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Sommerlejren 1958
Tiden for afholdelse af E. D. R.s 26. sommer
lejr i Sorø nærmer sig nu med raske skridt,
og programmet er på det nærmeste fastlagt,
idet vi dog samtidig udtaler håbet om, at ama
tørerne selv vil medvirke til, at der i lejren må
herske den helt rigtige stemning, hvorfor vi
selvfølgelig håber på, at mange vil give tilsagn
om
deres
medvirken
til
underholdningen
udenfor de faste programpunkter.
Som tidligere meddelt er lejrperioden fast
sat til 20.—27. juli, og der skulle i år være de
bedste betingelser for afholdelse af en virke
lig god sommerlejr, idet vi foruden en første
klasses teltplads råder over hele Sorø ung
domsskole, hvorfor vi, selv i dårligt vejr, altid
har tag over hovedet, men vi håber naturligvis
på det helt rigtige sommervejr, hvor der i fuldt
mål kan blive lejlighed til at nyde den skønne
natur.
Vi håber derfor på stort rykind og mener at
have tilrettelagt lejren således, at der også kan
blive tid til at slappe af, dog vil der i de to sid
ste dage blive anledning til, for rævejægerne,

at tage sig en drabelig dyst. For e. v. t. lystfi
skere har vi truffet aftale om tilladelse til fi
skeri i søen mod en mindre afgift, således at
der også bliver anledning til at dyrke denne
hobby. Fra det nærliggende badested kan man
til enhver tid få sig et styrkende bad i søens
klare vand, der iflg. de seneste kemiske analy
ser viser sig at være særdeles velegnet til dette
formål.
Et ugekort ved D. S. B. koster eksempelvis
for strækningen København—Sorø kun 26
kr., hvilket er det samme som 2 enkeltrejser.
Vort største problem i forbindelse med lej
ren har været forplejningen, og priserne vil
måske også for mange virke afskrækkende,
men vi har ikke været i stand til at sætte takst
erne lavere, til gengæld mener vi også at kun
ne garantere en 1. kl.s forplejning.
Tag derfor allerede nu en rask beslutning
og send tilmeldelse ind til Lejrchefen 7WH.
M. W. Hammerich, Egevangsalle 19, Sorø, tlf.
85, og gør dermed dit til, at det i år kan blive
alle tiders sommerlejr.
vy 73. 4NO.
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OZ7IGY’s 432-MHz-sender og antenne«
samt en kort omtale af 144 MHz-senderen.
AfOZ9AC og OZ7G.
Som omtalt kort i OZ. maj 1958. side 115, er
OZ7IGY nu også udstyret med en 70 cm sender
og en rundstrålende horisontalpolariseret an
tenne. Signalerne, der udsendes parallelt med
2-m senderens karakteristiske signal, høres
godt såvel i Sverige (S9 i Malmø og Lund) som
højt op i Nordsjælland (S9 i Langerød hos
OZ9BS på indendørs 5 el. ant.), og med over
vældende styrke forskellige steder i Køben
havn. Frekvensen er 432,018 MHz, d. v. s. gan
ske tæt ved nedre båndgrænse, og stationen
er derfor særlig egnet som markeringsstation
for de (forhåbentlig mange) kortbølgeamatø
rer, der interesserer sig for de høje frekvenser
og som vi gå i gang med bygningen af sender
og modtager og eksperimentere med 70 cmantenner.
Senderen bygges lettest som en tripler med
styreeffekt fra en 2 m sender og med en dobbelttetrode, specielt beregnet for høje frekven
ser, f. eks. QQE 03/20 eller QQ E06/40. Begge
virker perfekt og giver god stabilitet og virk
ningsgrad. I nedenstående beskrives det til
OZ7IGY byggede triplertrin, antennen og til
koblingsmetoden. Som indgang til konstruk
tionsbeskrivelserne
skal
OZ7IGY’s
2-meter
sender kort beskrives.
2-meter senderen.
OZ7IGY’s sender er opbygget på et stort
panel og chassis og er sammenbygget med
kraftanlægget. Det frarådes dog — hvis man
ikke er særlig kendt med de dele — at sam
menbygge kraftanlæg og sender, fordi induk
tionsstrømme i chassiset let kan give anledning
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til fasemoduleret brum. Senderen består prin
cipielt af en styresender, krystalstyret, med
fire trin, bygget ,.på linie“ med bedst mulig
symmetri, hvilket er vigtigt. Styresenderens
diagram ses af fig.l, og alle værdier er angivet.
Udgangstrinnet, der som rør har en 829 B.
er ganske traditionelt opbygget og ses af fig. 2.
med alle værdier angivet for de forskellige
komponenter, spoler m. v.
Senderens kraftanlæg ses af fig. 3. Anlægget
afgiver henholdsvis 500 v til udgangstrinnet,
300 v til styretrinnet, og - 40 v til udgangs
rørets gitterforspænding. Alle værdier er an
givet. Senderen afgiver 58 watt til OZ7IGY’s
,.long yagi“-antenne og har frekvens 144,006
MHz.
70 cm senderen.
Senderen er bygget som tripler, og afgiver
ca. 6 w med en styreeffekt på ca. 4,5 w. Sende
ren er opbygget på et chassis af form som en
kasse med åben bund. På chassis’ets overside
findes røret, QQE 03/20, anbragt vandret, med
fatningen placeret i en lodret skærm. Plade
tykkelsen af chassis og skærm er 1,5 mm, alu
minium, og målene er 35X15X5 cm.
Senderens diagram ses af fig. 4, og det ses
af figuren, at tripleren og strømforsyningen er
bygget sammen. På diagrammet findes alle
vædier angivet. Opstillingen er for selve triplerens vedkommende symmetrisk, hvilket er
vigtigt på høje frekvenser. På fig. 5 ses opbyg
ningen på chassis’ets overside. Til venstre ses
strømforsyningen, hvor ensretteren er en bro
koblet tørensretter. I serie med ensretterens

Fig. 1. Diagram af 2 me ter styresender med 12
krystal (kan også arbejde med 8 MHz krystal). Alle
værdier for komponenter er angivet.
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Fig. 2. 2 meter senderens udgangstrin. Senderen kan
nøgles som angivet, og kan moduleres med transfor
mer i serie med V III.

Fig. 3. Strømforsyning. Henholdsvis 5 volt, 300 volt
og - 40 volt.

spænding er mod senderrørets anode og
skærmgitter lagt en sikringsmodstand på 900
ohm (10 watt). I indgangskredsen er angivet et
testpunkt, hvor man kan måle gitterstrøm
mens størrelse (2,5 mA). Det ses, at tripleren
arbejder
med
automatisk
gitterforspænding
over en samlet modstand på ca. 70 k-ohm. Lin
ken fra 2-meter senderen skal kobles ret hårdt
til 2-meter indgangskredsen på tripleren, og
passende løst i senderen. Da de fleste 2-meter
sendere er rigeligt kraftige til at afgive de ca.
4,5 vatt, som tripleren skal bruge, betaler det
sig at kunne regulere 2-meter senderens
skærmgitterspænding.
Link-ledningen
mellem
2-meter senderen og tripleren kan være et

stykke coaxialkabel eller 150—300 ohm twinlead, helst 3 / 8 eller 5 / 8 bølgelængde lang.
Tripleren afstemmes på følgende måde: Ind
gangskredsen belastes, indtil gitterstrømmen
er 2,5 mA, hvilket svarer til en negativ gitter
spænding på ca. 150 v. Derpå afstemmes ano
dekredsen ved finindstilling af skyderen, som
for hver indstilling skal spændes godt fast.
Indstillingen af skyderen langs hårnålen skal
ske samtidig med, at antennelinkens afstand
til anodekredsen varieres. Antennelinken er i
IGY-senderen ca. 10 mm fra anodekredsen, og
er i forbindelse med et stykke 300 ohm twinlead, som over en „balun“ (der vender om
vendt) er i forbindelse med selve antennens
Føle funktn

Fig. 4. 70 cm tripler og
strømforsyning.
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Ved arbejdet med og ved den efterfølgende
justering af sendere for 70 cm, kan man kom
me ud for ganske ejendommelige forhold ved
rørende højfrekvente strømme i chassis et
Disse vil kunne bringe en lommelampepære til
at lyse på forskellige punkter, blot ved at be
røre chassis'et med lommelampepæren, der
holdes om glaskolben. Chassis'et burde udfor
mes således, at disse strømme ikke opstod,
hvilket dog er meget vanskeligt. Men de be
tyder faktisk ikke ret meget, idet et chassis af
aluminium har ringe højfrekvensmodstand.
Når man har fået anskaffet det rette rør til
en tripler for 70 cm, er arbejdet taknemligt,
Fig. 5. 70 cm tripleren. Chassis’et set ovenfra. Til ven
idet senderen faktisk ikke kan lade være med
stre ses strømforsyningsanlægget. I midten skærmen
at give god virkningsgrad. Senderen, som her
med QQE 03/20 og til højre anodehårnål og antenne
buk.
er beskrevet, er anvendelig over hele området,
432-438 MHz, og den kan nøgles med relais
feeder, et 75 ohm Super Aeraxial coaxialkabel,
som angivet og kan moduleres på anodeca. 10 meter langt. På 300 ohm twinlead-stykskærmgitter, idet 900 ohms modstanden i høj
ket, ca. 1 meter langt, kan man ved hjælp af en
spændingsledningen erstattes med en modula
tionstransformer
med
sekundær-impedans
2500 ohm. Der skal tilføres ca. 12 watt for at
opnå 100 °/o modulation. Fig. 7 viser monterin
gen under chassis’et. Her sidder filterspolen
og de to tilhørende kondensatorer, nøglerelais,
samt gløde- og højspændingsledningerne.
Antennen.
Efter forskellige eksperimenter med turnstile-antenner og afarter af korte L-antenner,
og efter besværligheder med at få 90" fasefor
hold til at give resultater i form af rundstrå
lingsdiagrammer, blev der udformet en fuld
stændig symmetrisk antenne i to ens planer,
symmetrisk sammenkoblet og let at tilpasse
Fig. 6.
Triplerens anodekreds i nærbillede. Læg og feede med coaxialkabel. Antennen giver et
nydeligt rundstrålingsdiagram, som det var
mærke til den forskydelige kortslutningsbøjle på
hårnålen.
fordret til OZ7IGY-forsøgene, idet udstrålin
gen dels skulle være horisontal dels hørbar i
6 v, 50 mA ,lommelampepære, loddet til en ca.
alle retninger. (Det havde været så let at sætte
3 cm lang sløjfe, følge antennestrømmens vari
en
vertikalstrålende
groundplane-antenne
ation med afstemningen.
op!).
Princippet for antennen ses af fig. 8, der
viser formen af et vandret antenneplan an
bragt med en mast i centrum. Antennens form
svarer til formen af et Malteserkors, og be
står af et kvadrat, hvor hver sidelængde er
en halv bølgelængde, men hvor hjørnerne er
afbrudt af en kvart bølgelængde lang hårnål.
Tilføres fra en symmetrisk feeder (f. eks. en
300 ohm twinlead-feeder) højfrekvenseffekt i
punkterne A-A, bliver fordelingen — når fre
kvensen svarer til antennens afstemning (side
længde lig en halv bølgelængde) i et givet øje
blik den, som fremgår af plusser og minusser
samt pile. De modstående sider er i modfase
(med ½ bølgelængde afstand) og forstærker
Fig. 7. Monteringen under chassis’et. Her ses filtret,
ca. 2 db mere end en dipol. Til gengæld fordenøglerelais og gløde- og spændingsledninger.
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Fig. 8. Malteserkors-antennens princip og et
stråler-diagram i forhold til et dipol-diagram.

les effekten på to gange to modstående sider,
d. v. s. med et fald på ca. 3 db, således at en
rundstråler, udformet som vist, til alle sider
giver ca. 1 db mindre ståling end maksimal
strålingen fra en dipol med længde svarende
til Malteserkorsets sidelængde. På figuren er
indtegnet formen af en dipols strålingsdia
gram, det kendte 8-tal, samt — lidt forstørret
og lidt skævt — et rundstrålerdiagram, (fak
tisk svarende til et målt diagram fra en to
plans-antenne). For at få mere ud af Malteser
kors-antennen, er det nødvendigt at bygge den
i to eller flere planer. Antennen for OZ7IGY
er bygget i to planer, og fasesystemet mellem

Fig. 9. Et af de to antenneplaner, set ovenfra. Anten
nerørene er slagloddet til masten, et strålerør (elek
trikerrør). Punkterne A-A er tilslutningspunkter for
faseledningerne mellem de lo antenneplaner.

