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BIRD-CAGE antennen, nogle sammenligningsmålinger

Ved OZ7G, Gerhard Hansen.

Den også i danske radioamatørkredse kend
te engelske antennekonstruktør, G4ZU, Dick 
Bird, har for nylig anvist konstruktionen af 
en ny retningsantenne med højt gain, afledet 
af den kendte Qubical Quad-antenne. Hans 
nye konstruktion er elegant og har en mæng
de konstruktive og rent antennemæssige for
dele fremfor f. eks. 3 element beam-antennen. 
I en artikel i CQ, april 1960, side 40 p. p., be
skriver G4ZU sin nye antenne, der i korthed 
konstruktivt går ud på, at elementerne, an
tenne og reflektor i en Quad, bukkes 90 gra
der, således at de øverste og nederste dele af 
en Quad’s to kvadratelementer kan samles — 
isoleret fra hinanden — på en lodret stålmast.

Han angiver et højere gain end en alm. 
Quad-antenne, et bedre frontbagstrålingsfor- 
hold samt følgende fordele: ingen vandrette 
eller skrå bomme, der kan indflyde på ret
ningsstrålingen, ingen isolatorer på høje 
spændinger. Der er anvendt aluminiumrør i 
øverste og nederste del af elementerne med 
bedre strømforhold og lavere tab. Feeder, ca. 
55 Ohm, kan lægges ind i den hule stålmast 
og opnår herved strålingsfrihed og bedre 
balance. Antennen giver som Quad-antennen 
meget lav udstrålingsvinkel og herved fin 
virkning på DX på de højere frekvenser.

Drejningsradius for Cage-antennen er 
mindre end de fleste vandret polariserede 
retningsantenner, idet den for:

14 MHz er ca. 2,6 meter 
21 MHz er ca. 1,95 meter 
28 MHz er ca. 1,3 meter

Højden mellem de to planer af aluminium
rør er:

for 14 MHz 5 meter 
for 21 MHz 3,9 meter 
for 28 MHz 2,5 meter 

og antennen ligner navnet Bird Cage — om
kredsen af et fuglebur.

G4ZU angiver i sin artikel en række yder
ligere fordele ved Cage-antennen. Således er 
det ret let at forsyne f. eks. en 28 MHz-anten- 
ne eller en 14 MHz-antenne med passende 
længder af stubs og herved opnå nogen an
tennevirkning på halv frekvens (d. v. s. på 
7 MHz for en 14 MHz-antenne o. s. v.) på 
linie med G4ZU’s forskellige retningsanten
ner til multi-bånd-anvendelse.

G4ZU har anmeldt patent på sin nye kon
struktion. Tidligere har der dog været en del 
antenner fremme med samme idé — som 2- 
element retningsantenner, idet f. eks. de 
kendte engelske (lodret polariserede) ret
ningsantenner til TV, af form som et kors 
med skrå arme, principielt er indrettet på 
samme måde som G4ZU’s antenne, idet kor
sets arme her består af 90 grader bukkede 
elementer, henholdsvis antenne og reflektor.

Nogle målinger på forskellige antenner 
med særligt henblik på Quad- og Cage-anten 
nen.

Desværre har jeg ikke haft til til at bygge 
en Cage-antenne for de almindelige bånd, 
selv om lysten ikke har manglet. En 21 MHz- 
antenne af Cage-typen fylder jo næsten intet,
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og der er ingen tvivl om, at G4ZU har ramt 
rigtigt igen med sin nye konstruktion. Til 
belysning af problemerne har jeg rigget min 
gamle måleopstilling op for antenner, idet 
målingerne er udført på 70 cm-båndet med 
en opstilling, som fremgår af fig. 1 og af foto
grafiet af opstillingen (med en Cage-antenne 
i toppen).

afstanden mellem senderantenne og anten
nen, som skal måles, skal være ca. 140 cm 
eller lidt mere (d. v. s. godt 2 hele bølgelæng
der). Målestedet skal være et ret stort rum, 
frit for alt for mange ledninger og metal
genstande, der vil kunne influere på målin
gerne ved tilbagestråling.

måleobjekt (.her en foldet dipol)

Fig. 1.

Øverst på måleopstillingen indsættes den 
antenne man ønsker at måle på. Under til
slutningspunkterne ligger 2 stk. 30 cm læng
der af 3 mm Cutråd, som midtvejs i en af
stand af 8 cm (Vs 2) har to afstemte stubbe, 
hver ca. 25 cm lange og forsynet med glide- 
kontakter af fosforbronce. Afstandene mel
lem de nævnte match-tråde er ca. 18 mm. 
Nederst går trådene til 2 dioder (1N21 ell. 
lign.), hvor UHF-effekt omsættes til målelig 
strøm og spænding over et 0,5 mA max. milli- 
amperemeter, via 2 UHF-filterspoler (12 vind. 
monteringstråd, 5 mm inderdiameter, samt 
2 keramiske kondensatorer). Det hele er pla
ceret lodret op over en stor gradskala, således 
at drejning om den lodrette akse kan ind
stilles og aflæses i grader. Opstillingen kræ
ver, at der måles på antenner, som er foldede 
eller har elektrisk forbindelse som det drevne 
element i Quad-antennen. Ved hjælp af de to 
afstemmelige stubbe er det muligt på enhver 
antennetype med nogenlunde normal tilpas
ningsmodstand at tilpasse til ca. optimal til
pasning, såvel for antenne som for målemod
tager.

Opstillingen „bestråles“ fra en lille sender, 
ca. 1 W output, på 70 cm bølgelængde (ca. 
435 MHz) over en 2- eller 3-element antenne,

Fotografi af opstillingen med en Cage-antenne 
i toppen.

Når man skal kigge på noget nyt, sammen
ligner man ofte med noget kendt. Det var 
derfor naturligt først at måle på: en foldet 
dipol, en god 2-element-antenne og en god
3-element antenne. Måleopstillingen må ju
steres meget omhyggeligt, idet man ved 
hjælp af en godt stiv akkumulator, et volt
meter og det milliamperemeter, der skal be
nyttes i måleopstillingen — samt et par va
riable modstande — måler diodesystemets 
strøm-spændingskarakteristik. Herved opnår 
man at kunne tegne kurver op for volt contra 
strøm, og kan yderligere udregne og indlæg
ge en Watt-kurve samt forskellige db-kurver.

Nedenstående måleresultater viser en serie 
af målinger med resultater i Volt, idet resul
taterne angiver middeltal af drejning fra op
timal spænding (0 grader) gennem minimum 
(90 grader) og gennem bagstråling (til 180 
grader) henholdsvis venstre og højre rundt. 
Der er taget middeltal, idet der altid vil være 
nogen —- dog ikke ret stor — skævhed på 
grund af indvirkning af stubbe og match
system (selvom det er anbragt lodret ned og 
med sidestubbe i centralplanet).
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I litteratur om antenner angives det, at en 
2-element antenne maksimalt kan bringes til 
at give gain på 5,4 gange en dipols gain, og 
at en 3-element retningsantenne kan give 8,3 
gange en dipols gain. Dette blev efter en del 
puslen med længder og afstande omtrentlig 
opnået for 2-element antennen, men kunne 
ikke opnås for 3-element antennen.

De tre første kolonner viser resultater af 
målinger på de nævnte 3 antenner. Derpå 
blev den foldede dipol bukket 90 grader (set 
ovenfra), og en måling blev udført med resul
tat som i kolonne 4. Man ser en svag retnings
virkning, men ikke nogen forbedring i maksi
mal stråling. Der blev derpå anbragt en 90 
grader tilbagebukket reflektor bag den frem- 
ad-bukkede foldede dipol, med afstande mel
lem vinkelspidserne på ca. 25 mm. Resultater
ne i kolonne 5 viser, at sådan kan man også 
lave en 2-element beam med lidt lavere opti
mal forstærkning, og med pæn front/back
ratio., denne antenne svarer til den oven
nævnte TV-antenne, der ligner et X.

cal Quad i b med maksimale data, og c viser 
den omtalte engelske TV-antenne i „røntgen
billede), hvis type svarer til den 2-element 
antenne, der er målt som i kolonne 4.

Quad element  
bukkel  90° Bird-  Gage  

G4ZU angiver ca.
6,5 dB gain over dipol

Fig. 4.

Fig. 4 a viser et 90 grader bukket drevet 
element i en Quad-antenne, og fig. 4 b viser 
det teoretiske billede af en Bird Cage-anten
ne, og fig. 5 viser den praktiske udformning 
med de bukkede elementer øverst og nederst. 
anbragt isoleret fra masten (trækors- eller 
-plader) og forbindelsestrådene (2 mm kob
bertråd) mellem elementernes ender.

Målingerne på Quad-antennen fremgår af 
kolonne 5 og 6. Det ses, at det drevne element 
i en Quad giver lidt mere gain end en foldet 
dipol, hvilket jo skyldes, at Quad-antennen 
må opfattes som to dele af halvbølgeantenner 
i en (lidt ringe) afstand fra hinanden med et 
deraf afledet større gain og en lidt fladere 
udstråling. Endelig ses målingerne af en Bird

Fig. 2.

Nogle figurer til belysning af problemerne.

Det er altid rart at have figurer at kigge på, 
når ting skal diskuteres. I fig. 2 a-b-c ses de 
tre kendte antennetyper med deres maksimal 
data angivet. Fig. 3 viser det drevne element 
i en Quad-antenne i a, og en almindelig Qubi-

Fig. 3.

Fig. 5.

Cage-antenne i kolonnen yderst til højre. 
Såvel Quad-antennen som Cage-antennen 
blev fremstillet af 3 mm aluminiumtråd, og 
afstandene mellem vinkelspidserne i Cage- 
antennen var 25 mm. Reflektoren var for
synet med stub, der blev kortsluttet med 3 
mm tyk ledning af blød kobbertråd, stub
længden blev justeret til et punkt ca. midt 
imellem bedste front udstråling og bedste 
front/back-punkt. Ved bedste frontstråling
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gav Cage-antennen det samme som Quad- 
antennen, men havde dårligere front/back
forhold. Dette forhold kan pines meget langt 
ned, mindst til 24 db ned, men det går en del 
ud over frontstrålingen. Med kendskab til 
placeringen af stubbenes indstilling i måle
opstillingen kan det ses, at Cage-antennens 
tilpasningsmodstand ligger noget lavere end 
Quad-antennen (der ofte angives til ca. 120 
Ohm for antenner med 0,2λ spacing som her 
benyttet).

Ved hjælp af strøm-spænding og wattkur
verne samt en regnestok er de forskellige 
antennetypers udstrålingsdiagrammer udreg
net og angivet i fig. 5, idet de almindelige an
tenners (halve) strålingsdiagram ligger til 
venstre, og Quad- og Cage-antennernes ligger 
til højre. Der er som målestok for diaram
merne anvendt db-skala, hvilket bringer dia
grammerne til at se lidt bredere ud, men som 
bedre giver oversigt over deres virkning. Den 
foldede dipol og Quads drevne element giver 
lidt mere på bagsiden end på forsiden (hvilket 
er målefejl), og 2- og 3-element antennernes 
diagrammer er pæne med godt F/B-forhold. 
Quads drevne element giver lidt mere gain 
end dipolen, med en lidt anden facon, og 
Qubical Quad ligger ganske tæt ved 3-elem. 
beam antennens optimalstråling med et lidt 
bredere frontdiagram og bagstrålingen som 
en fiskehale. Bird Cage-antennen lå lige

under Quad i stråling fremover har et lidt 
smallere diagram og en lidt mindre fiskehale 
som bagstrålingsfigur.

Nogle praktiske data for konstruktionen af 
en Cage-antenne.

G4ZU angiver i sin omtalte artikel, at det 
drevne element — helt rundt — skal være ca. 
2 % kortere end den tilsvarende hele bølge
længde. De vandrette elementer (aluminium
rør) skal være nær 1/8 bølgelængde fra 
masten og ud, og de lodrette tråde (2 mm 
kobbertråd ell. lign., ikke kritisk) skal være 
1/4 bølgelængde. Længderne kan justeres dels 
ved at flytte trådene lidt ud og ind nær 
enderne af de vandrette elementer dels ved 
afkortning. Han giver i øvrigt ikke eksakte 
dimensioner eller andre konstruktive data.

Jeg vil efter mine målinger mene, at det 
drevne element kan være nøjagtigt lig med 
eller måske et par °/o længere end 1 bølge
længde. Som feeder anvendes 55 Ohm Coax 
(eller 72 Ohm, der sker ikke meget ved en 
lille tilpasningsfejl), der anbringes op gen
nem den hule mast (stålrør) og går gennem 
en træprop øverst til det øverste drevne ele
ments to inderender. Nederst skal disse sam
les ved en god metallisk forbindelse, f. eks. 
ved at rørene klemmes flade og samles med 
bolte og et par lidt svære aluminiumlasker. 
Reflektoren angiver G4ZU til ca. 5 % læn
gere end det drevne element, inclusive stub
længden x2. Jeg kan ikke lide stubtrimning i 
Quad-antenner og vil mene, at man bør lave 
de øverste og nederste arme så lange, at re
flektoren i samlet længde bliver ca. 10 °/o 
længere end 1 bølgelængde. I tilfældet brug 
af stub bør denne sættes nederst og føres iso
leret langs masten. Øverst skal de to reflek
torrør samles på samme måde som angivet 
for nederste del af det drevne element.

Jeg vil tro, at man kommer lettest over 
problemet ved at anbringe de to antennepla
ner på masten ved at lave 2 stk. beslag i form 
af en ret lille rund plade med et hul svarende 
til masten og svejse pladen til en stump rør, 
der kan gå ned om masten og her skrues på 
i rette afstand. På denne plade skrues en 70 
cm „juletræsfod“ af paraffinkogt fyrre- eller 
asketræ, og herpå anbringes elementerne med 
passende beslag, skruet i træet. Man skal 
ikke gå for tæt på masten med de inderste 
ender af elementerne; der må gerne være en 
afstand mellem spidserne eller ombukninger
ne, fra drevne element til reflektor, på 25 cm 
for en 28 MHz-Cage-antenne. Det er sikkert 
en fordel ikke at bruge for skarpe bøjninger, 
hellere en pæn runding i 90 grader vinklen.
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5-bånds sender uden multiplikatortrin

Af OZ6NF.

Princippet i flerbåndssendere medfører 
sædvanligvis brug af klasse „C“-trin til at 
doble eller flerdoble frekvensen. På grund af 
disses store indhold af harmoniske er faren 
for TVI på grund af disse trin stor. Endvidere 
er disse sendere uanvendelige til ESB.

Det følgende sender-diagram er udarbejdet

ud fra kravene: Mindst mulig TVI og mulig
hed for anvendelse af ESB. Den arbejder 
efter de samme principper, man anvender i 
modtagere af „super“-typen, blot er det her 
signaler, der er væsentlig større. Der sker 
følgende: Man frembringer et 80-meter signal 
på ½—1 Volt, som, ved anvendelse af sende-

Ant

* Vgi

Det skulle være interessant at få data frem, 
f. eks. for en 21 MHz-Cage-antenne, hvis 
nogen har lyst til at bygge en sådan. Kon
struktionen er teknisk set elegant, og der er

ingen tvivl om, at den er effektiv som ret
ningsantenne. Det skulle kunne gå at bygge 
to antenner inden i hinanden, f. eks. 28 og 21 
MHz-antenner.

