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Der er grøde i luften

Når dette læses, er 
efterhånden alt, hvad 
der hedder sommerfe
rie, afviklet. Som en 
sidste hilsen fra som
meren 1958 bringer 
vi her billedet fra 
standerhejsningen i 
den vellykkede som
merlejr, hvis forløb 
omtales nærmere an
det steds i OZ. Og der
efter vender vi os til 
fremtiden.

Trods efteråret fri
stes man til at sige, at 
der er grøde i luften. Der sker noget i disse 
måneder inden for Eksperimenterende Danske 
Radioamatører. Læg blot mærke til aktivite
ten på båndene, på strømmen af spørgsmål til 
Teknisk Brevkasse — et fingerpeg om travle 
timer i værksteder og hobbyrum, eller kast et 
blik på „Fra afdelingerne" i dette nr.

Selv om arbejdet kun lige er kommet i gang 
efter ferien, så har 15 — femten — afdelinger 
noget at fortælle — noget at meddele om fore
stående arrangementer, både for begyndere 
og for gamle rotter i „faget44. Afdeling efter 
afdeling møder med programmer, som fortje
ner bred tilslutning fra medlemmerne. Med 
glæde hilser man også ny områder, der nu mel
der sig som aktive. Man nikker f. eks. genken
dende til Nyborg, som længe har været tavs, 
og Holbæk møder med helt nyt og frisk 
initiativ.

Lad denne aktivi
tet landet rundt være 
en inspiration for de 
enkelte afdelinger, 
hvor det måske kni
ber med at få hold på 
medlemmerne. Det 
kan  nemlig lade sig 
gøre at få en livskraf
tig og godt arbejden
de afdeling, blot der 
er sammenhold og 
kammeratskab mel
lem radioamatørerne, 
to egenskaber, vi ger

ne tillægger os selv, og som også altid har præ
get arbejdet i EDR.

Samtidig med at der arbejdes i afdelingerne, 
står der jo også sager af landsomfattende in
teresse på dagsordenen for de kommende 
uger.

Den 28. september kalder EDR til general
forsamling i Odense, og den 5. oktober er det 
igen Fyn, der bliver rejsemål for mange 
radioamatører, når Danmarksmesterskabet i 
rævejagt skal afvikles.

Lad også lige til slut blive nævnt, at en 
ny QTH-liste er på trapperne, og at forhand
lingerne om den ny håndbog, netop som 
disse linier skrives, er afsluttet, så den kan 
være på markedet inden for et år.

Jo vist sker der noget. Der er grøde i luften.
HR
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80-meter uden harmoniske
Af LewisG .  McCoy, W1ICP i QST. August 1958.

Oversat af OZ7BG.

Et 80-meter antenneled som dette er let at bygge 
og betjene, og sikrer, at senderen kan belastes fuldt 
ud med tilfredsstillende harmonisk undertrykkelse. 
Neonrøret kobles til spolen gennem kapaciteten 
mellem spolen og det lodrette trådstykke. 
stik til ind- og udgang er monterede bag på chas
siset. Cl er monteret direkte på chassiset, medens 

C2 står på små keramiske isolatorer.

Mange begyndere, som lige efter at have 
modtaget licensen, starter op på 80 meter, 
er blevet alvorligt forskrækkede, når de efter 
få dages arbejde har fået en meddelelse fra 
P&T om, at deres signaler kunne høres andre 
steder end på 80-meter. Det kedelige ved det 
er, at de pågældende med meget enkle foran
staltninger kunne have undgået denne ube
hagelige oplevelse. Før vi omtaler disse for
anstaltninger — lad os da lige se på, hvad 
harmoniske er, og hvorledes de laver alt det 
postyr.

Når man nøgler en sender på f. ex. 3725 
kHz., er man interesseret i, at hele udgangs
effekten kommer ud på denne ene frekvens. 
Desværre er det ikke så simpelt, idet sendere 
har den forbistrede vane at frembringe sig
naler på hele multipla af grundfrekvensen. 
Disse signaler kaldes harmoniske. Hvis grund
frekvensen er 3725 kHz., vil der også findes 
et svagere signal på 7450 kHz., et endnu 
svagere på 11.175 kHz., nok eet på 14.900 
kHz. og så fremdeles. Som begynder kender 
du måske ikke alle båndgrænser, men de 
just omtalte frekvenser falder ikke indenfor

noget amatørbånd. Det er slemt nok at for
styrre andre amatører, men man kan være 
evigt forvisset om, at de kommercielle tjene
ster ser meget bistert på amatørinterferens 
på deres traffik. Senderen laver harmoniske, 
men disse vil almindeligvis ikke blive ud
sendt, hvis vi kan holde dem fra at nå frem 
til antennen.

Det første trin i renselsesprocessen er at 
finde ud af, hvor kraftig den harmoniske 
udstråling er. Det gøres meget nemt med 
assistance af en amatør, der bor i en afstand 
af ca. 3—5 km, og som aflytter den harmo
niske frekvens. Hvis han kan høre den, må 
der gøres noget ved sagen, ellers er det kun 
et spørgsmål om tid, inden P&T sender et 
lille brev. Findes der ingen passende nær
boende amatør, er der en anden udmærket 
metode til at afgøre om harmoniske signaler 
når antennen, nemlig ved hjælp af en absorp
tionsbølgemåler.

Man holder bølgemåleren hen i nærheden 
af feederen og afstemmer den til den har
moniske frekvens. Hvis der blot viser sig 
spor af en harmonisk, må den undertrykkes. 
Bølgemåleren vil også indikere, om senderen 
er afstemt til den rigtige frekvens. Man kan 
godt enten ved en regnefejl under senderens 
planlægning eller ved valg af forkerte kom
ponenter komme til at have resonans på en 
anden frekvens end meningen er, og ønsker 
man at arbejde på 3725 kHz. og i stedet ender 
på 7450 kHz., er det lige så slemt om ikke 
værre end at udsende harmoniske.

En vej til reduktion af harmoniske til et 
punkt, hvor de ikke længere skulle frem
byde noget problem, er at installere et anten
neafstemningsled i feederen. Fig. 1 viser dia
grammet for sådan et led til brug i en coaxial- 
feeder. Desværre er det således, at hvis man 
går direkte fra senderen til antennen uden 
koblingsled eller filter imellem, er man tem
melig sikker på at ende med en god portion 
narmoniske i luften. Det her viste koblings
æd vil, når det installeres i coaxfeederen tæt 
ved senderen og korrekt afstemt, give til
strækkelig harmonisk undertrykkelse til an
tennen, hvilket også er en stor fordel i denne 
forbindelse.

Der er ingen særlige ben i konstruktionen 
af afstemningsledet. Ii er et glimrør, som
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anvendes som output indikator. Effekten til
føres over kapaciteten C3, som dannes mel
lem et stykke stift tråd på ca. 6—7 cm, som 
loddes på rørfatningen og stikker op i luften 
parallelt med og i nærheden af spolen, som 
er den anden del af kapaciteten.

I fig. 2 vises et exempel på en begynder- 
station med anvendelse af det her beskrevne 
antenneled. Diagrammet giver også målene 
på en 80 meter halvbølgeantenne.

Leddet kan placeres hvorsomhelst på sta
tionen, men det er sædvanligvis behageligst 
at have det stående i nærheden af senderen. 
Et antennerelæ eller en omskifter kan place
res i coaxialkablet mellem senderen og anten
neleddet.

For at give god udstråling bør antennen 
placeres så højt over jorden og så frit for 
omgivende huse, træer o. 1. som muligt. Har 
man ikke de nødvendige ca. 40 meter til sin 
rådighed, kan enderne bøjes ned ad master
ne. Feederen kan være af en hvilken som 
helst længde, og en af coaxialkablets store 
fordele er, at det kan ligge langs med tag
render, gennem metalrør eller endog under 
jorden, uden at kablets elektriske egenskaber 
ændres væsentligt. Hvis det er muligt, bør 
feederen dog gå vinkelret på antennen de 
første 10—15 meter eller så fra antennen.

Der er ikke noget svært i at indstille anten
neleddet, forudsat at federen og antennen 
passer sammen, men der er visse ting at passe 
på for at være sikker på at få maximal har
monisk undertrykkelse. Sæt Cl på maximal 
kapacitet — helt inddrejet — og lad den stå 
der. Start senderen og afstem den normalt 
med dyk i udgangstrinet til resonans. Drej 
så C2 til maximalt lys i glimrøret. Lyser 
den ikke, skal pickup-tråden tættere på Li, 
og lyser den for kraftigt, fjernes tråden lidt, 
evt. gøres den lidt kortere.

Der vil måske være to stillinger af C2, 
hvor glimrøret vil lyse. Een nær maximum- 
kapacitet og een nær minimumkapacitet. Det 
er uhyre vigtigt at bruge stillingen nærmest 
maximumkapacitet — C2 inddrejet, da dette

Fig. 1: Enkelt antenneled til coax-feedere.

C1400 pF var. BCL-type. J2 Coax-stik 
C2 100 pF var. L1 48 vdg. 1 mm 0., 16
C3 se tekst. vdg. pr. tomme
Il Glimrør 44 mm ydre diam.

er den korrekte afstemning til 80 meter. En 
resonansindikation nær minimumkapacitet 
Viser sig, når antenneleddet er afstemt til 
den anden harmoniske, og det er netop den
ne, vi ønsker at undgå.

For at øge belastningen af udgangstrinet 
i senderen mindsker vi nu kapaciteten i Cl 
ved at dreje den udad. Når man har opnået 
den korrekte anodestrøm med trinet i reso
nans som vist ved dykket, er senderen ind
stillet.

Benytter man antennesystemer med 300 
ohm twin-lead feedere, gør man hyppigt det, 
at man går ud fra senderen med coax til et 
sæt balun-led og herfra med 300 ohm kabel 
til antennen. Desværre giver balun-led ingen 
harmonisk undertrykkelse, men det her be
skrevne led kan indsættes i coaxkablet mel
lem senderen og balun-leddet.

Vi har her kun set på 80 meter, da det 
er herfra de fleste begyndere spreder deres 
harmoniske. De samme metoder kan selv
følgelig anvendes på de øvrige amatørbånd.

F ig . 2.

TRANS. ANT r e l a y
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En FM-modtager
Af OZ7BB, Per Buhl

I en tid, hvor den radiotekniske udvikling 
overvejende er henvist til VHF-området, er 
det interessant at følge med i, hvad disse fre
kvensområder kan byde på uden at være 2-m 
entusiast med kæmpe-antenne på taget — 
cascode-modtager o. s. v. o. s. v.

Undertegnede hører ganske vist til den 
sidstnævnte kategori, men fik alligevel her 
i vinter lyst til at følge udviklingen rent ra
diofonisk på FM-området. Det har været 
uhyre interessant og meget belærende for så 
vidt angår udbredelsen på disse frekvenser. 
Modtageren skulle være det bedste af det 
bedste, jeg kunne finde på; dog skulle begre
bet fiksfakserier reduceres til et absolut mi
nimum.

Lad os se på diagrammet fra indgang til 
højttaler:

Der begyndes med en såkaldt tunerenhed 
omfattende en E88CC med tilhørende kompo
nenter og spoler. Denne har jeg ikke selv la
vet, det var under overvejelse, men A/S 
Torotor leverede den så billigt, at det under 
ingen omstændigheder kunne betale sig at 
rode men en tuner selv. Indgangen er bereg
net til 75 Ω coax, og signalet forstærkes så 
i en mellembasiskobling. Det er her hele mod
tagerens kvalitet afgøres, d. v. s. signal/støj

forholdet og hermed følsomheden. Denne op
stilling har vist sig udmærket, idet signal/ 
støj-forholdet varierer fra 3,5 til 3,0 db over 
de 12 Mc FM-området udgør. Det kan mulig
vis laves bedre med en cascodeindgang, men 
det, der kan vindes i praksis, er forsvindende. 
Blander/osc. er den normale standard-opstil
ling, hvor man har MF-kredsen til at virke 
som hf-drossel i oscillatorkredsløbet, og som 
kobling til MF-forstærkerens gitterkreds. 
Tunerenheden leveres fra Torotor på bestil
ling. Den er lavet som trykt kredsløb og 
kan som følge deraf ikke forandres. Dog skal 
man temperaturkompensere den. Oprindelig 
er den 10 pf, der sidder over drejko. i oscil
latorkredsen — grå — d. v. s. ubestemmelig 
negativ i temperaturkoefficient. Skift den 
ud til en blå ditto, d. v. s. - 730 X lO-7 
pf/pf/c° i temperaturkoefficient.

MF-forstærkeren består af 2 stk. EF89. 
Oprindelig sad her 2 stk. EF85, der er ca. 
dobbelt så stejlt som EF89. Med EF85 var 
der over MF-kredsene anbragt 40 pf. Dette 
gælder også i l’MFs gitterkreds. Denne sid
der i tuneren og er fra Torotors side 10 pf. 
Anvendelsen af 40 pf skyldes EF85’ store 
tilbøjelighed til at gå i selvsving. Man har 
betingelsen for selvsving opfyldt, hvis π X F
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X Cag X Ra X Rg X s>l, hvor F er frekven
sen i Mc, Cag. Anode-gitter cap. i pf X 
10-3 og Rg og Ra henholdsvis gitter- og 
anoderesonansimpedans. Det eneste, man i 
praksis kan arbejde med, når man har valgt 
rør, er Ra og Rg, og når S og Cag er stor, 
må Rg og Ra være lille, d. v. s. stort C i kred
sen. Disse beregnes således, at produktet 
X F X Cag X Ra X Rg = 0,7. Med de vær
dier og rør blev MF-forstærkeren dels alt 
for smal og dels alt for følsom over for AVC- 
spændingen, d. v. s. kredsene flyttede sig i 
frekvens, når man ændrede rørenes stejlhed 
ved hjælp af AVCen. Det skyldes, at varierer 
man stejle rørs forstærkning ved at variere 
den negative gitterforspænding, ændrer man 
indgangsimpedanserne og dermed indgangs
kapaciteterne temmelig meget. Da gitter
kredsene er de mest selektive, kan man let 
se, at MF-kurven ikke har alt for godt af 
EF85. Desuden måtte der trods omhyggelig 
anbringelse af skærme over fatningerne neu- 
trodynstabilisering til, da der var deforme- 
ring ved foden af MF-kredsen. Nu kunne 
man, ville nogle sige, sætte større kondensa
torer i gitter og anodekredse, eller sætte 
gitrene ned på et udtag, men løsningen er 
dårlig, da tabet i forstærkning bliver stort, 
og kurven bliver alt for smal, d. v. s. kredsene 
skal dæmpes med modstande — atter tab i 
forstærkning. Den kørte i lang tid sådan, 
indtil man en dag tager sig sammen og ser 
sig om efter et bedre rør, og det blev EF89. 
Man beregner så sine kredskomponenter så
ledes, at tendensen til selvsving fuldstændig 
blev tæmmet. Kredsimpedansen skulle 
være således, at kondensatorværdierne blev 
25 pF. Det viste sig så, at forstærkeren var 
stabil uden neutrodynstabilisering og tillige 
bred nok uden dæmpemodstand over kred
sene, og at AVC-variationer kun havde gan
ske ringe indflydelse paa kurvens form. Dog 
er det stadig nødvendigt med en omhyggelig 
afskærmning over rørfatningerne, idet form
len naturligvis ikke gælder, når fremmede 
kapaciteter sniger sig ind. I anoden på sidste 
MF-forstærker tages via en blok på 2 pf lidt 
spænding til AVCen. Den ensrettes i en diode, 
hvis karakteristik er den mest hensigtsmæs
sige til regulering af forstærkningen, d. v. s. 
at en diode beregnet til FM-detektor er fyl
destgørende. AVC er forsinket 5 volt ved 
hjælp af en spændingsdeler fra plus.

Begrænserkredsløbet består af 2 stk. EF80 
kørt med meget lave anode- og skærmgitter- 
spændinger for at få et så konstant output 
som muligt ved varierende indgangsspæn

ding. Yderligere er skærmgitterspændingen 
gjort stabil ved en spændingsdeler af samme 
grund. Som man ser, er der i gitrene valgt 
forskellige indgangskonstanter. I første rør 
sidder der 20 KΩ og 100 pF (2 sec.) d. v. s. 
de hurtige støjimpulser begrænses, og i andet 
rør er der valgt 330 pF og 47 K (15 n sec.) 
for at begrænse de mere langsomme støj
impulser. I begge tilfælde er gitteraflederne 
valgt saaledes, at udgangsspændingen fra 
begrænserne er konstant, såsnart signalspæn
dingen over 75 Ω på indgangen overstiger 0,8 
πV, d. v. s. detektorspændingen er 20 v.

