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En 20-meter QUAD antenne

Af OZ1QM.

For nogle år siden kunne man i OZ læse 
en omtale af en drejelig retningsantenne, 
hvis største umiddelbare fordel fremfor andre 
drejelige retningsantenner var dens lille stør
relse, idet dens sidelængde kun var ca. halv
delen af en Yagiantennes. Også i QST har den 
værte omtalt, og læsningen af disse artikler 
gav mig lyst til selv at prøve at lave en sådan 
antenne til 20-meter båndet. Da nogen måske 
ikke er i besiddelse af det OZ (Maj 55), skal 
jeg kort beskrive antennen. Den kaldes en 
Cubical Quad antenne. Den består af to tråd
rammer (fig. 1) anbragt bag hinanden i en 
eller anden passende afstand. Den ene tråd
ramme er fødeelement og den anden virker 
som enten reflektor eller direktor. Afstanden 
mellem fødeelement og parasitelement er 0,1 
—0,2 bølgelængde. Trådlængden hele vejen 
rundt i fødeelementet er teoretisk 1 hel bølge
længde, mens trådlængden i parasitelementet 
er større eller mindre end en hel bølgelæng
de, afhængig af, om parasitelementet skal 
være reflektor eller direktor.

I nedenstående skema kan man aflæse, 
hvorledes antennens forstærkning afhænger 
af afstanden mellem de to elementer og af, 
om parasitelementet er direktor eller reflek
tor.

Quad bestående af spacing impedans gain o. 
dipol.

Antenne + reflektor 1 / 5 75 Ohm 10 db
Antenne + reflektor 1/7 65 Ohm 8 db
Antenne + reflektor 1 / 1 0 45 Ohm 8 db
Antenne + direktor 1/5 50 Ohm 5 db

Antennen kan betragtes som bestående af 
to to-elementede Yagiantenner anbragt over 
hinanden. Elementerne er ganske vist bukke
de, og afstanden er måske også for lille mel
lem dem, men den omstændighed, at anten
nen er stablet betyder, at strålen fra anten
nen bliver meget flad i forhold til jorden, 
hvilket jo giver fine DX-muligheder, og det 
betyder også, at strålen i det vandrette plan 
bliver forholdsvis bred, så at antennen bliver 
nem at indstille i den ønskede retning. På 
fig. 2 er tegnet et strålingsdiagram, sådan 
som det påstås at se ud i det vandrette plan.

Så gælder det august-nr.:

Det er hårde betingelser, men man kan lige  
så godt tage jat med det samme. Stof til OZ-  
august-nr.  skal være hovedredaktionen i  
hænde tirsdag den 21. om morgenen. Fri
sten er for denne ene gang rykket 10 dage  
frem.

De bidragydere, som savner deres artikler  
i dette nr., vil se dem på tryk, når tilhørende 
illustrationer foreligger.

God ferie!
H. R.
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Antennens polarisering er i udgaven i fig. 
1 vandret, men hvis man flytter fødepunktet 
på fig 1 op på en af de lodrette sider, bliver 
polariseringen lodret. Endelig kan man lade 
trådrammerne stå på spidsen, men det giver 
en vanskeligere praktisk konstruktion. Jeg 
besluttede at lave min QUAD som den i fig. 1 
og med parasitelementet virkende som re
flektor.

Et af de første problemer, der må dukke op, 
er at udregne trådlængden i elementerne, 
idet man jo ikke kan være sikker på, at de 
opgivelser, man kan få fra andres beskrivel
ser, passer til netop ens egne interesser. An
tennen skulle skæres til CW-båndet, hvorfor 
jeg valgte at lade den resonere på frekvensen 
14070 kcs. Ved at studere ARRLs ANTENNA 
BOOK fandt jeg ud af, at antennen måtte be
tragtes som en „harmonisk11 antenne uden 
endepunkter med høje spændinger, hvorfor 
dens længde i fod kunne udtrykkes ved

man twinlead, sådan som jeg har foretrukket 
af prismæssige hensyn, vil det nok komme til 
at knibe med balancen, hvis fødeelementet er 
ude af resonans. De fleste beskrivelser af 
Quadantennen anbefaler coax som fødeled
ning. Jeg har som sagt foretrukket 75 Ohm 
twinlead, og det virker udmærket.

Den prak t i ske  ud føre l se .
Jeg har valgt at lave antennen af alumini

um. Det er let og stærkt materiale at have 
med at gøre. De to trådrammer bæres af hver 
sit kors, lavet af aluminiumsrør, en halv tom
me i diameter. På fig. 3 er tegnet fødeelement 
og reflektor.

Aluminiumsarmene er samlet på midten i et 
asketræskors, som er lavet meget solidt, fig. 
4. Armene i dette trækors er ca. 60 cm lange 
regnet fra midten, og de er 4X6 cm i tvær
mål. Armene er notet sammen, og der er skå
ret en fals i dem, hvori aluminiumsrørene 
kan ligge. Aluminiumsrørene er ikke gen
nemgående, idet det var umuligt at transpor

FIG 3
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eller udtrykt i meter simpelthen

hvor F måles i mcs. Det giver en totallængde 
for fødeelementet på 21,49 m eller 537 cm pr. 
side. I ARRLs antennebog står omtalt en 
QUAD-antenne, hvis sider er 514 cm. Denne 
længde må være for kort, hvilket også en 
amerikansk amatør har vist, idet han målte 
sin Quadantennes resonansfrekvens. Den blev 
med den omtalte korte længde 14800 kcs. 
Først da han forlængede elementerne med ca. 
4 fod hver, fik han resonans på 14100 kcs. 
Også mine egne eksperimenter synes at vise, 
at trådlængden i ARRLs antennebog er for 
korte. Det er almindeligt, at reflektoren skal 
være ca. 5 procent større end fødeelementet. 
Da. jeg havde lavet en Quad med sidelæng
den 514 cm, viste det sig, at reflektoren, når 
den var 5 procent længere end fødeelementet, 
netop selv var i resonans, hvoraf man om
vendt kan slutte, at fødeelementet så må have 
været 5 procent for kort.

I den ny Quad, der så blev lavet, med sider
ne 537 cm, er reflektoren, når antennen er af
stemt til størst forstærkning, også 120 cm 
længere hele vejen rundt end fødeelementet, 
hvilket stemmer ganske godt med de fem pro
cent. For en ordens skyld skal lige fortælles, 
at en anden amerikaner har brugt begge 
„slags“ Quadantenner og fundet dem lige 
gode. Det er sikkert også muligt, når man som 
fødeledning bruger coaxialkabel, men bruger



tere dem hjem i 5 m længder. De holdes fast 
i rillerne af metalbånd, som er spændt rundt 
om asketræsarmene, og derved sidder de 
urokkeligt fast. Hver aluminiumsarm er altså 
ca. 250 cm lang. De sidste 133 cm af hver arm 
dannes af plastikelektrikerrør, som passer 
nøjagtigt udover aluminiumsrørene. For at 
forstærke plastikrørene er der først banket 
rundstokke ind i aluminiumsrørene, således 
at disse rundstokke går den første meter ud 
gennem plastikrørene, og derved forhindrer, 
at plastikrørene bøjer sig for meget eller 
gnaves i stykker af aluminium. Samtidig vir
ker plastikrørene som isolatorer. Spændin
gerne er ikke store, der hvor armene støtter 
tråden. Plastikrørene overlapper alumini
umsrørene med ca. 60 cm, idet de fås i læng
der af 4 meter. De er splittet fast gennem alu
miniumsrørene, så at de ikke kan glide ned. 
Gennem enden af plastikrørene er boret trå
de, som fastholder antennetråden. Til anten
netråd har jeg brugt mellemtyk snoet kobber
tråd. Det ses at antenneægget i fødepunktet 
på fødeelementet er ophængt isoleret til mid
ten af sit kors, så at tråden holdes i den rig
tige højde. Det samme gælder stubben på 
reflektoren. Isolatorerne i stubben er også 
lavet af plastikrør. Det går godt, fordi spæn
dingerne i stubben ikke er store. Når trådene 
skal spændes fast på korsene, må man være 
omhyggelig med at få dem anbragt netop i 
en sådan afstand fra centrum af korsene, at 
de er stramt udspændt hele vejen rundt uden, 
at armene bøjer sig. Det er ikke så nemt, og 
det lykkedes ikke helt for mig. Stubben i 
reflektoren består simpelthen af de tråden
der, som løber sammen i en afstand af ca.

5—6 cm. De forbindes ikke med hinanden, før 
antennen skal afstemmes.

Når reflektor og fødeelement er færdig, 
skrues de fast på den drejelige bom, som be
står af et aluminiumsrør, der er 26 mm i dia
meter (fig. 5 a.) Bommen er 366 cm lang. In
den i aluminiumsrøret er banket træstokke, 
som sidder en halv meter ud fra midten af 
røret og en halv meter ind fra hver ende af 
røret. Dette for at hindre, at røret falder sam
men, når man spænder sammen om det. Røret 
er forstærket med tre stålwirer, som skal hin
dre det i at bøje sig nedad og til siden (fig. 
5 b). Tværpindene, som styrer wirerne på 
midten, skal være meget stærke, for der kom
mer stærke kræfter på spil, når vejrguderne 
tager fat. Stålwiren er 5 mm tyk, og tværpin
den er lavet af 3/8“ stålrør. De to kors er bol
tet fast til bommen med hver fire vinkeljern. 
Antennen drejes fra jorden. Der er både for
dele og ulemper ved dette arrangement. En 
fordel er det, at motor og vendekontakter 
bliver nemme at reparere, mens det er en 
ulempe, at antennen i blæst kommer til at 
svaje frem og tilbage mere end den ellers

ville, fordi aksen til drejningen kan vrides, 
når den bliver så lang som her. Men da an
tennen er bred i strålingen, gør dette ikke så 
meget. Det drejelige arrangement er lavet på 
fig. måde. Øverst på masten er anbragt et 
kraftigt leje lavet af et stålrør, der er 30 cm
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langt. Det er vist i fig. 6. I dette stålrør er i 
hver ende anbragt et bronceleje, og inden i 
disse broncelejer kører et andet stålrør rundt. 
Øverst på det drejelige stålrør er svejset en 
plade, som bærer holderne til bommen. Disse 
holdere kan skilles ad, så at bommen kan 
tages af lejet, medens korsene sidder fast på 
den. Endvidere er der over det øverste leje 
et selvsmørende leje, således at rust og andre 
vejrdannelser ikke får indflydelse på gnid
ningen. Fra bunden af masten og op til hele 
dette leje går en akse, som er fremstillet af 
3/8“ elektrikerrør. For hver 4 meter er der 
nedad masten anbragt mindre lejer til sty
ring af aksen. Også disse lejer er selvsmøren
de.

Bæremasten er en 13 meter høj fyrretræs
mast, som måler 7,5 cm foroven og 15 cm for
neden. Den skal selvsagt være fuldstændig 
lige, når man køber den. Den er blevet høv
let og lakeret med skibslak. Den er fast
spændt i en cementblok til en stor flagstang, 
og jeg har endnu ikke haft brug for støtte- 
wirer til den, selvom det har blæst ganske 
godt. Jeg vil anslå vægten af selve Quadan- 
tennen til 10 kg. Indtil videre drejes den med 
håndkraft, men der skal snart motordrev på.

F I G  7

Afstemning af antennen.
Inden antennen kan rejses op, må man 

have den afstemt, det vil sige, at man skal 
have fundet ud af, hvor lang stubben skal 
være. Dette er et vanskeligt punkt at udføre 
helt rigtigt, idet det egentlig skulle gøres, 
medens antennen var anbragt på plads på 
toppen af masten i 13 meters højde. Som der 
står i ARRLs antennebog: Man allierer sig 
med en nærboende amatør. Denne starter sin 
sender, og idet man stadig aflæser styrken af 
hans signal på ens egen modtager, flytter 
man kortslutningsbøjlen på stubben, indtil 
hans signaler er minimum. Antennen er 
drejet med bagsiden mod ham. Man finder 
herved den længde af stubben som giver det 
bedste frem-bagud-strålingsforhold. Men 
hvordan gør man dette i 13 meters højde? Det 
forekom mig med de forhåndenværende hjæl
pemidler uløseligt på denne måde.