Venlig hilsen OZ7G.

Tabel for måling af forskellige antenner.

Måle- 
obj ekt 

----->

½λ 
dipol

2 elem. 
beam

3 elem. 
beam

½λ 
dipol 

bukket 90 °

2 elem. 
beam 

begge elem. 
bukket 90 °

Quad
drevne
elem.

Quad 
2 elem. 

0,2 X

Bird
Cage

antenne

  Grader Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt

0 0,46 0,75 1,0 0,45 0,72 0,49 0,96 0,92
20 0,41 0,68 0,86 0,41 0,67 0,45 0,88 0,84
40 0,29 0,43 0,48 0,33 0,33 0,34 0,62 0,60
60 0,18 0,22 0,18 0,23 0,20 0,23 0,30 0,27
80 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08

100 0,06 0,06 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,06
120 0,18 0,11 0,10 0,17 0,17 0,24 0,12 0,12
140 0,30 0,15 0,12 0,28 0,15 0,36 0,20 0,18
160 0,43 0,20 0,15 0,32 0,11 0,48 0,18 0,15
180 0,49 0,22 0,20 0,33 0,20 0,52 0,16 0,12
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ren på 80-meter, forstærkes og fødes til PA~ 
trinet. Ved anvendelse på eet af de andre 
bånd blander man 80-meter signalet med et 
signal fra en krystaloscillator på en passende 
frekvens inden forstærkningen. Idet både 
blanderen, forstærkeren og PA arbejder line
ært, er der mulighed for på en simpel måde 
at anvende de modulationsarter, man ønsker, 
idet man blot modulerer 80-meter signalet. 
Endvidere sikrer den lineære drift af rørene, 
at dannelse af harmoniske praktisk talt und
gås, således at TVI-problemet forenkles be
tydeligt. Senderen kan betragtes som bestå
ende af to dele, nemlig den „ædle del“, hvor 
80-meter signalet frembringes og evt. modu
leres, — og resten af senderen, hvor 80-meter 
signalet bliver converteret op til det ønskede 
bånd og forstærket.

anvende en modulator til den ønskede modu
lationsart mellem B og resten af senderen.

A: Den variable oscillator er af Vackar- 
typen, og bestryger frekvensområdet 2,9—3,5 
MHz. Bufferrørets anodekreds bør have re
sonans på 450 kHz. ESB-signalet fødes med 
en link ind på midten af spolen, hvortil man 
f. eks. kan anvende en 700 uH sektionsviklet 
drosselspole. Man fordeler da linkens vindin
ger i de to tomme rum på begge sider af den 
midterste sektion. Den balancerede anode
kreds afstemmes til 3,7 MHz. Ved at tilføre 
lavfrekvens til katoderne på den balancerede 
blander, vil man få moduleret VFO-signalet 
til DSB. VFO’en skal da kunne varieres over 
området 3,35—3,95 MHz.

B: VFO’en bestryger her frekvensområdet 
3,35—3,95 MHz. For at få uskadeliggjort de

Diagrammet:
Den „ædle del“ er vist i to udgaver A og B, 

hvor A kan anvendes i forbindelse med en 
ESB-exciter med output på en fast frekvens, 
f. eks. 450 kHz. Med A kan man desuden på 
en let måde frembringe DSB. B er en almin
delig VFO med buffertrin, hvortil man kan

harmoniske fra oscillatoren, anvendes et fil
ter mellem bufferrøret og selve senderen, 
som tillader 80-meter signalet at slippe igen
nem, men dæmper de harmoniske med mindst 
50 db. Desuden reducerer det signalets ampli
tude til ½—1 Volt, således at blanderrøret 
ikke overstyres.

Det frembragte 80-meter 
signal føres til blanderrøret 
ved hjælp af en kreds af
stemt til 3,7 MHz. Linken 
skal kobles så hårdt til spo
len, at man opnår en kob
ling svarende til mindst kri
tisk kobling. Blanderrørets 
anodekreds kan skiftes, så 
man opnår resonans på det 
ønskede bånd. Disse kredse 
bør anvende så lille kapa
citet som praktisk muligt, 
dog kan der tillades større 
kapacitet på de lave bånd 
end på de høje.

178



Krystaloscillatoren anvender et overtone
krystal slebet til en grundfrekvens på 3,5 
MHz. Den kan svinge på tre frekvenser, nem
lig 10,5, 17,5, 24,5 MHz, alt efter hvilken af 
frekvenserne, anodekredsen er afstemt til. 
På 80-meter slås oscillatoren helt fra, og 
blanderrøret virker som almindelig forstær
ker. På 40 meter stilles oscillatoren til at 
svinge på 10,5 MHz, og blanderens anode
kreds udvælger differensfrekvensen mellem
10.5 og 3,5 = 7,0 MHz. Variation af VFO’en 
fra 3,5 til 3,35 MHz vil da dække 40 meter 
båndet. På 20 meter udvælger blanderens 
anodekreds sumfrekvensen mellem 10,5 og
3.5 = 14,0 MHz. Variation af VFO’en fra 3,5 
til 3,85 MHz vil dække 20 meter båndet. På 
lignende måde anvendes krystallens 5’ og 7’ 
overtonesvingning til henholdsvis 15 og 10 
meter. Desværre er man ikke med denne 
VFO i stand til at dække hele 10 meter bån
det, men man har til gengæld god båndspred
ning på alle bånd.

Det af blanderen frembragte signal for
stærkes i det efterfølgende rør, som kører i 
klasse „A“ dels for at undgå forvrængning af 
signalet, og dels for at få størst mulig for
stærkning, hvilket er påkrævet på dette sted. 
Signalet kobles via et båndfilter over på 
styregitteret af PA-røret, hvis anodekreds er 
udformet som et pi-led for at opnå en simpel 
måde til båndskift, og for at udnytte dettes 
gode egenskaber med hensyn til undertryk
kelse af harmoniske. Der skulle være for
stærkning nok i forstærkertrinet til, at man 
som PA-rør kan anvende 807, RL12P35, 
QE05/40(6146) eller lignende. Det skal ved 
ESB og DSB køre i klasse „AB1“.

Nøgling kan f. eks. gøres ved at gitter
blokere blanderrøret, hvorved udgangsfre
kvensen fjernes effektivt. Man kan også 
standse den ene af oscillatorerne ved gitter
blokering eller katodenøgling, men dette vil 
muligvis influere på frekvensens stabilitet. 
Ved disse nøglingsmetoder er det muligt at 
anvende fuld BK.

For at undgå forvrængning af et moduleret 
signal, er det vigtigt at sørge for, at der ikke 
flyder nogen styregitterstrøm, hverken i for
stærker- eller PA-trinet. Skulle det indtræf
fe, må man nedsætte forstærkningn i et tid
ligere trin i opstillingen. Dersom man kører 
CW, FM eller PM, eller AM-modulerer PA- 
trinet, kan gitterstrøm naturligvis tillades.

Da der i senderen anvendes trin med stor 
forstærkning, meget større end den, man er 
vant til fra klasse„C“ trin, bør man lægge 
vægt på en højeffektiv afskærmning af de 
enkelte trin fra hinanden. Endvidere bør man

ved monteringen følge de gængse metoder til 
forebyggelse af TVI.

Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at 
denne opstilling og beskrivelse kun er at be
tragte som et forslag, idet den ikke er lavet 
på grundlag af en eksisterende sender. Dog 
er de enheder, hvoraf den er sammensat, gen
nemprøvede opstillinger.

OZ5B fylder 50 år

Den 25. juli fejrer OZ5B, Preben, sin 50 års fød
selsdag, og vi er mange, der sender ham vore 
bedste ønsker på selve dagen og for tiden fremover. 
Jeg ved, at 5B, som den beskedne natur han er, ikke 
bryder sig om at blive draget frem i rampelyset, 
men det skal dog siges, at han gennem hele sin 
amatørtid har vist den sande idealistiske indstilling 
til vor forening og dens arbejde.

Mange amatører har hos 5B hentet råd og vej
ledning, da han altid er parat til at stille sin er
faring og kunnen til rådighed. Ved siden af eksperi- 
mentering med konstruktioner har 5B viet det 
meste af sin tid til DX-Arbejdet på de højfrekvente 
bånd, hvor specielt 10 meter er hans store interesse, 
og hvor man altid kan finde ham, når der er condi- 
tions.

5B og XYL, Maja, er bortrejst på fødselsdagen til 
Bornholm, hvor dagen fejres. Til lykke endnu en
gang Preben og held og lykke i tiden, der kommer.

O. J.

Rettelse til OX3BL’s artikel om differen- 
tialnøgling i OZ for jan. 1960.

I artiklen er fig. 4 og 5 desværre blevet 
ombyttet under ombrydningen.
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Hvilken værdi bør komponenten have?

OZ2MI.

I norsk amatør radio har jeg set denne artikel, 
som jeg mener vil være til gavn for mange 
begyndere, derfor bringes den her.

Du har sikkert undret dig over, hvordan en 
konstruktør er nået frem til netop den værdi 
på den komponent i et apparat! Hvorfor er der 
nu til tilsyneladende samme formål brugt for
skellige værdier i apparatet? Du har måske 
overvejet: »kan jeg erstatte en komponent med 
en anden værdi?«

Komponentværdier er faktisk kun kritiske få 
steder i sendere og modtagere, og det er muligt 
at lave to sendere, som arbejder ens, men lavet 
af komponenter med forskellige værdier.

Vi skal se lidt på, hvordan nogle af de almin
deligste komponenter virker, og hvor man kan 
vælge anden komponent.

Kondensatorer.
En kondensator bruges sædvanlig til at spærre 

for jævnstrøm, medens en eller anden veksel
strøm skal passere. I radiokoblinger kan det 
blive nødvendigt at kortslutte for vekselstrøm 
over visse dele af et kredsløb, hertil bruges 
»bypass«- eller afkoblingskondensatorer, f. eks.
1) hvor anodespænding tilføres de forskellige 
trin for at forhindre højfrekvens eller tone
frekvens i at komme i ensretteren eller strøm
forsyningen. F. eks. 2) en modstand skaffer det 
ønskede spændingsfald for jævnstrømmen, men 
det er uønsket for vekselstømmen. En konden
sator kobles da parallelt med modstanden. I 
fig. 1 er der flere eksempler på sådanne afkob
lingskondensatorer: Cl, C2, C5, C7.

Kondensatorerne er gerne påstemplet en 
»arbejdsspænding«, der fortæller dig den højeste 
jævn- eller vekselspænding, du bør tillade dig 
at udsætte dem for. Brug aldrig en kondensator 
med mindre arbejdsspænding end den, der er 
opgivet i diagrammet. Desværre er den ofte ikke 
opgivet, men saa maa man tænke sig om og 
undersøge, om det er anode-, gitter-, gløde- eller 
anden spænding, der skal ligge over konden
satoren.

En afkoblingskondensators værdi er ikke kri
tisk på hele området fra 3,5 til 30 Mc. Sædvan
ligvis bruges 0,01 til 0,001 (10.000 til 1000 pF).
Hvis du bruger en, der er meget større end 0,01 
jaF, får du to problemer: 1) Den har sandsynlig
vis stor selvinduktion, og vil derfor ikke virke

som effektiv leder for den vekselstrøm, den var 
bestemt for. Se i øvrigt sidst i denne artikel.
2) Den vil tage mere plads end nødvendigt.

I VHF-apparater bør man bruge kondensa
torer specielt lavet til dette formål. De ældre 
typer glimmer- og papirkondensatorer er ikke 
egnet, selv om de kan have rigtigt påtrykt 
værdi. Man bør bruge de små skiveformede 
kondensatorer her eller evt. gennemførings
kondensatorer. De behøver sjældent være større 
end 5000 pF, og selv denne værdi bruges kun 
til 50 og 144 Mc-båndet. Til endnu højere fre
kvenser behøver man endnu mindre konden
satorer. Grunden er, at de højere kapacitets
værdier har større selvinduktion og større 
dimensioner. Det er vigtigt at holde lednings
længden kortest mulig ved VHF-arbejde, og 
det vil være umuligt ved brug af svære kon
densatorer.

Ved BCI og TVI må en speciel afkoblings
teknik tages i brug. Det er for meget at komme 
ind på her, og jeg henviser til EDR’s håndbog 
1960, kap. 18.

Der er endnu en faktor at tage hensyn til, 
når en afkoblingskondensator skal vælges. Der
som HF-kredsen, der skal »kortsluttes«, også 
indeholder tonefrekvens, f. eks. en moduleret 
forstærker, må man være på vagt og under
søge, om det er både høj- og lavfrekvensstrøm 
eller kun højfrekvensstrømmen, man vil have 
ledet gennem kondensatoren, og værdien vælges 
naturligvis derefter. I sidste tilfælde er sæd
vanligvis 2000 pF den største værdi, man bør 
bruge.

Koblings- og spærrekondensatorer.
En spærrekondensator (»blocking«-) bruges 

til at lede højfrekvens- eller tonefrekvensstrøm
me fra en kreds til en anden og samtidig isolere 
den ene af kredsene fra jævnspænding, som er 
til stede i den anden. I fig. 1 C3, C4, C6. Kob
lings- og spærrekondensatorer udfører i grun
den det samme, og de to betegnelser kan bruges 
om hinanden. Forskellen er bare, at spærre
kondensatoren er en speciel anvendelse af kob
lingskondensatoren derved, at den skal spærre 
for jævnstrøm, som kan være skadelig for en 
af kredsene. Spærrefunktionen er ikke altid 
nødvendig, og i mange tilfælde sættes konden
satoren ind, selv om en jævnstrøm ikke er til 
stede.
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Kapacitetsværdier og spændingsbegrænsning 
er de samme som for afkoblingskondensatorerne. 
Men man må nu også tage hensyn til visse 
mindste-værdier. I området 3,5 til 30 Mc er 
mindsteværdien gerne ca. 100 pF, så hvilken 
som helst værdi mellem 10.000 og 100 pF kan 
tillades på de steder, som er vist i fig. 1. Man 
kan nok en enkelt gang støde på steder, hvor 
der er opgivet en kritisk værdi, og da må man 
naturligvis rette sig derefter.

Fig. 1.

skrevet, medens derimod en lavere betyder øget 
risiko for gennemslag.

Elektrolytkondensatorer bliver gerne lavet 
med en arbejdsspænding på 350, 450 el. 500 volt, 
i enkelte tilfælde kan de fås til 600 volt. Men i 
sendere arbejdes der ofte med spændinger ad
skilligt højere. Man har da som oftest været hen
vist til papir/olie-kondensatorer, men man kan 
også sætte to elektrolytter i serie som vist i fig. 3. 
Modstandene (10—100 Kohm) skal sørge for en 
jævn fordeling af spændingen, dersom de to kon
densatorer skulle være lidt forskellige. (Den dår
ligste ville ellers få den største del af spændin
gen og til sidst slå igennem).

Hvis vi som vist i fig. 2 kobler to elektrolytter 
på hver 16 μF/500 V. i serie, vil de kunne holde 
1000 volt, men på bekostning af kapaciteten, der 
jo bliver 8 μF. Alligevel spares der på denne 
måde, da en papir/oliekondensator vil koste 
mindst 3 gange så meget. Holdbarheden for olie
kondensatoren vil dog på længere sigt opveje 
merprisen.