Selve detektoren er en Foster-Seeley de
tektor. Princippet for den type kan læses i 
enhver håndbog.

For at kunne stille nøjagtigt ind på statio
nerne, er der anbragt et + 12,5 A meter i 
serie med 1M12 parallelt med detektorens be
lastningsmodstand. Det har vist sig uundvær
ligt, da det magiske øje, som er anbragt i før
ste begrænsers gitter, er en særdeles unøj
agtig indikator, når der skal stilles ind. Øjet 
har dog sin betydning som relativ feltstyrke
måler. Endvidere er der et udtag til en even
tuel high-fi forstærker.

Lavfrekvensforstærkeren er meget almin
delig, dog er der gjort meget ud af at få det 
mest mulige ud af den. Blokke og modstande 
er af højeste kvalitet, og udgangstrafoen er 
noget overdimensioneret. Værdierne er sam
mensat således, at bas og diskant virker så 
blødt som muligt. Diskanten afskærer ca. 10 
db, og bassen hæver ca. 20 db. Hele historien 
er meget hårdt modkoblet, og dette sammen 
med godt materialevalg har gjort forstærke
ren ret fra 60 til 14000 Hz.

Ensretteren er der intet særligt at be
mærke om, undtagen at man skal huske så
vel højfrekvent som lavfrekvent filtrering i 
plus- og netledninger. Læg mærke til den 
flittige brug af drosler og blokke i plusled
ningen for at undgå de harmoniske fra be- 
giænserne i at nå ud til indgang og net.

Såvidt modtageren. I praksis virker den 
fabelagtigt. Den trækker tyske stationer ind 
daglig på en ganske almindelig foldet dipol 
anbragt på en altan 10 m over jorden, og jeg 
har indtil dags dato ikke kunnet finde en 
FM-modtager, der kunne stå ved siden af 
denne — hverken målemæssigt eller i prak
sis.

Skaf E. D.R. nye 
medlemmer.
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Stor modulator
Af OZ3Y H. Hossen.

Nu vil jeg ikke indlede denne artikel med ro
sende ord om anodemodulation, jeg har i tidligere 
»OZ« fremført min mening om de forskellige for
mer for modulation og også deri klart taget stand
punkt til fordel for anodemodulationen, eller om 
man vil anode+ Sg. modulation, når der er tale 
om at modulere et beam rør eller en pentode.

De fleste amatører i OZ land har en tilbøjelig
hed til »at springe over hvor gærdet er lavest«, 
det vil sige, at foretage modulationen på den 
nemmeste og dermed vel også den billigste måde. 
Det er der i og for sig ikke noget at sige til, hvis 
resultatet blev det samme, men det er bare ikke 
tilfældet. Drejer det sig om DX resultater, kom
mer man ikke udenom en mere effektiv modula
tionsform, her kommer også SSB ind i billedet, 
men det er en anden sludder. Modulatoren kan 
udmærket fremstilles i to omgange, idet Mdl. i 
forvejen hos mig er delt i to, — det gør man klo
gest i ved en så stor forstærker, — Trafoen på 
diagrammet mrkt. T.2 kan i tilfælde af, at man 
vil nøjes med ca. 15 watts output til at modulere 
ca. 30 watts input bestå af en J.S.MM1 eller 
MM2. P-P trinet med 805 kan jo bygges senere, 
når man forlanger mere effekt.

En modulator behøver ikke større båndbredde 
end ca. 200—3500 Hz, men det kan være ønskeligt, 
bl. a. til andre formål, at båndbredden er større, 
derfor er der indført en omskifter, der tillader fre
kvenser fra 200—3500 Hz at passere i stilling 1 og 
fra 30—20.000 Hz i stilling 2, det er dog tvilsomt, 
at højeste frq. når igennem resten af modulato
ren! og det er vel også uden praktisk betydning, 
for hvem kan høre 20.000 Hz og have fornøjelse 
af det, og til modulation vil man i praksis an
vende stilling 1, der giver den ønskede beskæring 
af tonelejet, vel at mærke uden at anvende 
»Clipper« .

Det vil fremgå af den viste kurveskitse, at be
skæringen ikke er skarp, det vil sige, at tale-

kvaliteten »lyder godt«, noget man vist ikke kan 
påstå er tilfældet med afskæringsfiltre, her er da 
også nærmest tale om en dæmpning , der grad
vis går over til en afskæring af uønskede fre
kvenser. Systemet kan saaledes med fordel an
vendes såvel i denne modulator som i modula- 
torer til PM eller FM.

Og så en lille gennemgang af modulatoren. Ind
gangen er beregnet for en Xtal mike, men kan jo 
iøvrigt ændres efter mikrofontypen. Første rør er 
et af Telefunkens specialrør, type EF 804, støjfrit 
og antimikrofonisk, nærmest svarende til EF37, 
det betaler sig paa denne plads i en opstilling som 
denne at anvende dette rør fremfor de sædvan
lige. EF 804 med gitterkomplex samt anodeled
ning og næste rørs gitterkomponenter samt om
skifteren er fuldstændig indkapslet og ledninger 
ført i skærmflex, dette er meget nødvendigt, dels 
af hensyn til brum, dels for at undgå det vel
kendte »Feed back«, (HF fra senderen der kom
mer ind i forstærkerens forrør og forårsager til
bagekobling).

LF passerer fra første rør en blok paa 20000 
pf og derpå ind paa 1. halvdel af en ECC 81, der 
i anoden har en båndbreddeomskifter, anden 
halvdel af røret arbejder som ganske normal fase
vender. Fasevenderen udstyrer med lethed endnu 
en ECC 81, hvor de to trioder arbejder i push-
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pull. ECC 81’s anoder går til traf o T 1. Denne må 
specialfremstilles, hvis ikke man vil klare sig i en 
snæver vending på anden måde, (ikke vist på 
diagr.). Havde en trafo beregnet for AC4 til P-P 
ADI (4683), dennes primær-vikling savnede selv
sagt et midtpunktsudtag, dette klaredes ved at 
føde rørets anoder gennem hver sin 60.000 Ohms 
modstand og tillige forbinde anoderne til hver sin 
ende af trafos primærvikling. Metoden medfører 
vel »undertilpasning« men facta er, at det vir
ker ganske fortræffeligt rent praktisk, og det var 
jo det, der var meningen.

Næste afdeling består af P-P 4683, et fortrinligt 
rør til formålet, nemlig at levere styring (effekt) 
til de to 805 som danner afslutningen. Det må 
tilrådes evt. interesserede, der kunne tænke sig 
at kopiere opstillingen, ikke at gå bort fra trioder 
på dette sted. Trioder er mindre følsomme over
for ændringer i belastningen end beam-rør f. eks., 
og da sluttrinet kører i kl. B, vil der fremkomme 
store variationer. 4683 rørene arbejder i kl. 
AB 1 og indstilles således at de trækker 43 MA 
pr. rør, indstillingen foretages med den variable 
modstand, der er anbragt mellem -r- og rørenes 
midtpunktsmodstande anbragt over tilledningen 
til glødespændingen, (4V. 1 A. pr. rør).

Trafoen T2. er en surplus (tysk) mrkt. ZST 440, 
det er en slags universaltrafo, der kan indstilles 
til forskellige impedanser. Denne kan sikkert fin
des som lagervare i dansk fabrikat, Z Primær p-p 
8000 Ohm. Sekundæren har jeg på Z —200 Ohm, 
men anden Z kan selvfølgelig også anvendes, dog 
skal man ikke gå for langt ned, idet virknings
graden derved vil falde, 5 må således absolut 
frarådes.

Det indtil nu beskrevne er sammenbygget i en 
enhed med strømforsyning, denne skal kunne 
levere 6,3 v. 2 A. (husk at ECC81 glødetråde skal 
forbindes parallelt!) 4 V. 2 A. til 4683 samt 4 V. 
3,75 A. til ensretterrøret, der er et AX 50, for
uden de nævnte glødespændinger skal trafoen af
give 2X375 V. 0,15 Amp. Filteret består af en 
300.Ω choke og 2 stk. 16 MF Elcos, i AX50 anoder 
er indskudt 100.Ω modstande, og røret bør forvar
mes, — det forlænger dets levetid. —

Enhederne sammenkobles med et skærmet ka
bel, idet viklingerne på T2 og T3 simpelt parallel
forbindes, T 2 s sekundær til T 3 s primær.

T 3 gør man vel i at få fremstilet til formålet. Der 
bør lægges vægt på at T3s sekundær fremstilles af 
ret svær tråd, idet en stor elektrisk modstand 
her vil være til skade for kl. B. rørenes virke
måde. Jeg har hos mig fremstillet denne trafo 
kunnet finde igen, og et godt råd jeg engang fik 
selv efter en »opskrift« jeg desværre ikke har 
af 7GR om altid at forsyne en trafo med en etiket 
med angivelse af vindingstal og tråddiameter 
m. m har jeg desværre ikke fulgt! Ved bestil-

Forstærkeren set forfra. De to kontrolknapper 
til venstre er Volumenkontrol. De to til højre 
betjener en indbygget tonegenerator, (ikke med 
i beskrivelsen). Omskifteren på forpladens midte 
er Båndbreddeomskifteren. viser

anodestrømmen til de to 4683. Nederst til højre 
ses hovedafbryderen.

lingen skal tillige opgives det ønskede frekvens
område, der ønskes overført, samt effekten 15 
watts.

805 rørene kræver 10 volt og ialt 8 Amp. til 
glødetraadene, og med den på diagrammet viste 
spænding på anoderne afgiver de ca. 250 watts 
LF ved fuld udstyring, det har vi imidlertid ikke 
megen glæde af, selv med de nye bestemmelser 
med max. tilladt input 150 watts AM, men der
for er det rart at opstillingen kan afgive dette, 
hvis vi engang skulle få tilladelse til at køre med 
blot det halve af hvad f. eks. amerikanerne må!! 
Rørene kører moderat, idet disse kan køres op 
til 1500 Volt på anoden Zero-bias efter data. Men 
disse får som nævnt kun 1100 V. og med den viste

Forstærkeren set bagfra. Fra venstre ses 
gangstrafoen, bag denne de to 4683, bag disse ses 
lidt af drivertrafoen, der er drejet i brumfri stil
ling, (tilslut en hovedtelefon til denne og sæt AC 
på nettrafoens primær). På forreste hjørne 
trafoen, til højre for denne ensretterrøret AX50, 
derefter filteret. I baggrunden tonegeneratorens 
tre rør. EF 804 og første ECC81 er anbragt af
skærmet under chassis, andet ECC 81 ses mellem 

udgangsrørene, (bag ved disse).
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Modulationstrafoen køber man bedst på sur
plusmarkedet. min er en amr. »Thermador« pri
mær Imp. p-p 6700 Ω sekundær afhængig af, 
hvad der skal moduleres, men med udtag fra 
4500 til ca 10.000 Ω skulle behovæt være dækket. 
Desuden er det en fordel, hvis der tillige forefin
des en vikling for modulering af et evt. skærm
gitter, i PA-røret. Over T 4 sekundærvikling er 
vist en blok på 2000 pF med arb. spænding 3000 
volt, dens opgave er at afkoble for meget høje 
frekvenser, der måtte fremkomme her, disse kan 
bevirke nogle højst generende »splatter«, selv 
om man iøvrigt ligger under fuld modulations %.

Udregningen af den Z man skal bruge for et 
givet   input   er   ligetil,   formlen   lyder  Z =  E/L   det
vil slet og ret sige, at man dividerer PA anode
strøm (i Amp.) ind i anodespændingen, altså 
skal man modulere 1000 V. og 100 MA, så er Z =

B forstærkeren set bagfra, på bagkanten ses til 
venstre tre små stand-off isolatorer, disse funge
rer som klemliste for højspændingen til modula
tionsviklingen, samt + 1100 volt til rørene. På 
billedets forkant ses en klemmeliste for øvrige 
strømforsyning. Nedenfor indgangstrafoen, en do.

til 200 linien fra forforstærkeren.

10.000 Ω, stiger strømmen til 200 MA ved samme 
spænding falder Z til 5000 Ω, heraf vil fremgå, 
at man skal ændre tilpasningen, når man æn
drer input til PA-trinet for at få overført mest 
mulig effekt.

Det vil måske undre en og anden væd et kig 
på diagrammet, at der på nær det første rør er 
anvendt udelukkende trioder, dertil er at sige, 
at trioder er taknemlige at arbejde med i LF for
stærkere, tillige er et rør som ECC81 ret stejlt 
nemlig 5.9 mA/V, dertil kommer, at det ikke er 
nødvendigt med nogen form for modkobling, kva
liteten er yderst fb, monteringen nem, og output 
pænt, med rør til en rimelig pris.

Kontrollen af modulationsprocenten foregår 
hos mig ved hjælp af en lille simpel »graf« ind
bygget i samme chassis som kl. B. trinet, men

(fortsættes nederst næste side)

Klasse B forstærkeren set forfra, til venstre ses 
en glødestrømsafbryder (afbrydes ved cw). MA- 
meteret (350 mA) måler anodestrømmen til de 
to 805. Til højre ses Modulationsmeter et, ikke be

skrevet, men kommer evt. i et senere »OZ«.

gitterspænding 4,5 V. fra et tørelement trækker 
de ca. 50 MA pr. rør, uden udstyring, under ud
styring ryger MA op på 3 a 400 MA (max) som 
følge deraf vil man forstå, at der skal en stabil 
spændingskilde til at klare det, idet kl. B. for
udsætter, at spændingen holdes konstant. Tra
foen skal kunne afgive 2X1200 V. ved 500 MA! 
Som ensretterrør skal der ubetinget anvendes 
rør af typen 866, til gengæld kan man se lidt 
stort på filtreringen, blot skal Swinging-choken 
være prima f. eks. J. S. Type 200-912, filteret 
hos mig består kun af en sådan efterfulgt af en 
blok på 6 MF. Bleederen skulle kunne undværes, 
idet belastningen jo ikke kommer under 100 
mA, sætter man en på for det tilfælde, at be
lastningen skulle bortfalde, kan den gøres ret 
stor, f. eks. 60.000 Ω 25 W.

B forstærkeren set ovenfra. 1 midten til venstre 
indgangstrafoen, derefter de to rør 805, rigelig 
udskæring i chassis for at fremme ventilationen. 
Til højre modulationstrafoen, (denne både fyl
der og vejer meget, derfor er chassis fremstillet 
af 3 mm aluminium). Bag forpladen ses modula- 

tionsmeteret og dets strømforsyning.
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Nogle betragtninger over 
vindueskarmantennen

Beskrevet i december OZ 1957.

Efter at have læst artiklen besluttede jeg at 
prøve denne antenne, da mine antenneforhold 
var yderst ringe; således var der antennetråd 
i det meste af lejligheden, og jeg tror ikke, at 
det er det, xyl’s i almindelighed helst ser. Et 
aluminiumsrør på 2,30 m blev indkøbt til for
målet og et par stand off’s fisket frem samt 
finér og jern. Så blev antennen rigget til og 
senderen startet på 80 m fone. Der blev ikke 
kaldt ret længe før de første rapport kom bra
gende ind, og som lød på 5 og 9 plus; den var 
fra 4AO, som måtte holde sig fast, hver gang 
jeg sendte, eftersom vi bor ca. 25 m fra hinan
den. Der blev nu kørt flittigt i den følgende 
tid, og det meste af Danmark blev worked på 
80 m fone. Dette viste, at antennen var brug
bar, og det besluttedes derfor at prøve den på 
40 og 20 m cw. Der kørtes med mellemrum i 
ca. 2 måneder på 40 og 20 m cw, og rappor
terne herfra må siges at være gode, da hele 
Europa blev worked, ialt ca. 125 QSO’s. På 
40 m mener jeg at kunne konstatere den bed
ste virkningsgrad, men da 40 m båndet i aften
timerne jo som bekendt næsten enevældigt 
beherskes af radiofonistationer og megen an
den QRM, skal der stærke nerver til at lytte 
her. En ting er blandt andet godt ved denne 
antenne, man lærer en næsten engleagtig tål
modighed, som kan komme en til gode, når 
man evt. får en rigtig antenne op og skal 
around the world. Antennen var på min QTH 
anbragt lodret inde i værelset, hvor jeg sad, 
da jeg ikke vovede at sætte den ud paa gesim
sen efter den første aften, hvor den kæntrede 
med en ordentligt brag. Dette var nogle ord 
for at vise, at selv med håbløse antenneforhold 
kan man dog komme i luften.

vy 73 OZ7XM.

Nye rør - PC 86 og ECC 86
Der er kommet et nyt rør frem, som vil 

have stor interesse for vore VHF-folk. Det 
er trioden PC 86, som dog endnu vistnok kun 
findes i Valvo-fabrikat. — Det kan anvendes 
som HF-rør og selvsvingende blanderrør helt 
op til 8—900 MHz, så her har 70 cm-folkene, 
det rør de har sukket efter længe.

