KJ, Kn. Jensen, Pontoppidansgade 6. 
Nykøbing Fl., lokal.

2752 - OZ1FS, Fr. Sørensen, Lodsensvej 7, 
Hundested, ex Odense.

3574 - OZ4RK, H. Michaelsen, Skodsborgvej 340. 
Nærum, lokal, u. afd.

4115 - OZ9LK, CF. 7132, L. Knudsen, CF-sektionen. 
Sæby, ex Lem.

4356 - ex-OZ9PA, Povl Arvid Hansen, 1127 N. W.
24 th Ave, Portland 10. Oregon.

4461 - OZ4CM, Sv. Aa. Jensen, Golfparken 32, 
Aalborg, ex Snedsted.

4943 - OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg, 
ex Norge.

5009 - OZ4MB, sygepasser 294153, Benthin, infirme- 
riet, Fynsgades Kaserne, Aalborg, ex Rønne.

5059 - OZ3TS, T. Jellesen Sleiborg, FM stationen, 
Frejlev, Aalborg, ex 0. Hurup.

5193 - Henning Petersen, Kochsvej 30, Kbh. V., 
ex soldat.

5343 - OZ8EV, Erik Væver, Ørebrovej 7, Kolding, 
lokal, u. afd.

5376 - OZ7ZD, SG. K. Bruun Jensen, TBS, 
Høveltegaard, Høvelte, ex soldat.

5403 - OZ2BM, Bent Madsen, Rybjerg Allé 23, 
Herlev, lokal.

5579 - OZ4LX, K. Karlsson, Tybjergvej 6, Vanløse,
u. afd., ex soldat.

5645 - OZ6NF, K. Fl. Nielsen, Grøndals Parkvej 
46 A, Kbh. F., lokal.

5657 - Kaj Andersen, „Tjørnely“, Snerildvej,
Odder, ex soldat.

5669 - OZ7LX, 336835, Halskov, TG. mek. skolen, 
Ole Nielsensvej, Kbh. 0., ex soldat.

5692 - OZ5BX, Bjørn Hansen, Sønderallé 8, 
Videbæk, ex Fredericia.

5794 - OZ7GM, G. R. Møller, Strømgade,
Østervraa, lokal.

6005 - Ib Weis Sørensen, H. V. Kaalundsvej 4, 
Aarhus, ex Odder.

6091 - A. Hansen, Storegade 194, Esbjerg, lokal.
6188 - OZ6BL, SG. B. B. Larsen, I/III/7. R., 

Fælledkasernen, Fredericia, ex soldat.
6209 - N. E. Christiansen, Mulvadsvej 9, 

Bramminge, lokal.
6249 - OZ4CN, T. Nørgaard Pedersen, Jens Bagge- 

sensvej 36, 3., vær. 4, Aarhus, lokal.
6291 - KPe. 293219/56, Nielsen, KFS Bådsmands

strædes Kaserne, 3. kmp., 11. del., Kbh. K., 
ex Maribo.

6327 - OZ3OC, Ole Hansen, c/o Carl Nielsen, 
Vesterskovvej 16, Nykøbing Fl., lokal.

6348 - MG. 307164, Gråber, TGKMP/CLD,
LG.kaserne, Aarhus, ex soldat.

6449 - John Hansen, Anemonevej 10, Nyborg, lokal.
6522 - Sv. L. Poulsen, Ny Missionshotel,

Skolegade 45, Esbjerg, lokal.
6530 - OZ3BN, MG. 308132, Nielsen, Depotkmp., 

Sjæll. Trainreg., Svenemølle Kaserne,
Kbh. Ø., ex soldat.

6568 - Frk. Kirsten Vendel Rasmussen, Poppelvej 3, 
Fredericia, ex Randers.

6569 - Gunnar Nielsen, c o Vejleaa. Lvbækgade 8 A.
Kbh. S., lokal.

6581 - J. Biilrnann. Olaf Poulsensvej 8, 
Charlottenlund, ex soldat.

6585 - 308175. Gjerløv-Christensen. RDO I STGR.
telegrafkasernen. Høvelte. ex Kbh.

6586 - RK. 307561. Pedersen. 2. TGBTN’s RDO KMP,
Lg.kaserne. Aarhus, ex Risskov.

6617 - Ch. Pedersen, Grønnegade 19. 1., Tarm, 
ex Sdr. Vium.

6651 - Kl. Hartmann Poulsen. Taarbækdalsvej 15.
Klampenborg. lokal.

6750 - OZ7EE. Erik Petersen, Skovvej 72, Korsør, 
lokal.

6760 - 340396, Hansen. RDO IV/STGR, Høvelte, 
ex Kbh.

6772 - OZ2DL, RK. 349136, Madsen, 2. TGBTN,
1. RKKMP, 1. del., Lg. kaserne, Aarhus, 
ex Nykøbing M.

6801 - Ove Nielsen, Størlinge pr. Bøgesø, 
ex Næstved.

Rettelser til QTH-listen:
39 - OZ7T bor som bekendt: Tranegårdsvej 25, 

Hellerup.
825 - OZ3JF hedder J. O. Fjellander og bor 

Camilla Nielsensvej 18, 1., Kbh. F.
- OZ3WL har medlemsnummer 3435.
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Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs 
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør (ansvarlig) Arne Christiansen, Gyldenstenvej 
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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 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge 
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalborg, Skalborg 
255. Sekretær: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26, Ka
strup. Testudvalg: OZ2NU. Landskredsleder: OZ8JM, 
Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. (dag) 6111. 
OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggaardsallé 63, Val
by, Hvidovre 667. OZ3Y, H. Rossen, Svenstrup, Korsør, 
Frølunde 102. OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, 
Søborg, Søborg 98 13 01. OZ3XA, A. P. H. Jacobsen, 
Karen Brahesvej 11 B, Odense, tlf. 2377. OZ3FM, Emil 
Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2096. OZ1LF, L. 
L. Fialla, Aakjærsallé 11, Esbjerg. OZ2KH, P. K. Han
sen, Borkvej 9, Nr. Nebel, tlf. 4. OZ4NO, N. N. Olsen, 

Kirkevej 14, Sorø.
Kassereren:

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg. 
Aalborg 13 593 — 180 k. b. om dagen.

QSL-Centralen
Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.

Amatørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg, 

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

OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S.,
Amager 3664 v.

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

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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