Filterkondensatorer
i ensrettere. Et af formålene med filterkon

densatorerne i ensretteren er at glatte den pulse
rende jævnstrøm, der fremkommer ved ensret
ningen, ud. Det er sjældent, man kan klare det 
100 %; der bliver gerne en smule overlejret 
vekselspænding tilbage på toppen af jævnspæn
dingen (»rippel«). Denne rippel bør ikke være 
større end 5 % for CW sendere og 1 °/o for 
telefonisendere. Ensretterne til modulatoren og 
forforstærker må have mindre end 1%.

Kapacitetsværdien for en filterkondensator vil 
for en givet rippel-°/o være afhængig af selv
induktionen i filterdrosselen (og konstant be
lastning). Lad os se på filteret i fig. 2. Rippel-%, 
som opnås med denne type filter, kan findes af 
udtrykket: % = 100/LC, hvor L er i henry og 
C i microfarad. Heraf følger, hvis rippelen skal 
være 5 %, må produktet LXC være = 20. Når 
det gælder den videre beregning, kan du se i 
håndbøgerne.

Det bør huskes, at der er visse minimums
krav, som må opfyldes, når det gælder kon
densatorværdien, men så længe disse opfyldes, 
kan man bruge værdier indenfor et stort om
råde. En øvre grænse sættes som regel af rør
fabrikanterne, fordi ensretterrørene ellers kan 
blive beskadiget, men det får du besked om i 
rørtabellerne. Almindeligvis kan man sige, at 
hvis en kondensator på 8 μF er blevet defekt, 
og man kun har en på 16 μF med samme arbejds
spænding, kan man uden videre sætte den ind 
i stedet. Naturligvis kan man indsætte en kon
densator med højere arbejdsspænding end fore

Fig. 2.

Variable kondensatorer.
Nybegynderen stiller ofte spørgsmålet, om det 

går an at erstatte en variabel kondensator med 
en, som har en anden kapacitet. I mange til
fælde er svaret ja. Er der f. eks. i diagrammet 
opgivet mindste kapacitet 15 pF og største 100 pF, 
og du har en, som måles til 10 pF og 150 pF, vil 
det område, som diagrammet forudsætter, være 
inden for grænserne på din kondensator. Har 
din kondensator større mindste-kapacitet og ikke 
tilstrækkelig største-kapacitet, kan du ikke uden 
videre bytte. Det hænder dog ofte, at den, der 
har lavet diagrammet, har beregnet »lidt at 
spilde af«. Bruges kondensatoren i forbindelse 
med spoler (svingningskreds), kan du let regne 
ud, om din kondensator kan bruges, når du ken
der spolestørrelsen og frekvensområdet. — I sen
dere er det ikke nok at se på kapaciteten, der
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må også tages hensyn til pladeafstand, dersom 
der ligger en stor HF-spænding og/eller anode
spænding over kondensatoren.

Fig. 3.

Modstande.
Modstande bruges bl. a. for at skaffe gitter- 

forspænding — til at skaffe spændingsfald — 
som belastningsmodstand i strømforsyning og til 
mange andre formål. De fleste diagrammer byg
ger på alm. typer, der er i handelen, og som har 
en tolerance paa ± 20 °/o el. 10 °/o. Men det sker, 
at der kræves præcisionsmodstande, og så må 
det overholdes. Er der opgivet en 20 kohm mod
stand ± 20 %, kan man uden videre bruge en 
modstand på 16 til 24 kohm, men med tolerance 
± 1 %. Hvis tolerancen opgives til ± 1 %, må 
det overholdes.

Modstande kan som bekendt kobles i serie el. 
parallel for at give en ønsket modstandsværdi. 
Hvis du f. eks. har brug for en på 5000 ohm 
2 watt, og du har to på 10.000 ohm 1 watt, fås 
ved parallelkobling den værdi og belastnings
evne, du ønsker. Det er helt i orden at bruge en, 
der tåler større belastning end forlangt, men 
selvfølgelig ikke omvendt.

Faste modstande fås sædvanligvis i to typer: 
trådviklede — og kul. Brug aldrig en trådviklet 
modstand i forbindelse med højfrekvens, uden 
det er opgivet. De har nemlig betydelig selv
induktion, som kan give meget bryderi med 
parasitter o. 1.

Hvis du bruger loddebolten for ivrigt på kul
modstande af ½ og 1/4 watt-typen, har de en 
svaghed for at forandre værdi p. gr. af over
ophedning. Brugte modstande bør altid kontrol
måles, før de bruges igen.

HF-drosler.
En komponent, som bruges i radioudstyr, er 

højfrekvensdrosselen (RFC). Selvinduktionen for 
sådanne RFC er sædvanligvis med vilje gjort 
stor i forhold til afstemningsspolerne i de kredse,

hvori de bruges. Eksempler på brugen er vist i 
fig. 1. RFC1 og RFC3 er anbragt i strømforsy
ningsledningerne til rørene. Disse droslier for
hindrer HF spændingen i at kortsluttes til jord.

I sendere for 80 til 10 m bliver sædvanligvis 
værdier på 750 μH til 2,5 mH brugt, og der fore
kommer sjældent kritiske værdier. På VHF er 
det oftest anderledes, og du gør klogt i at følge 
specifikationerne. — I nogle tilfælde vil en RFC 
virke godt på de fleste bånd, men kan have selv
resonans på et bestemt. Sker det, virker den som 
en afstemt kreds, der tager energi, og der frem
kommer brune pletter, ja, er energien stor nok, 
kan der gå ild i den. Ved hjælp af gitterdykme
ter kan man undersøge, om den har sådanne 
selvresonanspunkter. De to ender på drosselen 
kobles sammen, og medens gitterdykmetret af
stemmes gennem de bånd, man har i sinde at 
bruge, og søgespolen hele tiden kobler bedst mu
ligt til drosselen, kontrolleres for både store og 
små dyk på instrumentet.

Net-transformatorer.
Her skal tages to faktorer i betragtning: strøm

og spændingsdata. Du kan altid bruge en trans
formator, der har strømdata ligesom eller højere 
end den oprindelige. Fabrikanterne laver sæd
vanligvis transformatorer til modtagere o. 1. til 
kontinuerlig drift, mens det ofte ved amatørbrug 
er intermitterende drift. I saadanne tilfælde kan 
man i reglen trække lidt mere fra den, end den 
egentlig er beregnet til. Men mange fabrikanter 
gør regning med intermitterende drift, så vær 
på vagt! Hvis du derimod bygger efter diagram 
og ikke kan skaffe den transformator, der er 
opgivet, må du gøre overslag over effektforbru
get, som rør, spændingsdelere og lign. har, for 
at se, hvor stor en transformator du skal sætte 
i stedet, for sædvanligvis er effektforbruget ikke 
opgivet.

Ang. spændingsdata til en sender: Hvis der 
f. eks. til en sender kræves en transformator med 
2X400 volt sekundærvikling, kan du godt bruge 
en på 2X350 volt, men naturligvis får du mindre 
input på rørene. Forskellen betyder ikke meget, 
og det er muligt at vinde lidt ind af det tabte 
ved at øge skærmgitterspændingen en kende, 
f. eks. ved at mindske skærmgitter-serie- mod
standen, hvis en sådan bruges.

Dersom sekundærspændingen på din transfor
mator er større end den, der forlanges, kan du 
med seriemodstande eller spændingsdelere redu
cere spændingen. Jvf. overbelastning af filter
kondensatorer. I øvrigt henvises til håndbøger.

Filterdrosler.
Som tidligere vist afhænger den selvinduktion, 

som kræves for en vis filtervirkning, af filter-
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Teknisk Brevkasse
(ved OZ 2 K P)

Nr. 165. Jeg har nogle Problemer med min 
Antenne. Det er en Endepunktsfødet Zepp 
med 21 m Toplængde og med aaben feeder 
med 11 cm mellem Traadene og 13 m lang. 
Som vist paa Tegningen (ikke medtaget, 
2KP) er der et Knæk paa mindre end 90° paa 
denne, og jeg tror ikke min Antenne kører 
som en Zepp, selv om der er Lys i begge mine 
Pærer i feederen.

Jeg har hidtil kun kørt paa 80 m og benyt
ter hertil et Antenneafstemningsled som vist 
i Skitsen (ikke medtaget, 2KP), og nu er 
mine Spørgsmaal, hvorledes faar jeg min An
tenne til at køre paa 40-20-15 og 10 m, det 
sidste kan nok blive vanskeligt.

Svar. Saavidt jeg kan se af de medsendte 
Skitser, skulde det uden større Vanskelig
heder kunne lade sig gøre at ændre Antennen 
til en midtpunktsfødet med 2X10,5 m Top og 
næsten uændret feederlængde, og derved 
ogsaa slippe for det skarpe Knæk paa feede
ren, der saa maa føres over Tagrygningen 
omtrent midt over Huset. Skulde de 13 m 
feeder ikke strække til, kan Længden forøges 
uden at give Vanskeligheder.

Det viste Antenneafstemningsled (bestaa- 
ende af 3 Stk. 450 pF Kondensatorer i Serie 
tværs over Spolen, med feederen tilsluttet 
over den midterste) er jo nok noget uorto
dokst, men jeg vil tro, at naar det benyttes 
saaledes, at den midterste Kondensator er

næsten uddrejet, naar der fødes i Nærheden 
af et Strøm maximum, og der afstemmes med 
de to yderste, og omvendt, at disse er helt 
inddrejet, og der afstemmes med den midter
ste, naar der fødes i Nærheden af et Spæn- 
dingsmaximum, skulde Systemet ved passen
de Valg af Spolen ogsaa kunne benyttes paa 
de øvrige Baand, og jeg tror ikke 10 m vil 
berede større Vanskeligheder, maaske nær
mest tværtimod.

løvrigt vil jeg tilraade dig at studere mine 
Svar paa Spørgsmaalene Nr. 99-127-135 og 
143, hvor tilsvarende Problemer er blevet be
handlet.

Nr. 145 Rest. I dette Spørgsmaal bad Spør
geren mig ogsaa at være ham behjælpelig 
med at fremskaffe Data paa 3 nærmere an
givne Transformere. Jeg har i Mellemtiden 
forsøgt at fremskaffe disse, men hidtil uden 
Resultat og appellerer derfor til mine Læsere, 
idet jeg haaber, at en eller anden har de øn
skede Data og vil ulejlige sig med at sende 
dem til mig.

Trafo Nr. 1 er mrkt. Automatic Vinding Co. 
Inc. Nr. 7250760-LP-0115, og formodes at 
være en Udgangstrafo beregnet for 2X807.

Trafo Nr. 2 er kun mærket XT 3202 og 
formodes at være en Drivertrafo til oven- 
staaende.

Trafo Nr. 3, Thordarson Nr. T 48037 i cir
kulær Kapsel, Bestemmelse ubekendt.

kondensatorens kapacitet. En større filterdrossel 
kan altid erstatte en mindre, som oftest uden 
yderligere forandring af andre komponenter. Det 
forudsættes, at strømdata er de samme eller gun
stigere. Droslerne laves ligesom transformatorer 
sædvanligvis for kontinuerlig drift og kan derfor 
tåle lidt overbelastning ved intermitterende drift.

Diverse.
Er du i tvivl, om bestemte komponenter i be

stemte koblinger kan erstattes, er det en god idé 
at se efter i kataloger og brugsanvisninger fra 
fabrikanten, både ang. komponenter og det ud
styr, den er i. — Og så vil jeg ønske, mange kan 
faa glæde af denne lille gennemgang.

vy 73 — OZ2MI Mimi.

Afkoblingskondensators størrelse.
En lille bemærkning angående afkoblingskon

densatorernes størrelse.
Den maksimale størrelse for HF- og VHF- 

afkoblingskondensatorer er ret indgående be
handlet i WIRELESS WORLD august 1952, og 
der er vist en kurve, der angiver den maksimale 
kapacitetsværdi, som med sikkerhed virker som 
afkobling ved en given frekvens.

Antager man, at tilslutningsledningerne til
sammen og inkluderet den del af ledningerne, 
der er inde i kondensatoren, er 2,5 cm lang, kan 
den maksimale kapacitetsværdi udregnes efter 
følgende formel:
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Nr. 166. Jeg staar over for Opsætningen af 
en god Flerbaandsantenne, den skal fore
løbig bruges til Lytning, men naar jeg har 
faaet Licens, skulde Antennen ogsaa gerne 
kunde benyttes til Sending. Paa 80 m hørte 
jeg en Dag anbefalet en Antenne som vist i 
Figuren. (Fig. 166).

Fig. 166.

Da jeg har daarlig Plads til denne Antenne, 
er mine Problemer følgende:

1. Kan Antennen bøjes en — eventuelt to 
Gange i hver Ende, uden at det gaar altfor 
meget ud over dens gode Egenskaber. Dette 
kunne tænkes anvendt ved Anbringelse af 
Antennen paa Loftet.

2. Kunne det tænkes at anbringe de to 
Halvdele af Antenne-Toppen med en Vinkel 
paa ca. 85° i samme vandrette Plan. Dette er 
den eneste Mulighed for at kunne anbringe 
Antennen udendørs, da der er Lysnetlednin
ger paa næsten alle Sider af Huset.

Svar. Den omtalte Antennetype har jeg 
ikke selv prøvet. I den udenlandske Litteratur 
har jeg derimod set den omtalt baade meget 
rosende og det stik modsatte. For mit eget 
Vedkommende kan jeg sige, at jeg ikke tror, 
at de 10,35 m 300 Ohm twin-lead mellem 
Antennetoppen og 75 Ohm feederen kan 
transformere den med de forskellige Baand 
stærkt varierende Impedans i Midtpunktet til 
75 Ohm ren Ohmsk ved feederen, hvilket jo 
er nødvendigt for at dennes Længde skal 
kunne vælges vilkaarligt. De 10,35 m 300 
Ohm twin-lead skal iøvrigt kunne erstattes 
af 12,6 m aaben 600 Ohms feeder, og dette 
vil antagelig give mindre Tab.

Bortset fra det ovenfor sagte skulde An
tennen formodentlig kunne bukkes paa hen
sigtsmæssig Maade i begge Ender, uden at 
dens Egenskaber skulle forringes mere, end 
hvad der gælder for en midtpunktfødet Zepp. 
Hvorledes Ombukningerne bør placeres, kan 
du se i Fig. 61 i August 58, Pg. 175. Hvis der 
er Mulighed for at anbringe Antennen uden
dørs som omtalt under 2, vil dette dog abso

lut være at foretrække. Bukningen vil natur
ligvis influere paa Antennens Udstraalings- 
karakteristik, paa 80 m vil denne formodent
lig faa Karakter af Rundstraaler, og hvor
ledes det vil gaa paa de øvrige Baand er ikke 
let at sige, men det vil en Prøve jo afsløre.

Da 75 Ohm feederen i Praksis næppe er 
helt „flad“, vil det sikkert være formaalstjen
ligt at afslutte den med et Afstemningsled, 
der kobles til Modtageren eller Senderen. 
Hertil kan passende anvendes et ji-Led eller 
eventuelt et Afstemningsled som vist i Fig. 
168.

Nr. 167. Jeg sender dig vedlagt et Diagram 
af mit nye PA-Trin (ikke gengivet 2KP), 
som jeg ikke helt kan faa til at køre.

Gitterkredsen er en MB 40 L Multitank 
med Link-kobling fra VFO/Exciter. Røret er 
et 3E29, der skulde svare til 829B, og Anode
kredsen er en MB 150 Multitank.

