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Mændene bag Kortbølgeamatørens Håndbog

Fra venstre i forreste række ses: OZ7G, Gerhard Hansen, OZ9R, Henrik Nielsen, OZ7T, Steen Hasselbalch, OZ7ETJ, Poul Størner, OZ7AQ, Bent Johansen, OZ2KP, Staack Petersen, OZ7HB, Herluf Hansen.
Stående: OZ3PR, Hans Pihler, OZ9BS, I. Sørensen, OZ7BO, Bo Brøndum Nielsen, OZ3FL, Havn-Eriksen, OZ3Y, Hans Rossen, OZ4AO, Svend Olsen, OZ7LX, E. Halskov, OZ9AC, Kaj Nielsen, OZ6I,
Knud Hansen, OZ6ER, E. Rytter.

Håndbogens forfattere var af EDR inviteret
til en lille festlighed i anledning af, at det
store værk nu var afsluttet og et godt og
solidt arbejde tilendebragt.
Amagerafdelingen havde beredvilligt stillet
sine lokaler til rådighed, og OZ2XU og et par
XYL havde sørget for et festligt bord med
mange amagerspecialiteter.

EDR’s formand, OZ6PA, takkede forfatter
ne for deres store indsats. Det var nu tredie
gang EDR udsendte sin kortbølgehåndbog, og
en god tradition var videreført. Det var jo
også naturligt, at det var EDR, der førte an
på kortbølgelitteraturens område, foreningen
disponerede jo over de bedste teknikere, og
disse havde altid vist idealisme og arbejds
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Elektroniske Sende-Modtage Omskiftere
Af OZ2KP, K. Staack-Petersen.
Lad mig sige det straks, Overskriften er
egentlig falsk Varebetegnelse, da det, der
skal omtales i det følgende, ikke egentlig er
Omskiftere men derimod Anordninger, der
tjener til at beskytte Modtageren mod Øde
læggelse af Effekten fra Senderen. Naar jeg
alligevel har valgt at benytte den anførte Be
tegnelse, er det fordi, det er den, der normalt
benyttes om denne Slags Anordninger.
For at faa det størst mulige Udbytte af
Modtageren er det nødvendigt, at SenderAntennen
ogsaa
benyttes
til
Modtageren.
Dette udføres ofte ved Benyttelsen af et Relæ
eller en Omskifter, der skifter Antennen fra
Modtageren til Senderen, naar Senderen star
tes, og tilbage naar der skiftes til Lytning.
Dette volder ingen større Vanskeligheder,
naar der benyttes almindelig Lytte-Sending,
men skal Stationen benyttes til BK-Trafik,
og saa er det ligegyldigt, om det er til CW eller
talestyret BK ved ESB, er det ønskeligt at
slippe for Relæerne i saa stort Omfang som
muligt, og ikke mindst Antennerelæet.
Mange Amatører klarer dette Problem ved
at benytte en tilfældig Stump Traad som
Modtagerantenne, men det er klart, at dette
er en meget daarlig Løsning, specielt hvis der

benyttes en beam eller anden Retningsanten
ne paa Senderen, da man derved let kommer
ud for ikke at kunne høre en svag Stations
Svar paa sit Opkald. Modtageranlægget skal
altid helst være en Tak eller to bedre end
Senderen. Dette er en Regel mange vilde faa
Glæde af at erindre sig.
Den saakaldte Sende-Modtage Omskifters
Opgave er altsaa at muliggøre, at saavel Sen
deren som Modtageren begge til Stadighed er
forbundet til Antennen, uden at Modtageren
ødelægges, og naturligvis ogsaa uden at der
stjæles for meget af den kostbare Sendeef
fekt. Til dette Formaal kan man benytte en
simpel Katodefølger, som det tidligere har
været omtalt i „OZ“, men Erfaringen viser,
at en saadan giver et Fald i Signalstyrken paa
fra 6 til 30 db eller mere afhængig af Mod
tagerens Konstruktion, og skal man have det
rette Udbytte af Sende-Modtage Omskifteren,
er det derfor som Regel nødvendigt at kon
struere den saadan, at den ogsaa giver en vis
Forstærkning, der kan kompensere for det
indførte Tab i Signalstyrke.
I Fig. 1 vises et Eksempel paa en SendeModtage Omskifter, der er beregnet til at op
bygges som en selvstændig Enhed til An-

lyst, når den fælles sag havde brug for dem.
Formanden ville også gerne bringe en varm
tak til EDR’s tegner, herr Kjeld Hansen, der
desværre var forhindret i at være tilstede.
Formanden udtalte, at det måske havde
været sværere at placere håndbogen fordel
agtigt denne gang, idet så megen udenlandsk
og indenlandsk radiolitteratur var fremkom
met siden sidst, men ikke desto mindre var
dette lykkedes fuldt ud, og EDR havde atter
taget et godt stik hjem, og, hvad der var det
vigtigste, havde hævdet sin centrale stilling
i alt, hvad der angik kortbølgeradio.
Vi bør ikke i dag, sagde 6PA, glemme, at vi
kun gennemfører en tradition som i sin tid
blev skabt af OZ3U og OZ9R. Disse to mænd
havde både stridt og arbejdet med ideen til
den første håndbog og måtte vist igennem
mange skuffelser, inden den første håndbog
så dagens lys. Det var også værd at erindre,
at en væsentlig årsag til, at foreningen har
kunnet tage de store opgaver op, er den tillid,
vi altid har mødt udefra på grund af forenin
gens gode økonomi og sunde trivsel.

Derefter fik håndbogsforfatterne udleveret
deres eksemplar af den nye håndbog, og de
synes alle at være glade for bogen og til
fredse med, at deres artikler havde fået så
værdig en ramme.
Håndbogsredaktørerne, OZ7EU og OZ9R,
talte om deres arbejde med bogen, og OZ7G
talte spøgende om, at selv om han var blevet
noget ældre, var det alligevel rart at se, at
han stadig kunne hævde sig mellem de unge.
OZ7T holdt en meget morsom tale, hvori
han citerede „Radioposten". Han havde iøvrigt lovet sig selv denne gang, at han ikke
ville være med, men nu havde han altså alli
gevel ydet sit bidrag; men han var iøvrigt
ikke den eneste, der var blevet overtalt af
formanden.
Det blev ud på de små timer, inden vore
forfattere gik hver til sit. Formanden havde
ønsket at bringe dem EDR’s tak på smuk og
værdig måde, men også under frie kammerat
lige former. Det tør vist siges, at dette lyk
kedes fuldt ud.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt.
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bringelse udenfor Modtageren. Som det fremgaar af Diagrammet, er det Meningen, at den
skal forbindes direkte til Senderen med et
coax-Kabel, medens det Kabel, der før gik
fra Senderen til Antenneafstemningsenheden,
nu forbindes til Sende-Modtage Omskifteren.
Forbindelsen til Modtageren, der naturligvis
skal være saa tæt som muligt, udføres ogsaa
med coax, og det bemærkes, at Udgangsimpe
dansen er lav, hvorfor Tilpasningen er bedst,
hvis
Modtagerens
Indgangsimpedans
ligger
omkring 2—300 Ohm.
Røret skal være af en Type, der er beregnet
til Anvendelse i en cascode-Forstærker, og
derfor kan taale forholdsvis høj Spænding
mellem Katode og Glødetraad. Den viste
Nummerering gælder for Forbindelserne til
ECC84, men ECC82 skulde ogsaa være vel
egnet, da det skulde kunne taale op til ca.
150 Volt mellem Katode og Glødetraad.
Det skal bemærkes, at Længden af Kablet
mellem Senderen og Omskifteren samt Kob
lingsformen for Udgangen fra Senderen, Link
eller rc-Led, har Betydning for den opnaaede
Følsomhed, specielt paa de højere Frekvenser,
og afhængig af hvorlangt den Frekvens, der
lyttes paa, ligger fra Sendefrekvensen. Det
kan derfor blive nødvendigt at eksperimen
tere sig frem til den bedste Længde i de for
skellige Tilfælde, idet man vælger den Kabel
længde, der virker bedst paa det højeste Omraade.

Koblingen af SM Omskifteren er, som det
ses, en jordet-Gitterforstærker koblet til en
Katodefølger. Ved Signal fra Senderen kvæ
les Indgangstrinet med den over R2 ved Ens
retningen opstaaede høje Gitterforspænding.
R3’s Størrelse er afgørende for den opnaaede
Forstærkning, og man bør prøve sig frem til
den bedste Værdi for det anvendte Rør. Vil
man gøre mere ud af det, kan R3 erstattes af
en afstemmelig Multibaandskreds, men denne
maa saa naturligvis afstemmes til det Baand,
der skal lyttes paa, og det gaar jo ud over den
den simple Betjening, der ellers indskrænker
sig til den første Justering.
Styklisten ser saaledes ud: Cl—2 nF Glim
mer. C2, C3 og C6 10 nF keramiske, C4 100

pF keramisk, C5 2 nF keramisk, C7 1 nF
keramisk.
RI 1—200 Ohm, R2 og R4 1 MOhm, R 3 5—10
kOhm, R5 2—300 Ohm.
Dr 2,5 mH HF Drossel. LI og L2 hver 30 Vi
0,5 mm 0 emaill paa 5 mm 0 Pertinaxrør el.

Fig. 2 viser en noget simplere Udførelse,
der, fordi den arbejder med højimpedanset
Udgang, helst skal placeres inde i Modtage
ren, saaledes at C4 kan forbindes direkte til
det „varme" Pladesæt paa Indgangskredsens
Kondensator, medens den normale Antenne
koblingsspole ikke benyttes.
Der er her kun tegnet een Coaxbøsning før
Indgangsrøret, idet der er tænkt anvendt et
T-Stykke i denne til Forgreningen, men der
er naturligvis intet i Vejen for at benytte to
enkelte Coaxbøsninger anbragt lige ved Siden
af hinanden som i Fig. 1, hvis Pladsen tillader
det.
Indgangstrinet arbejder her som Katode
følger og Udgangsrøret som jordet Gitterfor
stærker, og en 6J6 eller lignende er velegnet
til Formaalet. De anførte Fatningsnumre pas
ser til 6J6. Glødetraadsforbindelserne er ikke
indtegnet. De gaar til Nr. 3 og 4 og udføres
som vist i Fig. 1.
Da Konstruktionen kan udføres paa meget
lille Plads, skulde den kunne indbygges i de
fleste Modtagere, maaske lige bortset fra
nogle af Værnemagtsmodtagerne.
Styklisten ser saaledes ud: Cl 100 pF Glim
mer, C2 og C3 3—10 nF keramisk. C4 100 pF
keramisk.
R1 1 MOhm, R2 1 kOhm, R3 100 kOhm, R4
2 kOhm, Dr 2,5 mH HF-Drossel.
Til Slut skal det bemærkes, at Anvendelsen
af en elektronisk Omskifter kan foraarsage
Dannelse af harmoniske af Sendefrekvensen
paa Grund af Ensretningen i Indgangsrøret.
Gaar Kablet fra Omskifteren direkte til An
tennen, kan Benyttelsen af Omskifteren derfor
muligvis give Anledning til TVI eller lignen
de, men benyttes der som beregnet et Anten
neafstemningsled eller eventuet et lavpas Fil
ter efter Omskifteren, skulde Risikoen for
Ulemper herved kunne betragtes som reduce
ret til Nul.
OZ2KP.
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En (stor) rævemodtager
Nu begynder sæsonen for rævejagterne snart,
så det er på tide at tænke på modtageren.
Den
beskrevne
modtager
er
blevet
til
ved
teamwork.
9HS
fik
ideen
til
konstruktionen,
hvorefter vi lavede den i fællesskab. Der er
lavet tre, som har været brugt siden januar
på trænings jagter, hvor de har virket fint.
Som det fremgår af diagrammet, er der anvendt
ferritstav
til
pejle-antenne,
dette
er
medvir
kende til de små dimensioner af modtageren.
Senseantennen
bruges
også
under
pejlingen
i
forbindelse med en differenskondensator.

Dette er iøvrigt en stor fordel, da man under
alle forhold kan opnå minimum. Skal man dreje
meget til een af siderne ved pejling, kan man
deraf se, om pejlingen er til at stole på, da
eventuelle ledninger o.s.v. kan influere på pej
lingen. Ferritantennespolerne justeres til maximum
med
differenskondensatoren
stående
i
midterstilling. Ol er en Burgess V3 mikro
switch, der i hvilestilling tilslutter senseantennen. Ved sensning trykker man altså på Ol, som
derved flytter senseantennen til den ene anten
nespole gennem en 5,1 kOhm modstand. HFrøret DF91 reguleres i G2 med PI, der er med
afbryder, så man kan afbryde glødestrømmen
til HF-røret nær ved »ræven«. Blandingsrøret
DK.92 (1) kører ganske normalt, der er i
oscillatordelen en lille trimmer C3 til at tune
til
ønsket
tone
og
frekvens.
MF-transfor-
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matorerne er Torotor type RB 447/1. Som detek
tor
anvendes
krystaldiode.
P2
er
LF-kontrol
og
diodebelastningsmodstand.
Den
er
ligeledes
med afbryder, der bruges til at tænde og slukke
for modtageren. I DK92 (2) anvendes GI og G2
som Beat-oscillator, det øvrige af røret bruges
som LF-forstærker. Udgangstrinet er vist lav
ohms,
men
kan
selvfølgelig
også
laves
højohms.
Den mekaniske udførelse er som fotos viser
en
lukket
aluminiumsramme
med
aftagelige
sider. Dimensionerne er 200X110X80 mm. Af

snittegningen kan man se, at elementerne ligger
i bunden (Atomax 67,5 v og 2 Unite 1,5 v i
parallel). Ovenover følger chassiset med rør og
MF-transformatorer
liggende
vandret.
Øverste
rum er delt af en skillevæg, så ferritstaven er
helt afskærmet. Det bemærkes, at kassen er
savet
op
i
længderetningen
over
ferritstaven.
På
skillevæggen
sidder
mikro-switchen.
I
det
andet rum til højre sidder stavantenne og kon
trollerne.
Forrest
differenskondensator,
oscillatortrimmer,
dernæst
HF-kontrol
og
sidst
LFkontrol.
Vy 73 og god jagt.

2XT — 6AB — 9HS.

SPOLEDATA
Antennespoler 2X26 vindinger i et lag. God litze.
L.l 80 vindinger litze på en Prahn 9 kammerform, viklet i fire kamre og afskær
met. (Lille MF dåse).
L.2.
40 vindinger 0,1 tråd i et kammer.
L.3.
65 vindinger i to kamre, ligeledes
0,1 tråd.
L.4.
90 vindinger i et kammer.
L.5.
250 vindinger i to kamre, også 0,1 tråd.
Differenskondensatoren C.l kan ikke fåes færdig, men en Prahn FLT2X60 kan
ændres til det. Oscillatortrimmer C.3 er en Prahn LT15.

Efterskrift til artiklen om pejlemodtageren.
Ved yderligere eksperimenter med mod
tageren efter, at artiklen var sendt til bladet,
har det vist sig, at man kan få endnu bedre
resultat ved at anvende en Ferroperm ferritstav 10X240 mm, men så skal der kun vikles

Ved min fratræden som teknisk redaktør
føler jeg trang til at rette en tak til alle,
der har været med i arbejdet for at skabe
et godt OZ. Jeg er klar over, at ikke alle har
været tilfredse med OZ, men som bekendt
er det vel nok umuligt at tilfredsstille alle.
Breve, som jeg i den senere tid har fået, har
dog givet udtryk for overvejende tilfredshed,
så jeg overlader med god samvittighed redak

2X20 V litzetråd, og parallelkapaciteten bli
ver da 20 pF ekstra over trimmeren. Staven
vil efter kassens dimensioner komme til at
stikke udenfor, men så kan den passende fast
gøres med de i handelen forekommende gum
mibøsninger.

tionen til OZ7AQ, som jeg tror vil blive OZ
en god mand. En særlig tak retter jeg til de
forskellige hovedredaktører, jeg har arbejdet
under samt til de amatører, der har hjulpet
mig med stof, og jeg beder jer overføre denne
velvilje til 7AQ.
Og så på genhør på båndene!
OZ7EU, Paul Størner.
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Tilpasning af coax-kabel til groundplane-antenne
Efter DL-QTC ved OZ7PB.