antenneplanerne er helt symmetrisk (hvilket
er meget vigtigt). Afstanden mellem planerne
er ca. 0,7 bølgelængde, hvilket skulle være den
gunstigste afstand, og skulle give en forstærk
ning på ca. 5 db. Ved målinger i forhold til en
dipol, udført ved 432 MHz, og med bedst mulig
tilpasning for begge antenner, fandtes en for
stærkning for toplans antennen på 4 db over
dipolen. Formen af strålingsdiagrammet kan
varieres betydeligt ved opstemning af anten
nens „hårnåle“.
Malteserkors-antennen for 70 cm bølgelængde bliver jo ikke ret stor. Dette er en stor
fordel ved arbejdet på høje frekvenser. In
teresserer man sig for antennekonstruktioner,
er cm-området et fund for amatører.
Materialerne til en toplans antenne består
af ca. 2 meter elektrikerrør, 4 stykker 6 mm
kobberrør, hver ca.155 cm lange, lidt 3 mm
kobbertråd samt noget blød kobberplade til
kortslutningsbøjler. Feederen, skal være coaxialkabel af god kvalitet og kan i konstruktio
nen føres gennem den hule mast. Tilkoblingen
er omtrentlig symmetrisk.
Et antenneplan, med
alle nødvendige mål,
ses af fig. 9. Som det
ses, kan de to kobberrør i
hvert antenneplan stik
kes gennem sideliggen
de huller i stålmasten
og slagloddes. Derpå
bukkes rørene nøjag
tigt svarende til de op
givne mål, og kortslut
ningsbøjlerne for „hårnålene“
sættes
på
plads. De fire bøjler i
hvert antenneplan be
nyttes til indstilling af Fig. 10. Skitse af mast
to antenneplaner
antennen til maksimal medogdefaseledningerne.
forstærkning og bedst Bemærk, at antennen er
mulige
rundstråling.
helt symmetrisk.
Indstillingen foretages
ved tilkobling til en 70 cm-sender, samt ved
hjælp af en feltstyrkemåler, der består af en
krystaldiode med 15 cm lange antenner til hver
side, og koblet gennem to små drosselspoler, f.
eks. 6 vindinger monteringstråd, 5 mm inderdiameter, til et 0,5 mA måleinstrument.
Mellem de to antenneplaner lægges faseled
ningerne som angivet i fig. 10, og tilkoblingsbøjlen midt mellem antenneplanerne, fæstnes
til masten (slagloddet). Tilkoblingen af feeder
ses af fig. 11, og loddepunkterne er tydeligt an
givet. Det betaler sig først at sætte feederen
metallisk fast ved omvikling med monterings(Fortsættes nederst side 128)
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En Ground-plane til 10 meter i halv størrelse
Af Philip E.Hatfield, W9GFS. i QST. apr.

Oversat af OZ7BG.

I adskillige år har jeg haft en krystalstyret
modtager og tilhørende lille sender til 10 meter
til det formål at køre med de lokale og lidt DX
ved siden af. Den til fomylig anvendte antenne
var en lodret coaxial-dipol af tyndvægget alu
miniumsrør. Desværre stod den på een af en
hel flok af master, som med de tilhørende bar
duner gjorde græsslåning og andet havearbej
de til et problem. For at rydde op i alt dette
rod besluttede jeg at sætte så mange antenner
som muligt på een mast uden barduner, som
skulle stå på jorden og fæstnes op langs hus
muren. Ved tanken om at toppe masten med
5½ meter ubarduneret tyndvægget coax-dipol,
kom ideen om at ændre 10 meter antennen til
et arrangement af mindre dimensioner.
Den store popularitet, som spole-belastede
antenner nyder, bragte straks denne konstruk
tionsform på tanke, men da jeg ikke kunne
finde på nogen måde at gøre det med en eoaxdipol, og jeg ønskede lodret polarisering, var
ground-plane antennen det eneste logiske svar
på mit problem. Et hastigt overblik over litte
raturen viste een spoleforkortet groundplane
— brugt på en radiofonistation. Opmuntret
heraf startedes projektet.

Jeg havde nogle 8-fods længder af 5/8 u. d.
aluminiumsrør og desuden nogle bakelitrør på
3/4" u. d., som passede tæt over aluminiums
rørene. hvorved nogle af antennens dimensio
ner automatisk var bestemt. Det syntes, som
om radialerne lavet parvis ud i eet stykke af
en 8-fods længde rør og med en belastnings
spole i hver ende, ville være nemmere at mon
tere end separate 4 fods længder med spolerne
ind mod midten. Et 6½" langt bakelitrør blev
skudt ½“ ind på hver ende af et 8 fods alumi
niumsrør, og bakelitformene fyldtes med et
enkelt lag emailleret kobbertråd, og resonans
frekvensen checkedes af med gitterdykmetret.
Efter at have prøvet adskillige trådtykkelser,
valgtes 1,6 mm som den tykkelse, der gav
resonans på 28 Mc. To af disse elementer fabri
keredes, hvorefter opmærksomheden vendtes
mod det lodrette element.
Hertil valgtes en 4 fods længde 5 / 8 “ u. d.
aluminiumsrør. På samme måde sori før sattes
et 5½“ stykke bakelitrør ½" ned over enden af
røret og der blev viklet forskellige spoler,
som prøvedes med gitterdykmeteret. Herunder
fik jeg den ide, at en eller anden form for kapa
citiv topbelastning ville nedsætte vindingstal

tråd, og derpå forskyde koblingspunktet for
inder- og yderleder, indtil den bedste for
stærkning af senderens effekt opnås. Anten
nen er enkel i konstruktion, og den skulle være
let at få til at virke, idet den i hele sin opbyg
ning er symmetrisk og i alle vitale punkter er
let at justere optimalt. Det er dog vel et spørgs-

mål, om ikke de fleste
straks vil gå over til at
konstruere
retnings
antenner,
som
for
432-438 MHz kan byg
ges i mange planer og
med mange elemen
ter. Men rundstråleren er let at have med
at gøre, og den høres
som omtalt i indled
ningen godt i alle ret
ninger, hvor modta
gere har været i gang.
Fig. 11 viser et billede
af antennen opsat på
OZ7IGY ! s
antenne
platform.
For 2m kan en Mal Fig. 12. Malteserkorsan
teserkors- antenne la tennen i position på
platf ormen på siloen i
ves af kobbertråd, f.
Sydhavnen.
eks. 2mm tråd, der
monteres på et trækors anbragt vandret. „Hår
nålene" kan strammes ind langs trækorsets fi
re udragende pinde. Målene skal være ca. 3
gange de i fig. 9 nævnte.

Mast (ståtrør)

70Ω
coaxialkabel
(kan føres gennem masten ned)
loddes

Fig. 11. Koblingsgaflen fra
faseledningerne med til
kobling af coaxfeeder.
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Antennen i stilling på toppen af masten.

let på spolen og hermed tabene i den. Forskel
lige former herfor blev prøvet og slutresultatet
blev en potte lavet af et 9“ stykke 3“ nedløbs
rør.
Montage og tuning.
Antennen samledes på en plade med gevind
fatning for 3 / 4 “rør som basis og radialerne
monteredes den ene over og den anden under
pladen. De spændes fast med 1/4“ galvaniserede
skruer. Det lodrette element fæstnes på en alu
miniumsvinkel med to svære stand-off isola
torer. Vinklen spændes også fast på bundpla
den. Et coax-stik sattes på en anden alumini
umsvinkel, som fæstnes på den første vinkel,
og det lodrette element forbindes hertil med
et kort stykke svær tråd.
Afstemningen af antennen gjordes ved at
måle standbølgeforholdet på RG 58/U kablet,
som først brugtes til feeder og tage vindinger
af spolen på det lodrette element, indtil en
minimumsværdi
opnåedes
i
standbølgefor
hold. Da dette ikke kunne komme under 2:1
med det benyttede kabel, var det nødvendigt
med en tilpasning, som fremstilledes af et
stykke RG8/U 5’ 8“ langt mellem antennen og
RG59/U fødekablet, som så benyttedes i stedet
for RG58/U.

Fig. 2:
SWR/Frekvens efter justering af spolen i det
lodrette element og installation af en 52 ohm kvartbølge tilpasningstransformer mellem antennen og
75 ohms feederen.

DETAILS - VERTICAL ELEMENT LOADING COIL

Fig. 1:Konstruktionsdetailler.

Kurven over standbølgeforholdet i relation
til frekvensen skal ikke tages for alvorligt, da
målebroen ikke er for fin, men den viser alli
gevel, at antennen kan arbejde tilfredsstil
lende over en stor del af 10 meter båndet.
Det er muligt, at større båndbredde kunne
være opnået ved at pille ved spolerne på radia
lerne. Antennen vil sikkert kunne laves på
samme måde til de andre bånd, men det har jeg
ikke prøvet endnu.
STORE FYNSKE RÆVEJAGT 1958
kalder også i år på alle rævejægere landet
over til til at deltage i ovennævnte jagt, der af
holdes:
Lørdag den 28. juni kl. 22,05—01,05.
Søndag den 29. juni kl. 9,05—12,05.
Sendetider: de sædvanlige.
Kort: Generalstabskort Svendborg:
1:100.000.
Deltagerkort og program å 10 kr. (for begge
jagter) bestilles hos: OZ3XA, A. Hjort, Vester
bro 77, Odense, senest den 23. juni.
Præmier til både jægere og observatører.
Vi glæder os til at se rigtig mange nye an
sigter — de gamle svigter ikke.
Efter jagten søndag samles jægerne på Ørbæk
Kro, hvor vi spiser den medbragte madpakke.
Efter maden præmieuddeling.
NB. Ræven ligger ikke i hus, så pse — vis hen
syn til privat ejendom.
Velkommen — God jagt — På gensyn.
Odense afdelingen
Husk! 5. oktober afholder vi Danmarksmester
skabet. Nærmere program.

129

Skriftlig teknisk Prøve for Radioamatører (Nr. 9)
Ved OZ2KP.

Ved Overgangen til de nye Licensbestem
melser, har den supplerende tekniske Prøve jo
ogsaa faaet Navneforandring, og som Følge
deraf vil jeg fra og med dette Nummer benytte
ovenstaaende nye Overskrift. Af praktiske
Grunde vil dog den fremadskridende Numme
rering blive bibeholdt. Prøven blev afholdt den
31. Maj, og idet jeg som sædvanligt gør op
mærksom paa, at følgende Besvarelse ikke maa
betragtes som en officiel Facitliste, gaar jeg
over til Opgaverne.
1.
Tegn Diagram af en saakaldt Clapp Oscil
lator og forklar, hvorfor denne Oscillator giver
Mulighed for større Frekvensstabilitet end f.
Eks. ECO eller Colpitts.
Svar: Se Fig. 1. Ved at gøre C1 og C2 meget
store i Forhold til den foreliggende Frekvens
(og i Forhold til C) løsnes Koblingen mellem
Røret og den frekvensbestemmende Kreds LC. Derved nedsættes Rørets Indflydelse væ
sentligt, og herpaa beror Clapp-Ocsillatorens
store Frekvensstabilitet, idet man dog for at
opnaa størst muligt Q i Kredsen bør gøre For
holdet L/C saa stort som praktisk muligt, idet
Kredsens Egenskaber herved nærmer sig til et
Krystals.

