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Til OZ’s læsere
Når OZ næste gang udkommer vil læser

ne erfare, at bladet har fået et „make up“. 
Vi vil i fremtiden bestræbe os på at gøre 
bladet både mere fyldigt og mere afvekslende, 
selv om det i sandhedens interesse bør siges, 
at OZ længe har været upåklageligt, og at 
det er lang tid siden, man har kunnet tale 
om „agurketid" på redaktionen.

Det forløbne EDR-år har givet os et OZ 
med større sideantal end nogensinde, og 
denne linie vil vi søge at fortsætte.

Den tekniske side af OZ varetages af vor 
nye redaktør OZ7AQ, som vi hermed præsen
terer for vore læsere. OZ7AQ er ikke blind 
for, at et alsidigt OZ ikke skabes uden med

virken af bladets læsere, og vi giver derfor 
ordet til 7AQ. 6PA.

Teknisk redaktør, OZ7AQ.

Til forfatterne af teknisk stof til OZ

OZ skrives jo som bekendt a f amatører 
for amatører. Virkelig faste bidragydere er 
der meget få af, hvorfor TR hver måned må 
sidde og være spændt på, hvad der mon kom
mer i godteposen denne gang. Somme tider 
er høsten mager, og til andre tider er der 
masser af fint stof for læserne (og TR) at 
glæde sig over. Sådan må det vel også være 
ifølge sagens natur, men det ville være en 
hjælp for TR og en god forsikring mod 
„tynde" OZ’er, hvis flere ville komme ud af 
busken med konstruktionsbeskrivelser, teo
retiske artikler, beretninger om deres erfa
ringer o. s. v.

Der er sikkert mange, der udmærket kunne 
yde værdifulde bidrag til OZ’s spalter, men 
som tænker: Uha, jeg skal nu ikke risikere 
at dumme mig offentligt! Eller: Det her er

jo ikke noget særligt. Eller måske er der en 
og anden, der ikke synes han har ordet i sin 
magt. Så tænk på den første sætning af dette, 
og husk, at TR sidder der bl. a. også for at 
hjælpe forfatterne! Og endelig skal man jo 
heller ikke gøre det helt gratis! For tiden be
tales følgende honorarer for teknisk stof:

1. Selvstændigt stof, pr. side kr. 30,—.
2. Oversættelser med selvstændig bearbej

delse, pr. side kr. 25,—.
3. Oversættelser uden do., pr. side kr. 20,—.
Tegninger og fotos tæller med til samme

takst pr. side.
Tegninger kan være i skitseform, da de 

alligevel af hensyn til ensartetheden normalt 
bliver omtegnet. Blot skal tegninger helst 
være tydelige og overskuelige, og pse benyt 
de symboler, OZ’s tegner bruger.
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Med hensyn til indsendelsesfrist, så har det 
hidtil været sådan, at artikler skulle være 
TR i hænde inden den 1. i den måned, artik
len skulle i bladet. For fremtiden bliver det 
snarere sådan, at stof, der ikke  er TR i 
hænde inden månedens udgang, normalt ikke 
har nogen chance for at komme med i næste 
OZ. Send derfor venligst stoffet så tidligt som 
muligt, og tro ikke, at artiklen er havnet i 
papirkurven, fordi den ikke er med i det 
førstkommende nummer.

Selvfølgelig er både sætteren og TR gladest 
for maskinskrevne manuskripter, men en god 
håndskrift foragter vi heller ikke, så gå bare 
i gang, OB’s, og se, om der nu alligevel ikke 
kunne komme en artikel ud af de lange, 
mørke vinterafteners arbejde med nøgle og 
loddekolbe.

vy 73 de 7AQ.

Tekniske kurser i Storkøbenhavn.
Under forudsætning af at det fornødne 

antal deltagere indmelder sig, oprettes der 
også i år under Københavns kommunes 
aftenskole kursus i radioteknik:

1. Begynderhold, hold nr. 929, hvorpå der 
undervises til den mundtlige prøve, tirsdag 
og torsdag aften a 2 — t i m e .

2. Forsætterhold, hold nr. 930, specielt for 
deltagere, der har gennemgået begynderun
dervisningen. Undervisningen lægger specielt 
an på den skriftlige prøve og suppleres med 
praktiske forsøg, også med medbragt grej.. 
Mandag og onsdag a 2½ time.

Begge kursus afholdes på Bispebjerg skole 
i perioden 1. oktober til 31. marts.

Indtegningen foregår 5., 6. og 7. september 
og kan ske på enhver af de sædvanlige ind
skrivningsskoler. Se opslag på plakatsøjlerne 
eller dagbladsannoncerne omkring 1. septem
ber. Undervisningen er gratis bortset fra 
indmeldelsesgebyr på 10 kr. Friplads kan op
nås.

På blanketten anføres i rubrikken om øn
sket lærer: K. Staack-Petersen.

Kursus er normalt kun åbne for deltagere 
med adresse i Københavns kommune. In
teresserede udenfor denne bedes indhente 
nærmere oplysninger pr. telefon 78 06 67 senest
7. september.

På opfordring af F. O. F. i Herlev har jeg 
påtaget mig også at holde kursus der. Dette 
kommer til at foregå fredag aften kl. 19,00— 
21,50, første gang 23. sep. Holdet er: Radio
teknik 2, nr. 48, og indmeldelse kan ske pr. 
telefon 94 47 96 eller 78 06 67 i dagene 30. aug. 
til 2. sep. Undervisningen på dette hold vil 
blive anlagt på praktisk udførelse af for
skellige konstruktioner suppleret med nogen 
teori, altså en slags radiosløjd, og er et for
søg på at opfylde mange tidligere elevers 
udtrykte ønske.

73 de OZ2KP.

x) VR = voltage regulator = glimstabiliseringsrør. 
TR.
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Et BK-system med YR-rør
Af OZ5DX, Hans Otto Pyndt.

I denne artikel skal beskrives et BK- 
system, der arbejder rent elektronisk uden 
anvendelse af relæer, og som tillader medhør 
på egne signaler fra SI til S9+ blot ved at 
dreje på en knap.

At det er nødvendigt, at stationen er ind
rettet til BK, bliver man hurtig klar over, 
når man arbejder på DX-båndene. Her er det 
en stor fordel hurtigt at kunne være på fre
kvensen uden at skulle betjene andet end 
nøglen. Ligeledes kan man høre, når DX- 
stationen får forbindelse, og derved undgås 
at skabe unødig QRM.

Et af de mest besnærende BK-systemer, 
der har været beskrevet, fandt jeg i febr. 59 
QST, beskrevet af W3OFU. Diagrammet vist 
på fig. 1 er egentlig kun en udvidelse af VR- 
rørsnøglingen1), der har været beskrevet i 
april 54 OZ. Her kan man finde en beskrivelse 
af, hvordan BK-nøglingen af senderen foregår. 
Har De lavet denne, er det eneste, der er til
bage et OA2, en triode, et potentiometer og 
en modstand. Når nøglen er oppe, leder VI 
og V2B er cut-off. Når nøglen er nede, sluk
ker V1 og V2B trækker strøm, som giver et 
spændingsfald over RI. Med de viste værdier 
kunne jeg regulere blokeringsspændingen fra 
0 til 40 volt. Den negative spænding til mod
tageren føres i skærmledning, der jordes i 
begge ender. I mit tilfælde fører jeg blo
keringsspændingen til modtagerens AVC- 
ledning. Her bør man dog passe på, at af
koblingsblokkene ikke er for store (<10  nF), 
da det ellers kan give anledning til klik. På 
diagrammet vil man endvidere bemærke af
bryderen S1, der fjerner blokeringsspændin
gen fra oscillatoren således, at man i denne 
stilling kan lægge VFO’en, hvor man ønsker 
det, uden at tuningen går i luften.

Som V2 har jeg anvendt ECC82, men op
stillingen er ret ukritisk, så næsten ethvert 
rør kan anvendes. Den negative spændings
kilde er let lavet (se fig. 2). En EZ80 er kob
let til den ene side af en 300 volts ensretter. 
Glødespændingen til ECC82 og EZ80 bør man 
tage fra en særskilt glødevikling for ikke at 
få negativ spænding på andre rør i tilfælde 
af overslag mellem glødetråd og katode2). Fil
tret behøver ikke at være særlig effektivt, da 
spændingerne kun anvendes til blokering. De 
her viste spændinger og værdier var i mit til
fælde tilstrækkelige til at nøgle en sender 
med 6146 i udgangen (50 watt). Så på med 
vanten es bcnu on bk.
2) Max. spænding mellem gløderåd og katode er 

150 V for ECC82. TR.



To praktiske ensrettere
Af Bent Larsen, OX3BL.

En og anden vil måske mene, det er spild 
af spalteplads at bringe ensretterkonstruktioner 
i bladet, vel ud fra den betragtning, at en ens
retter er noget af det simpleste, man har inden 
for radiotekniken. Når jeg alligevel finder det 
på sin plads, er det da også mest med henblik 
på nybegyndere. Indrømmet, en enkelt ensretter 
er virkelig simpel, men da de fleste sendere 
af blot nogenlunde størrelse kræver mange for
skellige spændinger, bliver det let til mange 
ensrettere, og så kan der virkelig opstå proble
mer med sikring, kontrolkredsløb, isolation etc. 
Ligeledes kan der være tvivl om de enkelte 
komponenters rette anbringelse på chassiset.

Figur 1. Diagrammet viser den lille ensretter, foto
graferet i figur 2. C1, C2, C3, 4 MFD/600 VW. C4, 
dobbelt elektrolyt 2X32 MFD/450 VW. C5, dobbelt 
elektrolyt 2x32 MFD/450 VW. Hylstret maa isoleres 
fra stel, begge minusser skal være ført ud. C6, C7, 
10 nf/600 VW. Dl, D2, Selenium fladensrettere 250 
volt/100 ma. L1 filterspole 10 Hy/150 ma. L2 filter
spole 5 HY/125 ma. L3 filterspole 20 HY/50 ma. 
VI, V2, 5Y3GT, V3 EZ12, V4 EZ2. TI 2x235 volt/ 
250 ma, 5V/4A, 6.3V/8A. T2 2 X 275 volt/125ma, 
6,3V/1A, 6,3V/3A. T3 1X200 volt/50 ma, 6.3V/1A, 
6.3V/3A. S1, S2, S3, eenpolet afbryder 250V/2A.

Fl, F2, F3, finsikringer, 250volt/l amp.

Konstruktionen i fig. 1 består af 3 ensrettere 
monteret på et chassis, der måler 50X200X450 
mm. Hver enkelt ensretter kan bruges uaf
hængigt af de andre, en praktisk foranstalt
ning for den experimenterende amatør. Ens
retteren øverst i figur 1 er en ganske almindelig 
graetzkobling med to rør og to ventiler, op

stillingen har den fordel, at man får dobbelt
ensretning af hele sekundærspændingen. I stedet 
kunne også have været anvendt tre rør, og når 
jeg alligevel valgte ventilerne og to rør, skyldtes 
det den omstændighed, at trafoen kun kunne 
levere glødestrøm til to ensretterrør af den 
anvendte type, 5Y3GT. En anden fordel er, 
at man fra sekundærens midtpunkt vil kunne 
udtage en jævnspænding på lig det halve af 
den samlede vekselspænding over sekundæren. 
I min ensretter ville jeg altså kunne tappe 
235 volt fra midtpunktet, da hele viklingen giver 
470 volt, det havde blot været nødvendigt med 
endnu et filter bestående af en filterspole og 
en elektrolyt. Ensretteren i midten, se foto fig. 2, 
er bestykket med en EZ12. Det er en almindelig 
dobbeltensretter med kapacitivt input filter. 
Længst til venstre ses ensretteren for negativ 
forspænding, det er en enkeltensretter med EZ2, 
hvori anoderne er parallelforbundet. Når det 
her med fordel kan lade sig gøre at anvende 
en enkeltensretter, skyldes det kun den om
stændighed, at den afgivne strøm er ganske 
ringe, i mit tilfælde højst 30,.ma. Havde strøm
men været meget større, ville spændingsfaldet 
ved belastning af ensretteren blive meget stort, 
ofte omkring eller over 50 °/o af spændingen 
målt uden belastning.

Enkeltensretteren er altså kun egnet ved små 
og ikke varierende strømme. De fra de tre ens
rettere afgivne spændinger er ført ud til chas
sisets bagflange, hvor tre octalfatninger og tre 
sikringsholdere er anbragt. Octalfatninger er 
den billigste form for multifatninger, man vist 
kan få, som stik anvendes soklen fra et defekt 
octalrør. Fra hver af octalfatningerne kan tappes 
alle de spændinger samtlige tre ensrettere kan 
afgive, det vil sige +450, +250, -:~200 volt, og 
endelig glødespænding 6,3 volt. Hver enkelt trafo 
har sin egen netafbryder og primærsikring, det 
er således kun nødvendigt at tænde for den af 
ensretterne man netop skal bruge.

For større anlæg vil ensretteren i fig. 3 sikkert 
kunne dække behovet, idet den kan levere om
kring 500 watt ved 1100 volt, plus diverse andre 
spændinger, nemlig 250 volt og minus 100 volt. 
For ensretning af så store spændinger findes 
kun meget få vakumrør for eksempel RG62. 
Har man sådanne vakumrør, kan de naturligvis 
bruges, i stedet valgte jeg dog kviksølvrøret 
DCG4/1000, PHILIPS version af de amerikanske 
866. Kviksølvensretterrør skal som bekendt for
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varmes forinden højspændingen må tilsluttes, 
hvis man benytter separat glødestrømstrafo til 
ensretterrørene, er sagen jo let klaret, men hvis 
både højspændingen og glødestrømmen tages fra 
samme trafo. som i mit tilfælde, kan sagen være 
vanskelig. Det var tillokkende blot at afbryde

ensrettede spænding til et choke indgangsfilter, 
en svinging-choke var det ideale, men en almin
delig .drosselspole med tilstrækkelig selvinduk
tion, isolation, og som kan bære den aftagne 
strøm, kan også gøre det. Efter droslen følger 
højspændingsblokken, som må have tilstrække-

Figur 2. Billedet til venstre viser ensretteren i 
figur 1, set fra oven. Længst til venstre ses den 
negative ensretter, derefter ensretteren med EZ12, 
yderst til højre ses 450 volts ensretteren med de 
2 stk. 5Y3GT nærmest bagflangen. I fotoet til højre 
ses ensretterens hundmontage, bag tændstikæsken 
kan terminalerne på TI ses, ovenover disse er de 

to selenventiler anbragt.

sekundærens midtpunkt, det var imidlertid ikke 
muligt her, da en 6,3 volts glødevikling, jeg 
gerne ville kunne bruge, er forbundet med 
midtpunktet, og endelig også fordi de 250 volt 
tages fra udtag på højspændingsviklingen, og 
det var forudsat, at disse 250 volt skulle kunne 
aftappes også med lukket højspænding. Tilbage 
er kun den mulighed at afbryde i højspændings
ledningerne direkte, en kedelig tanke, da jeg 
ikke havde en egnet stor topolet afbryder. Der
imod fandt jeg et relæ med tilstrækkelig isolation 
og god afstand mellem kontakterne, således der 
ikke opstår lysbuedannelse, når relæet afbryder 
for højspændingen, hvilket ville forårsage støj 
og afbrændte relækontakter.

Relæspændingen tages fra den negative ens
retter via en afbryder, og her er det så praktisk, 
at ensretterrøret, en EZ41, netop tager 30 sekun
dér om at blive så varm, at den kan - afgive 
den fornødne strøm til at trække relæet. Det 
er således ligegyldigt, om man husker at tænde 
glødespændingen til kviksølvrørene først, høj
spændingen er automatisk forsinket 30 sekun
der. Det samme kunne også opnåes med et 
bimetalrelæ, en timer eller lignende, men disse 
metoder er væsentlig dyrere at bruge, med 
mindre man da netop har stumperne liggende. 
Fra kviksølvrørenes glødetråde udtages den nu

lig prøvespænding for ikke at slå igennem, 3 
gange transformatorspændingen vil være et 
konservativt valg. Efter filteret følger bleederen, 
som her udgøres dels af bleedermodstanden, dels 
af to spændingsregulatorrør, her OD3, over 
hvilke kan udtages 300 volt for eksempel til 
skærmgitterspænding til PA-røret. Mange PA- 
rør tåler ikke at have skærmgitterspændingen 
tilsluttet, uden anodespændingen også er det. 
Ved at udtage skærmgitterspændingen over 
bleederen i anodespændingsensretteren, opnår 
man da den fordel, at hvis anodespændingen 
svigter, afbrydes skærmgitterspændingen selv
sagt også. En tilsvarende sikkerhed opnås ved 
det viste arrangement, hvor højspændingen sty
res af den negative spændingskilde, svigter git
terf orspændingen som følge af den negative 
ensretters svigten, afbrydes anode og altså også 
skærmgitterspændingen øjeblikkeligt. Lavspæn
dingsensretteren er der ikke meget at sige om, 
den er ganske enkel med choke i filterindgangen, 
her er ingen bleeder, da denne ensretter er 
konstant belastet af senderens buffertrin m. m.