I stedet lavede jeg en simpel feltstyrkemå
ler, som er vist på fig. 7.

Ved at starte senderen og koble den til an
tennen, kan man på felstyrkemåleren, som 
anbringes i nogen afstand (helst et par bølge
længder), direkte aflæse virkningen af, at 
man flytter kortslutningsbøjlen på reflekto
ren. Man kan derved hurtigt PAA JORDEN 
finde frem til det punkt at lave kortslutnin
gen, hvor den ønskede virkning er størst. For
inden man giver sig til at afstemme antennen 
endeligt, må man have afgjort med sig selv, 
om den ønskede virkning skal være, at an
tennen får størst forstærkning fremefter eller 
størst dæmpning bagud. Ved hjælp af in
strumentet vil man finde, at der er eet punkt, 
hvor forstærkningen fremefter er størst og et 
andet, hvor dæmpningen bagud er størst. På 
fig. 7 a og 7 b er vist resultatet af sådanne 
målinger. Fig. 7 a viser variationen i udslaget 
på feltstyrkemåleren, når denne er anbragt 
foran antennens forside, i forhold til længden 
af stubben (Reflektorens længdeforøgelse bli
ver jo to gange stublængden). Fig. 7 b viser 
resultaterne med felstyrkemåleren anbragt 
bag antennen (dog ikke i samme afstand). 
Man ser, at vil man have størst forstærkning 
fremefter, skal stubben være 50—65 cm lang, 
medens den kun skal være omkring 40 cm,
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hvis man vil have størst dæmpning bagfra. 
Endvidere ser man af 7 a, at det er meget 
mindre kritisk at indstille stubben til størst 
forstærkning, end det er at indstille den til 
størst dæmpning bagfra. Nu skal man jo tæn
ke på, at antennens resonansfrekvens ændrer 
sig, når den kommer på plads i 13 meters 
højde. I QST har jeg læst nogle målinger af 
en Quadantennes resonansfrekvens i forhold 
fil dens højde over jorden. Disse målinger 
viste, at dens resonansfrekvens ændredes fra 
14100 til 14200, når højden ændredes fra 3 
meter til 12 meter. Dette betyder, at reflek
toren, afstemt på jorden, er ca. 13 cm for kort 
i 13 meters højde, idet resonansfrekvensens 
variation var 2/3 procent. Deraf kan man se, 
at hvis man kortslutter stubben således, at 
den er 65 cm lang, så vil man stadig i 13 
meters højde have maximal forstærkning.

Derimod skal der nok en god portion held 
til at indstille den til størst mulig dæmpning 
bagud på jorden, forlænge reflektoren 13 cm 
og derefter stadig have samme dæmpning i 
13 m højde. Man ser også af fig. 7 a og 7 b, at 
man sætter noget af forstærkningen overstyr, 
hvis man afstemmer reflektoren til størst 
dæmpning bagfra.

Ovennævnte betragtninger førte til, at jeg 
bestemte mig til at give antennen størst for
stærkning fremefter. Det har siden vist sig, 
at dæmpningen for signaler, der kommer ind 
bagfra, er ganske fortrinlig. Jeg vil anslå 
dæmpningen til ca. 3 S-grader.

Nu kan antennen rejses op til 13 meters 
højde, og derpå tilsluttes senderen. Dette sker 
gennem et koblingsled, som er vist i fig. 8.

Quadantennen på plads.  Man ser forrest  ref lektoren  
med stubben.  Det  blæser pænt på bi l ledet .

Dette koblingsled er nødvendigt, fordi føde- 
ledningen er twinlead, der skal være uaf
stemt og balanceret. Kredsen i koblingsledet 
er mage til kredsen i PA-trinet. Linken er på 
to vindinger lagt om midten af spolen, 
medens der mellem de to halvdele af føde- 
ledningen er een vinding.

Resultaterne.
Min sender har et input på 50 Watt. Jeg 

bruger kun CW. Den første aften antennen 
var oppe efter, at den var rigtigt afstemt, 
havde jeg forbindelse med alle verdensdele. 
Det var en herlig fornemmelse at få svar fra 
stationer, som man aldrig før havde kunne 
råbe op, og det bragte selvfølgelig humøret 
adskillige S-grader i vejret. Jeg kan nævne 
nogle rapporter forskellige steder fra: 
VK3 579, PY 599, YV 589, W4 599, OX 599, 
JA 569, ZS1 579, VU 579, SU 599. Det er en 
fornøjelse at arbejde med antennen. Man får

*

Quadantennen set  fra  
siden.  Bemærk,  at  selv  
om armene bojer s ig i  
blæsten,  så følges de  
to kors ad i  bevægel
serne.  På højre side af  
masten ser man aksen  
t i l  drejning af  anten
nen.  F ødeledningen
går direkte fra føde
elementet  og t i l  e t  
punkt  på masten ca.  4  
meter fra toppen.  Den  
kan t i l  nød anes på  

bil ledet .
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kun svar fra den hovedretning, antennen er 
rettet i. Samtidig er bagudliggende stationer 
dæmpet mindst 3 S-grader. Man kan høre 
stationer, som de fleste andre ikke kan høre, 
hvilket jo bidrager til at forøge mulighederne 
for DX-QSOs.

Om antennens forstærkning vidner flg. 
lille forsøg: Med fuldt output fra senderen, 
men med reflektorstubben afbrudt, gav felt
styrkemåleren foran antennen et udslag på 
50. Tilsluttes nu kortslutningen på stubben 
samtidig med, at outputtet fra senderen redu
ceres til 1/10, får man stadig et udslag på 50. 
Antennen forøger altså senderens styrke i 
strålingsrtningen med 10 gange. Det er en 
billig måde at få en 500 Watt sender på.

Jeg har haft en engelsk amatør til at måle 
retningsvirkningen. Med antennen rettet mod 
syd gav han 569. Med antennen rettet mod 
VSV gav han 599.

I blæsevejr ændrer den form i nogen grad, 
idet armene i korsene bøjer sig for vinden 
Men det synes ikke at influere på virknings
graden, hverken som modtagerantenne eller 
senderantenne. Selvfølgelig skal man bruge 
antennen som modtagerantenne, idet den jo 
forstærker de ønskede signaler med 10 db 
eller ca. 10 gange.

Vindmodstanden er lille, men om den kan 
modstå vindstyrke 11, ved jeg ikke, men 
dens styrke skulle vel netop være, at den er 
bøjelig. Det har ikke været min hensigt at 
foregive, at min konstruktion er fuldstændig 
god. Bl. a. vil jeg selv mene, at korsene ville 
kunne få et pænere udseende ved at lade alu
miniumsarmene gå næsten helt ud til anten
netråden. Men dette var et økonomisk spørgs
mål, idet der så vil gå temmelig lange stum
per rør til spilde. En anden løsning er at an
vende bambuspinde som forlængere af alu
miniumsrørene, men det kan blive en vanske
lig overgang mellem det hårde aluminium og 
bambussen Endel.g kunne man, som mange 
konstruktører har gjort, anvende lange, solide 
bambusstokke til hele armen. Men det er vist 
vanskeligt at arbejde med, der hvor armene 
mødes. Derimod håber jeg, at denne lille epi
stel kan hjælpe eventuelt interesserede med 
problemet om beregningen og afstemningen 
af antennen.

Jagten afholdes søndag d. 11. oktober. Alle ræve
jægere. der er medlem af E. D. R., kan deltage.

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

R E G L  E R:
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 Middelfart) se
nest kl. 9,00, medbringende deres udstyr.

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 reservemodtager.

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

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

Ved ankomsten til ræven må udvises diskretion, 
og rævens anvisninger nøje følges, rævehulen må 
under ingen omstændigheder beskadiges af jægerne.

Rævene befinder sig I K K E  i hus, afspærret 
område eller byer.

S E N D E T I D E R .
Ræv nr. første uds. anden uds. tidl. tilm.

1 fra 10,00—10,02 10,30—10,32 10,36
2 fra 10,02—10,04 10,32—10,34 10,36
3 fra 10,04—10,06 10,34—10,36 10,36

Udsendelserne fortsætter i samme rækkefølge.
dog hvert kvarter, med sidste udsendelse henholds
vis kl. 13,45, 13.47, 13,49, alle udsendelsers varighed 
2 min., jagten slutter kl. 14,00.

Der noteres tid ved hver ræv, tidspunktet ved 
sidste ræv giver placering. 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 a 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.

PÅ GENSYN — GOD JAGT.

Som Nyt!
Første del af

L I N G U A P H O N E  

M O R S E K U R S U S

Kun benyttet få gange ved indspilning  

på båndoptager.

50,00 kr, E. S. Storm, Palnatokevej 12, 

Odense, telf. 11 27 09.
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Lidt om mærkelige spændingsformer, 
og hvorfor man kan mangedoble en frekvens

Af OZ5PW, Peter White.

For at imødegå den såkaldte agurketid, som 
nævnt i juni-nummeret, vil jeg herved gøre 
et forsøg på at hjælpe bladet gennem denne 
tid. Det er mit håb, at artiklen må blive en 
hjælp, for den, der skal til at bygge nyt grej. 
Det, der gav anledning til, at jeg greb efter 
pennen, var en amatør, der ikke kunne forstå, 
hvordan man får en fordobler eller tripler 
til at køre forskriftsmæssigt. Vedkommende 
troede, at hvis man bare satte en kreds, der 
var afstemt til en af de harmoniske, i anoden, 
så skete vidunderet. Men han blev sørgeligt 
skuffet. Det skal dog bemærkes, at trinet 
kørte i klasse A. Hvordan og hvorfor, det kan 
lade sig gøre, skal jeg herved prøve at for
klare.

For at begynde helt ved bunden skal vi 
først se på, hvad harmoniske er for noget. Vi 
går ud fra grundbølgen, frekvensen er under
ordnet, F1 og de harmoniske der bliver be
nævnt F2, F3 osv. For at få det rette forhold 
frem, er den n’te harmoniske amplitude 1/n 
del af grundbølgens amplitude.

fig 1

Sinusbølgen.
Sinusbølgen er den eneste form for spæn

dingsændring, der kun består af en enkelt 
frekvens, nemlig grundbølgen; i samme øje
blik den er deformeret, uden at det skyldtes 
støjspændinger, er der nogle af de harmoni
ske, der er kommet med. Hertil skal det siges, 
at støjen udmærket kan indeholde nogle af de 
harmoniske, men ikke behøver at gøre det. 
Det er jo almindelig kendt, at støj for det 
meste kan brede sig over et uhyggeligt stort 
frekvensområde. Hvordan de kan komme 
med, skal vi se på senere.

fig 2

Firkantbølgen.
En firkantbølge består af grundfrekvensen 

plus alle de ulige harmoniske begyndende i 
medfase, begynder de i modfase, fås en tre
kantbølge, fig. 2. Den ideelle firkantbølge ses 
på fig. 3 a. Sinusbølgen, der ligger til grund 
for denne, fig 3 b. Hvis vi nu føjer den 3. har

fig 3

moniske til (fig. 3 c), 
vil man se, at den alle
rede begynder at ligne 
en firkantbølge. Ved 
tilføjelse af den 5. og 
7. harmoniske (fig. 3 d) 
ligner svingningen slet 
ikke en sinusbølge me
re. For at den rette 
firkantbølge kan kom
me frem, skal der 
være repræsenteret 
mindst de ti første uli
ge harmoniske og 
grundbølgen. Det er 
almindeligt kendt, at 
man undersøger lav
frekvens og videofor
stærkeres frekvensgang ved hjælp af en fir
kantspænding, jo mere firkantet den er, jo 
bedre er frekvensgangen i disse.