2.
Tegn Diagram af en Højspændingsensret
ter (Dobbeltensretter) for 800 Volts Udgangs
spænding. Ensretteren skal yderligere kunne
afgive en ved hjælp af Glimlampe stabiliseret
Spænding paa 100 Volt ved 20 mA ydre Belast
ning. Stabilisatorrørets gunstigste Stabilise
ring opnaas ved en Strøm gennem Røret paa
50 mA ved 100 Volt. Angiv Værdien af den
nødvendige Faldmodstand til Stabilisatorrøret
samt Watt-tabet i Modstanden med og uden
den ydre Belastning paa 100 Volts Udgangen,
idet Glimrørets Spænding forudsættes at for
blive konstant.
Svar: Se Fig. 2. Da ensretteren skal arbejde
med en spænding over hvad man kan byde et
Dobbelt-Ensretterrør maa den udføres med to
Enkelt-Ensretterør i push-push Kobling. Da
der eventuelt vil blive benyttet Kviksølv
damprør (ikke vist i Tegningen) er Ensretteren
udstyret med separat Glødestrømstrafo T1 der
er beregnet at skulle startes først ved Hjælp af
Afbryderen Al, medens Anodespændingstrafoen T2 ikke maa startes med A2 før Katoder
ne i Rørerne er varme. T2 skal i belastet Til
stand afgive en effektiv Spænding paa mindst
to Gange 800:0,9 eller ca. 2 X 900 til 950 Volt af
hængig af Tabene i Rør og Filter. For at skaane Katoderne og opnaa den bedste Udnyttelse
af Trafoen, er Filteret udført med Drossel-Ind
gang, der eventuelt kan laves med en „svingchoke“ for at faa en mere belastningsuaf
hængig Spænding. Ønskes der en bedre Filtre
ring kan der indskydes endnu et L-C Led. Der
er ikke indtegnet separat bleeder-modstand
idet Rp sammen med Glimrøret danner en
saadan. Beregning af Rf : Spændingsfald = 800
- 100 = 700 Volt. Strøm = 50 mA (Glimrøret)
+ 20 mA (Belastningen) = 70 mA altsaa R = E
: I =700 : 0,07 = 10.000 Ohm og Watt-tab =
700 • 0,07 = 49 Watt. Dette bliver naturligvis
det samme enten den ydre Belastning er til
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eller ej, idet Glimrøret i sidste Tilfælde jo skal
optage den overskydende Strøm (ellers virker
det jo ikke spændingsstabiliserende) men der
ligger jo en Fælde i Spørgsmaalet, og der skal
vel nok være nogle, der er gaaet i den. Lad os
saa haabe at P & T skriver det paa EksamensNervøsitetens Konto.
Tegn Principdiagram af en Opstilling for
Frembringelse af frekvens- eller fasemodule
rede Svingninger. Hvad er Forskellen mellem
frekvens- og fasemodulation.
Svar. Da der i Spørgsmaalet er givet valget
mellem to Muligheder har jeg i Svaret med
taget dem begge, idet Fig. 3 viser Princip-Dia
gram for FM og Fig. 4 tilsvarende for PM. For
en Ordens Skyld tilføjes at et FM-Signal kan
ændres til PM, og et PM-Signal kan ændres
til FM ved at foretage passende Ændringer i
Modulationsforstærkerens
Frekvensgang. For
skellen mellem de to Modulationsarter kan
kortest defineres saaledes: Ved Frekvens-Modulotion er Frekvenssvinget uafhængigt af
Modulations-Frekvensen, men ved Fase-Mo
dulation er det Modulations-Indexet (Fase
svinget) der er uafhængigt af ModulationsFrekvensen.
4. Angiv paa Eg — la Karakteristikken for
et Forstærkerrør Arbejdspunktet ved hen
holdsvis Klasse A, B og C Forstærkeropstilling.
Svar. Se Fig. 5 hvor de ønskede Arbejdspunkter er angivet for de 3 klasser. Kommen
tarer skulle vist være overflødige.
5. Hvor stor er strømmen gennem en 2 uF
Kondensator der tilsluttes 220 Volt Veksel
spænding.
Svar. Da der ikke er angivet Frekvensen for
den anførte Spænding gaar jeg ud fra, at der
menes 50 Hz, og kan da opstille fig. Beregning,
idet det tillige anages, at Kondensatoren er
tabsfri.

6.
En midtpunktsfødet Halvbølgeantenne
ønskes benyttet i Forbindelse med en 600 Ohms
Fødeledning fra Senderen. Anfør et Eksempel
paa, hvorledes der kan opnaas Impedanstil
pasning mellem Fødeledning og Antenne.
Svar. I almindelighed vil man vel nok i hvert
Fald i HF-Omraadet foretrække at benytte en
600 Ohm feeder, som afstemt Fødeledning, men
ifølge Opgavens Ordlyd maa denne løsning an
ses for udelukket. Der kan da efter min Mening
komme følgende Muligheder i Betragning:
a) En kvartbølgelang Fødeledning med
b) En T-Tilpasning som vist i Fig. 6.
c) En 3-foldet Dipol som vist i Fig. 7. Denne
skulle have en Impedans i Fødepunktet paa
ca: 73 * 3 2 = 657 Ohm hvilket ganske vist ikke
giver fuldstændig Tilpasning, men paa den
anden Side kun et swr paa 657 : 600 = 1,09
hvilket i Praksis er fuldt tilfredstillende.

Fig. 6.

Fig. 7.
Fig. 3.

7.
En Højttalertransformator, hvis Sekun
dærvikling er belastet med 5 Ohm, har paa
Primærsiden Udtag paa Midten og paa V4 af
Vindingstallet. Forholdet mellem Primær- og
Sekundærviklingens Vindingstal er 100 : 1.
Hvilke forskellige Impedanser kan opnaas paa
Primærsiden?
Fig. 4.

(se side 132)
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Svar. For at løse denne Opgave benytter vi
os af Formlen

100:1 —75:1 — 50:1 og 25:1. Ved Kvadrering af
disse Forhold og Multiplikation med Zu = 5
Ohm faas da følgende Værdier for Zi 50.000 —
28.125 — 12.500 og 3.125 Ohm.
8.
Anfør og forklar en praktisk Opstilling til
en omtrentlig Bestemmelse af en Svingnings
kreds Godhed Q.

Fig. 8.

Svar. Se Fig. 8. Gen. er en Generator for
konstant strøm ved variabel Frekvens, og RV
et Rørvoltmeter for HF. Ved at variere Gene
ratorens Frekvens omkring Kredsens Resonnansfrekvens, findes denne ved største Udslag
paa RV. Dettes Størrelse og Frekvensen f 0
noteres. Derpaa findes de to Frekvenser fi og
f 2 under og over fo ved hvilke Spændingen af
læst paa RV er 0,7 Gange Spændingen ved fo
9.
Angiv nogle af de vigtigste Forholdsregler
for Undgaaelse af Parasitsvingninger i Sen
dere.
Svar. Til bekæmpelse af VHF-Parasitter for
synes alle stejle Rør i Senderen, specielt de der
arbejder med høje Spændinger, med Parasit
stoppere bestaaende af Kulmodstande eller
UHF-Drosler, eventuelt en Kombination af
begge i Forbindelse til Styregitter, Anode og
eventuelt
ogsaa
Skærmgitteret.
Parasitstop
perne maa anbringes saa nær de paagældende
Elektroder som muligt, d. v. s. direkte paa Rør
fatningens Kontakter mellem disse og de øvrige
Forbindelser til Røret. For at forhindre Opstaaelsen af LF-Parasitter maa det endvidere paa
ses at eventuelle HF- Drosler i Forbindelse
med Rørkapaciteter m. v. ikke kan danne af
stemte Kredse, der kan faa Røret til at gaa i
Sving som TPTG Oscillator paa høje LF-eller
lave HF Frekvenser og ved den deraf følgende
Modulation af den udsendte HF frembringe
utilsigtede Sidefrekvenser, der kan foraarsage
at Senderen kan findes paa flere Steder i Para
sit-Frekvensens Afstand paa Baandet. Ende132

lig maa man ved Senderens Opbygning serge
for ved Placering og Afskærmning at forhin
dre utilsigtet Tilbagekobling der ogsaa kan
være Aarsag til Parasitter.
Udover de allerede i Teksten givne Kom
mentarer til Opgaverne vil jeg blot sige. at jeg
finder, at Nr. 8 falder lidt væd siden af. hvad
man med Rimelighed kan forvente, der bliver
spurgt om. Det er formodentlig de færreste,
der giver sig af med at maale Qet paa en
Kreds, og personligt ville jeg ogsaa mene. at
man hellere maa benytte Tiden til at beregne
Kredskonstanterne saaledes at man kan regne
med at opnaa det ønskelige Q, men det er na
turligvis en Smagssag. løvrigt mener jeg, at
man om dette Sæt Opgaver kan sige det sam
me, som jeg skrev sidste Gang, og endelig at
Sværhedsgraden maa siges at være af samme
Størrelsesorden, men derfor kan andre jo godt
være af en anden Mening. Det er mit Haab, at
fremtidige Eksaminander vil kunne faa Ud
bytte af denne Gennemgang. 73 d e O Z 2 K P

Ein universelles Antennenfilter.
Funkschau 1958 nr. 10
Artiklen bringer en konstruktionsbeskrivelse al et
universal-antennefilter, ved hvilket det skulle være
muligt at tilpasse forskellige former for modtager
antenner
til
forskellige
modtager-indgangsimpedan
ser. Filtret består i princippet af forskellige spoler
samt to var. kondensatorer. Filtret indeholder des
uden sende-modtagerelæ.
Q-Multiplier fur KW-Empfånger.
Af H. Hoschke, DL1AU, Funk-Technik 1958, nr. 8.
Forfatteren omtaler et såkaldt „Q-Multiplier“ fil
ter. som skulle være en erstatning for de amindelig
kendte krystalfiltre i amatørmodtagere. Der henvi
ses til den kommercielle modtager type „Køln 52 a“.
Grenzempfindlicher Konverter fiir das
145-MHz-Amateurband.
Af K. G. Lickfeld, DL3FM. Funk-Technik 1958, nr. 9
Der vises diagrammet for en 2 m konverter med
rørene E88CC, EI 8OF, E88CC. Indgangen er en kaskodekobling med E88CC. Blanderrøret er EI 8OF og
oscillatorrøret er den ene halvdel af det andet E88CC.
Oscillatoren er krystalstyret på 45 MHz, mens den
anden triode virker som „Trippler“, og afgiver 135
MHZ til blandingsrøret. Udgangen er linkkoblet til
et MF-trin (9—11 MHz). Anodespændingen er stabili
seret ved hjælp af 108 Cl. Støjtallet angives til F — 1,8
Artiklen slutter med litteraturhenvisninger. Artiklen
fortsættes i Funk-Technik nr. 9 med diverse spole
data og chassismål.
Måtningar med Q-meter.
Af ing. John Schroder. Radio och Television 1958 nr. 4
Artiklen forklarer ret indgående, hvorledes et Qmeter kan benyttes, specielt med henblik på det selv
byggede instrument fra firmaet „Heath Co“, som var
beskrevet i nr. 2.
Bladene kan fås gennem Intrapress.

Nr. 46. Hvis man vil rulle sig ud og anskaffe
sig et Oscilloscope, hvilken Type vil De da an
befale, eller rettere, hvad skal man forlange af
et saadant Instrument? Jeg kan vanskeligt fo
restille mig, at man kan faa en Kurve med Fre
kvens 145 MHz at se, for slet ikke at tale om
Uregelmæssigheder (Overtoner) paa samme.
Svar. For at tage sidste Spørgsmaal først
maa jeg indrømme, at jeg aldrig har været
præsenteret for en „Graf“ hvis Kipgenerator
kunde gaa op til 145 MHz, hvilket jo vil være
nødvendigt for at kunne se en enkelt Periode
af en Svingning paa denne Frekvens, men jeg
skal tilføje, at jeg heller ikke kan se Nytten
heraf, det vil sikkert være lettere ved Hjælp af
en dertil indrettet Modtager eller for Formaa1 et indrettet Gitterdykmeter anvendt som Absorptionsmaaler at konstatere om der er har
moniske af Frekvensen i Kredsen. Angaaende
første Del af Spørgsmaalet maa jeg desværre
afstaa fra her at give andet Svar end, at det
ganske afhænger af, hvad man har tænkt sig
at ville bruge Apparatet til. Drejer det sig blot
om Modulationskontrol ved AM, behøver man
jo ikke stort andet end Røret, ved Forstærkerundersøgelser skal man ogsaa helst have en
Kipgenerator til Disposition, til Trimmebrug
kræves endvidere en eller anden Form for fre
kvensmoduleret Maalesender (Wobbulator) o.
s. v., saa det er faktisk umuligt at give en Norm
for, hvad „Grafen" skal kunne klare.
Nr. 47. I OZ 1954, Side 59, anføres, at et LLed (Filter) skal drives af en Generator med
indre Modstand Nul. Mon det ikke tværtimod
skal være uendelig stor Modstand.
Svar. Nej, det skal det ikke. Hvis Generato
ren har uendelig stor Modstand, kan den jo
ikke aflevere noget til en ydre Belastning. Be
mærk dog ogsaa, at der endvidere staar „2“ for
at virke som vist paa Kurverne “ og i Fortsæt
telsen „dette er ofte upraktisk", det havde
maaske været rigtigere at skrive: da dette er
ugørligt o. s. v.
Nr. 48. Mon ikke alle de L-Led, der er vist
Side 60 uden Ind- eller Udgangsmodstande teo
retisk fordrer Z — uendelig?
Svar. Jeg forstaar ikke rigtig Spørgsmaalet,
da der jo kun er vist to Led uden Afslutnings
modstand, og for begge disse er jo angivet ka
rakteristisk Impedans uendelig.