Yderligere findes en glødespændingstrafo, da 
den store trafo ikke kunne klare den samlede 
glødestrømsbelastning. Begge trafos er sikret 
på primæren. Netledningerne er afkoblet lige 
ved indgangen til ensretteren for at hindre evt.
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hf i at forplante sig til lysnettet og andre folks 
bel-spiller. Hele ensretteren er monteret på en 
420X420 mm svær møbelplade, til hvilken for
pladen er fastskruet, ensretteren omsluttes af 
et krydsfinerskabinet lavet i et. Det er ganske

glødespændinger, de 250 volt samt den negative 
spænding startes med hovedafbryderen SI, der er 
en almindelig topolet afbryder med begge systemer 
i parallel. Højspændingen kontrolleres med S2 og 
kan fjernbetjenes ved at lægge terminalen mærket 

„H.T. control“ til stel, 0.
Værdierne er følgende: Cl, 4MFD/ mindst 2500 volts 
arbejdsspænding, C2, 48MFD/450 volt elektrolyt, 
hylstret må isoleres fra stel. C3, 32 MFD/450VW. 
C4, C5 0.01 MFD/600 VW. L1 8 Hy/300 ma, L2 10 
Hy/100 ma. L3 10 Hy/200 ma. VI, V2, DCG4/1000 
eller 866, V3 EZ41, 6—8 volts kontrollampe 150 ma. 
VS 5R4GY, V6 og V1 OD3. T1, 2X250volt/450 ma, 
plus diverse gløde spænding er (Bech-Hansen), T2, 
2x6,3volt/5 amp. S1 topolet afbryder 250volt/2amp„ 
begge sektioner i parallel. S2 eenpolet afbryder 
250volt/2 amp. F1 finsikring 250volt/4000 ma, F2 
finsikring 250volt/500 ma. Kl relæ med god isolering 
og stor afstand mellem kontakterne, 2 sluttekon
takter nødvendigt. R1 bleedermodstand 40 kohm/70 
watt. R2 formodstand for relæ Kl, afhænger af det 

anvendte relæs modstand.

uforsvarligt at lade ensrettere med kilovolt stå 
ubeskyttede, berøring kan være ensbetydende 
med døden eller i heldigste fald slemme for
brændinger. Ensretteren er beregnet til fjern
betjening, en praktisk foranstaltning, det er 
jo ikke alle, der har plads til at have skrumlet 
stående ved siden af senderen, selv har jeg den 
på behagelig afstand på mit loft. Her er dog 
en ting at tage hensyn til, når man som her 
har glødestrømstrafoen indbygget i ensretteren, 
nemlig spændingsfaldet i forbindelseskablet, 
det er ikke ganske uvæsentligt med strømme

på en halv snes ampere, disse ledninger må 
have et tværsnit på mindst 1½ kvadratmilli
meter og gerne endnu sværere. For de andre 
spændingers vedkommende er kun kablets isola
tion af interesse, da spændingerne her er relativt 
store og strømmene små, er spændingsfaldet 
lille og helt uden betydning.

Vy best 73, OX3BL.

Figur 4. Begge fotos viser højspændingsensretteren 
med dækslet fjernet. På øverste billede ses forpladen 
med kontrollampe, de to sikringsholdere, netafbry
der. Bag ensretteren ses senderen, hvortil den for 
tiden benyttes, senderen er bestykket med een 
LS50 i pa-trinet. På billedet nederst ses de enkelte 
komponenters placering. Til venstre nærmest bag
kanten ses højspændingstrafoen TI, umiddelbart 
foran denne skimtes relæet, derefter kommer de 
to DCG4/1000, så filterspolen. Til højre for filter
spolen står højspændingsblokken, bag denne kom
mer bleedermodstanden, der udgøres af 3 serie
forbundne modstande, derefter kommer to OD3. 
Til højre nærmest forpladen står 5R4GY og EZ41, 
derefter kommer disse rørs filterspoler og elektro
lytter. Modstanden, der ses liggende bag elektro
lytterne, er R2. Bag R2 står glødespændingstrafoen 
T2. Som det fremgår af billederne er der ret god 
plads på bundpladen, men det har sine fordele ved 

senere ombygninger.
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En transistor C-R Bro
Af OZ-DR-1133, Knud Jespersen.

Det beskrevne apparat her blev fremstillet 
for at imødegå savnet af et lille transporta
belt instrument, som kan medbringes i lom
men. Modstande og kapaciteter kan derfor 
prøves, når de købes, og det er jo altid en 
fordel at kunne prøve komponenter uafhæn
gigt af stationære måleinstrumenter. Der stil
les ikke noget større krav til nøjagtigheden; 
men det skulle være tilstrækkeligt til de al
mindeligt forekommende målinger. Strømfor
bruget er meget lille — omkring 4,5 mA ved 
3 V. De to celler skulle praktisk kunne vare 
lige så længe, som de kunne uden belastning, 
idet instrumentet kun tilsluttes, når en af
læsning foretages.

Af diagrammet, fig. 1, ses, at TR1 og TR2 
arbejder som multivibrator og frembringer 
en kvadratisk bølgeform på ca. 2,5 V spids til 
spids ved en frekvens på 5 Kc/s. Dette signal 
kobles gennem C9 til brokredsløbet, der be
står af R7 og normalerne, idet de sidstnævnte 
udvælges ved hjælp af S2 og det rigtige valg 
af prøveledninger. Frekvensen kan sænkes 
ved at gøre Rs og R4 større, eller hæves ved 
at reducere Ci og C2 — men en temmelig høj 
frekvens giver bedre nulpunkt, specielt når 
man prøver små kapaciteter. Broens output 
føres igennem højimpedansviklingen på en 
miniature udgangstransformator T1 med en 
omsætning på 60 : 1, og fra den lavimpedan- 
sede vinding føres signalet via C3 til TRa’s 
basis.

Denne transistor stabiliseres af tilbagekob
lingsmodstandene R5, R6. C4 er nødvendig 
for at forebygge negativ tilbagekobling, der 
ellers ville reducere trinets forstærkning be
tydeligt. Broen balanceres ved at indstille Rt 
til minimum signal i hovedtelefonen. Denne 
er en enkelt lavimpedanset telefon med en 
d. c. modstand på 30 Ω. Et par 4000 Ω’s tele
foner blev prøvet, men der var kun en lille

forbedring at spore. En øreprop til et høre
apparat skulle også kunne bruges.

Det anbefales almindeligvis at potentiome
tret i en bro har en forholdsvis stor diameter, 
men da hensigten med denne konstruktion 
var en kompakt konstruktion, må størrelsen, 
begrænses. Et 5 K12’s lineært, trådviklet po
tentiometer kan, såvidt vides, fås med en 
diameter på under 5 cm. Dette er det største, 
der kan blive plads til på klemlisten, men 
potentiometre med en lidt mindre diameter 
kan dog anvendes med tilfredsstillende resul
tat.

Afbryderen S2 er en 1-polet, 12-vejs type, 
med stopperne flyttet således, at rotationen 
begrænses til 8 stillinger. Cs, C4 og C9 er 
25 μF, 25 V elektrolytter. Lavere kapaciteter 
ville uden tvivl være tilstrækkelige, men 25 
μF fås nemmest i handelen.

De anvendte normaler er høj stabile 1 % 
eller 2 % modstande og 1 °/o sølv-glimmer 
kondensatorer til 100 pF og 1000 pF områder
ne. Til 0,01 μF og 0,1 μF området er det enten 
nødvendigt at anskaffe en 0,01 μF (0,1 μF) 
blok på ca. 2 °/o tolerance eller at få en med
amatør til at prøve et antal almindelige 0,01 
juF konds. og udvælge den mest nøjagtige. 
Når dette er gjort kan et antal 0,1 μF blokke- 
prøves på 0,01 μF området og en nøjagtig; 
udvælges. Bemærk at 100 pF normalen ikke 
indsættes før broen næsten er færdig. Alle 
modstande kan være så små som muligt — 
rent effektmæssigt. De anvendte transistorer- 
var Mullards OC71, da disse var for hånden; 
men enhver tilsvarende type kan naturligvis 
også bruges.
Praktiske enkeltheder:

Den komplette bro er bygget på en 17,5 
cm lang klemliste på ca. 7 cm bredde, og på 
den findes der 36 klemmer, hvoraf 15 er

Fig. 2.
C 8 - C 9 - R 8 - R 9  og R 10 er udeladt for 

klarhedens skyld.
* Kontakt på S 2 brugt som støttte for R 8, R 9 og 

R 10’s samlepunkt.
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fjernede. På grund af de små forskelligheder, 
der kan være mellem komponenter, tilrådes 
det at begynde konstruktionen med at an
bringe hovedkomponenterne på klemsiden af 
listen begyndende med T1 til venstre (fig. 2). 
C4, S1 C3, S2 og R7 anbringes så med mini
mum af afstand indbyrdes. Den tomme plads 
til højre på klemlisten bruges til opbygningen 
af oscillatoren. Bliv endelig ikke fristet til at 
sprede komponenterne mere ud, idet De tæn
ker at oscillatoren jo ikke optager megen 
plads, fordi batterierne skal placeres under 
denne sektion. Bor dernæst hullerne for Si, 
S2 og Rt og anbring disse komponenter, og 
bor hullerne til de fire gummityller og an
bring dem. De tre ledninger oven på klem
listen loddes nu på.

Oscillatorens komponenter forbindes så til 
klemlisten. C9 (som er udeladt fra fig. 2 for 
klarhedens skyld) forbindes så til den ene 
klemme på R7 og TR2’s collector, idet den 
positive ledning går til R7. Anbring dernæst 
C4, C3, R5 og R6 og forbind transformator
ledningerne til deres respektive klemmer. 
Alle de manglende ledninger loddes nu på 
sammen med normalmodstandene og normal
kapaciteterne C6 og C7 (hvis man kan få et 
højstabilt komponent som C7).

Fig. 3.

Prøveledningerne kan være bøjeligt p. v. c. 
isoleret ledning, rødt til de yderste ledninger 
og sort til den midterste, idet disse forsynes 
med krokodillenæb. Transistorerne loddes nu 
på, og en storkenæbstang bruges som varme- 
shunt for at forhindre varmen i at gå op og 
ødelægge transistorerne, der bindes til klem
listen med sytråd. Hovedtelefonen loddes nu 
ind i kredsløbet og broen forbindes til et 3 V 
batteri med et mA-meter i serie. Lednings-

Fig. 4.

føringen må nu nøje kontroleres for at undgå 
ødelæggelse af transistorerne. Ved tilslutning 
af broen skulle man høre fløjten i hoved
telefonen, og strømmen skulle være ca. 4,5 
mA, skønt det kan variere noget med tran
sistorerne.

Område Multiplikation

Fig. 5.

Forpladen kan nu laves og tilpasses (fig. 5) 
og multiplikationsskalaen limes på. Skalaen 
må nu kalibreres ved hjælp af udvendige 
normaler. Hvis man har adgang til en nøjag
tig modstandskasse eller lign., er dette den 
nemmeste måde, hvis ikke kan man bruge et 
sæt på 6 1 °/o tol. modstande med følgende 
værdier: 1 KΩ, 2 KΩ, 3 KΩ, 4 KΩ, 100 Ω og 
500 Q.

Disse modstande vil give kalibreringspunk
ter fra 1 til 10, når 1 KΩ-området benyttes, 
og fra 1 til 0,1 på 10 K.Ω-området. Modstande
ne fra 100 Ω og 500 Ω givef 0,01 og 0,05-mær- 
kerne fra 10 KΩ-området, og 5 KΩ og 10 KΩ 
giver 50 og 100 mærkerne på 100 Ω-området. 
Den højeste fejlprocent er 4 °/o.

Fig. 6.

Det næste trin bliver at udvælge en „nor
mal" til 100 pF-området, og for at gøre dette 
anbringes en 100 pF 1 % kondensator over 
kapacitetsprøveledningerne, og en 100 pF 
trimmer på Cs’s plads. Find broens nulpunkt 
og drej på trimmeren til skalaen passer. Det 
kan være nødvendigt at anbringe en lille 
kond. over trimmeren for at forøge dens 
værdi. Hvis der er plads, kan trimmeren blive 
siddende i kredsløbet, hvis ikke må den er
stattes af een eller flere faste kondensatorer 
for at opnå den korrekte værdi. Der kan ses 
bort fra snyltekapaciteteme på de andre om
råder.
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Multiplikationsskalaen er, som alle de 
andre mærker, lavet med tusch på hvid pla
stic, hvorefter den har fået en gang klar lak.

Kassen blev lavet af 2 mm aluminium som 
vist på fig. 6. Kassens hjørner dannes ved at 
siderne lægges kant mod kant, og der er i 
hjørnerne anbragt vinkler, der enten er 
skruet eller nittet på. Til slut bankes hjørner
ne ordentlig sammen med lette slag af en 
hammer. Siderne bukkes så vidt muligt i en 
skruestik og bankes til sidst i stilling som vist 
på fig. 7. Til sidst males og lakeres kassen.

Fig. 7.
En stok tilspidset i den rigtige vinkel bøjer siden 

lodret op, når den bankes ned i en tilsvarende 
formet vinkel.

De to battericeller bindes sammen i serie 
med gennemsigtigt klisterpapir og holdes ind 
til kassens side under oscillatoren med en 
lille holder, der ligger uden om den ene celle. 
Batteritilledningerne skal være ca. 15 cm 
lange og af bøjeligt tråd for at muliggøre 
udskiftning af batterierne.

Hvis det ovenstående udføres omhyggeligt, 
skulle man nu være i besiddelse af et meget 
nyttigt måleinstrument, og man vil sandsyn
ligvis nu undre sig over, hvordan man tid
ligere har klaret sig uden en målebro! Alle 
modstande og kondensatorer kan kontrolleres 
før indsætning i et apparat, idet selv nye 
komponenter ofte kan være behæftede med 
fejl, og opdagelse af en sådan på et tidligt 
tidspunkt kan ofte forhindre timers søgen 
efter fejlen.

Balancepunktet vil sandsynligvis blive 
utydeligt for modstande på over 100 KΩ, og 
dette er den højeste værdi, der kan måles 
med nøjagtighed. Selv den mindste konden
sator giver et skarpt nulpunkt.

Til slut vil det være muligt at udtage et 
højest nyttigt LF-signal mellem de to yderste 
prøveledninger, og dette vil være meget an
vendeligt til at se, om der er „hul“ igennem 
LF-forstærkere og LF-trin i modtagere; men 
til dette brug må man passe på, at man ikke 
får direkte forbindelse fra en spændings
førende del i måleobjektet til målebroen, da

G5RV antennen
Af OZ3US, A. M. Pedersen.

Jeg har i nogen tid med udmærket resultat 
brugt en G5RV antenne. Den er anvendt på 
80-40-20-15-10 meter og anvendes også af en 
masse DX-amatører. — Som vist på skitsen 
er selve antennetoppen 31,8 mtr. og feederen 
10,36 mtr. Denne sidste er lavet af almindeligt 
fladt 300 Ohms TV-kabel. — Hvis man ikke

er interesseret i 80 meter kan anvendes 15,54 
meter top og 5,18 meter feeder, så kører an
tennen fint på 40, 20, 15 og 10 meter.

Fordelen ved antennen er også, at der i 
bunden af 300 Ohms feederen tilsluttes et 
almindeligt 70 Ohms coax-kabel, det kan 
Være kort eller langt og kan så tilsluttes en
hver moderne sender med pi-filter i udgan
gen.

det er en af de „13 sikre måder at ødelægge 
en transistor på!“

Stykliste:
Kondensatorer:

C1, C2 0,01μF (miniature).
Ca, C4, Cg 25 μF, 25 V elektrolyt.
Cs, C6 C7, Cs normaler (se teksten).

Modstande:
R1, R2 1 KΩ 1/4 W.
Rs, Ri 22 KΩ 1/4 W.
Rs, Rs 33 KΩ 1/4 W.
Rs, R9, R10 normaler 1 KΩ 10 KΩ
100 KΩ 1% eller 2 %.
R7 5 KΩ trådviklet potentiometer.

Forskelligt:
Ti miniature udg. transformer, 60 : 1.
TRi, TR2, TRa, OC71 (Mullard).
36 klemmers klemliste.
S1 1-polet afbr., S2 1-polet.
12 stillingsomskifter.
3 krokodillenæb.
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Nr. 169. Mon Brevkassen kunde hjælpe mig 
med en Opskrift paa en „Ohmlak“ beregnet 
til at „male“ Kulmodstande med, da jeg for 
Tiden staar og skal bruge et Kulpotentiometer 
med en saa lav Værdi, at det har vist sig 
umuligt at opdrive.

„Ohmlakken" vil ogsaa kunne finde An
vendelse, hvis der er nogen, der kunde have 
Lyst til at eksperimentere lidt med Modul
systemer.