De næste bølgeformer er taget med, fordi 
de kan have interesse for dem, der arbejder 
med dem og på en „graf".

Savtakbølgen.
Savtakbølgen er 

en lineær spæn
dingsændring, der 
stiger jævnt og der
på falder hurtigt 
tilbage til begyndel
sesværdien. Denne 
spændingsændring 
kan også opløses.
Den består, som alle 
andre, af en grund
bølge og alle de 
harmoniske. Hvis fig 5
man ønsker en stejl
bagflanke, 4 a, skal de harmoniske starte i 
modfase, starter de i medfase, får de en stejl 
forflanke, 4 b. En nogenlunde korrekt savtak- 
spænding skal have grundbølgen og de ti før
ste harmoniske med. Det er på grund af de 
harmoniskes tilstedeværelse, at en graf’s og 
et fjernsyn’s sweep kan være ulineær i den 
ene side, simpelthen fordi der er for store

(se nederst  næste side)

fig 4
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Lidt om S9 + 10 db
Af OZ6BC.

I håndbogen og i juni-nummeret af OZ fin
des en tabel over S-graderne og deres betyd
ning. Den er forsåvidt brugbar, men må dog 
siges at give et temmelig vidt spillerum for 
individuel bedømmelse af signalstyrken. Det 
ville være ønskeligt med en mere nøjagtig 
og entydig angivelse af S-gradernes betyd
ning, og en sådan findes da også, idet en 
S-grad svarer til en ændring i signalstyrken 
på 6 db.

Men hvad betyder så de her db, som vi stø
der på nu og da?

Det er en forkortet skrivemåde for decibel 
og er i radioteknikken et mål jor forholdet 
imellem to effekter.  Hvis f. eks. 9BO’s sen
der har dobbelt så stor udgangseffekt som 
min, er 9BO,s sender 3 db kraftigere end min, 
og hvis 2BR’s sender har 4 gange så stor ud
gangseffekt som 9BO’s, er 2BR’s sender 6 db 
kraftigere end 9BO’s, men 9 db kraftigere 
end min, idet man simpelthen kan lægge db 
sammen efter Chr. Hansens regnebog.

Altså 3 db svarer altid til en fordobling af  
effekten.

Forholdet imellem to spændinger kan også 
angives i db. Vi ved, at den dobbelte spæn
ding over en given modstand svarer til den 
4-dobbelte effekt i modstanden (regn selv 
efter ved hjælp af formlen:

kapaciteter mellem tilledninger, afbøjnings
plader og stel.

Spidsbølgen (peak pulse).
Spidsbølgen må endelig ikke forveksles 

med begrebet spidsspænding; de har over
hovedet ikke noget at gøre med hinanden. 
Den består af grundbølgen og de lige har
moniske i medfase. Se fig. 5. Denne spidsbøl
ge anvendes næsten kun indenfor radar og 
dermed beslægtede specialgrene af radiotek
nikken.

(fortsættes)

læseligheden af signalet at gøre. 3 CB’s sig
nal kan således udmærket være S9, uden at 
man kan forstå et ord af, hvad han siger, 
mens omvendt et S2 signal kan være fuldt 
læseligt. Een S-grad svarer til en fordobling 
af antenneindgangsspændingen (og svarer 
altså til 6 db, jævnfør ovenstående).

Spørgsmålet er så, hvilken feltstyrke vi 
skal betegne med SI. Det er der delte me
ninger om, men jeg synes, at det er naturligt, 
at lade et signal, der er lige så kraftigt som 
modtagerens egenstøj (altså rørsus og anten- 
nekredsstøj — men ikke „udvendig" støj som 
støvsugerstøj og lign.) betegne med SO. Så 
vil et SI signal være dobbelt så kraftigt (6 db) 
som modtagersuset, og hvis naboens støv
suger ikke går, skulle der være en fair chance 
for at forstå et SI signal.

Hvis vi nu har en modtager, hvis egensus 
ikke overstiger 1 uV (det er skam en fin mod
tager), får vi følgende tabel:

S-grad
Antenne
spænding

rørsus m. 
db over

V.

S-l = 2 μV = + 6 db
S-2 = 4 μV — -j- 1 2 db
S-3 = 8 μV + 18 db
S-3 = 16 μV = + 24 db
S-5 = 32 μV = + 30 db
S-6 = 64 μV = + 36 db
S-7 = 128 μV = + 42 db
S-8 = 256 μV =  + 48 db
S-9 = 512μV   =  + 54 db
S-9 + 6 db ca. 1 mV = + 60 db
S-9 + 12 db = ca. 2 mV =  + 66 db
S-9 + 18 db = ca. 4 mV = + 72 db

0. s. V. 0. s.  V. 0. s. V T

Skal vi endelig prøve at se på sammen
hængen mellem S-graderne og en senders 
output.

Hvis vi har en anode-skærmgittermoduleret 
sender med de befalede 50 Watt input og en 
virkningsgrad på 64 %,  så vil output være 
32 Watt. Hvis disse 32 Watt giver et S9 signal 
i modtageren i den fjerne ende, vil en sender 
med 8 Watt output tilsluttet samme sender
antenne give en S8 rapport, 2 Watt giver S7, 
500 milliwatt giver S6 og 125 milliwatt giver 
S5.

Giver det ikke stof til eftertanke?
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og da den 4-dobbelte effekt svarer til 6 db, 
må den dobbelte spænding også svare til 6 db.

Altså 6 db svarer til en fordobling af spæn
dingen ved samme impedans.

Og nu kan vi vende tilbage til S-graderne 
igen. De er et relativt mål for feltstyrken af 
det modtagne signal og har ikke noget med



Teknisk Brevkasse
C.v e d  O Z 2K P

Nr. 114. Jeg staar i Begreb med at sætte en 
Antenne op. Det skulde være en 40 m midt- 
punktfødet Zepp, men jeg vilde gerne for 
Synets Skyld bruge en 300 Ohms twin lead 
feeder, og haaber nu du kan sige mig, hvilke 
Forholdsregler jeg bør tage ved Brug af den
ne frem for en almindelig 600 Ohms. Det vil 
endvidere være nødvendigt at anvende 12—13 
m feeder, mon det kan gaa?

Svar. Med de Effekter det er tilladt at an
vende her i landet, behøver man ikke at nære 
betænkeligheder ved at anvende en 300 Ohms 
feeder til en 40 m midtpunktfødet Zepp, 
navnlig ikke, hvis man benytter den Type 300 
Ohms feeder, hvor Størstedelen af Isolations
materialet mellem Lederne er udhugget, den 
saakaldte hullede twin-lead, og endnu min
dre, hvis man benytter den rørformede twin
lead (tubular twin). Standbølgeforholdet vil 
paa 3,5 MHz kun blive det halve af det, man 
faar i en 600 Ohms feeder, men vil paa de 
andre Baand saa ganske vist blive dobbelt 
saa stort. Tabene i en Fødeledning af den om
talte Længde vil i Praksis blive saa smaa, at 
en Forskel i Styrken paa Modtagerstationen 
ikke vil kunne maales, specielt ikke ved An
vendelsen af tubular twin, men da denne kan 
være noget umedgørlig, vil jeg anbefale at 
benytte den hullede. Længden af feederen 
skulde helst være 16 m, da Impedansen ved 
Senderen ellers ikke bliver rent Ohmsk, men 
vil have en. induktiv Reaktans. Denne kan 
dog kompenseres ved at indskyde mere Kapa
citet i Parallelkondensatoren i Afstemnings
leddet, og med den anførte Længde skulde 
der ikke blive Vanskeligheder med at faa An
tennen til at belaste Senderen. Se iøvrigt Sva
ret til Nr. 61 i OZ 58, Nr. 8, Pg. 175.

Fra OZ6LD har jeg med Tak modtaget nog
le Kommentarer til Svar Nr. 113, hvoraf jeg 
til Oplysning for Interesserede skal uddrage 
følgende:

Jeg har brugt et Princip, som Spørgeren 
utvivlsomt vil kunne faa Glæde af. Jeg bru
ger i min Sender en variabel Oscillator 3,5— 
4 MHz. Til 7 MHz blander jeg med et 3500 
kHz Krystal, der svinger paa Grundfrekven
sen. Til 14 MHz blander jeg med Krystallet 
svingende paa 3die Overtone (10,5 -f- 3,5 = 
14). Til 21 MHz blander jeg med 5. Overtone 
(17,5 -f 3,5 = 21),og til 28 MHz med 7. Over
tone (24,5 -f- 3,5 = 28. I Praksis fungerer det 
fortræffeligt, og jeg har iøvrigt netop bygget 
en Modtager, der fungerer efter samme Prin
cip. Her faar jeg blot ikke 7 MHz med, da 
Krystalfrekvensen 3,5 MHz dominerer Baan- 
det. Jeg vil endnu engang understrege, at 
Krystallet svinger direkte paa de nævnte 
Overtoner, altsaa ingen Doblinger.

I Slutningen anfører 6LD, at Spørgeren, 
hvis han har Lyst, kan sætte sig i Forbindelse 
med ham, og dette foranlediger mig til at op
fordre 6LD til at beskrive sin Konstruktion i 
OZ, hvilket sikkert vil interessere TR og 
mange andre. For min egen Part er jeg meget 
interesseret i at høre nærmere om, hvor nær 
de omtalte Overtoner kommer til at ligge ved 
Krystallets elektriske harmoniske, og om de 
er saa kraftige, at de uden Forstærkning di
rekte kan bruges til Blandingen, saa pse 6LD 
gaa til Sagen.

Det synes som om Brevkassen ogsaa mær
ker den af HR i sidste Nummer omtalte Agur- 
ketid. Her er ialtfald rent Bord, og hvis Læ
serne ønsker at se noget til Brevkassen i 
August, maa jeg under Hensyn til den af HR 
publicerede Frist anmode om at eventuelle 
Spørgere omgaaende efter dette Nummers 
Fremkomst indsender deres Spørgsmaal, da 
det jo ellers vil være mig komplet umuligt at 
svare før i September Nummeret.

73 de OZ2KP.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil  sendes al  korrespondance vedrørende Traffic Department  

Assistent-manager: Contest: OZ2KD
— — Bånd-aktivitet: OZ3GW
— — Diplomtjenesten: OZ6HS
— — Int. samarbejde: OZ8T
— — V.H.F.-arbeJdet: Vacant

Ingen forandring.
I tilsvarende nr. af „OZ“ sidste år skrev vi om 

vilkårene for opnåelsen af sendetilladelse i udlandet 
under feriebesøg disse steder (I nævnte artikel 
drejede det sig om Tyskland og Jugoslavien). Ved 
anden lejlighed har vi givet en opstilling over den 
række af „gensidighedsaftaler“, der allerede er 
truffet mellem en række af Europa’s lande. Vi har 
såre undret os over,at foreningens henvendelser i 
denne sag til P&T har været resultatløse. Hidtil 
har vore henvendelser vedrørende maritime mo
bile mødt samme skæbne. Vi må desværre beklage, 
at Jette billede ikke har ændret sig.

Senest søgte en svensk amatør om tilladelse til 
sendelicens under ferieophold i Jylland, men i skri
velse af 11. juni 1959 meddelte P&T afslag på denne 
ansøgning med følgende kommentar:

„Med henvisning til Deres brev af 24. april d. a., 
fremsendt hertil gennem foreningen „Eksperimen
terende Danske Radioamatører", beklager man 
at måtte meddele, at man ikke ser sig i stand til 
at dispensere fra bestemmelsen om, at der kun 
vil kunne gives danske statsborgere amatørradio
sendetilladelse her i landet".
I det foreliggende tilfælde er der naturligvis intet 

at gøre — afslaget er en kendsgerning. Men efter 
at have konstateret dette, spørger man ret uvil
kårligt: „Hvorfor der kun vil kunne gives danske 
statsborgere o. s. v.“ Det er rigtigt, der findes be
stemmelser herom i det arbejdsgrundlag P&T har 
at træffe sine beslutninger efter, men det er vel 
med dette arbejdsgrundlag som med så meget andet 
her i livet, at det, når det ikke længere er tids
svarende og får en forældet karakter, kan udskiftes 
med noget, der er mere i pagt med tiden og dens 
nødvendigheder.