DATA FOR PC 86.
3,8 V. If = 300 mAUf =

Ua = 175 V 
Ug = - 1,5 V 
I a = 12 mA

S
μ

= 14 mA/V 
= 68

DRIFTSDATA

Som gitterbasisforstærker

Ua = 
Rk =
la =
S =
Taeq

175 V 
125 ohm 
12 mA 
14 mA/V 
250 ohm

Som selvsvingende 
blandetrin

Ub = 220 V 
R av = 5,6 kOhm
R«

I g

47 kOhm 
12 mA 
50 μ A

Der er desuden i den lavvoltsserie, vi om
talte for et par måneder siden, fremkommet 
en dobbelttriode ECC 86, som er beregnet til 
VHF-brug. Den er med adskilte katoder og 
kan bruges til HF og til selvsvingende blan
dertrin. Der er altså nu mulighed for at lave 
en 2 meter-modtager til field dagen med drift 
direkte fra 6 eller 12 volts akkumulatoren 
og uden anodespænding fra vibrator el. a. 
Fatningen er noval, og glødesp. 6,3 volt. 
Glødestr. 330 mA. TR.

P&T MEDDELER:
Prøver for radioamatører.

Til underretning meddeles, at der vil blive afholdt 
prøver for radioamatører i november måned d. å.

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

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse11 i udfyldt og underskrevet 
stand; ansøgere, der har været indstillet til en tidli
gere prøve, må indsende fornyet anmodning på et 
brevkort.

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

E. B.

det bliver vel for meget at komme ind på den 
side af sagen i denne artikkel, — blot til slut 
dette: Start ikke modulatoren med signal på, 
uden at Mdl. trafo er belastet, enten det så gøres 
med PA eller en kraftig modstand over trafos 
outputvikling. Trafoen kan slå igennem, hvis 
dette udelades!, det er jo en ret stor spænding, 
der er tale om.

KONTINGENTET!
Når disse linier læses er det absolut sidste 

frist med betalingen af kontingentet for okto
ber kvartal. Benyt venligst omgående de ud
sendte girokort — og skån mig for at skulle 
afslutte min kasserergerning med at inddrage 
OZ til ikke-betalere.

73, kassereren.
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Nr. 66. I Radio Praktiker Bd. 66/67 staar 
der om Aarsager til BCI og TVI bl. a. „Sym
metriske Antennekonstruktioner af Smal- 
baandskarakter maa foretrækkes. Udpræget 
BCI fremkaldende er spændingskoblede An
tenner af alle Slags“. Nu vil jeg gerne have 
oplyst: 1) hvad menes med Smalbaandskarak- 
ter? 2) Kan man sige, at en 2X20 mm midt- 
punktsfødet Antenne med 20 m 600 Ohms 
feeder, som jeg formoder er spændingskoblet, 
er udpræget BCI fremkaldende? 3) Er det 
overhovedet rent praktisk muligt at konstru
ere en strømfødet multiband Antenne?

Svar: Selvom der maaske er nogle, der vil 
protestere, vil jeg gerne benytte Lejligheden 
til at forsøge paa at faa udryddet Betegnel
serne „spændingsfødet“ og „strømfødet“ og 
Forsøg paa at faa dem erstattet med de kor
rekte: Fødning i et hhv. høj- eller lavimpe- 
danset Fødepunkt. Man kan nemlig ikke føde 
en Antenne, eller for den Sags Skyld en hvil- 
kensomhelst anden Forbruger med Spænding 
alene. Spændingen driver Strømmen ud i 
Forbrugeren, og det er denne sidste, der 
udfører Arbejdet. Ved begge Former for 
Fødning gaar der altsaa Strøm i feederen, 
men i første Tilfælde, høj Fødeimpedans, 
er Strømstyrken i Fødepunktet lille, og i det 
sidste, lav Fødeimpedans, vil Strømmen i 
Fødepunktet være mange Gange større for 
samme Effekt. Hvad Forfatteren mener med 
Smalbaandskarakter, tør jeg ikke udtale mig 
om med Sikkerhed, men jeg vil formode, at 
der menes en Antenne, hvis Top har Reson- 
nans i det ønskede Frekvensomraade. ad 2 
kan jeg roligt svare: Absolut Nej. Enhver 
balanceret feedertype er et af de bedste 
Midler til at forhindre BCI, og den midt- 
punktsfødede Zepp, der jo altid kan bringes 
til at arbejde med balanceret feeder-Strøm, 
er efter min Mening den bedste Form for 
en fler-Baands Antenne, og jeg vil tro, at 
Faren for Udstraaling af ulige højere har
moniske endog er mindre end ved en almin
delig Dipol med ,,flad“ feeder, hvadenten 
denne er udført med coax eller twin-lead.

ad 3. Ja, det er det da. Hvis vi skal tage 
Udtrykket i den gængse Betydning, kan jeg 
f. Eks. henvise til multibaand Antennen i 
OZ 57 Nr. 6 og 7 eller Multidipolen i OZ 52

Pg. 132. Begge disse maa siges at falde ind 
under den omspurgte Kategori.

Nr. 67. Tak for den venlige Besvarelse af 
mit Spørgsmaal Nr. 63. Jeg har nu under
søgt alle Lodninger og har udskiftet Anode- 
modstanden til EF40 med en støjsvag Type 
< 0,2 μV/V, Røret har været udskiftet, 
Skærmgitterafkoblingskondensatoren ligele
des, altsammen uden nævneværdigt Resultat, 
Suset forsvinder heller ikke, naar Gitter eller 
Katode bliver lagt paa Stel. Det eneste, der har 
nogen Virkning, er at tage Røret (EF40) op, 
og saa viser det sig, at Suset er der igen, 
saasnart jeg sætter Røret i igen, selv om det 
er koldt.

Svar: Efter det oplyste, kunde det se ud 
til, at Fejlen skal søges i Røret, selvom det 
lyder mærkeligt, at to Rør af samme Type 
skulde have den samme Skavank. Jeg har 
imidlertid flere Gange været udsat for, at 
der har været Afledning mellem Elektroder
ne i et Rør, som ikke kunde paavises ved 
Maaling med et Ohmmeter med lav Maale- 
spænding, men først viste sig, naar der kom 
Anodespænding paa Røret. Det er muligt, 
at noget af „Getter“-Materialet har slaaet 
sig ned et forkert Sted og foraarsager Fejlen. 
Prøv at lægge en Vekselspænding paa 3—500 
Volt gennem en Modstand paa f. Eks. 100 
kOhm. over de forskellige Elektroder to og 
to, det er muligt, at det kan brænde Fejlen 
væk, det har ihvertfald flere Gange reddet 
et Rør, der ellers var kassabelt.

Nr. 68. Jeg har en lille VHF-Modtager 
Type Lorenz EO. 281. Frekvensomraade ca. 
15—100 MHz. Den er forsynet med en Detek
tor for AM, men i det Omraade findes der 
jo ogsaa en Del FM, og saa er Spørgsmaalet, 
hvorledes man lettest og billigst indbygger 
eller ,,paahægter“ en FM-Detektor. Et Dia
gram for Modtageren findes vel ikke?

Fig. 68
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Svar: Det omspurgte Diagram kan jeg 
desværre ikke hjælpe med, men det er jo 
muligt, at en af Læserne kan hjælpe, og saa 
skal jeg gerne være Mellemmand. Modtage
ren kender jeg heller ikke, men jeg kan 
tænke mig, at den formodentlig er lige saa 
kompakt sammenbygget som saa mange 
andre af Efterladenskaberne, saa det vil nok 
være det letteste at paabygge en FM-Detek- 
tor, hvis output saa kan føres tilbage til 
Modtagerens LF-Del, eller til en separat For
stærker. En Forudsætning for, at man kan 
faa Fornøjelse af Tilbygningen, er dog, at 
Modtagerens MF-Kredse er saa brede, at de 
lader det fornødne Frekvenssving passere, 
eventuelt maa Kredsene dæmpes med paral
lel Modstande, eller maaske stagger-tunes, 
men det vil jo gaa ud over Naboselektivite
ten paa AM og endvidere reducere Følsom
heden. Af sidstnævnte Grund vil jeg foreslaa 
at forsyne Tilbygningen, der maa placeres 
saa nær som muligt ved sidste MF-Trafo, 
med et ekstra MF-Rør som vist i Diagram
met Fig. 68, der viser en Forholdsdetektor 
til FM. Jeg vil tro, det bliver den simpleste 
og billigste Løsning, da Forholdsdetektoren 
rigtigt opbygget og indstillet jo har den For
del fremfor den almindelige Discriminator, 
at den ikke behøver noget Begrænsertrin 
foran.

Nr. 69—1. Hvorfor fraraader man som 
Regel Neutrodynstabilisering i MF-Trin?

Svar: Ligefrem fraraade har jeg ikke hørt, 
man gør, men i Almindelighed regner man 
med, at hvis der benyttes ordentligt afskær
mede Pentoder, hensigtsmæssig og skærmet 
Opbygning, skulde det være overflødigt. 
Noget andet er, at hvis man benytter Trioder, 
er det nødvendigt at stabilisere, men jeg 
mindes ikke at have set Trioder benyttet i 
MF-Forstærkere siden under Krigen, hvor 
Rørleverancerne jo laa noget strammere 
end nu.

Nr. 69—2. Findes der Metoder til Neutro
dynstabilisering, der ikke kræver Midt
punktsudtag paa Spolerne?

Svar: Ja, man kan jo f. Eks. foretage en 
kapacitiv Spændingsdeling over Spolen, læg
ge Samlingspunktet til Stel og forbinde den 
Ende af Kredsen, der er modsat den „varme“ 
til Neutrodynkondensatoren. Jævnspændin
gen maa saa tilføres over en HF-Drossel 
eller passende stor Modstand. Jeg haaber 
Forklaringen er fyldestgørende uden Teg
ning, ellers skal jeg tegne en til næste Num
mer.

Nr. 69—3. Hvordan kan en Katodefølger 
arbejde som Klasse C Forstærker, jeg kan 
ikke med min bedste Vilje indse hvorledes? 
(se OZ Dec. 1955: Krystalstyret Converter, 
ogsaa lidt for sig selv).

Svar: Det afgørende for hvilken Klasse et 
Rør kører i er jo Arbejdspunktets Beliggen
hed paa Karakteristikken. Hvis Gitterfor- 
spændingen er saa høj, at Anodestrømmen 
er Nul uden Styring, arbejder Røret i Klasse 
C uden Hensyn til, hvorledes Opstillingen 
iøvrigt er udformet. Hvorvidt Gitterforspæn- 
dingen paa sidste Triodehalvdel i den om
talte Opstilling er saa høj, at Røret som om
talt kører i Klasse C, har jeg ikke under
søgt, men naar Forfatteren paastaar det, er 
det antagelig rigtigt. Halvdelen af den for- 
haandenværende Anodespænding benyttes jo 
til Gitterforspænding, og hertil kommer det 
Bidrag, som fremkommer over Gitterafled
ningen som Følge af Gitterstrømmen.

Nr. 69—4. Jeg har hørt, at en ny Haandbog 
er under Udarbejdelse. Har det sin Rigtighed.

Svar: Se HR’s Omtale andetsteds i Bladet. 
T. R.

Nr. 69—5. Faar man Lavohms Udgang ved 
at tage HF-Signalet ud fra Katoden paa 
Clapp-Osc. Pierceosc.? I Tilfælde af, at der 
er Lavsohmsudgang, kan det da gaa at føre 
Signalet fra Pierceosc. direkte via en Kon
densator til Katoden paa Blandingsrøret i en 
Modtagers andet Blandingstrin? Jeg tænker 
paa, om der kan komme Tilbagevirkning 
fra Blandingsrøret, saaledes at Ose. ikke lig
ger helt stabilt.

Svar: Alting er jo relativt, men da der 
normalt ligger en i Forhold til Frekvensen 
meget stor Kapacitet mellem Katode og Stel 
i Clapp’en, maa man vel have Lov at sige, 
at der er Lavohmsudgang. For Pierce-Osc. 
er det normale jo, at man tager Signalet 
ud fra Anoden, men der skulde intet være 
i Vejen for i Stedet at tage det ud over en 
passende Modstands-Kondensator Kombina
tion i Katoden. Den foreslaaede Blandings
metode er udmærket, og jeg tror absolut 
ikke, der kan komme nogen Tilbagevirkning 
paa Krystallet, der kan trække dettes Fre
kvens.

Nr. 69—6. En almindelig 110 kHz Mf-Trafo 
har en Resonnansimpedans paa ca. 186 kOhm, 
men EF80 og EF85 skal ifølge Rørtabellen 
have en Anodeimpedans paa henholdsvis 400 
og 500 kOm. Alligevel bruges begge Rør jo 
som MF-Rør. Har det ingen praktisk Betyd
ning, at Rørene arbejder med forkert Anode
impedans?
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Svar: Det er, som man tager det. For at 
faa den størst mulige Spændingsforstærk
ning ud af et Forstærkertrin, skal Anode
impedansen være høj i Forhold til Rørets 
indre Modstand. Da Pentoder har en meget 
høj indre Modstand, kan dette imidlertid ikke 
lade sig realisere, og man maa derfor nøjes 
med en for lav Anodeimpedans og tage den 
deraf følgende mindre Forstærkning med i Kø
bet. Paa Grund af Pentodens høje Forstærk
ning, betyder dette dog i Praksis som Regel 
intet, da der normalt vil være rigelig For
stærkning alligevel.

Nr. 69—7. Engang i Foraaret spurgte jeg 
om, hvordan jeg skulle klare den Tilbage
virkning, der var paa min Sender, tiltrods 
for at jeg havde lavet alt muligt for at und- 
gaa det (det havde ingen Betydning, at jeg 
prøvede at lade Ose. efterfølge af en Katode
følger). Jeg lagde da Ose. op paa 160 m (den 
laa oprindelig paa 80 m), hvorefter Tilbage
virkningen forsvandt totalt, hvorfor gjorde 
den det?

Svar: Det er umuligt at give et sikkert 
Svar paa dette Spørgsmaal, Grunden kan 
være flere forskellige, men det er i Praksis 
umuligt at lave en Sender, der kører ret 
igennem i alle Trin, uden at der vil kunne 
spores en svag Tilbagevirkning. Grundene 
kan være Kobling over Anodestrømsforsy
ningen, at Kredsene har en omend svag Kob
ling til hinanden, eller endog Indstraaling 
fra Antennen paa Styretrinnet. Selv ikke 
Anvendelse af Krystalstyring giver 100 % 
Garanti mod en svag Trækning. Hvis denne 
Oplysning havde staaet i det oprindelige 
Spørgsmaal, vilde jeg straks være slaaet ned 
paa det, hvilket foranlediger mig til at anmo
de Spørgerne at give mig saa udførlige Op
lysninger som muligt. Tak for Hilsenen, dit 
Ønske i Slutningen af Brevet kan jeg kun 
tilslutte mig.

Nr. 70. Jeg har lavet en Ensretter, hvor 
der som Ensretterrør skulde bruges 2 Stk. 
DGG 1/150 Kviksølvrør. Nu viser det sig 
imidlertid, at det ene Rør er defekt, og jeg 
kan ikke faa flere af den Type, da de ikke

fremstilles mere. Jeg har nu tænkt mig at 
anvende RG62 i Stedet for, og nu spørger 
jeg, hvor stor skal sving-choken være til 
RG62? Der sidder i Øjeblikket en choke i 
Ensretteren paa 50 Ohm, kan den bruges? 
Hermed et Diagram af Ensretteren (Fig. 70).

Svar: Det er ikke den ohmske Modstand, 
men derimod Selvinduktionen ved min. og 
max. Belastning, der er afgørende for, om 
en swing-choke passer til et givet Formaal. 
Imidlertid er denne Størrelse ikke saa kritisk 
ved Anvendelse af Højvakuumrør som ved 
Kviksølvrør, og forudsat at Traaden i Spolen 
kan bære den forventede Strøm, skulde 
Sagen være klar. En anden Ting er saa, at 
Ensretteren vil give mindre maximal- og og- 
saa mere belastningsafhængig Spænding (alt- 
saa mindre „stiv") med HVK end med Kvik
rørene, men dette kan til en vis Grad imøde- 
gaas ved at undlade de to Begrænsermod- 
stande i Anodetilførselen, og dette kan uden 
Betænkning gøres, nar der anvendes choke- 
Indgang i Filteret, selvom Trafo-Viklingernes 
Modstand skulde ligge noget under, hvad der 
er foreskrevet for Rørene.