En

groundplane

tikalt

metallisk

3

flere

eller

forbundet
ger en
eller

er

antenne,

kunstig,

jord.

en

kvartbølge,

tråde

kaldes

vinkel

i

ved
på

den

På

arbejdsområde

grund

har

er

længde andra
anvendte tråde
litteratur

for

ende

under

antennesystem

fødes

lingsvinkel
end
normalt
vertikal dipol. Man opnår

med
med

barduner
torer

en

mindre

udstrå

ved
en
almindelig,
en stigning på om

til

masten,

ved

deres

impedansen
60
Omh,

antennens
vinkel,

indgangs

som

radialer

til 135°. I dette
bruge
radialerne

idet

man

nødvendige

indsætter

længde.

til
som
isola

Indgangs

stiger ved den større vinkel til 50—
hvorved
der
opstår
mulighed
for
at

tilslutte et 50 Omhs kabel.
Denne

tilslutningsmåde

strålingsvinklen

bliver

har

til

større,

følge,

og

at

at

ud

ground

plane antennens fordele atter går tabt.

kvartbølgeradialernes

antennen

den

ne danner med stråleren,
fælde
kan
man
endog

nederste

af

hæve

af

der

at

at

består
rør,

er

udvide

»jord«

med et coaxkabel, hvis inderkore forbindes
vertikalstråleren
og
yderkoren
forbindes
»radialerne«.

til

impedans

amerikanske

Dette

metode

en

eller

»Stråleren«s
90°.

En

bruges

med hinanden, og hvis
kvartbølge. Disse således

rør

ver

der

hvortil
Denne

udspændte

»Radials«.
De mødes
en

antenne

polariseret

Bedre
ledes

er

at

det

man

derfor
kan

kabel.
Ved
denne
indgangsimpedans ikke.

trent 8 db (i hovedstrålingsretningen) over en

Den
en

følgende

at

tilpasse

anvende
tilpasning

udformning

groundplane,

et

hvis

antennen,

så

forhåndenværende
ændres

gælder

vinkel

antennens

altså
til

kun

de

for

enkelte

radialer er 90°. Ved denne metode bliver anten-

Fig 1.
nen

almindelig dipol, der befinder sig i samme højde.
Den
den

her

lader

omtalte
sig

antenne

anbringe

på

har
en

den

mast

fordel,

og

kan

at
op

stilles så højt som ønskeligt.
En
dans
må

ulempe
på
finde

ca.

er
30

en

slutte et coaxkabel.
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noget
den

kortere,

var

Heraf

tilpasning,

lave
følger

hvormed

indgangsimpe
altså,
man

at

man

kan

til

end

afstemt

til

den

ellers

resonans

på

ville

være,

det

ønskede

bånd.
Antennen

antennens

Ohm.

når

hvortil

opfører

der

modstand.
stand af

i

sig

serie

som

en

tilkobles

Tilkobles
nu
en
en sådan størrelse,

blindmodstand

ophæves,

skulle

Ohmsk
en

modstand,

kapacitiv

induktiv
at den
antennen

blind

blindmod
kapacitive
på

en

bestemt frekvens opføre sig som en ren omsk
modstand.
Den induktive modstand får man ved brug
af en såkaldt »stub«. Stubbens inderkore bliver
i den ene ende forbundet med stråleren og
yderkoren med radialerne. Endvidere bliver in
derog
yderkoren
sammenloddet
i
stubbens
anden ende. Stubben laves af samme slags kabel
som feederen.
Figur 1 anskueliggør den ovenfor beskrevne
antenne med stub.
For at kunne beregne antennens forskellige
faktorer gør man brug af konstanterne, der
findes i figur 2 til 4.
Udgangspunktet for beregningerne er størrel
sen M, der angiver forholdet mellem antennens
halve bølgelængde og antennens diameter.

lingsmodstand Ro efter afkortning af stråle
længden formlen:
Z
Ro = Rr — ------------- (Ohm)
(2)
(2 )
4 Rr
Den
nøjagtige værdi
værdi af den
den kapacitive
kapacitive blind
blind
Den nøjagtige
modstand
den forkortede
forkortede antenne
antenne er
er bestemt
bestemt
modstand ii den
ved:
ved:

Længden af antennen med den rigtige blind
modstand er:

Størrelse af Kx kan aflæses i fig. 3. Nu må
den nøjagtige længde af stubben beregnes. Stub
ben har induktiv værdi og skal ophæve den
kapacitive blindmodstand. Formlen lyder:

(1)
(5)

Deri betyder f = frekvensen i MHz. og d =
strålerens diameter i cm.

Fig. 2.

Fig. 3.

Forplantningshastigheden i en metalleder er
jo som bekendt mindre end i luft, derfor er
længden af en ½ bølgelængde dipol ikke nøj
agtig en Vs bølge, men nogle °/o kortere. Længde
faktoren Ka, hvormed ½ bølgen skal multipli
ceres for at finde en dipols resonnans-længde
afhænger af M, og den kan findes af fig. 2.
Ligeledes er strålingsmodstanden Ro også af
hængig af M. I fig. 4 kan værdien af Rr findes.
Blindmodstandens forandring finder man i
fig. 3.
Den forkortede stråler ændrer nu også sin
strålingsmodstand. Er Z bølgemodstanden i det
anvendte HF-kabel, da gælder for den nye strå-

Fig. 4.

Stubbens længde beregnes efter:

( 6)
Heri betyder g coaxkablets dielektriske kon
stant og T = vinklen til tangenten af Rs/z.
Radialernes
længde
forbliver
uforandret,
som
det også er tilfældet ved en ikke tilpasset
groundplane. Længden findes ved formlen:

(7)
Et taleksempel letter forståeligheden. Der skal
beregnes en groundplane antenne til 145 MHz.
Feederkablet har en karakteristisk bølgemod-
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Simpel Bølgemaaler efter OZ7PH
Spolens Diameter, ca. 35 mm, af Pertimaxrør
eller lignende. Vindinger, ialt ca. 25 af 1 mm
blank Traad spacet.
Traadens Tykkelse! Udtagene findes ved at
»Teste«
med
et
Krokodillenæb
i
Forbindelse
med en »TX« eller et Gitterdykmeter, eventuelt
en
god
Maalesender
paa
et
Radioværksted!
Linken laves af det almindelige 2 ledede Plastik

ledning, der bruges til Bordlamper, et Ebonitrør
fra en Antenneindføring passer lige akkurat til
Ledningen, og Spolen isoleres og skubbes ind i
Røret, og lidt Lak smeltes derind, saa det sidder
fast! Hvis man sætter smaa Trimmere i Serie
med de to nederste Udtag paa Spolen, kan den
maaske ogsaa virke paa VHF.
Good Result fra OZ5U — »Peter«.

stand på 75 Ohm. Kablet dielektriske konstant
er 2,5. Strålerens diameter skal være 1,5 cm.
Så er

(7)

( 1)
af figur 2 følger så, at: Ka = 0,959,
af figur 4 får man Rr = 28,3 Ohm.
Strålingsmodstanden, som fås efter strålerens
forkortning, er

Stråler og radialer må have samme tykkelse.
Antennen lader sig med en strålerlængde på
ca. 5 m fint anvende som Dx antenne såvel på
20 meter — som 10 meter båndet.
Det skal sluttelig bemærkes, at man også
kan bruge twin-lead i stedet for coax, når blot
man tager impedansen i betragtning.

( 2)
Den kapacitive blindmodstand andrager:

(3)
så bliver

(4)
Stubbens induktive blindmodstand finder man
af

af tangenttavlen fremgår det for T = Rs/z =
57,1/75, at værdien er 37,25.
Stubbens længde er

(6)
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Boganmeldelse.
Fra
FRANZIS-VERLAG
i
Munchen har
vi til
anmeldelse
modtaget
KLEINE
FERNSEHEMPFANGS-PRAXIS, skrevet af P. Marcus, i Tyskland
kendt som en af de førende indenfor udviklingen
af TV. Bogen er i lommeformat, har 424 sider og
339 figurer foruden diverse tabeller. — Den koster
i Tyskland ca. 10 DM. I de sidste år har fjernsyns
teknikken taget et rivende opsving som dog tillige
har ført til en vis standardisering, og derfor er ud
givelsen af denne 3. udgave af forfatterens bog
yderst velkommen. Der bliver heri behandlet alt
indenfor fjernsynstekniken, og altså også det sidste
nye. Tillige er bogen skrevet yderst populært, der
er næsten ingen matematik i, så også for den
almindelige radioamatør er det udmærket tilgænge
ligt stof, selvom bogen selvfølgelig i første række
henvender sig til radioteknikere.
OZ7EU.

Nr. 151. Da Resultaterne med den i mit
Spørgsmaal Nr. 108 i Maj 59 omtalte Kort
bølgeforsats ikke har været helt tilfredsstil
lende, vil jeg meget gerne, at du vil tegne et
Diagram med den foreslaaede Forandring.
Svar. I Fig. 151 har jeg tegnet et Oscillator/
Blandingstrin, som jeg foreslog i Svaret, og
dette er forsynet med to HF-Trin, der hver
for sig er af de Typer, jeg ligeledes foreslog.
Nu mener jeg ikke, du skal bygge begge
Trin paa, i hvert Fald ikke med det samme.
Det ene af disse vil sikkert være tilstrække
ligt, og jeg vil foreslaa, at du lader V2 (EF89
eller 85) være første Rør, idet den varme Side
af L2—C1 forbindes til C7, medens VI
(ECC84) med de dertil hørende Komponenter
foreløbig udgaar. Hvis du saa senere har Lyst
til at prøve med mere HF-Forstærkning, kan
dette Trin saa tilføjes, men jeg mener, at et
Trin skulde være tilstrækkeligt til Formaalet,
og naar jeg i Diagrammet har medtaget dem
begge, er det sket for at vise, hvorledes de
to forskellige Typer kan udføres.
Oscillator/Blandingstrinet V3 (ECC84) er
udført med additiv Blanding. Da ECC84 har
en indvendig Skærm forbundet til det ene

tages med Cl (en normal Trimmer), eller
hvis denne udelades alene ved Justering af
L2. Cll og C6, hvis denne benyttes, kan være
30 pF Lufttrimmere med Aksel, og Cl5 en
2X30 pF ditto.
Udgangskredsen L8—C16 justeres til den
Frekvens, man har valgt at benytte til Mel
lemfrekvens, og den efterfølgende Modtager
skal naturligvis stilles til samme Frekvens.
Tilkoblingen sker med L9, og dennes Vin
dingstal skal helst tilpasses Modtagerens Ind
gangsimpedans.
Størrelsen af R13 er afgørende for, hvor
kraftigt Oscillatoren svinger, og det anbefales
at gøre den saa stor som muligt under Hensyn
til Injectionen og dermed Blandingsstejlhe
dens Størrelse. Værdier mellem 15 og 50
kOhm vil antagelig være passende.
Passende Værdier for de øvrige Kompo
nenter er følgende: C2 InF, C3, 4, 5 og 13 5—
10 nF, C7 50—100 pF, .Q8, 10, 17 10 nF, C9
3—5 nF, C12 50 pF, C14 100 pF, C16 100—200
pF.
RI og 2 2—500 Ohm, R3, 4, 9, 14 2 kOhm,
R5 100 kOhm, R6, 10 1 MOhm, R7 160 Ohm,
R8 60 kOhm, Ril 1 kOhm og R12 50 kOhm.

Gitter, vilde ECC85 nok være at foretrække,
men paa den anden Side er det muligt, at
Skærmen kobler saa kraftigt til det andet
System, at den viste udvendige Kobling, med
en Traad fra det ene Gitter snoet et Par Om
gange udenom Tilledningen til det andet, kan
undværes. Denne Kobling er ellers beregnet
til at justere Oscillatorinjektionen med.
Indgangskredsen L2—Cl er beregnet til at
være bredbaandsafstemt nogenlunde midt i
Baandet. Denne Afstemning kan enten fore-

Nr. 152. Hvornaar anvender man Effekt dB,
og hvornaar Spændings/Strøm dB?
Svar. Angivelsen af et dB Tal er jo en an
den Maade at angive Forholdet mellem to
forskellige Størrelser af samme Art paa. Man
anvender derfor Effekt dB, hvor der er Tale
om Forholdet mellem to Effekter, og tilsva
rende Spændings/Strøm dB, hvor det drejer
sig om Forholdet mellem henholdsvis to
Spændinger eller Strømme.
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Nr. 153. Du ser her et Rids af min VFO med
sidste Led af Strømforsyningen, et Stabilovolt
280/40. (Tegningen ikke gengivet. 2KP).
VFO’en er forsynet med to Stk. EF80, hvor
første Trin afstemmes til 80 m og andet til
40 m Baandet, (her kniber det med Udstyrin
gen til PA-trinet, 1 Stk. 807).
Den viste Nøglemetode (Nøgling af Skærmgitterspændingen til ECO’en. 2KP) er vist
lidt utraditionel, men virker godt nok — jeg
faar altid fine Rapporter herpaa, men jeg er
dog ikke selv 100 % tilfreds og vilde gerne
prøve med den Metode, der for Tiden omtales
ret meget: differential keying. Tilsyneladende
er de Metoder, jeg har set dog ikke umiddel
bart anvendelige i denne Opstilling, hvor jeg
ikke har negativ Spænding uden eventuelt
Tab af Anodespænding, saa jeg ville være
taknemlig for et godt Raad.

maalet, da den skal gaa som Fordobler, men
du kan jo forsøge at sætte dens Skærmgitterspænding op til de 210 Volt. Endvidere tror
jeg, at R3 paa 50 kOhm er lovlig stor, og C3
paa 15 pF lovlig lille til at styre Dobleren i
tilstrækkelig haard Kisse C. Det kan sikkert
betale sig at eksperimentere noget med disse
Værdier, eventuelt at erstatte R3 med en HFDrossel, der ikke maa være samme Type som
den, der benyttes i Doblerens Anode.