Det må ses som en nødvendighed, at den danske 
radioamatør i sit arbejde indenfor amatørtjenesten 
— den internationale telekommunikations konven
tions betegnelse for vort arbejde — ikke hemmes 
af bestemmelser, der begrænser den internationale 
forståelse, som vi som radioamatører har mere be
hov for end de fleste andre.

Det må ønskes, at de repræsentanter, der om føje 
tid skal repræsentere de danske myndigheder — 
og som samtidig også er vore repræsentanter — 
ved I. T. U. konferencen i Geneve 1959 — henter 
sådanne impulser hjem, at danske amatører såvel i 
det her omtalte spørgsmål, som i andre, ikke stilles 
dårligere end amatører i andre lande, og at disse 
repræsentanter i alle tilfælde tilslutter sig U. S. A.s 
forslag om, at der ingen indskrænkninger skal ske 
i de rettigheder, der ifølge den eksisterende Tele
kommunikations Konvention er tildelt de license- 
rede radioamatører. Børge Petersen, OZ2NU,

Traffic Manager.

Philippine Association for Radio Advancement
meddeler os, at i dagene fra den 17.—26. juli 1959 
vil den 10. Verdens Jamboree blive afholdt i den 
smukke Makiling National Park in Los Banos ca. 
50 miles syd for Manila.

I denne periode vil P. A. R. A. have en station i 
luften under kaldesignalet DU1PAR og på alle bånd 
fra 80 m til 2 m.

Der vil blive udsendt særlige og meget attråvær
dige QSL-kort for hver QSO til minde om denne 
sjældne begivenhed.

OZ-CCA-testen 1959.
Resultatet af OZ-CCA-testen, som findes neden

for, må vel siges at være et meget talende udtryk 
for, at testen ikke har interesseret ret mange.

Antallet af danske deltagere er tilnærmelsesvis 
de samme som tidligere år, medens den udenlandske 
deltagelse har været stærkt dalende.

Et hav af udeblevne udenlandske logs har des
værre medført, at de danske deltagere, der var 
igang på 20 meter, ikke har fået, hvad de kunne til
komme, selvom der er taget det hensyn, at hvor 
en worked station forekommer mere end en gang 
i indsendte logs, er han godkendt som pointsgiven
de.

1TB er langt foran de øvrige deltagere, og resul
tatet vidner om en virkelig indsats for at skaffe 
points.

Til lykke med det under forholdene pæne resul
tat 1TB!

Danmark:
1. OZ1TB 1965 P- Diplom
2. OZ8KL 672 P- Diplom
3. OZ5S 600 P- Diplom
4. OZ8EA 513 P- Diplom
5. OZ3NI 480 P- Diplom
6. OZ8QW 432 P-
7. OZ4CB 396 P-
8. OZ1AG 360 P-
9. OZ9N ^ 234 P-

10. OZ1EE 168 P-
11. OZ8TJ 144 P-
12. OZ7UW 120 P-
13. OZ4IM 117 P-
14. OZ6RL 75 P-
15. OZ9HW 54 P-
16. OZ2UA 36 P-
17. OZ5KG 18 P-
18. OZ3WK 12 P-
19. OZ1GW 3 P-
Check-logs fra 

OZ4FF 
OZ4RT 
OZ4BG 
OZ7BW
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2034 p. Diplom 
1776 p.
1131 p.
780 p.
750 p.
693 p.
462 p.

3 p.

1170 p. Diplom
216 p.

12 p.

324 p. Diplom 
3 p.

975 p. Diplom 
90 p.

3 p. Diplom

3 p. Diplom 
K. D. Henriksen, OZ2KD.

DEN SKANDINAVISKE AKTIVITETS CONTEST

REGLER: (for skandinaviske deltagere)
1. TEST PERIODE: CW — hvert år den 3. week

end i september fra lørdag kl. 15,00 GMT til 
søndag kl. 18,00 GMT. I 1959 den 19. og 20. sep
tember.
F^NE — hvert år den 4. week-end i september 
fra lørdag kl. 15,00 GMT til søndag kl. 18,00 
GMT. I 1959 den 26. og 27. september.

2. OPKALD: Ikke-skandinaviske stationer kalder 
CQ SAC på CW og CQ Scandinavia på Fone. 
Skandinaviske stationer kalder CQ-test og CQ- 
contest på henholdsvis CW og FONE.

3. BÅND: 3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 mc/s må benyttes.
4. ALMINDELIGT: Test-forbindelser mellem skan

dinaviske stationer tæller ikke. Kun CW-CW og 
FONE-FONE forbindelser er gældende. Den 
samme station må kontaktes een gang på hvert 
bånd. De i testen gældende skandinaviske pre- 
fix’s der ikke alle geografisk tilhører Skandina
vien, er: LA (Norge), LA/P’s (Jan Mayen, Sval- 
bard og Bjørneøen), OH (Finland), OHØ (Ålands
øerne), OX (Grønland), OY (Færøerne), OZ 
(Danmark) og SM/SL (Sverige).

5. KODER: Der udveksles almindelige RS(T)-koder 
efterfulgt af nummer f. eks. 599001 for CW og 
59001 for FONE. Alle begynder med 001.

6. POINTS: 3 points for hver komplet QSO med 
stationer udenfor Europa og 2 points for kom
plet QSO med europæiske stationer.

7. MULTIPLIERS er antallet af forskellige lande 
på hvert bånd.

8. ENDELIG SCORING: Summen af QSO-points 
på hvert bånd multipliceret med summen af 
multipliers på hvert bånd.

9. PRÆMIER: De seks bedst placerede stationer 
på CW og FONE i hvert skandinavisk land vil 
modtage diplom.

10. LANDSKAMP: For hvert skandinavisk land
adderes test-deltagernes endelige scoring. Den 
forening, der opnår den højeste score, vil mod
tage „Scandinavian Activity Cup“ for et år.

1. LA2Q
2. LA5UF
3. LA1OA
4. LA5CE
5. LA6UB
6. LA2MA
7. LA6U
8. LA9M

Sverige:
1. SM5WI
2. SM7EH 
3.SM7CKJ

Finland:
1. OH2FS
2. OH2RD

England:
1. G2RF

2. G2WQ

Vesttyskland:
1. DL1YA

Østtyskland:
1. DM2ATL

11. TEST-LOG: Test-loggen skal indeholde: dato, 
GMT, station kontaktet, sendt nr., modtaget nr., 
notat for hver ny multiplier, points, separat log 
for hvert bånd, en summarisk sammentælling af 
points med oplysning om score på hvert bånd, 
call, test-deltagerens navn og adresse (venligt 
med blokbogstaver).
Loggen skal være poststemplet senest den 15. 
oktober samme år og indsendes til SRAL, Box 
306, Helsinki, Finland.
Underskriften på loggen garanterer for, at del
tageren har overholdt test-reglerne, og at der er 
arbejdet i god sportsmandsånd.

12. CONTEST-KOMITEENS afgørelser er inappel- 
able.

WHD - Worked Hungarian Districts.
Dette diplom er indstiftet og uddeles af Central 

Radio Club for de ungarske radioamatører.
For at opnå diplomet må forbindelserne være 

etablerede efter 1. jan. 1958 og endvidere omfatte:
1. For licenserede DX-stationer 1 forbindelse med 

5 forskellige HA call-distrikter.
2. Europæiske stationer skal have mindst 2 for

bindelser med 8 forskellige HA-call-distrikter.
3. Forbindelserne, der skal gennemføres på de 

autoriserede amatørbånd, skal være tilfreds
stillende bekræftet.

4. Opfyldelsen af kravene for diplomet skal be
kræftes gennem en liste indeholdende følgende 
data: Dag-tid-call-bånd og modtagen rapport.

5. I overensstemmelse hermed skal de etablerede 
forbindelser ikke bekræftes med HA-Qsl-kort.

6. Ansøgeren skal vedlægge listen qsl-kort til de 
i listen nævnte HA-stationer samt 5 IRC’s.

7. Ansøgninger om diplomet sendes til: Central 
Radio Club og the Hungarian Radioamateurs. 
P. O. B. 185, Buda Pest 4, Hungaria.

Israel Amateur Radio Club
har tilsendt os resultaterne af deres „1958 Jubilee 
Marathon“ af hvilke det fremgår, at OZ1JW blev 
bedst placerede OZ-station.

Vinder af testen blev iøvrigt HB9EU med SM5LL 
som nr. 2.

Til lykke, 1JW.

DX-mandstesten 1959.
Opgørelsen pr. juni omfatter ikke mange ændrin

ger fra sidste måneds opgørelse, og det skyldes som 
tidligere nævnt formentlig, at test-deltagerne ikke 
sender QSL-kortene ind til 2KD.

Iøvrigt skal det meddeles, at opgørelsen ikke 
kommer i august, men bringes igen i september.

Alle test-deltagerne ønskes rigtig god sommer
ferie, og jeg bruger samtidig lejligheden til at takke 
for de i månedernes løb indsendte hilsener.

73 K. D. Henriksen, 2KD.

Opgørelse pr. 23. juni 1959:
3,5 7 14 21 28 ialt

1. OZ2KD 8 14 61 44 24 151
2. OZ4RT 6 14 19 62 17 118
3. OZ6RL 6 13 33 51 1 104
4. OZ7SN 0 12 22 34 21 89
5. OZ6HS 0 9 22 25 29 85
6. OZ7EX 3 17 31 25 0 76
7. OZ5SQ 4 11 10 31 17 73
8. OZ7BG 6 5 20 15 15 61
9. OZ4IP 0 0 2 11 29 42

10. OZ3GW 12 9 1 0 6 38
11. OZ7ON 0 0 1 0 33 34
12. OX3UD 0 0 26 0 0 26
13. OZ8NF 0 25 0 0 0 25
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14. OZ5KG 0 0 23 0 0 23
14. OZ2NU 2 21 0 0 0 23
16. OZ9AO 2 0 18 0 0 20
17. OZ1W 2 2 4 4 4 16
17. OZ6HD 0 0 16 0 0 16
19. OZ7OF 0 1 4 1 9 15
20. OZ4FA 4 3 2 1 1 11
21. OZ1JW 0 0 6 1 0 7
21. OZ3SN 1 0 4 2 0 7
21. OZ4PE 7 0 0 0 0 7
21. OZ5KD 0 0 7 0 0 7
25. OZ6EG 0 0 0 0 4 4
26. OZ5PD 0 0 3 0 0 3
26. OX3DL 0 0 2 0 1 3
28. OZ8HC 1 1 0 0 0 2
28. OZ9HC 0 0 2 0 0 2
30. OZ1AG 1 0 0 0 0 1
30. OZ7BQ 0 0 1 0 0 l

Selv om vi nu er inde i argurketiden, har den 
forløbne måned bragt en hel del stof. som viser at 
der stadig er god aktivitet, og for dem, som har 
tid til at ligge og lure, har der i juni været mange 
fine ting at hale i land, idet ikke så få ekspeditioner 
er gennemført med held!

I juli finder en ny Ifni ekspedition med EA2GF 
(CW) og EA3IS (Fone) sted, 13.—26. juli, og DL9PF 
og DL1KB starter fra Andorra, endvidere vil EA2CA 
og DL4GX hver for sig også gennemføre Andorra 
ekspeditioner i denne sommer. Fra 18.—20. juli 
går W04QV til Monaco, og fra 3. juli vil LA6VC
og andre LA'er befinde sig på Jan Mayen! OZ7FG
meddeler iøvrigt, at LA2JE/P nu er på vej tilbage 
til Norge, og 7FG har sluttet hans log, og 1600 QSL- 
kort er på vej via Bureau! — En tak til 4BG, som 
har sendt en lang liste, hjemkommet fra eet års/ 
MM, men beklager samtidig, at der sikkert ikke 
kommer ret meget foreløbig, idet han tiltræder 
militærtjeneste i juli. — På 80 m er endvidere hørt 
en anden hjemvendt, nemlig OZ7SM, efter 3 år i 
udlandet!