SJÆLLANDSMESTERSKABET 
I RÆVEJAGT

Helsingør afd. har hermed igen fornøjelsen 
at indbyde alle landets rævej ægere til den 
store dyst om sjællandsmesterskabet, søndag 
den 21. september.

Der har jo i år været afholdt både den store 
sjællandske og den store nordsjællandske 
rævejagt, så de sjællandske rævejægere må 
være i fin form! Desuden bliver her en ud
mærket lejlighed til at træne til danmarks
mesterskabet på Fyn i oktober, idet betingel
serne bliver de samme, nemlig udlægning af 3 
ræve på et kort 1:40.000. (Bemærk: Ingen 
poster — !)

Der køres i år på kort nr. A 2828 Hillerød, og 
der er samlet start kl. 9,00 pr. fra parkerings
pladsen overfor Fiskebæk Hotel. Efter jagten 
mødes alle på Lynge kro, hvor den medbragte 
lommemad kan indtages, inden jagtens resul
tater gøres op.

Tilmelding til OZ8CP, Carl Egon Petersen, 
Rosenkildevej 25, Helsingør, tlf. 21 34 70 senest 
torsdag den 18. sept. God jagt.

73, OZ8MX, Helsingør afd.

Fig. 70
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TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU 
P. O. Box 335, Aalborg 

Hertil sendes al korrespondance vedrørende Tratfic Department
Assistent-manager: Contest: OZ2KD

~ — Bånd-aktivitet: OZ3GW
— — Diplomtjenesten: OZ6HS
— — Int. samarbejde: OZ8T
— — V.H.F.-arbejdet: Vacant

Svensk VHF-Certifikat.
S. S. A. har fremsendt regler for en variant af 

WASM kaldet WASM 144 eller „Worked all AM on 
144 MHZ.“

Certifikatet kan efter ansøgning tildeles den ama
tør, som med qsl-kort eller anden skreven bekræftel
se kan klargøre at have haft to-vejs forbindelse med 
mindst een station indenfor hvert SM-distrikt (SM1— 
SM7) på 144 Mc-båndet.

Forbindelser må medregnes fra og med år 1949, 
hvor 144 Mc-båndet tildeltes de svenske amatører. De 
kontaktmetoder, der gælder for 144 Mc-båndet må 
anvendes. Krydsbåndsforbindelser tæller ikke.

Alle qso for WASM 144 skal som regel være udført 
fra samme qth. Det er dog tilladt at køre fra til 
eksempelvis et højt beliggende punkt, dersom dette 
ligger indenfor ens eget distrikt og ikke længere end 
50 km fra den ordinære qth.

Station, som kører transportabelt fra andet distrikt 
end dens eget, har ret til at ansøge om WASM 144 
under forudsætning af, at samtlige qso gennemføres 
fra et og samme distrikt og at eventuel flytning 
indenfor distriktet ikke overstiger 50 km.

WASM 144 uddeles i nummererede udgaver i den 
rækkefølge de opnås.

For eventuelle højere grader af WASM 144 for 
eksempelvis 5 eller 10 stationer kontaktede i hvert 
distrikt eller et vist antal len, kan der senere være 
mulighed for udfærdigelse af særlige bestemmelser.
Cuba-contest.

Amateur Radio Ass. of Camaguey, Cuba vil i år 
for første gang arrangere en DX-contest. Regler vil
følge i næste „OZ“.
CQ DX Contest 1957.

OZ3Y har venligst tilstillet os resultaterne fra CQ- 
testen 1957, hvor der opnåedes følgende „(^“-resul
tater.

CW: OZ7BG Alle bånd 377,000
OZ4FF » »> 142,680
OZ6RL »> » 8,586
OZ3SN 2,910
OZ6HS » » 240
OZ7G 28 Mc/s 7,308
OZ4RT 21 „ 1,802
OZ3UD 14 „ 4,901
OZ9KC 14 „ 3,536
OZ7BW 14 „ 1,836

Øvrige skand. lande:
Finland : AB 202,312 OH INK
Sverige: „ 248,880 SM5AQV
Norge: „ 112,495 LA1K
Bedste Stn. W4KFC 821, 763

Fone: OZ3Y Alle bånd 84,992
OZ3WK 39,248
OZ4FA »» » 6,174
OZ4PM >» n 192

OZ7BG 28 Mc/s 35,260
OZ1I 28 „ 10,258
OZ7G 28 „ 1,462
OZ7FG 21 „ 648
OZ5KQ 14 „ 18,157
OZ1PO 14 „ 12,712

Øvrige skand. lande:
Finland: AB 254,567 OH5PE 
Sverige: „ 116,128 SM3BIZ 
Norge: „ 25,480 LA1ZE
Bedste stn. F8CH 436,974

EYMA-diplomet
der udstedtes i forbindelse med Miinchens 800-års 
festligheder til amatører, der placerede sig i en con
test i forbindelse hermed, er blevet udstedt til 
OZ3UD. Vi gratulerer.
Prefix-ændring.

Prefixet for Spansk Marokko EA9 skal være ændret 
til CN9, således at der nu findes CN2 (Tangier Zone) 
CN8 (fr. Marokko) og CN9 (sp. Marokko).
Følgende lande
tæller ikke til DXCC:

Cambodja.
Indonesien (Java-Sumatra-Borneo-Celebes og 

Molukkerne).
Iran og Viet-Nam.

Kalender:
4.—5. okt.: VK/ZL Contest (Fone).
11.—12. okt.: VK/ZL Contest (CW).
25.—27. okt.: CQ World Wide DX-Contest (Fone). 
22.—23. nov.: RSGB 21 mc/s Fone Contest.
29. nov.—1. dec.: CQ World Wide DX-Contest (CW). 
10.—11. jan. 1959: 4. WAE DX-Contest (CW).

Nordisk rævejagt.
Ved et fantastisk, teknisk fuldkomment arrange

ment, med G. S. A. som arrangør på SSAs vegne, 
gennemførtes såvel de svenske mesterskaber som 
nordisk landskamp i rævejagt i området omkring 
Idrætsskolen ved Hindaas i dagene d. 30. og 31. august. 
Vi skal i næste „OZ“ nærmere omtale dette arrange
ment, men skal her dog meddele, at OZ2UC og A. 
Holm fra Herning ydede en fin indsats under disse 
for danske rævejægere usædvanlige forhold.
Diplomoversigt Maj-August 1958.
277. OZ3WK har modtaget „S6S“.
279. OY7ML har modtaget WAE I lOY.
280. OZ4PM har modtaget WBE.
286. OZ9AC ansøger om OZ-CCA-VHF-CC.
290. SM7AED ansøger om OZ-CCA-VHF-CC.
299. OZ7BG har modtaget WAZ som 1. OZ.
300. OZ3UR har modtaget WAC.
303. OZ4SJ ansøger om „S6S“.
305. OZ5JE har modtaget WABC.
309. OZ2JF har modtaget DXCC.
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310. OZ2JF har modtaget WAC Fone.
311. annulleret.
312. OZ5JE har modtaget WAC.
313. OZ5JE har modtaget “S6S“.
314. OZ3GW har modtaget W21M.
315. OZ5KQ har modtaget WAS.
316. OZ5KQ har modtaget DXCC.
316. a. OZ5PA har modtaget DXCC.
317. OZ3GW har modtaget WAS.
318. OY7ML har modtaget WAS
319. OZ4FF har modtaget WASM I.
320. SM5CCE har modtaget OZ-CCA II, nr. 42.
321. OZ7FG har modtaget DXCC Endos. til 140.
322. G8KP har modtaget OZ-CCA EU nr. 43.
323. OZ4LP har modtaget OZ-CCA II nr. 44.
324. OZ4LP ha rmodtaget WAC.
325. OZ4LP ansøger om WBE.
326. OZ4LP har modtaget „S6S“.
327. OZ7BG har modtaget DXCC Endos. CW 211 - 

Fone 120.
328. OZ5JE har modtaget OZ-CCA II nr. 45.
329. OY7ML har modtaget „S6S“.
330. OZ7SN har modtaget WAZ som 2. OZ.
331. OZ5Z ansøger om DXCC Endos.
332. OZ7BW ansøger om WAYUR.
333. OZ2KK ansøger om DXCC.
334. OZ4BG har modtaget WASM I.
335. OY7ML har modtaget W21M 1. OY.
336. OY7ML har modtaget DUF I—II.
337. OY7ML har modtaget AC15Z 1. OY.
338. OY7ML ansøger om „101“-Argentina.
339. OZ2KK ansøger om WNACA.
340. G2WQ har modtaget OZ-CCA EU nr. 46.
341. annullere.
342. OZ7FG ansøger om DXCC Endos.
341. annulleret.
344. G2RF har modtaget OZ-CCA-EU nr. 47.
345. OY7ML har modtaget WAC Phone.
346. OZ6NF har modtaget WASM I.
347. OZ9HO har modtaget OZ-CCA II nr. 48.
348. OZ7FG ansøger om DXCC Endos.
349. OY7ML har modtaget OZ-CCA II nr. 49.
350. OZ3SK ansøger om Paraguay Cert.
351. OZ6HS har modtaget OZ-CCA II nr. 50.
352. OZ5KD ansøger om „S6S“.
353. OY7ML ansøger om „S6S“.
354. OZ2NU ansøger om OHA-100.
355. OZ2NU ansøger om „SOP“.
356. W3IMV ha rmodtaget OZ-CCA-DX nr. 51.
357. OZ4FF ansøger om DXCC.
358. OZ6HS ansøger om WAE III.
359. OZ4FF ansøger om „SOP“.
360. OZ7HJ ansøger om OZ-CCA-VHF.
361. OZ7KP ansøger om „SOP“.
362. OZ1AG ansøger om „SOP“.
363. OZ3Y ansøger om DXCC Endos.
364. OK1AEH har modtaget OZ-CCA-EU nr. 52.
365. OZ7BQ ansøger om WAC.
366. PAoLY har modtaget OZ-CCA-EU nr. 53.
367. DL4ZC har modtaget OZ-CCA-EU nr. 54.
368. OZ9AO ansøger om WAC.
369. OZ1XX ansøger om WASM I.
370. OZ1XX ansøger om WAC.
371. OZ7UW ansøger om „SOP“.
372. OZ4SJ ansøger om WBE.
373. OZ7FG ansøger om DXCC Endos.
374. OZ3GW ansøger om AC15Z.
375. OZ7BG ansøger om DXCC Endos.
376. OZ2NU ansøger om DLD 150.

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

Som vi forudsagde i sidste måneds kommentarer 
til konkurrencen om „AARETS STØRSTE DX- 
MAND“, blev OX3DL i den forløbne måned fortrængt 
fra førstepladsen i den spændende test både af 
OZ7SN og OZ4FF. Nede i rækken er der også sket 
forskydninger, men de tre nævnte stationer ligger 
dog stadig ret suverænt i toppen.

Da der nu er gået over et halvt år, siden testen be
gyndte, vil det være på sin plads at få kontrolleret 
deltagernes lister med Tr. Departments, således at 
eventuelle uoverensstemmelser kan blive rettede.

Deltagerne bedes derfor snarest muligt indsende 
deres liste og derefter i givet fald indsende de kort, 
som vi herfra ønsker kontrollerede. Men store va
riationer kan der ikke være tale om.

7BG, der har ligget beskedent tilbage i de sidste 
par måneder, er nu færdig med, hvad han kalder 
militærlivets glæder, og regner med at komme i luf
ten igen inden længe, så godt bosteds-forholdene til
lader det. Der skal nok blive hørt nyt derfra. Vel
kommen igen, Erik.

OZ7DX — det var ham — der var med til Calypso
land, nærer stærke forhåbninger om snart at få sin 
nye sender igang, så han vil også før eller senere 
komme til at figurere på listen.

Fra St. Magleby fortæller 6NF, at han på 7 mc/s cw 
for få dage siden har haft QSO (16,30) med HV4AW, 
at han ofte vil være QRV på dette bånd omkring det 
nævnte tidspunkt, som forøvrigt er GMT og QRG 
var 7023 kc/s. Dog er det en af de situationer, hvor 
man stiller sig noget afventende, idet der i den inter
nationale amatør-presse intet har været nævnt om 
denne station, og hvor HV4CN hidtil har været ene 
om at have opnået licens fra Vatikanstaten.

Og så kan jeg til slut i hvert fald trøste mig selv 
med at være kommet i besiddelse af en ny Geloso 
VFO 4/102, og det er trods alt et udgangspunkt for 
at blive bedre kørende end nogensinde tidligere, så 
forhåbentlig kan jeg inden længe få forbedret min 
egen stilling i listen — og hvad der vil være endnu 
bedre, at få de sidste 4 lande hjem til DXCC.

Hermed månedens liste over stillingen i konkur
rencen om:

løvrigt fortæller rapporterne om følgende aktivitet 
i den forløbne måned:

„AARETS STØRSTE DX-MAND"

Call 3,5 7 14 21 28 Sum
OZ7SN 5 17 63 71 22 — 178
OZ4FF 13 31 76 46 10 = 176
OX3DL 0 12 88 45 19 = 164
OZ2KD 0 15 80 22 0 = 117
OZ7BW 0 18 56 37 0 = 111
OZ3GW 1 0 56 21 9 = 87
OY7ML 4 16 44 17 1 = 82
OZ7BG 2 7 38 16 13 = 76
OZ1JW 0 1 68 0 0 = 69
OZ7EX 4 11 36 18 0 = 69
OZ3SN 6 8 32 22 0 = 68
OZ5Z 0 2 42 19 3 = 66
OY1R 4 5 33 17 6 — 65
OZ1W 5 7 21 17 11 = 61
OZ5KD 1 0 58 0 0 = 59
OZ6HS 6 11 17 20 0 = 54
OZ2N 3 8 9 31 0 = 51
OZ5SQ 0 3 23 18 0 = 44
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OZ1I 1 1 8 7 18 = 35
OZ2NU 4 28 2 0 0 = 34
OZ70F 4 4 11 11 3 = 33
OZ5PD 7 2 22 0 0 31
OZ7BQ 0 0 29 0 0 = 29
OZ4IP 0 0 2 1 25 = 28
OZ9HC 0 1 23 1 3 = 28
OZ6EG 3 0 1 0 21 = 25
OZ3XP 0 0 3 3 17 = 23
OZ4FA 0 0 10 2 6 = 18
OZ8HC 13 5 0 0 0 = 18
OZ9KO 1 0 1 0 0 = 2

Listen sluttet den 28. august 1958.
3,5 mc/s. CW.

OZ1EE: der kører med 7 w melder om kontakt med 
LA - SM2 - SP - HA - OK - YU - DL - DM - PA - 
HB - ON - OE - OH og G + OZ, naturligvis.

OZ4FF: I1XK - TF5TP - UR2BU.
OZ7SN: OKI KP.

7 mc/s. CW.
OZ2NU: G - GW - DM - SM - LA - YO - OE - 

YU - IT1AGA - PY7AGR - OZ - VOIFD - F - UC - 
El. Hørte en aften AP2B meget kraftigt, men var 
som en klat honning tæt besat med bier, desværre 
var der ikke plads til mig.

OZ4FF: I1XK - TF5TP - UA9DB - UA9CM - 
W3BVN - ZA1KC - 4x4KK.

OZ7BW: PY6JD - LA - OE - UB5.
OZ7SN: PY6JD - PY7ADR - PY7AGR - DM - UA9 

YU - SP - UQ - ON - GI - El - HB.

14 mc/s. CW.
OZ1JW: EA9AQ - ET2KY - F2CB/FC - HK3TH - 

KP4AR - KR6RY - KZ5LB - JA1HP - JA6CI - 
LA2JE/P (Spitzbergen) - LU 1-2-3-5 og 8 -MP4BBE - 
OQ5DF - OQ5EH - OY7ML - PY2-4 og 7 - PZ1AR - 
UA9 og 0 - UI8KBA - UL7GL - UP2AA - VE3XK - 
VK2ZR - VK6SM - VQ2W - VQ3MK og VQ6AB samt 
Wl-2-4-6-7 og 0 (Nebraska).
ZD2WCP - ZL1HY - ZL2TI - ZS1AL samt andre ZS. 
3A2CF og 9K2AT samt flere 4X4’er.

OZ2KD: WØ til 9 - VE2-3-7 og 8 - PY2-4 og 7 - 
AP2AD - CR6AP - CR6FC - CR9AH - CT2AI - CT2BO 
CX4CZ - ET2US - FQ8AP - HP1BR - JA2AT - 
KP4RK - KR6MG - KR6QW - KL7GI - TI2PZ - 
VQ2JN - VQ3CF - VK4EL - ZL4CK - ZP5LS - ZS1OA
- ZS6TN - 3A2BF - 9K2AT.