Svar. I Fig. 153 ses dit Diagram forsynet
med den Metode til „differential keying", som
jeg vil foreslaa dig at prøve. En lignende Me
tode har jeg selv benyttet i mange Aar med
udmærket Resultat. Som det ses, kræves det,
at Nøglen har en Bagkontakt. Denne benyttes
i Hvilestillingen til at kortslutte Skærmgitterspændingen, og det er nødvendigt at di
mensionere R2 til at kunne bære den herved
opstaaede Strøm uden at brænde af. Forkon
takten benyttes til at nøgle Doblerrøret i Ka
toden, og jeg forudsætter, at dit PA-Trin er
bygget saaledes, at Røret ikke trækker Strøm,
naar det ikke styres.
Virkemaaden bliver da, at Oscillatoren
starter naar Bagkontakten aabnes, og naar
Forkontakten slutter, kommer Dobleren og
dermed Resten af Senderen med. Naar Nøg
len føres tilbage til Udgangsstillingen, stop
per Dobler og PA omvendt et Øjeblik før Os
cillatoren.
Hvad den ringe Styring til PA angaar, er
det jo muligt, at EF80’en er for lille til For

synet med diverse Omskiftninger i Anode
kredsen, saaledes, at jeg kan tage 3,5 Mc ud
til Blanderen (en 6AC7 med Fanggitterinjection, Modtageren gaar fra 3,5 til 3,8 Mc), naar
jeg vil lytte paa 7 Mc. Til 14 Mc tager jeg 10,5
Mc ud og til 21 Mc tager jeg 17,5 Mc fra Os
cillatorens Anode.
Injectionsspændingen
falder
naturligvis
med stigende Frekvens og ligger noget under
den foreskrevne Værdi paa 17,5 Mc, men Rø
ret blander godt nok alligevel. Jeg har prøvet
at gaa længere ned med Spændingen, helt
ned under det halve af det foreskrevne, og
Røret
blander
tilsyneladende
stadig
fint.
Modtageren skal ikke benyttes til 28 Mc, da
Omraadet er for lille, men jeg har prøvet at
tage 24,5 Mc fra Oscillatoren, og kan der faa
lidt under Halvdelen af den foreskrevne
Spænding, saa det skulde vel lige kunne gaa
an.
Converteren virker efterhaanden fb, der er
dog noget jeg ikke er tilfreds med. Signalstyr
ken paa 7 Mc er altfor lille. Kan det mon
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Nr., 154. (i Uddrag) Jeg læste i Brevkassen
(Nr. 114 Juli 59) om en Converter med kun
eet X-tal og saa, at du gerne vilde have nogle
flere Oplysninger om denne, men jeg har ikke
set noget endnu, maaske har du ikke faaet
dem?
Jeg har selv bygget en Converter med et
3,5 Mc Krystal i Oscillatoren. Denne er for-

skyldes
Signalkredsene.
Disse
afstemmes
samtidig fra 7 til 21,5 Mc med en Togangs
kondensator paa 2X500 pF.
Svar. Idet jeg takker for Oplysningerne om
din Converter, skal jeg først oplyse, at jeg til
Dato ikke har hørt noget fra 6LD, til trods
for min Opfordring til ham om at beskrive
sin Modtager i OZ, og dernæst, at der jo er
den Forskel paa hans og din Konstruktion, at
han fik Krystallet til at svinge direkte paa
den ønskede Overtone, medens du benytter
harmoniske af 3,5 MHz, og at dette maaske
netop er Grunden til, at der er for lidt „Sovs“
paa til de højere Frekvenser.
Derimod synes du jo at være sluppet for
de af 6LD omtalte Vanskeligheder paa 7 MHz
med, at den anden harmoniske af Krystallet
dominerer Baandet. Muligvis skyldes dette,
at du efter de givne Oplysninger maa operere
med et meget højt Q i Signalkredsene paa 7
MHz, men Forklaringen kan maaske ogsaa
være, at Krystallets anden harmoniske et
eller andet Sted i Modtageren frembringer en
høj negativ Spænding, der mere eller mindre
kvæler Modtageren paa dette Baand.
Jeg tør derfor ikke ubetinget tilraade dig
at ombygge Modtageren med udskiftelige Sig
nalkredse (Spoler) med Benyttelse af en min
dre Afstemningskondensator, som du ogsaa
har spurgt om, men ellers er det naturligvis
den Vej, man bør gaa for at faa en højere
Resonansmodstand i Kredsene og dermed en
højere Signalspænding. Selv har jeg i en tid
ligere omtalt Converter (se Svar Nr. 115
August 59) benyttet en 2X60 pF Kondensator
til Afstemning af Signalkredsene over Omraaderne 30 til 14 og 7,5 til 3,5 MHz uden
Vanskeligheder med Oscillatoren, men dennes
Frekvens laa jo ogsaa langt udenfor de øn
skede Baand.
Nr. 155. Jeg har en Del Selenventiler, især
store, og da jeg fornylig skulde lave en Lav
spændingsensretter, ville jeg lave en Graetzkobling med 4 Stk. 112 mm Ventiler. Jeg
maalte Modstanden i saavel Spærre- som
Gennemgangsretningen, og fandt at Spærre
modstanden kun var ca. 300—500 Ohm, at
dette var for lidt, var jeg klar over, men hvor
stor skulde den være?
Jeg lavede alligevel en Ventil, den varmer
stærkt (24 Volt input), jeg slog op i diverse
Haandbøger med negativt Resultat, men blev
dog klar over, at en Ventil, der har ligget
længe, skal regenereres med lav Spænding i
lang Tid, det var alt det, der stod at læse i
vore egne og amerikanske Amatørhaandbøger.
I en tysk Haandbog stod der imidlertid, at

en Ventil efter Fremstillingen overhovedet
ingen Spærrevirkning har, men først opnaar
denne efter en elektrisk Generering. Nu er
Spørgsmaalet saa: er alle mine Ventiler vær
diløse, eller kan de ved den rette Behandling
blive OK igen?
De ser ud som nye uden Brandsaar eller
andre Defekter, men der er jo ingen Grund til
at gemme dem, hvis de er ubrugelige. Jeg er
sikkert ikke den eneste, der har spekuleret
paa Spørgsmaalet, saa hvis du kan klare det,
vil jeg være taknemlig.
Svar. Det er desværre rigtig nok, at Ven
tiler ligesom Elektrolytter ikke kan taale ikke
at bestille noget, men maa regenereres før de
kan taale at tilsluttes den fulde Driftsspæn
ding. Hvad Ventilerne angaar, har jeg i man
ge Tilfælde med Held benyttet den i Fig. 155
viste Opstilling. De to Ventiler, der hver for

Fig. 155.

sig skal bestaa af saa mange Skiver, som sva
rer til Trafospændingen, forbindes som vist
saaledes, at de gensidig .spærrer for hinan
den. Til Begrænsning af Strømmen indskydes
en Metaltraadslampe, hvis Driftsspænding er
af nogenlunde samme Størrelse som Trafo
spændingen.
Strømmen sluttes, og i Starten vil Lampen
lyse ret kraftig op, men efterhaanden som
Cellerne regenereres, vil dens Lys blive sva
gere, og efterhaanden vil den slukke. Da Op
stillingen er „idiotsikker", kan man roligt
overlade den til sig selv til Regenereringen er
afsluttet.
Hvis nogen af Læserne kender en bedre
Metode, vil jeg være taknemlig for at høre
nærmere derom. Med Hensyn til hvor stor
Modstanden skal være i Spærreretningen, kan
jeg oplyse, at man for en 60 mm 0 Skive reg
ner med, at man ved 6 Volt i Spærreretningn
ikke maa kunne faa mere end 25 mA igen
nem,, og at en fb Skive ikke giver mere end
5 mA igennem. For en Skive paa 112 mm kan
man formodentlig regne med det firedobbelte
af disse Værdier.
Nr. 156. Hvor mange Vindinger og hvilken
Traad skal jeg bruge til en Modulationstrafo
paa en Kerne med Tværsnit 23X30 mm og
Vindue 13X47 mm.
Udgangsrøret i Modulatoren er EL34 og
Senderrøret QQE 03/12.
Svar. Desværre kan jeg ikke paatage mig
at foretage de nødvendige Beregninger til Be
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svareisen, da Resultatet formodentlig kun har
Interesse for Spørgeren, og det maaske vilde
medføre, at jeg fik saa mange Spørgsmaal om
forskellige Kernestørrelser og Rørkombina
tioner, at der ikke blev Plads til andre
Spørgsmaal. Jeg maa derfor henvise dig til
selv at foretage Beregningen, idet jeg skal
henvise til en Artikel om Emnet af OZ4U i
OZ 1951, Nr. 2 og 3, Siderne 31 og 46. Du kan
sikkert laane de paagældende Numre hos en
af de ældre Amatører i Byen, og ellers laane
dem paa Biblioteket. SRI OM, men jeg haa
ber, du forstaar min Motivering.
Nr. 157. Jeg har nu af tre af mine Bekendte
her i Ejendommen uafhængig af hinanden
faaet at vide, at mine Udsendelser paa 80 m
kan høres i deres Telefoner. Jeg har ikke paa
deres Spørgsmaal om Grunden til Fænomenet
kunnet give nogensomhelst Forklaring. Jeg
troede faktisk i Begyndelsen, det var Spøg,
men er senere blevet overbevist.
Hvad mener du er Aarsagen til, at Sende
ren gaar ind paa Telefonerne med tydelig
Modulation? Hvordan afhjælper man det i
paakommende Tilfælde? Hvordan med den
juridiske Side af Sagen?
Senderens input er 45 Watt, og Antennen,
som hænger under Tagrygningen oppe paa
Loftet, er en 2X20 m Dipol.
Svar. Det omtalte Fænomen er en saare al
mindelig Foreteelsé,' specielt paa ældre Tele
foner med Magneto-Opkald, og hvor der be
nyttes Luftledninger til Abonnenterne.
Grunden er, at Mikrofonen optræder som
en Krystaldetektor, der ensretter HF-Signalet, hvorefter dettes Modulation (AM) kan
høres i Telefonen. Midlet er Anbringelse af en
Kondensator f. Eks. paa 5 nF tværs over Mi
krofonen og helst placeret lige ved Siden af
denne inde i Mikrotelefonen. Her i Køben
havn er Fremgangsmaaden, at man ringer til
Fejlkontoret og anmoder dem om at foretage
Operationen, og jeg vil gaa ud fra, at man
heller ikke i Provinsen maa „pille" ved Appa
raterne, men skal anmode Telefonselskabet
om at rette Fejlen.
Nr. 158. Jeg har vedlagt et Diagram over
en superregenerativ 2 m Modtager, men jeg
kan ikke faa den til at virke. Jeg beder dig
derfor fuldføre Diagrammet med Spændinger
og Tilslutningen af Telefonen, og maaske for
klare mig lidt om dens Virkemaade.
Svar. Desværre er det mig ikke muligt at
finde Meningen i det tilsendte Diagram. Bl. a.
synes jeg, det er mærkeligt, at der er to Jord
forbindelser paa Svingningskredsen, og at
Antennen tilsyneladende passerer en jordfor
bundet Gennemføringskondensator. Jeg har
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derfor valgt at medtage Diagrammet, Fig. 158,
og haaber, at du ved dettes Hjælp kan finde
ud af, hvad der mangler eller eventuelt skal
fjernes i din Modtager.
Om Virkemaaden kan kørt siges, at den
superregenerative
Detektor
arbejder
med
meget
kraftig
Tilbagekobling,
saaledes
at
Røret stadig svinger paa Signalfrekvensen,
men i den viste „selvkvælende" Udgave frem
bringer det tillige en Svingning, hvis Fre
kvens bestemmes af Gitterkomplekset, og
denne Svingning kvæler den oprindelige, som
Regel for hver ca. 1000 Svingninger paa Sig
nalfrekvensen. Resultatet bliver en meget føl
som Modtager med en elendig Selektivitet og
som Regel tillige en kraftig Udstraaling, hvis
der ikke benyttes HF-Trin foran Detektoren.
Af den sidstnævnte Grund er Superreggen
ikke velset paa 2 m Baandet, men hvis der
ikke findes aktive 2 m Amatører indenfor de
nærmeste 10 km fra din QTH, kan du maaske
slippe for at komme i Miskredit ved Anven
delsen.
Nr. 159. 1. Hvorledes anbringes et magisk
Øje i en Modtager, som er forsynet med Kato
dedetektor?
2. Hvor store skal Fasekondensatorerne
være i MF’s Krystalfilter, som bestaar af to
halve Broled?
3. Hvorledes afsluttes Krystalfilteret.
Svar. 1. Til Styring af det magiske Øje
kræves en negativ Spænding, hvis Størrelse
er afhængig af det indkomne Signals Styrke.
Da en saadan Spænding ikke er til Disposition
ved en Katodedetektor, er det nødvendigt at
frembringe den paa anden Maade.
Dette kan f. Eks. ske ved at koble en lille
Smule af Signalspændingen paa sidste MFRørs Anode til en Krystaldiode med en stor
Belastningsmodstand. Den derved frembragte
Spænding benyttes derefter til at styre Øjet
gennem et passende lavpas Filter. Da dette
Arrangement uundgaaeligt dæmper Anode
kredsen, er det vigtigt, at Koblingskondensa
toren ikke gøres større end absolut nødvendig
for at opnaa den ønskede Virkning, eventuelt
kan en Trimmer benyttes.
2.
Normalt benytter man kun Fasekonden
sator over det ene Krystal, nemlig det, hvor
Holderkapaciteten er mindst. Fasekondensa
toren benyttes da til at udbalancere Forskel
len i Holderkapaciteterne og maa normalt
ikke være mere end 5 pF maximum, men er
dette uopnaaeligt, maa man lægge en ganske
lille fast Kapacitet over det Krystal, der har
den største Kapacitet, og Fasekondensatoren
over det andet.
(Sluttes nederst næste side).

AVC reguleret forstærker
Ved OZ3Y H. Rossen.
AVC regulering på LF forstærkeren er ikke
nogen nyhed, men den synes ikke at nyde den
gunst, som den virkelig fortjener. Anvendelses
muligheder er der nok af, f. eks. som forforstær
ker for modulatoren, i modtagerens LF del og
flere steder måske. Men lad os se på, hvad for
delen er ved at anvende AVC på en LF for
stærker.

Anvendt i forbindelse med en SSB-sender kan
denne indstilles således,, at den lineære forstær
ker ikke kan overstyres. Ved almindelig modula
tion opnår man, at udstyringsgraden af efterføl
gende del af modulatoren netop giver den ønskede
modulationsprocent,
selvfølgelig
forudsat
at
denne er i stand til at udmodulere senderens PAtrin. Anvendt i en modtagers LF-del opnås den
behagelighed, at alle stationer, fra højttaleren,
gengives med samme lydstyrke, noget man sær
lig vil påskønne f. eks. i en ring QSO.

Den på diagrammet viste forstærker er med
amerikanske rør, (7B8 og 12AT7), commercielt
fremstillet i USA af firmaet P&H Electronics.
Den er her vist med 1 stk. ECH81 og 2 stk. ECC81,
Med en 3-stillings omskifter kan der vælges
mellem 3 områder, nemlig følgende: smal = 90—
2500 Hz. Middel = 90—4200 Hz. Og bred = 90—
6000 Hz. Denne beskæring udføres af de viste RC

filtre, en foranstaltning der er en nødvendighed,
uanset hvad modulationsmetode, der benyttes.
Strømforsyningen er 6,3 volt, 0,9 Amp., og ca.
200 volt, 15 MA.
Her ses forstærkerens kurver, med omskifteren
i stilling »smal«, »middel« og »bred«.

3.
Filteret kan f. Eks. blot afsluttes med et
Gitterkompleks foran det følgende Rør, eller
man kan indskyde en MF-Trafo som Afslut
ning.
Spørgsmaal, der ønskes besvaret i Juni
Nummeret, maa indsendes senest 25. Maj.
Hvis der skal benyttes Diagrammer i Svaret
dog helst noget før. Adressen er som sædvan
ligt: Teknisk Brevkasse, Risbjerggaards Alle
63, Hvidovre. Husk Medlemsnummer.
73 de OZ2KP.

100 200 300
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At lodde - eller ikke lodde En af de simpleste ting indenfor vor hobby
er at lodde — siger de fleste. Først når der er
gået et stykke tid, opdager de samme menne
sker, at helt nemt er det nu ikke. Det værste
er jo også, at dette emne aldrig bliver be
handlet noget sted. Måske kan efterfølgende
give Dem et par vink i den rigtige retning.
Lad os se på, hvad der kræves for at lodde
-— og vel at mærke lodde ordentligt.
Værktøj —
ja lige netop. Først og fremmest må man
have værktøj, og helst lidt mere end netop
en loddebolt og loddetin. Nu kan der jo fås
meget elegant super-værktøj, men hvorfor
købe sig fattig i et „imponator-sæt“ (der
aldrig bruges), når man kan få godt og solidt
værktøj, der kan holde ens levealder ud. Her
•— som så mange andre steder — gælder det
om at købe godt, selvom det er lidt dyrere i
anskaffelse. Jeg burde vel ikke fremhæve
noget fremfor andet, men personlig er jeg
glad for chrom-vanadium værktøj. Det er
der også en god garanti på.

Øverst ses loddekolbe i holder samt loddetin. Der
efter kommer junior-sav, ekstra loddespids og -var
melegeme. Til venstre ses afisoleringstang, rundtang,
fladtang, universaltang. Til højre ses skruetrækkere
(bl. a. en isoleret og en med kærvholder). Nederst
ses storkenæb stang og isoleret bidetang.