Problemet er, at naar jeg af stemmer Git
terkredsen, stiger Anodestrømmen en Smule, 
dette tager jeg som Tegn paa korrekt Ind
stilling af Gitter kredsen. Naar jeg saa af stem
mer den ubelastede Anodekreds, er der et 
Sted, hvor Anodestrømmen stiger voldsomt, 
og der kan konstateres HF, men et „Dyk“ 
kan jeg ikke finde, ved Gennemdrejning af 
Anodekredsen er der kun det ene Sted, hvor 
Anodestrømmen stiger, alle andre Steder er 
den meget lille.

Jeg har prøvet med forskellige Gitterfor- 
spændinger, men hvad er den rette for en 
3E29 Klasse C, A-G2 moduleret. Hvad skal 
Skærmgitter- og Anodespænding være.

Jeg har tænkt at bruge det viste Antenne
afstemningsled fra en LO40K39 forbundet til 
et Udtag til Linken paa Multitanken, kan det 
bruges til Afstemning af en vilkaarlig Traad 
som Antenne.

Svar. Det er rigtigt, at 3E29 har samme 
Data som 829B, men de i Diagrammet anførte 
Spændinger: 1200 Volt paa Anoderne og 300 
Volt paa Skærmgittrene er altfor store til 
dette Rør. For begge Systemer i push-pull 
opgives Data for Røret ved A-G2 Modulation 
til: EA = 425 Volt, iA = 212 mA, EG2 =
200 Volt, i G2 =35 mA, E Gi = - 60 Volt,
i G1 =11 mA, Styreeffekt 0,8 Watt, output 
63 Watt.

Fejlene ved Trinet er iøvrigt dels, at der 
er for lille Styring, dels at det ikke er stabili
seret. Det er antagelig rigtigt, at den svage 
Stigning i Anodestrømmen kan tages som 
Bevis paa, at Gitterkredsen er afstemt til 
Styrefrekvensen, men det er absolut nødven
digt, at der i Ledningen mellem Gitterkredsen
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og Gitterforspændingskilden indskydes et 
mA-Meter, der dels kan vise, at der er Re- 
sonnans, dels at Styringen er tilstrækkelig 
kraftig. At dette ikke er Tilfældet fremgaar 
af, at der ikke kan findes „Dyk“ i Anode
strømmen. Den kraftige Stigning i Anode
strømmen med tilhørende HF-Spænding ved 
en bestemt Indstilling af Kredsene skyldes 
sikkert Selvsving i PA-Trinet, formodentlig 
dels paa Grund af den manglende Neutralise
ring, dels den altfor høje Anodespænding. 
Jeg haaber ikke, du har naaet at ødelægge 
Røret, før dette Svar fremkommer.

Det omtalte Antenneafstemningsled er 
efter mine Erfaringer ikke velegnet til at af
stemme Antenner af stærkt varierende Læng
de, hvilket det iøvrigt heller ikke er beregnet 
til. Jeg vil i Stedet anbefale dig at benytte 
Variometeret med den tilhørende Omskifter 
som en variabel Selvinduktion i et π-Led i 
Forbindelse med en Drejekondensator paa
4—500 pF ved baade Indgang og Udgang af 
Leddet. Den trinvis variable Forlængerspole 
kan godt bibeholdes til Benyttelse, hvor An
tennen er meget kort, men det bedste Resul
tat opnås som Regel, naar Forlængerspolen er 
helt udskudt (kortsluttet fra den ene Ende 
til den anden).

Nr. 168. Jeg har skrevet til dig og stillet 
Spørgsmaal til Brevkassen angaaende mine 
Antenneproblemer, men det var ikke med i 
OZ sidste Gang, maaske paa Grund af Plads
mangel. Jeg glemte vist at spørge om, hvor
ledes jeg faar min Antenne til at køre paa 21 
MHz, og vil gerne have det med i Svaret.

Svar. Dit Spørgsmaal var medtaget sidste 
Gang under Nr. 166, men godt een Spalte af 
Korrekturen kom ikke med i Trykken, men 
jeg regner med, at det staar forrest denne 
Gang. Til Gengæld har jeg saa denne Gang i 
Fig. 168 tegnet, hvorledes Antenneafstem
ningsleddet kan udføres. Drejekondensatoren 
i Serie med Linkspolen benyttes til at ind
stille Belastningen. Spolen med tilhørende 
Link kan enten være udskiftelig eller for
synes med passende Udtag saaledes, at der 
kan kortsluttes symmetrisk fra begge Ender. 
For ikke at faa for mange Knapper at dreje 
paa kan de to Kondensatorer mellem Spolens

Fig. 168.

Ender og de to feedertraade godt kobles sam
men med et isoleret Koblingsled som vist 
punkteret. Se iøvrigt under de i Nr. 166 givne 
Henvisninger.

I Svaret til Nr. 164 er indløbet en Ombryd
ningsfejl. Linien under Figuren skulde have 
staaet øverst i Spalten. Spørgeren har iøvrigt 
meddelt mig, at de to foreslaaede Forbedrin
ger totalt har kureret Fejlene. I den Anled
ning vil jeg gerne tilføje, at jeg altid gerne 
vil høre fra Spørgerne om Resultaterne, ikke 
mindst af Hensyn til andre Spørgere.

Spørgsmaal til August Nr. bedes indsendt 
snarest og senest 25. Juli. Husk Medlemsnum
mer. Adressen er som sædvanlig: Teknisk 
Brevkasse, Risbjerggaards Alle 63, Hvidovre.

73 de OZ2KP.

Ny specialforretning for radioamatører.
De jyske radioamatører kan glæde sig over, 

at en af deres egne kendinge, OZ2LM, L. 
Melchior, har startet sin egen forretning med 
radioløsdele. Under navnet Aarhus Radio 
Lager søger 2LM at imødekomme amatører
nes ønsker om et stort udvalg af de bedste 
og mest moderne komponenter til meget 
rimelige priser.

Det er nu ikke alene de mange varer og de 
fornuftige priser, der giver den forretnings
mæssige succes, der skal også stå en god ud
dannelse bag den mand, der vil skabe sig en 
position indenfor handel med radioløsdele.

Her må det vist siges, at. 2LM er så uddan
net, som nogen forretningsmand i branchen 
kan blive.

Vi kender 2LM gennem de mange år bag 
radiodisken, først i 5 år i Aarhus Værktøjs
magasins radioafdeling, og derefter i 10 
lange år som førstemanden i Hauge Radio. 
Jo, 2LM, Melchior ved, hvad det drejer sig 
om, og han skal nok få en velfortjent succes 
med sit nye foretagende.

Held og lykke 2LM.
OZ6PA.

Møde i hovedbestyrelsen.
EDRs hovedbestyrelse har afholdt møde i Odense 

den 28. maj. Af sager, som blev behandlet, kan 
nævnes følgende:

Vejen til Sendetilladelsen, som er ved at være 
færdig fra redaktionens side, vil foreligge færdig 
om ca. 2—3 måneder, af dette genoptryk af VTS er 
der forudbestilt ca. 500 eksemplarer.

Formanden omtalte de internationale forhold, 
specielt region 1, der havde møde i England i juni, 
hvorvidt der på dette møde kom noget positivt 
resultat var meget tvivlsomt, men EDR ville lade 
sig repræsentere ved SM5ZD, som 2NU havde fore
slået, da han ikke kunne tage til England.

Esbjerg afdelingen havde indsendt afdelingslove
ne til godkendelse, disse blev godkendt med en en
kelt rettelse, opkrævning af kontingentet.

Angående den nye QTH-liste var denne blevet 
noget forsinket, da man først havde modtaget P&Ts
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nye liste pr. 23. maj, udsendelsen kunne ventes ca. 
1. september.

Om det evt. nye amatørbånd 160 m blev det op
lyst, at der ikke forelå konkrete ting om dette bånd, 
men der skal nu forhandles om dette.

Der er fra flere sider blevet rettet henvendelse til 
EDR om at forsøge gennemført om en fælles licens 
for de nordiske lande, samt at ændre bestemmelsen 
om at telegrafisterne ikke må bruge deres amatør- 
grej om bord i skibene, mange telegrafister ønsker 
at bruge deres sendere på de lange rejser, de fore
tager.

Formanden omtalte de mange henvendelser fra 
EDR, der var rettet til P&T angående denne sag. 
Det var hans indtryk, at sagen i øjeblikket var 
sendt til forespørgsel hos rederne.

OZ7EU, som denne dag var med til hovedbesty
relsesmøde for sidste gang som teknisk redaktør af 
OZ, blev takket af hovedbestyrelsen for sin lange 
og tro tjeneste i EDR.

Kassereren fremlagde et meget fint regnskab, 
idet der var fremgang på næsten alle punkter, med
lemskontingentet var gået fint ind i år. Det revide
rede regnskab bliver offentliggjort i august OZ.

Det blev henstillet til kassereren om at dato
stemple OZ, når det gik fra trykkeriet i Odense, 
dette ville kassereren søge gennemført snarest.

OZ.
Vort blad OZ blev af hovedbestyrelsen gjort til 

genstand for en gennemgribende drøftelse.
Der blev redegjort for det hidtidige arbejde ved

rørende en forbedring af OZ. Det henstilledes til 
HB-medlemmerne at fremkomme med yderligere 
forslag, så bladet kunne blive endnu mere alsidigt.

Vy 73 de OZ5KO, sekretær.

Kleines Stereo-Praktikum.
Af Fritz Kiihne og Karl Tetzner. 128 sider med 

93 figurer. Pris i Tyskland 3,20 DM.
Indtil for et par år siden var stereofoni kun et 

begreb, som der blev arbejdet med på forsknings
laboratorierne og radiofabrikkerne. I dag er det 
en realitet, man ikke kan komme uden om, og for
laget har med den foreliggende lille bog samlet en 
masse viden om dette emne. Det bliver i det om
fang, som formatet tillader, gennemgået ret grun
digt, der vises diagrammer af forskellige størrelser 
anlæg, og da bogen er skrevet i et særdeles letfatte
ligt sprog, kan vi anbefale den på det allerbedste.

Forudsigelser for juli________________________________________ yy 73 best dx - 9SN

Rute
Kaldesignal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

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

HS 8700 83 14 14 14
[21]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21 21 21 21 14 MHz

Buenos Aires 
LU 12000 235 21 21 14 14 21 14 21 21

[28'
21
[28]

21 21 21 21 -

Panama
Kz5 8200 274 21 14 14. 14

[21]
14
[21]

14 14
[21]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21 21 -

Nairobi
VQ4 6900 155 21 14 21 21 21

[28]
21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

28 21 21 21 -

New York 
W2 6300 293 14

[21]
14 14 7 7 14

[21]
14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

-

Reykjavik
TF 2100 310 14

[21]
7

[21]
7

[21]
7

[21]
14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14 14
[21]

-

Rom
I 1600 180 7

[14]
7

[14]

7
[14]

7
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

7
[14]

-

Tokio
JA/KA 8600 46 14

[21]
14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[28]

14
[281

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14 14 14
[21]

-

Thorshavn
OY 1300 310 7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[21]
7

[21]
14

[211
14
[211

14
[21]

14
[21]

7
[21]

7
[14]

7
[14]

7
[14]

-

Godthåb
OX 3500 310 14

[21]
14
[28’

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

-

Rio de Janeiro 
PY1 10400 228 21 21 14 14 14 14 21

[28]
21
[28]

21 21 21 21 21 -

Wien
OE 9°° 160 7 7 7 7

[14]
7

[14]
7

[21]
7

[21]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7 7 -

Melbourne
VK3 16000 70 14 14 14

[21]
14
[28]

21
[28]

21 14 14 14 7
[14]

7
[14]

14 14 -

Svalbard 
LA/LB *) 2000 18 7

[28]
7

[28]
7

[21]
7

[21]
7

[28]
14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

7
[28]

7
[28]

7
[28]

7
[28]

-

Færinge havn 
OX *} 2300 270 14

[21]
14
[28]

7
[28]

7
[28]

7
[28]

14
[21]

14
[211

14
[211

14
[281

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

-

*) Kun for OY land.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

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

Region I til konference i Folkstone, England.

Fra 13.—17. juni 1960 har Region I Division af 
IARU afholdt konference i Folkstone, Kent, England, 
for at drøfte amatørernes stilling efter I. T. U. 
konferencen sidste efterår i Geneve.

Fra den administrative komite bringer vi følgende 
rapport, der kun må tages som en udetaljeret gen
givelse af de vigtigste punkter i debatterne.

Executiv-komiteens sekretær refererede til de 
rapporter, som Region I’s observatører havde af
givet, og som var tilsendt de forskellige medlems
organisationer.

Sekretæren, såvel som de efterfølgende talere, 
understregede betydningen og vigtigheden af at 
forberede os til den næste administrative radio 
konference om 5—6 år.

Det blev påpeget, at Region I’s observatører havde 
opnået de bedste resultater, der kunne forventes. 
Arbejdet og udgifterne, der var ofrede på forsvaret 
af amatørbåndene, var vel anbragt.

Det blev meddelt, at de svejtsiske amatører alle
rede havde mistet de øverste 50 kc/s af 7 Mc/s- 
båndet for ca. 2 måneder siden. De havde end
videre fået meddelelse om, at de kun kunne benytte 
420 Mc/s-båndet efter særlig tilladelse.

De polske amatører havde også fået den tilsvaren
de indskrænkning i 7 Mc/s-båndet, medens det blev 
rapporteret, at de russiske amatører kun måtte be
nytte området 3,5—3,7 Mc/s i 80-meter-båndet.

På grundlag af dette blev der vedtaget følgende 
udtalelse:

At den administrative komite noterer med 
bekymring, at myndighederne i nogle lande 
ikke har åbnet de bånd fastsat ved ITU- 
aftalerne og/eller har alvorligt reduceret an
vendelsen af disse bånd.

I tilfælde af denne art opfordres de impli
cerede nationale amatørorganisationer ind
trængende til at fremsende en formel protest 
til sine myndigheder.

Imidlertid skulle ingen direkte aktion fore
tages af IARU Region I Division.

Det henstilles til medlemsorganisationerne 
i de lande, der er nævnt i fodnote 145 til 
Geneve frekvenstabellen, at ansøge om til
ladelse til at arbejde i området 1800—2000 
kc/s.

Vedrørende den europæiske båndplan ville der 
ingen ændringer blive for 3,5 - 14 og 21 Mc/s, 
medens fone-båndet på 7 mc/s ville blive fra 7050— 
7100 kc/s, når de øverste 50 kc/s mellem 7100 og 7150 
kc/s efterhånden faldt bort.

SSB skulle fortsætte med at anvende den øverste 
del af hvert bånd som hidtil.

Det blev vedtaget at tilsende ARRL en pro
test mod den måde, hvorpå udvidelsen af 14 Mc/s 
fonebåndet for de amerikanske amatører var trådt

i kraft uden forudgående drøftelse med andre ama
tør-organisationer.

Brevet skulle også opfordre ARRL til at forhandle 
med andre IARU-organisationer, når enhver sådan 
ændring var påtænkt i fremtiden.

På grundlag af rapporter fra forskellige medlems
organisationer blev det fremhævet, at deltagelse i 
hjælpeaktioner var en aktivitet, der skulle fremmes 
som amatørjeneste og tilbydes overfor Røde Kors 
og andre kompetente autoriteter.