OZ3SN: Wl-2-6 og 7. KL7 og VE8.
OZ4FF: CT2AI - CT2BO - EI8T - F2CB/FC - 

HC4IM - HK3TH - IS1PP - KH6CD - OR4VN - TF5TP 
og ZC4LL, samt slut på måneden: ZS6IF/T Swaziland. 

OZ5SQ: OQ5NG - ZE5JU - UA9DR og W’s.
OZ7BW: CX4CZ - UI8 - LU8 - ZL3IS - 4X4JO - 

VE8NH - PY4 - KP4 - KH6CD - VE8PB - Alle W’s 
bortset fra W9. VK3KB - F2CB/FC + Europa.

OZ7SN: LU - UI8 - PY - FM7WU - 9G1CR -EA9AQ
- FF8BX - W + Europa.

14 mc/s. Fone.
OZ41P: Wl-2 og 4. VE1 og ZC4.
OZ5KD: VE1WH - ZE5JU - LU9DGO - TF2WDE - 

VQ4KRL - KL7WAI - VK3ABA - ZP5DY - ZP5CF - 
LU9DM - SVI AB, samt alle W’s.

OZ5SQ. CR6BX - GC2AAO - 3A2BA - VQ4KRL -
OY2Z.

21 mc/s. CW.
OZ3SN: W2-3-4-8 og 9. VE1 og VE6, - PY.
OZ4FF: CN8HA - EI4J - FB8XX - LA2JE/P Sval- 

bard - UL7HB - VK4XK - VQ4EZ - 9G1CR (Ghana). 
OZ7BW: UF6 - 4X4KM - MP4BCL - W/K 1-2-3-4-7-

8-9 og 0 + Europa.
OZ7SN: CR7LU - VP9DU - FA8TT - VOIAK - 

VS1GZ - VK4ZB - VK2XU - VE - ZE1JV - PJ2ME - 
LU - W - VK5NO - 4X4 - CN8 KH - CT2 + Europa.

21 mc/s. Fone.
OZ3Y: PJ3AE - HK1DZ - VP4LF - VS1BB - DU1FR 

- CO8JK - HI8GA - VP2AB - FM7WU - SVØWT (Cre- 
ta) - OA4V - VQ4DT - KR6EC - VS2DW - KB6BH - 
VS9AS (Aden) - VR2DE - VS9MA (Maldive isl.) - 
VQ9GU - TI2OE - FE8AP samt SP8CK, der senere 
„on sked“ blev worked på 10-20-40 og 80 m.

OZ5SQ: VP6FR - HS1E - VK5BV - VK5NE (Nor
thern Territory) - OQ0PD - OQ5 - VQ2-3 og 4. ZS2- 
4-5 og 6 - CR7BX - CR7DQ - MP4BCC - 9K2AZ - 
ZP5ET - CE3HL - W/Ks.

28 mc/s. CW.
OZ3GW: PY3AOF - ZE3JL - ZD6RM - ZS2CB - 

CR7BN samt Europa.
Endvidere hørt, men ikke kontaktet ZD7SA. 
OZ7SN: UN1AB - PA - G - OE - OK - HB - DL - 

4X4KK - OQ5BB - CR6CK og PY1HQ.

28 mc/s. Fone.
OZ4IP: VQ4 og CR6.
Mangler nogle QSL fra FQ8AF, kan en henvendelse 

til OZ3Y klare sagen.
Er der nogen, der mangler QSL fra OD5BN for en 

QSO den 2.-3.-58 kl. 15,15 GMT på 28 mc/s på fone, 
så ligger et sådant på centralen, men prefixet er ikke 
ok, så pse.

F08AT er igang fra Clipperton Isl. og HC8AGO 
kommer i luften den 18. september fra Galapagos Isl. 
4IP supplerer stationen med ny exiter og PA samt en 

3-bånds quad. Sæbynitten 2KD siger: Denne konkur
rence er morsom, fordi den taler til sportsmanden i 
een, og jo længere vi kommer hen i den, stiger spæn
dingen.

VK6WT efterlyser QSL fra 8 forskellige OZ-stns. 
til OZ-CCA, nogen der har dårlig samvittighed trods 
den fine statistik i sidste OZ, spørger 1JW?

1W, der ikke har været særligt aktiv, og ikke har 
haft nogen spændende DX, nævner, at han en aften 
efter at have haft 3 QSO’s med forskellige kontinen
ter fik fart på, og nåede at lave WAC på 52 min.

QTH’s
ZD7SA QSL via CN8GU = KB6BH c/o C. A. A. 

Canton. Phonix Isl. S. Pacific.
VS9MA R. A. F. - G. A. N. British Forces. P. O. 180, 

England.
VQ9GU c/o Box 1313 Nairobi, Kenya.
FG7XE Aier Port Raizet Guadeloupe. Fr. West 

India.
Tak for rapporterne denne gang, der var meget og 

godt materiale.
OZ2NU.

LISTE OVER OFFICIELT ANERKENDTE 
PREFIXER

har været efterlyst af flere læsere. I QTH- 
listen, som er under trykning, bliver en sådan 
liste offentliggjort, men desuden kan interes
serede erhverve en duplikeret liste mod ind
sendelse til Traffic Dept. af en selvadresseret 
kuvert frankeret med tryksagsporto - 12 øre.

Det er en liste, som anvendes i forbindelse 
med konkurrencen om „Arets bedste DX- 
mand‘\
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EDR's skandinaviske VHF-Dag.
Det smukkest tænkelige Høstvejr dannede en 

ideel Ramme om Aarets største VHF-Begivenhed. 
Hvilken Forskel fra ifjor, da Regn og Storm be
herskede Billedet.

Og hvilket Fremskridt! Aldrig før er saa mange 
veludrustede Stationer oprettet under Feltforhold, 
og aldrig før har Deltagelsen i en Field Day været 
saa omhyggeligt planlagt.

En tidligere VHF-Amatør, der efter nogle Aars 
Inaktivitet pludselig dumpede ind i Testen den
16.—17. August, kunde simpelthen ikke kende Baan- 
det igen: saa fremragende Forhold havde han
endnu aldrig oplevet paa 2 Meter.

Hvis Forholdene var gode, saa var det nu nær
mest Deltagernes egen Skyld. De havde „selv lavet 
dem“ med gode Sendere og Modtagere og først 
og fremmest med gode Antenner. For i Virkelig
heden var Forholdene ikke noget at raabe Hurra 
for. Lørdag Aften og Søndag Formiddag var de 
vist nærmest under Middel, medens de derimod 
var afgjort lidt over Middel Søndag Eftermiddag.

Antenner paa op til 32 Elementer blev anvendt 
(OZ2AF i Hirtshals). En 10- eller 12-Elementer 
hører i Dag kun til Gennemsnitsudstyret, især nu, 
da 7BB’s 20-Element Yagi med 4 Planer har vun
det saa stor Udbredelse i Jylland.

Og det var vel navnlig takket være de gode An
tenner, at der opnaaedes Kontakter fra den ene 
Ende af Landet til den anden. Det vilde vi ikke 
have drømt om for bare nogle faa Aar siden.

Derimod mangler vi nok endnu noget i Retning 
af Stationsbetjening. Vi bruger gennemgaaende for 
lang Tid til at afvikle en QSO. De Minutter, der 
spares ved kun at sige det mindst mulige under 
hver Kontakt, betyder noget. Sammenlagt kommer 
de Operatøren til gode i Form af ekstra Tid til at 
afsøge Baandet.

Man sparer ogsaa Tid for sig selv og andre ved 
efter hver CQ at angive, i hvilken Ende af Baandet 
man begynder at lytte. Det er ogsaa hensigtsmæssigt 
at opgive ved CQ-Kald, i hvilken Retning ens Beam 
staar. Det giver kaldende Stationer en Mulighed 
for at vurdere deres Chance for at faa Kontakt, og 
det kommer i sidste Ende ogsaa CQ-Kalderen til 
Gode.

Som allerede bemærket var usædvanligt mange 
draget ud. Det synes især at have været Køben
havnerne, men de har jo ogsaa en dobbelt Til
skyndelse til at være ude, nemlig: 1) Fordelen ved 
at arbejde fra en god Position og 2) Fordelen ved 
ikke at køre fra Hjemme-QTH’en. Thi at deltage 
i en Test fra en hvilkensomhelst QTH inden for 
en Radius af 30 eller 40 Km fra Raadhuspladsen 
er noget af en Prøvelse. Og selv om de store kø
benhavnske Kanoner var vel placeret i Landets 
fjerneste Egne, var de, der blev tilbage, mere end 
talrige nok til at plage hinanden med Krydsmodu
lation og Paralysering (var der nogen, der sagde 
Splatter?).

OZ5AB og OZ7G var, Traditionen tro, paa hen
holdsvis Vejrhøj og Møens Klint. OZ2ES var i Fre
derikshavn for anden Gang, OZ9AC var i Hanst
holm, OZ2AF i Hirtshals. OZ1PL paa Mørkemose
bjerg ved Holbæk og OZ5MK ved Vejby Strand.

Blandt de jyske Stationer i Felten gjorde navn
lig OZ2EDR (Hasle Vandtaarn ved Aarhus) sig 
bemærket ved et kraftigt Signal og fin Modulation. 
OZ2IZ havde i Aar placeret sig ved Ryde, og 
den højere Beliggenhed maa have skaffet ham 
mange ekstra Points, i hvert Fald var han kraftigere 
paa Sjælland end ellers. Desværre var OZ8ÉDR 
blevet hjemme i Kolding og kom vist ogsaa for 
sent i Gang. OZ9SW var paa et højt Punkt i Nær
heden af Himmelbjerget, hvorfra han havde et me
get kraftigt Signal. Bornholmerne havde ingen Sta
tioner i Gang?

SM7’erne var repræsenteret af den trofaste Garde 
7AED, 7BE, 7BAE, 7BOR, 7ZN og andre. Det maa 
anses for givet, at mange flere SM stns vilde have 
været i Gang, hvis QTC havde publiceret Afhol
delsen af EDR’s skandinaviske VHF Dag i tilstræk
kelig god Tid. Efter hvad SM7BOR oplyser, skyldes 
dette dels, at Forretningsgangen inden for QRC er 
noget langsom, dels at QTC’s Udgivelsesdato er den
1. i Maaneden. — I denne Forbindelse kan det 
oplyses, at Bestyrelserne for UK7 og 2-Meter Klub
ben ved Planlægningen af det kommende Aars 
Arrangementer vil drage Omsorg for, at alle Tester 
publiceres i rigelig god tid i alle interesserede 
Lande. ______________

En Field Day’s Historie er ikke kompelt uden 
et lille Kapitel om Genvordighederne — som jo 
ikke helt kan undgaas, al omhyggelig Planlægning 
til Trods.

Vi fik lidt at høre om dem paa 2-Meter Klubbens 
Møde den 27. August. OZ5AB fortalte om de utal
lige Forhindringer, der mødte ham paa Turen til 
Vejrhøj i en laant Bil. Han kom i Gang en Time 
for sent med en beskeden 5-Element Beam, men 
indhentede dog i Løbet af forbavsende kort Tid 
det Forspring, vi andre havde for ham. Ogsaa Søn
dag Morgen kom 5AB for sent i Gang; men nu 
havde han faaet den „rigtige" Beam med 24 Ele
menter i Vejret, og nu gik det saa godt, at der et 
Kvarter før Testens Udløb ikke var flere Stationer 
at worke. Saa drejede 5AB paa maa og faa Beamen 
mod Syd, kaldte CQ DL — og fik straks Bid! Til 
Gengæld brændte Bilen sammen paa Vej ned ad 
Vejrhøj, og saa var der ligesom kommet Balance 
i Tingene igen.

løvrigt mente OZ5AB, at EDR’s skandinaviske 
VHF Dag ikke kan vindes fra Vejrhøj — det 
kunde kun gøres i gamle Dage, da Modtagerne 
ikke var gode nok til Forbindelser mellem Køben
havn og Jylland. I Dag er der kun en vis Chance 
ved ekstraordinært daar lige Forhold.

OZ2AF ankede lidt over Stationsbetjeningen paa 
visse større Stationer og fortalte desuden levende 
om sine Vanskeligheder i Hirtshals med Hønsehuse, 
Hestestalde, høje gamle Fordvogne, løse Ledninger 
og genstridige Gaardejere.

Om 9AC forlyder det, at han fik et Brandsaar 
paa Næsen af en nedfaldende Loddekolbe.

SM7BE var lidt skuffet over 70-Cm Baandet. 
Han opnaaede 70-Cm QSO med SM7AED, SM7BCX 
og OZ7G og kunde iøvrigt oplyse, at Grunden til 
SM5’ernes Udeblivelse fra Testen var Pessimisme 
m. H. t. Mulighederne for QSO med OZ og SM7. 
SM7BE syntes, at QRM var alvorlig paa 2 Meter 
og haabede, at der maaske kunde gøres noget for 
at klare dette Problem.

Her benyttede 2-Meter Klubbens Formand, 
OZ7BR, anledningen til at oplæse et detailleret For
slag til en Frekvensfordelingsplan for 2 Meter- 
Baandet, som OZ7LX og OZ8MD havde opstillet og 
tilsendt 2-Meter Klubben til Behandling.

204



Forslaget gik ud paa, at Danmark opdeles i Di
strikter, og hvert Distrikt skal have en vis Del af 
2-Meter Baandet tildelt. I den Anledning skal alle 
OZ-Amatører, der tilslutter sig Planen, indlevere 
de af deres Krystaller, der falder uden for det Fre
kvensspektrum, der er tildelt det paagældende Di
strikt, hvorefter 2-Meter Klubben saa skal fordele 
Krystallerne efter Planen.

OZ7BR takkede de to Forslagsstillere for deres 
Initiativ, men beklagede samtidig, at 2-Meter Klub
ben ikke kunde paatage sig at medvirke ved en 
saadan Krystalbytning — hvortil kommer, at 2- 
Meter Klubben jo er et rent Københavnerforeta
gende, som ikke paa hele Landets Vegne kan 
vedtage en Plan som den foreslaaede. Dertil kom
mer de rent praktiske Vanskeligheder: nogle Ama
tører har deres Yndlingskrystaller af særlig god 
Kvalitet, og vi kan ikke forvente, at de skulle 
skille sig af med dem. Og saa er der som bekendt 
flere forskellige Krystalholdertyper i Brug, lige
som der findes Krystaller til 3, 4, 6, 8, 12 og 24 Mc 
i Brug i danske 2-Meter Sendere. Endelig vilde 
en saadan Frekvensfordelingsplan være af begræn
set Værdi, dersom den ikke tog Hensyn til — eller 
direkte omfattede — SM, LA og DL. Og hvad med 
de OZ-Amatører, der ikke vilde være med?

QRM kan maaske bekæmpes — fortsatte OZ7BR 
— gennem Anvendelse af bedre Sendere og bedre 
Modtagere; paa Sendersiden ved Undgaaelse af 
Overmodulation, paa Modtagersiden gennem bedre 
Naboselektivitet og mindre Følsomhed over for 
Krydsmodulation — og, ikke mindst, gennem An
vendelse af den gode gamle CW.

OZ foreviste og gennemgik derefter en stor Tavle 
med en grafisk Fremstilling af de mest kendte 
2-Meter Amatørers Sendefrekvensers Placering i 
Baandet, omfattende OZ, SM6 og SM7. Det frem
gik heraf, at Omraadet melle 145.3 og 145.5 er 
svagt benyttet, og at Omraadet over 145.5 er saa 
godt som ubenyttet, medens der flere Steder i Baan- 
dets laveste Del findes flere Partier med alvorlig 
Sammenklumpning.

Efter at OZ7BR havde haft Ordet, fulgte en kort
Diskussion.

OZ8MD, den ene af Planens Fædre, mente, at selv 
om vi bare fik lagt Københavnerne i den ene Ende 
af Baandet, vilde det hjælpe meget.

OZ5AB erklærede, at Frekvensfordelingsplanen 
ikke havde nogen Chance for Vedtagelse. Var der 
maaske nogen, der vilde skille sig af med et godt 
Krystal? (5AB fik intet Svar paa sit Spørgsmaal).

OZ8T mente, at de enkelte Tilfælde af QRM 
burde behandles individuelt — gennem Forhandling.

SM7BIR slog til lyd for gennem Propaganda og 
Vejledning for nye Amatører at tilstræbe en grad
vis bedre Frekvensfordeling.

OZ7LX udbad sig til dette Formaal at faa en 
saa vidt muligt komplet Frekvensfortegnelse i OZ.

OZ7BR opfordrede de tilstedeværende til at gøre 
en Begyndelse med at opføre deres Sendefrekvenser 
paa en fremlagt Liste.

SM7BE foreslog, at visse dertil egnede Stationer 
med Mellemrum kunde maale de aktive Ama
tørers Krystalfrekvenser.