Nr. 49. Artiklen, omtaler π-Led som „kon
stant k-Led“ men nævner ikke Muligheden for
Transformation af Impedanser. Det gør deri
mod OZ 54, Side 113, hvor der anføres 2 π-Led
(er det en Trykfejl, at der staar eta?) Er de an
førte Talværdier rigtige?
Svar. Angaaende første Del af Spørgsmaalet
kan jeg kun sige til Forsvar for Forfatteren, at
det jo er umuligt at faa alt med i en forholds
vis kort Artikel. Med Hensyn til anden Del, er
det en Trykfejl, at der staar η i Stedet for π
ligesom der i venstre Spalte Side 113 6. Linie
fra neden skal staa Fig. 4, ikke Fig. 3.
Jeg har ikke regnet Tallene efter, men væl
ger i Stedet at give Formlerne til Beregning af
disse, saa kan dels De selv benytte disse til at
regne efter, og dels kan andre Læsere maaske
faa Fornøjelse af dem til at beregne andre fore
liggende Tilfælde.
Vi sætter Indgangsmodstanden = R1 og Ud
gangsmodstanden = R2. Indgangskapaciteten
— C1 og Udgangskapaciteten = C2. Selvinduk
tionen = L og Godheden = Q. Man har da:

Naar de forskellige Reaktanser er beregnet
ved Hjælp af disse Formler, beregner man
Værdierne af C og L ved Hjælp af de alminde
lige Formler

hvor f indsættes i MHz.
Nr. 50. I Anodeledningen paa den i Fig. viste
Modulator vil der findes en Bærefrekvens og
dennes to Sidebaand. Dette Signal ledes ad to
Kanaler: 1) til Transformatoren T, hvor Signa
let efter at være koblet til Sekundærsiden er
blevet fasedrejet 90° og 2) Signalet, der føres
den anden Vej og ikke fasedrejes, idet Fase
drejningen over Kondensatorerne C giver beg
ge Signaler samme Drejning i samme Retning.
I hver Kanal er indskudt en Diodedetektor, der
begge følges af hver sit lavpasfilter med sam
me Konstanter i de to Grene. Spørgsmaalet er
nu: vil der være en Faseforskel paa 90 mellem
Spændingerne ved de to LF-Kanalers Termi
naler?
133
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Svar. Saa vidt jeg kan se Ja, men det fore
kommer mig rigtignok at være en noget kom
pliceret Metode til at opnaa det ønskede Re
sultat. Hvis Formaalet er at opnaa den omtalte
Fasedrejning til Anvendelse i en ESB-Sender,
tror jeg, det vil blive lettere at opnaa det øn
skede Resultat ved Hjælp af et normalt DorneNetværk.
Nr. 51. Vil det være muligt uden særlige For
anstaltninger at benytte fælles Fødeledning

OZ4JJ fylder 70 år.
OZ4 „Jørgen Jyde" kan
22. juni fejre 70 års fød
selsdag og ved årets slut
ning tillige 25 årsdagen
for sin indmeldelse i E.
D. R.
Lige siden 1933, da 4JJ
„gik ind 4 4 , har arbejdet
for
foreningen
været
ham en hjertesag, og
med ukuelig energi har
han talt E. D. R.s sag, så
snart der var lejlighed
dertil. Jørgen kendes må
ske bedst af de „gamle 4 4
fra midt i trediverne.
Dengang var han en
sikker gæst ved generalforsamlinger, stævner m. m.
og også meget aktiv fra 80 m. I den lange pause, som
krigen og besættelsen beredte de danske radioama
tører, var Jørgen en af dem, som måtte vandre i tysk
koncentrationslejr for sine „ugerninger 4 4 . Freden
bragte os dog Jørgen levende tilbage, men opholdet
i det „fremmede 4 4 bevirkede alligevel, at Jørgen ikke
siden helt har været den „gamle 4 4 — helbredsmæssigt
set —. Det har således knebet for ham at genoptage
den så brat afbrudte æteraktivitet, men til gengæld
har hans utrættelige arbejdsvilje været sat ind i det
lokale afdelingsarbejde. I mange år har 4JJ således
været afdelingens kasserer, hvilket hverv han har
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for to Fjernsynsantenner, af hvilke den ene
passer til Kanal 4 og den anden til Kanal 10?
Svar. Ja. forsaavidt begge Antenner har
samme Impedans i Fødepunktet og at denne er
lig Fødeledningens Impedans, skulde der ikke
være noget i Vejen for, at det kan lade sig gøre,
men det vil være nødvendigt først at sikre sig,
at Tilpasningen er i Orden for hver Antenne
for sig, før de forbindes til samme feeder.
Spørgsmaal til Juli Nummeret bedes afsendt
til mig senest 25. Juni.
73 de OZ2KP.
røgtet med stor nidkærhed. Jørgen har altid „siddet
hårdt“ på pengekassen, og måske dette er en af grun
dene til, at afdelingens økonomi altid har været god,
og som bl. a. har resulteret i, at afdelingen, som den
eneste afdeling i landet, idag kan prale med at have
bygget eget hus.
Det lune, jyske smil har altid været karakteristisk
for „Jørgen Jyde“, og man opdager hurtigt, at andre
gode, jyske egenskaber, såsom djærvhed, trofasthed
og hjælpsomhed også findes i rigt mål hos 4JJ. Han
er en ærlig, munter og god kammerat, som man under
alle forhold kan have tillid til og stole på. Ja, — det
er mænd af Jørgens støbning, der danner det solide
grundlag, hvorpå E. D. R. hviler, og trods de 70 år
har han stadig den rigtige „gnist 1 4 i behold.
Vi ønsker dig hjertelig til lykke — Jørgen — og
gid at du endnu i mange år må beholde „gnisten 4 4 til
glæde og gavn for såvel vor forening og afdeling som
for alle dine OZ venner landet over.
OZ3FM.

Husk at
i følge EDRs vedtægter § 12 skal forslag til HBbestyrelsesmedlemmer indsendes senest den
20. juli til formanden for EDR. OZ6PA. sam
men med en tilkendegivelse fra den opstillede
kandidat om, at han er villig til at modtage
valg, altså senest 20. juli.
OZ5RO Sekretær.

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

Vedrørende diplomansøgninger
Foranlediget af den glædelige kendsgerning at an
tallet af diplomansøgninger er stadigt stigende, et ak
tivitetstegn. der må påskønnes af alle, der har inter
esse i bevarelsen af vore bånd, ser Tr. Department
sig nødsaget til fra 15. juni d. å. at revidere de hidtil
gældende bestemmelser vedr. ansøgninger om diplo
mer.
Grundet på antallet af ansøgninger bortfalder såle
des bestemmelsen om, at diplomer skal indsendes så
ledes, at de er Tr. Dept. i hænde omkring d. 15. i hver
måned.
Fremtidigt kan man indsende efter behov. Dog skal
der forinden rekvireres det til ansøgningen nødven
dige skema, foreløbig for følgende diplomer:
o) DXCC — WAS — WAZ — WAC — WBE —
OZ-CCA — WASM I — WASM II — WBC
o) Skema skal også rekvireres for endorsement til
DXCC.
For alle andre certificater end de her nævnte skal
ansøgningen ledsages af ansøgeren udfærdiget liste i
to eksemplarer med call, dato, tid, frekvens og rap
porter for de forbindelser, der anvendes til ansøg
ningen.
Endvidere skal der vedlægges afgift i overensstem
melse med nedenstående liste.
for DXCC (100 kort) 14 IRC’s + 4 IRC’s for hver
følgende 25 kort.
for WAS 8 IRC’s.
for WAC d. kr. 1,50.
for WBE check til en London Bank på 7sh 6d, hertil
kommer Tr. Dept.s udlæg, der vil blive opkrævet
efter leveringen af diplomet.
for WBC 5 IRC’s + Tr. Dept.s udlæg,
for WASM I d. kr. 15,00.
for WASM II d. kr. 5, 00.
for OZ-CCA II d. kr. 2,00.
for OZ-CCA I d. kr. 5,00.
Såfremt ansøgningernes fremsendelse til udstede
ren ønskes anbefalet, må deraf følgende forhøjelse af
afgiften vedlægges.
GI. Hasseris, den 1. juni 1958.
Børge Petersen, Tr. Manager.
„Østersø-ugen“.
I den nordlige del af den østtyske republik, nær
mere betegnet i Rostock-omraadet, hvor der bygges
en ny havn, og hvor der er et stort værft samt en

stor fiskeri-industri, vil der i 1958 og hvert år frem
over blive afholdt en „Østersø-uge“.
Centralledelsen for selskabet for sport og teknik
har i den anledning besluttet at udsende et radioamatør-certificat, der vil blive benævnt Sea of Peace
(SOP) med det formål at styrke venskabet mellem
alle kortbølge-amatører i landene ved det baltiske
hav.
Dette certificat har følgende krav:
1. SOP-certificatet kan opnås af amatører overalt i
verden, og er afgifts- og portofrit.
2. For dette certificat tæller alle forbindelser opnået
i løbet af juli måned 1958 (1.—31. juli 1958) måneden
for „Østersø-ugen“.
Det er nødvendigt at have haft forbindelse med 10
lande ved det baltiske hav.
Prefixerne er: OZ, LA, SM, OH, UA1, UP2, UR2,
UQ2, UA2, SP, DL/DJ og DM.
3. Ansøgerne må indsende en liste med følgende data
for de ti forbindelser:
Kaldesignal - dato - tid - frekvens - RST eller RS.
Listen skal attesteres af ledelsen for den pågælden
de amatørforening, radioklub eller diplom-mana
ger.
4. Forbindelser på alle bånd tæller til certificatet. Det
er tilladt at arbejde enten cw eller fone — eller
begge dele. Rapporten må ikke være lavere end
RST 338 eller RS33.
5. Ansøgninger om „SOP“ sendes til Central Board of
the Society for Sports and Tecnics via DM-Contestbureau, DM2ABB. Schwerin, Mecklenburg. Post
Box 185. Ansøgningerne kan indsendes indtil d. 31.
okt. hvert år. Sidste dag i 1958 er d. 31. okt. 1958.
6. Måneden for „Østersø-ugen“ vil blive meddelt
hvert år til alle amatør-organisationer.
7. Indehavere af „SOP“ certificatet vil modtage en
sticker til certificatet hvert efterfølgende år, han
eller hun opnår de krævede ti forbindelser.
8. Certificat-kommissionens afgørelser er endelige.
Andorra igen.
I løbet af den første uge af juli 1958 vil det påny
være muligt at få forbindelse med Andorra, endda
på samtlige ordinære bånd samt på 72 og 144 MHz.
Kaldesignal bliver PX1FC. Stationen betjenes af
ON 4AU - F 8FC - F 8JD og F9RS. QSL kun via UBA i
Bryssel og ikke direkte.
Wrangel-øen.
DX’ere må have opmærksomheden henledt
UAOKSI og UAOIJ og lægge særligt mærke
QTH’en, idet begge stationer skal befinde sig
Wrangel-øen.