Lad os se på listen:
Bidetangen — er faktisk uundværlig. Er
den isoleret og har gode kraftige kæber, er
den i orden. Har den yderligere et hak in
derst, kan den bruges til afisolering, og man
sparer den senere nævnte afisoleringstang.
En storkenæbstang — hører også med til
udstyret. Den er til „at komme til med“ og
bør foretrækkes fremfor en rundtang.
Pincet —• køb en god kraftig model. Så kan
storkenæbstangen udelades. Pincetten er som
regel billig — men dens brug er mangfoldig.
Fladtang — tja — jeg mener den hører ind
under „skal have“ gruppen. Den kan bruges i
det uendelige.
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Skiftenøgle — 6 eller 8 tommer bør også
anskaffes. Potentiometre og omskiftere kan
ikke skrues ordentlig på med fladtangen!
Kniv — varmeshunt (speciel super elegant
— temmelig overflødig!) — afisoleringstang
til litzetråd og rigtig afisoleringstang — er
faktisk værktøj, der kan undværes. Har man
det, er det godt, men det er ikke nødvendigt.
Junior-sav — det eneste De må købe under
et isenkræmmer-udsalg. Den erstatter meget
ofte en nedstryger.
Loddekolbe — elektrisk (event, loddepistol
— men personlig kan jeg ikke lide dem) skal
være en god model. 65 Watt er tilstrækkeligt
til vort brug, og sørg for at få en spids, som
vist på billedet. Denne form er praktisk og
rar at arbejde med.
Loddetin — normalt bestående af 40 % tin
og 60 % bly med 4—6 korer af flusmiddel
(harpiks). Loddetinnet kaldes normalt for
40/60 flus-koret. Det er et ganske rart materi
ale, og næppe noget andet kommer på højde
dermed.
Værktøjets behandling.
At sige noget om det almindelige værktøj,
vil sikkert forekomme de fleste urimeligt.
Dog synes jeg, vi skal nævne, at værktøjet
bør holdes renset og indsmurt i et tyndt lag
syrefrit olie eller vaseline-olie.
Derimod vil jeg nævne loddekolben. Det
hænder jo af og til, at en spids efterhånden er
slidt helt ned. Begynd nu endelig ikke at
„flå“ kanten op. Det er helt unødvendigt. Sæt
den stump af spidsen, der endnu er tilbage,
fast i en skruestik, og vrik forsigtigt til den
er trukket ud. Spænd derefter den ny spids
i skruestikken og vrik denne ind mellem de
to varmelegemer. Dette må gøres med for
sigtighed, så varmelegemernes isolation ikke
ødelægges.
Så skal den nye spids „brændes til“ (det
koster normalt en bajer til de tilstedeværen
de!!). Det lugter ikke godt, så hæng den så
vidt muligt ud i det fri imens (pas på brand
faren). Når kolben i løbet af et par timer er
blevet godt gennemvarm afbrydes, og man
lader den køle et godt stykke tid. Med en fin
fil skrabes spidsen nu ren (det yderste oxide
rede lag skal af, så kobberet kommer frem),
og loddetin smeltes omgående på. Husk —
det er på begge sider. Dette kaldes at fortinne
kolben. Processen må måske gøres et par
gange, til hele spidsen er godt fortinnet. Så
er loddebolten klar.
I tidens løb bliver den imidlertid sort —
måske dannes der endda grater — men så
må man til det igen med fil og loddetin. Det
er det vigtigste for et godt resultat.

Selve lodningen.
En begynder plejer at dynge loddetin på
og opnår som regel, at det hele falder af igen
hurtigt. Man skal netop lige have tilstrække
ligt på og ikke mere.
Den rigtige metode er følgende:
Ledningen sættes ned til loddefligen, men
buk den ikke om. Den skal holdes til — ikke
andet. Ellers er den nemlig vanskelig at få af,
hvis den tilfældigvis skulle være loddet for
kert på! Vi sætter den rene loddekolbe ned
til stedet, og først nogle sekunder efter, kom
mer vi med loddetinnet. De to forbindelses
steder er da opvarmet godt, og loddetinnet
flyder rask på og skaber en god forbindelse.
Hører De til den slags, der putter loddetin på
kolben, så formoder jeg, at De netop hører
til den gruppe, der ikke kan forstå, hvordan
de „koldlodninger“ fremkommer!
En kold-lodning kan synes fin — det kede
lige er bare, at den brækker af kort tid se
nere.
De almindeligt isolerede ledninger kan man
som regel lodde på, når isolationen er taget
af. Eventuelt kan man fortinne dem lidt i
forvejen. Litzetråd — samt de almindelige
lakisolerede ledninger —• skrabes først rene
eller brændes med en tændstik, hvorefter
man fortinner før pålodningen.
Hvor meget loddetin? Tilstrækkeligt, men
ikke mere!
Forekommer i en konstruktion kritiske
komponenter som dioder, transistorer eller
måske
præcisions-modstande,
bør
anvendes
en varmeshunt. Denne består i al sin enkel
hed af en flad-tang, som holdes på tillednin
gen mellem komponenten og loddekolben.
Tag tangen væk 20 sekunder efter kolben.
Lodningens gyldne regler:
1) brug anerkendt 40/60 flus-koret loddetin
— og brug aldrig loddevand.
2) hold loddekolbens spids ren og fortinnet.
3) rens — event, fortin — ledninger før de
loddes sammen.
4) varm godt før loddetinnet sættes til. Sæt
loddetinnet til det sted, der skal loddes,
ikke til loddekolben. Undgå koldlodnin
ger.

„hodderulle“ som omtalt i teksten. Derefter en god
og tilstrækkelig lodning øverst, samt en „dårlig“ (for
meget tin og ikke gennemvarmet) lodning nederst.

5)

brug tilstrækkeligt — men ikke for
meget loddetin.
6) se efter, hvor De lægger loddekolben fra
Dem. Lav et lille stativ. Husk den er
brandfarlig.
7) sluk for loddebolten, før De forlader
værkstedet eller stationen.
Til sidst en lille fidus:
Få fat i en tom film-kasette (som vist på
billedet). Rul loddetinnet op på spolen og sæt
dækslet på igen. Tråden trækkes ud mellem
de fløjls-klædte kanter, og ja — har De
mange kasetter, så lav en masse ruller, så der
altid er en spole, der er tin på. Eventuelt kan
det være nødvendigt at bore et lille hul i
spolen, så man kan starte påviklingen derfra.
Så ønsker jeg god fornøjelse med lodnin
gerne — uden koldlodninger.
Mogens Boman.
Hvorfor går vi på rævejagt?
Fordi det er en god afveksling i det daglige ar
bejde og en afveksling i amatørens arbejde, som
for det meste foregår indendørs bortset fra opsæt
ning af antenner.
Selvfølgelig
er
fremstilling
af
pejlemodtageren
også indendørs arbejde, men når den er færdig, og
solen er begyndt at skinne, er det, at den dejlige
tid kommer, hvor man længis efter at komme ud
i den herlige natur, og hertil er rævejagterne en
god anledning.
Rævejagten er en sport, men en god sport, en
dejlig sport, som alle kan deltage i, både gamle og
unge, licenserede og ulicenserede, og der er et
sjældent
kammeratskab
mellem
rævejægerne,
dette
ser man bedst, når vi samles efter jagten over en
kop kaffe eller en øl, så går diskussionen om hverandres resultater, gode som dårlige, og de dårlige
er som regel de mest interesante.
Det sker den ene gang efter den anden, at man
hører en, der taler om, at han godt kunne tænke
sig at være med, men han synes, at det ser så svært
ud, men det er det såmænd ikke, det er bare at
sætte sig lidt ind i tingene.
Hvis du kunne tænke dig at være med, så sæt dig
i forbindelse med en af rævejægerne, og se om du
ikke kan få lov til at køre med et par gange, og
det gør de gerne, så får du at se, hvorledes det hele
foregår.
Jeg garanterer for, at du omgående går i gang
med din egen modtager, og den hjælpes du også
gerne med, hvis du har nogle problemer med den.
Og inden du ser dig om, er du med i dette dejlige
friluftsliv, som rævejagterne er, dette er af erfaring,
som leder af en afdelings jagter gennem en årrække
og efter besøg i mange afdelingers arrangementer.
Det er nogle af de bedste timer, jeg har haft, og
selv om der mange gange har været meget arbejde
med at tilrettelægge jagterne, opvejes dette fuldtud,
når løbet er afviklet tilfredsstillende for de fleste,
for der kan jo altid ske et uheld for een eller anden,
og så er den dag ødelagt, synes han, og så står han
på hovedet i modtageren, lige til vi næste gang
tager ud, og han så opdager, at der ikke er mere
strøm på batteriet.
Med håb om en god sæson for rævejagterne og for
tilgang af rigtig mange nye rævej ægere landet over,
så vi kan få det helt store Danmarksmesterskab
til efteråret, når OZ3XA kalder. Vy 73 OZ4AO.
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Nyt fra Ham Hop Club
HAM HOP CLUB forkortet: H. H. C. blev startet
i slutningen af 1956 som resultat af et meget vel
lykket eksperiment.
Formålet og hensigten med H. H. C. er at udvikle
personlige
forbindelser
mellem
radioamatører
og
S. W. L.s og deres familier gennem et velordnet
system med gensidig gæstfrihed.
Vore radioforbindelser skaber den første kontakt.
H.
H. C. forandrer det til et vedvarende personligt
venskab, og det gøres på en sådan måde, at med
lemmernes omkostninger reduceres til det absolutte
minimum.
H.
H. S.s muligheder udvides yderligere gennem
„GRUPPEMEDLEMSKABS-SYSTEMET"
d.
v.
s.
kollektive medlemskaber for klubber og afdelinger
af radioamatører.
H.
H. C. indestår for en plan om oprettelse af
„VENSKABSRINGE" med lokale afdelinger i andre
lande. Medlemskab i H. H. C. kræves ikke, for at
blive optaget i disse „VENSKABS-RINGE".
H.
H. C. er opbygget således: Hovedkvarteret er i
England, og bestyrelsen består af: Formand og kas
serer, hans medhjælper, en sekretær og vice-sekretær, der alle er valgt for 3 år fra den 1. januar 1958,
endvidere af 10 nationale repræsentanter, der lige
ledes er valgt for 3 år; men fra 1. marts 1958 at
regne.
Nye nationale repræsentanter vælges af bestyrel
sen; men efter den første periode vælges han eller
hans efterfølger af medlemmerne.
Omhyggelig udvælgelse er nødvendig for at sikre,
at et medlemskab i H. H. C. kun betros til dem,
der er i stand til at opretholde dens idealer, og
passende forholdsregler foreligger til at forhindre,
at et ikke-medlem drager nytte af klubbens for
dele.
De nationale repræsentanter
oprette afdelinger i deres eget land.

er

opfordret

til

at

Medlemskontingentet til H. H. C. er 2,50 kr., og
for gruppemedlemskab er det 10 kr. årligt, uanset
afdelingernes størrelse.
Fordelen ved gruppemedlemskab er, at besøgende
medlemmer kan tilbydes gæstfrihed hos afdelingens
medlemmer, for så vidt forholdene tillader det, og
et besøgende medlem er således i stand til at holde
hele sin ferie samme sted, som afdelingens gæst.
At få tilrettelagt en H. H. C. ferie koster kun 10
kr.; men denne pris kan dog ændres, dersom for
holdene kræver det.
Et tidsskrift kaldet: Ham Hop News udkommer
hver anden måned, og der kan tegnes abonnement
på det hos: G3CED, pris 5 Shillings pr. år.
„Ham Interpreter" pris 7 Shillings pr. år kan fås
hos:G3CED, Hon. Sec. Georg A. Partridge, 17, Ethel
Road Broadstairs, Kent, England.
HAM HOP CLUB,
RADIOAMATØRERNES EGEN FERIEKLUB!
. . .HVIS DU ØNSKER AT BENYTTE KLUBBENS
FORDELE, skriv da til OZ3LI og meddel, hvilke
lande du agter at besøge.
Giv en frist på 8 uger.
INTERNATIONAL

HAM

HOP

CLUB

Det blev besluttet at rette henvendelse til SM6AEN
for at formaa ham ti lat overtage hvervet som
national repræsentant for SM. For LA skulle hen
vendelse ske til LA1TE. LA6CF, der den 13. april
skulle ud at sejle i to aar, havde paa opfordring
indvilget i at være rejsende repræsentant for IHHC.
For
OH’s
vedkommende
forelaa
ikke
adresser
paa
de
derværende
medlemmer,
hvorfor
nærmere
oplysninger herom først skulle indhentes.
Da antallet af medlemmer i OZ er ret stort, men
desværre endnu ret lille i de øvrige nordiske lande,
blev det besluttet foreløbig at koncentrere udbredel
sen af kendskabet til IHHC i SM, LA og OH, idet
udenlandske gæster, der kommer her til landet, i
mange tilfælde ønsker at fortsætte rejsen nordpaa.
Arbejdet med HAM HOP ferier, som OZ7LM her
efter varetager, blev indgaaende drøftet og de for
skellige skemaer dertil nøje gennemgaaet. Tilslut
tede (asociated) medlemmer skulle opfordres til at
overgaa til fuldt medlemsskab og samtidig hver især
agitere for at skaffe nye medlemmer. Der blev lavet
en oversættelse af et indbydelseskort til medlems
skab, som OZ5WJ paatog sig at fremstille og inter
esserede kan rekvirere dem hos ham. Endvidere
anbefales det at abonnere paa vort lille blad „HAM
HOP NEWS". Det kommer foreløbig hvert kvartal,
koster kun 5,50 kr. om aaret frit tilsendt og bringer
nyt om IHHC fra hele verden.
Det internationale samarbejde og korrespondancen
vil blive varetaget af OZ5EV, der som hobby stu
derer sprog og derfor har kendskab til 6 fremmede
sprog, hvilket blev dokumenteret ved flere QSO pr.
14 mc fra OZ3LI’s station. Med hensyn til det
finansielle omraade blev det besluttet foreløbig at
lade kontingentet, der stadigvæk kun er 2,50 kr.
for
fuldt
medlemsskab,
(tilsluttende
medlemsskab
er gratis) opkræve ved udsendelse af postanvisnin
ger, som medlemmerne saa kan benytte.
Udgifter til porto for bestyrelsen kan afholdes
af klubben, men andre udgifter vil kun blive betalt,
hvis bestyrelsens tilladelse foreligger forinden.
Da udgifterne til porto ved tilrettelæggelsen af
en HAM HOP ferie er ret store, blev det vedtaget,
at betalingen herfor skulle være 15,00 kr., hvilket
dog stadig er fantastisk billigt. Tænk paa fordelen!
Oprettelsen af en
udsat til næste møde.

girokonto

blev

drøftet,

men

Det blev ogsaa vedtaget at afholde bestyrelses
møder i april og oktober, næste gang i Randers og
derefter om muligt i Sverige.
Bestyrelsen konstituerede sig for et aar, hvorefter
man
vil
søge
afholdt
hemmelig
afstemning
ved
næste valg.

UDVIDER

Skærtorsdag, den 14. april 1960, fandt et be
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mærkelsesværdigt møde sted hos OZ3LI i Værslev,
idet der da blev oprettet en skandinavisk afdeling
af INTERNATIONAL HAM HOP CLUB, omfattende
OZ, SM, LA og OH.
Til stede var OZ5WJ, OZ5EV, OZ7LM og OZ3LI,
OZ4IP, der ogsaa var indbudt, kunne desværre ikke
komme, men havde paa opfordring paataget sig
kassererposten.
Bestyrelsen
konstituerede
sig
med
OZ5EV
som
international
kontaktmand,
OZ7LM
som HAM HOP manager og OZ3LI som sekretær.

(Sluttes nederst næste side).

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU
P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance vedrørende Trattic Department
Worked United Nations Award.
Landslisten for ovenstående certificat gled ud
sidste gang. Her
er den
—■ undskyld!

6PA.