Det blev understreget, at man ikke måtte betragte 
Geneve-resultaterne som en endelig sejr. Medlems
organisationerne opfordres derfor kraftigt til fortsat 
at øve et nært samarbejde med deres myndigheder 
med det formål at bevare amatørbåndene.

Forbindelser skal skabes med amatører i lande, 
hvor der ikke findes organisationer for at præpare
re dem for oprettelsen af sådanne og for ansøgning 
om medlemsskab i IARU. 

Organisationer udenfor IARU skulle opfordres til 
at tilmelde sig IARU.

Det er vigtigt at fuld udnyttelse af båndene fort
sat finder sted, herunder også den øverste del af 
21 Mc/s-båndet.

Videre blev det vedtaget, at grænserne for Region 
I forblev uforandrede.

Et forslag om nedsættelse af antallet af komite
medlemmer fra 5 til 3 blev forkastet.

Derimod blev det besluttet, at der efter afslut
ningen af hvert regnskabsår skulle tilsendes hver 
medlemsorganisation et års-regnskab.

På forslag af RSGB og tilsluttet af SRRL blev det 
vedtaget at co-ordinere en kalender over DX-con- 
tests for at forhindre, at større arrangementer fal
der på samme tidspunkt.

Medlemsorganisationerne skulle lade cirkulere 
mellem dem selv eller publicere gennem Region I 
Bulletin mindst 12 måneder i forvejen de projek
terede datoer for contests af DX-karakter. Execu- 
tiv-komiteen skulle koordinere disse informationer. 
Denne kalender skulle også sendes til ikke-med- 
lemsorganisationer og andre interesserede.

Konferencen anså, at det antal af certificater, 
der for øjeblikket eksisterer, ikke alle er af interes
se for amatør radio. Konferencen understøttede og 
anbefalede et forslag fra IRTS om at forelægge 
denne sag for IARU med det formål at få ud
arbejdet en liste over certificater, der har IARU.s 
godkendelse.

Det blev foreslået af SRJ, at Executivkomiteen 
skulle undersøge mulighederne for afholdelsen af 
europæiske mesterskaber i rævejagt. Forslaget fik 
almindelig tilslutning og afstemning var unødvendig.

Et regelmæssigt nyheds-bulletin skal udgives, og 
et medlem af Executiv-komiteen skal være ansvar
lig for dets tilrettelæggelse.
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Executiv-komiteen skal udsende et spørgeskema 
med det formål at opnå fuld information om licens
bestemmelserne i de forskellige lande, hvor der er 
medlems-organisationer.

Dette samlede materiale skal overlades til orga
nisationerne til brug efter behov. Det blev end
videre pålagt Executiv-komiteen på grundlag af 
dette materiale at udarbejde et ideal-sæt af bestem
melser som ledetråd for organisationerne under 
deres forhandlinger med myndighederne.

Det kunne fastslås, at licenser på „Gensidigheds- 
aftaler" havde vundet yderligere fremgang siden 
Stresa, bl. a. var Polen også kommet med.

Da rapporten fra det afsluttende plenar-møde 
endnu ikke foreligger, er det på indeværende tids
punkt umuligt for os at meddele, hvorvidt oven
stående beslutninger indenfor den administrative 
komite er blevet endeligt vedtaget af plenarfor
samlingen.

Valgene til Executiv-komiteen var genvalg.

Ovenstående rapport er gengivet i uddrag 
fra den officielle protokol ved

OZ2NU.
(I et senere nr. af „OZ“ skal vi bringe rapporter 

fra den økonomiske, den tekniske og fra VHF- 
komiteen).

Første Asiatiske DX Contest.
Japans Amateur Radio League (J. A. R. L.) blev 

oprettet den 1. dec. 1959, og for at fejre denne be
givenhed vil J. A. R. L. arrangere den første „All 
Asian DX Contest".

Formålet med denne contest er at højne aktivite
ten blandt de asiatiske radioamatører og at etablere 
saa mange forbindelser som muligt indenfor con- 
test-perioderne mellem radioamatører i Asien og 
amatører udenfor Asien.

Regler:
1. Contest-perioder:

30 timer fra kl. 10,00 GMT d. 27. aug. 1960 til 
kl. 16,00 GMT d. 28. aug. 1960.

(Under den sidste week-end i august hvert år).
2. Contest call:

Stationer, der deltager i contesten kalder: „CQ- 
AA“.
3. Bånd:

Følgende amatør-bånd må anvendes under testen:
3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 Mc/s.
4. Type:

Kun CW.
5. Konkurrenceform:

a) Enkelbånds. b) Multibånds.

En station 

blev tavs!

OZ8MW er ikke mere iblandt os. Med sorg mod
tog vi budskabet om Orla Warners alt for tidlige 
bortgang lørdag den 4. juni.

Orla, der kun blev 56 år, havde i de sidste par år 
lidt af en alvorlig hjertesygdom og havde på grund 
heraf måttet opgive sit arbejde. Men arbejdet blandt 
os amatører lå aldrig stille. Orla var med sit gode 
humør og sin store hjælpsomhed et eksempel på en 
virkelig radioamatør, og på 80 m båndet var han 
kendt viden om, ikke mindst blandt vore svenske 
amatørkammerater.

Orla var i mange år afdelingens formand, og vi 
vil savne ham dybt. Tungest er savnet dog for 
Rigmor, som vi sender vore bedste tanker og ønsker 
i den tunge tid fremover.

Æret være dit minde, Orla.
OZ8MX, OZ8CP og Helsingør afdelingen.

Litteraturnyt.
Fra Franzis Verlag i Munchen har vi til anmel

delse modtaget: Gemeinschaftsantennen-Baufibel
for arkitekter, bygningsteknikere og installatører. 
Af A. Kneissel. 36 sider med 23 figurer. Pris i 
Tyskland 2,5 DM.

Fællesantenneanlæg får efterhånden stor betyd
ning, særlig med den eksplosionsagtige fremgang 
af fjersynet. I det foreliggende hefte gives mange 
værdifulde vink ang. installation af sådanne anlæg. 
Der er ingen teori i bogen, som hovedsagelig er 
beregnet for folk af ovennævnte kategori.

Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at en 

ulicenseret radioamatør ved retten i Tårnby i juni 
måned d. å. har vedtaget en bøde på 100 kr. for at 
have foretaget ulovlige radioudsendelser.

H u s k  a t
ifølge EDRs vedtægter, § 12, skal forslag til hoved
bestyrelsesmedlemmer indsendes senest den 20. juli 
til formanden, OZ6PA, sammen med en tilkende
givelse fra den opstillede kandidat om, at han (hun) 
er villig til at modtage valg. Men husk inden den
20. juli til OZ6PA.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

EDRs generalforsamling bliver i år den 18. 
september i København.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen 
under punkt 5 (jfr. § 13 i vedtægterne), må 
være formanden i hænde senest den 1. august, 
idet forslagene skal offentliggøres i OZ 
august. Sekretæren.
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Rettelse til fortegnelse over amatør-radiostationer 
i Danmark (pr. 1. april 1960).
2FB 29, A, t, tli., rettes til 29, A, 4, th.
5IE Ørnevej 40, I, tv., rettes til Ørnevej 50, I, tv. 
7EJ Jerochow rettes til Jerichow.
9KJ rettes til 9JK.



Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet meddeler: 

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:
B OX3RS, S. R. Nebelong, Qaqatoqaq (Har også OZ6RS).
C OZ1CJ, Connie Ankjær Jensen, Suensonsgade 2, Kbhvn. K.
C OZ1FA, 7310, Fin Andersen, Nørregade 13, Frederiksværk.
C OX1NN, 6883, Niels Nygaard, Nr. Hostrup skole pr. Rødekro.
C OX1QL, 7361, Stig Kullmann, Bredevej 19, Virum.
C OZ3SD, 6991, Sven Frederik Diiring Lausen, Brøndbyøster

Torv 77, 5., Hvidovre.
B OZ3VG, 7485, Anni Friis Hansen, Villagade 3, Kolding.
C OZ4JO, 7648, Johs. Bryder Nielsen, Glentevej 9, Randers.
C OZ4PG, Jørgen Christian Pedersen, Skovvej 6, Holte.
C OZ5BD, Flemming Budde, Tordisvej 40, Bagsværd.
C OZ5MT, 7188, Benny Mathiessen, Mimersgade 12 C, Horsens.
C OZ5RB, 7414, Hans Bonnesen, Birkebakken 25, Bistrup pr.

Birkerød.
C OZ5WQ, 6365, Peter Westergård, Østergade 22, 2., Maribo.
C OZ6JS, Jørgen Hallenborg Svendsen, c/o Hallenborg,

Lyngbyvej 61, København Ø.
C OZ6NL, 6291, Anders Kolind Nielsen, Maglemer, Maribo.

B OZ6RS, Steffen Rasch Nebelong, Tornestykket 3 A, Vanløse.
(har også OX3RS).

C OZ6ST, Sune Erling Steffensen, Askimvej 12, Virum.
C OZ6VV, 7492, Victor Valdemar Christensen, Vennemindevej

13, II th., København Ø.
C OZ7II, 7129, Jørgen Viktor Hermansen, Kollerødvej 7, 

Allerød.
C OZ7JW, 6955, Jørgen-Walther Nielsen, Strandboulevarden 

79, I. th., København Ø.
B OZ7LP, Leo Henning Kaj Pedersen, Grenåvej 199, Risskov.

(genudstedelse).
C OZ7OR, 7511, Henning Osvald Hansen, Lærkevej 46,

Roskilde.
C OZ7PP, 7328, Preben Petersen, Kalundborgvej 62, Holbæk.
C OZ8AU, 3120, Poul Andreasen, Studiestræde 3, Holbæk.
C OZ8CK, Carl Christian Kramer, c/o gdr. Åge Kramer,

Rørbæk pr. Sakskøbing.
C OZ8HD, 7652, Henning Fritz Dalin, Stærevej 8, III, 

København NV.
C OZ8NL, 6292, Palle Kolind Nielsen, Maglemer, Maribo.
C OZ8OB, 6386, Ove Jens Bagge, Krogebjerg 41, Vanløse.
C OZ8SE, Ernst Kloster Skov, Rosenvængets Sidealle 3, 4., 

København Ø.
B OZ9MC, 7558, Carsten Bo Møller, Skovbakken 2, Skive.
C OZ9ME, Peter Meyer, Ved Bellahøj 10, 6., Brønshøj.
C OZ9NP, Niels Pedersen, Vendersgade 10, 3. tv., Kbhvn. K.

Inddragelse:
C OZ3XW, P. W. Hansen, Carl Baggers alle 3, Fruens Bøge.

Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ3AZ, A. B. Jensen, Kirkegårdsvej 7, I, København NV. 
B OZ3MM, B. Madsen, Solnavej 77, 2. th., Søborg.
B OZ3VP, K. Petersen, Lavendelvej 8, Sønderborg.
B OZ4PP, M. H. Petersen, Kløvervej 2 a, I. th., Næstved.
B OZ6CB, C. B. Jensen, Lillemosevej 63, Lyngby.

Ændring fra kategori B til kategori A:
A OZ5PW, P. C. White, Jernbanegade 6, Skærbæk.



6. Udstyr.
Der er ingen begrænsning for det benyttede antal 

sendere og modtagere, og deltageren må benytte 
maximum input i henhold til deres licensbestem
melser.
7. Kode nr.

For OM stationer:
Kode nr. er på 5 cifre bestående af RST plus 

deltagerens alder.
For YL stationer:
Kode nr. er på 5 cifre bestående af RST plus 

cifrene 00 (Zero Zero).
(Ovenstående er ingen vittighed, men krav iflg. 

de originale regler).
8. Points.

a) En qso mellem en asiatisk station og en station 
fra et andet kontinent tæller 1 point.

b) Kryds-bånds qso’s og qso’s med stationer paa 
den forbudte liste tæller ikke.
9. Multiplier:

a) En multiplier for hvert asiatisk land kontaktet 
på hvert bånd.

b) For asiatiske stationer:
En multiplier for hvert ikke-asiatisk land i h. t. 

DXCC og WAEs landsliste.
10. Score:

a) Resultatet for single band er landsmultiplieren 
for dette bånd multipliceret med summen af qso- 
points på samme bånd.

b) Resultatet af multiband-deltagelse er summen 
af landsmultipliers på alle bånd multipliceret med 
qso-points på alle bånd.
11. Diplomer:

Et diplom vil blive tildelt følgende operatører i 
hvert land.

a) For enkeltbånds deltagelse: Deltageren med 
den højeste score på hvert bånd.

b) For multibånds deltagelse: De tre stationer 
med det højeste antal points.
12. Særlige diplomer:

Der vil endvidere blive tildelt den højest placere
de station for multibåndsdeltagelse i hvert kon
tinent et bæger skænket af ministeren for post
tjenesten.
13. Indsendelsesfrist:

Alle logs må være poststemplede senest d. 30. 
september 1960. Send alle logs direkte til 

J. A. R. L.
Post Box 377,
Tokyo Central,
Japan.
Att: Contest Committee.

14. Ingen appel:
Contest Komiteens afgørelser er endelige.

ADXA landsliste.
Sikkim, Tibet, Bhutan, Formosa, China, Manchu- 

ria, Goa, Macau, Korea, Siam, Saudi Arabia, Japan 
(kun japanske stationer), Mongolia, Jordan, Bonin 
og Vulcano Isl., Ryukyu Isl., Bahrein Isl., Kuwait, 
Qatar, Trucial Oman, Lebanon, Tyrkiet (Asia-del), 
Asiatisk USSR., Wrangel Isl., Uzbec, Tadzhik, 
Kazakh, Kirghiz, Singapore, Malaya, Hong Kong, 
Sult. of Oman, Aden, Maldive Isl., India, Laccadive 
Isl., Andaman & Nicobar Isl., Burma, Afghanistan, 
Syria, Cyprus, Palestine, Laos, Ceylon, Yemen, 
Israel og Irak.
Forbudte lande.

Cambodia, Viet Nam og Iran.
De, der savner
QSL fra CN8JX, kan imødese dette snarest. Dette 
meddeler W7GGO (ex-CN8JX), som efter sin til

bagekomst til staterne vil besvare alle indgåede 
QSL’s. Han sluttede sin CN8-log i begyndelsen af 
april.

KL7DIR
er stadig QRV for udstedelsen af qsl’s fra hans 
3-årige periode som TA3MP i Izmir.

Skriv til ham, hvis du mangler kort.

Vedrørende
sin nylige Basutoland-sukces skriver ZS6IF til 
W4PLL: Efter få dages forløb, begyndte qsl’s at 
indgå i hundredevis. Efter fornøjelsen af have læst 
de mange fine kommentarer på kortene, havde vi 
det knapt så fornøjelige job at udfylde de ca. 1000 
kort og poste dem.

Men dette var trods alt formålet med turen.

Ifølge W. I. A.s
„Amateur Radio" er VKØBH og GE på Mawson base, 

VKØAB er på Wilkes base, 
VKØED er på Daves base og 
VKØWH er på Macquire base. 

VK9BW og EP er begge gået QRT.

Messabi-Iron-
Range Club udsteder et certificat til enhver, der har 
haft qso med ti klubmedlemmer. KØISF er præsi
dent for klubben.

Det italienske 80 m-bånd
er ifølge IT1AGA opdelt med^'cw mellem 3613 og 
3627, medens fonebåndet ligger mellem 3647 og 
3667 mc/s.