Svar. Desværre maa jeg melde „Pas". Jeg 
er i min Praksis aldrig stødt paa en saadan 
Opskrift, men skal indrømme, at jeg jævnligt 
har ønsket, at jeg kendte den, f. Eks. til at 
reparere slidte Steder paa et Potentiometer. 
Nu er Bolden jo herved givet op, og hvis der 
blandt Læserne skulde findes nogen, der er 
bedre underrettet, opfordrer jeg herved ved
kommende til at beskrive Fremgangsmaaden 
her i OZ.

Nr. 170. Kan du hjælpe mig med et BK 
Nøglekredsløb til en S-10-K Sender?

Helst uden Brug af Relæer.
Senderen kører med 500 Volt paa Anoder

ne, 200 Volt paa PA SG, og OSC SG stabilise
ret med et Glimrør 4687..

Svar. Den simpleste Løsning bliver vist, at 
indrette Anodestrømsforsyningen saaledes at 
den kan benyttes til at give negativ Bloke
ringsspænding i Nøglepauserne. Dette kan 
gøres saaledes:

Tværs over de 500 Volt lægges en Spæn
dingsdeler bestaaende af en 100 kOhm og en 
50 kOhm traadviklet Modstand i Serie, med 
de 100 kOhm nærmest +. Samlingspunktet 
forbindes til Jordklemmen (E) paa Senderen, 
og hvis -P Anode er forbundet til Jord i 
Strømforsyningen, maa denne Forbindelse 
fjernes.

Nøglen forbindes med Armen til Stel, og 
Kontakten til - Anode, saaledes at den alt- 
saa kortslutter 50 kOhm Modstanden, naar 
den trykkes.

Fodpunktet af Gitterafledningen for Oscil
latoren (G1)  forbindes til -P Anode, og i Sen
deren indbygges en 15—20 kOhm 1 Watt 
mellem - Gitter for PA-Rørene (G2) og G1.

Virkemaaden bliver da som følger:
Med Nøglen aaben ligger 1/3 af den ube

lastede Anodespænding, d. v. s. ca. 200 Volt

som negativ Gitterspænding paa baade Oscil
lator og PA-Rør, og begge Trin er effektivt 
blokeret. Samtidigt er Spændingen mellem 
+ Anode og Stel sænket til ca. 400 Volt.

Trykkes Nøglen, lægges G1 til Stel, og Os
cillatoren starter. Samtidig stiger spændingen 
mellem + Anode og Stel til den normale 
Værdi, og Senderen arbejder normalt, idet 
Gitterspændingen til PA-Rørene opstaar ved 
Gitterstrømmens Passage gennem den ind
byggede Gitterafleder.

For ikke at faa for skarp Tegnfront vil det 
sikkert være nødvendigt at indbygge et nor
malt Nøglefilter. Passende Værdier for dette 
er efter mine Erfaringer: Selvinduktion 0,5—- 
0,8 Henry, Kapacitet 2—3 μF og Seriemod
standen til denne 500 Ohm.

Nr. 171. Hermed sender jeg dig et Problem, 
som har voldt mig meget Besvær, idet jeg 
haaber, du kan give mig en Forklaring.

Som du vil se af vedlagte Diagram, er det 
en normal Højspændingservsretter, et Udsnit 
af en større Enhed. Problemet er, at der sker 
Tilbagetænding i Ensretterrørene, hvad kan 
være Aarsag til dette? Jeg har tidligere kørt 
med 2 Stk. HG7 med en anden Glødetrafo. 
Nu benyttes 2 stk. 886 jr. Glødetrafoen til 
disse er viklet paa en O-Kerne, saa Overslag 
mellem Sekundær og Primær er umulig. 
Begge Trafoer er hjemmeviklede, og Omskif
terne til de forskellige Udtag i Højspændings
viklingen er indrettet med en blind Kontakt 
mellem hvert Skift, saa Viklingerne ikke 
kortsluttes ved Omskiftning.

Jeg maa hellere tilføje, at der arbejdes med 
Relæ, som ændrer Gitterforspænding i Lytte- 
perioderne, saaledes at PA-Trinet er helt 
kvalt, og Ensretterrørene kun lyser ganske 
svagt blaat. Naar jeg med Fodkontakten star
ter Relæet, og Senderen trækker Strøm, giver 
det et Chock i Rørene, og de lyser kraftigt 
blaat, hvilket turde være normalt, men det 
blaa Lys er aldrig helt roligt men blafrer 
meget især i det ene rør. Jeg har mange 
Gange betragtet Gnisten ved Tilbagetændin
gen, der løber fra Anode til Glødetraad, af og 
til saa kraftigt, at den slaar en 6 Amp. Sik
ring i Strømtilførslen.

Jeg er klar over, at er den Slags Rør først 
begyndt at tilbagetænde bliver de ved, men
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jeg haaber, du kan hjælpe mig ud af mit 
Dilmema, og at du kan faa det med i August 
„OZ“.

Svar. Jeg har ikke medtaget dit Diagram, 
da det jo principielt er det samme som Fig. 
162 i Juni Nummeret.

Tilbagetænding i Kviksølvrør er desværre 
ikke noget ukendt Fænomen, og efter min 
Erfaring er visse Typer af disse mere tilbøje
lig dertil end andre. Det havde været rart, 
om du havde oplyst om Fænomenet ogsaa 
viste sig med HG 7’erne. De smaa Typer som 
816 og 866 jr plejer at være betydelig værre 
i den Henseende end f. Eks. 866 og 872.

Saavidt jeg kan se, er Opstillingen i Orden, 
og Glødetrafoen kan i hvert Fald ikke være 
Synderen, vel at mærke hvis den giver de 
fulde 2,5 Volt Glødespænding i belastet Til
stand. Kviksølvrør er nemlig meget kræsne 
med Glødespænding og maa hellere faa lidt 
for meget end for lidt.

Normalt vil et Rør, der er begyndt at give 
Tilbagetænding blive ved, men jeg har dog i 
nogle Tilfælde haft Held til at kurere et sygt 
Rør ved at lade det staa med Glødespænding 
paa i et døgn uden Anodespænding, men Ku
ren kan ogsaa slaa Fejl, og saa er der jo ikke 
andet at gøre end at skifte det ud.

For at det nye Rør ikke skal lide samme 
Skæbne, er det nødvendigt, at det startes paa 
den rette Maade. For det første skal Kvik
sølvrør altid arbejde i staaende Stilling, og 
dernæst er det vigtigt, at de, før der sættes 
Anodespænding påå første Gang, har staaet 
med Glødestrømmen tilsluttet saa længe, at 
der ikke findes frit Kviksølv tilbage paa Elek
troderne, hvilket i Praksis godt kan kræve op 
til 2 Timer. Fremtidigt skal Rørene derefter 
have Glødestrømmen tilsluttet mindst ½ 
Minut, hellere 2 før Anodespændingen sættes 
til.

Nr. 172. Da jeg i OZ-Maj læste 7PB’s Arti
kel om Tilpasning af coax Kabel til ground- 
plane Antenne, fik jeg lyst til at lave en saa- 
dan til 20 m. Jeg gik i gang med Beregninger
ne men kørte fast, og det viste sig, at der efter 
min Opfattelse var Masser af Fejl i Artiklen. 
Bl. a. er (6) Side 126 det rene Nonsens. Kon
trol af Ls og Lr kan jeg ikke foretage, men 
naar Rs er forkert, vil jeg formode, at Ls og 
Lr heller ikke kan være rigtige.

. Svar. Desværre har det ikke været mig 
muligt at finde ud af, fra hvilket Nr. af DL— 
QTC den omtalte Artikel er oversat og kan 
derfor ikke konstatere, om der foreligger 
Fejl i de omtalte Formler.

Derimod kan der vel nok indvendes noget 
mod Teksten under (6). Der skal formodent

og i Eksemplet er Kvadratrodstegnet ved (3) 
fejlagtigt forlænget udover Lighedstegnet. 
Endvidere mangler et (5) udfor Beregningen 
af Rs, og endelig burde Teksten derunder an
tagelig have lydt: Af en Tangenstavle frem- 
gaar det, at for Rs : Z = 57,1 : 75 = 0,761, at 
Værdien af T bliver 37,25.

Nr. 173. I „OZ“ Februar 1960 ser jeg om
talt en Gorler Spolerevolver Type R 35 C. I 
den Anledning beder jeg Brevkassen besvare 
et Par Spørgsmaal:

1) Drejer det sig om en særskilt Spole
revolver, der er tilgængelig paa det danske 
Marked.

2) Hvor meget koster en saadan, og hvem 
er Forhandler?

3) Kan den eventuelt bringes til Anvend
else med en efterfølgende 2215 kHz Mellem
frekvens.

I samme Nr. af OZ savner jeg Typebetegn
else paa V4 i 7BO’s: „Et nyt VFO-Princip“.

Svar. Saavidt jeg ved, føres Gorlers Spole
revolver ikke paa Markedet her i Danmark, 
men i dag skulde der jo ikke være noget i 
Vejen for, at man selv kan importere den. 
Prisen ligger omkring 56 D-Mark, og den kan 
faas til MF 450—1600 og 3000 kHz. Jeg vil 
regne med, at sidstnævnte Type ogsaa kan 
trimmes til 2215 kHz, men det er jo nok det 
sikreste at forespørge hos den eventuelle Le
verandør.

Efter Funktionen af det omspurgte Rør at 
dømme, vil jeg mene, at ECH 81 eller tilsva
rende Typer vil være velegnet.

Efterlysningen af Transformerdata har fo
reløbig givet følgende Oplysninger fra 
OZ7FG:

XT 3202 er en Drivertrafo for 2 X 805 med 
en Primær for 500 Ohm Linie. 1, 2 og 3 er 
Primær (1 og 3 500 Ohm) og henholdsvis 
4 og 5, samt 6 og7 for 2 X 805, altsaa delt 
Sekundær. Trafoen stammer fra RCA Sende
ren ET. 4336.

Paa Spørgerens og egne Vegne takker jeg 
7FG for Oplysningen. Er der nogen, der kan 
hjælpe med de to andre?

Spørgsmaal til September bedes indsendt 
senest 25. August. Husk Medlemsnummer.

73 de OZ2KP. 
PS. Der er ingen Tegninger til Brevkassen 

denne Gang.
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lig staa: Heri betyder e Dielektricitetskon
stanten for Coax-Kablet, og T er Størrelsen 
af den Vinkel, hvis Tangens er lig Rs/Z.

Ved Formel (1) skal der naturligvis staa



Omvikling af DC relærer
Af OZ9BA.

Ved gennemlæsning af nogle gamle ama
tørtidsskrifter stødte jeg på følgende artikel 
skrevet af LA2LD i det norske amatørblad, 
Amatør Radio fra august 1955, og da jeg 
mener, den også har interesse for os hernede, 
skal jeg sammenfatte den i nedenstående ud
gydelser.

Vi har sikkert alle en del gamle relæer 
liggende, stammende fra surplus eller lignen
de, og at „modernisere" dem er slet ikke 
svært. Ved „modernisering" tænker jeg her 
på ændring af relæspændingen til en for en 
moderne amatørstation passende spænding, f. 
eks. 6 Volt. De fleste af omtalte surplusrelæer 
er jo fremstillet for et utal spændinger, men 
altså sjældent for den spænding, man gerne 
skulle bruge, og det er vel også derfor, de 
stadig ligger i rodekasserne.

Forandring af arbejdsspændingen.
Bliv nu ikke bange for de mange formler, 

for de har faktisk kun teoretisk betydning, og 
kun en enkelt har du brug for ved den prak
tiske omvikling af relæerne.

Du finder ved måling, før omvikling har

R = Relæets omhske modstand i Ohm. 
gCu 0,0175 Ohm/m/mm2, kobbertrådens 

specifikke modstand.
(fortsættes næste side)

Dimensionering af Beam-antennens bæremast

P og T har udgivet „Normer for antenne
anlæg for modtagning af radiofoni og fjern
syn", i hvilken blandt andet findes vedføjede 
skema, der sikkert vil give adskillige VHF- 
amatører et og andet at spekulere på, og som 
vil være en god rettesnor for fremtidige 
VHF-amatører ved dimensionering af deres 
antenneanlæg.

„DS" 540 er gas- og vandrør. „DS“ 541 er 
damprør.

Vægten af én antenne må ikke overstige 
10 kg.

Vindfladen pr. antenne må ikke overstige 
0,10 m2 for bånd II og III, her imellem ligger 
jo 2 meter-båndet. OZ7HR.
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fundet sted, den nødvendige spænding Ei, 
relæet skal have for at trække. Endvidere 
måles den oprindelige tråddiameter samt vik
lingernes ydre diameter Dy (se fig. 2). Den 
nye vikling skal have samme ydre diameter. 
Så er der kun at fjerne den gamle vikling på 
relæet. Hvis du vil kontrollere resultatet med 
hensyn til effektforbruget, kan du tælle vin
dingerne i den oprindelige relæspole, men 
det skulle ikke være nødvendigt.

Til brug for udregningerne er følgende 
E = Arbejdsspændingen i Volt.
I = Arbejdsstrømmen i Amp.
N = Antal vindinger.
Dm= Viklingernes gennemsnitlige diameter



For et bestemt relæ er produktet N . I kon
stant. Hvis N formindskes f. eks. til det halve, 
ja, så må I fordobles. Dette er en grundlæg
gende betingelse.

Hvis vi går ud fra, at den nye vikling op
tager ligeså megen plads, som den gamle, er 
Dm konstant. Trådmaterialet (kobber) er også 
det samme, ja, så bliver også e konstant, og 
endelig er som før nævnt N . I konstant.

Så får vi for den gamle vikling:

Og det er dette sidste udtryk, vi har brug 
for ved udregningen af den nye relæspole. 
Ved ændring af relæets arbejdsspænding må 
altså trådtykkelsen ændres. Arbejdsspændin- 
gen bliver den samme (i hvertfald kun ube
tydelig lavere), hvis vi fjerner nogle vindin
ger. Gør vi det alligevel, bliver resultatet 
kun, at relæet bliver mere uøkonomisk; det 
trækker uforholdsmæssigt mere strøm.

Man finder altså den nye trådtykkelse af 
udtrykket:

hvor di og d2 er henholdsvis den gamle og 
den nye trådtykkelse, og Ei og E2 er den 
gamle og den nye spænding. Skal spændingen 
formindskes, skal altså tråddiameteren for
øges og omvendt.

Eksempel: Vi har et relæ, der trækker ved 
24 Volt Ei — 24 V di trådtykkelse er 0,15 
mm. Vi ønsker, dette relæ skal trække ved 
6 Volt. E2 = 6 V ved indsætning af disse 
værdier i ovennævnte formel får vi, at den 
nye trådtykkelse d2 skal være:

Nu vikler man bare tråd på af denne tyk
kelse, indtil vindingerne fylder det samme 
som før (Dy skal jo være den samme). Det 
gælder om at vikle så jævnt og så tæt som 
muligt, så vil relæet trække mindst strøm.

Fig. 3.

Er viklingsarealet A mm2 (skraveret på 
fig. 3) og fyldningsfaktoren K (den del af A 
som optages af kobber i forhold til hele A, 
udtrykt som en brøk), fås videre:
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Da fyldningsfaktoren kan variere efter 
hvad slags tråd, man anvender, og om man 
vikler lige så nøjagtigt som før ændringen, 
er det ikke helt rigtigt at beregne relæet ud 
fra den forudsætning, at det skal bruge sam
me effekt efter, som før omviklingen. Af ud
trykket for forholdet mellem spændinger og 
tråddiametre (4) ser vi, at kun tråddiameteren 
er afhængig af spændingen. Ved omvikling 
skal altså først og fremmest kun tråddiamete
ren forandres. Selvsagt vil da også antallet 
af vindinger blive et andet, men det er uden 
betydning i denne sammenhæng. Spændingen 
vil blive den samme, uanset hvor mange vin
dinger spolen har, når bare relæet har samme 
gennemsnitlige spolediameter. I praksis vil 
man prøve at få et så lille strømforbrug som 
muligt, og det opnås ved at vikle så mange 
vindinger på som muligt (altså så nøjagtigt 
og så tæt som muligt).
Forandring af arbejdsstrømmen.

Da produktet N . I er konstant, bliver reg
len den, at vindingsantallet skal øges i samme 
forhold, som strømmen formindskes, og om
vendt. Altså:

Erfaringer med indendørs 
antenner

Af OZ7XM, Kristian Pedersen.

Når man bor på en QTH, hvor det ikke 
kan lade sig gøre at sætte en ordinær an
tenne op, fristes man til at eksperimentere 
med indendørs antenner, selv om de givetvis 
må blive alt for korte. Dette kan der kom- 
penceres for, og arbejdet hermed er i og for 
sig ganske interessant, idet næsten alle an
tennetyper lader sig tilpasse på en eller 
anden måde. Nu skal det ikke forventes, at 
en forkortet antenne bliver ligeså effektiv 
som en, der har den rette længde, men at den 
er brugbar er ganske givet. Hvis man med 
en forkortet antenne bruger de stille timer 
på båndene, skal der nok komme en masse 
DX hjem, og den er ligeledes anvendelig i de 
travle timer. Når der bruges indendørs an
tenner, har man i hvert fald let ved at ar
bejde med dem, ligeledes høstes der en masse 
erfaring, som kan bruges, såfremt man senere 
får mulighed for at få en udendørs. Her har 
på min QTH været prøvet mange slags an
tenner, og nogle af dem skal omtales.