1946
Afghanistan
Albania
1955
Argentina
1945
1945
Australia
Austria
1955
Belgium
1945
1945
Bolivia
Brazil
1945
Bulgaria
1955
1948
Burma
1945
Byloerussia (UC2)
Cambodia
1955
1945
Canada
Ceylon
1955
Chile
1945
China (nationalist) 1945
Columbia
1945
Costa Rica
1945
Cuba
1945
1945
Czechoslovakia
Denmark
1945
1945
Dom. Repub.
Ecuador
1945
1945
Egypt
El Salvador
1945
1945
Ethiopia
Finland
1955
France
1945
Ghana
1956
1945
Greece
1945
Guatemala
1945
Haiti
Honduras
1945
Hungary
1955
Iceland
1946
1945
India
Indonesia
1950
Iran
1945
Iraq
1945
1955
Ireland
1949
Israel

1955
1956
1955
1955
1945
1945
1955
1945
1957
1945
1956
1955
1945
1945
1945
1945
1947
1945
1945
1945
1945
1945
1955
1955
1945
1955
1956
1946
1945
1946
1946
1946
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1947
1945

Italy
Japan
Jordan
Laos
Lebanon
Liberia
Libya
Luxemburg
Malaya
Mexico
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Norway
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Saudi Arabia
Spain
Sudan
Sweden
Syria
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukrainia
Un. So. Africa
USSR
United Kingdom
USA
Uruguay
Venezuela
Yemen
Yugoslavia
Fee for each certificate is: $ 1.00 or 7 IRC.

Som det ses, blev der virkelig arbejdet, og det er
nu bestyrelsens haab, at medlemmerne vil gøre en
aktiv indsats i klubbens interesse, baade ved at
skaffe nye medlemmer og ved at benytte HAM HOP
ferier. Ældre amatører, der ikke mener selv at
kunne
rejse,
kan
jo
udmærket
modtage
besøg
hjemme af danske eller udenlandske Hams og der
igennem faa nogle fornøjelige timer eller dage, alt
efter eget ønske ved tilsluttende eller fuldt med
lemsskab.

Vy 73 de OZ3LI/sekr.

Polske licenser.
I Polen er licenserne siden jan. 1960 opdelt i føl
gende klasser:
1. kl.
750Watts
2. kl.
250Watts
3. kl.
60Watts
4. kl. (Novice) 15
Watts
Det er endvidere muligt for udlændinge at opnå
sendetilladelse i SP.
5. jugoslaviske amatørstævne.
Den
jugoslaviske
radioamatør-union
S.R.J.
har
atter i år tilsendt os indbydelse til deltagelse i det
årlige
jugoslaviske
amatørstævne,
der
vil
finde
sted i Skopje i dagene fra d. 2. til 5. juli 1960.
Oplysninger om det ret omfattende program samt
om priser for kost og logi fås ved henvendelse til
Tr.-Dept.
Far East Auxiliary Radio League
meddeler os, at de ikke længere udsteder certifika
tet „Worked Seven KA Districts“ (WSKAD). Der
findes ikke længere stationer^ KA3-4-6 og 0, og i
stedet for at slække på kravene til dette certifikat
har man foretrukket at ophæve det.
Man har dog stadig certifikaterne „Worked Five
KA
stations
(WFKAS)“
og
„Worked
Twenty-Five
KA-stations (WTFKAS)“.
UA3SG/P’s QSL-tjeneste
varetages for N. og S.-Amerikas vedkommende af
VE7ZM, medens LA6VC klarer resten af kontinen
terne.
Det fonetiske alfabet.
Af andre ting, der blev behandlet på radiokon
ferencen i Geneve, var også det fonetiske alfabet,
som fremtidigt ser således ud:
A Alfa
N November
B Bravo
O Oscar
C Charlie
P Papa
D Delta
Q Quebec
E Echo
R Romeo
F Foxtrot
S Sierra
G Golf
T Tango
H Hotel
U Uniform
I
India
V Victor
J Juliet
W Whisky
K Kilo
X X-ray
L Lima
Y Yankee
M Mike
Z Zulu
Hvad der sikkert ikke
er alle bekendt, var radio-hjælpenettet ved de VIII
olympiske
vinterlege
i
Squaw
Valley,
Californien,
betjent af californiske amatører under ledelse af
W6JEQ og W6MSI. — Stationens call var K6USA.
Udenfor den programmæssige tjenestetid blev sta
tionen anvendt til amatørtrafik.
Udstyret var stillet til rådighed af Elmar Electro
nics og QSL skænket af W6GGC.
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The Chicago YLRL
annoncerer et nyt certificat med det romantiske
navn: „Dark-Eyed Queen Award“, som kan opnås,
hvis man har haft forbindelse med mindst fem af
klubbens medlemmer.
Kansas Radio Club
udsteder 6 nye certifikater i en meget smuk ud
førelse. De gælder alle for forbindelser med statio
ner i staten Kansas i USA efter 1. jan. 1947.
Antallet af nødvendige QSO’s er:
1. Worked Kansas Mobile - 2 Kansas Mobile QSO's
2. Worked Kansas Novice - 2 Kansas Novice QSO’s
3. Worked Kansas YL - 2 Kansas YL QSO’s
4. Worked Kansas SSB - 4 Kansas SSB QSO’s
5. Worked Kansas VHF - 2 Kansas VHF QSO’s
6. Worked Kansas
- 12 QSO’s m. Kansas stat:
QSL er nødvendige. Afgiften er 50 cents for hvert
certifikat.
Send ansøgningerne til: Kansas Radio Club, 5019
Gramar, Wichita, Kansas, USA.
Der er nu henved
6000 licenserede japanske amatører, deriblandt ikke
færre end 140 YL’s. Ved den sidste tekniske prøve
bestod ca. 70 af de 100 unge damer, der deltog.
Den yngste af dem var Noriko Suda fra Tokio,
der blev 14 år, da hun fik sin licens fra JA1CYA.

Angående udlændinges amatør-sendetilladelser
i Danmark.
Et spørgsmål, der ofte i de senere år har været
drøftet
indenfor
vore
rækker,
er
forholdet
ved
rørende udlændinges mulighed for opnåelse af ama
tørsendetilladelse under kortere eller længere op
hold i Danmark.
I den anledning skal vi undtagelsesvis gengive et
svar EDR har modtaget fra P.&T. på en fremsendt
ansøgning fra SM6AUZ anbefalet af EDR.
P.&T. skiver:
København V., den 4. april 1960.
Vedrørende midlertidig amatør-radiosendetilladelse.
Med henvisning til Deres skrivelse af 6. marts d.
å. skal man herved meddele, at man d. d. har til
skrevet H. Haglund, AB Autocalor, Polhemsplatsen
7, Gøteborg C, således:
„Med henvisning til Deres skrivelse af 12. janu
ar d. å. beklager man at måtte meddele, at man
ikke ser sig i stand til at imødekomme Deres
ønske om tilladelse til at benytte Deres amatør
station fra dansk område i juli måned d. å., idet
bestemmelsen om, at der kun kan udstedes ama
tørradiosendetilladelse
til
danske
statsborgere
fortsat er gældende".
E. B.
sign. Børge Nielsen.

Møder du ZL2GX

/ V.

på båndene, kan du få ham til at ordne en sked
for dig med VK2FR (Howe Island) og ZL3VB
(Chatham).
VK/ZL-testen 1959
gav
følgende
kommende:

resultater
for
OZ-amatørernes
.
CW OZ8HS 120 points
OZ4RT 55 points
Fone OZ4FA 540 points

ved

Fra Gene ve-rapporten.
Den nye generalsekretær for ITU, der valgtes på
konferencen
i
Geneve,
blev
amerikaneren
Gerald
C. Gross, W3GG — også kendt som HB9IA.
I tilslutning
til OZlW’s rapport om sin deltagelse i den første
afdeling af W/VE-testen har vi nu hans samlede
resultat, der blev på ialt 1092 QSO’er fra ialt 64
distrikter, der fordelte sig over båndene på følgende
måde:
Distrikter på 3,5 mc/s 7
7
12
„
14
„
20
„
21
„
15
„
28
„
10

„

„

Er du interesseret i DX?
„The DX—ER“ er en ny DX-tidende, der udsendes
af SWL SM3-3104, Svend Elfing, Solgaardsgatan 15,
Ørnskøidsvik, Sverrig. Den vil fremtidigt indeholde:
Calls heard.
DX-aktivitet.
DX-adresser.
How to get QSL from . . .
QSL-tj eneste grupper--------------Kommentarer til den aktuelle DX-jagt.
Bladet agtes udsendt hver tredie uge, d. v. s. 11
numre i resten af 1960, og afgiften herfor er kr.
10,00.
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O. Bendtsen
Ass.

Fra
Generaldirektoratet
for
Post&
væsenet
har
vi
modtaget
nedenstående
gørelse:

Telegraf
bekendt

København V., den 4. april 1960.
Bestemmelser for radioamatører.
Til underretning for foreningen fremsendes hos
lagt afskrift af de ved den administrative radio
konference,
Geneve
1959,
vedtagne
bestemmelser,
der skønnes at være af særlig interesse for forenin
gen.
Man må understrege, at det ikke kan påregnes,
at samtlige anførte muligheder vil blive stillet til
rådighed for de danske radioamatører.
Som det fremgår af afskriften, er der sket visse
ændringer
i
frekvensbåndene
for
radioamatørerne,
hvoraf foreløbig kun ændringen i 7 MHz området,
hvor båndet ved radioreglementets ikrafttræden
1. maj 1961 indskrænkes til 7000—7100kHz, vil med
føre
ændring
af
bestemmelserne
for
de
danske
radioamatører. Nærmere meddelelse om denne æn
dring vil senere fremkomme.
Der vil ikke på nuværende tidspunkt kunne tages
stilling til spørgsmålet om tildeling af frekvensbånd
for radioamatører her i landet mellem 1715 og 2000
kHz; da der i dette bånd findes et stort antal vigtige
maritime tjenester, såvel her i landet som i ud
landet, vil man først efter nøjere undersøgelse og
koordination kunne fastslå, om det overhovedet er
muligt at frigive dele af båndet for danske radio
amatører.
Man skal i øvrigt henvise til den endelige udgave
af radioreglementet, der forventes at foreligge i
løbet af maj måned d. å.
E. B.
sign. Børge Nielsen.
/ P. V. Larsen
Oass.

Uddrag af frekvensfordelingstabellen.
(Internationalt radioreglement, Geneve 1959).
(Region I).
1605— 2000 kc/s Fixed
Mobile except aeronautical mobile
(In Austria, Denmark, Finland, Ireland, Netherland, F. R. of Germany, Rhodesia and
Nyasaland,
United
Kingdom,
Switzerland,
Czechoslovakey
and
the
Union
of
South
Afriea and Territory of South West Africa,
administrations may allocate up to 200 kc/s
to their amateur service within the band
1715—2000
kc/s.
However,
when
allocating
bands within this range to their amateur
service, administrations shall after prior consultation with administrations of neighbouring
countries, take such steps as may be necessary
to prevent harmful interference from their
amateur service to the fixed and mobile ser
vices of other countries. The mean power of
any amateur station shall not exceed 10 watts).
3500— 3800 kc/s Amateur
Fixed
Mobile except aeronautical mobile
7000— 7100 kc/s Amateur
14000—14350 kc/s Amateur
21000—21450 kc/s Amateur
28000—29700 kc/s Amateur
144— 146 Mc/s Amateur
430— 440 Mc/s Amateur
Radiolocation
1215— 1300 Mc/s Radiolocation
(S) Amateur
2300— 2450 Mc/s Fixed
(S) Amateur
(S) Mobile
(S) Radiolocation
5650— 5850 Mc/s Radiolocation
(S) Amateur
10000—10500 Mc/s Radiolocation
(S) Amateur
21000—22000 Mc/s Amateur
(S) betegner sekundære tjenester, der ikke må for
styrre de øvrige i vedkommende frekvensbånd an
førte
tjenester
(primære
tjenester),
og
som
må
akceptere forstyrrelser fra disse.
Radiolocation = Radiobestemmelse bortset fra
radionavigation.
Resolution No. 10.
Use of the bands
7000 to 7100 kc/s and 7100 to 7300 kc/s
by the Amateur Service and the Broadcasting Service.
The Administrative Radio Conference, Geneva, 1959,
eoncidering
a) that the sharing of frequency bands by ama
teur, fixed and broadcasting services is undesirable and should be avoided;
b) that it is desirable to have world-wide exclusive allocations for these services in band 7
(HF);
c) that the band 7000 to 7100 kc/s is allocated on
a world-wide basis exclusively to the amateur
service;
d) that the band 7100 to 7300 kc/s is allocated in
Region I and 3 to the broadcasting service and
in Region 2 to the amateur service;
resolves
that the broadcasting service should be prohibited
from the band 7000 to 7100 kc/s and that broad
casting stations operating on frequencies in this
band should cease such operation;

and noting
the provisions of No. 3—05 of the Radio Regulations;
further resolves
that inter-Regional amateur contacts sholud be only
in the band 7000 to 7100 kc/s and that administra
tions should make every effort to ensure that the
broadcasting service in the band 710Q to 7300 kc/s,
in Region 1 and 3, does not cause interference to
the amateur service in Region 2 — such being
consistens with the provisions of No. 3—05 of the
Radio Regulations.
3—05. Where, in adjacent Regions or sub-Regions
a band of frequencies is allocated to different ser
vices the basic principle is the equality of right
to operate. Accordingly, the stations of each service
in one Region or sub-Region must operate so as
not to cause harmful interference with services in
the other Regions or sub-Regions.
Article 41.
Amateur stations.
41—01 § 1. Radiocommunications between amateur