De indsendte rapporter viser følgende aktivitet:

3,5 mc CW:
O Z 6 R L :  DL - DM - OZ - PA - SM.
O Z 6 H S :  DJ - OZ - SM.

7 mc CW:
O Z 6 R L :  DL - F - FP8BC - GI - HA - HB - IS1LOI 

- OE - OH - OK - ON4 - OX - OZ - PA - PY1-4-6 - 
SM - SP - UA - UB - UC - W1-2-3 - YO YU - 
ZA1AA.

O Z 6 H S :  PA - SM.
O Z 4 R T :  EA6AZ - LX3PF - OX3RH - U05BW - 

ZA2CA - F - OE - UP - UR - W - YO.
O Z 2 K D :  W Kl-2-3 - DL - OK - SP - ON - EA - II.
O Z 2 N U :  OH - SP - DJ - SM - UQ - UB - HA - 

G - ON - HE1 - GI - GW - UA9CB - LA - U05 - 
UR - YO - YU samt OZ6RL.

O Z 5 S :  DL - DJ - G - LA - LZ - OK - SL - SM - 
SP - UQ2 - 4X4WF - LX3PF.

14 mc c CW:
O Z 1 Q M :  ZS1RM - ZS6APQ - OQ5IG - OQ5RU - 

VQ2NN - VQ4FK - SU1MS - ST2AR - UL7KAG -
PY2EW - CP5EF - CX6AD - LU9CK - YU5AFR -
CE4FX - OA4FN - KZ5BC - KP4CC - KP4PS -
HH2LD - PJ3AB - PJ2ME - ZP5CF - VP9EB -

W1 - 0 - VE2-3-7 - OZ3RH - OY1R - VS1JP - 
5A3TR - VK2ZR - VK3ZR - VK3KB - VK5RX - 
JA9AA - JA8AH - VU2BK - 4X4WF - LA2JE P - 
OZ4BG.

O Z 2 K D :  W Kl-2-3-4-6-8 - VS90M - XE1AX - 
W5FNB KL7 - PY4AWG - KG1AQ - TF3WE1 - 
FP8BC - EA8CG.

O Z 4 R T :  KV4AA - KZ5LC - OX3RH - PJ2AI - 
SU1MS - TI2PZ - VP5ME - VP9AK - UP2EP - 
ZE1JV - DL5 - F - GI - K - PY.

O Z 5 S :  G - HA - UA1 - Håber ant. er oppe igen. 
OB!

O Z 6 R L :  C07 - CT2 (land nr. 100) - HA - KL7 - 
KP4 - KV4 - KZ5 - LZ OD5 - OH - OX - OZ - 
PY2-4 - SM8 - SVI - UB - UD - UH - UI - UM - 
UP - UQ - VE2 - VP9 - VS1 - W/Kl-2-3-4-9 - 0.

O Z 4 B G :  CX6AD - HH2LD - HK3TH - HS1C - 
KP4CC - KV4AA - LU1NE - LU8EN - LX3PF - 
OY1L - OY1J - PY5TH - PY7 - AG4 - SV0WK - 
TF5TP - TI2PZ - TI2WR - UD6FA - UD6KAC - 
UD6KAB - UF6AE - UF6CC - UH8KAA - UI8AE - 
UM8KAB - UN1AH - VK3KB - VP9EP - VU2RA - 
VU2BK - YV6BI.

14 mc Fone:
O Z 7 F G :  OK7HZ/ZA.

O Z 5 K G :  CE2CO - HV1CN - HZ1AK - TF2WEI - 
PJ2AV - PY - LU - VK5MS - VQ4AFC - W - VE - 
YO - YV - 3A2AL.

21 mc CW:
O Z 6 H S :  DJ - EA - EA9AQ - F - FA8TT - FQ8HI - 

HA - HB - JA8FO - LU - OA4FM - OE - OK - OZ - 
PY - SM - SP - UA - UL7GL - UQ - VE2 - VP4KR - 
VQ2CH - VQ3CF - W/Kl - 0 - YV5HL - ZC4CB - 
ZP5CF - 4X4FN.

O Z 4 B G :  CN2AQ - EA9AQ - EI2X - FA9VO - 
FQ8AJ - JA3IS - JA4HM - JA9FV - JA7AD - 
KZ5LC - OA4FM - OQ5HU - PY1BLT - SWØW4 - 
UF6KFA - VQ2NN - VQ4HT - VS1KB - ZB2R - 
ZC4AM - ZC4AK - ZC4LL - 4X4FN - 4X4DH - 
5A2CW - 5A5TO - 9K2AD.

O Z 6 R L :  CT1 - CX2 - DL - EA - EL4 - GW - 
JA6-9 - KA2 - OA4 - OH - KN5RCG KG6 - OQS - 
PY7 - SP - ST2 - SVØ - UA - UD - UI - UR - 
VKG - VQ4 - VS1 - VU2 - W4-6-7-9 - 0 - XZ2 - 
ZB2 - ZC4 - ZS6 - 4X4 - 5A2 - 9K2.

O Z 4 R T :  C03YP - MP4BCI - OD5LX - TI2WD - 
UG6AW - VK3NC - CT1 - DL - EA9 - GI - GM - 
HA - K - LA - PA - SM - UD - UQ - W.

O Z 2 K D :  FQ8HA - CN2AQ - VQ2GW - 2B2R - 
ST2AR - VQ3CF - VS1KB - VS9AS - FQ8HE.

21 mc Fone:
O Z 7 F G :  YA1IW - DU1FR - HI8CM - HH5LA - 

YSIO - FM7WU - EA9DE (IFNI).
O Z 5 S Q :  4S7YL - ZB2A - OQS - ZC4 - LU - PY - 

CN9CJ - VQ4FK - ZE3JU - 9M2DW - VS1EB - 
OQØPD i Europa.

28 mc CW:
O Z 6 H S :  DJ - HB - PY.
O Z 6 R L :  DJ - DM - G - GW - OH - OK - VQ2. 
O Z 7 G N :  DJ - G - GW - HB - I - OE - ZS1LA. 
O Z 2 K D :  VQ5EK - PY1HQ - DM3IGY - VQ3HD.

28 mc Fone:
O Z 7 G N :  G - I - LUSAE - 6AB - 7DP - 9ECN - 

OQ5CJ - OQ5VH - PY2BGO •• 3 AM C - 7DB - 7Dx\ - 
ZS6AAY - 4X4.

O Z 2 K D :  FQ8HA - CN2AQ - VQ2GW - ZB2R - 
Europa.

O Z 7 F G :  YA1PB - GD3ENK - VQ6AB - VQ8AD.
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Iflg. QST for maj har OZ7FG som første OZ- 
station opnået DXCC-FONE med 200 bekræftede 
lande — OZ7BG opnåede foråret 1958 som første OZ 
de 200 lande, men blandet CW/FONE. — Hjertelig 
til lykke, Frank!

For at spare plads i OZ og for at forenkle arbej
det. med aktivitetsrapporterne, vil vi fra næste nr. 
af OZ indføre den bestemmelse, at hver mand kun 
indsender rapport over de f ire  mest interessante 
forbindelser med CW og f ire  med Fone, for hvert  
bånd! Herved opnår vi også, at oversigten over de 
mere sjældne stationer bliver bedre.

Bestemmelsen medfører ikke, at man ikke også i 
rapporterne kan medtage mere almindelige QSO’er, 
idet det jo er individuelt, hvad hver enkelt anser 
for interessant. — For deltagerne i DX mands testen 
bør indsendelsen af rapporter dog ske som hidtil, 
idet aktiviteten har indflydelse på pointgivningen i 
testen, men kun fire forbindelser medtages i OZ.

BANDOVERSIGT
3,5 Mc

QRM og QRN samt de kraftige kommercielle 
stationer er det mest fremherskende på 80 m for 
tiden, men glem ikke en QSO af og til trods de 
dårlige betingelser.

7 Mc
Aktiviteten på dette bånd fra mange af de star

tede DX-peditioner til de sjældne Prefixer be
tinger blandt andet, at opmærksomheden skærpes 
på 40 m og dermed også mulighederne for DX, 
nylig hørte en hollandsk amatør 5A2CV og .TA9AA 
omkring kl. 22.00.

14 Mc
Hovedaktiviteten i disse sommermåneder bæres 

af 20 m båndet, og er man heldig i QRM'en eller 
vil ofre sin nattesøvn, har man chancer for mange 
fine QSOer. Ved nat er hørt XE1AX - CP3CD - 
W4GQM/KS4 - VP1EP - FG7XC - CEØAC og AD, 
og om formiddagen F08AC - KM6BL - KW6CU - 
KC6KR og VS4BA. — VKØCC findes på 14312 med 
SSB, og MP4TAA på 14130.

21 Mc
Som det fremgår af aktivitetsrapporten, er der 

fisket mange fine ting på 15 m, mellem 03 og 05 
DNT kan det betale sig at holde udkig efter HKØA1 
på 21240, ved nat endvidere HH2BB - CP3CC - 
J5GN, og formiddagen byder på XE1RY - KR6BH 
og FK8AB.

28 Mc
På 10 m er der kun sporadiske åbninger og især 

Afrika og Europa, er hvad man kan høre der.
Bemærk at stof til august OZ skal indsendes 

før normalt, så pse rapporterne til DX-jægeren 
senest d. 16. juli.

73 Hans, OZ3GW.

2-Meter Klubbens Field Day 13.—14. Juni — OZ5AB 
og EI2W sætter ny europæisk Telefoni-Rekord.

I Aar indtraf det, vi havde drømt om saa længe: 
en Field Day med en super-sensationel Aabning. 
Det var en af de helt store, muligvis endog den 
største, vi har oplevet — i hvert Fald gav den An
ledning til, at der blev sat ny europæisk Telefoni-

Rekord af OZ5AB. En lille Draabe var der dog i 
Bægeret, idet Aabningen ikke dækkede hele Dan
mark. Københavner-Amatørerne maatte nøjes med 
at følge med i, hvordan de vestligere og sydligere 
placerede OZ-stns lavede den ene DX efter den 
anden.

Det begyndte Kl. ca. 21,30 den 13. Juni, og For
holdene kulminerede en Gang i Løbet af Natten 
for derpaa at aftage jævnt hastigt. At gøre et For
søg på at opregne de workede DX-stns er af plads
hensyn en simpel umulighed. Eksempelvis kan næv
nes, at OZ5AB under Testen workede 79 OZ stns, 
6 SM, 7DL, 6 PA, 3 ON og 7 G stns samt — kort efter 
første Testperiodes Ophør — EI2W i Dublin (Af
stand godt 1200 Km).

Hvem vandt? Foreløbig kan det siges, at efter 
Antallet af krævede Points er Placeringen for de 
første 12 Deltagere saaledes:

OZ2ES 2.770.000
OZ5AB 2.526.000
OZ9SW 2.315.000
OZ9AC 2.017.000
SM7BCX 1.625.000
OZ2AF 1.570.000
OZ2GW 1.489.000
OZ9SS 1.356.000
OZ3M 1.335.000
OZ1PL 1.100.000
SM7BE 1.049.000
OZ4KO 885.000
OZ8JG 821.000
OZ1HD 432.000

Her maa det imidlertid understreges, at de ind
sendte Logs endnu ikke er bleevt 100 °/o bearbejdet 
af Testudvalget, og at Finkæmningen meget vel kan 
ændre Placeringen, især for de første fires Ved
kommende.

Iøvrigt viser de indsendte Logs, at de Stationer, 
der var i Marken, fik flest Points, samt at der 
netop ved denne Lejlighed var betydeligt flere 
Mark-Stationer end sædvanligt under Juni-Testen. 
3M var den Hjemmestation, der opnaaede højest 
Pointstal.