I løbet af 1959
har I. A. R. U. udstedt ialt 1811 WAC-certificater, 
hvoraf de 744 på fone, medens 5 er udstedt for 80 m.

Nyt certificat.
Fra W8QHW/W4KSR, Dan Havlicek, der bor 

3156 Timberview Drive, Cincinatti, Ohio, kan de
taljer indhentes om et nyt certificat:

„Low Band Award (LBDXA)“, 
hvortil bl. a. kræves:

75 lande på 3,5 mc/s cw
75 lande på 7 mc/s cw
25 lande på 3,5 mc/s fone
25 lande på 7 mc/s fone

Der var et tidspunkt, hvor jeg ikke regnede med, 
at det kunne betale sig at redigere de indgåede 
bidrag til denne rubrik for juli måned, da tilslut
ningen var mere end sløj. Men der dukkede et par 
rapporter til op, og så får vi se, hvad de indeholder.

Først kan vi lige tage stillingen for øjeblikket i 
DX-mandstesten:

3,5 7 14 21 28 ialt
OZ2NU 2 29 51 13 26 121
OZ7SN 7 12 20 36 31 106
OZ6RL 5 14 26 27 17 89
OX3DL 0 1 37 20 28 65
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OZ5KG 0 0 37 0 0 37
OX3UD 0 0 35 0 0 35
OZ7OF 2 4 5 5 7 23

Hvilket iflg. OZ2KD var stillingen d. 29. juni 1960. 

Dernæst går vi over til selve rapporterne:

3.5 Me/CW:
OZ3CF: GW-TA-SU (?) -QH-UR-HB-OE m. fl. 
OZ6RL: DL.
OZ8KB: OZ-SM-DL-DM-OK-EA-SP.

3.5 Mc/Fone:
OZ6RL: DJ-OZ-PA-SM.

7 Mc/CW:
OZ2NU: DL-LA-GI-YO-Ws.
OZ3CF: UA4-YO.
OZ6RL: DJ-G. GW-LZ-UQ-YU m. fl.

7 Mc/Fone:
OZ6RL: DJ - DM - G - LA - OZ - SM - SP.

14 Mc/CW:
OZ2NU: UB5DK - OH - PY - OY - ZC4 - Ws. 
OZ4PM: W4-6-8. VS9APS - ZD2JM - VQ3HZ - 

VE4CA/SU-ZS50V.
OZ5S: LM5AQ - PY3QX - UD6GW - ZC4SS og 

W/K.
OZ6RL: CX1 - KV4 - OX - UA9 - UAØ - UI8 - 

UJ8 - U05 - VP9 - VS9 - W/K.
OZ7BA: DJ - G3ANT - UA4KSA - W7CMO.

21 Me/CW:
OZ2NU: DL - K8.
OZ6RL: CE3 - CT1 - EL4 - HZ4A - HZ1AB (129. 

Land). KG6 - OD5 - OQ5 - VQ2 - VS9 - VU2 - 
YA1BW - ZC4 - ZS5 - 5A2v+ W/K.

OZ7BA: EA2EY - W2ERI (SSB): W8UPN.

21 Mc/Fone:
OZ6RL: DL4 - F - GM - HB - ON4 - 5A5 samt 

ring-qso med VQ4DT & OZ7ST.

28 Mc/CW:
OZ6RL: Hørt DM3IGY på 28000 kc/s. Han beder 

om korrekt rapport til et Geofysisk observatorium.
OZ7BA: JA1-2-3-4-8 og 9. - LA9RG/P - OQ5EH - 

VP9EU - VQ2CZ - ZS2LB.

28 Me/Fone:
OZ6RL: DL8 og RB5.

Rapporterne fra 2NU er sparsomme denne måned, 
og hele juli måned er han qrt, men derefter høres 
der sikkert nyt igen.

OZ3CF ser frem mod bedre resultater, når 20 
mtr. TX-en er blevet færdig. Det var glædeligt at 
høre nyt fra 4PM igen. Fone har været stærkt af
prøvet hos 6RL, der spekulerer på at sætte sit nye 
modulationssystem i „OZ“ — det kan bygges for 35 
kr. Som det fremgår, er han iøvrigt blevet qrv på 
alle bånd.

Vel. Sommerferien står for døren og I ønskes alle 
god fornøjelse, men inden vi skilles, skal det lige 
oplyses, at stof til næste „DX-jæger“ skal sendes til 

OZ5S, S. A. Johansen,
Jansvej 54, København S. 

som fremover vil tage sig af DX-jægeri og bånd
aktivitet. Hjælp ham med dette og sørg for, at han 
har alle rapporter inden d. 25. i hver måned.

God ferie OZ2NU.

EDR’s skandinaviske VHF-dag.
EDR indbyder hermed specielt alle VHF-amatører 

til deltagelse i sin årlige skandinaviske VHF-dag. 
Reglerne er som tidligere år:

1. Alle licenserede amatører i Norge, Sverrig, Fin
land og Danmark kan deltage som direkte del
tagere i testen. Det er dog tilladt at tage QSO 
med stationer udenfor disse lande.

2. Der tillades 1 'QSO med hver station i hver 
periode.

3. Frekvenser: 144—146 Mc/s.
4. Tider: Lørdag d. 20. aug. og søndag d. 21. aug. 

1960.
Lørdag kl. 20,00 til 24,00 GMT.
Søndag kl. 09,00 til 12,00 GMT.
Søndag kl. 13,00 til 16,00 GMT.

5. Points: Der gives eet point pr. km. mellem sta
tionerne. Denne udregning er ens for både CW 
og fone, der kan anvendes efter behag. Testen 
vindes af den station, der opnår flest godkendte 
points.

6. Kode: Der udveksles sædvanlige kodegrupper, 
som f. eks. 59013, VEJRHØJ, hvilket betyder, at 
man hører modparten RS59, at det er afsenderens 
QSO nr. 13, og at positionen er VEJRHØJ.

7. Logs: Som logblade skal benyttes EDR’s officielle 
log'blade, eller, for fremmede stationer, tilsvarende 
udenlandske. Hver deltager udregner selv sine 
points til hjælp og støtte for afkontrolleringen. 
De færdigbehandlede logs indsendes senest d. 
21. sept. 1960 til EDR’s Traffic Department, Box 
335, Aalborg.
Postvæsenets datostempel er afgørende for ret
tidig indsendelse.

8. Præmier: Udover B&O-pokalen, der i 1950 ud
sattes af firmaet Bang & Olufsen, Struer, der skal 
vindes tre gange i træk eller fire gange ialt for 
at blive ejendom, vil der blive præmier og diplo
mer til de bedst placerede.

Hidtidige vindere af pokalen:
Vinder 1950: OZ8EDR, Kolding.
Vinder 1951: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1952: OZ2FR, Bække.
Vinder 1953: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1954: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1955: OZ5AB, Vejrhøj.
Vinder 1956: OZ9AC, E. Bavnehøj.
Vinder 1957: OZ2ES, Frederikshavn.
Vinder 1958: OZ2ES, Frederikshavn.
Vinder 1959: OZ7G, Møens Klint.

Den station, der får flest bekræftede forbindelser 
indenfor hvert deltagende land udenfor Skandina
vien, vil modtage EDR’s diplom.

For at animere interessen for arbejdet i 432 
Mc/s-området udskrives en speciel test for statio
ner på dette bånd. Bedømmelsen vil ske efter sam
me regler som i § 5 ovenfor. Testen vindes af den 
station, der opnår flest godkendte points. Tiderne 
for denne test vil være:

Lørdag d. 20. aug. kl. 19,00 til kl. 20,00 GMT.
Søndag d. 21. aug. kl. 00,00 til kl. 01,00 GMT
Søndag d. 21. aug. kl. 08,00 til kl. 09,00 GMT og
Søndag d. 21. aug. kl. 16,00 til kl. 17,00 GMT.
Særskilte logs indsendes over deltagelse i denne 

test.
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Det understreges, at resultaterne i denne test 
ingen indflydelse har på 2-mtr.-testens resultater.

EDR’s VHF-diplom tildeles vinderen samt de nær
mest placerede, alt efter deltagerantallet.

Vilkår for logs som under § 7 ovenfor.
f. EDR’s Tr. Department 
Børge Petersen, OZ2NU.

2-Meter Klubbens Field Day 11.—12. Juni 1960.
Sejren gik ubestridt til SM7BE med 1.057.760 

Points, langt foran den halve Million, der opnaaedes 
af SM7AED paa Andenpladsen. Bedste Dansker var 
OZ5AB, forholdsvis tæt fulgt af OZ2BA og OZ3NH.

Vi ønsker SM7BE hjertelig til Lykke med det 
smukke Resultat, som — det maa jo nævnes for en 
Ordens Skyld — skyldes en heldig Kombination af 
førsteklasses Grej, fin Beliggenhed og dygtig Opera
tionsteknik.

Som vi alle har erfaret, indgaar Heldet ogsaa i 
Billedet — men mon det ikke er saadan, at jo mere 
de nævnte tre Faktorer gør sig gældende, jo mindre 
Rolle spiller Heldet? Og gælder dette, ja saa gælder 
det i endnu højere Grad, dersom Forholdene er 
daarlige (undskyld — mindre gode) — hvilket de 
netop var den 11. og 12. Juni.

Man kan gøre den Betragtning gældende, at 
SM7BE’s Beliggenhed ved Blentarp, langt inde i 
Skaane i godt 100 Meters Højde, betød, at han kunde 
føre Flertallet af sine QSO’s uden at dreje Beamen, 
idet al Aktivitet foregik Vest for ham. Dette har 
sikkert spillet en vis Rolle. Noget lignende gælder 
SM7AED i Stavershult. Tilsvarende havde OZ2AF 
i Hirtshals al Aktivitet Syd for sig, og at 2AF kun 
besatte Niendepladsen, skyldes givetvis, at en over
vejende Del af QSO’erne ud over de rent lokale 
foregik i øst-vestlig Retning.

Der indsendtes Logs fra 10 SM stns og 39 OZ stns. 
12 OZ stns og 10 SM stns undlod at indsende Logs. 
De eneste deltagende Nordmænd, LA8MC og LA8PB, 
sendte heller ikke Logs ind. Det bliver ialt 24 Skan
dinaver — alt for mange, kan vi vist godt fastslaa. 
Check-Logs indsendtes af OZ4KO, OZ5MK, OZ8PE 
og OZ8TX.

Testens store Overraskelse var SP5PRG, Klub
stationen i Warszawa, der var draget paa „DX- 
pedition“ til Wolsztyn i Nærheden af Szczecin (det 
tidligere Stettin) for at være saa nær Danmark som 
muligt —• Afstanden til København var ca. 200 
Kilometer. Polakkerne kørte i Døgndrift og op- 
naaede i hvert Fald 36 QSO’s, hvoraf adskillige over 
Afstande over 300 Km.

Desuden deltog 6 andre ikke-skandinaviske Sta
tioner, nemlig DJ0AXJ, DL3ZJ, DL6QS, DL6SV, 
DL9OW og DM2BDL/P.

Det samlede Antal Deltagere (inclusive dem, der 
undlod at indsende Logs) var 84. Det samlede Antal 
QSO’s var godt og vel 750.

I Juni-Testen 1959 deltog 72 stns, og 42 Logs ind
sendtes.

Her er saa Resultatlisten:

5. OZ3NH 251.200 40 400
6. SM7BAE 202.720 56 240
7. OZ9AC 138.240 32 310
8. OZ7HJ 136.826 37 350
9. OZ2AF 129.240 32 300

10. OZ8ME 128.265 51 265
11. SM6PU 106.808 26 420
12. SM6BSW 104.139 27 450
13. OZ9OR 90.000 29 290
14. OZ3M 76.015 23 375
15. OZ1PL 70.000 40 275
16. OZ7SO 68.600 42 240
17. OZ5BK 60.560 20 410
18. SM7ZN 60.325 19 375
19. OZ6KE 57.794 22 290
20. OZ7KU 52.800 44 240
21. OZ1OL 39.934 41 95
22. OZ1EP 39.400 20 240
23. OZ1HD 36.860 19 230
24. OZ9CT 36.834 42 80
25. OZ1NN 36.750 21 280
26. OZ8WJ 25.200 18 200
27. SM7BGF 21.360 30 250
28. OZ7R 19.124 28 130
29. OZ4SB 18.630 27 80
30. SM7PQ 16.950 10 260
31. OZ3HV 16.640 16 150
32. OZ1BP 15.769 13 280
33. SM6BTT 13.932 9 440
34. OZ2OT 12.427 17 265
35. OZ6FL 12.236 23 60
36. OZ3PB 12.160 19 83
37. OZ6PB 8.635 11 140
38. OZ8HD 6.510 21 68
39. OZ6OH 4.914 14 85
40. OZ8OS 4.065 15 90
41. OZ1MC 3.487 11 85
42. OZ7BR 3030 6 250
43. OZ3BK 2.848 8 97
44. OZ4MP 1.953 9 70
45. SM6YH 1.895 5 115
46. OZ7Q 1.720 5 111
47. OZ7HR 588 4 80
48. OZ5XY 450  3 60
49. OZ3WN 186 3 30

X
X
X

4
1

(0)

170
170

30

Som det vil ses, deltog 5 Stationer ogsaa paa 
432 Mc. Alle fem er at finde øverst paa Listen, saa 
der er ingen Tvivl om, at det har betalt sig at have 
432-Mc Grej med i Marken — selv om hverken Nr. 
1 eller Nr. 2 arbejdede paa 432 Mc. OZ2AF danner 
dog en Undtagelse, idet hans 432-Mc QSO med 
OZ5AB glippede — et Uheld, som var lige saa ene- 
staaende, som det var nederdrægtigt. Forklaringen 
herpaa var vistnok, at 5AB ogsaa arbejdede paa 
30 Meter, idet dette nemlig var Distancen mellem 
5AB’s 2-Meter Station og hans 70-Cm Station, og 
selv om Strækningen blev tilbagelagt i Løb, var 
den dertil medgaaede Tid dog tilstrækkelig lang 
til, at en Aftale om QSO paa 432 Mc kunde mislyk
kes. Antallet af 5AB’s 432-Mc QSO’s kunde tyde paa, 
at 5AB har været aktiv paa 30 Meter hele 8 Gange 
i Løbet af Testen.

De meget lange Perioder i denne Test resulterede 
i en meget ujævn Fordeling af Aktiviteten. Antallet 
af Stationer mellem Kl. 21 og 22 var 39. Størst 
var det mellem 23 og 24, nemlig 51; mindst mellem 
04 og 05, nemlig 3, hvorefter det holdt sig paa gen
nemsnitlig 6 indtil Kl. 08 til 09, da det var 27, for 
endelig i Testens sidste Timer paany at naa 
Maximum fra 12 Timer tidligere, — 51.
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1. SM7BE 1.057.760 88 313 X
2. SM7AED 496.405 65 390 X
3. OZ5AB 322.388 66 248 4 55
4. OZ2BA 263.900 52 275 X



Som et Kuriosum kan nævnes, at medens den 
forholdsvis lave Aktivitet i Begyndelsen af Testen 
utvivlsomt var dikteret af nødtvungen Hensyntagen 
til Bomholts blaa Billedbog *), var der i Nordsjæl
land endnu et Forhold, der spillede ind: 6OH gjorde 
Landevejene usikre med sin 2-Meter Transistor- 
station, hvormed han førte QSO med OZ7HB 
(Farum), og det syntes, som om Flertallet af de 
deltagende Københavnerstationer paa et vist Tids
punkt var saa optaget af at følge Korrespondancen 
mellem 6OH og 7HB, at de rent glemte Testen!