stations of different countries shall be for
bidden if the administration of one of the
countries concerned has notified that it
objects to such radiocommunications.
41—02 § 2. (1) When transmissions between amateur
stations of different countries are permitted
they shall be made in plain language and
shall be limited to messages of teehnlcal
nature relating to tests and to remarks of a
personal character foFwhich, by reason of
their
importance,
recourse
to
the
public
telecommunications
service
is
not
justified.
It is absolutely forbidden for amateur stati
ons to be used for transmitting international
Communications on behalf of third parties.
41—03
(2) The preceding provisions may be
modified
by
special
arangements
between
the administrations of the countries con
cerned.
41—04 § 3. (1) Any person operating the apparatus
of an amateur station shall have proved
that he is able to send correctly by hand
and to receive correctly by ear, texts in
Morse
code
signals.
Administrations
con
cerned may, however, waive this requirement in the case of stations making use
exclusively of frequencies above 144 Mc/s.
41—05
(2) Administrations shall take such measures as they judge necessary to verify the
technical qualifications of any person opera
ting the apparatus of an amateur station.
41—06 § 4. The maximum power of amateur stati
ons shall be fixed by the administrations
concerned, having regard to the technical
qualifications of the operators and to the
conditions under which these stations are
to work.
41—07 § 5. (1) All the general rules of the Convention and of these Regulations shall apply to
amateur stations. In particular, the emitted frequency shall be as stable and as free
from spurious emissions as the State of
technical
development
for
such
stations
permits.
41—08
(3) During the course af their trans
missions,
amateur
stations
shall
transmit
their call sign at short intervals.
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De mange forskellige
såkaldte
DX-speditioner,
der
har
været
afholdt
gennem den senere tid, er efter alt at dømme ikke
blevet den forventede store sukces, da forholdene
rundt regnet har været lige elendige på alle bånd.
Dette ses bl. a. af de sparsomme rapporter, der hel
ler ikke nævner særligt opsigtsvækkende kontakter.
På et enkelt tidspunkt lørdag den 30. april sidst på
eftermiddagen var samtlige bånd „blacked out“ på
cw-båndene, medens enkelte kraftige fone stationer
gav nogle svage pift fra sig, når man kørte hen over
deres frekvenser med beaten på.
Ny i DX-jægeren“ denne gang er 4N, der har
fået bygget sig en ny tx, der er bygget efter DX100
med moderniseringer. Den har rettet scoringslisten
temmeligt godt af, som det fremgår af nedenstående
oversigt. 1HS, der heller ikke plejer at figurere i
DX-jægeren har sendt rapport over aktivitet på
14 mc/s fone i middagstimerne fra d. 20.'—26. april.
Fra en QSO med W2CTN fortæller OZ6RL, at
OX3RH har opnået DXCC — 110 bekræftede på 1
år og 4 mdr. — I den forbindelse erindrer jeg, at
OX3DL i den første halvårsperiode, han var på
Grønland, fik mellem 90 og 100 bekræftede lande,
men så måtte han en tur hjem, og gik derved glip
af en rekord, som det vist ville ha’ været vanskeligt
at slå.
Nå, nu tager en DX’er jo i almindelighed også
hellere qso med en OX frem for en OZ-station.
FR7ZD er ifølge 5S hørt flere gange om efter
middagen mellem ki. 16 og 17 på ca. 14040 kc/s. Og
fra samme kilde erfarer vi, at GC2FMV er ude efter
OZ på 3,5—7 og 14 Mc/s for at få tilstrækkelige for
bindelser til OZ-CCA. Vi skal derfor anmode jæ
gerne om at lytte éftér denne station. Sked’s med
GC2FMV kan aftales med OZ5S, der også modtager
QSL-kort til ham.
Og så er der endelig til slut 5KG, der mener, at
det ikke bliver slemt at redigere dennerubrik denne
gang, forholdene har jo været næsten „for sløje"
— og deri har 5KG ret.
Kommentarerne er virkelig slut hermed.
3,5 mc/s CW:
OZ2NU: OZ - SM - DL.
OZ6RL: SP - OK.
7 mc/s CW:
OZ2NU: EI2AH - F9SJ - GW3AJZ - 4X4KG.
OZ5S: DL9LI - DL6TQ - G3HIS - G3MXJ.
OZ6RL: OZ - UA.
OZ7SN: SM - UP - ON - UA2 - PA - DJ.
14 mc/s CW:
OZ2NU: IT1GO - ZB1FA - UL7CD - PY4AO W/VE.
OZ4N: W/VE - KH6 - DU1 - JA - CN2 - FQ8 LU - VK - ZL - ZS - OQ5 - VS9 - OY - OX - VR6 KL7.
OZ6RL: CT2 - KP4 - SVØ - UF6 - UM8 - W/VE.
14 mc/s Fone:
OZ1HS: EI3AH - YO3WL - UA1HE - UA3KAR UB5WN - UC2KAU.
OZ2NU: OZ - G.
OZ5KG: (SSB) OA4AX - FB8CM - HS1K - KR6CP
- PJ2AV - ZE4JO.
21 mc/s CW:
OZ2NU: ZB1FA - KL1LKI - LU1DQB.
OZ6RL: EA - JA6 - UAØ - W/K.
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28 mc/s CW:
OZ6RL: CX2BT - ZC4.
OZ7SN: RA9CBV - EA7CL - W/VE.
Mon vi ikke må håbe på lidt bedre forhold i den
løbende
måned
og
deraf
fyldigere
rapporter
til
„DX-jægeren“,
73 og god jagt OZ2NU.
DX-mandstesten 1959.
Opgørelse pr. 1. maj 1960:
3,5
7
OZ2KD
20
38
25
OZ4RT
43
OZ6RL
13
41
OZ7SN
4
18
OZ7EX
10
30
OZ6HS
5
14
OZ2NU
9
53
OX3DL
10
19
OZ5SQ
6
13
OZ7BG
12
15
OZ3GW
27
24
OZ5KG
0
0
OZ7ON
0
0
OZ4IP
0
0
OZ7OF
2
10
OZ6NF
0 31
OZ7BQ
2
7
OX3UD
0
0
OZ6HD
0
0
OZ9AO
2
0
2
OZ1W
2
0
OZ1IW
0
OZ4FA
4
3
OZ3SN
1
0
OZ4PE
7
0
OZSKD
0
0
OZ6EG
0
0
OZ7DX
2
0
OZ5PD
0
0
OZ8HC
1
1
OZ9HC
0
0
OZ1AG
1
0

14

21

120

84

94
92
39
85
25
46
62
18
40
0
109
1
4
43

112

2
20

0
0
0
0
0
4
1
1

26
23
18
4
6
2
4
0
7
0
1
3
0
2
0

DX-mandstesten 1960.
Opgørelse pr.
30. april 1960:
3,5 7
1. OZ7SN
6
8
2. OZ2NU
2
19
3. OZ6RL
3
12
4. OX3DL
0
1
5. OX3UD
0
0

95
67
39
65
23
33
60
22

0
8

0
29
6

2

0
0
0
1
0
0
0
0

14
18
31
18
22
27

28
43
43
27
39
15
45
8
39
30
25
45
1
71
40
9
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0

21

32
7
21
18
0

till.p.
63
43
38
19
5
28
32
0
33
33
34
6

19
10

6
6

0
2

4
0
0
8

ialt
368
360
306
186
184
182
171
163
160
137
130
124
91
83
76
39
29
28
27
20

16
15

11
0
9
2
7
0
7
0
4
0
4
0
3
0
2
0
0
2
1
0
OZ2KD.

28
25
21

till.p.
ialt
89
80

68
14
48
7
0
27
OZ2KD.

Portræt på frimærker.
Vor gode ven i Esbjerg, OZ1LF Fialla, har fået
en „super" god ide. Han fremstiller frimærker med
amatørernes
portrætter,
kaldesignaler
og
hjemsted.
Det ser ualmindelig smagfuldt ud og minder om
det originale stålstik.
Sådant et frimærke med portræt, kaldesignal og
ordet „Denmark", vil gøre QSL-kortet mere person
ligt og kan forøvrigt bruges til anden korrespon
dance.
Fialla har særlig tænkt sig frimærket på QSLkortet, men mon ikke der også vil indløbe bestil
linger i anledning af lille Peters konfirmation eller
Carolines barnedåb. Sådan en lille original fri
mærketing pynter på festsangen eller takkekortet.
Der skal også nok være mange andre områder, hvor
Fiallas ide vil slå kegler, så vi spår ILF i Esbjerg
mange travle dage som frimærkefabrikant.
6PA.

Forholdene i April synes overvejende at have
ligget omkring det normale, bortset fra den store
Aurora-Aabning
paa
Maanedens
første
Dag,
der
var en af de kraftigste og mest udbredte, vi har
oplevet. Ogsaa den 30. April var der Aurora-conds;
5BK var i Gang, men derudover vides ikke, om der
blev wkd nogen DX. — 7BR, som ellers er en af
vore ihærdigste Auora-Jægere, var QRL den Aften,
og undertegnede havde paa det Tidspunkt — saa
ironisk kan Skæbnen være — travlt med at faa
Beat-Oscillatoren i den nye Modtager til at virke (!).
Derimod
foreligger
der
fyldige
Oplysninger
om
Aabningen den 1/4, omend det maa siges, at mange
af disse er af negativ Art, eftersom de gaar ud paa,
at Flertallet af vore mest aktive Amatører ikke
var i Gang paa det Tidspunkt. OZ7BR noterede sig
derimod for DM2ADJ, OK1GV, OK1AMS, SM7ZN,
SM6ANR, DL1RX, SM6PU, SM5FJ og SM5PRG —
i den anførte Rækkefølge. OZ5MK kom for sent i
Gang og maatte nøjes med SP5PRG (desuden er
modtaget en Lytterrapport fra SP5SM).
Til ovenstaaende maa føjes, at der nødvendigvis
maa have været flere OZ-stns i Gang under Aab
ningen. Ganske vist var hverken 1HD, 3NH eller
4KO i Gang den Dag, men paa det paagældende
Tidspunkt — sidst paa Eftermiddagen og først paa
Aftenen — plejer der som bekendt at være jævnt
god Aktivitet.
I øvrigt var der QSO mellem LA og SP, og
LA3AA opnaaede WASM 144. LA5SA fik blandt
andre SM1BSA og DL1RX. SM6BTT hørte PA, DL,
DL7, SP3, SP9 samt SM, LA og OZ. SM6ANR og
SM6PU havde QSO med OK.
Og nu til Maanedens Aktivitetsrapporter:
OZ1HD (Thisted) fik QSO med OZ9OR og OZ8WJ
den 3/4. Under Aktivitetstesten den 5/4 havde han
8 QSO, nemlig med 4AU (Thisted), 6PB, 3BK, 4KO,
3NH, 5BK, 9SW og 2EM, altsaa gennemgaaende over
Afstande paa 100—120 Km. Den 13/4 blev SM7BE
wkd trods Regnvejr paa begge Stationer og lav
Barometerstand, 753 mm. Desuden er i Maanedens
Løb wkd 2GW, 9SW, 5BK, 9EA og 40L.
OZ3NH (Farre) fik wkd hele 13 stns i Aktivitets
testen, deriblandt en SM7, men har ellers ikke sær
lige Resultater at berette om.
OZ4KO (Ikast) tegnede sig for 7 stns i Aktivitets
testen, med 7BR i Lyngby som længste Distance.
Har derudover haft nogle QSO med de lokale stns
— 3NH, 5BK, 9SW — men har det meste af Tiden
haft travlt med at tæmme en ustabil Modtager.
OZ5BK
(Silkeborg)
melder
om
gode
Resultater
med sin nye Cascode-Converter og har nu Planerne
til den nye Antenne færdig, men har paa Grund af
Travlhed endnu ikke kunnet komme i Gang med
selve Konstruktionsarbejdet. 5BK var i Gang under
Aurora-Aabningen den 30/4 og opnaaede 5 QSO
og hørte adskillige Stationer — men ingen OZ.
SM4, SM7, PA og DL blev wkd, og SP, OK, G og
LA og SM6 hørtes. Beamretningen var NØ, men
Signalerne
kunde
ogsaa
høres
fra
NV,
derimod
ikke fra N.
OZ5MK
(Lyngby)
har
udover
ovennævnte
QSO
med SP5PRG ikke været i Gang i hele April Maaned, grundet paa Bygning af ny Modtager. Denne
er nu færdig, bortset fra enkelte mindre Unoder,
som dog nu er ved at blive afhjulpet, og 5MK
haaber at være aktiv igen, naar disse Linjer læses.

OZ7BR (Lyngby) fik 8 QSO i Aktivitetstesten,
med SM7ZN, OZ9SW og OZ4KO som længste Di
stancer.
OZ9SW (Herning) scorede 7 Points og meddeler
desuden, at han har bygget en transportabel 2Meter Station, som han havde med til Odense i
Weekenden 19./20. Marts, og hvormed han wkd
OZ6RL, OZ7HS og OZ8TX. Antennen var en inden
dørs Ringdipol. „Opskriften" er saaledes:
Modtager: Cascode + 10,7 Mc + 447 kc. Sender:
4 Trin; ECC81, 6J6 og QQE 03/12. Der er indbygget
Strømforsyning til 220 V AC, men der kan tilsluttes
Vibratoranlæg til Drift fra 6 til 12 Volt. Modulato
ren er samtidig LF i Modtagerstilling. Det hele er
indbygget i et Teaktræskabinet, der maaler 50 cm
X 25 cm X 17 cm.
Nye Amatører:
2 nye Amatører er i Gang paa 2 Meter i Hillerød,
nemlig OZ3PB og OZ6OH. I Holbæk er følgende
Amatører i Færd med at bygge Grej til 2 Meter:
OZ7OU, OZ7ZN, OZ8PB og OZ9H. Af disse er
OZ7ZN saa vidt fremme, at han vil være i Gang,
naar disse Linjer læses. Det samme gælder OZ4EK
i Svinninge, 15 Km Vest for Holbæk.
Hillerøds
høje
Beliggenhed
(efter
sjællandske
Forhold!) giver Anledning til at vente store Ting
fra 3PB og 6OH i den kommende Sommer. Og hvad
Holbæk-Amatørerne
angaar,
maa
det
haabes,
at
disse vil faa Københavnerne til at dreje Beamerne
mod Vest i meget større Omfang end hidtil — og
mon ikke dette skulde vise sig at resultere i større
Aktivitet mellem Jylland og Sjælland end hidtil?
Vi glæder os til at byde de nydAmatører velkommen
paa Baandet.

Juni Field Day.
Baand: 144 Mc og 432 Mc.
Tidspunkt (for begge Baand): Lørdag den 11. Juni
Kl. 21,00 DNT — Søndag den 12. Juni Kl. 02,00
DNT.
Søndag den 12. Juni Kl. 02,00 DNT — Kl. 12,00
DNT.
Kode: 58(9)003 plus QTH.
Klokkeslet udveksles ikke mere, men skal noteres
i Loggen.
Pointsberegning:
KmXQSO.
Samme
Pointsbereg
ning for 144 Mc og 432 Mc, men QSO’er med samme
Modstation er tilladt paa begge Baand.
Logs
indsendes
til
OZ7BR,
Jørgen
Rasmussen,
Borgervej 31, Lyngby, inden den 19. Juni.
Nordisk VHF-test.
Fra SSA har vi modtaget en indbydelse til del
tagelse i en nordisk VHF-test, der er åben for ama
tører i LA, OH, OZ og SM.
Følgende regler er gældende:
Bånd:
144 og 420 Mc i overensstemmelse med de be
stemmelser
vedkommende
lands
myndigheder
har
udstedt for disse bånd.
Tid:
Lørdag d. 21. maj kl. 21.00—24.00 GMT og søndag
d. 22. maj kl. 07.00—10.00 GMT.
Kontrolkode:
Til
RSog
RST-rapporterne
føjes
en
trecifret
talgruppe, der angiver qso’ens løbende nummer, f.
eks. 579009. Såfremt en anden QTH anvendes end
den sædvanlige, skal dette angives i qso’en.
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Pointsberegning:
Hver station må kontaktes een gang pr. bånd og
testperiode og kan således kontaktes maksimalt 4
gange under testen. QSO med amatørstation uden
for Skandinavien medregnes, selvom en sådan sta
tion ikke indsender log, dog har testlederen ret til
i visse tilfælde (f. eks. når to konkurrerende opnår
samme pointsum) at begære bekræftelse på sådanne
ikke-skandinaviske
forbindelser.
Enhver
godkendt
qso pointbedømmes udfra følgende:
tand i km
0— 10
11— 40
41— 90
91—160
161—250
251—350
351—450
451—550
551—650
651—

144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Points
420
2
5
10
20
25
30
35
40
45
50

Logs:
Loggene skal indeholde meddelelse om dag, klok
keslet i GMT for hver qso’s påbegyndelse, modpar
tens kaldesignal, afsendt og modtagen kode, den
skønnede afstand i km til modparten samt ind
senderens egen pointsberegning.
Loggen sendes til SM5MN, Abborrvågen 4, Linkøping inden udløbet af den på testen følgende uge.
Logs som sendes senere, deltager udenfor konkur
rence.
Velkommen til en fredelig kamp i rette amatørånd.
SM5MN, SSA VHF Manager.
Resultaterne fra martstesten 1960:
265045 p 23. OZ9SW
1. SM7BE
2. OZ3NH
182664-p 24. OZ1HD
156600 p 25. SM7BQZ
3. SM7ZN
4. OZ5AB
139350 p 26. OZ7BR
98091 p 27. SM7YO
5. OZ4QL
6. OZ8ME
97680 p 28. OZ3BK
56304 p 29. SM5FJ
7. SM7CLC
8. SM5LZ
55320 p 30. OZ9HN
9. OZ5MK
54994 p 31. SM7BAE
54108 p 32. OZ8WQ
10. OZ2G
51672 p 33. OH1OZ
11. OZ9OR
12. SM6PU
43962 p 34. OZ3CR
13. OZ8WJ
42100 p 35. SM6CFO
14. SM7CSC
41316 p 36. SM1BSA
15. OZ1BN
40517 p 37. OH1SM
16. OZ6FL
33286 p 38. SM5AKP
31212 p 39. SM50T
17. SM6PF
18. SM6CJI
27808 p 40. SM5TC
25088 p 41. SM1CNM
19. OZ9NL
17724 p 42. SM1BJY
20. OZ8BA
21. OZ1OL
17280 p 43. OZ7HJ
22. OZ6RL
16520 p

12264
10060
10040
9685
7020
4900
4524
4249
3888
3636
3370
3224
2070
1792
1164
1150
1134
720
460
78
20

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

følgende
Til ovenstående føjer
UK7 testkomite
kommentarer:
Forholdene var ret dårlige,
hvorfor
resultaterne
præges
af
den
lokale
aktivitet.
De
indsendte logs var omhyggeligt ført, 90 “/o af dem
endda
på
standard-logblade,
hvilket
testkomiteen
i høj grad har påskønnet. Dog savnes logs fra 22
SM, 8 OZ og 1 OH.