Der deltog 52 skandinaviske Stationer mod 50 i 
Juni-Testen ifjor. Men i dette Aars Test deltog 
flere udenlandske Stationer end skandinaviske, 
hvilket er Aarsagen til de fabelagtigt høje Pointstal 
— sidste Aars Vinder, OZ2ES, opnaaede dengang 
„kun“ 3293 Points.

Interessant er det at bemærke, at samtlige de G, 
PA og ON stns, der blev worked af 5AB i første 
Testperiode, laa mellem 145 og 146 Mc. Mellem 145 
og 144 Mc var trængslen af mere lokale stns saa 
stærk, at det var haabløst at hale DX stns igennem. 
Da Perioden sluttede, blev der nogenlunde roligt i 
den lave Halvdel af Baandet. Nogle faa S9-Signaler 
var tilbage. Et af dem var EI2W pa 144.18 Mc.

EI2W hørte OZ2ES og OZ9SW og kaldte dem 
uden Resultat.

Det synes, som om CW ikke var nogen større 
Fordel ved denne Test, saa tæt var trængslen af 
S9-Signaler fra nær og fjern. 5AB udtalte paa 2- 
Meter Klubbens Møde den 24. juni, at han havde 
saa travlt med at worke fone stns, at han simpelt
hen ikke havde tid til at lytte efter CW!

Jo, det var alle Tiders Test!

Rekorden allerede slaaet!
Søndag den 14. juni kort efter kl. 12 DNT op 

naaede 7 engelske Stationer QSO med I1SVS i Rom 
og I1KTB i Neapel. Det var G5MF, G60I, G3LAH, 
G4PS, G3MED, G6ZP og G3HAZ. Disse Stationers
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respektive QTH'er foreligger ikke. men Afstanden 
mellem London og Neapel er 1600 Km, saa OZ5AB's 
Rekord er altsaa slaaet med en meget betydelig 
Margin, og inden den var 12 Timer gammel.

Forholdene paa Baandet iøvrigt

har været fremragende hele Maaneden igennem. 
Eksempelvis har OZ7BR de fleste Aftener gennem
ført QSO med OZ1HA i Thisted — med CW.

2-Meter Klubben

holder intet Møde i Juli. Vi samles næste Gang 
Onsdag den 26. August.

OZ7IGY

faar Lov til at fortsætte indtil videre. Det paatæn
kes at udskifte den nuværende mod Nord rettede 
Beam med en Rundstraaler, evt. at dreje den nu
værende Beam i vestlig Retning. Sandsynligvis 
bliver Rundstraaleren foretrukket. Nærmere herom 
senere.

Det jydske VHF-Møde

bliver Søndag den 26. Juli Kl. 14,00. Mødested: Re
staurant „Heta“, Randersvej, Ry Stationsvej, hvor 
man har lovet os et Lokale. Efter Kaffebord og 
Foredrag af OZ7BB, som velvilligt har lovet at 
komme, kan vi flytte til Himmelbjerget og der nyde 
Aftensmaden — evt. medbragt.

Transportabelt Grej samt godt Humør bør med
bringes.

3NH & 5BK.

Dr. Om, OZ2NU.
For også at give mit bidrag til frekvenslisten 

skal jeg meddele, at jeg for sa. 2 måneder siden 
startede på frekvenserne: 145,044 Mc og 145,355 Mc, 
PA: QQE 03/12, RX: 11 tb cascode dbl. super, Ant: 
2 el. Ring (f. b.) længste QSO, Hannover (PJ1SL).

73 OZJWZ.

Ham Hop-hjørnet
Fra International Ham Hop Clubs danske repræ

sentant, OZ3LI, har vi modtaget en række spørgs
mål og svar om Ham Hop-ferier. På grund af plads
mangel må disse spørgsmål og svar udgå til næste 
nummer; men for dem, som overvejer en Ham Hop
ferie, bringer vi følgende opfordring fra 3LI:

☆
SEND EN POSTANVISNING PÅ KR. 2,50 og DU 

er også medlem af INTERNATIONAL HAM HOP 

CLUB som FULDSTÆNDIGT MEDLEM.

SEND DET NU TIL:

Henning Lindner, OZ3LI,

IHHC nat. repr, for OZ,

Værslev.

HAMS INTERPRETER fås hos G3CED for kr. 7 

portofrit.

DARC-stævnet 1959
vi  OZ9FM, Frede Nielsen,  Struer.

For første gang i 6 år havde jeg i år den glæde på 
et amatørstævne at træffe landsmænd, og af samme 
grund havde jeg ikke som sædvanlig indsendt 
nogen beretning til OZ's juninummer om dette 
stævne — som fortjener en omtale — da jeg netop 
ikke ville komme i vejen for en rapport fra en af 
disse; der var jo imidlertid, som læserne ved, intet 
i dette nr., hvorfor jeg da gerne kort vil referere 
lidt om dette stævnes righoldige program.

Stævnet afholdes hvert andet år og hver gang på 
et nyt og som regel naturskønt sted; i år var det 
således det skønne Harzerland, nærmere betegnet 
byen Bad Harzburg, der gæstfrit bød amatører fra 
Jugoslavien, Italien, Svejtz, Holland, Luxemborg, 
Østzonen og Danmark velkommen til 5 dejlige 
dage eller så mange dage, som hver enkelt nu kun
ne afse hertil i tiden 6.—11. maj.

Der startedes i det små allerede onsdag aften, 
men først de følgende dage kom der gang i sagerne, 
således næste dag med åbningen af den store radio- 
materiel-udstilling og konkurrencer for mobile 80 
m og 2 m stationer, og fredag med forskellige møder 
og konkurrencer også for mobile stationer; begge 
dage naturligvis med humørfyldt afslutning i diver
se „Bierqueller“.

Lørdag begyndte med bystyrets modtagelse af de 
udenlandske delegationer, pressen, radiofonien, 
fjernsynet m. v.; her udtrykte borgmesteren ønsket 
om et resultatrigt stævne og fornøjelige dage for 
deltagerne; han optrådte i det hele taget meget 
amatørmæssigt, idet han tog afsked med „Vy 73“ og 
heller ikke glemte at ønske damerne „viele 88“ til 
Ham-festen samme aften; herefter talte DARC’s 
præsident, DL1WA-Rapcke, der betegnede amatør
virksomheden som en folkeforbindende virksomhed 
og ønskede, at klodens 250000 amatørers fællesskab 
stadig måtte udbygges; herefter afsluttedes med 
foredrag af prof. Dr. Dieminger, der er leder af 
instituttet for Aeronomi og også amatør.

I løbet af dagen iøvrigt møder indenfor de for
skellige interessegrene, såsom EMC-klubben, UKW- 
entusiasterne,IGK (Geofysik), DX-folkene, YL-erne 
samt modtageramatørerne. Så endelig oprandt tiden 
for afholdelse af Ham-festen, den del af stævnet, 
der hvert år lokker de fleste amatører til, det er i 
hvert fald sikkert, at de ca. 400 amatører, der havde 
været her gennem de sidste dage i løbet af efter
middagen, blev til en skare på over 1000, og når de 
særligt indbudte med pårørende tælles med, skulle 
der have været ca. 1200 til aftenens fest, der be
gyndte med spisning, hvortil taffelmusikken leve
redes af et 42 mands orkester; herefter forskellig 
underholdning af såvel professionelle skuespillere, 
som amatører, jodler-grupper, tryllekunstner, san
gerkvartet o. a.; endelig fra ca. kl. 22 spillede sam
me orkester til dans, og der var i hvert fald en 
hel del, der ikke den næste dag kunne gøre nøj
agtigt rede for, når festen egentlig sluttede.

Søndagen var forbeholdt udflugter og rævejagter 
på 80 m og 2 m, jagterne var udformet på en lidt 
anden måde end sædvanligt, idet det gjaldt om at 
tilbagelægge den kortest mulige vejstrækning fra 
start til sidste ræv; tiden havde ingen betydning, 
hvorfor der var god tid til en nøjagtig pejling; der 
var placeret 4 ræve, der på 80 m jagten kunne fin
des ved at tilbagelægge 53 km; vinderen blev 
DL6DW. der brugte 64 km. på 2 m jagten var de på
gældende afstande henholdsvis 52 km og 66 km, 
vinderen her blev, DL3IY, det var naturligvis meget 
forskelligt grej, der blev benyttet til jagten og på
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En DX-famil ie ,  DL8CM, far,  søn,  mor,  og XYL,  
DJ2BV, DJ3TP, DJ3TQ.

monteret mange forskellige køretøjer, lige fra en 
Mercedes 300 til en — cykel,, sidstnævnte var da 
også det grej, der samlede flest interesserede, her 
var selve stationen fastgjort til styret, medens en 
6 Volts bilakkumulator var fortøjet til bagagebære
ren og vibratoren til stellet.

For en fuldstændigheds skyld bør lige anføres, at 
der under hele stævnet samt flere dage forud var 
oprettet 2 DARC-stationer, nemlig DLØNS og 
DLØNSA, henholdsvis lige ved udstillingssalen og 
DARC’s hovedkvarter i „Hotel Stadt Hamburg" lige 
ved banegården og i kurhuset i den modsatte ende 
af byen, hvor flere af arrangementerne, således 
bl. a. Ham-festen, fandt sted.

Til sidst skal lige tilføjes, at DARC havde det 
bedste samarbejde med vejrguderne, idet hele stæv
net blev afviklet i det skønneste vejr; næste gang 
bliver nu om 2 år, der har været talt en hel del 
om at vælge Berlin til samlingssted, men dog skulle 
der også være gode chancer for et sted i nærheden 
af vor sydlige grænse, og i så fald håber jeg, OZ- 
amatørerne vil møde talrigt op, og ikke bare 2MI 
og 9WO samt undertegnede.

Best 73, OZ9FM.

F R A  AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afdelingen holder møde hveranden mandag i 
„Cirkelordenens Selskabslokaler", Falkoneralle 96 
(over gården). Der er parkering i gården med in- 
kørsel fra Franckesvej.

Qsl-centralen er åben fra kl. 19,30 til kl. 20.00, 
hvorefter mødet begynder.

Nye medlemmer bedes henvende sig til OZ9SN, 
som da vil give orientering om afdelingens ar
bejde. Selvfølgelig kan man også spørge andre af 
bestyrelsens medlemmer.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, Sø. 4587 (Afdelingens telefon). — Næstfor
mand: OZ8I, R. Bruun-Jørgensen, Silkeborggade 2, 
Øb. 4817 x. — Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, 
Folkvarsvej 9 F, Go. 1902 v, Giro 59755. — Sekretær: 
OZ4SG, S. Kristensen, Godthåbsvej 172, st. th., Kø
benhavn F.

Siden sidst:
I den forløbne måned har der ikke været nogen 

møder, derimod har vi haft en rævejagt søndag d.
7. juni med 13 deltagere, hvor OZ7PF var ræv. Vin
der blev OZ2XT efterfulgt af OZ8CP og OZ7JT. 
Da de to førstnævnte har haft deres tur som ræv, 
måtte OZ7JT ud med senderen søndag d. 20. juni. 
Der startede også 13 hold, hvoraf kun de fire nåede

at finde hulen, der var placeret på enden af en 
træstamme et godt stykke ude over Mølleåen i 
nærheden af Frederiksdal, der var da også en, der 
fik lidt mere end våde føder, hi hi, og selvfølgelig 
kom vi alle som een fra den forkerte side af åen. 
vinder blev Per C. efterfulgt af OZ8MX og OX8CP 
samt OZ7EP. Resten måtte bide i græsset.

Programmet:
Mandag d. 17. aug. begynder vi møderne med et 

foredrag særligt for begyndere. OZ50R vil komme 
og fortælle os noget om oscillatorer. Det er vort 
håb at se rigtig mange denne første aften efter 
ferien, hvor aftenskolerne ikke er begyndt. Hermed 
tænker vi særligt på de unge, som har besvær med 
at komme resten af vinteren, og 50R har jo også 
sin egen og morsomme måde at fortælle på.