på
til
på

VK3ZL-testen.
I årets VK/ZL-test blev OZ3FL bedste OZ på cw
med 1020 p. OZ 1W fik 525 og 4FF ialt 400 p.
På fone var 3FL eneste OZ på resultatlisten.
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Dipiome de Quebec.
Fra VE2AFC har vi modtaget følgende:
Indlagt findes et eksemplar af det nye diplom ud
stedt af Radio Club of Quebec. Det benævnes D. V. Q.
— fransk forkortelse for Dipiome de la ville de Que
bec. Quebec City Dipioma.
For at opnå dette, må hver ansøger give bevis for
at have kontaktet mindst fem forskellige stationer i
Quebec, for andre lande end Canada og USA er 3 for
bindelser nødvendige. CW eller fone eller en blan
ding af cw og fone gør ingen forskel for opnåelsen af
dette certificat.
Send log-uddrag og 1 IRC til Alex. Desmeules.
VE2AFC, 186 Aberdeen str.. Quebec City. Canada.
Deres ærbødige
sign, Alex. Desmeules. VE2AFC.
DX-manager.
Aktivitet pa Gotland.
Vor gamle ven SM1BVQ. Bjørn, skriver til os:
Dr. om.
Har i den seneste tid hørt mange hams beklage sig
over vanskeligheden med at få QSO (og QSL) med
SMl-Gotland. (Lån I).
De fleste breve kommer fra DL, G og W, men har
også fået mange fra de nordiske lande — selv SM. Hi.
Jeg bliver QRV fra Gotland i sommer fra d. 10 6 til
d. 20/8 og tænker da at være i gang på bestemte tider
for WASM-interesserede.
I første række: hver tirsdag med begyndelse d. 10/6
fra kl. 21.00 til 23.00 GMT på 3,5 og 7 mc/s, (mest 3,5).
omkring 3550 kc/s resp. 7025 kc/s.
Meddeler også denne „Skedtid“ til DARC-RSGB m.
fl. men håber at kunne give mange OZ-stns points
for WASM (og WPX).
Best 73 es gd luck
sign. Bjørn/SMIBVQ.
Trucial Oman.
Efter sigende skal stationer i Trucial Oman fremti
dig have kaldesignaler begyndende med VS90 — men
det er endnu kun efter „sigende 11 .
Har du haft CR4-QSO’s i maj og juni?
På alt for sent tidspunkt for en rettidig offentlig
gørelse har vi fået reglerne for et certificat, der ud
sendes i anledning af 100-års-dagen for oprettelsen af
byen Praia.
Såfremt I har haft forbindelse med mindst tre CR4stationer i Praia i perioden fra 14. maj til 13. juni
1958.
Stationerne i Praia er følgende: CR4AD - CR4AE CR4AM - CR4AN - CR4AO - CR4AQ - CR4AR og
CR4AU.
De tre QSL-kort samt 2 IRC’s sendes Inden d. 15
juli 1958 til Mr. Luis do Quental Barbosa Vicente CR4AO - P. O. Box 13. Cidade da Praia - Cabo Verde.
Nye lande for DXCC.
Ifølge DARC’s DX:MB har ARRL meddelt en ud
videlse af DXCC-Landsliste med ni nye lande. De ni
lande fremkommer ved enkelttælling af de hidtil un
der betegnelsen Leewards og Windwards sammen
fattede øer.
De fem Leewards-øer hedder:
Anquilla
= VP2H
Antiqua og Barbados —
VP2A
Br. Virgin Øer
VP2V
Montserrat
= VP2M
St. Kitts og Nevis
= VP2K
De fire Windwards-øer hedder:
Dominica
= VP2D
Grenada
= VP2G
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St. Lucia
= YP2L
St. Vincent
= VP2S
Endvidere er Lord-Hove-øen. der ligger vest for
VK2 anerkendt som selvstændigt DXCC-Umd. Alle
forbindelser efter 1945 tæller.
Derimod ophører fra 1.-6. 1958 de to øer t Caymangruppen i at tælle hver for sig. Derefter tæller Caymans sammen med Jamaica.

Ferie-lukning.
Såvel Traffic Department som QSL-centralen er lukket i juli måned, dog således at alle
forsendelser vil blive modtaget, men eventu
elle besvarelser heraf samt forsendelse af
QSL-kort kan først forventes efter 31. juli.
Børge Petersen. OZ2NU.

Selvom der er flere af indsenderne til aktivitets
rubrikken, der taler om gode forhold på særligt 21
mc/s i løbet af maj måned, er det dog stadigt det
gode gamle 20 m-bånd. der viser de fleste rapporter.
Dertil kommer, at der også findes fine dx-er iblandt
disse. Der er også nye navne på listen denne gang,
men selv synes jeg. at der er en og anden blandt del
tagerne i aktivitetstesten, der stadig holder sig be
skedent i baggrunden. Jeg nævner det her, fordi
disse må erindre, at rapporteringen her til DX-jægeren giver points til testen. Og da der for øjeblikket
er over 30 deltagere heri, efterlyser jeg venligst nogle
indberetninger til næste OZ, men husk inden 28. juli.
I selve testen er kampen ved at tilspidse sig, og
selv om OX3DL stadig ligger fint i spidsen, kæmpes
der hårdt om 2. og 3. pladsen samtidigt med, at de
rykker stærkt ind på den førende station.
Deltagerne opfordres nu til at indsende gyldige
kort, der ikke allerede er afstemplede — dette gælder
ikke mindst OZ7OF — der må have en del ustemplede
kort for forbindelser efter 1. febr. 1958.
Og samtidig opfordres alle deltagere til fremtidigt
een gang om måneden, skal vi sige til den 20. i hver
måned at foretage sådanne indsendelser, da det vil
lette arbejdet her væsentligt at kunne foretage denne
kontrol efterhånden.
Er der deltagere, der endnu ikke har fået prefixlisten tilsendt, bedes dette også meddelt.
Månedens liste ser således ud:
„ÅRETS STØRSTE DX-MAND 1958“
Sum
28
3,5
7
14
21
Nr. Call
106
16
0
62
28
1. OX3DL
0
90
34
l
13
2. OZ7SN
10
32
89
8
19
15
40
3. QZ4FF
7
57
1
0
4. OZ2KD
0
8
48
55
11
1
5
27
11
5. QZ7BG
52
16
0
0
28
6. OZ7BW
8
45
6
0
24
15
7. OZ3GW
0
45
1
9
7. OY7ML
4
12
19
40
6
4
5
12
13
9. OY1R
36
1
10
9
3
13
10. OZ1W
2
35
6
0
2
25
11. OZ5Z
33
11
0
14
12. OZ3SN
5
3
2
29
0
21
1
5
13. OZ2N
25
9
0
3
8
5
14. OZ6HS
9
23
0
1
1
19
15. OZ2NU
20
0
l
19
0
0
16. OZ1JW
20
0
(1
20
0
0
16. OZ7BQ
Aå

-

18 OZ7EX
19 OZ3XP
20. OZ5KD
21 OZ 11
21 OZ8HC
23. OZ6EG
24. OZ4FA
25. OZ41P
25. OZ9HC
27. OZ5SQ
28. OZ5PD
28. OZ9KO
30. OZ70F

0
1
7
11
0
0
2
3
0
0
16
0
0
0
4
2
10
3
0
0
1
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
1
0
0
9
0
3
0
0
1
2
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
Listen afsluttet den 29. maj 1958.
løvrigt meldes der om følgende aktivitet
løbne måned:
3,5 mc/s CW.
OZ4FF: FA9VN - OY7ML.
OZ7SN: PA - SM - OK - G - LA - OZ -

0
13
0
7
0
11
5
8
0
0
0
0
0

19
18
16
13
13
12
11
9
9
4
2
2
1

i den for-

21 mc/s CW.
OZ2KD: Wl-2-3-4-5-8 og 9. CN8DL - EK1K JA1BCO - JA7AD - VK2MT - VE8PB - ZB1LQ.
OZ3SN: W/Kl-2-3-4-6-8 og 9. LUI - PY1 - VK2ZR VE1 og 7, UB5 - UDO m. fl.
OZ4FF: FA7VN - FE8AH - FF8AJ - KG1CK SV0WY - VE8PB - VQ6LQ - OY7ML - OR4VN/Breid
Bay-Antarctic - ZL1LZ - W7GS/Wyoming - 5A5TH.
OZ6NF: FA8TT - 9K2AQ - ZB1NB - VE8PB PZ1AQ - W1 til 0.
OZ7BG: UR2BU - JA7AD og ST2AR.
OZ7BW: FA - CN8 : VK3PG - VK5DK - VE2-3, JA8AI - UA3-6-9 og 0, - W1 til 0 samt Europa.
OZ7SN: OR4VN/Breid Bay-Antarctic - QSL via
ON40N - KP4AJG og W1 til 0.

OE - DL.

28 mc/s CW.
OZ4FF: FA8ZZ - FE8AH - OY7ML - ZB1DZ og
4X4FF.

7 mc/s CW.
OZ4FF: CN8BP - FA9VN - OY7ML - PY7AGY W2AIW - W2DGW - W2DNP - W3BVN.
OZ2NU: OY7ML - ZC4PN - W2BXU - UAOAG TF5TP.
OZ6NF: Wl-0 - W7 - ZC4MA - CN2BK - 5A2TY UL7UN - PY samt Europa.
OZ7BW: Wl-2 og 4 + PY2KD.
OZ7SN: UF6AA - TF3RF - samt Europa.
14 mc/s CW.
OZ1JW: UL7GL - KV4AA - VE1 og 2, Wl-2-3 og 0.
(Dårlige antenneforhold for tiden, kun 3V 2 m over
jorden).
OZ2KD: W1 til 0 - VE5 og 7 - JA2-4-5 og 6. CN8EQ CR6CK - FB8BB - KH6AO - HND9A (Iraq) KL7CDF KM6EVK - KR6MG - KW6CE - LA2JE/P (Svalbard)
LU7AS - OY7ML - OX3UD - UG6AC - VK3HL VQ2JN - VQ3GC - VS6EC - WOBKL/KG6 - ZL4CK ZS20Q - ZS3B - 4X4II - 5A5TK og 9K2AQ.
OZ3CW: FB8BD (73 til 3Y) FF8BX - FL8AC HS1JN - JA0AQ - TF5AD/3 - VK5QR - VP5AR VP6PJ - VP8CE (Antarctic) VQ4EZ - XE1YF - 4S7DT
- 5A4TC - 9K2AQ samt W og VE.
I H-22-testen opnåedes kontakt med 22 kantons (fb).
OZ3SN: Wl-2-3-4-6-8-9, -UB5 og UA3 m. fl.
OZ4FF: CN8GU - CX3CS - EA9BM - EL3B - FA30A
- FB8XX - FE8AH - FL8AC - HND9A (Iraq) GD3FBS
- JA2IC - JA7JK - KC4AF - KL7CDF - KV4AA KR6RY - LU3ZQ (Antarctic) UD6BG - UL7GN UO5AA - LA2JE/P (Svalbard) OX3DL - OX3UD OY2Z - 7ML - PY2KD - VE7BQ - VQ3CF - VQ4EZ VKoDA/Mawson City. - VS1HU - VS1BB/VS9 (Mal
diverne) ZL1FZ - ZC4II - ZC5AL - 4S7DT - 5A5TH
og 9G1CR/Ghana.
OZ7BG: VS1BB/VS9 - XW8AI - VS1GM - ST2AC DU1RTI - VKOTC (Macuarie) VQ8AJC (Chagos) XZ2TM - ZE7JY - SM8BYG/MP4T (Trucial Oman)
FG7XE - 9K2AQ - UI8AG - ZP5AY - KH6ARA KC4USK - KP4AGR og KP4UW.
OZ7BW:W1 til 0, - VK2EG - ZL1ACO - VK7JB JA4JU - JA9AB - KG1AB - VE1-2 og 3, - PY2BFX CX5CO - PY4ZI samt UA - CN8 og FA.
OY7ML: VR3A - ZC5AL - AC5PN - ZK1AK UH8BA - ZL5AC - VS1HU - XZ2TH samt CT2BO.
14 mc/s Fone.
OZ5KD: CT2AI - PY8RV - TI20E - HK7LX GC2ASO - TG9EA - LU4DDX - HE9LAC - ZB1VJ KL7AFR - LU8DAF - FF8AP - TG7GD - V02AZ SVoWD - PY7AEG - UC2KAB - VU2RK og KP4ANS.
Siden sidst 4 nye lande og 82 bekræftede.
OZ7BG: OA4CK 14,150—4)900.

Lige i tiden er 3GW QRT, da hans antenne er blæst
ned, og for 7BW’s vedkommende er antennerne alle
dipoler, der sidder indendørs.
OZ7BG for sin part er, når disse linier læses, for
alvor QRT for en stund, idet han den 31. maj indgik
i den hellige ægtestand med sin Brigitte, og er flyttet
til en QTH uden antennemuligheder, så nu bliver der
en chance for nogle stykker at nå op til ham på
DXCC-listen. Men samtlige DX-jægere i ind- og ud
land kan vist være enige om at forene sig i et fælles
„til lykke" sendt ud med et input, der giver genlyd
på alle bånd.
OZ6NF, der for første gang var på 21 mc/s siger
frimodigt: „Det er søreme et bånd med muligheder",
men samtidig havde tx-en tilbøjeligheder til para
siter, hvorfor den er pillet helt fra hinanden med
det resultat, at 6NF f. t. også er qrt.
OZ2KD melder om 85 lande siden 1. febr. også et
fint resultat — og så venter jeg til gengæld på nogle,
der er qrv.
OZ2NU.