mange
Kendsgerninger
om
Problemet,
der
kom
frem under Diskussionen. Nogle af Kendsgerninger
ne var endda slet ikke af teknisk Karakter, men
det var forresten ikke de mindst interessante.
Hvad nu først den tekniske Side af Sagen angaar,
gik Erfaringerne stort set ud paa, TV bedst kunde
undgaas, hvis man ikke havde noget 48-Mc Trin i
Senderen. 2AF omtalte saaledes et Tilfælde, hvor
en kraftig Sender med 2X6 Elements Beam ikke
forstyrrede
TV
i
samme
Ejendom.
—
Senderen
havde ikke noget Trin paa 48 Mc. SM7BE mente,
at det samme Resultat kunde opnaas, hvis alle
Trin arbejdede paa meget lav Effekt op til 144 Mc.
OZ7EB havde Erfaring for, at en Sender, hvori en
6J6 Tripler styrede en ligeud-832, var fri for TVI.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt Coax
er at foretrække for Twinlead ud fra et TVISynspunkt, skulde man vel umiddelbart mene, at
Svaret maa blive et Ja. Men ingen af Diskussions
deltagerne havde gjort Erfaringer, som utvetydigt
støttede dette.
Og blot for en Ordens Skyld skal nævnes, at
mange SM stns plejer at modulere lavt i TV-Tiden
— men, som SM7BE sagde, dette er jo ikke nogen
tiltalende Udvej.
Og nu med Hensyn til, hvad man kunde kalde
den-ikke-saa-meget-tekniske
Side
af
Sagen.
Hvorfor
har vi her i OZ og SM7 ikke gjort noget synderligt
ud af TVI-Bekæmpelsen? Hvorfor har vi stort set
akcepteret Situationen paa den Maade, at vi sim
pelthen lader være med at sende i TV-Tiden?
Svaret er — var der nogenlunde Enighed om —
dels, at vi selv sidder foran Skærmen (Tilraab fra
2KP: Er der nogen, der ser TV godvilligt her i
Danmark?), og dels, at TV-Tiden endnu er be
grænset til nogle faa Timer i Døgnet. Saalænge
dette er Tilfældet, kan vi affinde os med Ondet
(og saa eventuelt tilbringe Ventetiden foran de blaa
blafrende Billeder). Men naar Sendetiden udvides
væsentligt, bliver vi nødt til at gøre noget ved
Sagen, og det er bedre at begynde nu, saa at vi ikke
risikerer, at al Aktivitet lammes i lange Tider,
naar det engang sker.
Foreløbig ved vi altsaa, at vi helst maa undgaa
Frekvensen 48 Mc i Senderen, og at det sandsynlig
vis ogsaa er at foretrække at bruge Coax i Stedet
for Twinlead. Det er ogsaa godt med lav Effekt —•
i hvert Fald som en midlertidig Foranstaltning —
og Anvendelse af Klipper og Filter i Modulatoren.
Maaske er det i nogle Tilfælde praktisk midlertidig
at køre med Fasemodulation, indtil man faar bygget
en helt TVI-sikker Sender. Total Afskærmning af
Senderen plejer altid at hjælpe (glem ikke Maaleinstrumenterne
paa
Forpladen),
desuden
kapacitiv
Afkobling af Netledningen til Jord.
Men ovenstaaende er kun grove Retningslinjer,
og der er specielle Tilfælde af TVI-Tilfælde, hvor
et Signal eller et Blandingsprodukt af to eller flere
Signaler straaler direkte ind paa en TV-Modtagers
Mellemfrekvenskanal.
Saa
maa
man
prøve
med
Filtre i TV-Modtageren.

Rettelse til Håndbogen side 459:
Modstand

2-Meter Klubbens Møde den 27. April
var velbesøgt — 40 Medlemmer og Besøgende —
deriblandt
adskillige
af
vore
gode
Venner
från
hinsidan havde indfundet sig for at faa nogle Tips
om TVI med hjem. Maaske blev en Del af dem
skuffet, for det var egentlig ikke saa overvældende
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i

pentodedelen

af

ECL

82

fra

g2

skal

forbindes til plus og ikke som på tegningen til g1.
Undskyld fejlen.
OZ4AO.

Undertegnede
har
engang
kureret
et
Tilfælde,
hvor 50-Watt Senderen forstyrrede det ene danske
FM-Program. Det var nu næsten for let: en gan
ske almindelig Parallelkreds afstemt til 144 Ms
indsat
ved
Modtagerens
Antennebøsning
i
Serie
med
Fødekablet
fjernede
Forstyrrelserne
næsten
helt. Denne Udvej maa man sikkert ogsaa tage i
Betragtning i Tilfælde af TVX.
2-Meter Klubbens næste Møde
finder Sted Onsdag den 25. Maj Kl. 20,00 i Lokalet
paa
Sonofon
Radiofabrik,
Gentoftegade
118
(Ind
gang i Gavlen). OZ1PL vil demonstrere sin parametriske Forstærker samt sin nye Miniature 2-MeterSender/Modtager. Det bliver en Aften, ingen maa
Glip af — selv om det ganske vist er Aftenen før
en Helligdag.
OZ7IGY
har i nogen Tid kørt meget urelgelmæssigt. Aarsagen er Fejl i den mekaniske Tegngiver. Disse
søges nu udbredt; men medens disse Linjer skrives,
kan der desværre ikke siges noget bestemt om,
hvornaar vi paany kan regne med dens populære
— for ikke at sige helt uundværlige — Signal.
VHF-Sommerstævne paa Himmelbjerget.
Det er Hensigten atter i Aar at afholde et saadant
Stævne. Datoen er endnu ikke fastlagt, men det
bliver antagelig en Søndag sidst i Juli eller først i
August. Programmet vil formentlig komme til at
følge de samme Linjer som i fjor: Vi mødes om
Eftermiddagen til Foredrag, hvorefter vi kørere til
Himmelbjerget for at nyde Udsigten og spise til
Aften paa Hotellet der. Men Forslag om Ændringer
og/eller
Tilføjelser
er
meget
velkomne
og
bedes
helst saa tidligt som muligt sendt til OZ5BK,
Børge Kristensen, Absalonsgade 26, Silkeborg.
Aktivitetsrapporter
til „VHF-Amatøren“ er meget velkomne, hvad enten
de ledsager Aktivitets-Logs eller tilsendes solo. De
bedes sendt til
OZ5MK, Mogens Kunst,
Møllekrogen 11, Lyngby.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afd. holder møde hver anden mandag i „Cirkel
ordenens
selskabslokaler",
Falkoneralle
96
o.
g.
Der
er
parkering
i
gården
med
indkørsel
fra
Franckesve j.
QSL
centralen
er
åben
19,30—20,00,
hvorefter
mødet begynder.
Formand:
OZ5RO,
O.
Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 201, København NV, tlf. Sø. 4587. Kasserer:
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, F., tlf. Go.
1902 v, Giro 59755.
Siden sidst:
11.
april havde vi besøg af nogle af håndbogsfor
fatterne, nemlig 61, 7AQ og 7LX, som gennemgik
deres artikler. Aftenen var meget interessant og
havde samlet en stor tilhøreskare.
25. april. Den årligt tilbagevendende begivenhed,
morseafslutningen, som blev festligholdt med kaffe

bord, og hvor vi havde den glæde at kunne uddele
16 attester til de flittige elever, hvilket må anspore
eleverne på hold 2, som nu er godt i gang, til at
hænge i. 5RO rettede en varm tak til premierløjt
nant Kjær, som har ledet undervisningen igen i år,
ligesom han udtalte vor tak til AOF for deres støtte.
Af andre talere kan nævnes premierløjtnant Kjær,
landsformanden 6PA, en repræsentant for eleverne
samt 9SN.
Program:
9. maj: OZ2KP taler om sin modtager, som er
beskrevet i håndbogen.
23. maj: Som er den sidste mødeaften før vi hol
der ferie, kommer OZ5GB og taler om radio
bølgernes udbredelsesforhold.
Første mødeaften efter ferien bliver 15. august.
Vy 73 9SN.

Da både Københavnsafdelingen og Amager
afdelingen hver for sig havde planlagt en
auktion til den 2. juni, blev man enige om
at slå de to auktioner sammen til en fælles,
og at modtage amagerkanemes venlige ind
bydelse til at lade det hele foregå på Amager.
Amagerafdenlingen har, ligesom vi, en hel
del godt grej, der skal under hammeren, og
det kan jo også blive fornøjeligt at besøge
kammeraterne på Amager. Tag derfor den
lille ekstratur syd på med godt humør. Adres
sen er Strandlodsvej 17, og der går hurtigbus
fra Holmens Bro til stedet.
Vi begynder kl. 20 og glæder os til at se
rigtig mange sælgere og købere.
''Vy 73 de 5RO.

Rævejagter.
Alle rævejagter foregår på kort A 2828 Hillerød
1—40000, og alle starter er fra parkeringspladsen
overfor Fiskebæk hotel.
Søndag den 22. maj: Dagrævejagt med start kl.
9.00 pr.
Torsdag den 26. maj: Skægrævejagt med start kl.
9.00 pr. Samarbejde holdene imellem er tilladt, og:
rævene har lov til at lave små numre med jægerne
ind
imellem
efter
en
nærmere
instruktion,
som
meddeles ved starten. Det skal nok blive sjovt
hi. hi.
Lørdag den 4. juni: Natrævejagt med start kl,
19.30 pr.
Søndag den 12. juni: Dagrævejagt med start kl.
9.00 pr.
Lørdag den 25. juni: Natrævejagt med start kl.
19.30 pr.
Da der var uheld med senderen ved rævejagten
den 24. april, har OZ2XT, der var ræv, lovet at tage
senderen igen, og der køres en ekstra jagt i juni.
Samtidig har vi lagt datoerne lidt om af hensyn
til den store fynske rævejagt den 18. og 19. juni
trods det, at datoerne for afdelings jagter var be
kendtgjort i arrangementskalenderen i feb. OZ.
Det
revidere
rævejagtsreglement
med
den
nye
pointberegning
skulle
nu
være
udsendt
til
alle,
men har nogen ikke fået det eller, der er andre,
som
kunne
ønske
det,
kan
det
rekvireres
fra
OZ4AO.
Vy 73 OZ2XT, OZ4AO.
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AMAGER
Formand:
OZ1CC,
Tversted
Hastingsvej
46,
tlf.
Su 2991. Mødeaften torsdag kl. 19,30: Strandlodsvej
17.
Hurtigbus fra Holmens Bro til stoppested Ler
gravsvej .

Derefter holder vi sommerferie med hensyn til
foredragene, men normalt vil der være åbent hus
i klublokalerne hver fjortende dag, hvor OZ5ESB
vil blive luftet på 80 og 20 meter.
Vy 73 de OZ6BG.

Program:
19. maj: OZ7EU, foredrag, selvvalgt emne.
2.
juni: Klubaften. Auktion fælles med Køben
havnsafdelingen. Vi glæder os til at se alle
københavnerne ude hos os.
9.
juni: OZ3PR kommer og demonstrerer for
skellige måleinstrumenter
fra Heat-Kit, med
lemmer stram jer så op og kom, det er kvali
tetsvarer, der bliver demonstreret.
16. juni: Klubaften.
23. juni: CQ på 2 meter.
30. juni til 28. juli: Ferie.
4. september: Klubaften,
NB. Reserver nu torsdag aften efter ferien, der
vil blive budt på foredrag af den højeste teknik
inden
for
kortbølgeradio.
På
klubaftenerne
kan
billard og bordtennis også benyttes.
Vy 73 de OZ2XU.

HERNING
Afdelingens
årlige
generalforsamling
blev
afholdt
onsdag den 6. april, og følgende bestyrelse blev
valgt:
Formand: OZ9SW, J. Brandl, Gasværksvej 5.
Næstformand: OZ4BF, Fuglsang, Brorsonsvej 43.
Kasserer: OZ5HF, B. Frederiksen, Grønnegade 47.
Rævejagterne
er
begyndt,
vi
kører
hveranden
onsdag på Atlasblad A 2406. Vi har 8 turnerings
jagter, og der er præmier til de 5 bedste hold i det
samlede resultat.
„Den store midtjyske" rævejagt vil blive afholdt
den 6. og 7. august (nærmere herom i et senere OZ).
Bestyrelsen.

AABENRAA
Der er fart over feltet i afdelingen, vi får stadig
flere medlemmer, og mødeprocenten har været fin
ved begge de sidste møder. Den 7. april var vi af
OZ8AJ
inviteret
til
besigtigelse
af
hans
biograf
med
efterfølgende
filmforevisning.
Efter
forestil
lingen var vi sammen med Tønder afd. samlet til
en hyggelig komsammen på kroen. Tak til 8AJ
for arrangementet. Den 21. april stod i rævejagtens
tegn, der blev diskuteret bygning af rævesender og
-modtager med stor interesse, så det varer nok ikke
længe inden „jagten" går ind for alvor.
Så på med vanten og mød op den 19. maj og 2.
juni kl. 20 prc. på Ungdomshjemmet, der står nem
lig alt vedrørende r æ v e j a g t på programmet.
Vel mødt!
5WK.
BORNHOLM
Der må åbenbart ligge en lille fejl et eller andet
sted, for referatet til april OZ var ikke med. Vi
havde altså besøg af OZ5GB den 24. marts, og han
fortalte
meget
letfatteligt
om
„udbredelsesforhold
på hf og vhf“. Det var en hyggelig aften, og flere
„gamle" var mødt frem for at hilse på. Og den
20. april havde vi besøg af 7DR, som kom med en
del for os ukendte fiduser, so mabsolut var værd
at lægge mærke til. Det kan vist godt være, der
er en del, der skulle hjem og bygge om på grejet
efter den aften. Der er vor hjerteligste tak til jer
begge, fordi I turde vove turen herover til vores
lille afsondrede samfund. Og vi fortsætter selv
følgelig
vore
mødeaftener
hveranden
onsdag
på
Galløkken.
Vy 73 4ME.
ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på
Hjertingvej hver onsdag kl. 20.
Formand:
Svend
B.
Hansen,
OZ6SB,
Skolegade
70 A, Esbjerg.
Program:
18. maj: OZ1HO demonstrerer sit nye PA-trin.
25. maj: Klubaften.
1.
juni:
Fischer
demonstrerer
sin
transistorrævemodtager.
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nybyggede

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S.
Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer:
OZ4GS, Sv. Sigersted Sørensen, Borgmestervej 58,
tlf. 21834. Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Sund
vej 17.
Programmet:
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Vi har afsluttet morsekursus for i vinter, og de
flittige har fået deres certifikat. Og teknisk kursus,
der har haft et strålende forløb med fuldt hus hver
eneste aften hele vinteren, er også indstillet, for
påny at tage fat på en frisk igen til efteråret.
Vi har om torsdagen fremover startet noget vi
kalder — SÅDAN HAR JEG LAVET DET —, hvor
een eller anden af os, der har en konstruktion, som
han mener kammeraterne kan have interesse i,
tager denne med og eventuelt siger et par ord om
den. Torsdag den 26. havde vi den første aften, hvor
9SH
demonstrerede
en
udmærket
elektrolytprøver,
han selv havde lavet.
Månedens arrangement:
Torsdag den 2. juni kl. 20,15: Da vi amatører helst
ikke foretager os noget overilet, forstår I os sikkert,
når vi siger, at programmet bliver bestemt senere.
Se lokal meddelelse.
Vy 73 OZ9ER.
LOLLAND-FALSTER
Afdelingen
afholdt
generalforsamling
1.
maj
i
Maribo. Formanden, 7NA, indledte med en omtale
af E. D. R.s store betydning for kortbølgeamatører
ne og udtalte en tak til P&T samt HB for det gode
resultat,
der
var
opnået
ved
forhandlingerne
i
Geneve om vore frekvenser.
Bød velkommen til forhandlingerne og beklagede,
at det ikke havde været muligt at udsende program
for arrangementet efter grf., men oplyste, at der
ville blive vist film af 8PV: Gassvejsning af alumi
nium — New York universitets TV-skole — Thomas
Elva Edison — Kyndbyværket.
3VH valgtes til dirigent. Formanden noterede en
stigende interesse, idet medlemsantallet var steget
fra 51 til 74.
Morsekursus havde været afholdt ved 3LF, men
havde kun været søgt af 3. Omtalte rævejagter og
udtalte håbet om nogle gode jagter i sommerens
løb.