Mandag d. 31. august er der auktion. Tilmeldingen 
sker ved henvendelse til formanden, OZ5RO, Sø. 
4587.

Rævejagtprogrammet:
1. aug. har vi en natrævejagt, hvor vi starter fra 

parkeringspladsen ved Herlev kro kl. 20,30 pr. kort
område A. 3028, Ballerup, frekvens 1825 kc.

15. aug. igen en natrævejagt med samme sted og 
tider som 1. aug. Vi lovede før ferien at samles 
efter jagten i en hytte, men det blev ikke til noget. 
Vi vil prøve at gennemføre det på en af disse jagter.

30. aug. har vi så en dagrævejagt, men se næste 
OZ.

— Og så er der åbent hus på Buske Mølle —

DEN STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT 
22. og 23. august 1959.

Kortområde. Generalstabskort nr. 48, Ring
sted 1:100.000.

Startsted: Buske Mølle, begge dage.
Startpenge er kr. 10,00 pr. hold, og tilmel

ding sker til OZ4AO.
Førstepræmien har fa. A/S Torotor venligst 

foræret os, og den består af den bekendte 
tuner til amatørbåndene, samt tre MF/trafos, 
beat ose. og sugekreds samt tregangs dreko.

Der vil tilgå afdelingerne program i slut
ningen af juli.

P. U. V.
OZ4AO, S. Aa. Olsen.

Og så meddeler Københavns kommunal bibliote
ker, at de har anskaffet: W. W. Diefenbach, Vade- 
mekum flir den Kurzwellenamateur. Mtinchen 1958. 
61 s. ill.

AMAGER
Fungerende formand, OZ3WP, Steins Plads 7, 

Valby, tlf. Va. 664.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17. 

Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravsvej stoppe
sted.

Program:
6. aug.: Klubaften.

15. aug.: Høstfest, tilmelding Am. 3812 V.
20. aug.: Klubaften.
27. aug.: Hyggeaften med fælles kaffebord.
3. sept.: Auktion (husk at medtage auktionsvarer)

1A eanf  •
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Siden sidst:
Nu, hvor de fleste medlemmer har afsluttet deres 

ferie, håber bestyrelsen at se en hel del flere med
lemmer til mødeaftenerne. Der må jo være masser 
at fortælle efter forhåbentlig en god ferie. Der bli
ver forhåbentlig også flere gode sommeraftener til 
at nyde i haven ved klubhuset. Xyl må også gerne 
tage med. Der er jo altid en chance for, at 2XU sæt
ter madam blå igang. med den kendte Irmablanding.

Vy 73 de OZ2XU.

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholm- 

gade 66, Aalborg, tlf. 3 4119. Sekretær: OZ3PS. 
Henry Sørensen, Ny Kærvej 1, Nørresundby. Kasse
rer: OZ4WZ, Børge Hansen, Hjortøgade 8, 3. tv., 
Aalborg, tlf. 2 58 45. Bestyrelsesmedlem: OZ6BF, 
Bent Frandsen, Bornholmsgade 76. 3. tv., Aalborg. 
Bestyrelsesmedlem: Ole Bendtsen. Aagade 31, 4.. 
Aalborg.

Siden sidst:
Vi har afholdt vor årlige generalforsamling, som 

denne gang afholdtes på Conditori „Kirstine*1, Ve
sterbro. Formanden, OZ1BP, omtalte i sin beretning 
bl. a. F. O. F.s udstilling i Aalborghallen, hvor vi 
også havde en lille stand, som vakte megen op
mærksomhed. Derefter omtalte han aftenskolen, 
som i vinter har haft ca. 85 elever, 65 til teknik 
under ledelse af OZ1BP, 20 til telegrafi under ledel
se af OZ8TJ. Derpå fulgte et kort referat af den 
ekstraordinære generalforsamling angående afde
lingens økonomi, ligeledes omtaltes afslutningsfe
sten efter vore rævejagter med påfølgende præmie
uddeling og underholdning. Regnskabet uddeltes af 
kassereren, OZ8TJ. Efter kort gennemsyn godkend
tes dette, og 8TJ modtog megen ros for det meget 
fint førte regnskab. Til kasserer valgtes OZ4WZ, 
bestyrelsesmedlem. Ole Bendtsen, suppleant, 
OZ5XY, revisor, OZ5MV, revisorsuppleant, OZ1EA.

Den 13. og 14. juni havde vi en lille week-endtur
til „Hammershus“ i Hammer Bakker, hvor vi ca. 

25 deltagere havde det hyggeligt, med telt og stati
on. Vi havde fået 220 v. ac. transporteret via ca. 
500 meter kabel op på et dejligt og højtliggende sted 
med en herlig udsigt. Herfra havde vi kontakt med 
det meste af Europa på 80 meter og med en 2,20 
meter dipol ca. 2 meter over bakketoppen.

Den 8. og 9. august afholdes week-endtur til 
„Muldbjergene“ ved Dokkedal. Denne week-end vil 
vi være qrv på 80 og 2 meter, så vi anmoder ven
ligst 2 meter stationer om at rette Beam-antennen 
mod det nordlige Jylland denne dag. Alle amatører

Kontakt  med Europa

er  velkomne. Der findes restaurant på stedet og 
alle tiders udsigt og fin badestrand.

Så reserver venligst denne dag og læg turen om 
ad Muldbjærgene.

Afdelingen afholder søndag den 23. august 20 års 
stiftelsesfest, nærmere program følger i næste OZ. 

Reserver venligst denne dag.
Vy 73 OZ3PS.

ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på 

Hjertingvej. kl. 20.
Formand: S. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A. 

Kasserer: A. L. Wentzel, P. Skramsgade 7, tlf. 2305.
Programmet byder kun på sommerferie i denne 

måned med åbent hus i lokalerne den 15. og 29. 
juli og 12, august.

Vy 73 de OZ6BG.

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.

Det faste månedsprogram:
Hver tirsdag kl. 19,30: Rævejagt (der findes opslag 

i klublokalet ang. de enkelte jagter).
Hver torsdag fra kl. 20,00 er lokalet åbent for 

kammeratligt samvær uden særligt på programmet 
— snakkeaften —.

Begyndernes byggeaften er — på grund af som
merferie — suspenderet indtil efter generalforsam
lingen.

Ordinær generalforsamling
afholdes i klublokalet t o r s d a g  d .  2  7 .  a u g u s t  
kl. 2 0. Dagsorden iflg. lovene. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være ind
givet skriftligt til formanden s e n e s t  d .  2  0 .  
a u g u s t .

Siden sidst:
Udflugten „ud i det grønne** den 20. juni blev 

særdeles vellykket og havde god tilslutning. Turens 
første stoppested var Ejer Bavnehøj. hvor kaffen 
stod klar. Herefter kørte vi videre til Rude Strand
hotel, hvor det store „kolde bord*' ventede os. Efter 
at have nydt bordets glæder og efter at have „slået 
mave“ ved en lille gåtur langs den dejlige strand, 
blev der spillet op til dans af hotellets orkester, og 
det blev lidt halvsent, før vi atter vendte næsen 
mod Horsens. Afdelingen havde ydet tilskud til 
udflugten således, at den enkeltes udgift kun beløb 
sig til 10 kr. for køretur (ca. 120 km.), kaffe samt 
aftensmad, og det må vist kunne siges at have været 
meget billigt.

73 fra Horsens afdelingen 
OZ3FM, sekretær.

Fra Hammer bakker
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HERNING

STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT 1959.
2X2 ræve.

Lordag d.  8.  august  kl .  21,00—00,30.
Søndag d.  9.  august  kl .  09.00—12,30.

Kort :  Atlasblad 1 :  40.000.  Nr.  A 2806,  Sdr.  
Omme. Mødested ( ikke obligatorisk):  Arnborg 
kro i  svinget  på hovedvej  18 mellem Brande 
og Herning kl .  20,00.

Afslutning med præmieuddeling samme 
sted om søndagen kl .  13,00.

Program og startkort  (10 kr .  for  begge jag
ter)  udleveres på mødestedet  el ler  t i lsendes 
ved henvendelse t i l  afd.kasserer:  OZ5HF,
Grønnegade 47,  Herning.

Præmier t i l  både jægere og observatører .
På gensyn og god jagt .

Herning afd.

KALUNDBORG
Da afdelingens hidt idige formand,  OZ4GR, er  rejst  

t i l  Grønland,  er  hvervet  som sådan overdraget  t i l  
OZ3LI fra 1.  juni  1959.

73 de OZ4GR.

KOLDING
STORE SYDJYDSKE RÆVEJAGT

søndag den 26.  jul i ,  med 3 udlagte ræve.
Kort :  Egtved A 3208 1 :  40.000.

Mødested:  Mølkær kro,  1 km. s .v.  for  Ødsted.
Mødetid kl .  9.00 — Start  kl .  9,30.
Startpenge:  Kr.  10,00.
En virkel ig prøvelse for  en dygtig jæger,  en god 

træning t i l  D.  M. Tag en stor  madpakke med.  Mid
dag kan serveres på kroen efter  jagten.

Sjællænder,  Fynbo og Nordjyde — tag tel tet  og 
famil ien med og kom om lørdagen,  der  er  vidunder
l ig skønt  omkring Randbøldal  og Vejle å .

Indsend venligst  anmeldelsesblanketten el ler  t i l 
svarende anmeldelse inden den 22.  jul i .

For hold t i lmeldt  ef ter  denne dato beregnes start
gebyr af  kr .  14,00 pr .  hold.

Vy 73 og på gensyn, OZ2RD.

Jæger:
Adr. :
Obs. :

ANMELDELSE 
til St. Sydjydske rævejagt

26.  jul i .

Kr.  Himmelfartsjagten,  som Kolding afh.  d.  7.  
maj ,  blev vist  for  al le  del tagerne en dej l ig oplevel
se.  Rævene havde absolut  forstået  at  placere sig i  
skønne omgivelser .  Den ene lå  i  nærheden af  Rand
bøldal ,  den anden i  Ammesbøl skov øst  for  Egtved.  
Der var  en indbyrdes afstand på 12,5 km. mellem 
rævene i  luft l inie.  Vejlekort  1 :  100.000 blev benyttet .

Ved 13-t iden mødtes vi  20 hold fra Fyn og Jylland 
på Mølkær kro,  ef ter  at  have løst  s tar tkort  gik 
turen så ud i  terrænet  for  at  f inde det  r igt ige 
sted at  s tar te  offensiven fra.  1.  pj l .  kom kl .  14,00 fra 
ræv 1,  og ræv 2 fortsat te  14,02.  Næste sendeperiode 
14,30 og 14,32,  derefter  hvert  kvarter  indti l  17,34,  
men al lerede kl .  15,49 havde OZ2RD skudt  begge 
ræve.  Derefter  fulgte OZ8AG kl .  15,56,  og Robert  
Storgaard kl .  16,04.

Resultatet  af  den endelige placering blev:  
nr .  1:  OZ2RD, Kolding,  
nr .  2:  OZ8AG, Vejle,  
nr .  3:  R.  Storgaard,  Kolding,  
nr .  4:  OZ4SE, Kolding,  
nr .  5:  Søren Buch,  Kolding,  
nr .  6:  OZ5HF, Herning,  nr .  7:  OZ7W, nr .  8:  

OZ1WQ, nr .  9:  OZ2UC, nr .  10:  V.  Miller ,  nr .  11:  
OZ9SW. Derefter  fulgte bl .  a . :  3SH, 8RP, 7MG, 1AW 
og Dixen,  der  f ik dagen t i l  a t  gå med den ene ræv.  
medens et  par  s tk.  havde uheld og ikke fandt  noget .

Tak for  en god jagt!  Vi håber at  se jer  al le  og 
mange f lere t i l  „Den store Sydjydske" med 3 ræve 
den 26.  jul i .