Det, der som regel først bliver sat op, er en 
tilfældig tråd, og det var det da også her. En 
sådan tråd kan gerne tilpasses med et pi-led. 
Jeg prøvede denne type et stykke tid, og re
sultaterne var ikke så dårlige. Længden af 
denne tråd var 20 m, og den gik fra 2. sal 
ned til et plankeværk, hvor den var fastgjort 
ca. 3 m over jorden. Med denne antenne blev

(fortsættes side 213)

lavere strøm og spænding. Man skal nu ikke 
regne med, at der bliver plads til så megen 
ekstra tråd, at der bliver tale om nogen 
væsentlig effektformindskelse, idet relæet da 
oprindelig har været meget uøkonomisk vik
let. Sædvanligvis må tråddiameteren for
mindskes passende. For at finde den nye 
tråddiameter, kan man regne med, at effek
ten er den samme (se ovenfor), eller man kan 
beregne, hvor megen plads den nye tråd op
tager, idet man regner med, at hver vinding 
optager lige så megen plads, som om den var 
kvadratisk med sider lig med tråddiameteren.

Til slut vil jeg igen, påpege, at det gælder 
om at få så mange vindinger på som muligt. 
Effektforbruget bliver da mindst, når spolen 
er fyldt mest op, og tråden ligger jævnest 
muligt. Og så er der kun tilbage at gå igang 
med viklearbejdet, så dine „overskudsrelæer“ 
kan komme til ære og værdighed.

Vy 73 de OZ9BA.
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Hvis man ønsker, at et relæ skal trække for 
større strøm, medens spændingen skal være 
den samme, er det unødvendigt at vikle det 
om. Det er da nemmere at shunte det med en 
passende modstand. Ønskes lavere strømfor
brug, skal der vikles flere vindinger på. Er 
der god plads på spolen, kan man uden videre 
vikle en ny vikling uden på den gamle og 
serieforbinde dem. Bruges samme tråddiame
ter, bliver arbejdsspændingen også den sam
me. Gøres tråddiameteren større, kan man 
samtidig få relæet til at trække både ved en



EDR’s årsregnskab (1. juni 1959—30. juni 1960)

Budget Regnskab Budget
Indtægter: 59/60 59/60 60/61

Kontingent ...................................................... 56.000,— 61.654,52 58,000,—
Annoncer i OZ ................................................ 5.500,— 6.810,80 5.500,—
Annoncer i håndbogen .................................. 2.350,— 800,—
Renter ............................................................. 1.000,— 1.932,06 1.200,—
Salg af QTH lister ......................................... 41,03
Salg af emblemer............................................ 58,—
Salg af ældre OZ ............................................ 160,65
Salg af diplombøger ....................................... 3,60
Salg af V. T. S ................................................ 3.500,— 3.530,90
Salg af pejlekort ............................................. 225 —
Salg af håndbøger .......................................... 54.547,50 19.500,—
Diverse ............................................................ 500,— 213,20 500,—

Ialt .................................................................. 66.500,— 131.527,26 85.500,—

Udgifter: Budget Regnskab Budget
59/60 59/60 60/61

OZ:
Trykning ............................................................... 28.000,— 32.071,66 34.000,—
Klicheer ................................................................ 3.000,— 3.385,37 4.000,—
Forsendelse af OZ ................................................ 3.600,— 3.455,46 3.600,—
Hovedredaktionen ............................................... 1.500,— 1.302,40 1.500,—
Tekn. redaktion ................................................... 1.400,— 1.308.— 1.400,—
Tegninger ............................................................. 200,— 252,— 300,—
Tekn. stab (konstruktioner) ............................... 4.000,— 6.105,11 7.000,—

41.700,— 47.880,— 51.800,—

Sekretæren ............................................... 900,— 900,—
Traffic-manager ....................................... ..........  600 — 600,— 600,—
Kassereren ............................................... ..........  3.300,— 3.300,— 3.300,—
QSL-ekspeditør......................................... ..........  1.200,— 1.200,— 1.200,—
QSL-centralen .......................................... ..........  1.200,— 1.279,21 1.300,—
Porto og telefon ........................................ ..........  3.500,— 4.449,79 3.600,—
Foredrag ................................................... ....... 1.000,— 1.012,10 1.000,—
Emblemer ................................................. ..........  500,— 500,—
Region I Bureau ...................................... ..........  1.200,— 1.073,12 1.200,—

13.400,— 13.814,22 13.600,—

Møder m. m.:
Generalforsamling .......................................
Hovedbestyrelsen ........................................
Forretningsudvalget ....................................
Håndbogsmøder ...........................................
Revision ........................................................
Rejser ............................................................

5.000,—
1.186,20
2.096,—

314.20 
3.179,95

194.20 
353,90

5.400,—

5.000,— 7.324,45 5.400,—

Tryksager m. m.: 3.000,— 3.200,—
Adresseplader .................................................. 342,25
Duplikering ...................................................... 670,45
Papir ................................................................. 70,25
Tryksager ......................................................... 1.011,22
Giroblanketter ................................................. 230,50
Konvolutter ...................................................... 49,—
Stemmesedler .................................................. 341,68
Diplomer ........................................................... 150,—
Rep. af skrivemaskine .................................... 60,—
Køb af skrivemaskine ..................................... 1.340,—
Div. kontorartikler .......................................... 219,15

3.000,— 4.484,50 3.200,—
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Budget Regnskab Budget 
Håndbogen: 59/60 59/60 60/61
Fotos og klicheer .......................................................................... 1.000,— 890,05 -
Fragt ............................................................................................................................. 144,85
Radiomateriel ..............................................................................................................  628,93
Tegninger .............................................................  1.125,—
Ekspedition ................................................................................................................... 500,—
Redaktionshonorar .............................................. 2.000,—
Forfatterhonorar .................................................  17.645,—
Fyns Tidende a conto .............................................................................................  21.104,60

1.000,— 44.038,43

Diverse: 1.400,— 1.500,-
Diplomandel .....................................................................  , 190,07
Forsidetegning V. T. S................................................................................................. 100,00
Testpræmier ................................................................................................................  195,85
Gave .....................................................................  300,—•
Rep. af OZ7IGY .............................................................................................................  42,75
Diverse ...........................................................................................................................  688,09

1.400,— 1.516,76 1.500,-
Ialt ..............................................................................................  65.500,— 119.058,36______ 75.500,—
Overskud ......................................................................................  1.000,— 12.468,90 10,000,—

STATUS PR. 30. JUNI 1959
Aktiver:
Girobeholdning .....................................................
Bankbeholdning ....................................................
Kontantbeholdning ...............................................
Udestående for annoncer OZ ...............................
Udestående for annoncer håndb..........................
Tilgode for håndbogen ................................................  55.
Lager af håndbøger ....................................................... 6.
Lager af emblemer .......................................................
Inventar ...........................................................................  2.

1.184,86
63.099,89

939,20
1.892,68

875.00 
000,00 
142,50
156.00
643.00

131.933,13

Passiver:
Skyld for håndbøger .....................................................   40.000,00
Skyld til forfattere (håndbogen) ..................................  2,580,00
Forudbet. kontingent .................................................... 39.000,00
Aktiver overstiger passiver med ...................  50.353,13

131.933,13

Balance:
Beholdning 30. juni 1959:
Giro ..........................  922,80
Bank .................... 51.783,80
Kontant ......................  48,45
Indtægt 1959/60 131.527,26

184.282,31

Beholdning 30. juni 1960:
Giro .......................  1.184,86
Bank ....................  63.099,89
Kontant ....................  939,20
Udgift 1959/60 119.058,36

184.282,31

Kassererens bemærkninger:
1) Ud over kontingentbeløbet 61.654,52 kr. er op

krævet og fordelt 6.031,50 kr. til afdelingerne.
2) Antal medlemmer pr. 30. juni 1960: 2362 (30. 

juni 1959: 2206).
HORSENS, den 30. juni 1960.

Emil Frederiksen, OZ3FM.

Revisionens bemærkninger:
Vi har den 23. og 24. juli 1960 gennemgået regn

skabet og intet fundet at bemærke.
Kasse, bank og girobeholdninger er kontrollerede 

og fundet til stede, ligesom herværende aktiver er i 
god og brugbar stand.

HORSENS, den 24. juli 1960.
H. Lykke Jensen. Th. Mortensen.

OZ5Y. OZ3TM.
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Forslag til generalforsamlingen i september

Forslag nr. 1:
Til EDR’s formand!
Undertegnede foreslår herved, at afholdel

sen af den årlige generalforsamling flyttes til 
den 2. søndag i september i stedet for som 
nu, hvor den afholdes den 3. søndag i sep
tember.

NB.: Grunden til, at generalforsamlingen 
ønskes flyttet, er, at der hvert år afholdes 
Skandinavisk Aktivitets Contest den 3. og 4. 
weekend i september.

Forslag nr. 2:
Det foreslås, at alle aktive afdelinger inden 

for EDR skal være repræsenteret på de kom
mende generalforsamlinger.

Afdelingsformændene i afdelingerne skal 
have fri rejse til generalforsamlingen. Denne 
rejse skal betales af EDR (ikke af afdelin
gerne). I tilfælde, hvor afdelingsformanden 
er forhindret i at være til stede, skal afdelin
gen repræsenteres af et medlem af den på
gældende afdelings bestyrelse.

Vy 73 de OZ4WR.

Til formanden for EDR
I henhold til vedtægternes § 13 tillader jeg mig 

at anmode om optagelse af følgende forslag til Ved
tægtsændringer på dagsordenen under dennes 
punkt 5:

§ 11 pkt. 4. Resultatet af urafstemning om Besty
relsemedlemmer  ændres til: Resultatet af ur
afstemning om formand, bestyrelsens medlemmer —

§ 11, pkt. 6 udgår.
§ 12, stk. 1 ændres til: Afstemninger foregår ved 

håndsoprækning, såfremt der er enighed herom, 
ellers skriftligt. Alle afstemninger afgøres ved sim
pel stemmeflerhed, dog kræves mindst 2/s majoritet 
blandt de afgivne stemmer til vedtagelse af ved
tægtsændringer eller eksklusioner. Sager af vital 
interesse for foreningen skal af hovedbestyrelsen, 
hvis mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer forlan
ger det, sendes til urafstemning blandt medlemmer
ne. Afstemning ved formands- og bestyrelsesvalg 
foregår ved urafstemning efter følgende regler: 
Formanden vælges af samtlige medlemmer. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer vælges således:

§12, stk. 3. 1. punktum ændres således: Forslag til 
formands- og bestyrelsesemner indsendes til besty
relsen ---------

§ 12, stk. 3. 3. punktum ændres således: I samme 
nummer findes , en stemmeseddel, hvorpå medlem
merne inden for de fire kredse hver kan opføre et 
navn på formandsemne og lige så mange bestyrel
sesemner, som den pågældende kreds kan tilkomme 
af bestyrelsesmedlemmer.

Vy 73, OZ7ZN, medlemsnummer 4853,
E. B. Haase, Kærsangervej 56, Holbæk.

Forslag til vedtægtsændring
I § 7 stykke 3 foreslås: „Medlemmer, der aftjener 

deres værnepligt, kan få indtil to års medlemsskab 
for halvt kontingent, når de opgiver adresseændring 
til militæradresse“ slettet.

Nærmere motivering på generalforsamlingen.
Kassereren.

MEDDELELSE FRA STEMMEUDVALGET

Da der hvert år er mange, som udfylder 
stemmesedlen forkert og folder den galt 
sammen, skal vi her bringe en brugsanvis
ning.

Stemmesedlen udfyldes, aom det står ud for 
hver kreds med det antal X> som er lovligt, 
derefter skriver man navn og adresse samt 
kreds og medlemsnummer på den nederste 
talon, og HUSK nu, talonen må ikke lægges 
ind i sedlen, når denne lukkes, navn, adresse, 
kreds og medlemsnummer bliver klippet af, 
før resten går til stemmeudvalget til optæl
ling. Talonen kontrolleres hos kassereren 
om medlemsskabet er i orden, og lægges til 
side for senere tilintetgørelse. Stemmeudval
get får på intet tidspunkt denne talon at se 
og kan selvfølgelig derfor ikke se, hvem der 
har stemt hvad.

Altså, nu skulle der ikke kunne opstå tvivl 
om stemmesedlen, vel?

Stemmeudvalget.

OZ5HE er død
Det er med vemod, vi erfarer, at OZ5HE 

Billy Henninge er afgået ved døden. Billy var 
en energisk og frejdig ung mand, da den 
store polioepidemi ramte også ham og bandt 
ham til sygesengen.

Fuldstændig lam, som han var, blev han os 
andre et eksempel på, at store ulykker kan 
bæres med tapperhed, og at vi andre burde 
tage vore små genvordigheder med et smil.

Handicappet på alle punkter præsterede 
Billy det enestående at uddanne sig som 
radioamatør, og for en tid fyldte denne hobby 
hele hans tilværelse, og skaffede ham, som 
han selv sagde, „mange lykkelige timer".

Mange radioamatører viste Billy stor hjælp
somhed, så han kunne komme i gang i æte
ren, og mange af os husker den gribende 
fjernsynsudsendelse fra Blegdamshospitalet, 
hvor Billy fra sin sygeseng talte om sin 
glæde ved at være radioamatør.

Nu er Billy ikke mere — hans legeme var 
svagt, men hans mod og ukuelighed var over 
alle grænser.

Æret være hans minde.
OZ6PA.
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(fortsat fra side 209)
der arbejdet på 80, 40 og 20 m. På 80 m blev 
hele Danmark let worked. Til de omliggende 
lande gik det også ganske hæderligt, men 
noget længere væk (Sydeuropa) var det ikke 
så godt. Jeg kan i denne forbindelse frem
hæve, at med CW var der sjældent så meget 
besvær med at komme igennem. På 40 m 
blev der også arbejdet en del, og afstandene 
voksede noget, selv om der ikke blev lavet 
rigtig DX. Nu er det en blandet fornøjelse at 
arbejde på 40 m i aftentimerne, så vi må 
håbe, at det bliver bedre, når den nye kon
vention træder i kraft. På 20 m gik det meget 
bedre. Når båndet var åbent, var der en hel 
del DX at hale hjem, bl. a. W, PY, FF, UA9 
og 4X4. Det skal dog bemærkes, at nogen tål
modighed skulle der til. For nu at prøve noget 
andet blev antennen lavet om til en 2X20 m 
midtpunktsfødet Zepp, hvor den ene halvdel 
blev trukket med flere knæk inde i lejlighe
den, medens den anden halvdel stadigvæk 
var fastgjort til plankeværket. Resultaterne 
hermed var distancemæssigt de samme, dog 
kunne der spores en del retningsvirkning. 
Efter at dette arrangement havde kørt et 
stykke tid, samlede interessen sig om en in
dendørs dipol til 20 m båndet. En sådan var 
hurtigt sat op og herefter afprøvet. Med 
denne blev der lavet en masse engelske og 
russiske stationer. Da antennens orientering 
var øst-vest, viste det, at med indendørs an
tenner skal man ikke altid regne med de 
samme strålingsdiagrammer som for uden
dørs. Den næste antenne, som blev afprøvet, 
var en „Wonderbar", der var lavet til 10 m 
båndet. Da den skulle prøves på 15 m, blev 
der indsat en spole i midten og derefter til
passet med et gitterdykmeter. Antennen, der 
var lavet af aluminiumsrør, blev stillet på 
gulvet, og nøglen kom i gang. Der blev wor
ked en hel del W-stationer (dem er der 
mange af på 15 m) samt flere andre prefixer, 
og antennen havde max-stråling i sin læng
deretning. Da dette havde foregået et stykke 
tid, blev der inde i stuen opsat en 2-element 
til 15 m. Elementerne bestod af antennetråd, 
og der var i midten indsat forlængerspoler, 
således at resonans blev opnået. Prøverne 
med denne blev ikke langvarige, idet et kort 
stykke tid efter færdiggørelsen lukkede 15 m 
på det nærmeste, dog opnåedes flere kontak
ter med Nordafrika, hvilket kan tyde på, at 
denne antenne har sin max-stråling ligesom 
,,Wonderbar“-antennen, altså i længderet
ningen.