2-Meter Klubbens Møde den 22. Juni 1860.
OZ7BR bekendtgjorde Juni-Testens Resultater, og 

SM7BE, som var til Stede, blev hilst med Klap
salver.

Aftenens Program var Drøftelse af Testreglerne 
paa Grundlag af de Erfaringer, der var gjort under 
Juni-Testen. Der var Enighed om, at lange Perioder 
var en Fordel, men at der skal være et passende 
Ophold mellem dem. Det fremgik af Kommentarer 
paa de indsendte Logs, at denne Opfattelse ogsaa 
deltes af mange andre Testdeltagere ude omkring i 
Landet. Den bedste Ordning synes at være, at 
første Periode slutter Kl. 02,00 (saa har vi alligevel 
Tid til at gaa paa DX-Jagt), og at Formiddags
perioden begynder Kl. 08,00.

Men vi tog ikke nogen endelig Bestemmelse her
om. Sagen er nemlig Ikke saa ligetil. For — som 
5AB gjorde opmærksom paa — hvis der havde 
været fb conds, havde vi haft travlt med at worke 
hele Natten igennem, og der vilde have været Til
fredshed med, at de to Perioder løb i Forlængelse 
af hinanden.

OZ7BR, der ledede Diskussionen, bemærkede her
til, at dette Spørgsmaal ville være interessant at 
faa besvaret. Han foreslog, at vi tænkte lidt over 
det og fremkom med forslag; der er jo endnu nogen 
Tid at løbe paa, inden vi skal fastlægge næste Aars 
Testprogram.

Der udspandt sig i øvrigt en kort men bevæget 
Diskussion mellem 2KP og 5AB om Nødvendigheden 
af at have 4 Mand til Stationsbetjening. Den stand
sede først efter, at 7BR for anden Gang havde kaldt 
til Orden.

Endelig understregede 7BR Betydningen af, at de 
indsendte Logs er ført paa rigtige Logblade, er 
skrevet med læselig Skrift, og er udførligt udfyldte 
med alle Kilometertal rigtigt udregnet. Ikke mindst 
det sidste Punkt er af stor Vigtighed.

2-Meter Klubbens næste Møde
finder Sted Onsdag den 24. August (der er intet 
Møde i Juli).

Forholdene i Juni
synes i det store og hele ikke at have været saa gode, 
som man egentlig havde kunnet forvente i Betragt
ning af det varme Vejr. Men Maaneden var sandelig 
ikke uden Lyspunkter. Da 5AB lidt forsinket ankom 
til 2-Meter Klubbens Møde, forklarede han, at han 
var blevet opholdt af SM6BSW og SM6PU, som han 
netop havde haft QSO med — med Rapporter paa 
20 db over S9! Og 3NU meddeler, at SM6ANR den
2. Juni havde CW QSO med G6NB, samt at han 
ogsaa selv fik enkelte gode Resultater i Maanedens 
Løb, saaledes som det fremgaar af følgende Udtog 
af hans Logs:

2/6: Wkd: LA9T, LA8RB, LA8MC.
3/6: Wkd: LA9T, LA4VC (S9++), LA3AA (S9+ + ), 

LA8MC — alle fone.
4/6: Wkd: DJ0AU (fone).

7/6: God Aktivitet i Testen, men mindre gode 
Forhold med meget generende hurtiggaaende og 
langsom QSB paa een Gang.

11/6—12/6: Endnu daarligere Forhold. De sjæl
landske stns hørtes ikke; derimod var SM7BE og 
SP5PRG hørbare under hele Testen.

20/6: Gode Forhold til SM6.
21/6: Wkd: LA9TM, LA4VC, LA8RB — alle fone. 
22/6: Wkd: LA4VC (S9 + + ), LA4RD — begge fone. 
23/6: Hrd: LA4VC med CW.
Desuden meddeler 3NH, at OZ3M i Pinsen var 

aktiv fra det „underudviklede" Svendborg Amt.
OZ4KO (Ikast) har haft travlt med at forbedre sin 

Modtager og har derfor ikke været saa aktiv. Han 
har dog i Månedens Løb hørt følgende stns: 4/6: 
OZ6PB — 11/6: OZ9JO — 12/6: SM7BE - OZ2BA — 
17/6: OZ1HD - OZ5AB - OZ3HV - OZ40L — 20/6: 
SM7BAE. Ærlig talt, 4KO, din Modtager kan da 
ikke være helt daarlig!

Og til sidst skal for en Ordens Skyld gøres op
mærksom paa, at naar disse Linjer læses, er det 
endnu ikke forsent at gøre Stationen klar til Som
merens største VHF-Begivenhed, EDR’s skandinavi
ske VHF-Dag Lørdag den 20. og Søndag den 21. 
August.

OZ5MK, Mogens Kunst.

*) Hermed skal der paa ingen Maade været givet Ud
tryk for den Opfattelse, at Socialminister Bomholt 
er Fjernsynets Opfinder. Vi ved jo udmærket godt, 
at dette ikke er Tilfældet. Men Jul. Bomholts Navn 
er saa uløseligt knyttet til dansk Fjernsyn, at det 
falder ganske naturligt at bruge det i en Forbindelse 
som denne.

P. S.
Efter at ovenstaaende er skrevet, har jeg mod

taget 2 Aktivitetsrapporter, nemlig fra OZ1NN 
(Røde-kro) og OZ4OL (Bandholm).

OZ1NN er ny Amatør paa 2 Meter (144.9 Mc). 
Han har i de godt 5 Timer fra Kl. 19,30 den 26/6 til 
Kl. 01,10 den 27/6 haft QSO med 22 PA stns, 6 ON 
stns samt 1 F8 stn. De fleste klager over udeblevne 
QSL fra OZ, især 1PL. 1NN tilføjer, at der nu er 
mange Amatører i Gang paa 2 Meter i Sønder
jylland.

— Tak for Meddelelserne 1NN, og vi haaber at 
træffe dig og alle de andre Sønderyder i den skan
dinaviske VHF-Test Lørdag den 20. og Søndag den
21. August.

OZ4OL har været aktiv hele Maaneden. Her er 
et Uddrag af hans Log (kun QSO over ca. 200 Km):

2/6: 1HD.
4/6: 3NH.
5/6: SM7CQA - 3NH - 1HD - 3M/p (Thurø).
6/6: 1HD - DL9WO - 6PB.
7/6: 1HD - 3NH - SM6PU - SM7ZN.

17/6: 6PB - 1EP - 1MC - 1HD - SM6BSW - 4KO. 
18/6: DL9WO.
22/6: LA4VC - LA4RS - LA8MC - 4FP/p (nær 

Svendborg).
23/6: SM6BTT - DL9WO - DM2BGB.
24/6: 1HD.
26/6: PAOMSH.
27/6: PAOLOD - DM3ZFI/p (Erfurt).
Som det vil ses, er der flere fine Ting imellem. 

Forbindelsen med LA8MC er en Distance paa 600 
Km, og til DM3ZFI er Afstanden 550 Km. Og saa 
tilføjer 40L endda, at han ikke er tilfreds med sin 
Modtager, og at han bliver nødt til at „gøre noget 
ved den"! — Ialt er der wkd ca. 130 QSO i Juni paa 
2 Meter.

OZ5MK.
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KØBENHAVN
Afd. holder møde hver anden mandag i „Cirkel

ordenens selskabslokaler", Falkoneralle 96 o. g. 
Der er parkering i gården med indkørsel fra 
Franckesvej.

QSL centralen er åben 19,30—20,00, hvorefter 
mødet begynder.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, København NV., tlf. Sø. 4587. Kasserer: 
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, F., tlf. Go. 
1902 v, Giro 59755.

Siden sidst:
Den 2. juni havde vi en hyggelig aften som gæster 

i Amager afd. Der blev afholdt auktion over med
bragt grej, og priserne var som sædvanlig så alle 
kunne deltage.

Program:
Første mødeaften efter sommerferien er 15. 

august, se iøvrigt sidste OZ.

Vi minder om besøget hos A/S Philips, Prags 
Boulevard 80, mandag den 29. august, husk at be
stille billetter i god tid også til XYL eller YL. 
Billetterne, som er gratis, kan fås hos 5RO, Sø. 4587 
og 4AO Go. 1902 v.

Afdelingens andet morsekursus sluttede d. 29. 
juni, således at vi ialt i denne lange sæson har 
kunnet give 32 elever deres morseattester. De 
elever, som ikke nåede at få de 60 tegn, kan fort

sætte på et nyt kursus og få den sidste træning. 
Dette kursus vil starte ca. 10. oktober. Vor formand 
OZ5RO og kassereren OZ4AO har fulgt elevernes 
arbejde og udtaler, at sjældent har der været lagt 
større energi for dagen, hvilket har glædet læreren, 
premierløjtnant Kjær, der har lovet at fortsætte 
som lærer for afdelingens nye kursus.

Vi ønsker vore medlemmer fortsat god ferie.
Vy 73 de OZ9SN, sekretær.

Rævejagter:
Efter en forhåbentlig god sommerferie fortsætter 

vi rævejagterne.
Søndag d. 14. aug.: Dagrævejagt med start fra 

Fiskebæk hotel kl. 9,00 pr. Kort A 2828 Hillerød, som 
vil blive brugt på samtlige jagter, og der vil lige
ledes blive to sendere på alle jagterne.

20. og 21. aug.: Store sjællandske rævejagt (se 
meddelelsen andet sted i bladet).

Lørdag d. 27. aug.: Natrævejagt med start kl. 
19,30 pr.

Lørdag d. 10. sept.: Natrævejagt.
Søndag d. 25. sept.: Sjællandsmesterskabet (se Hel

singør afd.).
Lørdag d. 6. okt.: Natrævejagt.
Søndag d. 23. okt.: Dagrævejagt.
Søndag d. 6. nov.: Dagrævejagt.

Go’ ferie vy 73 OZ2XT, OZ4AO.

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, tlf. 

Su. 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17. 

Hurtigbus fra Holmens bro til Lergravsvej stoppe
sted.

Siden sidst:
Torsdag den 9. juni havde OZ3PR gjort sig den 

ulejlighed at tage en hel del dejlige måleinstrumen
ter fra Heathkit med i Amager afdelingen til de
monstration, men som sædvanlig viste medlemmer
ne kun ringe interesse og glimrede ved deres fra
værelse, men trods den ringe deltagelse lovede 
3PR at komme igen en anden gang, og jeg vil be
nytte lejligheden til endnu en gang at takke 3PR 
for, at du var så venlig at demonstrere de pæne og 
udmærkede instrumenter.

Program:
30. juni til 28. juli: Ferie.
4. august: Klubmøde.

11. august: Klubmøde.
Lørdag den 20. august kl. 18,30: Høstfest (mad

pakke og kniv og gaffel medbringes).
25. august: Klubmøde.

Vy 73 de OZ2XU.

AABENRAA
I den forløbne måned har vi haft travlt i „ræve" 

afdelingen med bygning og undervisning. Den 2. 
juni havde vi den fornøjelse at have besøg af en 
„skrap" terrænsportsmand, der fortalte os alt om 
kortlæsning, en fin, fin aften. Den 16 juni prøve
kørte vi afd. rævesender, det gik fint. I næste OZ 
følger „køreplan" m. v. for sommerens jagter. Vel 
mødt den 28. juli og 11. august i vores nye afd.- 
lokale, Søndergade 14 (over gården). Programmet?? 
selvfølgelig

Vy 73 5WK.
AARHUS

Formand OZ6EJ, næstformand OZ6NJ, sekretær 
OZ7QW.

Lokale Vagtelvej 9.
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DEN STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT 
afholdes d. 20.—21. august

i området mellem Sorø og Næstved nærmere 
betegnet kortområde A 3624 Glumsø, og dette 
kort er valgt, fordi området er fyldt med 
moser, søer og skove, et eldorado, som ganske 
givet vil stille store krav til rævejægernes 
orienteringsevne og fysiske styrke, så man 
må vel nok sige, at det bliver rævejagt for 
MANDFOLK, hi. hi.

Der har aldrig os bekendt været kørt ræve
jagt i dette område før, så på dette punkt 
kommer alle til at stå lige.

Rævejagten bliver i to afdelinger, en nat
jagt og en dagjagt, hver med tre ræve og 
en overraskelse.

Startpenge vil blive kr. 5,00 for deltagere 
vest for Storebælt og kr. 10,00 for dem, som 
bor øst for Storebælt.

Starten vil muligvis foregå fra et sted i 
Sorø i modsat fald fra Buske Mølle. Begge 
steder vil der være god plads til camping, 
ligesom der er mulighed for overnatning, hvis 
man har en sovepose eller et par tæpper med, 
og der forefindes også køkken begge steder.

Det skulle gerne være sommerens store 
rævejagt, og vi lover en fin konkurrence og 
nogle flotte præmier, og så har vi kun ønsket 
om, at rævejægerne fra hele landet melder 
sig til undertegnede og senest 10. august.

Nærmere om endeligt mødested og tider 
kommer i næste OZ, og der vil blive sendt 
program til afdelingerne.

Men husk nu, tag de lange sko med eller 
i det mindste badebukserne.

for rævejægerne ud i kongens by 
OZ2XT og OZ4AO.



Siden sidst:
Den 1. juni var vi inviteret ud på Jydsk telefon 

og fik forevist bærefrekvens- og centrallaboratoriet; 
der var mødt ca. 60 medlemmer, som fik en meget 
interessant og lærerig aften. Tak til Jtas.

Den 7. juni rævejagt med Xyl og Y1 som gæster; 
ræven, OZ2PN, blev efter en lang og spændende 
jagt pejlet af alle 7 hold til sit drivhus. Ugen efter 
havde 21 fundet ud i skoven til Thors Mølle til 
hyggeaften over en tår kaffe. Den 20. juni var vi 
atter på jagt efter ræven, som denne gang havde 
gemt sig i toppen af et 20 m højt træ i nærheden af 
Zoo med antennen lodret.

Program:
Onsdag den 13. juli: Opstillingsmøde til HB. For

slag afgives skriftligt til bestyrelsen samme aften. 
Mødested „GRAND", Brunsgade.

Vy 73 de OZ9QW.

ESBJERG
Formand: Svend B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 

70 A.

Program:
Vi holder stadig sommerferie.

Vy 73 de OZ6BG.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Lokale: Samme sted.

Intet møde mandag den 1. august! 

Generalforsamling
afholdes mandag den 8. august kl. 20 1 lokalet med 
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlægning af regnskabet.
4. Valg af formand.
5. Valg af sekretær.
6. Eventuelt.

Grunden til, at sekretæren også er på valg denne 
gang, skyldes, at Leon er blevet indkaldt til militær
tjeneste. Når dette læses, er bestyrelsen allerede i 
gang med at tilrettelægge programmet for vinteren. 
Der vil i år blive gjort forsøg på at få gennemført 
teknisk undervisning mindst hver anden uge, lige
som der vil blive afholdt foredrag ca. een gang 
om måneden.

Endvidere kan på nuværende tidspunkt oplyses, 
at bestyrelsen vil foretage en betydelig kontingent
nedsættelse fra august måned.

Vy 73 OZ4WR.