Vy 73, Kolding Ræveklub.
NYBORG

Formand: OZ4WR, John Hansen,  Anemonevej  10.  
Lokale:  Møllevænget  3,  Dyrehaven.  Mødeaften:  

Mandag kl .  20,00.
Efter  delvis  ferie  s tar ter  vi  mandag d.  3.  august  

kl .  20,00 med generalforsamling og derefter  med 
ugentl ige mødeaftener.  Vi håber på en god sæson 
med stor  mødeprocent  og t i lgang af  nye medlem
mer.

Husk generalforsamlingen d.  3.  august  kl .  20.00.
Vy 73, OZ5KE.

NÆSTVED
Afdelingen holder ferie  t i l  11.  august .
OZ1EF vil  ef ter  ferien lede et  nyt  morsekursus.  
Vi skal  l igeledes drøfte forberedelserne t i l  afde

l ingens 10 års  s t i f telsesfest ,  der  vi l  bl ive afholdt  
den 22.  august .

73, OZ4PP.
ODENSE
Store fynske rævejagt 1959
blev afholdt  den 27.  og 28.  juni .  Der var  t i lmeldt  
22 hold fra hele landet .  Afvikl ingen af  jagten forløb 
programmæssigt  t rods nogle kraft ige regnskyl .  

Resultaterne blev:
Natjagt ,  nr .  1,  V.  Miller .
Dagjagt ,  nr .  1,  Egon Andersen.

Samlet  resultat :
Nr.  1:  OZ5HF.
Nr.  2:  Egon Andersen.
Nr.  3.  V.  Miller .
Nr.  4:  OZ7JT.

Efter  jagten søndag middag samledes al le  del
tagerne på Ørbæk kro,  hvor den medbragte mad
pakke blev fortæret .  Efter  spisningen takkede 
OZ3SH for den store t i ls lutning.  Man gik derefter  
over t i l  præmieuddelingen,  hvor OZ5HF hjemførte 
vandrepokalen for  t redie gang.  Bedste odenseaner 
blev i  år  OZ3SH. Hermed var programmet udtømt,  
og 3SH udtal te  håb om, at  al le  vi l le  møde op t i l  det  
kommende Danmarksmesterskab den 11.  oktober.

Tak t i l  a l le  der  mødte op — på gensyn t i l  næste 
år .

73. OZ7RÆV.
RANDERS

Formand: OZ3BR, E.  V.  Bruun,  Schaldemosevej  
10,  Randers.  Kasserer:  OZ6TE, T.  Skyggebjerg,  Ler
vangen 19,  Randers.  Sekretær:  OZ1BA, Anker Bon
desen,  Skovlyvej  24,  Randers.

Mødeaften:  Hver onsdag i  afdel ingens lokaler  i  
Hobrovejens gi .  sygehus.

Afdelingens skovtur den 21.  juni  f ik en god t i l 
s lutning,  og mange medlemmer med famil ie  sam
ledes i  det  grønne for  under kammeratl ige former 
at  nyde naturen o.  s .  v.

Vy 73 de OZ1BA.
SORØ

Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes 
lørdag d.  18.  jul i  1959 kl .  20 på „Borgen".  Dagsorden
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lflg. lovene. Da der samtidig skal foretages opstil
ling af kandidater til E. D. R.s hovedbestyrelse samt 
fastlægges arbejdsprogram for det kommende år. 
anmodes vore medlemmer om at møde op og give 
deres mening til kende. Foreløbig holder vi som
merferie. men mødes fortsat til vor månedlige klub
aften den første lørdag i hver måned.

Vy 73, OZ4NO.
SØNDERBORG
holder sommerferie. Første møde efter ferien: Ons
dag den 5. august på „Strandpavillonen". Dagsorden: 
Fastlæggelse af vinterprogram.

73, OZ7WZ.

N Y E  M E D L E M M E R
7388 - Jørgen Maulitz, Horne F.
7389 - A. Unmack Larsen, Dommerkontoret,Thisted.
7390 - Gunner Jacobsen, Set. Poulsgade 43,4, Århus.
7391 - Henning Maul, Ravnholtlund, Bording.
7392 - Gert Stærkind, Københavnsvej 100 B, Roskil

de.
7393 - J. T. Larsson. „Adrian Mærsk“, rederiet A. P.

Møller, Kgs. Nytorv, K.
7394 - Ole Bendtsen, Aagade 31, Aalborg.
7395 - Ejner Thaysen, Tombøl, Felsted.
7396 - G. M. Harm, Peder Rørdamsvej 40, Lyngby.
7397 - Karl Reinholdtsen, Vangedevej 171, Søborg.
7398 - Karl Jørgensen, Frederikssundsvej 308 B,

Brønshøj.
7399 - Svend Kiellberg, Bygårdsstræde 26,1, Brøns

høj.

Atter Medlem.
4151 - 3LF, Leif Larsen, Vestergade 11, Saxkøbing. 
5994 - Axel Juul Olsen, Sofus Thomsensgade 10, 

Hjørring.
5965 - Svend Aage Petersen, Østergade 97, Horsens. 
2128 - Ejvind Frost, Vestre Strandvej. Skagen. 
5724 - Jens O. Christensen, Solvangsvej 3, Silke

borg.

Q T H - R U B R I K K E N
961 - 7NJ, Jørgen Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 19.
Birkerød, ex København V.

3828 - 3KT, K. Torbensen, Jens Baggesensvej 14, 
Fredericia, lokal.

4151 - 3LF, Leif Larsen, c/o H. Greis, Slotsgade 49.
Nykøbing F., ex Sakskøbing.

4940 - 7IC, Jens Chr. Østergaard, Brugsforeningen, 
Broager, ex Ribe.

5401 - 1FB, Hans W. Poulsen, C. F. Richsvej 132, 
København F., ex Aalborg.

5934 - Erik Lund, Fly-MHE Lund, kasernen, Tønder, 
ex Ballerup.

6276 - Henrik Langkilde, Toldbodvej 16, Faxe Lade
plads. ex Faxe.

6313 - 6SL, Poul Nielsen, skolen, Juelsminde,  ex 
Nyrup Sj.

6422 - 9FS, Finn Stenstrup. Set. Jørgensvej 7. Hjør
ring, ex Sorø.

6469 - 4BG, Ebbe Holst, Aakirkebyvej 134, Rønne, 
ex København K.

6772 - 2DL, Ole Madsen, Radioværkstedet. Sand
holmlejren, Birkerød, ex København 0.

6892 - Willy Pedersen. Svendsgade 1, Esbjerg, lokal. 
6907 - Høeg Jensen, Esk. 730, flyvestation Karup, 

Kølvrå. ex Ballerup.
7053 - 426 461, Djurskov, TGMS. Ole Nielsensvej, 

Ryvangens kaserne. København Ø.. ex Valby. 
7105 - Sv. Erik Brandt, Ellebjergvej, Jyderup, lokal. 
7152 - O. Olesen, Helgesvej 19. Abyhøj, ex Arhus. 
7209 - MH. K. Andersen. Esk. 730, flyvestation 

Karup. Kølvrå, ex Vojens.
7225 - Flemming Petersen, Stolpehøj 27. Gentofte, 

ex Sorø.
7307 - O. Frandsen, c/o Petersen. Tjørnebakken 12. 

Jægersborg, Lyngby, ex København Ø

O z
Tidsskrift  for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)

Redaktører:
Teknisk: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Kbh., 
Søborg, tlf. 98 13 01. (Hertil sendes teknisk stof). 
Ansvarsh.: Arne Christiansen, GyldenstenveJ 10, Oden
se, tlf. 11 23 35. (Hertil sendes alt øvrige stof senest den 
1. i måneden).

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3661 v.
Næstformand: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, Gi. 
Hasseris, Ålborg, tlf. 3 53 50.
Kasserer: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Hor
sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, FrederiksborgveJ 
201, Kbhvn. N. V., tlf. Søborg 4587.

Medlemmer af  kreds 1:  København med omegnsdi
strikter.

OZ5RO, O. Blavnsfeldt, FrederiksborgveJ 201, Kbhvn. 
N. V., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, P. Størner, Huldbergs Allé 8, Kbhvn., Søborg, 
tlf. 98 13 01.

Medlemmer af  kreds 2:  Sjælland -r* København med 
omegnsdistrikter, Møen, Lolland, Falster, Bornholm, 
Færøerne og Grønland.

OZ5GB, G. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf 686 
lokal 103 (dag).
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102.

Medlemmer af  kreds 3:  Fyn med omliggende øer. 
OZ7W, E. Hansen, FaaborgveJ 141, Fruens Bøge.

Medlemmer af  kreds 4:  Jylland,Læsø,SamsøogAnholt. 
OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
OZ3FL, O. Havn Eriksen, Skolevej 11, Aalborg, tlf.
3 21 29.
OZ2NU, B. Petersen, Dybrogård, GI. Hasseris, Aalborg, 
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, HobroveJ 32, Randers, tlf.
(dag) 6111.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, HobroveJ 32, tlf. (dag) 6111, 
Randers.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central, Postbox 335, Aaborg.

Annoncemanager:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S, tlf. Amager 3664 v.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
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Vedr. amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt 

over de i maj måned d. å. skete ændringer vedrørende amatør
radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:

C OZ1HD, 6950, Per Steen Hald, Winthersmøllevej 36, Thisted.
C OZIOL, 7075, John Olsen, Brandholms alle 13 C, I, Vanløse.
C OZ3AZ, 7201, Arne Bech Jensen, Kirkegaardsvej 7,1, Kbh. S.
C OZ3GH, Ernst Gunther Hansen, Pedersvej 76, Køge.
C OZ3GL, 5666, Erik Gøtzsche Larsen, Borgmester Nielsensvej

53, Rønne.
B OZ3LF, 4151, Leif Junior Larsen, c/o Greis, Slotsgade 49, 

Nykøbing F.
C OZ3MM, 7112, Børge Madsen, Solnavej 77,2. th., Søborg.
A OZ4EV, 3887, Orla Bertram Petersen, Onsted, Odder.
C OZ5CR, 7106, Vagn Christensen, Bredgade 19, Hammerum.
C OZ5CS, 6489, Svend Aage Christensen, Skagavej 131, Skagen.
C OZ5JG, John Gunnar Gilder, Normasvej 9, Valby.
C OZ6CB, 7237, Curt Bent Jensen, Lillemosevej 63, Lyngby.
C OZ6HA, 6846, Henning Peter Anneberg, Hillerødgade 115, 

København F.
C OZ6KL, John Keller-Larsen, Axelhøj 38, Vanløse.

C OZ6VP, 6349, Verner Iver Langballe Pedersen, Hvidkildevej
6.1, København F.

C OZ7TO, 6421, Troels Orland, Virumvej 69 A, Virum.
B OZ7VA, Vilhelm Andersen, Møllevej 15, o. g., Hjørring.
C OZ8HG, Hans Hagelskjær, Dalgas Boulevard 51, Kbhvn. F.
C OZ9CT, 4218, Carl Christian Hallenborg Tolstrup, Durosvej

10.1, Lyngby.

Inddragelser:

B OZSOV, E. E. Givskov, Elmealle 17, Holstebro.

Ændring fra kategori C til B:

B OZ1HM, O. Hansen, Hanehoved, Frederiksværk.
B OZ4MH, M. Hansen, Vojensvej, Over-Jerstal.
B OZ5BV, H. M. Schmidt, Tibberupalle 20, Hareskov.
B OZ6LX, E. Halskov, Stjerneborg Alle 10, Søborg.
B OZ6PB, P. Bach, Hadsundvej 122, Randers.
B OZ6WL, P. W. Lassen, Onsgårds Tværvej 4,4, Hellerup.

B OZ7SO, K. V. Hinrichsen, Prinsesse Charlottes Gade 32, st.
tv., København N.

B OZ9HW, H. H. Wolfbrandt, Nøddevænget 11, Lyngby.