Saa langt var man naaet, da OZ7FB kom med 
Kaffen, og medens man lod Wienerbrødet veder
fares Retfærdighed, cirkulerede Listen med Kalde- 
signal og Frekvenser.

Listen bringes nedenstaaende. Den er jo kun 
en Begyndelse, og 2-Meter Klubben opfordrer alle

andre VHF-Amatører til at opgive deres Frekvens 
i 2-Meter Baandet til

Mogens Kunst, OZ5MK 
Møllekrogen 11 
Lyngby,

saa at Listen kan blive saa fuldstændig som muligt 
og derved tjene sit Formaal. Opsæt det ikke! 
Send hellere i Dag end i Morgen OZ5MK et Brev
kort med Kaldesignal og Frekvens.

OZ1IB 144.156
SM7BOR 144.180
OZ9HW 144.186 / 145.104
OZ7FB 144.300 / 144.030 / 144.900
SM6BTT 144.304 / 144.119
OZ8LM 144.185
OZ2G 144.540
OZ5MK 144.545
OZ1BN 144.715
SM7BE 144.720
OZ3RI 144.812
OZ5AB 144.913
OZ2LF 145.000
OZ2AF 145.080
OZ4FP 145.153
OZ7BB 145.248 + VFO
OZ4KY 145.261
OZ7EP 145.367
OZ7TZ 145.450
OZ5CE 145.631
OZ9EA 145.686
OZ8MD 145.760 / 144.38
OZ7LX 145.770

SM6BTT meddeler, at han den 9. til 13. August 
udførte Meteor-Scatter Forsøg sammen med F9AJ, 
G3HBW, HB9RG og OE6AP. HB9RG og SM6BTT 
modtog Brudstykker af hinandens Udsendelser, 
uden at det lod sig gøre at gennemføre nogen QSO. 
Afstanden mellem de to Stationer er 1160 Km, 
hvilket imidlertid efter amerikanske Erfaringer er 
for k o r t  en Distance til Formaalet, idet den gun
stigste Afstand skulle være mellem 1400 og 2000 Km. 
I hvert Fald har SM5BDQ hørt Signaler fra G3HBW 
via Meteor Scatter. Det er en Afstand paa 1460 Km. 
— SM6BTT beklagede samtidig, at han paa Grund 
af Bortrejse ikke kunde deltage i EDR’s skandina
viske VHF Dag.

Fra SM7AED er modtaget QSL til følgende: 
OZ1HA, OZ2PF, OZ3FO, OZ4FP, OZ70N, OZ8MD 
og OZ9NI. De paagældende bedes venligst sende 
OZ5MK en adresseret og frankeret Kuvert, og Kor
tene vil da blive fremsendt.

2-Meter Klubbens Møde Onsdag den 24. September:
OZ7BB fortæller om det noget prekære emne: VFO 

paa 2 Meter. Her er noget, der maa interessere os 
allesammen. Efter at 7BB har givet os de tekniske 
Oplysninger, kan vi saa drøfte, hvordan en god VFO 
bør bruges paa 2 Meter - og navnlig hvordan den ikke 
bør bruges.

Husk at indsende Test-Logs!!
Logs for EDR’s skandinaviske VHF Dag den 16.

17. August skal være indsendt inden 20. September, 
saa det kan naas endnu. Vi skulde gerne have 
a l l e  Logs med denne Gang.

Mogens Kunst, OZ5MK.
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Atter en vellykket sommerlejr

OZ4NO taler ved åbning af lejren.

En håndfuld myreflittige Hams fra Sorø-afd. til
bragte den sidste lørdag før Lejr-ugen med antenne 
arrangementer, anskaffelse af fjernsyn og håndbagt 
beem for do, — i Sorø har man nemlig en rigtig 
antenne-bager, — han hedder 2GH. —

Sn. blev testet grundigt ,der kom pære i feederen 
— knallertpære kunne lige holde, — og lysstofrør 
opstilledes trådløst ved siden af senderen.

Så var alt klart til den officielle åbning søndag 
kl. 14, hvor 6PA, 4NO m. fl. ønskede alle deltagende 
Hams en god lejr.

Alle var enige om, at det var det mest rummelige 
„Lejrhus“ vi kunne drømme om. Det virker særligt 
fremmende på det kammeratlige samvær, at der er 
lige så god plads inde som ude, for det var „strålende" 
vejr næsten hver dag.

Egentlig havde vi kun eet rigtigt uheld. Det var 
Rx, der lige efter lejr-udsendelsen søndag aften blev 
uimodtagelig for H. F. Gode dyr var rådne, sådan 
lugtede det i alt fald. 4AO var dagens mand, han 
hentede bare et par andre spiller på den nærliggen
de Buske Mølle; det er sådan et sted, hvor et par 
Hams af og til holder week-end.

Da vi så fandt en fed halvwatts-modstand i vor 
spille, og udskiftede en kortsluttet Sg-afkobling, så 
havde vi pludselig 3 brugelige 80 m modtagere, mon 
ikke det er rekord for en Lejrstation? Vi fik da også 
21 stk. 80 m QSOs og 20 stk. 2 m QSOs inden mandag

OZ8WY og OZ8SY ved lejrsenderen.

aften, og det er meget når solen stråler fra en klar 
himmel. 2 m arbejdet, foregik på velkendt grej, vel- 
villigst udlånt af 5AB, antennen var Sorø-afd.s var
tegn en Yagi-beem for 2 m, højt over „Borgen". Som 
det vil vides fra artikler i OZ var 80, 40, 20, og 2 m 
grejet opstillet i Sorø-afd.s lokaler på Ungdomssko
len. De, som sov i rummene lige neden under, er
farede at nætterne var gode for DX.

Et sluttet selskab på 22 deltagere besøgte om man
dagen Klosterkirken og Sorø Akademi under 7WHs 
kyndige vejledning, og sidst på dagen indløb den 
statsministerielle tilladelse til flagning med diverse 
udenlandske flag. Det plejer man vist ikke at ansøge 
om, for en enkelt uge; men fra mandag eftermiddag 
havde lejren altså den traditionelle indgang, med 
de skandinaviske og det hollandske flag omkring 
opkørslen til „Borgen".

Det var ellers lidt, men godt, vi så til udenlandske 
Hams. PAOFB var ene om at repræsentere PA-land, 
og W6ZTV fik os til om lørdagen at hejse Stars & 
Stripes. Til gengæld kunne vi ikke hædre OX3DL 
med noget specielt flag.

Tirsdag var imødeset med spænding. En travetur 
rundt om Sorø sø blev udsat til onsdag på grund af 
„strålende" vejr; men besøget ved Kobæk Strand 
og turen rundt i Skelskør var meget vellykket. I 
Skelskør besøgtes den lokale sodavandsfabrik, hvor 
vi blev grundigt belært om fremstillingen af godt 
dansk øl. Den store brygmester nænnede slet ikke 
at sælge det og uddelte derfor indholdet af 3—5 kas
ser Ha— Ha— Harboe-Pilsnere til turens deltagere.

På hjemturen til Sorø kørte busserne i rutchebane 
på de sjoveste små bulede landeveje mellem Tjustrup 
og Bavelse, og to gange måtte vi standse op, stige 
ud, kigge ned i grøften og sige: Ha— Harboe.

Med god tilslutning af sjællandske Hams havde 
vi en hyggelig aften med underholdning og fælles 
kaffebord. Det forsømte vi ingen ting ved; for der 
var masser af QRN i æteren.

Onsdag formiddag udsattes turen søen — rundt — 
vandskræk — og senderens PA-trin brød sammen. 
En kreds af „radiodoktorer" samledes om den syge 
med hver sine gode råd; men de kom til kort over 
for 4AO, der bare kiggede på den og så var den i 
„selvsving" igen.

Om aftenen var der foredrag om rævejagt og lys- 
billedminder fra de sidste sommerlejre ved 4AO, så 
han var dagens mand. (Der er flere lysbilleder at 
se i Sorø [søndag d. 21. sept.-58], kom bare). Vi havde 
åbent hus ved senderen først på aftenen. Det var godt 
besøgt. Hvorfor kom I ikke? Der var mange gæster 
og for få Hams.

Vejret var fugtigt torsdag formiddag, men om ef
termiddagen blev det vejr til et par fodturs-ræve
jagter i Egevang og omkring lejren. En strålende 
gymnastikopvisning løb af stabelen om aftenen, det 
var de Sorø karle og piger der trænede, til stor be
gejstring for de forsamlede Hams med familier. Efter 
den oplevelse satte vi os udmattede til lejrens læng
ste kaffebord, og der blev igen underholdt med lys
billeder. Derefter gik 7WH og 4SB til klaveret og 
diskuterede musik til langt ud på de små timer.

Fredag formiddag tog 4AO vognen fuld af ræve
jægere og kørte til Suserup skov, hvor man nød 
naturen og øvede sig til week-endens dyster.

5BP gik rundt i lejren med sit Robot-kamera og 
sagde bizzzp, det blev vist til en forfærdelig masse 
billeder. Og man fik også tid til at observere, at 
duerne i Ege vangen omkring hans telt sagde:
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OZ7AN ved 2M-senderen.

til hinanden, og nu vil han finde ud af, om 
andre duer bruger samme Call.

Endelig fredag aften kom vi søen rundt, — pr. 
båd —, vi oplevede alle seværdighederne langs søens 
bredder, og under opholdet ved Parnas, besteg 7WH 
og 4SB Bjerget, og hjalp hinanden broderligt under 
den besværlige nedstigning. Resten af selskabet for- 
lystedes ved gynger og keglebaner. Efter hjemkom
sten holdt vi lejrafslutning i „Borgen"; det var en 
fiks ide, som gav os god tid til at sige på gensyn til 
hinanden. Ved denne lejlighed var der også forskel
lig underholdning, amerikansk lotteri og pakke
auktion, med fine gevinster og gode priser, såsom 
en sodavand emballeret til ukendelighed, der gik 
for 2,75 kr., til Cigarkasse-Frandsen — hvilket „dol
largrin" —.

Så oprandt en solstrålende lørdag. Vor travle lejr
chef, 7WH , kom som sædvanlig kl. 7,30 og sørgede 
for at lejrdagen begyndte fornuftigt, med et fortræf
feligt morgenbord.

Midt på dagen indtraf en skinbarlig Beduin-Sheik 
med følge. Han vakte betydelig opsigt i Sorø og 
omegn, med Burnus, skæg og „how do you do„ til 
højre og venstre. Vores madmor, fru Jensen, blev 
straks urolig for om hendes kogekunst nu også kunne 
slå til? Det kunne den, det var nemlig bare 9Spads- 
Neger med 9NU som chauffør. Dette par blev meget 
populære på et lille snoretræk, som fik skolens klok
ke til at ringe i utide og ved nattetide, uden at klok
kestrengen rørte sig.

Vejrguderne skiftede sind, da vi kørte ud til afte
nens rævejagt, Cigarkassen druknede, æret være 
dens minde! De andre jægere fandt ialtfald den ene 
ræv, for den anden garanterede 8IR for mindst 8 
gode jordforbindelser på antennen. Kun een jæger 
fandt denne ræv, men hvordan?

Søndagsjagten mindede om en natjagt, så skum
melt var vejret, og det største jagtudbytte var en 
masse vådt tøj, se iøvrigt rævejagtresultaterne 
andetsteds i OZ.

Derefter sluttede lejrugen i sommersolskin, med 
en dejlig søndagsmiddag, og enhver drog til sit efter 
lejrudsendelse og afskedskaffe.

Til trods for rigelige og rolige omgivelser var vi 
gennemsnitlig kun en snes stykker samlede ved mål
tiderne, som var de mest veltillavede og rigelige 
man kan mindes i nogen EDR-lejr. Vi, der deltog, 
beklager dem, som udeblev, og sender vores hjerte
ligste tak til 4NO, 8WJ, 2GH, 1IB m. fl., fordi de med 
7WH som lejrkommandør gjorde den store indsats, 
som resulterede i en vellykket EDR-lejr.

vy 73 de 4SB & Frandsen.

Amerikansk tilbud til amatører 
verden over.
Fra institutet „Globecom" i Washington D. C. har vi 
modtaget:

Vort selskab kunne lide at få forbindelse med kva
lificerede amatører i Deres land, som er interesserede 
i et lang-tids radio-monitoring projekt. Der er ikke 
noget salgsøjemed forbundet hermed ej heller nogen 
kommerciel forbindelse.
Grundkravene er:

1. Opfattelse og forståelse af engelsk.
2. Minimum morse-hastighed på 20 ord/min.
3. Besiddelse af en modtager af god kvalitet med 

tuning mellem 1600 kc og 21 Mc.
4. Evne til at følge instruktionen og til at arbejde 

nøjagtigt, akkurat uden nærværende tilsyn og 
kontrol.

Kort sagt: Globecom’s opgave er tosidig:
Den ene er: General Search Monitoring (GS) hvil

ket betyder systematisk bestrygning af forud bestem
te radio-frekvens områder, notering af kaldesignaler, 
frekvenser, emissioner, klokkeslet, signalstyrker etc.

Denne aktivitet er forbundet med løbende udnyt
telse af radio-frekvens spektrum, det er imidlertid 
ikke forbundet med tekst-meldinger, form, militære 
stationer eller støjsendere.

Resultaterne af denne aflytningstjeneste ordnes i 
tabelform, som gøres tilgængelige for „Commercial 
operating companies" eller andre, der har interesse i 
denne tjeneste.

Den anden af Globecom’s opgaver er radioudsen
delsers udbredelse (BE). Dette er gjort på kontrakt
basis, og er en systematisk analysering og vurdering 
af udbredelsesforhold og modtagningsforhold af in
ternational high frequency radioudsendelser.

Betaling enten i Sterling eller U. S. dollar eller i 
andre førende valutaer vil tilnærmelsesvis være fra 
Va til en hel dollar pr. time. Operatørerne må vælge 
hvilken form for betaling, de måtte ønske, normalt 
en direkte månedlig check til ham selv eller til hans 
udpegede repræsentant eller checkmodtager i U. S. 
eller anden specificeret bank. Alle nødvendige aflyt
ningspapirer, formularer, instruktioner, porto-refun
deringer vil blive afleveret i forbindelse med den 
månedlige betaling.

Selskabet vil være glad for at bistå ved erhvervelse, 
finansiering og eksport af ethvert U. S. eller andet 
ønsket amatør-udstyr.

Vi rekruterer stadig nye operatører i Deres område. 
Amatør Radio er ikke benyttet på nogen måde for 

at udføre, lede eller diskutere selskabs-forretninger. 
Vi her er amatører for vor fornøjelses skyld, ikke for 
profit. Copier af aflytnings-papirerne kan overdrages 
til en autoriseret repræsentant for Deres regering 
eller radioautoriteter, forsåvidt institutionen dækker 
omkostningerne for disse papirer.

Hemmeligheden med alle berørte radio-kommuni
kationer må overholdes, og derfor understreger vi 
påny kendsgerningen, at vi IKKE er interesserede i 
tekster, overskrifter, resumeer, instruktioner, adres
ser eller signaturer, kun calls, tider, datoer, frekven
ser etc. Enhver kvalificeret operatør, interesseret i 
deltids beskæftigelse efter disse retningslinier, kan 
skrive til vort Washington-kontor:

Globecom, Wyatt Building.
777 Fourteenth Street, Suite 736.

Washington, D. C., U. S. A.
Dette skal gøres snarest muligt, eftersom arbejdet 

i vor amatør afdeling er planlagt til at begynde in
denfor de nærmeste få måneder.

Frank B. Taylor. General Manager.
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Danmarksmesterskabet i 
rævejagt

Jagten afholdes sondag d. 5. oktober. Alle 
rævejægere, der er medlem af E. D. R., kan 
deltage.

Der udlægges 3 ræve, der kan opsøges i den 
for jægeren mest gunstige rækkefølge.

REGLER:
Frekvens: 1825 kHz. — Call OZ7RÆV.
Kort: Atlasblad 1:40.000 nr. A. 3612. Assens N.
Jægerne stiller ved startstedet, Gribsvad 

kro (ved hovedvej 1 mellem Odense og Mid
delfart) senest kl. 9,00, medbringende deres ud
styr.

Jægeren skal inden starten løse startkort 
(3 stk.) 10,00 kr.

Holdet må højst bestå af 3 mand, der må 
kun medbringes een hovedtelefon pr. hold, 
hvorimod det er tilladt at medbringe reserve
modtager.

Samarbejde under enhver form, mellem hol
dene, er forbudt, og medfører diskvalifikation.

Holdene er forpligtet til, under jagten, at 
tage al mulig hensyn til privat ejendom og 
afgrøder.

Ved ankomst til ræven må udvises diskre
tion, og rævens anvisninger nøje følges, ræve
hulen må under ingen omstændigheder beska
diges af jægerne.