Under alle disse prøver har OZ7G’s an
tenneartikler i „OZ“ hyppigt været konsul

teret, og jeg kan anbefale alle, der påtænker 
at eksperimentere med antenner, at gennem

læse disse artikler. Ved afprøvningerne har 
OZ1PR rapporteret flittigt, hvilket jeg her

med takker for. Der har til de forskellige an
tenner været benyttet to sendere. Den ene 

bestående af ECO 807, BF/DB 807, PA 803. 
Den anden VFO med små rør samt exciter, 

ligeledes med små rør, plus PA-trin, 2X6146 
i parallel.
Når der arbejdes med indendørs anten

ner, skal man tage sig i agt for BCI og TVI. 
Erfaringerne hermed ser sådan ud. Med 
den første sender var der BCI, når VFO’en 
kørte på 160 m. Forstyrrelserne gav sig til 
kende på mellembølgeområdet, men dette må 
tilskrives de fleste BCL-modtageres dårlige 
forselektion. Når VFO’en kørte på 80 m, var 
der ingen BCI at spore, derimod begyndte 
TVI at spille en rolle. Med VFO’en på 40 m 
sås interferens på fjernsynet, og når PA- 
trinnet blev hægtet på, var det håbløst at 
fortsætte. Indsættelse af et pi-led i antenne
kobleren havde en beroligende indflydelse på 
foretagendet, men der kunne ikke sendes, når 
der var udsendelse i fjernsynet. På grund af 
dette blev sender nr. 2 bygget, og denne rør
bestykning (EF 91) hjalp svært på det hele. 
Senderen har været prøvekørt på 20 og 15 m. 
På 20 m kan der ingen TVI spores. På 15 m 
er der svage forstyrrelser, men ved indsæt
telse af et low-pass filter kan den sidste rest 
sikkert fjernes. Da 3’harmoniske fra 15 m 
rammer i nærheden af kanal 4, og da fjern
synsmodtagerne har en uhyre dårlig forselek
tion, kan det være vanskeligt at undertrykke 
de harmoniske helt, men da der bliver arbej
det med problemet mange steder, er der håb 
om, at det overvindes før eller senere.

OZ7XM.

til alle de amatører der på min forretnings 
åbningsdag glædede mig med deres besøg 
eller blomsterhilsen.

Jeg er ganske overvældet over at se så 
mange gode venner møde frem for at ønske 
mig lykke og held med Aarhus Radio Lager, 
og jeg håber, min forretning i fremtiden kan 
blive det, jeg tilstræber, et sted, hvor ama
tørerne kommer med glæde og handler med 
glæde.

Mine allerbedste hilsener og tak

OZ2LM, Laurids Melchior, 
Aarhus Radio Lager.
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TR AFFIC -D EP ART MENT

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

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

Mellem SM’er nord og syd for polarcirklen
Børge P. —

Mens Danmark druknede i regn, samtidig med at 
temperaturen var uforskammet lav, altså på det 
tidspunkt, hvor der efter kalenderen var højsommer 
herhjemme, drog junior og jeg af gårde for at be
søge nabolandet på den anden side Kattegat.

Det var en rejse, der var forberedt længe, og en 
gave til junior i stedet for de traditionelle store 
familiesammenkomster i anledning af konfirma
tionen.

Det var måske set ud fra denne kendsgerning 
mere på sin plads, at det var ham, der kom til at 
skrive denne rapport over turen, men da han sikkert 
får lejlighed til at boltre sig i dette emne, når fri
stilene efter skoleferien står for tur, og da jeg iøv- 
rigt vil koncentrere mig om mødet med forskellige 
amatører undervejs, er rollerne blevet fordelt så
ledes.

Der kan jo rejses på mange måder, men i dette

OZ2NU.

tilfælde var jernbanen blevet valgt, ikke mindst 
fordi det svenske Statens Jårnvågar har et rejse
arrangement, der kaldes „Sim-sala-bim“, som for et 
beløb af 200 sv. kroner giver deltagerne en drømme
rejse rundt i hele det aflange svenske land, en rejse, 
der efter behag kan udstrækkes til en varighed af 
to måneder, og som kan suppleres — vederlagsfrit 
— på 20 valgfrie dage inden for denne periode, at 
rejse ligeså meget man vil inden for selve rund
turstrækningen. Tag en sådan rejse med i jeres 
fremtidige ferierejse-overvejelser. Det lønner sig.

Desværre havde vi ikke to måneder til vor rådig
hed, så vi måtte nøjes med den forkortede „Sim- 
sala“-rejse med udgangspunkt i Gøteborg. Nævnt 
summarisk gik rejsen over følgende strækninger:

Gøteborg — Stockholm — Uppsala — Sollefteå — 
Piteå — Bjørkliden — Narvik og på tilbagerejsen

Generalforsamling i København 1960.

Ordinær generalforsamling afholdes i København søndag den 18. september 
1960 kl. 13,00 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1, ved Nørreport station. (Fra 
hovedbanegården kører sporvognslinierne 15 og 16 til Nørreport).

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes kun mod forevisning af gyldig 
kontingentkvittering for 1960/61.

Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtigt udfyldte stemmeseddel 
i god tid og inden 1. september 1960. Alt for mange stemmesedler må erklæres 
for ugyldige på grund af fejlagtig udfyldning og for sen indsendelse.

Husk derfor at lægge stemmesedlen i postkassen senest den 31. august.
Bestyrelsen.
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Kiruna — Jokkmokk — Storvik — Ornæs — Bor- 
långe — Gøteborg for at nævne de steder, hvor rej
sen blev afbrudt.

Der blev i alt kørt lidt over 4000 km med tog i 
Sverige og Norge.

Vejrforholdene var ganske fantastiske. Bortset fra 
den første dag under togrejsen fra Gøteborg til 
Stockholm, hvor det praktisk talt regnede mer eller 
mindre kraftigt hele tiden, forbedrede det sig under 
opholdet i Stockholm og under rejsen nordover så 
meget, at vi i de dage, vi opholdt os i nærheden af 
polarcirklen — eller nord for denne — faktisk havde 
halvtropisk vejr med temperaturer omkring 30° 
celsius, samt sine dage 24 timers solskin i døgnet. 
Jo, det passer. Først da vi igen kom sydpå til Ornås 
til den svenske sommerlejr, blev vejret fugtigt, men 
det var på et så sent tidspunkt af rejsen, at dette 
ikke fik nogen indflydelse på dennes vejrmæssige 
forløb. Vi var på dette punkt ualmindelig heldige, 
hvad vi til fulde fik bekræftet ved hjemkomsten.

eller det, at toget var over en time forsinket, lod
til at berøre ham synderligt.

Svenskere i almindelighed har helt andre begre
ber om afstande end vi har. Men det er jo forståeligt.

I vil sikkert ikke tro mig, men det er rigtigt, at 
junior og jeg en dag kørte 647 km for at hente et 
brev fra xyl og derefter fortsatte yderligere 477 km 
for at komme til vort næste bestemmelsessted. Med 
ophold undervejs tog det også ca. 25 timer.

Men det var SM2AKA, vi kom bort fra.
Han fik lodset os over til sin bil, fik stuvet vor 

bagage ned og satte derefter kursen mod Piteå.
Undervejs hørte vi i bilradioen, at SM2AQQ, der 

skulle være vor vært under opholdet i Piteå, på 
40 m introducerede vor ankomst og på forhånd gav 
os et velkommen til Norrbotten.

I Piteå blev vi modtaget af SM2AQQ, Erik og 
hans kone Margit, og dette blev indledningen til 
næsten en hel uges oplevelser under Eriks ledelse. 
Han havde selv ferie fra sin stilling som stationsfor
stander i Piteå og havde besluttet sig til at ledsage

SM2AQQ - SM3AST - SM2AKA - SM2VP - 3M2CVJ 
- SM2ALU - SM2CSA - SM2BXI.

Dette var lidt om trafik og vejr.

I Stockholm fik vi, da begge de lokale vandrer
hjem var fuldt optagne, husly hos Carl Erik Tottie, 
SM5AZO, næstformand og fungerende formand i 
SSA.

Samværet med Carl Erik gav et indblik i den 
svenske forenings arbejde og i de vilkaar, der her
sker for amatørradio i Sverige.

Hvad der var bemærkelsesværdigt er, at SSA 
bl. a. er bemyndiget til at varetage opretholdelsen 
af den nødvendige diplin på båndene og er med til 
at behandle de tilfælde, hvor stationer overtræder 
de gældende licensbestemmelser.

En overraskende nyhed for os var, at SSA for 
øjeblikket faktisk er uden formand, idet danskeren 
Arne Schleimann Jensen, SM5OZ, der i en række 
år har indtaget denne funktion inden for SSA, for
nylig i arbejds medfør er rejst til Californien, hvor 
der er mulighed for, at han skal tage fast ophold. 
SM5OZ repræsenterede SSA ved åbningen af EDR’s 
25. sommerlejr ved Madumsø.

På stationen i Avlsbyn, hvor vi skulle skifte til 
Railsbus for at komme de sidste 52 km ned til Piteå 
ved kysten, blev vi tiltalt af en mand, der viste sig 
at være SM2AKA. Han var „smuttet" den lille bid 
vej op fra Piteå i bil for at hente os. Hverken turen

SM5AZO og 2NU junior.

os på turen til Narvik og til at sørge for, at vi fik 
mest muligt ud af opholdet i Norrbotten (Lapland).

Samme dags aften, efter at vi havde overværet en 
udsendelse i Sveriges radio fra byens park, blev det 
til en hel amatørsammenkomst i SM2AQQ’s hjem, 
hvor følgende var samlede: SM2ALU, SM2BXI, 
SM2CVJ, alle fra Luleå, SM2VP, SM2AKA, SM2AQQ 
og SM2CSA fra Piteå samt SM3AST fra Sundsvall 
og endelig undertegnede.

Udover genopfriskningen af eventuelle indbyrdes 
forbindelser gik snakken om DX-jagt, moderne ame
rikanske modtagere samt det uafvendelige emne, 
man støder på overalt, hvor amatører samles: SSB.

Jeg må jo også omtale, at Eriks station blev flittigt 
anvendt, og trods de dårlige forhold fik vi på 40 m 
bl. a. fone—qso med OZ5AP og OZ5VS. Jeg skal ikke 
gå i detaljer om, hvad der fandtes på stationen, men 
kun nævne, at senderen var en DX 100 B og mod
tageren den tyske RX 60 — forøvrigt en udmærket 
modtager.

Men aftenens største oplevelse lå ikke inden for 
amatørradio, men derimod, at vi to danske for første 
gang i vort liv oplevede, at det ikke blev mørkt om 
natten. Al trafik på gader og veje foregik som om 
dagen — uden en lygte var tændt. Klart lys, så selv 
udendørs fotografering kunne foretages uden blitz 
af nogen art.

En dejlig aften rigere, efterfulgt af en tiltrængt 
søvn, der lod hånt, om det var lyst eller mørkt 
udenfor. (fortsættes næste gang)

215



„The Scandinavian Activity Contest 1960“.
Det er nu atter tid for den skandinaviske aktivi

tets contest, der kommer til afholdelse den 3. og 
4. week-end i september. Uheldigvis falder cw-afde- 
lingen atter i år sammen med EDRs generalforsam
ling, men trods henvendelse fra EDR har det ikke 
i år været muligt at ændre reglerne for testen, 
hvilket forhåbentlig vil lykkes til næste år.

Indbydelsen til testen, der i år arrangeres af SSA, 
lyder således i oversættelse:

1. Contest-perioder:
CW — 1500 GMT Lørdag  d. 17. sept. 1960 til

1800 GMT Søndag d. 18. sept. 1960
FONE — 1500 GMT Lørdag d. 24. sept. 1960 til

1800 GMT Søndag d. 25. sept. 1960
2. Contest-call:

Ikke-skandinavere kalder CQ SAC på CW og CQ 
Scandinavia på FONE.
Skandinaviske stationer benytter CQ test og CQ- 
contest.

3. Bånd:
3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 mc/s.

4. Trafik:
Ikke-skandinaviske stationer skal prøve at kon
takte så mange skandinaviske stationer som mu
ligt. Den samme station må kontaktes een gang 
pr. bånd under contesten. Kun CW—CW og 
FONE—FONE forbindelser tæller til testen. Pre- 
fixer benyttede i Skandinavien er følgende:
LA (Norge) — LA/P’s (Jan Mayen, Svalbard, 
Bjørneøen) — OH (Finland) — OHØ (Ålandsøerne) 
— OX (Grønland) — OY (Færøerne) — OZ 
(Danmark) og SM/SL (Sverige).
Ikke alle disse prefixer er geografisk placeret i 
Skandinavien, men de regnes hertil under denne 
contest.

5. Trafik-klasser:
a) Enkelt-operatorer og b) Multioperatører. 
Klubstationer regnes til multioperatørklassen, 
selv om de under contesten kun betjenes af een 
operatør. Multioperatør-stationer må benytte et 
eller flere bånd samtidigt, men udvekslingen af 
kode-numre skal ske fortløbende i kronologisk 
orden.

6. Kode-nr.:
Kode-numrene består af 6 cifre på CW og 5 cifre 
på FONE. Enhver deltager begynder med qso- 
nr. 001, f. eks. 599001 eller 59001 for henholdsvis 
CW og FONE.

7. Points:
Der gives tre points for hver gennemført qso 
med ikke-europæiske stationer og to points for 
hver gennemført qso med europæiske stationer 
uden for Skandinavien.

8. Multipliers:
En multiplier på 1 gives for hvert land på hvert 
bånd.

9. Slut-sum:
Summen af QSO-points multipliceres med sum
men af multipliers.

10. Certificater:
Den højest-scorende station i begge klasser på 
henholdsvis CW og FONE i hvert af de delta
gende lande samt i hvert deltagende USA-om- 
råde vil modtage contest diplomet.
Afhængende af antallet af deltagere fra det en
kelte land vil contest-komiteen overveje udste
delsen af eventuelt flere diplomer.

11. Contest-logs:
Separate logs for de forskellige bånd er ikke 
krævede, derimod skal loggen vedlægges et over
sigtsblad med resultat på de enkelte bånd.
CW og FONE skal logges hver for sig.
Loggene skal indsendes senest d. 15. oktober 1960 
(poststemplets dato er afgørende) og sendes til 
SSA’s contest-manager SM7ID,
Karl O. Fridén,
Box 2005,
Kristianstad 2,
Sverige.

12. Contest-komiteens afgørelser er endelige.
Erindre endvidere, at det forventes, at alle del
tagere bekræfter deres forbindelser med qsl-kort.

S. A. K. A. Sevilla Certificate.
Dette diplom er udstedt af spansk-amerikanske 

radioamatører (Sevilla-afdeling).
Regler:
Diplomet er tilgængeligt for alle amatører med 

officiel licens fra lande, der er medlemmer af IARU.
Zonerne 14, 15 og 33 kræver 15 qso’s med 15 for

skellige EA7 stationer i Sevilla og dens provins.
Zonerne 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 34, 

35, 36, 37 og 38 kræver 10 qso’s.
Zonerne 1, 2, 3, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 39 og 40 ialt 5 qso’s.
For at tælle til diplomet skal forbindelsen være 

gennemført efter 1. april 1960,
Diplomet udstedes ikke til lytterstationer.
Følgende stationer tæller til certificatet:
EA7: BW - CA - CP - CQ - CV - CY - DB - DC - 

DD - DG - DK - DR - DZ - EA - EJ - EL - EM - 
EN - EQ - EU - FE - FG - FI - FM - FS - FT - GI 
- GY - HO - HZ - ID - IG - IL - IM - IN - IQ - 
IV - JH - JK - JM - JN - JQ - JV - JW - JX.

Alle bånd må benyttes og CW eller FONE efter 
behag.

DX-mandstesten 1959 afsluttet.
Så nåede den anden DX-mandstest frem til sin 

afslutning, og atter denne gang må vi betegne til
slutningen omkring den samt dens forløb som en 
succes. Hvad der måske er bidragende til denne kon
kurrenceforms succes er utvivlsomt den kendsger
ning, at det er svært for de samme jægere at holde 
sig i toppen fra konkurrence til konkurrence. Videre 
er vilkårene for de bånd, man arbejder på, vari
erende. Dette medfører, at der fra måned til måned 
er spænding om placeringerne og giver sig videre 
udslag i, at der i den nu udarbejdede resultatliste 
findes calls, som ikke var med blandt de bedste i 
fjor.

Vinder af testen i år (1959-testen) blev OZ4RT, 
Odense, der op mod afslutningen af konkurrencen 
fortrængte OZ2KD fra den førsteplads, denne gen
nem flere måneder havde indtaget på resultatlisten.

I år har konkurrencen endvidere været udvidet 
til også at omfatte placeringerne på de enkelte bånd, 
hvilket tilsyneladende også har animeret til delta
gelse.

Vi gratulerer EDR’s DX-mester 1959: OZ4RT samt 
de øvrige vindere til resultaterne.

Slutresultatet af DX-mandstesten 1959.
Opgørelse pr. 3. juli 1960.

3,5 7 14 21 28 Bonus
OZ4RT 30 49 103 119 56 43
OZ2KD 21 39 123 84 44 63
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OZ6RL
OZ6HS
OZ3GW
OZ7SN
OZ7EX
OZ2NU
OZ5SQ
OX3DL
OZ7BG
OZ5KG
OZ7OF
OZ7ON
OZ4IP
OZ5KD
OZ6NF
OZ7BQ
OX3UD
OZ6HD
OZ9AO
OZ1W
OZ1JW
OZ4FA
OZ3SN
OZ4PE
OZ6EG
OZ7DX
OZ5PD
OZ8HC
OZ9HC
OZ1AG

Vindere af de enkelte bånd,
Vinder af 3,5 mc 

7 mc 
„ „ 14 mc
„ „ 21 mc

„ 28 mc

OZ3GW 39 points 
OZ2NU 56 
OZ2KD 123 
OZ4RT 119 
OZ7ON 80

OZ2KD.