Aktiviteten i Maj Maaned paa 2 Meter udviste en
jævn Stigning — jævnest var den vel paa Sjælland,
hvor Amatørerne vistnok endnu har travlt med at
faa Grejet i Orden til Sommeren. I Jylland er der
aabenbart mere Gang i Sagerne; 3NH meddeler, at
det ikke er ualmindeligt at høre 12—15 jyske Statio
ner i Løbet af en Aften. Hvad Aktiviteten paa Fyn
og Sydhavsøerne angaar, da er vi endnu i skrivende
Stund uden Underretning herom.
Een Ting er dog fælles for alle Landsdele: Forhol
dene bedrede sig støt i Maanedens Løb. Flere DL-stns
er blevet hørt og wrkd. Saaledes er der opnaaet QSO
mellem DL6QS (Cuxhafen) og OZ’erne 2GW, 3NH,
4KO og 9EA. OZ9EA har desuden haft QSO med
DL6SV, DJ0AU, DJ2DS og, saavidt vides, med endnu
flere tyske stns. Hertil maa dog bemærkes, at de fb
conds, 9EA aabenbart har haft, er nogle, han delvis
selv har lavet! Han har nemlig faaet sine 20-Elementer godt 4 Meter højere til Vejrs.
3NH meddeler endvidere, at OZ6RI i Ravsted i Tøn
der Amt er kommet i Gang. Dette er betydnings
fuldt, idet Afstanden fra 6RI til de ret talrige Statio
ner i Holsten og Nordtyskland ikke er større, end at
Forhold kun lidt over Normalen skulde kunne give
fine QSO’s. Og saa vil DL’erne og DJ’erne maaske
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dreje deres Beamer lidt oftere mod Nord. I Forvejen
har vi jo 3M i Haderslev.
Ogsaa de østlige Egne har nydt godt af de bedre
Forhold. SM7ZN i Vårnamo og SM6BTT i Goteborg
er blevet hørt i Nordsjælland med meget stor styrke,
sidstnævnte med CW og lejlighedsvis med automatisk
Morseskrift. Det forlyder, at 6BTT aspirer til at slaa
Europa-Rekorden paa 2 Meter, og at han i den Anled
ning har forøget sit Input meget betydeligt. Et be
stemt Tal er blevet nævnt i saa Henseende, men det
ligger saa højt. at vi ikke tør offentliggøre det!
Ændringen af OZTIGY’s Antenne har bl. a. bevir
ket. at den tidligere Straalings-Lobe mod Vest er for
svundet, saaledes at Signalerne nu kun er hørlige paa
Fyn og i Jylland, naar Forholdene er over det nor
male.
Ifølge 3NH er der i Jylland stor Interesse for 70 cm,
og samtidig er der nogen skuffelse over, at Medde
lelsen om 7IGY’s Start paa 70 cm ikke blev fulgt op
med 70-cm Artikler i sidste OZ. 2- Meter Klubben er
meget glad for at have faaet denne Meddelelse og
tager den herved til Efterretning.
2-Meter Klubbens Møde den 28. Maj
formede sig som udbytterig Drøftelse af Field Day
Problemer. 2AF beskrev, hvordan han har klaret
Twin-lead Problemet i Forbindelse med en sammenskydelig Jernrørs-Mast. løvrigt drøftede vi de for
skellige Positioner, der ville blive„besat“ til FD i
August. Vi vilde gerne allerede nu have bragt en om
ikke komplet saa dog nogenlunde fyldig Liste; men
desværre kan vi denne Gang kun gøre en Begyndel
se,, idet vi haaber, at andre Amatører, der agter at
tage ud med Grejet, vil sende et Postkort til 5MK og
angive Stedet. Her er Begyndelsen:
2ES: Frederikshavn.
7BR: Kulsbjerg i Sydsjælland.
5AB: Vejrhøj, muligvis dog andetsteds.
9AC: Nord for Limfjorden.
2AF: Hirtshals.
3RI: Gilbjerg Hoved (Gilleleje).
Lørdag Aften den 31. Maj var der Aurora-conds.
OZ3NH havde QSO med OZ8JG (Bagsværd) og to
SM5 stns; desuden hørte han nogle SM7 stns og saa
naturligvis OZ7IGY. Ogsaa OZ9EA og OZ9HN havde
Forbindelse via Auroraen.
Næste Møde, Onsdag den 25. Juni:
Vor Foredragsholder bliver OZ9HW, som vil for
tælle os om noget nyt paa Antenneomraadet, nemlig
en 6-Element Beam, hvor Elementerne er ca. 1 Bølge
længde lange og bukket i Cirkelform. Gain ligger
mellem 2 og 3 db over, hvad en almindelig god 6-Element Beam giver. Antennen skal navnlig være be
mærkelsesværdig ved sit fænomenale front-to-back
Forhold. 9HW har haft en Antenne af denne Type i
Brug gennem længere Tid.
Den svenske Langtidstest
er paany blevet lidt ændret og løber herefter første
Tirsdag i hver Maaned fra Kl. 20,00.
P. S. Desvære må månedens VHF amatør udgå
denne gang.

SIDSTE:
OZ7IGY’s 432 Mhz signal hørt i Goteborg.
Under den store troposfæreåbning om aftenen den
3. juni meddelte SM6ANR, at 7IGY’s 70 cm-signal kom
igennem i Goteborg med samme styrke som 2 m-sig-
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naiet. Begge var S5. Dette er den terste virkelige
langdistancerapport, som er blevet modtaget ved
rørende 70 cm-signalet. og da antennen er en rund
stråler. skulle der altså i hvert fald under gode for
hold være mulighed for at hore 70 cm-senderen over
det meste af landet.

RADIOAMATØRER OG FLY REDDER UNG
PIGES LIV
Tyske
radioamatører i fem byer og amerikanske
flyvere har ræret med til redde en farligt syg 20
årig spansk pige i Tanger i Nordafrika ved at skaffe
hendes læger det meget sjældne japanske narko
tikum sarkomycin, som lægerne over radioen havde
udsendt et nødråb om.
Kortbølgeamatører, der opfangede signalerne, tele
fonerede i øst og vest efter giftstoffet og fandt om
sider ud af,at det eneste sted, man kunne finde det
i Europa, var Ziirich i Schweiz.Derfor henvendte den
ene af de fem radioamatører, i Trier, sig til den ame
rikanske flyvebase i det nærliggende Bitburg og bad
om hjælp. Få minutter efter var en C-47 transportmaskine på vej til Zürich, fik sarkomycinen med og
fortsatte straks til Tanger over 1300 km borte.
Den spanske pige. senorila Lydia de la Vega, har
det allerede meget bedre, erklærer lægerne i dag,
takket være de drigstige flyvere, som i 20 timer
i træk for at nå frem og brugte rundt regnet 20.000
liter benzin.
(RB, DPA 15. maj 1958.)

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afdelingen holder møde hveranden mandag i „Cirkelordennens Selskabslokaler 11 , Falkoner allé 96 (over
gården). Der er parkering i gården med indkørsel
fra Franckesvej.
Afdelingens QSL central varetages af OZ3AD, og
centralen er åben på mødeaftenerne fra kl. 19,30 til
kl. 20,00.
Forespørgsler angående foreningens arbejde be
des rettet til OZ9SN, der vil give de nye medlem
mer orientering om afdelingens arbejde.
Formand: OZ5RO. Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, Sø. 4587. Næstformand: OZ8I, R. Bruun Jør
gensen, Silborggade 2, Øb. 4917 x. Kasserer:
OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8. Brh. Be. 7480. Sekre
tær: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen. Folkvarsvej 9, Go. 1902v.
Hvis man eventuelt har nogle forslag ti lforedrag
i den nye sæson, bedes dette meddelt på afdelingens
telefon Sø. 4587 (OZ5RO), og afdelingens giro er nr.
59755.
Programmet:
Afdelingen har ingen møder i juni og juli. Qsl-kort
kan eventuelt indleveres og afhentes hos formanden
OZ5RO fra og med 17. juni og indtil møderne begyn
der igen.

Den sidste rævejagt før sommerferien bliver lor
dag den 21. juni på kort A. 3028 Ballerup, hvor vi star
ter fra Herlev Kro kl. 20,30 pr. Efter denne jagt har
OZ9SN fundet på eet eller andel, som først, bliver
røbet, når vi starter, men vi kan love at I ikke bliver
skuffede.
Vi beder hver enkelt om at tage en kaffekop og en
pose med godt humør med. Hvis der er nogen, der
har et instrument af en eller anden slags, så tag det
med, dog frabedes redekamme og flygler. Vel
mødt til en hyggelig aften .
Og så har vi den store sjællandske rævejagt, som
foregår på sommerlejren.
Siden sidst:
11. maj havde vi dagjagt, hvor der startede 12 hold,
hvoraf de elleve fandt ræven, vinderen blev OZ8MX.
med OZ9CW som nr. 2 og Per som nr. 3.
12. maj var sidste mødeaften i denne sæson, hvor
OZ2KP skulle holde foredrag om sit gitterdykmeter,
men det måtte vi udsætte en times tid på grund af
fjernsynsudsendelsen med OZ5YL, da OZ9WH havde
fremskaffet en modtager, så vi så denne udsendelse
først, og derefter holdt OZ2KP sit udmærkede fore
drag og bagefter var der et utal af forespørgsler til
foredragsholderen.
24. maj havde vi den første natrævejagt med det
skønneste vejr, man kunne tænke sig. Der var mødt
16 hold til start og tretten hold fandt ind til ræven.
OZ2AX vandt denne gang. og det var OZ8CP der kom
ind som nr. 2, med Per på trediepladsen.
Programmet for resten af sæsonens rævejagter
kommer i næste OZ.
Vi ønsker alle en rigtig god ferie.
Vy 73 de OZ4AO.
AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ1BP. Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, Aalborg, tlf. 34119. Sekretær: OZ3PS, Henry
Sørensen, Ny Kærvej 1, Nørresundby. Kasserer:
OZ8TJ, Tage Jensen, Herluf Trollesgade 27, Aalborg.
Best.-medl.: Bent Frandsen, Bornholmsgade 76, Aal
borg. Best.-medl.: Palle Holmberg Nielsen, Granlien
20, Aalborg.
Generalforsamlingen den 7. maj afholdes i afde
lingslokalet på vandrehjemmet, ca. -Is af medlemmer
ne var mødt op, til dirigent valgtes OZ3FL. Forman
den, OZ2NU’s beretning, der bl. a. omfattede H. B.
bestræbelser for bedre licensbestemmelser samt som
merlejren 1957 ved Madum Sø, godkendtes efter
nogen diskussion. Det vedtoges at lade sommerlejrens
regnskab revidere og forelægge på næste generalfor
samling. Præmier i sommerlejrens rævejagter er nu
tilsendt vinderne, QSL-kort fra OZ7EDR vil snarest
blive udsendt. Til bestyrelse valgtes ovennævnte.
Der påtænkes afholdt teknisk kursus og morseundervisning i forbindelse med aftenskolen i vinterkursus
for A prøven i afdelingslokalet.
Afdelingssenderen OZ8JYL er snart qrv på samt
lige bånd.
Resultaterne fra rævejagterne 1957:
Nr. 1: OZ3PS 767 p.
Nr. 2: Mogens Jensen, 613 p.
Nr. 3: OZ6BF, 560 p.
Nr. 4: OZ2NU, 476 p.
Nr. 5: Palle Nielsen. 438 p.
Nr. 6: OZ9NI, 431 p.
Nr. 7: OZ5XY, 327 p.
Nr. 8: OZ4WZ, 319 p.
Nr. 9: OZ8TJ, 211 p.
Nr. 10: OZ7DP, 202 p.
Nr. 11: Torben Hammer, 139 p.
Vy 73 de OZ3PS.