LOLLAND-FALSTER
Sæsonens sidste møde blev afholdt hos 3VH i 

Maribo. 3VH fortalte om den modtager, han var ved 
at bygge og viste den fine Mf-kurve på osc.grafen. 
Han havde læst i håndbogen om selectans for Mf, 
og det havde givet stødet til at gå i gang med denne 
modtager, der havde 9 kHz filter som grundlag for 
hans Mf. 3VH fortalte med sædvanlig grundighed 
for en interesseret tilhørerskare, og mon ikke der, 
når modtageren bliver færdig, vil blive lejlighed 
til også for de, der Ikke var med, at få 3VH til at 
fortælle mere.

Tak til dig, 3VH.
Desværre har vi måttet aflyse de sidste ræve

jagter, der er for lidt interesse, men der er endnu 
tid til at få lavet en rx, vi har jo fået demonstreret, 
hvor lidt der skal til, og det kan gøres for næsten 
ingen penge. Se planen for faste jagter.

Lokalet i Nykøbing er åbent hver onsdag kl. 19,30.
Vy 73 7NA.

STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT 1960.
2+2 ræve.

Lørdag den 6. august kl. 21,30—01,00 og 
søndag den 7. august kl. 09,00—12,30. 

Kort: Atlasblad 1:40.000 nr. A 2806 Sdr. 
Omme. Mødested (ikke obligatorisk): Arn- 
borg kro i svinget på hovedvej 18 mellem 
Brande og Herning kl. 20,30.

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

Program og startkort (10 kr. for begge 
jagter) udleveres på mødestedet eller tilsen
des ved henvendelse til afd.-kassereren: 
OZ5HF, Grønnegade 47, Herning.

Præmier til både jægere og observatør. 
På gensyn og god jagt.

Herning afdelingen.

ODENSE
Formand: Ulf Krarup, Aaløkkehaven 3, Odense, 

tlf. 12 93 70.
Da det snart skal afgøres, hvem der skal repræ

sentere afdelingerne i hovedbestyrelsen, blev der 
den 9. juni afholdt opstillingsmøde på Den Nye 
Forsamlingsbygning i Odense. Det viste sig des
værre, at kun 10 af afdelingens ca. 100 medlemmer 
interesserede sig for, hvem der bliver opstillet, hvil
ket er noget nedslående.

Kandidaterne blev OZ6RL og OZ8LD.
Den 18. og 19. juni afholdt afdelingen „Store 

Fyenske" rævejagt med deltagelse af 17 hold fra 
nær og fjern (men kun 2 - to - odenseanske!).

Under natrævejagten kom 12 hold ind til ræven, 
og på dag jagten kom 16 ind. Resultaterne blev 
følgende:

Nr. 1, OZ3MI, Kolding. Nr. 2, Robert Storgaard, 
Kolding. Nr. 3, OZ7HC, Uggeløse pr. Lynge. Nr. 4, 
OZ3SH, Odense. Nr. 5 og 6 blev Egon Andersen, 
Svendborg, og OZ8CP, Helsingør med samme point. 
Nr. 7, OZ8LD, Odense. Nr. 8, OZ5HF, Herning. Nr. 
9, OZ9SW, Herning. Nr. 10, OZ2UC, Herning. Nr. 11, 
Henning Nielsen, Herning. Nr. 12, OZ1AW, Kolding. 
Nr. 13, OZ8MX, Helsingør. Nr. 14, OZ2RD, Kolding. 
Nr. 15, I. Chr. Frederiksen, Herning. Nr. 16, OZ5WK, 
Aabenraa. Jens Rossen, Aabenraa, kom desværre 
ikke ind hverken på dag- eller natjagten.

Efter jagten var der spisning og præmieuddeling 
på Ørbæk kro.
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Afdelingsarbejdet ligger stille i juli måned, men 
til august begynder vi igen med onsdagsjagterne og 
Fynsmesterskabet, og senere, når der igen bliver 
plads for os på vandrerhjemmet, går vi igang med 
kursus og foredrag,

Vy 73 OZ8NO.

RANDERS
Formand: 3BR, E. V. Bruun, Schaldemosevej 10. 

Kasserer: 6TE, T. Skyggebjerg, Lervangen 19.
Sekretær: 4NH, N. H. Wyke, Gethersvej 22.

Det lader til, at en bølge af foretagsomhed går 
over staden, der bliver bygget nye sendere, og de 
gamle bliver taget frem og støvet af, så æteren kan 
holdes varm døgnet rundt. Som eksempel kan næv
nes, at 3KE har „opdaget" 15 og 20 meter, hvor han 
„skyder" amerikanere, når han ikke er på „tvangs
arbejde" i haven. Det eneste, der kan redde ham 
fra at optræde som gravko, er et besøg af under
tegnede, hi. Der er dog stadig nogle stykker, som 
vi savner, men de får forhåbentlig lyst til at være 
med, når de hører, hvor godt det går. For de sidst
nævnte kan det oplyses, at vi er begyndt at bruge 
20 meter til „godnat" QSO’er, da det som regel er 
lettere at finde en tom plads der, end det er på 80 
meter. Vi er i gang hver aften kl. IOV4.

Der bliver ingen arrangementer i sommer, men vi 
vil alligevel gerne have fuldt hus til vore onsdags
sammenkomster, bl. a. vil kassereren, 6TE, gerne 
tale et alvorsord med en hel del, så alene dette er 
jo en grund til at møde talrigt op.

Bestyrelsen ønsker alle en god ferie og håber, 
at vi kan mødes alle mand efter ferien.

Vy 73 de 4NH.

SORØ
Ved vor afslutningsfest lørdag d. 28. maj modtog 

vi af forstander Knud Bramsen, Sorø Ungdoms
skole, den triste meddelelse, at man, på grund af 
skolens ombygning og udvidelse, desværre fra 1. 
august måtte lægge beslag på det af os lejede lokale 
i borgen. Det var selvfølgelig med sorg, at vi mod
tog denne meddelelse, men det skal samtidig til
føjes, at vi i nogen tid har haft dette forhold for 
øje, og selvfølgelig må bøje os for de faktiske for
hold og må sige skolen tak for den tid, hvor vi har 
haft til huse i lokaler, som mange afdelinger måtte 
misunde os. Tænk bare på sommerlejren 1958, hvor 
vi kunne disponere over skolens køkken, samlings
stuer og elevværelser og derved skabe en sommer
lejr under de mest ideelle forhold.

Vi tabte imidlertid ikke modet af den grund, men 
begyndte straks at se os om efter nye lokaler, og 
allerede dagen efter havde vi truffet aftale om leje 
af andre lokaler i „Apotekergaarden", foreløbig for 
et tidsrum af 5 år fra 1. juli at regne. Lokalerne er 
beliggende på 1. sal i en tidligere landbrugsejendom,

7702 - N. B. Bentsen, Birkholmsvej 12, Virum.
7703 - Erling Frederiksen, Engvejen 6, Holstebro.
7704 - Herbert Geibel, Lindsnakkevej 3, Åbenrå.
7705 - Kaj Christiansen, Solbakkevej 65, Næstved.
7706 - Jørn Lund, Kystvej 48, Åbenrå.
7707 - Kurt Holdgård Jensen, Skottenborg 9 B,

Viborg.
7708 - Frede Møller Jensen, Arentsminde.
7709 - Christian Kold Mortensen, Henrik Lundsvej

15, Skive.
7710 - Arno Ullner, Knud Anchersvej 52, Rødovre,

Vanløse.
7711 - Søren Andreasen, Åsebro 37, Frederiksværk.
7712 - Harry Lassen, Havnegade 44, 1., Rudkøbing.
7713 - Jens Højriis Nielsen, Forumlund, Guldager.
7714 - J. Nielsen, Ørstedsvej 9, Bækkelund, Horsens.
7715 - Johan P. Nielsen, Enghavevej 10, Bækkelund,

Horsens.
7716 - Bjarne Johansen, Stengårdsalle 257 B, Søborg.
7717 - Mogens Hansen, Borgerdiget 47 A, Herlev.
7718 - OZ7IE, Aksel E. Jensen, Lyrensalle 33,

Kastrup.
7719 - Cornelius G. Nielsen, „Tailor", Åbybro.
7720 - Poul-Erik Larsen, „Nybo", Hovedvej 1,

Marslev.
7721 - Jens Tarstrup, Egern vej 26, Skåde Bakker,

Højbjerg.
7722 - Chr. Th. Schmidt, Storegade 24, Åbenrå.
7723 - J. Ekeroht-Petersen, Herstedvester Radio,

Glostrup.
7724 - Gunner Pedersen, Egevejen 16, Nærum.
7725 - Jørgen Sylvest Jensen, Kirsebærhaven 14,

Hillerød.

Atter medlem.
449 - OZ9P, Erik Petersen, Viggo Rothesvej 26, 

Charlottenlund.
2858 - Gunnar Mortensen, c/o H. C. Olsen, Sdr.

Boulevard 65, 1. th., København V.
3425 - OZ5HS, Helge Sørensen, Vestervang 38, 

Valby.
5352 - OZ7OM, Laurits Olesen, Svankjær, Bedsted, 

Thy.
5642 - N. H. Koudal, Ane Damsgade 9, Nørresundby. 
6758 - O.Z5VL, Vagner Larsen, Nørrealle 38, Ølgod. 
7186 - Poul Frederiksen, GI. Tåstrupvej 28, Holbæk.

Og så meddeler vor gamle ven OZ3XA, at 
Danmarksmesterskabet i rævejagt afholdes 
den 16. oktober.

Mere om denne „Jagternes jagt" vil frem
komme senere.

Reserver dagen — der findes ej magen.
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som nu hovedsagelig anvendes til industrielt formål. 
Ejendommen er højt og frit beliggende for enden 
af Apotekervej med de bedste betingelser for an
bringelse af antenner, og der er ingen nærliggende 
beboelse. Vi fik tilladelse til straks at gå i gang med 
indretning af lokalerne til vort formål og fik lov til 
at indrette det hele fuldstændig, som vi selv havde 
lyst til og er nu i fuld gang med dette arbejde. Vi 
begyndte med at rive samtlige skillerum ned og har 
nu indrettet et dejligt lille køkken og et stort sam
lingslokale. Alle lofter og vægge er beklædt med 
isolationsplader, og vi er nu i gang med at opsætte 
tapeter, male og fernisere, hvorefter vi glæder os 
til senere at kunne indbyde til en indvielsesfest, 
hvor vi håber at kunne fremvise resultatet for vore 
gæster. — Der er trods alt stadig liv i Sorø afdeling.

Vy 73 OZ4NO.

NYE MEDLEMMER



QTH-KUBRIKKEN

1059 - OZ7KR, K. E. Jensen, Klentevej 6, Nykøbing 
S., ex Silkeborg.

1729 - OZ2KV, Knud Willemoes, „Sandhill“, Fanø 
Vesterhavsbad, Nordby, Fanø, ex Esbjerg. 

2062 - OZ5KN, Kjeld Normann, Grøndalsvej 95, 
Birkerød, ex København V.

2614 - OZ3PR, Hans Pihier, Skovkilden 20, Bag
sværd, ex København N.

2695 - OZ7MN, Mogens Nielsen, Postparken 44, 1.
tv., Kastrup, ex Valby.

4295 - OZ7PE, P. Ejby Rasmussen, Kajerødvej 95, 
Birkerød, lokal.

4601 - OZ8AH, Aage Hansen, Kippervig 4, Horsens, 
lokal.

4766 - OZ2LR, Leif Ryttertoft, Storegade 75, Grenå, 
ex Svendborg.

4983 - OZ7BI, K. E. Bidstrup, Elmelund, Mejrup, 
Holstebro, lokal.

5254 - J. Heine Jensen, Ved Voldgraven 2, 2 lejl.
2 B, Brønshøj, ex København F.

5521 - OZ4BM, Bent Møler-Pedersen, Søgade 1 A, 
Ringsted, ex Århus.

6100 - OZ2NE, Jørgen Nielsen, Gillesager 78,
Hvidovre, lokal.

6101 - OZ3FO, Freddy Olsen, Knudsbølvej 101, Van
løse, lokal.

6142 - OZ3PC, V. Christiansen, Munkholmsvej 44, 
st. tv., Holbæk, lokal.

6156 - OZ7SU, Louis Nielsen, 15 Valley Stream 
Road, Penfield, New York, lokal.

6232 - 411241 Hansen, 3TGB/C2D, Langel, kaserne, 
Århus, lokal..

6313 - OZ6SL, Poul' Nielsen, c/o Henning Nielsen, 
Nyrup, ex København SV.

6368 - OZ6ML, H. Max Leest, Sofievej 16, Thisted,
lokal.

6369 - OZ5JB, SG J. Nielsen, STKMP/I/7R, Fælled
kasernen, Fredericia, ex København 0.

6431 - OZ6SE, Sv. Aage Kofoed, Fælledvej 1, 1., 
København N, lokal.

6434 - OZ8BJ, B. Jensen, Viborgvej 8, Støvring, 
ex Grenå.

6491 - OZ2AI, Aksel Jørgensen, Soldalen, Årsballe, 
Rønne, ex Næstved.

6687 - OZ1KK, K. Lundholm Jørgensen, Petersborg- 
vænget 10, Hillerød, lokal.

6726 - K. Munkholm, Kongsted Nymark, Rønnede, 
ex Sverige.

6733 - OZ1EE, SG E. Henriksen, Signalværkstedet, 
Avedørelejren, Hvidovre, ex Espe.

6812 - Leo Evers, Klostergade 4, Kolding, lokal. 
6894 - OZ1JL, Jens Larsen, Rønnelien Hune, 

Blokhus, ex Århus.
6907 - M. Høeg Jensen, c/o Jeppesen, Trepkasgade 

11, 1., Århus, ex soldat.
6947 - J. Bomann Hansen, Helsinge vejen, Græsted, 

ex soldat.
7004 - Niels Pedersen, HF Kalvebod 84, København 

SV., ex Marstal.
7013 - Hans Aage Mortensen, Ommel, Marstal, ex 

Tåstrup.
7246 - Sv. Aa. Christensen, Zonen, Helsingør, ex 

Hillerød.
7414 - OZ5RB, H. Bonnesen, Birkebakken 25, 

Bistrup, Birkerød, ex Brønshøj.

7424 - Christensen, Valdemarsgade 66, 3. tv., 
København V., ex Hillerød.

7440 - MH Frede Laursen, V-II FSN Ålborg, 
Nørresundby, ex Norup.

7518 - OZ8PG, Per Tanggaard, Skibstrup, Ålsgårde, 
ex Helsingør.

7533 - Finn Solander, c/o Olesen, Guldstjerne vej 7, 
Nyborg, lokal.

7621 - Harly E. Christensen, Starup, Tofterup, ex 
Varde.

7692 - L. Lundberg Andersen, Knivholtvej 4, 1., 
København F., ex Vanløse.

O Z
Tidsskrift for kortbølgeamatører 
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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. Hor
sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 
201, Kbhvn. NV., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ4AO, S. Aa. Olsen, Folkvardsvej 9, Kbhvn. F., tlf. 
Go 1902 v.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø

bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102. 
OZ6RL, U. J. Krarup, Åløkkehaven 3, Odense, tlf. 
12 93 70.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67. 
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111.

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

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111, 
Randers. Hertil sendes anmodning om DR-nummer.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central, V/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6.

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

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

angivelse.

Afleveret til postvæsenet 15. juli 1960.
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