På grund af sommerferie er vor sidste opgørelse
i den løbende 1960-konkurrence helt tilbage fra den
29. juni, hvor listen så således ud:

3,5 7 14 21 28 Ialt
OZ2NU 2 29 51 13 36 121
OZ7SN 7 12 20 36 31 106
OZ6RL 5 14 26 27 17 89
OX3DL — 1 37 20 28 65
OZ5KG — — 37 — — 37
OX3UD — — 35 — — 35
OZ7OF 2 4 5 5 7 23
OZ4BG — — —. — — 0
OZ5KD 0
OZ7GN — — — —. — 0

Her mangler endnu indsendelser fra en lang
række af vore DX-jægere, og resultatlisten kan me
get vel være helt ændret til næste offentliggørelse. 
Så kære jægere, vær venlige at benytte tiden nu 
lige efter sommerferien til at finde Jeres qsl-kort 
frem for derefter at sende dem til OZ2KD, Gas
værksvej 18, Sæby.

Fortsat god DX. 73 de OZ2NU.

Resultat av SSA nordiska VHF-test 21.-22. maj 1960.
Points Points

1. OZ4OL 258 8. OZ8JG 205
2. SM7BE 254 9. OZ9OR 203
3. OZ5AB 245 10. OZ1PL 188
4. SM7BAE 236 11. OZ2OT 187
5. OZ9SW 225 12. SM7ZN 176
6. OZ3M 222 13. OZ8HE 168
7. OZ3NH 214 14. OZ6PB 158

Denne min første udgave af DX-jægeren skal ind
ledes med en appel til jægerne:

DX-jægeren søger medarbejdere!
Det er tanken, at denne rubrik i fremtiden skal 

have et lidt andet udseende end hidtil, idet vi skal 
prøve noget temmelig nyt i OZ, nemlig båndrap
porter, d. v. s. båndaktivitet. Vi skal bruge med
arbejdere, der vil påtage sig at overvåge bån
dene og indsende rapporter hver måned over inter
essante ting og condx på de pågældende bånd. 
Derfor, kære jægere, tænk over, hvilket bånd I vil 
hellige Jeres opmærksomhed, og lad mig høre fra 
Jer, og lad os i fremtiden hjælpes ad med at få en 
fb rubrik ud af dette. Een mand kan jo ikke over
våge alle bånd, men når vi hjælpes, kan vi allerede 
fra næste måned forhåbentig bringe jægeren i sin 
nye form.

Efter denne indledning kan vi gå over til at se 
på, hvad den forløbne måned har givet, og hvad vi 
kan forvente af interessante ting:

PX1PF er atter igang på alle bånd, og mange har 
været heldige at snuppe ham. Se bare rapporten fra 
6RL; fb Ulf. Det tæller godt til WAE II.

Et par gange i månedens løb har på 14 Mc været 
hørt JT1KAC, men han er meget vanskelig at få fat 
på, da han tilsyneladende er en temmelig uøvet 
opr.

UA1YI rapporterer, at der stadig ingen aktivitet 
er fra Franz Josephs-land.

VR1B (Tarawa Island) er af og til igang omkring 
14090 kcs og har været wkd af en GM ca. 10,00 gtm., 
men der skal en god portion held til at snuppe ham.

VR4JB bygger tx og håber snart at blive aktiv. 
Derimod er stationen, der kalder sig VK5BA/VR4, 
pirat, meddeler KL7PI.

ET2US hørt 17,00 dnt her RST 579, men umulig at 
råbe op for „pile-up“. Nogle heldige?

6RL meddeler, at OX3RH, Rune, er på vej hjem. 
Hans QSL-manager, W2CTN, har sendt hans kort 
hjem i en pakke på 15 kilo, hi!

VS9MB (Maldive Island) aktiv på 14 Mc.
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15. OZ1HD 132 29. SM7BGF 45
16. OZ4KO 128 30. OZ8AJ 36
17. SM6BSW 125 31. SM6CJI 30
18. SM6PU 110 32. OZ6KE 29
19. OZ1DL 108 33. SM5TC 27
20. OZ7HZ 102 34. OZ4MP 22
21. SM7BJ 101 35. SM6AZY 21
22. OZ1BP 98 36. OZ7BR 15
23. OZ8WJ 90 37. SM5AW 15
24. OZ6OH 81 38. SM5BQZ 15
25. OZ3HV 76 39. SM5BIS 9
26. OZ9HN 61 40. SM6CNP 9
27. OZ1EP 60 41. OZ8OS 8
28. SM7PQ 55 42. OZ5XY 5

43. OZ8TY 1

Checkloggar: OZ6FL — OZ7TZ — OZ3BK — 
OZ5BK — OZ7LX — DL3ZJ — SM5UU — SM5MN 
SM6APB/6 — SM7BJN.

Testen karakteriserades av en fin dansk insats 
såvål kvalitativt som kvantitativt, under det att den 
svenska aktiviteten var uvanligt svag. Från Finland 
och Norge har inga loggar insånts.

SSA gratulerar segerherren OZ4OL, som kommer 
att få foreningens diplom for sin prestation.

På återseende nåsta år!
SM5MN, SSA YHF Manager.

13 42 93 95 31 38 312
5 16 33 71 54 28 207

39 32 28 6 63 34 202
4 18 46 69 41 19 197
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W2AYN/EP, QTH Teheran, kommer muligvis 
snart på ESB.

ZD9AM (Gough Island) kan ofte høres med AM i 
den høje ende af 14 Mc.

ZS2MI (Marion Island) er aktiv med AM på 14175 
Kcs, fortrinsvis søndage omkring 16,00 Gmt.

Nepal er repræsenteret ved følgende stns:
9N1, GW, CJ, FV, TB og MM. De fleste af dem 

arbejder på 14 og 21 Mc, både CW og fone.
Lad os så gå over til at se på, hvad vore hjemlige 

jægere har bedrevet i månedens løb:

3,5 Mc CW:
OZ2NU: SM - OZ.
OZ4FF: MP4QAO - OY7ML - PX1PF - UA9CM. 
OZ6RL: PX1PF - DM - HA - OK etc.
OZ8HC: DL - DM - OK. (Tak for rapporten, 
Charles og velkommen i vor rubrik).

7 Mc CW:
OZ4FF: F9UC/FC - LX2GH - PX1PF - TF5TP - 
ZA1KC.
OZ6RL: OX - PX1PF - W/K 2-3 - ZA1KC - UI8. 
OZ8HC: UA3.
OZ8KB: SM3 - UP2 - UQ2 — II.

14 Mc CW:
OZ1DX: UL7 - UA9 - Wl-2-3-4-9 - VE1.
OZ4FF: HZ1HZ - OA4KF - PX1PF - TI2P.Z - 
VE4CA/SU - VP5BL - ZP5AY.
OZ5S: CE1AD - CP3CD - W8UTQ/3V8 - ZP5LS - 
OA4KF - 5A5TA. (Score nu 121/102).
OZ6RL: KP4 - PX1PF - UL7 - W/K2-3-4-8-9 - OX 
- W2AYN/EP.
OZ8HC: DL - DM - UA4-6 - PX1PF - II.
OX3UD: EI - DL - F - HB - UP - UA9 Wl-0 
og VE.

14 Mc fone:
OZ6RL: OX - SVI - Il - UB5.

21 Mc CW: '
OZ4FF: LX3JW - OD5CO - W7POU/UTAH (sjæl
den stat).
OZ6RL: CO - PX1PF - UF6 - W/K2-4 - ZE6.

21 Mc fone:
OZ6RL: MP4B - SVI - UA9 - UF6 - K4 - VQ4 - 
ZS6.

28 Mc CW:
OZ6RL: PX1PF.

QSL QTH’s:
FR7ZD Guy Hourau, Tampon, Reunion Island.
VR IB via VK2EG.
W8UTQ/3V8 American Embassy, Tunis.
JT1KAC Box 708, Ulan Bator, Mongolia.
PX1PF via DL9PF.
W2AYN/EP Khiaban, Sepand 46, Teheran.

OZ8KB bebuder større aktivitet, når han får sin 
Geloso-VFO, så vi venter mange fb rprts derfra, hi!

Undertegnede må desværre gå QRT for en stund 
snart, grundet flytning af station til andet lokale 
samt bygning af ny TX, (der er for mange parasitter 
i den gamle, hi!)

Ja, det var alt for denne gang. Jeg håber på 
Jeres hjælp i fremtiden til gavn for DX-jægeren.

Vy 73, fb DX, Svend, OZ5S.

Aktiviteten i juli var i nogen grad præget af ferie
tiden — endnu er vi jo ikke kommet så vidt, at en
hver VHF-amatør har en kompakt transistoriseret 
2-meter-station at tage med i kufferten. Også den, 
der skriver disse linjer, har været inaktiv i ferien; 
men der er dog lyttet lidt i månedens sidste halvdel 
og altid med resultat, forsåvidt de lokale stationer 
angår. Der har altid været nogen i gang, hver gang 
man lukkede op for modtageren.

Samme modtager — bygget efter 9R’s recept — 
har i øvrigt fået cascoden udskiftet med et pushpull 
trin, hovedsagelig på grund af vanskeligheder med 
at opnå tilstrækkelig følsomhed med det oprindelige 
kredsløb. Resultatet er nu absolut tilfredsstillende, 
og denne udvej kan anbefales for andre amatører, 
der har haft vanskeligheder med at faa en cascode- 
forstærker til at arbejde tilfredsstillende. NB: Oven
stående skal ikke opfattes som nogen kritik af cas
coden, der så vidt vides stadig af sagkundskaben 
anses for det bedste af det bedste. Men der e r 
altså andre veje at gå, og at anvende E 88 CC som 
pushpull forstærker er en af dem.

Neutraliseringen er overordentlig let at foretage. 
Der anvendes simpelthen to Philips rørtrimmere; 
disse skal være drejet helt ud, så at der er ca. 1 mm 
luft mellem stator og rotor. Statorpladerne skal 
altså ikke saves af, som man bruger det til 6J6; 
trimmerne benyttes, som de er. Bemærk, at anode
spændingen er 100 volt.

I øvrigt kan man indskyde et gitterjordet for
stærkertrin mellem pushpull-trinet og blandings
røret. Dette kan være et pushpull-trin, enten ECC 85 
eller ECC 88, eller det kan være et enkeltrørstrin, 
f. eks. en EC 91, EC 86 eller Vz ECC 88 eller Vz ECC 
85 induktivt koblet (2 vd.) til pushpullrørets anode
kreds. Den anden halvdel af ECC 88 eller ECC 85 
kan så bruges som blandingsrør.

Fordelen ved at indskyde et sådant trin mellem 
HF-rør og blandingsrør er formentlig ret beskeden. 
Men gør man det, kan man med rette hævde, at 
man har begge ting — pushpull HF og cascode — 
på én gang. Og forresten må en cascode med push
pull indgang da kunne laves bedre end en „almin
delig” cascode (større spole, bedre kredsgodhed).

QST for februar 1955 indeholder en beskrivelse 
af en krystalstyret converter af denne type: 6BQ7A 
pushpull HF-forstærker, 6AM4 gitter jordet forstær
ker, ½ 6U8 blandingstrin.

---------------Nå, men det var aktiviteten, vi kom fra:
Tilbage er der at nævne, at mobile stationer nu 
begynder at gøre sig bemærket på 2-meter båndet 
(se nærmere under omtalen af VHF-stævnet den 
24. juli), samt endelig —- bare for en ordens skyld 
— at dersom en og anden VHF-amatør i månedens 
løb har været lidt utilfreds med aktiviteten i sin 
egn af laudet, kan årsagen vel også have været en 
anden end ferie, nemlig travlhed med forberedelser 
til EDR’s skandinaviske VHF-dag.

I denne forbindelse må det være tilladt at minde 
om, at logs for denne test skal indsendes til EDR’s 
Traffie Department. Hvert år er der en eller to 
amatører, der sender deres logs til undertegnede. 
Det betyder naturligvis i sig selv ikke så meget — 
bare et frimærke og ny adresse på konvolutten — 
men desværre er det (så vidt jeg husker i to til
fælde) sket, at sådanne logs er modtaget af mig den
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sidste dag inden fristens udløb, hvorved de er kom
met 2NTJ for sent i hænde.

VHF-stævnet på Himmelbjerget den 24. juli
blev, ligesom dets forgænger, en succes. Henved 

et halvt hundrede amatører, xyls og yls deltog. Der 
var tilslutning fra alle egne af Jylland; desuden del
tog 9 københavnere og 4 skåninger, yls og xyls var 
smukt repræsenteret.

Officielt begyndte stævnet på „Skovbakken" i 
Silkeborg. Forud var der — for de tilrejsende kø
benhavneres vedkommende — gået en ret dramatisk 
nat, såvel radiomæssigt som på anden måde. Men 
herom senere; det er selve stævnet, der først skal 
refereres.

Der indledtes, traditionen tro, med præsentation. 
OZ6ER holdt et kort foredrag om ensrettere. OZ2BB 
meddelte, at han fra USA har modtaget en bånd
optagelse af en månereflekteret 2-meter QSO, og 
at den stod til rådighed for interesserede. Han for
klarede, at optagelsen kvalitetsmæssigt ikke var 
særlig god (hvad man jo ikke kan vente i betragt
ning af dens særlige karakter), hvorfor han ikke 
havde medbragt den; den skal helst ikke aflyttes 
af mere end nogle få personer ad gangen. OZ2BB 
oplyste endvidere, at han på grundlag af meddelel
ser fra USA har konstrueret et apparat, på hvilket 
det direkte kan aflæses, når der er aurora-reflek- 
tion. I meget grove træk er apparatet baseret på det 
faktum, at nordlysfænomenerne er ledsaget af kraf
tige ionosfæriske forstyrrelser, og disse er i stand 
til at frembringe spændinger i en ledning udspændt 
ved jordens overflade. Spændingerne aflæses sim
pelthen på et voltmeter forbundet mellem ledningen 
og jord. 2BB’s aurora-indikator er færdig og af
prøvet, men det vides endnu ikke, om den allerede 
har bestået sin prøve i praksis.

Efter kaffebordet begav deltagerne sig til Him
melbjerget, de fleste med den århundredgamle hjul
damper „Hjejlen", resten pr. vogn. Undervejs fore
toges forsøg med QSO fra skibet med 6OH’s lille 
transistorstation; det viste sig, at 6OH let kunne 
høre vognstationerne, men at den lille transistor
sender var for svag til at nå de mange kilometer 
tværs over de skovklædte bakker.

Vognstationerne var tre i tallet, nemlig 1PL (30 
watt input på en QQE 03/20) samt 3DS og 7LX 
(sidstnævnte station var for tilfældet installeret i 
2BA’s vogn). 1PL medbragte desuden sin transistor
station indbygget i en cigaretæske.

Dette mobile og transportable grej bidrog ikke 
lidet til at gøre stævnet fornøjeligt og udbytterigt 
for deltagerne. Forresten også for andre: om for
middagen inden stævnet vakte 6OH's transistor
station eventyrlig opsigt i Silkeborgs gader — 6OH 
førte QSO spadserende med hovedtelefon på og ba
lancerende med stationen på den ene hånd ganske 
som en tjener med en bakke (6OH’s transistorstation 
fylder en hel del mere end 1PL’s, idet den for mod
tagerens vedkommende er en transistoriseret udgave 
af 9R’s konstruktion, og senderen er placeret på 
kraftanlæggets plads).

Derefter fulgte bestigning af bjerget i stærk var
me, hvorefter man nød udsigten og fotograferede. 
Programmets sidste punkt, spisning, afvikledes til 
almindelig tilfredshed i Hotel „Himmelbjerget"s 
restauration. Kl. 19 brød de første op — skåninger 
og københavnere havde jo en lang vej hjem og en 
færge at skulle nå.

Den store tilslutning og ikke mindst det udmær
kede forløb, stævnet fik, understregede succes’en,

og det må håbes, at det midtjyske VHF-sommer- 
stævne får mange efterfølgere.

Nogle af de tilrejsende københavnere havde væ
ret ude for visse vanskeligheder den foregående nat. 
Den egentlige årsag var, at de var fordelt på 2 
vogne, og det på en temmelig upraktisk måde, nem
lig således: 5AB, der skulle overnatte hos 3NH, kørte 
sammen med 3DS, der havde bestilt værelse i Svej
bæk Færgekro. 2BA medførte i sin vogn 6OH, 7CR 
og 7LX, og af dette selskab skulle 2BA og 6OH 
overnatte hos 3NH, medens 7CR og 7LX skulle bo 
på Svejbæk Færgekro.

Dertil kom, at begge selskaber for vild et sted 
nord for Horsens. 2BA & Co. havnede ud på aftenen: 
hos 5BK i Silkeborg, medens 3DS satte kursen stik. 
nord mod Ry st. i den tro, at Svejbæk Færgekro- 
laa nord for Gudenaaen ligesom Svejbæk station.. 
Men under en QSO med 3NH fik 3DS og 5AB at 
vide, at de var på gal vej, og de blev nu pr. 2 meter 
dirigeret tilbage ad den indviklede vej syd om gen
nem skoven til kroen.