AARHUS
Lokale: Bakkehuset, Kastanievej 33. Formand:
OZ7IN, I. Nielsen, Enebærvej 4, Risskov, tlf. 77061.
Kasserer: OZ6PM, P. Michaelsen, P. S. Krøyersvej
19, Højbjerg. Sekretær: OZ8XP, E. Østergaard, P. S.
Krøyersvej 12, Højbjerg. QSL-man OZ4XW, Nordbo
Sørensen, Holken 6, Hasle, tlf. 57748. Nf,X-QTC
OZ5JT, J. E. Thomsen, Chr. Kiers PI. 2, tlf. 36933
(9—16).
Siden sidst
liar vi haft besøg af OZ3NH, OZ7JN samt OZ6ES.
OZ3NH gav os et udmærket indblik i 2-meter ar
bejdet og aflivede myten om, at dette bånd kun kun
ne anvendes til „lokal" trafik. Herunder samarbejdet
med OZ7BB. Både OZ3NH og OZ7JN havde en hel
del af deres grej med, som blev grundig undersøgt.
Uden for programmet fortalte OZ6ES om solbatte
rier. Han havde flere forskellige typer med og end
videre en japansk transistormodtager virkelig mini
ature.
PROGRAM
Onsdag 18. juni: Foredrag om ESB.
Lørdag 21. juni: Fest i lokalet.
Sæsonens rævejagter
2. juni nat nord
3. aug. dag syd
8. juni dag syd
11. aug. nat nord
17. juni nat syd
25. aug. nat syd
6. juli dag nord
8. sep. nat nord
14. juli nat nord
14. sep. dag nord
28. juli nat syd
22. sep. nat syd
Tider: Dag: 2 min hv. 15 min fra 0900—1100. Posn 1115
Nat: 2 min hv. 15
min fra 2100—2300. Posn 2315
Kort:
Nord M 2414 —
Syd M 2514
Hold: Højst 2 personer (jæger og observatør)
73 de 8XP.
ESBJERG
Formand:
N.C.Blohm,OZ7BE,Nyhavnsgade
37,Es
bjerg, tlf 3105. Næstformand: Sven B. Hansen, OZ6SB,
Skolegade 70 A. Esbjerg. Kasserer: A. L. Wentzel, P.
Skramsgade 7, Esbjerg. Sekretær: Å. M. Lauridsen,
OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg, tlf. 3772. Best.-medl.:
F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Esbjerg, tlf. 2691.
Siden sidst:
Onsdag den 7. maj arrangeredes et foredrag om
modulationsproblemer beregnet for de nye foneamatører, men disse må være meget dygtige, thi de svig
tede næsten 100 %, og alt for få overværede 7BE’s
foredrag der omhandlede de mange forskellige gamle
og nye modulatorer og de forskellige goder og ulem
per ved disse. Et interessant og lærerigt foredrag.
Onsdag den 21. maj holdt Fischer et godt foredrag
om modulatorernes lavfrekvensforstærkere. Vi hørte
både om forstærkningsfaktorer, koblingsmetoder, bas
og diskantafskæring o. s. v. så at sige alt, hvad der
kune siges om emnet, blev sagt klart og fyldigt og
med instruerende tegninger på tavlen. Et yderst fint
foredrag med den desværre sædvanlige minimale
medlemstilslutning. OZ2QJ glædede os med et besøg
denne aften.
Det ny program:
Siden sidste „OZ“ har vi af Esbjerg kommune fået
tildelt et nyt mødelokale i KFUM’s gamle soldater
hjem på Hjertingvejen, og dette vil i sommerens løb
blive gjort i orden, ligesom der også vil blive opstillet
afdelingssender, måleinstrumenter etc.
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Lokalet vil sommeren igennem være åbnet for
medlemmerne hveranden onsdag, og vi håber, vore
medlemmer vil se ud i lokalet og evt give en hånd
med f hvis det kniber med eet eller andet.
Der er åbent folgende onsdage: 18. juni. 2. juli og
16. juli.
vy 73 ILA.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S.
Chr. Hansen. Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer:
OZ4JJ, J. H. Jørgensen, Grønnegade 24.
Ja, nu er vi jo så gået ind i en tid med lidt mindre
aktivitet.
I maj har vi haft de sædvanlige hyggelige klubaftener hver torsdag — vi har fået os en sludder og har
kigget på vort dejlige nye TV-apparat.
Og så har rævejægerne for alvor taget fat. Hver
tirsdag aften har de været på farten. Vore gode ven
ner i Vejle og Kolding har ved forskellige lejligheder
ytret ønske om at få lov at komme med på vore jag
ter. Der er naturligvis intet, vi mere ønsker, end at
naboerne vil se ind til os og være med i vore arran
gementer. Vi har derfor ændret vore fremtidige ræ
vejagter til mandage i stedet for tirsdage (hvor
Vejle-Kolding selv jagede).
Den tekniske side af klubbens arbejde havde også
sit arrangement i maj, da 4 RU fortalte om simple
kontrolmålinger uden instrument. Der er mange, der
kender nogle fiduser med glimlamper og deslige, men
der er vel få, der har samme praksis bag sig. som
4 RU — Der har været run på klubbens lille lager af
glimlamper siden den aften.
Og så fejrede vi jo vor fødselsdag den 3. maj, og det
både under seriøse og mere selskabelige former. 3 FM
og 4RU opridsede et billede af Horsensafdelingen fra
dens start og til nu. Også 4 JJ gav sit bidrag til denne
minderune.
Den medbragte mad og kapelmester Børge Winum
satte humør og kulør på resten af aftenen.
Programmet:
Torsdag 19. juni kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag 21. juni kl. 15,45: Udflugt. „Med EDR ud i
det blå“. Start fra Vitus Behrings Plads. Det
bliver en rigtig skovtur med m a n g e o v e r 
r a s k e l s e r . Man medbringer selv aftensmad.
Der betales 5 kr. pr. deltager — og for de penge
får man køreturen, eftermiddagskaffe og aften
kaffe. Ingen må snyde sig selv for denne ople
velse — det bliver en udflugt helt ud over det
sædvanlige. Tilmeldelse til bestyrelsen snarest.
Torsdag 26. juni kl. 20: Klubaften.
Herefter holder Horsens afdelingen sommerferie.
Klubhuset vil dog være åbent som sædvanlig torsdag
aften.
Rævejagterne:
Fra 9. juni er jagtdagen ændret til hver mandag.
Også jagtreglerne, gebyrerne og sendetiderne er
ændret:
Fast mødested: klubhuset, hvor jagtkort løses (jæ
geren kr. 1,-, observatøren kr. 0,50).
Der gives point (men ikke præmie) for hver jagt.
Der uddeles præmier for højeste samlede point-tal
ved sæsonens slutning.
I pointberegningen vil indgå nogle natrævejagter,
der offentliggøres senere. Mødetid normalt kl. 19,15.
Start fra klubhuset kl. 19.30.
1. udsendelse kl. 20,00
2.
— — 20,30
3.
— — 21,00
4.
— — 21,15
5.
— — 21,30
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6. udsendelse kl. 21.45—22.00 (OZ 7 RÆV sendes kon
stant)
Øvrige regler uændret (se OZ maj 58)
Der er nogle stykker i Horsens, der prøver at vinde
med på 2 m. Vi har lige fået en drabelig fin og høj
mast til beam'en--------------OZ9SH.
KOLDING
Kolding EDRs Kr. himmelfartsdags rævejagt
blev en sukees, både hvad deltagerantal og vejret an
gik. Der var mødt 20 hold ialt, 5 hold fra Herning. 5
fra Vejle, samt OZ3SH med OW fra Odense. Der var
udlagt 2 ræve på det store 1 : 100.000 Vejle kort, og de
havde lagt sig med en indbyrdes afstand på 7 km.
Den ene havde placeret sig i det pragtfulde alpelignende Randbøldal, hvor både orientering og fysisk
udholdenhed kom til udvikling. Den anden ræv lå
ved Taagelund plantage, hvor han havde ophængt en
80 m dipol, med et skilt i hver ende, hvorpå der stod
BØH. Nedføringen gik ned langs et grantræ, og dette
resulterede i at nogle troede antennen var falsk, da
man kunne følge den fra ende til ende uden at se ned
føringen. Det blev kun til BØH — spørg 2 EM —.
De vindende hold blev:
Nr. 1. Vang Miller med obs. H. P Hansen, Kolding
72 p.
Nr. 2. OZ 2 RD med obs. Calle Andersen, Kolding
69 p.
Nr. 3. Robert Storgaard og H. P. Heick, Kolding
59 p.
Nr. 4.
OZ 4 NJ og OZ 8 AG, Vejle 58 p.
Nr. 5.
Kaj Clausen, Kolding 57 p.
Nr. 6. Søren Buch. Kolding 55 p.
Nr. 7. Martin Nielsen, Kolding 40 p.
Nr. 8.
OZ 9 KS, Herning 39 p.
Tak til samtlige jægere for
en dejlig dyst, og en
speciel tak til Vejle ræven 4 IP og Koldings 4 VEW.
Vy 73 Kolding Ræveklub
OZ2RD.
LOLLAND-FALSTER
Maj-stævnet i forbindelse med den årlige general
forsamling i „Bangs Have" i Maribo fik et både in
teressant og behageligt forløb.
Desværre var vejrguderne os ikke særlig venligt
stemt i år, det regnede med mellemrum, og adskillige
hams har foretrukket at blive hjemme i tørvejr. De
ca. 20—25, der trodsede regnen, fik en god dag ud af
det. Bøgen var netop sprunget ud. Kl. ca. 10,30 be
gyndte gf. og . . .
OZ7JQ indledte med at bede om forslag til dirigent.
OM: Poulsen fra Nykøbing blev valgt.
Efter beretningen, der blev godkendt, bad forman
den sig fritaget for genvalg, og 7JQ erindrede om, at
OM: Hother fra Maribo ligeledes havde ønske om at
blive fritaget for et stykke tid.
YL: 2MI fra Nykøbing forsøgte med „gode ord" at
bevare status qvo, men man gik herefter over til ny
valg af formand m. m.
OZ7NA blev (viser det sig nu) valgt til formand,
QTH: Eskildstrup. OZ4D, Bandholm blev sekretær,
og OZ9XP, Nysted modtog genvalg som kasserer. Som
suppleant valgtes YL: 2MI, Nykøbing Fl.
Regnskabet, der som sædvanligt ikke omfattede de
helt store summer, fik eenstemmig godkendelse, og
der udspandt sig herefter en del diskussion om for
skellige mødeforhold og særlige arrangementer.
Der er planer om et „Alegilde" i Errindlev, men
det har desværre ikke været muligt at nå til enighed
om arrangementet kan holdes inden for rimelige øko
nomiske rammer!! Vi må jo også tænke på lære
drengenes pengepung. OM: Poulsen blev valgt til
„Rævejægermester". Han er ved at bygge en ræve

sender, og så må vi håbe på nogle flittige jægere med
do-modtagere!! Omkring kl. 12 ankom OM OZ7G med
UKB-følge fra København. (9AC og 2BB). Efter fro
kosten med div. snapser og øl viste 7G sit „store antennenummer“ med demonstration af 70 cm-antenner
som fint grundlag for eksperimenter med mange for
skellige antenneformer.
Vi fik virkeligt syn for sagen, og en del af os er vel
allerede i gang med retningsantenner. løvrigt slog 7C
stærkt til lyd for øget aktivitet på de høje frekvenser,
som han sagde: „det er, hvad tidligere de gamle bånd
var for os, der var med i begyndelsen. 11 Det er nok her
mulighederne for egentlig eksperimenteren ligger i
fremtiden.
Efter kaffen ved 15-tiden skiltes selskabet, og den
snart gamle tradition med maj-stævnet i Maribo er
slået fast i afdelingens arrangementer. Undertegnede
benytter lejligheden til at sige tak for tillid og godt
samarbejde og håber på fortsat god vind!
OZ7JQ.
NÆSTVED
Nu er det efterhånden blevet for varmt til at holde
radiomøder, så nu mødes vi kun een gang om må
neden i klublokalet for at sludre lidt og indbetale
kontingent! Der bliver givet besked om møderne
gang for gang.
Vi påtænker en tur med vore damer den 16. aug.
Festudvalget arbejder, og der kommer et opslag i
klublokalet desangående, og her er vores gæster fra
de sidste sammenkomster også velkomne, men herom
nærmere pr. brev.
Auktionen den 13. maj var godt besøgt, og der blev
også solgt noget, og især fik vi set meget godt grej,
ligesom den udstillede kasse P. 35 blev betragtet ind
gående.
I forbindelse med auktionen havde vi besøg af 2AX
og 4M, og 2AX demonstrerede sit f.b. transportable
grej i Morris’en. Det var virkelig godt og QSO blev
afviklet på turen herned (2 m). Tak for besøget.
Ved prøven hos PT i maj bestod Ove Nielsen. Til
lykke.
Vy 73 OZ1EF.
ODENSE
Formand: OZ3XA - tlf. 2377. Lokale: Kongensgade
18, 1. tlf. 12106. Mødeaften: Hver torsdag kl. 20,00.
Afdelingens morsekursus er nu sluttet. 6 deltagere
har alle bestået.
Man er nu i fuld gang med rævejagterne.
Læs den særlige meddelse om „Store fynske ræve
jagt".
SORØ
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den
13. juli kl. 20 på Borgen. Dagsorden iflg. lovene. For
slag om kandidater til E. D. R.s hovedbestyrelse be
des indgivet til bestyrelsen inden 5. juli.
Arbejdet med bygningen af afdelingens 2 meter
sender skrider nu rask fremad, og vi håber, at den
må blive køreklar til sommerlejren, således at vi da
også bliver i stand til at kontakte 2 meter amatørerne.
Vi har fået tildelt OZ8SOR som kaldesignal for af
delingen og glæder os til at komme i luften. Vi mødes
som sædvanlig onsdag aften, men det synes som om
der mangler interesse for arbejdet her i sommertiden,
men vi føler samtidig trang til at takke især 8WJ for
hans aldrig svigtende omhu for at få bragt tingene i
orden. På hans initiativ er der nu også fremskaffet
en ny 15 meter høj mast til brug for 80 meter anten
nen med særlig henblik på sommerlejren, som jo også
nærmer sig med raske skridt, og vi håber, at så mange
som muligt har fået deres ferie placeret i dette tids
rum, således at vi får lejlighed til at være sammen