Rævene befinder sig IKKE i hus ,afspærret 
område eller byer.

SENDETIDER:
Ræv nr. første uds.
1 fra 10,00—10,02
2 fra 10,02—10,04
3 fra 10,04—10,06

anden uds. tidl. tilm. 
10,30—10,32 10,36
10,32—10,34 10,36
10,34—10,36 10,36

udsendelserne fortsætter i samme rækkefølge 
dog hvert kvarter, med sidste udsendelser 
henholdvis kl. 14,45, 14,47 og 14,49, alle udsen
delsers varighed 2 min., jagten slutter kl. 15,00.

Der noteres tid ved hver ræv, tidspunktet 
ved sidste ræv giver placeringen. Tilmelding 
til ræv før kl. 10,36 medfører diskvalifikation.

Efter jagten mødes vi igen på Gribsvad kro 
til præmieuddeling og spisning (medbragt mad 
eller dansk bøf å 4,00 kr.)

Af hensyn til det store arrangement beder 
vi om omgående tilmelding til OZ3XA. 
A. Hjort, Karen Brahesvej 11 B, Odense, telf. 
12 23 77.

PA GENSYN — GOD JAGT.

AMATØRANNONCER

Efter beslutning af hovedbestyrelsen er be
talingen for amatør-annoncer fra 1. juli 1958 
fastsat til 2 kr. pr. annonce 4- 10 øre pr. ord. — 
Annoncerne sendes som hidtil direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse

FRA AFDELINGERNE
KOBENHAVN

Afdelingen holder mdde hveranden mandag i „Cir
kelordenens Selskabslokaler", Falkoner allé 96 (over 
gaarden). Der er parkering i gaarden med indkørsel 
fra Franckesvej.

Afdelingens QSL-central varetages af OZ3AD, og 
centralen er åben på mødeaftenerne fra kl. 19,30 til 
kl. 20,00, hvor mødet begynder.

Forespørgsler angående afdelingens arbejde bedes 
rettet til OZ9SN på møderne, der beredvilligt vil 
give de nye medlemmer orientering om afdelingens 
arbejde.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 21, Sø. 4587 (afdelingens telefon). Næstformand: 
OZ8I, R. Bruun-Jørgensen, Silkeborggade 2, Øb. 
4817 x. Kasserer: OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brh. 
Be. 7480. Sekretær: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folk- 
varsvej 9, Go. 1902 v. Afdelingens Giro nr. 59755.

MORSEKURSUS
I lighed med tidligere år afholdes der Morse- 

kursus på Hærens signalskole, Ryvangs allé 
22, 0, og det bliver igen i år overfenrik 
Kjær, der kommer til at lede det.

Undervisningen bliver mandag og onsdag 
aften fra kl. 19,45 til kl. 22,15, dette af hen
syn til de medlemmer, som går på andre 
aftenskoler.

Honoraret for hele perioden fra okt. til april 
er kr. 55,00, som bedes indbetalt ved indmel
delsen på afdelingens giro nr. 59755, hvorefter 
der vil blive tilsendt hver enkelt meddelelse 
om mødeteid. Bestyrelsen.

Programmet.
Mandag d. 29. sept.: Hvor finder jeg hvad. Ingeniør 

K. G a l l e  kommer og fortæller os om nyhederne 
inden for radioliteraturen.

Søndag d. 5. okt.: Dagrævejagt. Vi starter fra par
keringspladsen ved Fiskebæk Hotel kl. 9,00 pr. Kort
området er A. 2828 Hillerød.

Mandag d. 13. okt.: Generalforsamling.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
8. Beretning vedrørende byggefonden samt valg af 

bestyrelse.
9. Eventuelt.
Indkomne forslag.
Da der fra mange sider er klaget over, at afdelin

gen kun har moder hver anden mandag, og da af
delingens budget ikke kan bære, at vi har møder 
hver mandag, foreslår undertegnede, at afdelings
kontingentet, der har været 4 (fire) kr. om året pr. 
medlem i en menneskealder, i hvert fald igennem 
de sidste 10 år, bliver forhøjet til kr. 6,00.

4392, Sv. Aa. Olsen, 
OZ4AO.
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Lørdag d. 18. okt.: Natrævejagt. Start fra parke
ringspladsen over for Herlev kro kl. 20,30 pr. Kort 
a. 3028 Ballerup.

Mandag d. 27. okt. Foredrag. Se venligst næste OZ. 
Søndag d. 2. nov. Skægrævejagten.
Søndag d. 9. nov. En noget speciel rævejagt. Vi 

kører om mortensgaasen eller en and, det afhænger 
noget af, hvormange der melder sig. Tilmelding og 
indbetaling af startbeløbet kr. 5,00 skal ske senest 
paa rævejagten d. 2. nov.

Siden sidst
I den forløbne maaned er der jo ikke sket saa me

get paa grund af ferien, men Frandsen, der har skre
vet referatet fra sommerlejren, har ikke faaet resul
taterne fra rævejagterne. De er som følger: På 
natjagten blev 7101, H. Lauchand, nr. 1 efterfulgt 
af OZ9AC og med OZ8CP som nr. 3. Den store sjæl
landske rævejagt blev vundet af OZ8CP/OZ8MX. 
Præmie: en Torotor FM tuner samt MF forstærker 
alt med rør lige til at tilslutte slutforstærkeren. Nr.
2 blev OZ2AX/OZ7YZ og OZ9SN/OZ9NU blev nr.
3. Der var sølvplader til de tre første i hver jagt.

På det første møde i afdelingen efter ferien havde 
vi fornøjelsen at se mange af de nye medlemmer 
til OZ50Rs spørgeaften.

Der har været afholdt to rævejagter, hvor OZ3WL 
har været ræv, men jeg kan desværre ikke referere, 
da jeg ikke har deltaget i nogen af dem, men paa 
natjagten d. 16. august havde 3WL samlet alle del- 
teagerne i en spejderhytte efter jagten.

Vy 73 de, OZ4AO.

AMAGER
Formand: OZ7NS, Herkules Alle 2, Kastrup, tlf. 

50 26 67.
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 

17, S.
Siden sidst:

14. august indledte OZ7NS diskussion om antenner 
og gav oplysning om forskellige antenneformer, bl. a. 
om antenner til modtagning af Mercursenderen.

De sidste mødeaftener har vist tendens til en højere 
mødeprocent, og lad os håbe, at det vil fortsætte, så 
vi kan få rigtig gang i klubarbejdet. Det ville jo være 
rart, om vi igen kunne invitere nogle gode foredrags
holdere ud til os til et godt og lydhørt publikum.

Program:
18. sept.: Klubaften.
25. sept.: Byggeaften.
2. okt. : Klubaften.
9. okt. : Auktion (husk at se skrammelkasserne 

efter).
16. okt. : Klubaften.

Vy 73 de 2XU.

AALBORG OG OMEGN
Formand: Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 

Aalborg, telefon 3 41 19.
Afdelingsarbejdet har i sommer været koncentreret 

om bygning af den nye klubsender samt de herlige 
rævejagter.

Vi har enkelte gange afprøvet OZ 8 JYL, men sta
tionen fungerer endnu ikke helt tilfredstillende; det 
har bl. a. været nødvendigt at opsætte ny antenne 
for at få HF’en ud.

Med hensyn til opnåede points i rævejagterne, 
som nu synger på sidste vers for i år, ligger 6 BF,
3 PS og 4 WZ lunt i svinget.

I den kommende tid vil aftenskoleundervisningen 
under F. O. F. vise, hvor stor interessen i Aalborg er

for de 2kurser: radioteknik og telegrafi; der er pr. 
1. september tilmeldt ca. 60 elever, således at under
visningen i radioteknik kommer til at omfatte 2 hold.

Denne store tilslutning skyldes vel nok for største
delen afdelingens smukke stand på F. O. F.s velbe
søgte elevudstilling i Aalborghallen den 23. og 24. 
august.

Vore klubaftener hver onsdag på Ungdomsgården 
har i august måned haft overvældende tilslutning — 
ikke mindst af vore unge medlemmer.

Var det ikke en god ide for de lokale amatører af 
den gamle garde at lægge aftenturen om ad Korn
blomstvej om onsdagen?

73 1BP.
AARHUS

Formand: OZ7IN, I. Nielsen, Enebærvej 4, Risskov. 
Tlf. 77061. Lokale: Bakkehuset, Kastanievej 33.

Rævejægerne har siden sidst været meget flittige, 
og stillingen efter jagten 25. august er den, at 9WP 
fører med 827 point, 4XW har 734, 6EJ 536, 3NJ 282, 
2UP 142 og 6NJ 37. Den sidste pointjagt er den 22. 
september paa sydkortet. Som den store finale af
holdes skægrævejagt den 19. oktober. Indtil nu kan 
kun oplyses, at 7IN har lovet, at signalerne kommer 
helt ud af køretøjet denne gang!

Foreløbig arrangerer afdelingen morsekursus, som 
starter i begyndelsen af oktober. Tilmeldelse til 6PM 
eller 8XP paa mødeaftenerne senest 1. okteober. 
Gebyr kr. 5,— pr. kvartal.
Program:

Onsdag 17. september: Demonstration af grej (bl. 
a. reflektometer).

Onsdag 1. oktober: Foredrag om ESB.
Onsdag 15. oktober: Udgaar.
Onsdag 22. okteober: Ordinær generalforsamling.

73 de, 8XP.
ESBJERG

Mødested: Lokalet i „Det gamle Soldaterhjem på 
Hjertingvejen, kl. 20. Formand: N. C. Blom, OZ7BE, 
Nyhavnsgade 37, Esbjerg, tlf. 3105. Næstformand:
S. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A, Esbjerg. Kas
serer: A. L. Wentzel, P. Skramsgade 7, Esbjerg. 
Sekretær: Aa. M. Lauridsen, OZ1LA, Torvegade 60, 
Esbjerg, tlf. 3772. Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Tor
vegade 66, Esbjerg, tlf. 2691.
Siden sidst:

Onsdagene 13. og 27. august var der almindelige 
sludreaftener med god tilslutning. Dog gled den rent 
tekniske sludren lidt i baggrunden den 27., hvor man 
i stedet diskuterede flere interne lokalforenings
problemer med hensyn til vinterens arbejde, lokalet, 
teknisk kursus m. m., ligesom der også blev udtalt 
ønsker om mulighed for at købe lidt drikkelse til 
mødeaftenerne.
Det nye program:

Så starter vi igen efter sommerferien!
Onsdag den 24. sept. 58: OZ6BG holder foredrag om 

TELEFONTEKNIK med henblik på et besøg på for
stærkerstationen i Jyllandsgade.

Onsdag den 8. okt. 58: Referat fra generalforsam
lingen i Odense.
Teknisk kursus.

Tegning til „TEKNISK KURSUS'* finder sted den 
22. september kl. 19 på „Bygningen", Norgesgade 55, 
Esbjerg, 1. sal.

Undervisningen påbegyndes samme sted mandag 
den 29. september kl. 19. Undervisningen bliver også 
i år forestået af lærer Fischer fra Fanø, og bedre 
lærerkraft kan bestemt ikke skaffes.

vy 73 de OZ1LA.
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HERNING
Store midtjydske rævejagt 1958
blev afviklet i weekenden 2.—3. august, og blev den 
helt store prøve for de 21 hold fra Kolding, Vejle, 
Horsens, Århus og Herning der var mødt op til denne
dyst.

Kun 3 hold (alle fra Kolding) fandt begge ræve 
under natjagten, mens 10 hold fandt begge ræve 
under dagjagten.
Midtjydsk mester 1958 blev 

OZ2RD, Kolding med Ernst Hansen som observatør 
i den fine tid af 275 min.

De nærmest følgende hold blev:
Robert Storgaard, Kolding, obs. H.P.Heick,372 min. 
OZ1AW. Kolding, obs. Flemming Hansen, 385 min. 
Miller, Kolding, obs. H. P. Hansen.
OZ3MS, Vejle, obs. Dixen.
Martin Nielsen, Kolding, obs. Erik Nielsen. 
OZ2EM, Herning, obs. Christensen.
OZ5HF, Herning, obs. Sangild.
OZ7MG, Kolding, obs. Karl Andersen.
OZ2GW, Vejle, obs. Orla Jensen.
Resultatet af jagten blev således den helt store 

triumf for Kolding afdelingens rævejægere, mens 
hjemmeholdet, Herning afdelingen, fik sig nogle 
ordentlige øretæver.

Tak til alle jægere og til de to ræve og — på gensyn 
samme sted næste år.
HOLBÆK

Stiftende generalforsamling blev afholdt den 21. 
august 1958, til formand valgtes OZ8HC, Charles 
Hornfelt, Lille Grandløse, Holbæk.

Til generalforsamlingen var der mødt 17 medlem
mer, så det må siges at være en god start.

Vi begynder straks med morsekursus, hvortil der 
foreløbig har meldt sig 12 medlemmer. Vi morser 
foreløbig een gang ugentlig. Såsnart vi finder egnet 
lokale, påtænkes begyndt gennemgang af „Vejen til 
sendetilladelsen" med henblik på den tekniske prøve. 
Nærmere meddelelse i „OZ".

Den 18. september 1958 kl. 20 afholdes klubaften 
på højskolehjemmet „Dannevirke", Smitsvej 6, Hol
bæk, med emnet „vi snakker modtagere", til denne 
aften indbyder vi alle EDR medlemmer i Holbæk og 
omegn, vi vil meget gerne se rigtig mange nye an
sigter. Måske kunne du også tænke dig at blive med
lem af vor afdeling. På gensyn.

vy 73 de OZ8HC.

Den ny bestyrelse i Holbæk: 4EK, 8HC og 2PU. og 2PU

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S. 

Chr. Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: 
OZ4GS, Svend Sigersted Sørensen, Borgmestervej 58. 
Sekretær: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv' 15. 
tlf. 2 20 96.

Ved generalforsamlingen torsdag den 28. august 
blev 3FM valgt til dirigent.

I sin beretning nævnte formanden de faste holde
punkter i klubbens daglige tilværelse: morsekursus 
(mandag), tekn. kursus (tirsdag), klubaften (torsdag), 
familiearrangement en gang månedlig. Forsamlingen 
var enig om at køre den nye sæson efter ca. samme 
retningslinier.

Af andre arrangementer omtaltes besøget på Hero
fon fabrikken, auktionerne og udflugten kombineret 
med fødselsdagen og 4JJs jubilæum.

Økonomien udviste en fremgang på kr. 5.476.23 — 
en kombination af en mere effektiv kontingentop
krævning og så af Horsens-Lotteriet.

Der var det meste af aftenen stor talelyst, og ad
skillige forslag nåede frem til afstemning, uden at 
det medførte væsentlige ændringer i klubbens ar
bejde.

Formanden rettede en tak til de aktive medlemmer, 
venlige firmaer og enkeltpersoner, udenbys afdelin
ger og til bestyrelseskollegerne for råd og hjælp og 
bistand fra alle sider.

Efter valgene fik bestyrelsen følgende sammensæt
ning: Formand: OZ9SH. Næstformand: OZ2BF. Kas
serer: OZ4GS. Sekretær: OZ3FM. Teknisk bistand: 
OZ2RA. Første bestyrelsessuppleant: Olaf Rye. An
den bestyrelsessuppleant: OZ3DX.

Som revisor valgtes OZ7RG (revisorsuppleant: 
OZ7CJ).
Programmet:

Torsdag den 18. sept. kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 25. sept. kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 2. okt. kl. 20,00: Klubaften.
Indmeldelser modtages til vinterens kurser. Vi ind

leder en serie aftener med programmet: Byg selv 
din KB-modtager. Denne første aften diskuterer vi 
diagrammer.

Mandag den 6. okt. kl. 20,15: Morsekursus begynder.
Tirsdag den 7. okt. kl. 20,15: Teknisk kursus begyn

der.
Onsdag den 8. okt. kl. 20,15: Byggeaften for juniores 

begynder.
Torsdag den 9. okt. kl. 20,00: Klubaften. Vi fort

sætter, hvor vi slap byggeriet sidste torsdag.
Torsdag den 16. okt. kl. 20,00: Klubaften. — Vi byg

ger stadig videre.
Vinteren igennem fortsættes efter denne plan hver 

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Specielle arran
gementer bekendtgøres (fremdeles også gennem vore 
lokale meddelelser).

Og så kan I godt rette beamen mod Horsens — der 
er aktivitet på 2 m — 2 RA m. fl.

73 de OZ9SH.
LOLLAND-FALSTER

Ja, så går det løs igen, denne gang lørdag d. 4. okt. 
og som sædvanlig kl. 19,30 på hotel „Baltic" i Nykø
bing Fl. OM „Ole" Hasselbalch vil holde foredrag 
over et emne, som vist mange af os trænger til at 
få en lektion i: nemlig „Love og Formler".