3NH fik derefter forbindelse med 5BK i Silkeborg,, 
og det var herunder, at 3DS og 5AB ankom til 
Færgekroen. For 3DS var dagrejsen til ende, men. 
5AB stod der midt i den mørke skov med et ikke 
ubetydeligt problem: Hvordan skulle han komme- 
videre til 3NH?

Det blev klaret på 2 meter naturligvis. Efter at 
3NH var færdig med 5BK, kaldte 5AB op fra 3DS’ 
vognstation, og det blev så aftalt, at 7WA skulle- 
køre 7CR og 7LX fra Silkeborg til kroen og tage 
5AB med tilbage. Hvilket skete. 5AB var noget med
taget, da han ankom til 5BK, men et par stærke 
kopper kaffe fik ham snart til at leve op igen, og 
klokken 3 morgen kunne 2BA omsider begive sig 
ud på det sidste stykke af rejsen til 3NH med 5AB 
og 6OH om bord. Klokken halvfem kom de tre i 
seng, men da stævnet først begyndte kl. 13, blev der 
alligevel tid til nogle timers søvn.

2-meter klubbens næste møde
finder sted den 24. august kl. 20.00 i lokalet paa 

Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (indgang i 
gavlen), og det er testens forløb, vi drøfter.

OZ5MK — Mogens Kunst.

PS. Efter at ovenstaaende er skrevet, har OZ1PL- 
og OZ1CR indsendt en lille Aktivitetsrapport fra 
deres Sommerferie-QTH ved Grenaa. I Tiden 25.— 
31. Juli er der daglig opnaaet Fone-QSO med 
SM7BAE og SM7BZX paa 2 Meter samt — nogle af 
Dagene — 70 Cm. Under en Aabning den 30. Juli 
havde 1CR og 1PL Forbindelse med OZ9AC og: 
SM6BTT med 59 begge Veje.

Paa 70 Cm anvendes en QQE 06/40 som Ligeud- 
forstærker med ca. 30 Watt Input og en 13-Elements 
Long Yagi.

Den 30. Juli opnaaedes desuden Fone-QSO med. 
OZ5AB med lPL’s lille Transistor i 50-Stk.s Cigaret
æsken, der gav 2 Milliwatt Output til en 6 Elements 
Beam. Afstanden er 130 Km, og dette er altsaa nu 
Rekorden for Transistorsendere paa 2 Meter.

1CR og 1PL har til Brug for transportable og 
mobile Stationer sammenlignet en lodret Kvart- 
bølge-Stavantenne med en vandret cirkulær Dipol 
(Halo-Antenne) og har fundet, at Ringdipolen er 
gennemsnitlig 6 dB bedre end Staven, og at Styrke
variationerne under Kørsel reduceres fra ± 9 dB 
til ± 2 dB ved Overgang fra Stavantenne til Ring
dipol. Ogsaa ved Kørsel i bymæssigt Terræn iagt- 
toges en væsentlig Forbedring med Ringdipolen.

219



VALGET ER LET
Det drejer sig kun om at fatte stemmesed

len og ofre de par minutter, det tager at 
sætte nogle krydser, et navn og et medlems
nummer — det kan ikke gøres lettere.

Men når det nu er så let, så er det netop 
for, at alle medlemmer — selv dem, „der har 
så travlt" — må kunne afse disse minutter 
til at opfylde den eneste moralske pligt, der 
påhviler medlemmerne, nemlig at afgive de
res stemme ved foreningens årlige valg.

Det er af den allerstørste betydning for de 
vagte HB-medlemmer, at de af valgtallene 
kan se, at det er medemmernes vilje, at netop 
den amatør blev valgt.

Valgdeltagelsen har i de senere år ikke 
ligefrem været stor, så der er god grund til 
at yde en indsats for i år at få den væsentligt 
forbedret.

Så nu gælder det stemmesedlens udfyld
ning . . . men gør det nu.

Vy 73 de OZ5GB. 

Brev fra OZ7BA
Kære 6PA!

Gad vide om det kunne have interesse med en 
gang eksotisk billedstof i OZ? Den 20/6 i år ringede 
en japaner JA1BRD, Takeo Hazama, fra hotel 
Lyngby og spurgte, om han og hans XYL måtte be
søge mig, han havde en personlig hilsen til mig fra 
hans gode ven JA1AA, som jeg har haft QSO med 
nogle gange (de bor begge i Tokio). Han ville tillige 
gerne snuppe et billede af min ringhed til det ja
panske amatørblad. Jeg hentede dem fra hotellet 
og serverede efter fattig evne en kop te med dansk 
wienerbrød til (de var % time om at få hver et 
lille stykke ned!).

Takeo fortalte om de japanske amatørers store 
besvær med at få anbragt antenner, der er lange 
nok. Husene ligger tæt, og grundene er små, sagde 
han. Han og hans aldeles yndige XYL var på en 
6 måneders sight-seeing-tur i Europa.

De var sejlet fra Japan til Marseille, der havde 
de købt en lille Renault-vogn og taget turen til 
Madrid, Paris, Holland, Belgien og Danmark. De 
havde været i Odense og set H. C. Andersens føde
hjem og turede nu rundt i Nordsjælland og Køben
havn, hvorefter de skulle til Stockholm og videre 
til Oslo, hvorfra de atter tog syd på via Hirtshals

gennem Jylland over Hamburg til Wien, Schweiz, 
Norditalien og retur til Marseille for at sejle hjem 
til Japan. — En god ferietur (jeg t r o r ,  det var 
bryllupsrejse!).

Inden de forlod mit' hjem (hvorfra medsendte 
billede stammer), spurgte hans XYL, der iøvrigt 
hedder: M i n o r i, om vi skulle bytte frimærker! 
Hun pakkede sin lille bylt (silketørklæde) op, som 
der ses til højre på billedet, og vi byttede til den 
store guldmedalje! Jeg fik store flotte japanske

JA1BRD og Minori.

mærker med geishaer på, etc., og hun fik H. C. An
dersen, Rundetårn, Brygger Jacobsen m. fl.

Alle mine QSL-kort fra JA-land kom frem (som 
det ses på billedet), og Takeo kendte mange af dem. 
De skrev på engelsk (og det samme på japansk!) i 
min gæstebog. Hun talte fransk og han engelsk. To 
søde og kultiverede mennesker, og jeg lovede at 
bringe danske „ham“s en hilsen fra dem.

Vy 73 din hengivne OZ7BA (Bøtter).

Bohren-Taschen-Tabelle.
Franzis-Verlag, Miinchen. 190 sider med 732 sok

kelskitser. Format 12,5x18 cm. Pris i Tyskland 
5,90 DM.

Dette er 8, udgave af denne lille, men indholds
rige håndbog, som er særdeles nyttig for amatørerne, 
idet den medtager ret fyldige oplysninger om ældre 
rør, heri indbefattet en masse tyske værnemagts
typer, der jo stadig er i omløb. Der er medtaget en 
del mindre senderrør (bl. a. P35 og 807), men listen 
er ikke komplet, heller ikke for modtagerrørenes 
vedkommende.

Bogen er et fortrinligt supplement til de små rør
bøger, som rørfabrikanterne udgiver, men som ikike 
tage de gamle rør med.
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FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN

Afdelingen holder møde hveranden mandag i 
„Cirkelordenens Selskabslokaler", Falkonerallé 96, 
o. g. Der er parkering i gården med indkørsel fra 
Franckesvej.

QSLcentralen er åben fra 19,30 til 20,00, hvorefter 
mødet begynder. Nye medlemmer bedes henvende 
sig til OZ9SN, som da vil give orientering om afd. 
arb. Selvfølgelig kan man også spørge andre af 
bestyrelsens medlemmer.

Formand OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, Kbh. NV. Tlf. Sø. 4587 (Afdelingens telefon). 
— Næstformand: OZ4SG, Søren Kristensen, Godt- 
haabsvej 172, st. th., Kbh. F. — Kasserer: OZ4AO. 
Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, Kbh. F. Tlf. Go. 
1902 v. Giro 59755. — Sekretær: OZ9SN, Sv. Nielsen, 
Langdysen 34, Herlev.

Siden sidst:
Der er jo ikke sket noget i den sidste måned, ud 

over at vi har tilretelagt en del program for møder
ne fremover. Den 15. august begyndte vi den nye 
sæson med OZ7CF, som fortalte om parametriske 
forstærkere.

Næste møde bliver ude i byen den 29. august, 
hvor vi besøger A/S Philips, som meddelt i de tid
ligere OZ. Der er endnu nogle få billeter tilbage 
at få ved henvendelse hos formanden OZ5RO, Sø. 
4587 snarest. Den 5. september har vi møde igen, og 
der håber vi at få et foredrag om transistorer, men 
da vi ikke har hørt fra foredragsholderen på grund 
af ferie, kan vi ikke sige det helt bestemt, men det 
vil blive oplyst på mødet hos Philips den 29. ds.

19. september evt. besøg hos Amager-afdelingen, 
Strandlodsvej 14.

Afdelingens bestyrelse opfordrer medlemmerne 
til at bruge stemmesedlen, som er indlagt i OZ 
august, alt for mange glemmer at lægge den i post- 
kasen senest den 31. august.

QSL-centralen i afd. v/OZ8Y meddeler, at der 
ligger masser af kort, som ikke er afhentet, og det 
fylder meget i kartoteket, såfremt du ikke har tid 
at komme selv, så send en kuvert med frimærke 
på, så skal vi sende kortene omg.

Tilsidst et lille hjertesuk fra bestyresen; vi må 
stadig have møde i Falkonerallé 96, det har ikke 
været muligt at få tilbud på egnede lokaler andet 
sted, hvor vi kunne være os selv, men der bliver 
stadig arbejdet med enhver mulighed, der viser sig, 
vi vil gerne høre fra medlemmerne, hvis de hører 
om noget lokale på ca. 90—1000 m2.

Vy de 73 OZ9SN. Sekretær.

Rævejagter
Lørdag d. 27. aug. natrævejagt med start kl. 19,30. 

Kort og sted som sædvanlig. Der er to ræve.
Lørdag d. 10. sept. natrævejagt med start kl. 19,30. 

Kort og sted som sædvanlig. Der er to ræve.
OZ2XT vy 73 OZ4AO.

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

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

Hurtigbus fra Holmensbro til Lergravsvej stoppe
sted.
Program:

Lørdag den 20. august kl. 18,30 høstfest. Madpakke, 
kniv og gaffel medbringes. Af hensyn til indkøb til 
aftenen er det nødvendigt at tilmelde sig senest 
torsdag den 18. august på Su. 2991 eller Am. 3812 V.

Torsdag den 25. august klubmøde,
1/8 — 8/8 — 15/8 klubmøder.

Vy 73 de OZ2XU.
AABENRAA

De sidste 3 møder i afd. har været præget af som
merferien, idet tilslutningen har været lidt dalende, 
men stadigvæk fin.

Der har været diskuteret livligt om ændring af de 
eksisterende rævemodtagere samt bygning af ny,, 
så har d u ikke allerede bygget dig en rævemodta
ger på grund af manglende mekanisk, elektrisk eller 
teoretisk erfaring, så kom frem med dem til afd.- 
møderne, thi erfaringen har vist: Engang rævejæ
ger, altid rævejæger.

„Køreplanen for afd. rævejagter.
Der „jages" h v e r  mandag aften fra den 4. juli 

til og med den 19. December på kort 1:40.000 — 
Aabenraa A 4008, efter følgende program:

Sendetider a 2 minutter kl. 19,30 — 19,45 — 20,00 — 
20,10 — 20,20 — 20,30 — 20,40 — 20,50 — 21,00 — 21,10 
21,20 — 21,30.

Melding til ræven kan tidligst finde sted, når 
anden udsendelse er afsluttet. Den e n e s t e  gyldige 
tilmelding til ræven er aflevering af deltagerkort, 
der kan købes hos kassereren.

Pointberegningen begynder^efter afsluttet anden 
udsendelse med 120 point, faldende med 1 point pr. 
minut, dog mindst 1 point pr. jæger. Efter afslut
ning af jagterne den 19. december vil points’ene 
blive omregnet efter et system, så det virkelig bli
ver den b e d s t e  jæger, der får præmien og 
„mester“-titlen.

Udlægning af rævesenderen vil foregå på skift 
mellem deltagerne efter en i afd. lokalet ophængt 
liste.

Har man ikke bil, motorcykel eller scooter til 
rådighed, men en cykel eller knallert, har man 
nøjagtig samme chance for at opnå „mester“-titlen. 
Nærmere oplysninger for cyklende ell. „knaldende" 
deltagere fås ved afd. møderne.

Så nu er der ingen problemer mere, vi kan og 
skulle gerne a l l e  være med til at kæmpe om 
„mester“-titlen, så den bliver tildelt den bedste 
jæger, og hvem ved, det er måske d i g .

Vel mødt den 25. august og 8. september til afd. 
møderne i lokalet Søndergade 14 (over gården), 
samt h v e r  „ræve-mandag". Vy 73 5WK.
AARHUS

Formand: OZ6EJ, Langengevej 3, Risskov.
På mødet den 13. juli vedtog man at opstille 

OZ6AE som kandidat til HB.
Program:

Onsdag 17. august klubmøde.
Vi afholder pointjagter igen på kort 1 : 40.000 

Aarhus.
Mandag 15. august kl. 21,00.
Søndag 21. august kl. 9,00.
Tirsdag 23. august kl. 21,00.
Gerne tilmelding på tlf. 2 49 85. Udenbys ræve

jægere er velkomne på vore jagter.
Vy 73 OZ9QW.
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ESBJERG
Mødested: Lokalet i dét gamle soldaterhjem på 

Hjertingvej hveranden onsdag kl. 20,00.
Formand: Svend B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 

70 A, Esbjerg.
Program:

Sommerferien fortsætter til sidst i september. Der 
er åbent i lokalerne 24. aug, 7, sept. og 21. sept. 
OZ5ESB er så småt begyndt at snakke med på 80 
meter nu, så lyt efter os på ovenstående aftener, 
så vi kan få lidt rapporter på den.

Vy 73 de OZ6BG.

LOLLANDFALSTER
Ja, så skulle vi atter være klar til at møde talrigt 

frem til afdelingsmøderne.
Som vi alle husker, er mødeaftenen jo ændret til 

første onsdag i måneden, og det bliver da d. 7. sept., 
hvor vi mødes i afdelingslokalet Dronningensgade 
24, Nykøbing, kl, 19,30, og vi skulle høre båndet fra 
„Buske Mølle".

73’es cuagn. 7NA.

Sjællandsmesterskabet i rævejagt 1960.
Igen i år indbyder Helsingør-afdelingen 

landets rævejægere til den store dyst om 
sjællandsmesterskabet i rævejagt. Der køres 
atter i år på kort 2828 Hillerød 1:40.000, og 
der skal findes 3 ræve i vilkårlig rækkefølge.

Samlet start søndag den 25. september kl.
09,00 fra parkeringspladsen over for Fiske
bæk Hotel. Første ræv sendes kl. 09,30.

Startkort og instruktion udleveres umid
delbart før starten. Startpenge vil blive 5,00 
pr. deltager vest for Storebælt og kr. 10,00 
for de øvrige landsdele. Der er fine præmier 
til de 3 bedste!

Helsingør afd., OZ8CP og OZ8MX.
P. S.: Fabrikkén ’Torotor har venligst udsat 

værdifulde ekstrapræmier til nr. 1 (FM-tuner 
og MF-forstærker) og til nr. 2 MF-trafoer 
til transistormodtager.

Vy 73 fra OZ8CP, Carl Egon Petersen.

HOLBÆK
Så tager vi fat igen, vi mødes på „Dannevirke" 

torsdag den 25. ds. kl. 20,00; afdelingskontingentet 
er sat betydeligt ned, sådan det ikke kan afholde 
amatørerne i Holbæk fra at være medlem af afde
lingen. Så kom ud af busken OB’s, så der kan blive 
fuldt hus til kommende foredrag.

På gensyn OZ8HC.

KOLDING
I det skønnest tænkelige vejr og med 24 friske 

og veloplagte hold rævejægere fra hele landet af
viklede Kolding Ræveklub årets Store Sydjyske 
Rævejagt. Vi havde den store glæde for alvor at 
kappes med københavnerne, idet ikke mindre end 
6 hold af hovedstadens elite mødte frem, og det tør 
nok siges, at de overraskede glædeligt. De nybagte 
jægere fra Aabenraa viste fremgang fra sidst og gik 
frisk til sagen. Fra Fyn er deltagelsen stadig måde

lig, men 3SH og Egon Andersen er trofaste og vel
sete gæster, og fra Herning har vi den sædvanlige 
faste garde.