Meddelte, at det nu var lykkedes afdelingen at
få eget lokale i Nykøbing, idet Marlou-Knudsen
havde haft held til at klare denne sag, takkede ham
for hans arbejde og det gode resultat.
Afdelingens
adresse
er Dronningensgade
24,
og
der er møde hver onsdag kl. 19,30, dog ikke den
onsdag, der afholdes møde i Maribo.
Det vedtoges at ændre mødedagen til første ons
dag i måneden, skiftevis Nykøbing Fl. — Maribo.
3VH lovede at stille lokale til rådighed ved møderne
der, og der mødes vi onsdag den 1. juni. Adressen
er Vestergade 25, Maribo.
Kassereren, 6KJ, fremlagde regnskabet, der god
kendtes.
Bestyrelsen foreslog som tidligere nævnt møde
dagen ændret til første onsdag i måneden, hvilket
blev vedtaget.
8PV foreslog fast afdelingskontingent på 12 kr.
årlig, dette forkastedes. Alle valg var genvalg.
Vel mødt hver onsdag kl. 19,30 i Dronningensgade
24, Nykøbing Fl.
73 7NA.
NYBORG
Formand: OZ4WR,
Lokale: Samme sted.

John

Hansen,

Møllevænget

3.

Programmet:
Møde den første mandag i hver måned kl. 20.
Byggeaften hver onsdag kl. 20.
Vy 73 E. Johannessen.
NÆSTVED
Afdelingen holdt generalforsamling den 26. april
i klublokalet.
Da 3AL, som har fungeret som formand siden
1EF’s afrejse fra Næstved, ikke ønskede at fort
sætte, blev OZ7HZ valgt til formand.
7HZ’s adrese er: Karl Larsen, Kløvervej 18.
Endvidere blev vi enige om kun at afholde klub
møde hver 14. dag i sommermånederne, altså næste
gang den 17. maj.
Vy 73 4PP.
ODENSE
Formand:
tlf. 12 93 70.

Ulf

Krarup,

Aaløkkehaven

3,

Odense,

Morse- og teknisk kursus er nu afsluttet, og vi
er i fuld sving med onsdagsjagterne, men der må
være mange flere, som har rævemodtagere. Kom
ud og nyd det gode vejr. Kan Du ikke komme i
bil eller på motorcykle, kan Du vel køre en cykel.
Det giver desuden 10 ekstra points. Vedrørende pro
grammet for onsdags jagterne, se OZ april.
Den 9. juni kl. 20,00 afholdes der opstillingsmøde
til hovedbestyrelsen på Den nye Forsamlingsbyg
ning, værelse 202. Mød talrigt op så vi kan se, at der
er lidt interesse for sagen.
QSL-kort kan afhentes på opstillingsmødet.
Vy 73 OZ8NO.
RANDERS
Formand: OZ3BR, E. V. Bruun, Schaldemosevej
10.
Kasserer: OZ6TE, T. Skyggebjerg, Lervangen 19.
Sekretær: OZ4NH, N. H. Wyke, Gethersvej 22.
Afdelingen
har
afholdt
ordinær
onsdag den 20. april i afdelingslokalet.
8 JM blev valgt til dirigent, og
ordet til formanden, som aflagde

generalforsamling
han gav straks
beretning. 3BR

oplyste, at der har været afholdt et par foredrag
samt en filmsaften k vinterens løb. Der blev rettet
en tak til 5WJ og 6TE for ledelsen af henholdsvis
teknisk
kursus
og
morsekursus.
Beretningen
blev
godkendt, hvorefter kassereren, 6TE, forelagde det
reviderede
regnskab.
Det
fremgik
af
regnskabet,
at økonomien er noget anstrengt, men det har hjul
pet, at 5WJ har skænket sin løn som lærer ved
teknisk kursus til afdelingen, og der var derfor et
overskud på ca. 400 kr. Regnskabet blev godkendt,
efter at 6TE havde givet et par oplysninger.
OZ1BA ønskede ikke at fortsætte som sekretær,
hvorimod 6TE var villig til at tage et år mere.
Følgende 4 blev opstillet til valg: 6TE, 6PB, 700
og S. Iversen. 6TE og 6PB blev bestyrelsesmedlem
mer, og 700 og S. Iversen blev henholdsvis 1. og
2. suppleant.
8LS og 7UJ genvalgtes som revisorer.
Bestyrelsen
har
konstitueret
sig
som
ovenfor
nævnt.
Der vil blive arrangeret såvel foredrag som films
aftener, når sommeren er overstået, men herom
senere.
8JM sluttede med at takke for god ro og orden,
hvorefter han gav nogle oplysninger om OZ’s frem
tidige udseende.
Vy 73 OZ4NH.

Alle rævejægere i hele landet indbydes
hermed til
STORE FYENSKE RÆVEJAGT
18.—19. juni 1960.
Kort: Svendborg 1 : 100000.
Frekvens: 1825 kHz. Call,OZ7RÆV.
Sendetider: Natjagt d. 18. juni, kl. 22,05, 22,35
a 2 minutters varighed. Kl. 22,50, 23,05, 23,20,
23,35, 23,50, 00,05, 00,20, 0035, 0050 a 1 minuts
varighed.
Dagjagt d. 19. juni, kl. 9,05, 9,35 a 2 minut
ters varighed. Kl. 9,50, 10,05, 10,20, 10,35,
10,50, 11,05, 11,20, 11,35, 11,50 a 1 minuts
varighed.
Melding til ræven kan tidligst finde sted,
når
anden
udsendelse
er
afsluttet.
Den
eneste — absolut eneste —• gyldige tilmel
ding til ræven er aflevering af deltagerkort.
Points: Tilmelding i 1. minut efter anden ud
sendelse 150 points, faldende med 1 point
pr. minut, dog mindst 1 point pr. jæger.
Der er præmier til såvel jæger som obser
vatør.
Deltagerkort a 10 kr. for begge jagter kan
fås hos OZ8NO, Poul Nielsen, Abigaelsvej
34, Odense, tlf. 11 90 47. Den 18. juni kan
deltagerkort desuden fås hos OZ7HJ, som
vil være på parkeringspladsen foran kirken
i Ringe mellem kl. 21 og 22.
Efter jagten om søndagen samles jægerne på
Ørbæk kro, hvor vi spiser den medbragte
mad. Efter spisningen er der præmieudde
ling.
NB! Ræven ligger ikke i hus, så pse — vis
hensyn til privat ejendom. Og desuden:
OVERHOLD FÆRDSELSLOVEN!
God jagt og på gensyn.
Odense-afdelingen.
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NYE MEDLEMMER
7632 - Finn Gottrup Nielsen, V. Kyhns alle 4, Høj
bjerg.
7633 - Poul Troest, Lyngvej 4, Jyderup.
7634 - Jens Chr. Rossen, Gildegade 5, Aabenraa.
7635 - Jan Rubin, Myrtoften 33, Gentofte.
7636 - Jens Ove Nielsen, Birkevej 7, Viborg.
7637 - Preben Hansen, Holmevej 102, Søborg.
7638 - Christian Zeemann, Pilevænget 16, Lyngby.
7639 - Frk. Anne Boesen, Ryvangs alle 77, Hellerup.
7640 - Erling Rasmussen, Steenbachsvej 2, Odense.
7641 - Rud. Petersen, Kontorvej 59, Søborg.
7642 - Frk. Kirsten Nyberg, Kajerødvej 5, Birkerød.
7643 - OZ5RI, Jens Nielsen, Ø. Vamdrup, Vamdrup.
7644 - Steen Olufsen, Ørevadsvej 32, København NV.
7645 - Eli Tonsberg, Ramme.
7646 - OZ7JV, Jørgen Villumsen, Nørre alle 75/671,
København 0.
7647 - N. P. Andersen, Grønnemose alle 91, Søborg.
7648 - Johs. Bryder Nielsen, Glentevej 9, Randers.
7649 - Niels S. Gundestrup, Jørgensgaard 44,
Aabenraa.
7650 - Finn Iversen, Jyllandsgade 21, Brønderslev.
7651 - Harry Jørgensen, Grøngrøft, Felsted.
7652 - Henning Fritz Dalin, Stærevej 8, 3., Køben
havn NV.
7653 - Frands Jacobsen, Silkeborgvej 64, Aarhus.
7654 - Robert Filipsen, Kongensgade 26, Christians
feld.
7655 - Erik Knudsen Rauff, Tværgade 1, Aabenraa.
7656 - Ebbe Petersen, Esromvej 59, 1., Helsingør.
7657 - B. Jacobsgaard, Ahlgade 5, Holstebro.
7658 - Heinrich M. Amdersen, Søndervej 40,
Ballerup.
7659 - Kjeld Christiansen, Egernsund.
7660 - Viggo M. Olsen, Fredensvej 28, Bjerringbro.
7661 - Per Jønson Wellin, Kongebrogade 22, Kolding.
7662 - L. P. Michaelsen, Jacob Danefærdsvej 15, st.,
København V.
7663 - Mogens Hensbo, Bygholmvej 11, Vanløse.
7664 - Jimmi Batiste, Reventlowsvej 66, 3., Odense.
7665 - Max H. Christiansen, Tingstrupvej 52,
Thisted.
7666 - Anker H. Petersen, Tingsted.
7667 - Stig Børge Bentsen, Birkholmsvej 12, Virum.
7668 - CFP 1602, Christensen, Sek. A. Sydjydske
CF kolonne, Haderslev.
Atter medlem.
3398 - OZ3AL, H. P. Lassen, Primulavej 19, st.,
Næstved.
5458 - Jørgen Andersen, Husmandsvej 17, Taastrup.
7124 - OZ6LS, L. T. Svane, Skelvej 13, Ny Fløng,
Hedehusene.

QTH-RUBRIKKEN
298 - OZ7SS, Niels L. Ibsen, Baunevang 34,
Brønshøj, lokal.
1380 - Hans Daugaard, Estherhøjvej 23, Asnæs,
ex Fårevejle.
2307 - OZ2GR, Knud E. Rasmussen, Frederiksborgvej 88, 1., Roskilde, ex Glostrup.
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3083 - OZ3SN, Svend Nielsen, Holstedvej 11, Bolbro,
ex Odense.
3602 - OZ3IM, Ib Møller, Hørsholmvej 59, Rungsted
Kyst, ex Hørsholm.
5586 - OZ5VA, Vagn Aagesen, Færgelandet, Nak
skov, ex Melby.
5999 - I. Troelstrup Nielsen, Kallerupvej 24, Hede
husene, ex Horsens.
6073 - OZ8SJ, Sigvald Jensen, Sønderskovvej 13,
Frederiksberg, Sorø, lokal.
6114 - Erling R. Lund, Burmeistergade 25, 2. th.,
København K., ex Lamdrup.
6248 - OZ2NB, Niels Brorsen, c/o Eichel, Amager
brogade 7, 3., København S., ex Gentofte.
6329 - OZ4AI, J. Abildtrup, Lovbyvej 16, Horsens,
lokal.
6493 - Erhardt Nielsen, Louisegade 11, 4., Aalborg,
ex Hadsund.
6932 - OZ3XW, Per Wesley Hansen, Carl Baggers
alle 3, Fruens Bøge, ex Nykøbing F.
7041 - H. O. Konnerup Møller, Langenæs alle 49, st.,
Aarhus, lokal.
7053 - Bent Djurskov, PBS, Grønnegade, Næstved,
ex Valby.
7168 - Poul M. Vorbjerg, Korssiggaard, Kolind, ex
Hjortshøj.
7202 - OZ2CA, Jørgen Carlsen, Munkholmvej 61,
Holbæk, lokal.
7460 - Kurt Grumløse, Svebølle, ex Kagerup.
7577 - Axel Mortensen, „Grandskiftegaard", Aversi,
Haslev, ex Hyllinge.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Kbh.,
Søborg, tlf. 98 13 01. (Hertil sendes teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 V.
Næstformand: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI
Hasseris, Alborg, tlf. 3 53 50.
Kasserer: OZ3FM.Emil Frederiksen,Nørretorv 15,Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej
201, Kbhvn. NV., tlf. Søborg 4587.
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.
Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111,
Randers. Hertil sendes anmodning om DR-nummer.
QSL-centralen:
EDRs QSL-central, V/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6.
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 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedrørende amatør-radiosende tilladelser.
Nye tilladelser:
B
B
C

OX3RA, 2640,
H. Rasmussen, Julianehåb (tidligere OZ2HR).
OZ3PH, 7314,
Thorkild Clausen, Østerbrogade 30, Kolding.
OZ5GS, 7392,
Gert Mogens Stærkind, Københavnsvej 100 B,
Roskilde.
C OZ6GJ, 7211, Gunnar Immanuel Jensen, Marievej 31, Holbæk.
C OZ6PW, 7082, Poul Vilhelm Hovedskou, Tebbestrupvej 46 B,
Vorup pr. Randers.
B
OZ8PB, 6674,
Povl Vilhelm Balling, Vald. Sejrs Vej 23,
Holbæk.

Inddragelser:
B OZ1CA,
C. A. J. Harders, Irisvej 21, Middelfart.
B OZ1CM, M. J. Christensen, Skolegade 86, Herning.
B OZ1J, V. J. Jensen, Gothersgade 13, 2., Viborg.
B OZ1LB, L. Bjørnkjær, Provstebakken 16, Århus.
C OZ1ZO,
K. Carstensen, Jens Baggesensvej 56, II, Århus.
B OZ2AE,
Å, Nielsen, Classensgade 68, 4., København
Ø.
B OZ2B, J. Berg, Kramsvad 15, Lyngby.
B OZ2HR, H. Rasmussen, Stenmaglevej 22, Brønshøj (nu
OX3RA).
B OZ3TJ, T. Johnsen, „Åsholm“, Sdr. Bindslev, Bindslev.
B OZ4R, O. Petersen, Ole Suhrs Gade 7, 4. th., København K.
B OZ5BX, A. B. Hansen, Sønderalle 8, Videbæk.
B OZ5IP, J. L. Pedersen, Christiansdalsvej 80, Nakskov.
B OZ5MB, K. Braun, Nørrekær 12, 10, Valby.
A OZ6BS, B. Strandtoft, Damhusvej 8, Helsingør.
B OZ6HH, H. T. Høgsfort, Vestergade 28, Hammel.
B OZ6N, M. C. Aa. V. Andersen, Gerbrandsvej 6, 2., Køben
havn S.
B OZ6RS, S. R. Nebelong, Tornestykket 3 A, Vanløse.
B
OZ7BS,
V. B. Søgaard, Ålegårds mark,
Fjerritslev.
B
OZ7BG, A. G. Bertramsefl, 'Møllevej 10
B, Kolding.
B OZ7OE, O. Enkegaard, Lundtoftegade 97, 1. tv., København N.
B OZ7P, A. Munch, Alleen 79, 1. th., Kastrup.
B OZ7S, S. C. Hinrichsen, Munkegårdsvej 19, Søborg.
C OZ8JX, J. J. Petersen, Formosavej 9, København S.
B
OZ8YY,
C. B. Pedersen, Tinghøjvej 21,
Søborg.
C OZ9BK, B. Kristensen, Vester Altanvej
30, III, Randers.
B
OZ9BX,
B. Malmgart, Jernbanevej 109,
Silkeborg.

Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ2PC, C. G. Petersen, Otto Mallingsgade 7, 3. tv., Køben
havn O.
B OZ3XW, P. W. Hansen, Carl Baggers alle 3, Fruens
B OZ4OL, S. E. Olsen, „Vildmosegård“ pr. Bandholm.
B OZ6HM, M. Andersen, Leonisgade 10, Viborg.
B OZ6ML, H. M. Leest, Dragsbækvej 12, Thisted.
B OZ8HT, H. A. Petersen, „Vestklrk", Vossevangen, Tjæreborg.
B OZ9PB, fru B. M. Petersen, „Vestkirk“, Vossevangen,
Tjæreborg.

Ændring fra kategori B til kategori A:
A OZ4TH, B. Thomassen, Morten Reenbergsgård, Stege.

Bøge.