Jeg er sikker på. at Ole kan fortælle populært, 
således at alle vil kunne få glæde og udbytte, uden 
at man i forvejen er inde i den højere matematik, og 
det er jo netop meningen.

OM Hother har bestået 60 tegnsprøven, tillykke. 
Lad os så se rigtig mange denne gang.

Vel mødt. 73’ 7NA.
NYBORG

Formand: OZ4WR. John Hansen. Anemonevej 10. 
Sekretær: OZ3US, Albert Pedersen. Ternevej 3.

Lørdag den 9. august blev der afholdt generalfor
samling. Der blev valgt ny formand, idet den tid
ligere ikke kunne afse tid til dette hverv. Til general
forsamlingen mødte 8 medlemmer, og de valgte til ny 
formand OZ4WR og til sekretær OZ3US. Mødet slut
tede ved en kop kaffe.
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Mandag den 18. august var der lokalt møde på 
Ternevej 3, hos OZ3US. Her var mødt 7 medlemmer 
op (deraf 2 medlemmer fra Krarup, ca. 32 km fra 
Nyborg!!). Mødet begyndte med morsekursus som 
normalt strækker sig over een time. Herefter fulgte 
en antennediskussion på ca. samme tid. Aftenen slut
tede med den obligatoriske kaffetår.

Den nye bestyrelse har gennem den lokale presse 
agiteret for tilgang af nye medlemmer — med håb 
om god tilslutning.

Vi håber, at de gamle hams vil møde op, selv om de 
sidder godt i busken Hi! Vi vil i nærmeste fremtid 
se frem til arrangementer med foredrag og film etc. 
Møder vil imidlertid meddeles på sædvanlig vis.

Tirsdag den 23. september kl. 20.00 er der foredrag 
af OZ3Y fra Korsør med demonstration ar hans 
båndfilterexiter hos OZ4WR.

På gensyn OB og husk så at møde op.
Sekretæren — OZ3US.

NÆSTVED
Nu er vintersæsonen begyndt, og vi mødes på „Møl

len" hver tirsdag som sædvanlig — dog er det nu fra 
kl. 19.00 til 22,00.

OZ7HZ har repareret og forbedret morsetræneren, 
så nu kan alle høre den.

Til slut tak for sidst til de medlemmer, der mødte 
op til „Skovturen". Det var en rigtig F. b. aften, og 
en af grundene hertil var også besøget fra Køge. 
I er alle tre velkomne, hvornår det skal være, her i 
Næstved.

Næste arrangement, ud over møderne, bliver gene
ralforsamlingen i oktober; men herom nærmere på 
møderne.

Slut op om vinterens arbejde fra starten. Alle er
velkomne.

Vy 73 OZ1EF.

ODENSE
Formand: OZ3XA-tlf. 12 23 77. Lokale: Kongensga

de 18, 1., tlf. 11 21 06. Mødeaften: Hver torsdag kl. 20.00

SILKEBORG
Generalforsamling afholdt 7. august 1958. Til be

styrelsen valgtes: OZ1AG formand, OZ3NS kasserer, 
OZ4GC sekretær.

Vy 73 — Sek.

SORØ
Efterhånden som efteråret nærmer sig, begynder 

vi så småt at tænke på de kommende arrangemen
ter i afdelingen, og vi vil allerede nu være tak
nemmelige for at høre lidt om medlemmernes øn
sker i denne retning, idet vi jo gerne igen skulle 
have lidt samling på vore medlemmer, som i som
merens løb selvfølgelig ikke ret ofte har haft lej
lighed til at interessere sig for afdelingsarbejdet. 
8WJ har nu alle medlemskortene parat og ser 
gerne, at lokalkontingentet, der nu er ansat til 
12 kr. for hele året, snarest bliver indbetalt.

Sæsonens første arrangement er allerede fastlagt 
til søndag d. 21. september på „Borgen”, hvor 
4AO og Frandsen kommer og fremviser en serie 
lysbilleder fra sommerlejren, som forøvrigt efter 
de deltagendes udtalelser fik et særdeles vellykket 
forløb.

Til dækning af udgifterne ved dette arrangement 
har vi tænkt os ved kaffebordet at afholde en pak
kefest, hvorfor vi beder alle, som har lyst til at 
genopfriske minderne fra sommerlejren, at tage 
en pakke til værdi mindst 2 kr. med. Vi samles 
kl. 20 prc. og håber på en virkelig fornøjelig aften,

idet såvel 40A som Frandsen under sommerlejren 
brugte „kanonen” flittigt og havde held til at 
opfange alle mulige og måske også umulige situa
tioner. Vi glæder os til at se resultatet.

Samtidig vil vi også benytte lejligheden til at 
bringe en tak til alle deltagerne i sommerlejren, 
idet vi håber, at de alle har befundet sig godt her 
i Sorø og er taget hjem med en mængde gode 
minder, ligesom det er vort håb, at denne sommer
lejr har bidraget til at styrke det gode kamme
ratskab og samtidig har animeret til endnu større 
deltagelse i fremtidige sommerlejre. Vi mener i 
alle tilfælde at have bevist, at selv en lille af
deling kan påtage sig dette arrangement med et 
tilfredsstillende økonomisk resultat. Tak alle sam
men!

Og så møder vi fuldtallig op søndag den 21. 
september kl. 20. Alle vore kammerater fra nær 
og fjern kommer selvfølgelig, og de er alle hjer
telig velkomne.

Vy 73. OZ4NO.

VIBORG
Lørdag d. 4. oktober har vi formået OZ8PM til at 

komme her til Viborg for at fortælle om VFO’er.
Vi indbyder hermed alle interesserede, nær og 

fjern, til at komme og høre nærmere om et altid 
interessant emne.

Mødet finder sted på Poulsens Konditori, Set. 
Mathiasgade 74, ovennævnte dato kl. 20,00.

P. a. v.
9AV.

Tirsdag d. 21. oktober kl. 19,30 på Aalkjærs 
Konditori, afholdes ekstraordinær generalfor
samling.

Eneste punkt på dagsordenen er valg af ny 
formand, da 1BM skal i „trøjen".

Den ugentlige mødeaften er som sædvanlig 
tirsdag kl. 19,30 hos Aalkjær.

9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i august måned anmodet om opta

gelse i EDR:
7162 - Per Kirkensgaard, Agnetevej 1, Hasseris,

Aalborg.
7163 - J. Chr. Dam Kofoed, c/o Kofoed, Bådsmands

stræde 43, Kbh. K.
7164 - Johs. Juhl Christiansen, Kongevej 50, Viby J.
7165 - Rob. Nielsen, hotel „Hellerup Klub“, Strand

vejen 203, Hellerup.
7166 - Knud Erik Petersen, Hotel Johns Kapel,

Rutsker pr. Hasle.
7167 - Leo Schalburg, Henrik Ibsensvej 16, 5.,

Kbh. V.
7168 - Poul Martin Vorbjerg, Korssiggård, Kolind.
7169 - Henrik Weldingh Andersen, Syriensvej 25,

Kbh. S.
7170 - Bent Hans Andersen, Isefjordsvej 26, Holbæk.
7171 - V. Bull-Christensen, Oddense pr. Balling.
7172 - Henri Christiansen, Bergthorasgade 49, 2.,

Kbh. S.
7173 - Karl Jensen, Sofievej 13, 1., Holbæk.
7174 - Bent Vraa Jensen, Præstelængen 6, 2., tv.,

Kbh. NV.
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7175 - Tom Illum Hansen. Kurlandsgade 31, Kbh. S.
7176 - Mogens Andreasen, Steenbachsvej 3 a,

Odense.
7177 - MG. 340610, Keller-Larsen, KTG KMP 4.

STGR. Høvelte.
7178 - Artur Pedersen, Blegstræde 11, Holbæk.
7179 - Flemming Nielsen, GI. Taastrupvej 24, Holbæk.
7180 - Hardy Johnsen, Alsgade 71, Sønderborg.
7181 - John Helge Hasemann, Munkeskovvej 9, 3., th.,

Kbh. O.

Tidligere medlemmer:
1350 - OZ2AF, Kaj Grønbech, Lundtoftegade 97, 4., 

th. Kbh. N.
4601 - OZ8AH, Aage Hansen, Carit Etlarsvej 18, 

Horsens.
5676 - Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning.
6216 - OZ5GA, KP. V. Sørensen, radioværkstedet, 

kasernen, Ringsted.
6345 - KP. Erling Nielsen, radioværkstedet, kaser

nen, Holbæk.
6753 - KP. John Mortensen, radioværkstedet, kaser

nen, Holbæk.

Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som med
lemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN

1155 - OZ6FM, F. Månsson, Tjæreby Mark pr.
Roskilde, ex Kbh.

1761 - OZ5GI, Sv. E. Giensdal, Krumstien 3, Herlev, 
lokal.

2436 - OZ3PO, P. Schnack Nielsen, Hasselvej 8, 
Roskilde, ex Havdrup.

4068 - OZ3LR, K. Lyngby, Smedelundsgade 21, 
Holbæk, lokal.

4636 - OZ6LW, Ch. Papior, Lange Mullersgade 3, st.
th., Kbh. O., lokal.

4819 - OZ1HL, H. Langschwager, Rønneholmsvej 29, 
Vanløse, ex Aabenraa.

4899 - OZ7CP, C. Andersen, Havnen 7, Neksø, lokal. 
5139 - OZ6EL, E. Ludvigsen, Biilowsvej 7 a, Kbh. V., 

ex Slagelse.
5520 - OZ6HJ, H. Jensen, GI. Jernbanegade 18, 

Horsens, ex Ikast.
5644 - OZ1JH, J. Høegh Jensen, Valbygaardsvej 55,

2., Kbh. Valby, lokal.
5687 - OZ4SJ, Sv. Aa. Jensen, Tranevej 3, st., th., 

Kbh. Valby, lokal.
6058 - OZ7PI, K. Spangsø, c/o Reofon, Kongelysvej 

21, Gentofte, lokal.
6204 - Kai Norup, Fasanhaven 21, Gentofte, ex Sorø. 
6230 - OZ3LL, L. Martin Legene, Refsnæsgade 54,

2., tv., Kbh. N., lokal.
6326 - OZ7DS, D. Sloth-Nielsen, Sygehusvej 2, 

Rønne, ex Korsør.
6329 - OZ4AI, J. Abildstrup, Smedegade 31, Horsens, 

ex Kbh.
6355 - OZ5HE, Wm. Ole Henninge, Strandhøj vej 14.

Charlottenlund, ex Kbh.
6465 - Carl Mårtens, Heibergsgade 1 C, 5., Aarhus, 

ex Randers.
6504 - L. Bjørn, Parkvej 32, Virum, ex Aarhus. 

(Ukendt af postv. på opgivne adresse!).

6597 - Poul Ginnerup, Aggersundvej 4, Fjerritslev, 
ex Aars.

6610 - Frk. G. Nielsen, Valby Langgade 39, 3., tv., 
Kbh. Valby, ex Korsør.

6719 - Kjeld Larsen, GI. Køgelandevej 902, Brøndby 
Strand, ex Greve Strand.

6784 - Ole Christensen, Bakkekrogen 15, 1., mf., 
Birkerød, ex Lyngby.

6827 - Erik Fersner, Grønnevej 255, Virum, lokal.
6973 - Jørgen Andersen, Bakkegade 28, Hillerød, 

ex soldat.
7064 - Marinus Pedersen, Stevnsgade 13, st., th.,

Kbh. N., lokal.
7075 - John Olsen, Claus Petersens Allé 29 st., 

Hvidovre, lokal.
7080 - H. E. Christensen, Winthersvej 12, Fr.havn, 

ex til søs.
7112 - Børge Madsen, Solnavej 77, 2. th., Søborg, 

lokal, u. afd.
7121 - Math Rønne, vedligeholdelsessektion 2, flyve

station Aalborg, Nørresundby, ex soldat.

Rettelse:
Kaldesignalet for 3804 i august QTH-listen skal

være: OZ5MI.

O z
Tidsskrift for Kortbølgen-Radio 

udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske 

Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs 
Alle 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør (ansvarlig) Arne Christiansen, Gyldenstenvej 
10, Odense. Odense 11 23 35. 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 Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge 
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalborg, 3 53 30. 
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, 
Kbhvn. NV, tlf. SØ 4587. Testudvalg: OZ2NU. Landskreds
leder: OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111. OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggaards- 
allé 63, Hvidovre, (01) 78 06 67. OZ3Y, H. Rossen, Svend,- 
strup, Korsør, Frølunde 102. OZ7EU, Paul Størner, Huld
bergs Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01. OZ3XA, A. P. Hjort, 
Karen Brahesvej 11 B, Odense, tlf. 12 23 77. OZ3FM. Emil 
Frederiksen, 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 kassereren, 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.
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Forudsigelser for oktober
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83 14,0 7,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0 14,0 14,0 14,0

MHz

Bruxelles
ON 800 230 7,0 7,0 3.5 7.0 7.0 7,0 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

-

Buenos
Aires
LU

12000 235 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 -

Lima
OA 10000 264 14,0 14,0 14,0 7,0 14,0 14,0

[21,0]
21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0

-

Nairobi
VQ4 6900 155 14,0 14,0 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 -

New York 
W2 6300 293 14,0 14,0 7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0

-

Reykjavik
TF 2100 310 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14.0]
14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0 -

Rom
I 1600 180 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0 7,0 -

Tokio
J A / K A 8600 46 7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0

[14,0] -

Thorshavn
OY 1300 310 7.0

[21,0]
7,0

[21,Oj
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0 7,0 7,0 7.0 7,0

[14,0]
7.0

[14,0]
7,0

[21,0] -

Godthåb
OX 3500 310 14 0 

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0

[14,0]
14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0

[21,0]
14,0
[21,0] -

Rio de 
J aneiro 

PY-1
10400 228 14,0 14 0 14,0 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 21,0

[28,0]
21,0
[28,0]

21,0
[28,0]

21,0 14,0 -

Wien
OE

900 166 7,0 7,0 3,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 -

Melbourne
YK3

16000 70 14,0 7,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0 14,0 14,0 14, 0 14,0 -

Svalbard 
LA LB x) 2000 18 7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0

[14,0]
14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0

[14,0]
7,0

[21.0]
7,0

[21,0]
-

Færinge- 
havn 

OX x)
2300 270 7,0

[21,0]
7.0

[21,0]
7,0

[21,0]
7.0

[21,0]
7,0

[21,0]
14,0
[21,0]

14.0
[21,0]

14,0 14,0 14,0 14.0 14,0
[21,0]

7.0
[21,0] -

x) Gælder KUN for OY land

TRANSISTORER — Teori og anvendelser af O. Nor- 
gaard ................................................................................................... kr. ®>

Denne nye bog giver en grundig behandling af pro
blemerne ved transistorer: det fysiske grundlag 
Fremstilling - Opbygning - Transistortyper — Elektriske 
egenskaber — Karakteristikker — Arbejdslinier — h-pa- 
rametre — Stabilisering — HF-forhold — Eksempler på 
anvendelser: Forstærkere og modtagere - Transistoi'- 
data.

Bogen fås hos boghandlere eller tilsendes portofrit 
ved indbetaling til giro 3890, O. Norgaard, Chr. d. 9’ Gade 
1, K. Leveres også pr. efterkrav.

Desuden foreligger:
RADIOTEKNIK (Nyt oplag)......................................................  kr. 6,—
RADIOTEKNISKE FORMLER OG TABELLER kr. 6,—

Chassis med 9-knapspolecentral, dreje- 
konds., stor, ny glasskala, svinghjulstræk, mf 
trafos, potmetre, elko, rørfatn., 60 modst. og 
konds. m. m. 30.00. 3 nye UCH 41 i plomb. emb. 
å 10.00. Nye 14S7, 14H7, 12AC7, 6AK5, 6L6G
7.50. Brugte EF 6, EF39, UCH42, UBC41, UL41, 
DK21, DL21 3.50, UAF42, 2XUL41, UCH81, CF1, 
CF7, CY1, 2XDK21,2XDF21,2XDAC21,3X DL21 
1.75. Ubrugt STV 280/40 15.00. Fin mikrotelefon 
f. husanlæg 9.00. Ronette mikekapsler BDX
12.00. Ker. rørfatn. for bl. a. 813, 826, 829, 832, 
QB 3/300 m. m. fl. 75 og 300 twin lead og coax 
+ stik og fatninger for samme, billigt. Taco 
1000 w 220 v kogeplade, 145 mm, emailleret udf.
17.50. En enkelt fabriksny radiomodt. m FM 
fra 58 sæson til ca. */* pris 350.00.

OZ4AH, Allen Hansen, Aakirkeby.