Jagten var som sædvanlig tilrettelagt som tre
rævsjagt på 1:40.000 del område, men den var stram
met en tand, idet den blev afviklet som natjagt. 
Rævene havde udvalgt sig virkelig højst afveks
lende gemmesteder. Ræv 1 havde fundet sig en rig
tig svalerede under en gammel forlængst nedlagt 
jernbanebro. Her havde han mellem svellerne og 
bærekonstruktionen indrettet sin hule, og flere hold 
havde store vanskeligheder med at pejle sig ind, 
Danmarksmesteren måtte, som så ofte før, i vandet 
med tøjet på. Ræv 2 havde gemt sig i et ret vild
somt terræn nord for Vejle ådal, her fik jægerne 
deres orienteringskundskaber revideret. Ræv 3 
havde fundet sin hule i en stor skov, men her var 
der kun een indgang, flere hold, der ville forcere 
ad skovvejene, sad fast med vognene.

Resultatet af jagten blev følgende:
Nr. 1 Robert Storgaard, Kolding, 1 time 42 min. 

Nr. 2 OZ9HS, København, 1,44. Nr. 3 OZ2XT, Køben
havn, 1,45. Nr. 4 OZ1AW, Kolding, 1,47. Nr. 5 OZ5HF, 
Herning, 2,01. Nr. 6 P & T, København, 2,04. Nr. 7 
OZ2RD, Kolding, 2,09. Nr. 8 V. Miller, Kolding, 2,10. 
Nr. 9 OZ3MI, Kolding, 2,18. Nr. 10 OZ9SW, Herning, 
2,20. Ialt 19 hold gennemførte, medens resten nøje
des med 1 og 2 ræve.

Vi takker alle, der mødte op, for en god og spæn
dende dyst, og tak til de tre ræve, der tog tørnen 
ved senderne, for at vi andre kunne more os.

Efter jagten, der sluttede kl. 2,00, samledes alle 
til kaffe og smørrebrød på Mølkær Kro, hvor der 
efter rævenes hjemkomst var præmieuddeling. 
Snakken gik livligt, og den ny dag var ret frem
skreden, inden de sidste tog afsked og fandt deres 
respektive logi.

På gensyn næste år til 
Store sydjyske Rævejagt.

Kolding Ræveklub.

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

Kaserer: 6TE, T. Skyggebjerg, Lervangen 19. Sekre
tær: 4NH, N. H. Wyke, Gethersvej 22.

Såvidt det vides, er der endnu ingen, der har 
gjort forsøg på at få opsporet stationer, der kan 
bruges til CW-konkurrencen. Mon ikke det snart er 
på tide, at der kommer „sving" i stationen, forhol
dene forandrer sig jo hele tiden, og man kan ikke 
være sikker på at lave det hele lige til sidst. Der er 
gode kontante præmier at vinde, så det er vel uma
gen værd, hvis man ellers kan lide tam-tam sproget. 
Nu har 2632 endelig chancen for at få en lille eks
traindtægt.

Efterhånden er sommerferien ved at være slut 
for de flestes vedkommende, så alle, som ikke er 
bange for at få sten og smadrede ruder i hovedet, 
håber vi at se h v e r onsdag kl. 20.

73 de 4NH.

SØNDERBORG
Formand: H. Wolff, Hertug Hansvej 37, Sønder

borg. Kasserer: K. Eskelund, Ringgade 198, Sønder
borg.

Sønderborg afdeling genoptager ugentlige møder 
efter sommerferien. Første mødeaften onsdag den 
17. august til sædvanligt klokkeslæt.

Mød op alle mand, vi skal have antenne opsat!
Vy 73 OZ7WZ.
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DANMARKSMESTERSKABET 
I RÆVEJAGT 1960

Jagten afholdes søndag d. 18. oktober. Alle 
rævejægere, der er medem af E. D. R., kan 
deltage.

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

REGLER:
Frekvens: 1825 kHz — Call: OZ7RÆV.
Kort: Atasblad 1 : 40.000 nr. A. 3612 

Assens N.
Jægerne stiller ved startstedet GRIBSVAD 

KRO (ved hovedvej 1 mellem Odense og Mid
delfart) senest kl. 8.50 medbringende deres 
udstyr.

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

Holdet må højest bestå af 3 mand, der må 
kun medbringes 1 stk. hovedtelefon pr. hold, 
hvorimod det er tilladt at medbringe reserve
modtager.

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

Holdene forpligter sig under jagten at tage 
al mulig hensyn til privat ejendom og afgrø
der.

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

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

SENDETIDER:
Ræv nr. Første uds. Anden uds. tidl. tilm.

1.
2.
3.

fra 9,50—9,52 
fra 9,52—9,54 
fra 9,54—9,56

10,20—10,22 10,26
10,22—10,24 10,26
10,24—10,26 10,26

Udsendelserne fortsætter i samme række
følge, dog hvert kvarter med sidste udsend
else henholdsvis kl. 13,35—13,36—13,37. Ud
sendelsers varighed 1. minut. Jagten slutter 
kl. 13,50.

Der noteres tid ved hver ræv, tidspunktet 
ved sidste ræv giver placering. Tilmelding 
til ræv før kl. 10,26 medfører diskvalifikation.

Efter jagten mødes vi igen på GRIBS VAD 
KRO til præmieuddeling og spisning. (Med
bragt mad eller dansk bøf a kr. 4,00).

Af hensyn til det store arangement beder 
vi om omgående tilmelding til OZ3XA, A. 
HJORTH, KAREN BRAHESVEJ 11 B, 
ODENSE, telefon 12 23 77. S

PÅ GENSYN GOD JAGT

EFTERLYSNING

Kort, Egtved A 3208, på plade med kompas, 
sidst set kl. 0230 den 24. juli på Mølkær Kro. 

OZ1HL — Langschwager, 
Sønderallé, Rødding.

DEN STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT 
lørdag den 20. og søndag den 21 august 1960.

Vi indbyder herved alle rævejægere til den 
årlige dyst med mange fine præmier både til 
jæger og medhjælper.

Starten vil denne gang gå fra Sorøs nye 
afdelingslokaler, som venligst er stillet til 
rådighed for os, og der er fin plads: til at slå 
telte op, og der er også adgang til gas og 
vand. Hvis der skulle være nogle, som kun 
har en sovepose, kan der sagtens blive en 
plads til ham eller hende også.

Efter natjagten om lørdagen vil der blive 
sørget for masser af øl, pølser og kaffe.

Men nu rævejagten:
Der vil blive tre ræve samt en overraskelse 

både på natjagten og dagjagten, og den, som 
har højeste points for begge jagter, har 
vundet.

Kort: O. 3624 Glumsø 1:40.000.
Mødested: Sorø afd. lokaler, Apotekergaar- 

den, som ligger for enden af Apotekervej, der 
går fra Holbækvejen ved nr. 66.

Mødetid: Kl. 20,00 lørdag aften.
Start: Natjagten kl. 20,30.
Start: Dagjagten kl. 8,30.
Af hensyn til indkøb af øl, pølser og brød 

bedes man venligst tilmelde sig til OZ4AO 
og helst senest 17. august.

Og så er der lige startgebyret, og der er 
det så heldigt for alle, som bor vest for Store
bælt, at det kun koster kr. 5,00' at starte, 
medens alle, som bor øst for, må af med en 
„ti-kal“.

Vel mødt i Sorø den 20, august.

NYE MEDLEMMER

7726 -
7727 -

7728 -
7729 -
7730 -

7731 -
7732 -

7733 -
7734 -
7735 -

7736 -
7737 -
7738 -

7739 -

7740 -

Max Bj ørlig, Søager 23, Gentofte.
MHE 451309 Larsen, TRD Vedbæk FSN, 
Vedbæk.
Finn Larsen, Horsevænget 224, Vanløse. 
Peer Frederiksen, Hårlev.
Steen Severinsen, Bispeparken 6, 3., Køben
havn NV.
Peter Jørgensen, apoteket, Brørup.
MG 432850 Johansen, JF sekt., FSN Karup, 
Kølvrå.
Henning Nørgaard, Liljevej 9, Vejlby, Århus. 
Ejner Lasen, Dalgasgade 21, Ålborg.
Hans H. Clod-Svensson, Tingskrivervej 19,1., 
København NV.
OZ8BO, Arne Christoffersen, Herlufmagle. 
Jørgen Holm, Tinderhøjvænge 82, Vanløse. 
Fru Ingrid Hansen, Solvænget 10, Jersie str., 
Solrød Strand.
OZ7YZ, Flemming Hansen, Solvænget 10, 
Jersie str., Solrød Strand.
Per M. Cederholm, Grønagervej 23, Køben
havn S.

Atter medlem.
6408 - Olaf Bredahl Sørensen, Høoften 18, Virum.
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QTH-RUBRIKKEN

961 - OZ7NJ, Jørgen Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 
19, Birkerød, ex København V.

1574 - OZ6EN, Erik Nielsen, Brogårdsvej 36, Gen
tofte, ex Slagelse.

3546 - OZ9D, Frank Hansen, Lindelundsvej 14, 
Hvidovre, ex København V.

4022 - OZ2BT, Bertel Tarp, Glarbjesgvej 156, Ran
ders, lokal.

4416 - OZ7UM, Christian Quortrup, c/o grosserer 
Lutzen, Baunegårdsvej 42, Gentofte, ex Ry.

4529 - Willy K. Andersen, Dalføret 8, 4., Køben
havn S, ex København Ø.

4809 - OZ2WO, Ehlardt Hauptmann, Gyvelvej 10, 
Brabrand, ex Kølvrå.

4818 - N. Holm, Åbrinken 209, Brede, Virum, ex 
København F.

5379 - SG. E 452745 Jensen, TLBS, Ole Nielsensvej, 
København Ø, lokal.

5511 - Flemming Rønsager, Svanevej 29, Roskilde, 
ex Nørresundby.

5549 - OZ5TW, Ib Hansen, Tårnvej 285, 1., Vanløse, 
ex Brønshøj.

5854 - OZ4XX, Henning Bach, Fredensgade 70, 
Skern, lokal.

5872 - KPE 451796 . Schmidt, ITSK, Kastellet, 
København Ø, ex Nørresundby.

5903 - OZ6PG, P. Godth. Hansen, Rødhættevej 17, 
Herlev, ex Gentofte.

6188 - OZ6BL, Benf Laursen, GI. Carlsbergvej 2, 1., 
Valby, ex København SV.

6439 - Knud Christensen, Brårupvej 35, Skive, lokal.
6594 - OZ6WN, Wagner Nørlev, Baldersvej 7, 

Hjørring, ex Vrå.
6613 - OZ3IS, KP Stæhr, 2/3 LA JIR, Gedhuslejren, 

Kølvrå, ex Nørresundby.
6654 - OZ1HO, Harry B. Nielsen, Darumvej 11, 

Bramminge, lokal.
6705 - RK 456709 Hansen, 2/III/4 reg. kasernen, 

Slagelse, ex København K.
6890 - OZ8NT, N. Th. Jensen, Biilowsvej 40, 2. tv., 

København V, ex Belgisk Congo.
6912 - Vagn Christensen, Sønder Bork, ex Outrup.

7030 - OZ70MR, pylotekn. radiogruppe, poste re
stante, København SV, lokal.

7034 - Erik F. Hansen, Slagtergade 39, Haderslev, 
ex Tønder.

7111 - OX3JI, Jens Kulle, Aputiteq, Grønland, ex 
Valby.

7279 - OZ7NN, A. E. M. Nielsen, Magnetisk Obser
vatorium, Godhavn, Grønland, ex Ramme.

7485 - Jørn K. A. Hansen, Siadionvej 20, Kolding, 
lokal.

7490 - K. E. Nielsen, Herlufholmvej 61, Vanløse, ex 
Herlev.

7634 - J. Chr. Rossen, Nygade 33, Åbenrå, lokal. 
7636 - Ove Nielsen, c/o Sig. Nielsen, Lille Dalby, 

Hedensted, ex Viborg.
7639 - Frk. Anne Boesen, c/o B. Ross, Meadhouse, 

Steels Lane, Oxshott. Surrey, England, ex 
Hellerup.

7722 - Chr. Th. Schmidt, Lindbjerg 16, Åbenrå, 
lokal.

OZ

Tidsskrift for kortbølgeamatører 
udgivet af landsforeningen 

Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 
stiftet 15. august 1927.

Adr.:Postb.79, København K.(Tømmes 2 gange Ugentlig) 
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Dalstrøget 145, Sø
borg. (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, Aløkkehaven 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.

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

QSL-eentralen:
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 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 
Eftertryk af OZs Indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
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Forudsigelser for august Vy 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 14
[21]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21 21 14 14 MHz

Buenos Aires 
LU 12000 235 21 14 14 14

[21]
14 21 21 21 21 21 21 21 21 -

Panama
Kz5 8200 274 21 14 14 14

[21]
14
[21]

14 21 21
[28]

21
[28]

21
[28]

21 21 21 -

Nairobi
YQ4 6900 155 21 14 14 21 28 28 28 28 28 28 21 21 21

-

New York 
W2 6300 293 14 14 14 7

[21]
7

[21]
14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

21 14 -

Reykjavik
TF 2100 310 7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[21]
14
[21]

14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

14 7
[14]

-

Rom
I 1600 180 7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[21]
14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14 14 14 -

Tokio
JA/K4 8600 46 14 14 14 14

[21]
14
[28]

21
[28]

21
[28]

21 21 14
[21]

14 14 14 -

Thorshavn
OY 1300 310 7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[21]
14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

7
[21]

7
[14]

7
[14]

7
[14]

-

Godthåb
OX 3500 310 14

[21]
14
[21]

7
[21]

7
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

21 14
[21]

14
[21]

-

Rio de Janeiro 
PY1 10400 228 21 14 14 14 14 21 28 28 21 21

[28]
21
■ .s"

21 21
-

Wien
OE 900 160 7 7 7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7

[14]
7 7 -

Melbourne
VK3 16000 70 7

[14]
14
[14]

14
[21]

21 21
[28]

21
[28]

21 21 14 14 7
[14]

14 7
[14]

-

Svalbard 
LA/LB *) 2000 18 7

[28]
7

[28]
7

[21]
7

[21]
7

[21]
14
[21]

14 14 14 14
[21]

14
[28]

7
[28]

7
[28]

-

Færinge havn 
OX *) 2300 270 14

[21]
7

[21]
7

[21]
7

[21]
7

[21]
14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

-

*) Kun for OY land.



Håndbogen
Restlageret af det antal håndbø

ger, som E. D. R. disponerer over, 

andrager nu ca. 50 stk. Har du 
glemt at sikre dig et eksemplar, 
så indbetal omgående 32,50 kr. 

til E. D. R.s postkonto 22116 (E. 
D. R. Eksperimenterende Danske 
Radioamatører, Postbox 79, Kø

benhavn K.), og du vil omgående 

— så langt lageret rækker — 
modtage bogen portofrit tilsendt.

Husk! at opføre medlemsnummer 

på girokuponen og at hvert med

lem kun kan købe 1 bog.

Med venlig hilsen
OZ3FM, kasserer.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:
B OX3ET, Jørgen Szubczynski, Daneborg.
B OX3GR, 3316, Karl Godtfred Rasmussen, Narssarssuaq.
C OZ2FN, 7682, Firm Frogne Nielsen, Sallevvej 14, Havdrup.
C OZ2IH, 7326, Jørgen Thorkild Herss, Stengårdsvænge 160;, 

Lyngby.
C OZ2UD, 6914, Ernst Reinholdt Thorsager Olesen, Lejre 

Maskinfabrik, Lejre.
C OZ3KW, 7693, Finn Eisenhardt, Vangs Alle 8, Ålborg.
C OZ4DA, 4751, Carl Vilhelm Jensen, Møllevej 27, Thisted.
C OZ4FG, 7598, Finn Grunderup Christensen, Smedegade 34, 

Horsens.
B OZ4KE, 7428, Klaus Bernt Karsten Ebbe, Carl Plougsvej 7, 

København V.
C OZ5JL, 7363, Jørgen Als Lauridsen, Stjernevej 6, Randers.
C OZ8KN, 5054, Knud Nielsen, Rådmand Billesvej 145, Brønshøj. 
C OZ9JP, 5931, Johannes Kr. Pedersen, Skolegade 48, Ikast.

Inddragelse:
B OX3RA, H. Rasmussen, Julianehåb,

Ændring fra kategori B til kategori A:
A OZ2JT, J. Thomsen, Solbakken 27, Haderslev.
A OZ6IM, S. Sørensen, Sdr. Andrup, Ramsing.
A OZ9NL, N. Øhlenschlæger, Grønnevej 259,12, Virum.

Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ3EC, E. R. Christensen, Anemonevej 4, Helsingør.
B OZ5CR, V. Christensen, Bredgade 19, Hammerum.
B OZ5SR, A. Hansen, Ringstedvej 16, Holbæk.
B OZ6HA, H. P. Anneberg, Hillerødgade 115, København F.
B OZ7HX, M. L. Petersen, c/o Frode Petersen, Bella Vista, 

Lumsås.
B OZ9CT, C. C. H. Tolstrup, Durosvej 10, Lyngby.
B OZ9JH, B. J. Horsager, Nørregade 5, Ranum.
B OZ9KM, K. Jensen, Soflevej 131, Holbæk.