med de mange, som forhåbentlig vil gæste Sorø i
tiden 20.—27. juli.
Husk generalforsamlingen d. 13. juli kl. 20 på
„Borgen".
vy 73 OZ4NO.
TØNDER
Ja, så er der atter et livstegn fra vor lille afdeling,
omfattende amatører fra Tønder med omliggende
byer, såsom Tinglev, Rødekro og Skærbæk m. fl.
Der arbejdes i øjeblikket med 2 m og morsetræning
for nye medlemmer.
Mødeaftenerne er den 2. og 4. torsdag i måneden,
mødetid kl. 20 og mødested vort nye lokale på Ribe
Landevej 30, hvor alle tilrejsende amatører er vel
komne.
Der tænkes oprettet en 2meter station i vort lokale,
således at der — fra kælderen i det højeste hus på
Ribe Landevej — kan etableres forbindelse udadtil.
Velkommen på båndet og i lokalet.
vy 73 OZ2CF.
VIBORG
Det tekniske kursus er nu afsluttet. Det var en
drøj omgang, men resultatet var arbejdet værd.
Den 21. maj blev der på posthuset afholdt teknisk
prøve. Her fra byen stillede otte mand, hvoraf de syv
bestod. Til lykke med resultatet, og vel mødt i æte
ren!
Vi siger 9NF tak for den udmærkede ledelse af det
tekniske kursus.
P. a. v.
OZ1EM.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i maj måned anmodet om optagelse
i EDR:
7105 - Sv. Erik Brandt, Teglværksvej 29, 1., Jyderup.
7106 - Vagn Christensen, Bredgade 19, Hammerum.
7107 - OZ80S, Ole Sommer, Frederikssundsvej 5, 3.
tv., Kbh. NV.
7108 - Rene Kristensen, Sandhøjen 19, Vanløse.
7109 - Birger Dorvil, Kragsbjerggården, Odense.
7110 -Verner Morthhost Staal, Rødding Sdj!.
7111 - Jens Kulle, Østerby, Fejø.
7112 - Børge Madsen, Linde Alle 56, 2. tv., Vanløse,
u/afd.
7113 - Ove Olesen, Toldervej 3, Vorup. Randers.
7114 - Axel Barner Nielsen, Gammelgårdsvej, Farum
7115 - Jørgen Andersen, Brostykkevej 48, Hvidovre,
Kbh. Valby.
7116 - S. E. Olsen, „Vildmosegard 11 pr. Bandholm.
7117 - Hans Muff, Nr. Nebel.
7118 - KP. Frank M. Jensen, 1. P. V. kmp., Kasernen,
Tønder.
7119 - Johs. Jensen, Grønlandsgade 3, st. tv., Odense.
7120 - Ole Aastedt Olsen, Sølyst, Vang pr. Hasle.
7121 - 330970, MHe. Rønne, FLMS, R. 8., Johnstruplejren pr. Ballerup.
7122 - Bent Haulund Christensen, Storegade 45, Tarm
7123 - Georg Larsen, Kronprinsensalle 26, Nørre
sundby.
7124 - Ludvig Svane, Hedegade 82, Roskilde.
7125 - OY1X, Elias Hansen, Box 71, Klaksvik.
7126 - Robert Lakji ni, Klaksvik.
7127 - Arne Skjold Jensen, Søborg Parkalle 182, 1. tv.
Søborg.
7128 - Børge H. Jensen, Hindborg pr. Hem.
7129 - J. V. Hermansen, Kollerødvej 7, Allerød pr.
Lillerød.
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Tidligere medlemmer
3543 - OZ7FS. Fl. Siefert. Østergade 1. Ikast.
4244 - OZ6AB. Preben Karlsen. Tårnvej 473. Vanløse,
u afd.
5538 - OZ4LT. O. Christian-en. Grønnevej 19. Virum,
u afd.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
som medlemmer af EDR

QTH-RUBRIKKEN
514 - OZ7FJ, F. Novella, Lucernevej 22. Rødovre.
Vanløse ex Nr. Sundby. ,
827 - OZ7K, P. Holst. Sdr. Strandvej 14. 1.. Helsingør
lokal.
953 - OX3HN, Halfdan Nielsen, Julianehaab. Grøn
land ex Gentofte.
2224 - OZ9KL, E. Simonsen. Sdr. Ringgade 15, 5..
Aarhus, ex Risskov.
2226 - OZ5EA, K. Andersen. Skovmosealle 64, Hare
skov ex Birkerød.
2287 - OZ5DA, Dan Andersen, Rønnebærvej 27,
Sakskøbing, lokal.
2704 - OZ8AI, A. Jensen, beboelsesvognen, Skellingsted, Mørkøv ex Kbh.
3804 - OZ5MI, B. Gudmundsen, Skolevej 39, Lind
holm, Nr. Sundby ex Aalborg.
4370 - OZ5GB, G. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød
ex Kbh.
4430 - OZIOR. Oluf Rønde Petersen. Navneændring
til: Oluf Rønde.
4524 - Søren Jensen. Thurø By, Thurø ex Nyborg.
4612 - H. Stefansson, Ferskenvej 37, 1., Kbh. F., lokal.
4940 - OZ7IC, J. C. Østergaard, Brandsby brugsfore
ning, Kappendrup ex Ribe.
4953 - OZ7TT, B. Johansen, Bygaardsstræde 24, 2.
th., Brønshøj, lokal.
5350 - OZ8TM, H. C. Nielsen, Hans Egedesvej 18,
Aarhus ex Kølvraa.
5640 - OZ3ML, Mogens Larsen, Kastelsvej 17, 3., th.,
Kbhv. Ø. u/afd.
5666 - OX3GL, E. Gøtsche Larsen, Sandgade 9, Rønne
ex Grønland.
5700 - OZ4TP, SG. T-mek. T. Poulsen. TG. mek.
skolen, Ole Nielsensvej, Kbh. 0. ex soldat.
5701 - OZ7YZ, 340313, Hansen, Sandholmlejr pr.
Høvelte ex Køge.
5760 - OZ7KI, MG. 377308, Johansen, SPK/1. IBN,
Farum Kaserne ex soldat.
5898 - Delingsførerelev 8338, Thomassen, C .F. BS.
Bernstorff Slot, Gentofte, ex CF.
6029 - OY9LM, P. Gjerding. Hoyviksvegur 25,
Thorshavn, lokal .
6058 - OZ7PI, K. Spangsø, Munkebjergvej 23,
Kastrup, lokal.
6156 - ex-OZ7SU, J. Louis Nielsen, 119 Bobrich Drive,
Apartment 24. Rochester 10, NY, USA. lokal.
6196 - OZ9PP, P, Neber Petersen, c/o Winding,
Strandvej 31, Springforbi ex Nr. Sundby.
6233 - OX3MA/OZ9MA. A. Mathiasen, Villa Lyckebo,
Molle, Sverige ex Helsingør.
6332 - 365047, White, R. 1., FLMS, Johnstruplejren,
Ballerup ex soldat.

142

6406 - OZ7RW. math N. Warburg. vedligeholdelsessektion
II.
M-afd.
(fly-radar)
Flyvestation
Værløse ex soldat.
5418 - Gotfred Johansson. Tranehavegaard 5. 3..bol-c
631. Kbhv SV. lokal.
6469 - OZ4BG. Ebbe Holst. Aakirkebyvej 134. Rønne,
ex Søborg.
6647 - Hans Wilmer Jensen. Bjerndrup pr. Sommersted ex soldat.
6659 - Ch. P. Andersen. Dalgasgade 18. 2 . Herning,
ex Sdr. Omme.
6720 - OZ1HM. MH. O. Hansen. VHS 2. flyvestation
Værløse, Ballerup ex soldat.
6798 - Henning Hansen. Vesterbrogade 167, 4.. Kbh.
V. ex Aarhus.
6890 - OZ8NT. N. Th. Jensen, c o Compagnie de
l'Afrique Orientale Beige Old East', B. P. 330.
Usumbura, Ruanda-Urundi, Congo Beige,
ex Kbh.
6897 - OZ3DA. Sv. Damsgaard Hansen, m/s ..Indian
Reefer", c o rederiet J. Lauritzen. Hamme
rensgade 1. Kbh. K. ex Juelsminde.
7096 - L. Refer. P. Bangsvej 234. 3., Kbh. Valby.
Rettelse til maj OZ:
7093 - hedder Ove til fornavn, ikke Arne.

Oz
Tidsskrift for

K

udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
Radioamatører.
Teknisk
redaktør:
OZ7EU,
Paul
Størner,
Huldbergs
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør
(ansvarlig)
Arne
Christiansen,
Gylcienstenvej
10 , Odense. Odense 12.335. Hertil sendes alt øvrigt stof,
som må være redaktionen i hænde senest den 1. i
måneden.
E. D. R.

Eksperimenterende danske Radioamatører
Stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange uglt.).
Giro konto 22116.

*
Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andexsen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalboxg, 3 53 50.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201,
Kbhvn.NV, tlf. SØ 4587. Testudvalg: OZ2NU. Landskreds
leder: OZ8JM, Bei'g Madsen, Hobi'ovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111. OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggaardsallé 63, Valby, (01) 78 06 67. OZ3Y, H. Rossen, Svenstrup,
Korsør, Frølunde 102. OZ7EU, Paul Størner, Huldbeigs
Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01. OZ3XA, A.P. Hjort, Karen
Brahesvej 11 B, Odense, tlf. 2377. OZ3FM, Emil Frederik
sen, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2.2096. OZ3FL, O. Havn
Eriksen, Skolevej 11. Hasseris, Aalborg. Aalborg 3 21 29
— 2 43 88, lok. 26 (om dagen). OZ2KH, P. K. Hansen.
Borkvej 9, Nr. Nebel, tlf. 4. OZ4NO, N. N. Olsen, Kirke
vej 14, Sorø, tlf. Sorø 1472.

QSL-Centralen:
E. D. R.’s QSL-central, Box 335, Aalborg.

Kassereren:
O. Havn Eriksen, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg.
Aalborg 3 21 29 — 2 43 88, lok. 26 (om dagen).

Amatørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte
til kasserei'en, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg,
vedlagt betalingen, 2 kr. pr. annonce + 10 øre pr. ord, i
frimærker.

Øvrige annoncer til OZ:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S.,
Amager 3664 v.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
*

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

Forudsigelser for juni
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x) Gælder KUN for OY land

RETTELSER TIL EXCITEREN I MAJ OZ.

Ret venligst to fejl i diagrammet for at und
gå evt. senere misforståelser. Nederst på spo
lerne til 7mc. er vist en forbindelse mellem
disse, denne skal fjernes.
Dæk 3 s ene omskifter mangler en forbindel
se til den ene rotor, den skal forbindes top
pen af spolen L2.
OZ skal vendes „på hovedet" så passer den
i spalte 2 side 100 bragte beskrivelse af bund
fotografiet.
Under nederste foto spalte 1 side 100 står
„bemærk skærmkassen, hvori bufferrørene og
L 2 er anbragt" ,det skal rettelig være buffer
røret. Undskyld!
OZ3Y.

AMATØRANNONCER
Efter beslutning af hovedbestyrelsen er be
talingen for amatør-annoncer fra 1. juli 1958
fastsat til 2 kr. pr. annonce + 10 øre pr. ord. —
Annoncerne sendes som hidtil direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse

