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Så mødes vi —

Når EDRs medlemmer den 18. ds. mødes 
til foreningens generalforsamling, vil der til
syneladende ikke være meget sprængstof, der 
kan forstyrre generalforsamlingens rolige 
forløb.

Det kan vist med føje siges, at sjældent 
har et EDR år vist så gode regnskabsmæssige 
resultater, og sjældent har der foreligget så 
få uløste problemer, som tilfældet er i øje
blikket.

Det har i alle måder været et godt år for 
foreningen. Vi kan glæde os over medlem
mernes bevågenhed, over en stadig stigende 
interesse for amatørsagen, og vort blad OZ 
er inde i en udviklingsperiode, der nok yder
ligere skal stimulere interessen for forenin
gen.

Vort forhold til myndighederne er det bed
ste, som tænkes kan, og gensidig hensyntagen 
til hinandens problemer har i lang tid præget 
denne side af foreningens tilværelse.

En stor og vigtig begivenhed i det forløbne 
regnskabsår var, at vi atter var i stand til at 
udsende Kortbølgeamatørens Håndbog. For 
en lille forening var denne opgave stor at 
løfte. Vi er stolte over, at det lykkedes så 
overmåde godt at føre denne sag til en lykke
lig afslutning, og at resultatet blev et kort

bølgeværk større og smukkere end nogen
sinde.

Vi skal imidlertid ikke hvile på laurbær
rene, thi atter kører trykmaskinerne og denne 
gang med tredie udgave af Vejen til Sendetil
ladelsen.

Jo, der er sket meget godt i foreningen i det 
forgangne år, siden vi mødtes sidst, og flere 
opgaver venter forude.

Er der ro i arbejdet, bør dette dog ikke 
animere medlemmerne til at blive hjemme 
fra generalforsamlingen. „Der er ikke noget 
at komme efter, alt går jo godt", hører man 
ofte en eller anden sige. Denne opfattelse er 
forkert. Måske gælder det netop om ved sin 
nærværelse at bevare og videreføre de ind
vundne resultater, og endelig bør general
forsamlingen stadig være, som i gamle dage, 
det sted, hvor kammeraterne mødes og drøf
ter de fælles anliggender og lærer hinanden 
at kende.

Det er mit håb, at vi må få en velbesøgt og 
saglig generalforsamling. Der kan være di
vergerende opfattelser af dette eller hint, 
men de store linier viser fremgang og orden i 
tingene. Lad os være med til at videreføre 
denne linie.

Vel mødt på generalforsamlingen.
OZ6PA.
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»Sisiba«, den omskabte Q-5’er
eller

en anden måde at få grå hår på!
Af N. Bystrup, OZ2BB.

At Q-5’eren alias BC-453 eller R23/ARC5 
også kunne bruges som ESB-exciter gik op 
for mig den dag, da jeg modtog et diagram 
over denne ombygning fra en amerikansk 
ven. Denne modtager har været populær i 
mange år, og det er let at forstå, for den kan 
jo spændes bagpå næsten enhver modtager, 
så det samlede resultat bliver en kolossal for
bedring i retning af selektivitet. Da den sam
tidig forsyner en med beat, så der kan tages 
CW og ESB, er det ikke så underligt, at den 
har været efterspurgt.

Her hos mig har den fungeret som en del 
af modtageren i mange år, og nu, da den ikke 
gør det længere, er jeg ked af at „slagte" 
den, for den er rar at have på hylden i mange 
tilfælde. Der blev altså ikke lavet ESB med 
den i første omgang. Uheldigvis sendte jeg 
en kopi af ESB-konverteringen til 3FL, og 
det blev min skæbne, for han skubbede så 
hårdt på, at jeg indvilligede i at lave kon
struktionen. Heldigvis skete det i en tid med 
ekstra fritid, for der kom mange problemer.

Ideen i det amerikanske diagram er, at 
Q-5’erens udmærkede selektivitet kan an
vendes til at si det uønskede sidebånd bort 
med, således som det sker i andre filtersen
dere.

Dispositionen ser således ud:
1. Beatoscillatoren fungerer som senderoscl. 

på 85 KC.
2. De 85 KC bliver til DSB ved at modulere 

med LF i en balanceret modulator.
3. DSB-signalet formes til ESB ved at gå 

gennem 85 KC-filteret.
4. Den gamle blander konverterer til 190- 

550 KC, som forstærkes i det gamle HF- 
trin.

5. 190-550 KC blandes til 3,8 MC i en ny
bygget blander med påfølgende bred
båndsafstemt forstærker.

6. Der bygges LF-forstærker på bagperronen. 
Efter det amerikanske diagram er man

flot og skifter alle rør til 6-volts typer, vel 
sagtens for at kunne bruge senderen mobilt, 
men vi, som bor i et „lidet, fattigt land", må 
selvfølgelig bruge de rør, som sidder i mod
tageren i forvejen, og de nye rør, som til
føjes, må være gængse og lette at få fat i.

Som i næsten alle ESB-sendere laves mo
dulationen i en balanceret modulator, som

giver DSB uden bærebølge. Her sker det i 
en 6SL7, som var for hånden. 6SN7 kan be
nyttes med samme resultat, og det kan de 
fleste dobbelttrioder, men de to nævnte kan 
passe direkte i fatningen, og det letter jo 
sagen. De to trådpotentiometre benyttes hen-

Exiteren set forfra. Bemærk det nye stykke alumi
nium, der muliggør en pæn fordeling af knapperne.

holdsvis til balance og tilsætning af bære
bølge. Det sidste (HF) føres ud til forpladen, 
da det skal bruges jævnligt, mens det første 
(R-o) kan skjules, hvor der er plads til det. 
Det indstilles én gang for alle.

Det amerikanske diagram havde endnu en 
dobbelttriode, som brugtes til 85 KC-oscl. 
og fasevender efter det samme princip, som 
er vist i LF’en ved 12SR7. Det var elegant 
og sparede for vikling af L-I. Der var blot 
uhyggelige kvaler med at holde bærebølge
undertrykkelsen konstant, idet meget små 
kapacitetsændringer ødelagde balancen. For 
eksempel kunne en fingerspids i nærheden 
af en af den balancerede modulators katoder 
give en ret antagelig bærebølge. Problemet 
blev klaret ved at lave det i diagrammet vi-
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ste. Denne opstilling har desuden de fordele, 
at der — bortset fra spolen — anvendes 
færre komponenter og et 12SK7, som ellers 
ville være blevet til overs. Dette rør sidder
1 12A6-fatningen, og spolen er anbragt lige 
over denne. Det er en Prahn 7-kammerform, 
hvis „snegl" er skruet direkte i aluminiums
pladen. Tråden er 0,1 mm Ø med emaille og 
silke. Anodespolen ligger i midterste rum 
og har 250 vindinger. De to naborum er viklet 
helt symmetrisk i forhold til midten, således 
at der skiftes vikleretning. Gitterenderne 
kommer yderst. Jeg ved ikke, om dette er 
strengt nødvendigt, men det kan ikke skade 
at anstrenge sig for at gøre denne spole så 
symmetrisk som muligt. Der er 2 gange 260 
vindinger. L-I afstemmes til resonans med i 
alt 1500 pF, der i dette tilfælde består af
2 stk. lige store 2000 pF. i serie og en 500 pF 
i parallel. Jernkernen sørger for den ændring, 
der er nødvendig.

Fra den balancerede modulator, 6SL7, går 
vi nu til filteret. De to første transformatorer 
er koblet „ryg mod ryg" med en overførings
kondensator på blot 5 pF, ja, i det amerikan
ske diagram var der kun anvendt 1 pF, men 
da udtagene sidder meget langt nede på spo
lerne, er det ikke nødvendigt med så lille 
en kondensator. 12SK7 virker som MF-rør. 
Forstærkningen er nedsat med en høj katode
modstand, så man ikke overstyrer blandings
røret og får mange „rare" ting ud af det, l 
f. eks. dejlige fløjt for hvert multiplum af 
85 KC.

Trimningen af filteret er en historie for sig. 
Aller lettest er det med en graf, men mere 
simple midler kan gøre det. Se håndbogen 
side 86—87. Kurven vil få sadelfacon, og 
det er nødvendigt at indstille koblingen i 
transformatorerne til det gunstigste. Ved den 
løseste kobling vil vi få en meget spids og 
uanvendelig kurve. Gøres koblingen fastere, 
bliver kurven bredere. Det er muligt at få 
en ret bred kurve med næsten flad top og 
ret stejle flanker. Jeg antager, at den kan 
stå mål med den kurve, der opnåes med et 
sæt MF-krystaller i brokobling. Det er ikke 
nødvendigt at holde sig til de to yderstillin
ger, som angives ved hak i den lille pind, som 
rager op af trafoerne og regulerer koblingen. 
Man kan udmærket bruge stillinger midt 
imellem. Det skete her.

Fatningerne til rørene 4 og 5 drejes 180 
grader, så de sidder rigtigt i forhold til de 
omgivende dele. Denne operation er let at 
foretage, idet fatningerne kun er klemt fast 
med en fjeder.

Der bliver nogen ommontering i 190-550 
KC-delen, men det er ikke slemt, når man 
har forbindelsesskitse til spolekasserne. Her 
skal der gøres opmærksom på en forskel mel
lem de forskellige slags Q-5’ere. I R23/ARC5 
er der en lavinpedanset antenneindgang med 
en link. Denne link var meget anvendelig 
her og sparede1 forskellige komponenter. Lin
ken findes ikke i BC453’erne, men da man 
jo alligevel ikke kan dy sig, men skal kigge 
inden i spoledåserne, kan man lige så godt 
straks vikle ca. 75 vindinger på formen, så 
denne link, der også af andre grunde er 
praktisk, bliver i orden med det samme. Til 
de manglende forbindelser vil jeg foreslå 
fast montering med ét af de tynde coax- 
kabler.

Dette coaxkabel føres til 80 meter-delen, 
hvor der findes et blandingsrør og et for
stærkerrør. Man bruger selvfølgelig det, man 
har, hvis rørene ellers kan være der. Jeg 
bruger 6BE6, som for øvrigt arbejder sam
men med 6SL7, hvad glødestrøm angår. An
dre vil måske foretrække ECH81, som kan 
anvendes med samme resultat. 12A6 kører 
som forstærker, men også her er der mulig
hed for at bruge andre rør. Jeg har prøvet 
1631 (12 volts 6L6). EL-84 og lignende vil 
også kunne gå.

Mange eksperimenter blev lavet med 80 
m-blanderen. Der er prøvet Pierce-oscillator 
mellem gitrene 1 og 2+4 med godt resultat. 
Der er prøvet normal brug af gitter 3 til HF 
injektion. Alt dette kan bruges, men det her 
viste gav mest signal og anvendte færrest 
dele. Bemærk, at den drossel, som plejer at 
høre til denne krystaloscillator, her erstattes 
af føromtalte link. Transformatoren Tr. 4 er 
en Prahn MF-trafo til TV-lyd. Kapaciteterne 
var på 22 pF, men er ændret til ca. 100 pF 
samtidig med, at der er fjernet tilstrækkeligt 
med vindinger, så der er resonans. Frem 
med gitterdykmetret!! Udgangsspolen Tr. 5 
er hjemmegjort og har afstemning med en 
trimmer på 100 pF. Linken ligger ved den 
kolde ende og har 2 vindinger. Udgangs
røret er stabiliseret, da det ellers vil arbejde 
på egen hånd.

Da det her gennemgåede var bygget, be
gyndte afprøvningen — og ikke uden en 
vis spænding. Spænding er der vel altid, 
når noget nyt skal prøves af, men den for
højes nu noget, når opstillingen skal be
skrives i en artikel, og man kan risikere, at 
andre vil lave den. Alt skulle jo helst virke 
upåklageligt, så der ikke bliver for meget 
vrøvl bagefter.
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I første omgang koncentrerede jeg mig om 
sidebåndsundertrykkelsen, og efter nogen 
manipuleren — især med oscillatorens pla
cering i forhold til filterkurven — fandtes et 
sted, som gav et godt resultat.

Lægges oscillatoren i punkt A på kurven, 
vil vi få fin bas-kvalitet i det udsendte, men 
der er rigtignok den ulempe, at bassen i det 
andet sidebånd også kommer med. Den går 
gennem filtret mellem A og C, og den vanske
liggør let indstilling på modtageren, idet der 
jo rent basmæssigt er tale om DSB.

A

Filterkurven og oscillatorens placering. B er det 
foretrukne sted.

Med C som oscillatorfrekvens vil der sik
kert blive for lidt bas, så talen lyder unatur
lig spids og skarp. I B vil vi finde en fre
kvens, der giver et tåleligt kompromis. Den 
nøjagtige placering afhænger af speakerens 
stemmeleje og LF-forstærkerens respons. Til 
enhver indstilling på oscillatoren hører en 
efterindstilling på jernkernen i L-I, så der 
bliver resonans og dermed fin bærebølge- 
undertrykelse. Den store diskantafskæring i 
modulatoren klarer desuden et problem med 
HF i modulatoren. Jeg solede mig lidt i fine 
rapporter over talekvalitét, sidebånds- og 
bærebølgeundertrykkelse, men så begyndte 
også de svære problemer, som nær havde 
taget modet fra mig, at melde sig.

Vi må tilbage til punkt 4, 190-550 KC- 
delen. Det viste sig, at den variable oscilla
tor, som ligger 85 KC højere, kom med igen
nem og blandede sig til 80 meter, kraftigere 
jo nærmere der kørtes til 550 KC. Hvad vil 
P & T og andre amatører sige? Dette pro
blem omtales ikke i det amerikanske dia
gram, og det kom ganske bag på mig. Ulem
pen er stor, for det umuliggør brugen af den 
efterfølgende bredbåndsforstærker til 80- 
meter. Mange dage og nætter er gået med 
spekulationer og eksperimenter for at hitte 
en løsning, som let og elegant kunne klare 
det og samtidig tillade brugen af denne ar
tikels egentlige overskrift. Let og billig ESB. 
Jeg fandt flere løsninger, men må sige, at den

helt simple ikke er kommet endnu, og jeg 
tvivler på, at den vil komme.

Hvorfor løber oscillatoren med ud? Mis
tanken må straks kastes på kredsene „M“ og 
„HF“. De skal undersøges. Det viser sig, at 
Cmin. er ca. 40 pF. Kondensatoren varierer 
ca. 360 pF, så Cmax. er ca. 400 pF. Man må 
studse. 40 pF ved 550 KC. Det lyder meget 
bredbånds—! Spolerne ligner da også mest 
drosselspoler, og det kan ikke undre, at os
cillatoren futter med igennem. Forholdet er 
ikke nær så slemt i den lave ende, og det må 
straks siges, at det er denne ende, der skal 
bruges, hvis man vil komme let om ved det. 
Der skal blandes til 80-meter med 2-300 KC. 
Krystalfrekvensen falder altså inden for bån
det, og båndfilteret må afpasses, så vi behol
der denne frekvens indenbords. Da det er en 
fast frekvens, er problemet lettere at løse.

I. Den simpleste løsning: Brug området 
200-250 KC. Bland med ca. 3550 KC og be
græns bredbåndsområdet til ca. 50 KC ved 
at bruge løsere kobling eller større afstem
ningskondensatorer. Praksis viser, at der 
sjældent bruges større område, så løsningen 
er fuldt forsvarlig.

II. I stedet for at bruge bagperronen fil 80 
meter-del, benyttes den f. eks. til VOX, og 
der bygges som særlig enhed en selektiv 
forstærker for området 3,5—3,8 KC. Dette 
er afprøvet med ECH81-EF91 og 6L6, tre- 
gangskondensator og meget løst koblede 
kredse i lighed med dem i OZ7T’s harmonika. 
Resultatet er absolut tilfredsstillende, men 
løsningen kan ikke kaldes simpel.

III. Tanken om at bruge balanceret blan
der i stedet for 12K8 har selvfølgelig været 
fremme. Nu er det sådan, at almindelige ba
lancerede blandere kræver, at 2 af de 3 til
koblede kredse er balancerede, og det er jo 
en forfærdelig ulempe her, for så kan de til
stedeværende kredse ikke bruges. Først for 
nylig har jeg set, at der findes flere balan
cerede blandere uden balancerede kredse. En 
sådan findes i så fornemt grej som KWS-1. 
Som regel skal der bruges 3 trioder til så
danne blandere, og så er der kniberi med 
pladsen. Den rigtige løsning skal sikkert fin
des ad denne vej. De foreløbige forsøg, som 
ikke var helt tilbundsgående, gav for ringe 
resultat, og jeg besluttede at prøve noget 
nyt, som jeg nu er endt ved og bliver stående 
ved.

IV. Det variable område ændres, så det 
f. eks. dækker 360-500 KC. Herved opnåes 
meget bedre kredskonstanter. Spolebereg
ningen er lavet efter formlerne i den gamle 
håndbog side 476 (Prytz). For oscillatoren:
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L=220 μH, Cmin. = 395 pF og paddingskon- 
densator 3750 pF. De andre spoler: L=280 μH, 
Cmin.=360 pF.

Spolerne er viklet på haspelkerner, men 
nyere typer kan sikkert med fordel anvendes. 
Koblingsspolerne har i alle tilfælde ca. 20 
pct. af de afstemte spolers viklingstal. I 
såvel „HF“ som „M“ må koblingen ikke blive 
så fast, at den ødelægger kredsens Q. Mini
mumskapaciteterne opnåes ved at tilføje 350 
pF i oscillatoren og 330 pF i de andre kredse, 
idet de indbyggede trimmere sørger for re
sten. Den oprindelige padding-kondensator 
shuntes med 3000 pF. Straks var jeg skuffet 
over resultatet, men det viste sig, at oscil
latoren kørte for kraftigt, og efter nogle eks
perimenter med anodemodstanden fandtes en 
værdi, som gav blandingssignal nok og sam
tidigt mindskede det uønskede signal til
strækkeligt. Desværre skal Q-5’erens ellers 
så fine skala tegnes om. Især den sidste del 
op mod 500 KC bliver spredt godt ud, men 
denne forøgede aflæsningsnøj agtighed nytter 
intet, hvis man ikke temperaturstabiliserer 
oscillatoren med de nytilføjede kondensato
rer. Til oplysning for dem, som synes, at om
rådet nu er for lille, kan berettes, at den 
meget populære og højfine Collins KWM-1 
kun anvender et område på 100 KC på hvert 
bånd. Selv har jeg i det sidste år brugt samme 
dækning på 10, 15 og 20 meter, og jeg har 
været næsten mere end tilfreds, fordi det har 
givet en dejlig sk'ålaaflæsning såvel på VFO

Før og efter ombygning til ESB. Numrene svarer 
til numrene på diagrammet.

som modtager. Man kan vel ikke kalde denne 
løsning let, men mon den alligevel ikke er 
den bedste?

Med et krystal på 3300 KC udsendes det 
lave sidebånd i området 3660-3800 KC. Øn
skes det høje sidebånd udsendt, benyttes et 
krystal på 4160 KC. Det samme område dæk- 
kes, men med 3800 KC i den anden ende af 
skalaen. Skal man på de højere bånd, må
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der blandes påny, men det er en anden hi
storie, som ikke skal omtales her.

Nogle praktiske oplysninger: Rens bagper
ronen for de dele, som hører dynamotoren 
til. De 4 gummiophæng kan skrues af, men 
tilbage sidder en lille ring med gevind. Den 
er klemt fast og er ikke så let at få af uden

Exciteren fra bunden.

at beskadige chassis’et. Før noget skrues af, 
bores denne ring igennem nedenfra. Der
efter kan den let slåes ud med et forsigtigt 
slag. Noval- og miniaturefatninger passer 
fint i de fremkomne huller. Fjern de to runde 
glimmer-spændingstilslutninger og sæt en 
oktalfatning i hvert hul. Den, som vender 
bagud er til spændingstilslutning. Ja, så er 
den store ødelæggelse godt begyndt, og inden 
længe ønsker man, at man aldrig var be
gyndt!! Næsten alle de nysselige små hol
dere til modstande skal afmonteres. Kun 
de to forreste bliver siddende. Der bliver 
næppe plads til de øvrige. Det skulle da være 
ude under bagperronen i 80-meter-delen. 
Al montering til de 3 bageste fatninger fjer
nes. Det samme sker ved sidste MF-rør. En 
kobberskærm indsættes mellem BFO-røret 
og naboen, 12SK7, for at undgå utilsigtet 
kobling og følgende vanskeligheder med



bærebølgeundertrykkelse. Placeringen af de 
enkelte dele fremgår tildels af fotografierne, 
men må forresten afhænge af de valgte deles 
størrelse og form.

Exciteren er behagelig at arbejde med, og så 
fylder den så lidt. Det par watt, den kan af
give, er tilstrækkeligt til at udstyre 2 stk. P35 
i klasse AB1. Omskifteren, O1, bruges, når 
der stilles i nulstød. I stillingen „Tune“ fjer
ner den blokeringen fra rørene 3 og 5, sam
tidig med at spændingen tages fra LF-delen, 
så der ikke bliver mikrofonhyl. Der tilsættes 
lidt bærebølge med potmeteret mærket HF. 
Om der bliver signal nok, afhænger selvfølge
lig af de efterfølgende trins funktion i lytte-

Spotefifslutning set rra neden

oprindelig BFO

Et upåagtet rør
Til QRP-sendere og udgangstrin i en VFO 

anvendes som regel en af de sædvanlige ud- 
gangspentoder, som bruges i BCL-modtagere, 
f. eks. EL84. Da rørene er beregnet for LF, er 
der ikke gjort noget særligt for at nedsætte 
anode-gitterkapaciteten, der ligger på om
kring en halv picofarad. Video-udgangspen- 
toden EL83 har en anode-gitterkapacitet på 
under en femtedel heraf, øvrige data ligger 
meget nær EL84. Røret kan let skaffes, og det 
skulle synes nærliggende at bruge dette, idet 
neutrodynstabiliseringen da ofte vil kunne 
undværes. Dette var tilfældet i en TX, der er 
under bygning hos TR.

PS. Sokkelforbindelserne er ikke ens for 
EL83 og 84. Her er de for EL83:

Sen nr.

i senderen er desuden 
indbygge! gilterkompleks 
200 pf og O'lMsi

1 skærmgitter
2 styregitter
3 katode
4, 5 glødetråd
6 fanggitter
7 anode "
8 statisk skærm
9 ikke forbundet

pauserne. Skulle man ønske mere eller min
dre signal, henholdsvis inddrages rør 6 i eller 
udelades rør 5 af omskifterens virkeområde. 
Den viste nøglemetode stopper også modtage
ren i sendeperioderne. Blokeringsspændingen 
føres til AVC’en gennem en diode, som ven
der anoden til AVC-ledningen og derved for
hindrer kortsluttet AVC i lyttetiden. Skulle 
man have lyst til at tale med amatører, som

ikke er i stand til at modtage ESB, noget der 
efterhånden er sjældent, kan man frembringe 
AM ved at tilsætte bærebølge med HF-pot- 
meteret. Pas på ikke at overmodulere! For
uden de normale gløde- og anodespændinger 
kræves en stabiliseret spænding på 70 volt og

en negativ blokeringsspænding mellem 50 og 
100 volt.

Exciteren har været en del i brug på 80- 
meter og en smule paa 20-meter, hvor den 
første QSO forøvrigt var interessant derved, 
at det var en ring-QSO med PX1AX, 
MP4BBW og VK3AHO, den spændte altså 
over hele jorden. Den dag var der nu også 
gode forhold. Dette fortæller, at der er noget 
at lave med ESB på båndene. Man kan 
næsten sige, at ESB-stationerne kommer 
først igennem, og der er så mange af dem, af 
selv forhærdede AM-DX-amatører begynder 
at gå over til ESB for at kunne klare sig i 
konkurrencen!

Krystallerne i denne exciter, såvel som dem
i den følgende blander af deling til de højere 
bånd, er billige surplusvarer. Det kan oplyses, 
at der averteres om disse billige surplus-kry
staller fra firmaer i Vesttyskland.

Til slut vil jeg gerne sige tak til de ama
tører, som har været behjælpelige med mange 
oplysende rapporter.

2BB.
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For begynderen:

QRP-sender for jævn- og vekselstrøm
Af Mogens Lynge Petersen, OZ7HX.

Der har været beskrevet mange QRP-sen- 
dere her i OZ, og de kan vel også bringe 
deres bygmestre mange gode QSO’er, men 
hvis man kører X-tal, skal der mere lykke 
end forstand til for at få kontakt, og der er 
jo ingen mulighed for at få QSO med en 
station i den anden ende af båndet.

Denne min første sender har jeg kørt med 
i over et halvt år nu, og der er på 80 meter 
„lavet" hele Europa samt W, med rprt fra 
f. eks. YU på 579, hvilket må siges at være 
pænt. Dårligste rprt i stærk QRM om aftenen 
er fra DM med 449,

meget. PA-trinet må nødvendigvis neutro- 
dynstabiliseres, og for at undgå parasitter 
(CL4 er jo ret stejlt), må vi have 100 Ohm 
foran G1, men lad det ikke afskrække, for 
det er nemt at få til at virke. Jeg havde af 
måleinstrumenter kun RX’en og en absorp
tionsbølgemåler. Selv om et gitterdykmeter 
vil være til stor hjælp, er det ikke påkrævet.

Først monteres glødekredsløbet og ensret
teren, for så kan man afprøve de øvrige trin 
med anodespænding, et ad gangen, om man 
vil; husk: alle rør i, ellers kommer man til

Da man som begynder tit får gamle mod
tagere til ophug, har jeg ment det rigtigst at 
bruge disse gamle og i mange tilfælde OK 
rør til en konstruktion, hvorfor smide rø
rene ud?

Senderen er opbygget på et gammelt 
chassis med alt for mange huller, men så får 
man jo bedre ventiation; frekvensdriften er 
iøvrigt minimal. Efter 10 minutters opvarm
ning ligger den stabilt.

Placeringen er meget ukritisk, blot den 
logiske rækkefølge: Ose.-rør med drejekon- 
densator, buffer, dobler og til sidst PA, med 
drejekonds ud for de dertil hørende rør.

Oscillatoren er en almindelig Colpitt’s, 
som kører på 160 m, næste rør skal køre i 
klasse A, ellers får man kedelig tilbagevirk
ning. V3 kører som dobler, og her nøgles i 
katoden. Man kan ikke nøgle i PA-katoden, 
da anodespændingen så vil variere alt for

at vente længe, før katoderne er varme! Pas 
på chassis og fasen!

Så blev oscillatoren loddet sammen, og den 
svang med det samme; men ak! den gik igen 
17 forskellige steder på modtageren, og hvil
ken var 160 meter?!

Nu blev bølgemåleren anbragt ca. 20 cm 
fra L1, og RX’en blev indstillet på et af fløj
tene. Ved gennemdrejning af bølgemåleren 
kan frekvensen tydeligt aflæses, idet den for
rykkes ved resonnans. Man skal ikke være 
bange for, at bølgemåleren påvirker harmo
niske, idet spolen plus kondensatorens reak- 
tans kun er nul ved én eneste frekvens, og 
man således kun kan få resonans ét sted.

Så tilpasses ose.-spolen, så 160 m ligger 
med inddrejet C 1 og 80 m med næsten ud
drejet kondensator. Bufferen skal ikke af
prøves, blot drejes C 6 næsten helt ud. Dob- 
lerspolen vikles, så 80 m er med inddrejet
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kond. og 40 m i den anden ende. Har man 
et „tragisk øje“, kan man tydeligt se, når 
denne kreds er på 80 eller 40 m, hvilket også 
konstateres med bølgemåleren. Så monteres 
PA-trinet, og med en pære med link omkring 
PA-spolen ses tydeligt resonans. Så afbry
der man oscillatoren ved x, hvorefter det vil 
vise sig, at pæren alligevel vedbliver at lyse! 
Det er ganske naturligt, for CL4 kan udmær
ket køre alene! Ved at dreje NC mod større 
kapacitet og tillige holde PA-kredsen i reso
nans — prøv nogle gange — kan man få 
lyset til at gå ud, og så er alt i orden, dette 
er den rigtige indstilling. Hvis NC er drejet 
for meget ind, vil pæren også lyse, og så må 
man udad igen. Stabiliseringen er FB på 
begge bånd.

Tilkoblingen af antennen skal man forsøge 
med; min 40 m V3-Hertz antenne skal ind 
på midten af spolen, så går der størst strøm 
i tækketråden. Men som sagt, det skal for
søges. Jeg har ikke konstateret TVI, men ef
fekten er jo også ret beskeden.

På så simpel en opstilling vil der altid være 
noget at kritisere, men den er billig. Jeg har 
kun anvendt rodekassedele. Den skulle natur
ligvis have været bygget af moderne minia
turerør, som ikke kan komme af med var
men, og så skulle den køre BK, med tilhø
rende besvær med oscillatoren, men tag bare 
fat, OB, selv om du også er lærling, og få 
noget ud af de gamle, gode rør, og på genhør 
med CW på 80 og 40 meter!

STYKLISTE
R1, R4, R6   50 k ohm
R2, R3   100 k ohm
R5 .................................................. 200 ohm
R7 .................................................. 200 ohm 3 W
R8 .................................................. 500 ohm
R9 .................................................  30 k ohm
R10, R13 ........................................  5 k ohm 3 W
R11, R12 ......................................  15 k ohm
R14 ...........................................  640 ohm 30 W
Cl, C2 .................................................. 500 pF BCL
C3   500 pF BCL, isoleret ophængt
C4, C5, C9, C11............................  100 pF glimmer
C7, C8, C10, C12, C13, C14 ...........................  10 nF
C15 .................................................  5 nF glimmer
C16 ................................................. 1 nF glimmer
C17______2X16 uF 320/350 V elektrolytkond.
C6 — NC.............................. Philips lufttrimmer
LI 40 vdg. på alm. form m. jernkerne.
L2 20 vdg. på paphylster fra batteri.
L3 20 vdg. do. med udtag 3 vdg. fra kold

ende.
DR 1 2,5 mH HF-drosselpole.
DR 2 Filterspole.

TIPS
Tips-rubrikken ønskes meget gerne genoplivet 

(den har absolut intet med fodbold at gøre), men 
det kræver en aktiv indsats fra læsernes side. Her 
er et til at give bolden op med (!?!):

Det er ofte svært at få en møtrik anbragt og at 
holde den, til skruen fanger, når den skal sidde på 
et utilgængeligt sted. Til dette brug findes ganske 
vist særlige anordninger, men hvem har sådan en 
ved hånden? Jeg bruger en lille skruetrækker, hvis 
spids ved et heldigt træf netop kan presses ned i 
gevindet på en 1/8” møtrik. Dette trick kan bruges, 
hvor der ikke er plads til en topnøgle. TR.

UNDSKYLD!
Vi beder læserne og OZ5DX tilgive os, at dia

grammet til artiklen „Et BK-system med VR-rør‘‘ 
i augustnummeret manglede. Vi skynder os at 
bringe det her. Fig. 1 er selve nøglekredsløbet, og 
fig. 2 viser strømforsyningen.

Red.

300 V filtar

Fig. 2.

VI, V2, V3 .........................................................  CF7
V4 ....................................................................... CL4
V5 ......................................................................  CY1
Si sikring, 0,5 A.
Al enkelt afbryder.
A2 dobbelt afbryder.

TR’s kommentarer:
Som 7HX selv skriver, er der naturligvis 

altid noget at kritisere, når man er i det lune; 
men det gælder skam også for konstruktio
ner af mere erfarne folk. Det er imidlertid 
på sin plads at nævne faren for, at TVI og 
BCI kan forekomme, når antennen tilkobles 
som vist. Der skal overordentlig ringe effekt 
af udstrålende harmoniske til for at blive 
upopulær blandt naboerne, så en eller anden 
form for antennekobler eller filter må kraf
tigt tilrådes.
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Hvad enhver amatør bør vide om 
elektrolytkondensatorer

Af OZ-DR 1133, Knud Jespersen.

Da det er mit indtryk, at alt for mange 
amatører — nybegyndere naturligvis — taler 
om og anvender elektrolytkondensatorer 
uden egentlig at vide, hvad sagen drejer sig 
om, vil jeg her prøve at give en nærmere 
orientering desangående.

Elektrolytten adskiller sig i alt væsentligt 
fra de almindelige blokke — det eneste fælles 
træk er faktisk, at de alle har to elektroder. 
Den oprindelige elektrolytkondensator består 
af en aluminiumsanode, der har form som en 
spiralopviklet aluminiumsplade. Den er an
bragt i et bæger af samme materiale i en 
elektrolyt, almindeligvis en opløsning af bor
syre. Ved en elektrolytisk proces er der fra 
anoden udfældet et tyndt lag af aluminiums
ilte, der danner et isolerende lag mellem ano
den og den ledende elektrolyt. På denne måde 
har man dannet en kondensator, hvis to be
lægninger er anoden og elektrolytten, og hvis 
dielektrikum er hinden af aluminiumsilte. Da 
denne hinde kan gøres meget tynd, kan man 
opnå betydelige kapacitetsværdier med ret 
små mekaniske dimensioner. Dette forhold er 
faktisk den eneste grund til elektrolytkon
densatorens store udbredelse. Den kan frem
stilles i størrelser helt op til flere tusinde μF, 
og det er indlysende, at en papirblok med 
denne kapacitet ville antage ganske foruro
ligende dimensioner. — Valget af den spæn
ding, hvorved anoden formeres, er bestem
mende for kapaciteten pr. fladeenhed. Kapa
citeten bliver mindre med stigende spænding, 
og så vidt jeg ved, ligger den for de i hande
len forekommende kondensatorer på 75—1,5 
μF pr. dm2, man kan ikke formere med højere 
spænding end 550 V.

Elektrolytten må arbejde med en vis jævn
spænding, for at oxydlaget kan bevares i den 
daglige drift, og efter arbejdsspændingen 
deles kondensatorerne i høj- og lavvoltskon
densatorer eftersom de arbejder ved spæn
dinger over eller under 100 V.

Elektrolytkondensatorerne har et ret stort 
tab. På ækvivalensdiagrammet antyder R2 
tabene i form af en seriemodstand, der forår
sages af elektrolyttens ret ringe ledningsevne. 
Det kan regnes, at denne modstand er 5 % 
af den kapacitive reaktans — altså 5 % af

og C kapaciteten i Farad. — Parallelmod
standen R1 repræsenterer laskningen i oxyd
laget. I praksis angives lækstrømmen, der 
varierer stærkt med driftforholdene, men som 
normalt er af størrelsesordenen 0,1—2 mA — 
størst i tilslutningsøjeblikket. Hvis konden
satoren er ny, vil lækstrømmen hurtigt aftage

mod en konstant ringe værdi. Har konden
satoren derimod været lagret i længere tid, 
vil strømmen aftage langsommere. Efter lang 
tids lagring kan strømmen endog aftage så 
langsomt, at det kan have en stærk og der
med ødelæggende opvarmning af kondensa
toren til følge. Man bør derfor gøre sig til en 
regel altid at „opformere" en kondensator, 
der har været lagret i længere tid. Denne 
„opformering" sker ved, at man påtrykker 
kondensatoren arbejdsspændingen gennem en 
kondensator på ca. 1000 Ω — lidt større for 
de små kapaciteter og lidt mindre for de 
store. Derved begrænses lækstrømmen til et 
minimum.

Arbejdstemperaturen indvirker på samtlige 
kondensatorers egenskaber. Op til 40—50° C 
får man større kapacitet og mindre lækstrøm 
ved stigende temperatur. Ved højere tempe
raturer stiger lækstrømmen og dermed faren 
for gennemslag meget stærkt.

Man skelner normalt mellem tørre og våde 
elektrolytkondensatorer. Den allerede be
skrevne konstruktion er af en våd elektrolyt
kondensator. Den findes især som højvolts
kondensator og anvendes overvejende i net
delen til udglatning. Det skal måske lige næv
nes, at bægeret som regel er forsynet med et 
par ventilationshuller oveni, så overtryk på 
grund af gasudvikling i bægeret undgås. Des-

(fortsættes side 238)
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Teknisk Brevkasse
 v ed  OZ 2  K  P

OZ2KP, Staack-Petersen, 
brevkassens forfatter. Hvad 
han ikke ved om amatør
radio, er ikke værd at vide.

HR.

Nr. 174. Vil du venligst hjælpe mig med et 
Problem med min Antenneafstemning. Jeg 
har et PA-Trin med 6146 og et Collinsled. 
Da jeg skal have Antennen paa Lottet med 
Feederen ned gennem Trækkanalen, kan jeg 
kun have en 75 Ohm coax-feeder ned, og jeg 
ved ikke, hvordan jeg skal lave Antenneaf
stemningen.

Jeg kører i Øjeblikket med 2X19,4 m Dipol 
og feederen tilsluttet direkte til coax Bøsnin
gen, der ligger direkte over Udgangskonden
satoren, men jeg er kommet i Tanker om, at 
den ene Halvdel af Antennen jo derved er 
lagt direkte til Chassis gennem Coax-Fatnin- 
gen, og det er jeg bange for er forkert.

Jeg kan indstille Anodekredsen til Dyk 
med Indgangskondensatoren, men Variation 
af Udgangskondensatoren giver ingen Varia
tion af Meteret. Det kniber med at faa Anoden 
til at trække den Strøm, den skal. Jeg kan 
kun faa ca. 20—25 Watt input ved 400 Volt 
paa Anoden, 150 Volt paa Skærmgitteret og 
- 48 Volt paa Gitter 1. Der er rigelig Styring 
til PA fra en Geloso VFO, men jeg giver det 
kun 2—3 mA.

Jeg har Lyst til at prøve en Parallelkreds 
i Stedet for Collins-Leddet, men vil forinden 
gerne bede dig sige mig:

1. Er det godt at køre Antennen direkte 
ind paa Kredsen som omtalt? Bruger jeg kun 
den ene Halvdel af Antennen?

2. Hvordan laver jeg et Afstemningsled til 
min Antenne?

3. Hvis jeg bruger en Parallelkreds og kob
ler Antennen ind paa denne med en Link, og 
fra denne Kreds kobler ind paa PA-Spolen, 
tilpasser jeg da Antennens Z til Senderens Z?

Svar. Da du ikke har oplyst, om Antennen 
skal benyttes paa flere Baand, gaar jeg ud

fra, at den kun skal benyttes paa 80 m, og i 
saa Fald er det OK med en 75 Ohm coax- 
feeder, men skal den benyttes paa flere 
Baand, vil jeg anbefale, i Stedet for, at an
vende en 300 Ohm feeder for ikke at faa et 
urimelig højt Standbølgeforhold paa de andre 
Baand. Denne feeder bør enten være af Typen 
„tubular-twin“ eller, hvad der er næsten lige 
saa godt og betydelig billigere, af den „hul
lede" Type. Det kan anbefales at beskytte 
denne, og samtidig holde den paa Afstand af 
Trækkanalen, ved at overtrække den med 
en ½“ Haveslange af Plastic eller Gummi. 
Dette giver efter mine Erfaringer ingen 
væsentlige Tab selv paa VHF, hvor Stand
bølgeforholdet ganske vist ligger nede om
kring 1,5.

Den væsentligste Grund til, at Antennen 
ikke vil trække, tror jeg er, at Dipolen ikke 
har Resonnans i Baandet. Naar en Antenne 
ligger under Taget, er der saa meget, der kan 
faa Indflydelse paa Resonnansfrekvensen, at 
det er nødvendigt at maale denne med et Git- 
terdykmeter, koblet direkte til Antennens 
Midtpunkt, og derefter om fornødent ændre 
Længden indtil Resonnansen falder midt i det 
Omraade, der skal dækkes. Det skal her til
føjes, at en aaben Dipol med uafstemt feeder 
sjældent kan arbejde tilfredsstillende over 
mere end ca. 100 kHz i 80 m Baandet.

ad 1 skal jeg svare, at jeg ikke tror, at den 
benyttede Koblingsform er Grunden til det 
daarlige Resultat, selvom den ved Antennen 
teoretisk ikke er korrekt. Det vil ihvertfald 
antagelig kun kunne mærkes ved visse Læng
der af feederen. Selv har jeg med godt Resul
tat kørt en symmetrisk 75 Ohm feeder fra en 
„ZL-Special“ til 14 MHz ind paa et usymme
trisk Collins-Led med den ene Side jordet, 
og der var ingen Usymmetri at spore paa de 
to Ender af Antennen. Jeg er mest tilbøjelig 
til at tro, at Aarsagen til, at du ikke kan faa 
Antennen til at trække, bortset fra en mulig 
forkert Længde er, at Udgangskondensatoren 
er for lille, desværre har du jo ikke oplyst 
noget om de benyttede Værdier, men at mA- 
Meteret ikke reagerer for Drejning af denne 
tyder paa noget i den Retning. Prøv at se 
Svarene Nr. 49 og 54 i Juni og Juli 58 og regn 
efter om de Værdier, du benytter, er passen
de.
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ad 3. Ja, ved korrekt Indstilling, men dette 
cielt Nr. 99 Marts 59, Nr. 127 Oktober 59 og 
Nr. 143 Marts 60, men jeg skal tilføje, at An
vendelsen af ekstra Afstemningsled formo
dentlig kun vil gøre Afstemningen besvær
ligere i dit Tilfælde og ikke hjælpe til at faa 
outputtet i Vejret.

ad 3. Ja, ved korrekt Indstilling, men dette 
kan jo ogsaa opnaaes ved den Metode, du 
allerede benytter. Tilpasning kan dog kun op
naaes paa Dipolens Resonnansfrekvens, og 
ved Benyttelse af korrekte Værdier af Kon
densatorerne.

Nr. 175. Kan Nøglesystemet i en Geloso 
VFO ændres til Nøglesystemet fra OZ 60, 
Nr. 1, Side 12. Jeg har forsøgt, som medføl
gende Skitse viser, men er ikke helt sikker 
paa Rigtigheden. Hvilken Diode skal benyt
tes? Jeg bliver til at begynde med nødt til at 
benytte VFO’en som Sender alene. Hvordan 
kobler jeg da bedst VFO’en til Antennen?

Svar. Der skulde ikke være noget i Vejen 
for at benytte Systemet i den tilsendte Skitse. 
Naar jeg alligevel har rettet lidt i den, er det 
fordi, det derved skulde være lettere for 
andre, der skulde have Lyst til at prøve Meto-

6CL6 5763

!+1OOV

e k siste rende ledninger og k ompone n te r

Nr. 175.

den. Med Hensyn til Dimensioneringen maa 
det erindres, at R3, R1 og R4 optræder som 
Spændingsdeler for den negative Spænding, 
der benyttes til at kvæle Oscillatoren, naar 
Nøglen er oppe, og R4 bør ikke vælges større 
end, at Oscillatoren netop er stoppet, den

kommer da saa meget hurtigere igang, naar 
Nøglen trykkes.

Da C 2 kommer til at ligge parallelt med 
den 47 nF, der i Forvejen findes i Senderen, 
bliver Tidskonstanten for det samlede Kob- 
pleks altsaa forøget med ca. 50 %, men dette 
faar næppe nogen Betydning. Skulde det dog 
vise sig, at OSC stopper først, maa RI gøres 
større.

De udvendige Forbindelser til VFO’en 
ændres saaledes, at 7 som vist forbindes til 8 
og dermed til Stel = Glødetraad 0, medens 
5 og 9 forbindes sammen til 6,3 Volt.

Næsten en hvilken som helst Type Diode 
kan benyttes. Pas paa at vende den rigtigt, 
saaledes at Katoden forbindes til C 1.

Da du ikke har opgivet hvilken Type An
tenne, der paatænkes anvendt, kan jeg des
værre ikke svare med Sikkerhed paa det sid
ste Spørgsmaal, men kan dog oplyse, at VFO’en 
er beregnet paa at skulle forsynes med en ret 
lille Drejekondensator mellem Udgangsklem
men og Stel. Udgangsimpedansen bliver alt
saa ret høj, og Koblingskredsen maa indrettes 
derefter.

Nr. 176. Jeg beder Brevkassen venligst 
hjælpe mig med et lille Problem i Forbindelse 
med Amatør-Superen i den nye Haandbog. 
HB 6012.

Der staar nævnt, at Drejekondensatoren 
kun maa jordes eet sted, samt at den er op- 
spændt ved Hjælp af en Vinkel. Sker Stel
forbindelsen ved denne Vinkel, og vil den ikke 
ogsaa ske ved Kondensatorakselen?

Samtidig vil jeg gerne spørge om Formaalet 
med de 3 Loddeterminaler i Bunden af Kon
densatoren. Kan Brevkassen eventuelt bringe 
en Skitse af Vinkel + Opspændingsarrange
mentet

Vil det viste Krystalfilter give bedre Selek
tivitet end ved f. Eks. at anvende flere MF- 
Trafos hele Vejen igennem Ryg-Koblet to og 
to? Det sidste er vel nemmere at faa til at 
virke?

Det er vel ikke muligt at bringe en Skitse 
af Udstraalingsdiagrammerne for de forskel
lige Frekvenser fra G5RV Antennen af Hen
syn til Ophængningsretningen?

Svar. Du har misforstaaet Artiklen, og jeg 
synes dog ellers, at jeg havde været omhygge
lig baade med Tegningen og Teksten. Der 
staar ikke, at Kondensatoren kun maa stel
forbindes i eet Punkt, med derimod at Spole- 
sektionernes Stelpunkter (2-12-7) ikke maa 
stelforbindes direkte, men skal føres isoleret 
til hver sin Kondensator, idet Stelforbindelsen 
da foretages via Kondensatorens Stelforbin
delse.
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Denne kan uden Skade foretages paa flere 
Steder. Det afgørende er, at de tre Sving
ningskredse hver for sig er sluttet, inden Stel
punktet er naaet. Kondensatoren er da ogsaa 
bagtil ophængt paa to Vinkler, der begge 
giver Stelforbindelse, og bæres fortil paa 
Akselen, der, da den er keramisk, ikke giver 
Stelforbindelse. For at sikre Stelforbindelsen 
er endelig Punkt 2 som vist i Tegningen for
bundet til den i Artiklen omtalte gennem- 
gaaende Stelforbindelse.

Jeg er ikke klar over, hvad du mener med 
de 3 Loddeterminaler i Bunden af Konden
satoren. Paa de Eksemplarer jeg har set, fin
des der kun de 3 Terminaler paa Siden af 
Kondensatoren, og disse gaar til hver sit 
„varme" Pladesæt. For at kunne foretage 
Forbindelserne som ovenfor omtalt, skal Kon
densatorhuset derimod forsynes med 3 Stel
punkter anbragt umiddelbart ved Siden af 
hver sin af de 3 omtalte. Dette foretages ved 
at skrue den Skrue, der sidder lige under den 
paagældende Terminal ud, lægge en Lodde
øsken paa og skrue Skruen ind igen. Fra disse 
tre gange to Tilslutninger føres Ledningerne 
derefter parvis gennem hver sit af tre Huller 
ned til Centralen.

Nr. 176.

De to Vinkler fastspændes paa hver sin 
Side af Kondensatorens Bagende med 3 mm 
Gev.Skruer i de forhaandenværende Huller. 
Desværre kan dette kun skimtes paa Gen
givelsen af Fotografiet i Haandbogen, men 
jeg haaber, at Fig. 176 kan gøre ogsaa dette 
klart.

Man kan ikke uden Krystalfilteret opnaa 
saa høj Selektivitet, som med dette, men for
langer man ikke dette, f. eks. hvis Modtageren 
kun skal benyttes til Fone, kan den omspurgte 
Løsning give et tilfredsstillende Resultat.

De omspurgte Udstraalingsdiagrammer kan 
jeg desværre ikke hjælpe med, og mig be
kendt har der ikke noget Sted været publice

ret saadanne. Er der nogen, der er bedre un
derrettet, vil jeg være taknemlig for at høre 
derom.

Efterlysningen af en Opskrift paa „OHM- 
LAK" i Nr. 169 har foraarsaget flere Breve 
til Brevkassen, og idet jeg takker for den 
viste Interesse, skal jeg referere lidt af disse.

Først en Opskrift til Reparation af slidte 
Potentiometre:

En Teskefuld pulveriseret Grafit blandes 
med lidt Kontorlim (gummi arabicum opløst 
i Vand). Limen sættes til Grafitten Draabe 
for Draabe, og der skal saa meget til, at 
Grøden ikke bliver grynet, men heller ikke 
mere, da Limen saa vil isolere de enkelte 
Korn fra hinanden og ødelægge Virkningen. 
Reparations-Stedet renses godt med fint 
Smergellærred, og Ohmlakken paaføres i et 
ikke for tyndt Lag. Denne tørrer paa ca. 4 
Timer, og derefter kan eventuelle Ujævn
heder glattes med Smergellærred. Holdbar
heden er selvfølgelig ikke overvældende, men 
Metoden.kan bruges i en Nødsituation.

Et andet Medlem skriver bl. a.:
Jeg betvivler ærlig talt, at man med godt 

Resultat privat ville kunne fremstille en 
„Ohmlak“, selvom man havde en Opskrift, bl. 
a. vil det være vanskeligt at faa Blandingen 
af Kulstof og Bindemiddel tilstrækkelig ho
mogen, og ogsaa ved Paasmøringen vil det 
være svært at faa det smurt jævnt ud.

Nu stod der desværre ikke hvor lave Vær
dier, der er Tale om, men fra Berlin kan 
købes Miniaturepotentiometre helt ned til 100 
Ohm (lineær Karakteristik, max. U,2 Watt). 
Pris DM 2,40.

— Mon det bedste Raad ikke vil være at 
anbefale Spørgeren at bygge sig (eller laane) 
en Modstandsdekade, finae den rigtige Mod
stand og saa benytte en last Modstand?

Et tredie Medlem skriver bl. a.:
Fra Sverige har jeg faaet nogle Kulpot- 

metre paa 100 Onm 2 Watt, amerikansk Fa
brikat Onmite. Saavidt jeg ved, kan Fotme- 
trene ogsaa faas i 50 ohms Udførelse. Prisen 
er knapt d. Kr. 18.- inci. Told og Fragt.

De to sidste Indsendere har til mig opgivet 
Adresserne paa Leverandørerne, men dette 
har jeg ment ikke at burde medtage her, men 
eventuelle Interesserede kan naturligvis iaa 
disse oplyst ved skriftlig Henvendelse til mig.

Det samme gælder en Adresse som endnu 
et Medlem har tilsendt mig paa en dansk Le
verandør af Gørler Spolerevolveren. Prisen 
var i Juni 58 d. Kr. 124,50 fortoldet o. s. v. 
Om denne ogsaa gælder i Dag kan jeg des
værre ikke oplyse.
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I Nr. 107 spurgte et Medlem om en Opskrift 
paa Forsølvning af Krystaller. Denne har 
hidtil kun givet som Resultat en Opskrift paa 
Forgyldning, og jeg har til Dato endnu ikke 
hørt fra Spørgeren, om han kunde hjælpe sig 
med den. Nu har jeg imidlertid modtaget en 
Opskrift paa Forsølvning. Den er ganske vist 
beregnet paa Spoler, Chassiser o. lign., og det 
vides ikke om den vil „bide" paa Krystaller, 
men man har jo Lov at prøve.

Opskriften lyder: 5 Gram Sølvnitrat op
løses i 100 cm3 destilleret Vand. Naar Opløs
ningen er afsluttet, opløses deri først 2% g 
Salmiakpulver og derpaa 10 g Fiksernatron. 
Opløsningen skal foretages i en ikke metal
lisk Skaal.

Emnet, der skal forsølves, skal være pinligt 
rent. Det kan f. Eks. affedtes i Tetraklorkul- 
stof (giftige Dampe) eller afpudses med fin 
Staaluld. Det lægges derefter i Opløsningen i 
2—3 Minutter, hvorefter Forsølvningen skul
de være foretaget, og Emnet afskylles om
hyggeligt.

Til Nr. 172 har jeg fra 9BA modtaget nogle 
Kommentarer. Ifølge disse skulde Formlerne 
4 og 5 henholdsvis lyde

Jeg takker for Oplysningerne, som jeg haa
ber kan hjælpe saavel Spørgeren som andre, 
der giver sig i Kast med Beregningerne.

Paa given Foranledning, specielt af Hensyn 
til nye Medlemmer, skal jeg om Teknisk 
Brevkasse oplyse, at Spørgsmaal kun kan for
ventes besvaret i Brevkassen og ikke direkte, 
hverken pr. Brev eller Telefon. Besvarelsen 
sker kun, naar Medlems Nr. opgives i Spørgs- 
maalet, og den vil normalt komme i næste 
Maaneds Nr., naar Spørgsmaalet er modtaget 
her senest d. 25. i Maaneden.

73 de OZ2KP.

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

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

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse'1 i udfyldt og under
skrevet stand; ansøgere, der har været indstillet 
til en tidligere prøve, må indsende fornyet anmod
ning på et brevkort.

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

E. B.

(Elektrolytkondensatorer fortsat fra side 234)

uden bør det siges, at bægeret normalt funge
rer som katode.

Tørre elektrolytkondensatorer består nor
malt af to lag aluminiumsfolie, adskilt af 
flere lag papir eller bomuldsgaze, opviklet i 
en rulle. Elektrolytten — en vandfattig opløs
ning af forskellige kemiske blandinger — 
presses ind i rullen, så papiret (bomulden) 
er mættet. Det ene lag folie er forsynet med 
et tyndt lag aluminiumsilte og virker altså 
som anode, mens det andet lag forbindes med 
elektrolytten og altså virker som katode. De 
tørre elektrolytkondensatorer udføres for
trinsvis som lavvolts-kondensatorer og an
vendes især i katode-komplexer o. lign.

En elektrolytkondensators kapacitet er pro
portional med størrelsen af anodens over
flade, og man er i de senere år kommet ind 
på at anvende folie med ru overflade i stedet 
for glat. På denne måde har man forøget det 
effektive anodeareal op mod en halv snes 
gange, hvilket giver en mærkbar reduktion 
af de mekaniske dimensioner.

Elektrolytkondensatorer er normalt polari
serede, idet nemlig anoden forbindes til + og 
katoden til -. Hvis polariseringsspændingen 
overlejres med en vekselspænding, må dennes 
amplitude ikke være så stor, at polariseringen 
på noget tidspunkt vendes, da det kan med
føre øjeblikkelig ødelæggelse af kondensato
ren. — Nu kan man også i handelen få upola- 
riserede elektrolytter, der anvendes ved ren 
vekselstrøm. Upolariserede elektrolytkonden
satorer kan lettest opfattes som to polarisere
de med forbundne katoder.

HÅNDBOGEN
kan endnu købes af medlemmer ved 
indbetaling af 32,50 kr. til E. D. R.s 
postkonto 221 16 (E. D. R. Eksperimente
rende Danske Radioamatører, Postbox 
79, København K.), Husk at opføre med
lemsnummer på girokuponen.

Kassereren.
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Månedens konstruktion:

5 rørs modtager for HF-båndene

Af B. Johansen, OZ7AQ.
Denne konstruktion er må

ske lige lovlig kompliceret 
for den begynder, der skal i 
gang med sin allerførste 
modtager. Begynderen bør 
nok øve sig lidt på en simpel 
retmodtager først, men som 
den første superheterodyn
modtager er denne velegnet 
— og så er den tilstrækkelig 
ydedygtig til virkelig at kun
ne bruges som stationsmod
tager.

Den i det følgende beskrevne modtager er 
en super med HF-trin, blander, eet trin mel
lemfrekvensforstærkning på 447 kHz, infinite 
impedance-detektor/BFO, LF-forstærker og 
udgangstrin.

HF-trinnet er det nødvendigt at have med, 
såfremt suset fra blandingstrinnet ikke skal 
sætte en ret høj grænse for, hvor svage sta
tioner, der kan modtages. Endvidere giver

den ekstra signalkreds en særdeles mærkbar 
forbedring af spejlselektiviteten. Anvendt i 
MF-forstærkeren ville dette rør ganske vist 
kunne yde væsentlig højere forstærkning, 
men denne ville ikke kune udnyttes, da blan
dingssuset i så fald ville blive forstærket med 
op.

HF-rørets anode er induktivt koblet til 
mellemkredsen, da man på let måde ved at 
ændre koblingen kan fastlægge trinnets for
stærkning, idet denne ikke må være så stor, 
at røret går i sving.

Afstemningskredse. Oscillator- og signal
kredse afstemmes hver for sig, oscillatoren 
med en 30 pF variabel luftkondensator med 
passende faste parallel- og serieblokke, så
ledes at god båndspredning opnås på alle 
bånd. Signalkredsene afstemmes med en 2X 
450 pF kondensator fra en BCL-modtager.

I øverste venstre hjørne ses højttalerafbryderen, 
derunder BFO-afstemning, nederst LF-styrkekon- 
trol. Herefter følger mod højre omskifter for AVC!

MVC-BFO ind-ud, HF/MF-styrkekontrol, antenne- 
t rimmer og over denne forkredsafstemningen. 
Øverst i højre hjørne er bøsningerne for antenne 
og jord anbragt.
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HF-FORST 
EBFBO

BLAND 
ECH 81

MF. FORST. 
E BF 80

spoleforbindelser t octal fatning set nedefra.

antenne spole 
alle bånd

mel le mk reds spole 
alle bånd

Der stilles ingen særlige krav til denne, ikke 
engang om fint sammenløb, de fleste vil have 
den i rodekassen.

Alle spoler er udskiftelige. Der benyttes 
een spole til hvert bånd for oscillatorens ved
kommende, medens signalkredsene kun kræ
ver 2 sæt spoler å 2 stk., hvor 80 og 40 m dæk- 
kes af det ene og 20, 15 og 10 m af det andet 
sæt. Signalkredsenes sammenløb sikres af en 
ekstra lufttrimmer, der er ført frem til for
pladen, og som dels overflødiggør de sædvan
lige trimmere over spolerne, dels benyttes til 
at korrigere for antennens trækning af an
tennekredsen.

Manglerne ved dette system er, at for
kredsene skal efterindstilles, hver gang oscil
latorafstemningen ændres mere end ca. 10 % 
af det benyttede bånd, samt at båndskift kræ
ver noget mere end blot at dreje på en knap.

Til gengæld spares 6 spoler, 10 trimmere, 
en kompliceret omskifter samt en masse mon
terings- og justeringsarbejde. Yderligere kan 
man næsten ikke undgå at få væsentlig bedre 
Q i kredsene, end det er muligt i en spole-

osci Uatorspoie 
80-40-1Om

skørmmitc 
rørfatning stelforb 

(NOVA L)
oso/l/atorspo/e nedefra

20 og 15 m

central eller -revover, hvor pladsen jo må 
blive ret begrænset, og ledningerne lange.

Dette har en gavnlig indflydelse på spejl
selektiviteten og på oscillatorens frekvenssta
bilitet. Til gengæld er faren for ustabilitet i 
HF-trinnet hermed forøget. De fleste spole
centraler har givetvis så dårlige spoler, at 
sving er sjældent forekommende her.

Blandingstrinnet er bestykket med en trio- 
de-heptode ECH 81, hvor trioden på normal 
måde benyttes som lokaloscillator, og hep

toden som multiplikativ blander. Oscillatoren 
er ikke spændingsstabiliseret, men dette kan 
naturligvis lade sig gøre på sædvanlig vis.

Mellemfrekvensforstærkeren er bestykket 
med et EBF 80. De her anvendte MF-båndfil- 
terkredse (Prahn type B 447/1) er afstemt 
med kun 100 pF plus ca. 10 pF rørkapacitet, 
således at resonansmodstanden og dermed 
forstærkningen bliver særdeles høj. I praksis 
vil det vise sig umuligt at få dette trin stabilt 
uden en eller anden form for neutrodynsta- 
bilisering, hvis man insisterer på fuld for
stærkning, selv med et rør med så relativ lav
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LE 
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UDG

EC i 82

monteringstegning for 
BFO/AVC/MVC -omski fter

stejlhed (2,2 mA/V) og så lille anode-gitter- 
kapacitet (ca. 2,5 mpF) som det her valgte.1)

Det er meget muligt, at man ved skærm- 
gitterstabilisering kan udnytte den meget 
høje forstærkning (ca. 250 gange), som opstil
lingen skulle kunne give, men da det slet ikke 
er nødvendigt med så stor forstærkning, er 
det væsentlig lettere at opnå stabilitet ved at 
nedsætte forstærkningen. Dæmpemodstande 
over kredsen er en dårlig metode, da selek
tiviteten herved forringes. Nedsættelse af 
rørets stejlhed ved hjælp af større katode
modstand er den metode, der oftest anvendes. 
Her er indskudt en kapacitiv spændingsdeler 
mellem gitterkredsen og styregitteret, dannet 
af en seriekondensator på 5 pF og rørets egen 
indgangskapacitet, der er omkring 10 pF. 
Skulle dette ikke være nok, må gitter-katode- 
kapaciteten forøges med en ydre blok på 5— 
10 pF.

Detektoren er af infinite impedance-typen, 
der ikke belaster den tilsluttede afstemnings
kreds. Røret er halvdelen af en dobbelttriode, 
hvis anden halvdel arbejder som BFO.

Beat-oscillatorens frekvens kan varieres 
nogle få kHz med en lufttrimmer anbragt på

forpladen. Denne benyttes til finafstemning 
af CW- og ESB-signaler.

En topolet vippeomskifter („strømvender") 
på forpladen afbryder BFOen ved AM-mod- 
tagning, og indkobler samtidigt AVCen, der 
fås fra den ene af MF-rørets dioder, og som 
påvirker HF-, blandings- og MF-rørenes sty
regitre. Når BFOen indkobles, skiftes auto
matisk til manuel regulering (MVC) af HF- 
og MF-rørenes forstærkning ved variabel ka
todemodstand. Når blandingsrøret reguleres 
af AVCen, men ikke manuelt, er det fordi den 
ved reguleringen frembragte uundgåelige fre
kvensændring i oscillatoren ikke har videre 
betydning ved AM-modtagning, men er for 
stor til at tolereres ved ESB og CW.

LF-delen består af eet dobbeltrør ECL82, 
hvor trioden arbejder som spændingsforstær
ker, og pentoden som udgangstrin. Der er 
indført nogen modkobling fra pentodens ano
de til triodens katode, hvorved forvrængnin
gen reduceres, og man opnår, at udgangsrøret 
kan tåle at arbejde ubelastet med fuld ud
styring, uden at der er fare for rør eller ud
gangstransformer. Højttaleren kan afbrydes 
med en vippeafbryder på forpladen, medens 
hovedtelefonen er tilsluttet hele tiden.
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Denne boreplan skal naturligvis tillempes de kom
ponenter, man har. Bor derfor først hullerne, når 

242 det nøje er kontrolleret, at de er rigtigt placeret,
og har den korrekte størrelse!
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Strømforsyningen er ikke indbygget i mod
tageren, da det er mest praktisk at have 
denne som en separat enhed, der kan bruges 
igen, når man engang slagter denne mod
tager. Endvidere slipper man for en del unø
dig opvarmning af de frekvensbestemmende 
komponenter.

Modtagerens forbrug er 2A ved 6,3 V til 
glødetrådene og ca. 70 mA ved 210 V til ano
despændingen. Der er ingen grund til at gå 
ret meget højere med anodespændingen end

200 Volt, ECL82 er iøvrigt kun beregnet til 
at køre med 170 V.

Det vil være praktisk at forsyne ensrette
ren med en afbryder for anodespændingen 
foruden netafbryderen, samt med en kontrol
lampe, da en sådan mangler på modtageren.

Opbygningen foretages på et chassis af 1,5 
mm aluminiumsplade med målene 300X150X 
50 mm, forpladen er ligeledes af 1,5 mm alu
minium med højden 150 mm. Til trods for de 
forholdsvis små dimensioner er der god plads, 
og det hele bliver egentlig forbavsende stabilt 
med denne tynde plade.

Den vigtigste og dyreste enkeltkomponent 
er mikroskalaen. Desværre er skalaer enten 
dyre eller af ringe kvalitet, så det lønner sig 
at lave en selv, hvis man er lidt fiks på fing
rene og har adgang til en drejebænk. Der kan 
laves den herligste skala ud af en de desværre 
sjældne LK-skalaer.

I modellen er anvendt en Eddystone-skala, 
hvorved det mekaniske arbejde bortset fra 
bukning af chassis (der kan købes færdigt) er 
reduceret til, hvad der kan udføres med sim
pelt håndværktøj, sågar uden brug af skrue
stik.

Desværre sidder de to nederste af de fire 
hjørneskruer, der samler skalaen, sådan i for
hold til akslen, at denne kommer for højt, når

skruerne går over chassiset, og for lavt, når 
skruerne går under. I modellen går disse 
skruer under chassis, og der er foretaget en 
udskæring i chassiset til det flexible koblings
led, der driver kondensatoren. Denne sidste 
er fastgjort med en vinkel af 1,5 mm plade, 
højde over chassis er den mindst mulige. Den 
nederste af de to bolte, der fastholder skala
ens drivmekanisme på forpladen, kommer 
herved lige i chassishøjde, hvorfor chassiset 
må forsynes med en passende udkæring på 
dette sted. Øvrige detaljer skulle tydeligt 
fremgå af figurerne.

En helt komplet boreplan lader sig ikke ud
føre, da flere af de her brugte dele sikkert 
ikke lader sig fremskaffe, og iøvrigt sikkert 
også med fordel lader sig erstatte af mere 
gangbare dele.

De udskiftelige spoler indsættes i kerami
ske oktalfatninger, hvis ubenyttede ben an
vendes som støttepunkter ved den elektriske 
montage, der for HF- og MF-delens vedkom
mende ér udført fra punkt til punkt med kor
test mulige forbindelser. Til montage af LF- 
forstærkeren er dog anvendt et monterings
bræt med loddeflige, fastgjort med de samme 
skruer, der holder udgangstransformeren.

Afskærmning i HF-delén viste sig at være 
overflødig med den valgte placering. Den 
eneste skærmede ledning i hele apparatet er 
et kort stykke koaxialkabel (RG-58/U) fra 
BFO-kredsen til dennes variable kondensa
tor. Alle HF- og MF-rør har indbygget 
skærm, hvorfor en udvendig skærm er helt 
unødvendig. I modellen er detektor/BFO- 
røret forsynet med udvendig skærm, der dog 
ikke er strengt nødvendig.

HF-SPOLERNE.
De fire spoler for 80 og 40 meter (2 for

kreds-, 2 oscillator-) vikles på et pertinaxrør 
med 24 mm udvendig diameter. Dettet rør 
passer nemlig lige indeni den benyttede rør
bund, der kan købes i løs vægt. Et pertinax
rør med mindre diameter kan selvfølgelig 
også anvendes, når der lægges et eller andet 
isolerende omkring. For rør tæt ved det op
givne mål bliver afvigelsen i selvinduktionen 
for forkredsene uden betydning, da begge 
bånd ligger et stykke inde på drejekonden
satoren.

Medens sinalkredsspolerne blot stort set 
skal være ens, skal oscillatorspolerne passe, 
for ellers kommer båndgrænserne ikke inden
for afstemningsområdet på 80 m; 40 m spolen 
er ikke så kritisk, da dette bånd kun fylder 
en mindre del af skalaen. Oscillatorspolerne 
trimmes på plads ved at trække de øverste

Modtageren set fra bunden.
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par vindinger længere fra eller tættere på 
resten. Hvis der anvendes en anden form end 
den her benyttede, er det klogt at starte med 
lidt for mange vindinger, og efterhånden sky
de sig ind ved at fjerne een eller en halv vin
ding ad gangen, medens man efter hver æn
dring måler oscillatorfrekvensen med et ab
sorptionsfrekvensmeter eller et gitterdykme
ter, hvis kalibrering er til at stole på.

Den sidste finjustering foretages med mod
tageren kørende normalt, efter at mellemfre
kvensen er trimmet. Her er det mægtig prak
tisk at have adgang til en 100 kHz harmonisk 
generator.

Oscillatorens frekvens ligger over signal
frekvensen på 80 m, men under på de øvrige 
bånd. Det vil sige, at kredsen på 80 m skal 
dække 3500 + 447 til 3800 + 447 kHz og på de 
andre områder båndet minus 447 kHz.

For enhver indstilling af hovedskalaen 
(oscillatorfrekvensen) vil man have to stil
linger af signalkredskondensatoren, hvor der 
kommer signaler igennem, på 80 m giver den 
stilling med størst kapacitet amatørbåndet, 
medens den anden giver et ekstra område på 
ca. 4400—4700 kHz. På de andre områder skal 
amatørbåndet findes på den indstilling, der 
giver den laveste kapacitet.

For de resterende spoler, der er viklet på 
en keramisk ribbeform, gives der ikke samme 
lette mulighed for justering af selvinduktio
nen. Dette har dog kun betydning på 20 m, 
der fylder hele skalaen. Her er den opnåelige 
selvinduktion iøvrigt lidt for lille, selv med 
den længere form, der er brugt. Der er derfor 
lagt en ekstra keramisk blok på ca. 25 pF 
over spolen. Kan man eventuelt ikke skaffe 
denne form, kan man lime to af de korte sam
men, og så kan man jo passende forøge vin
dingstallet, så denne blok bliver overflødig.

Til sammenklæbning af to forme anbefales 
de moderne kunstharpikser, f. eks. „Araldit", 
der nu fås på tuber, og som i stor stil anven
des i industrien. Alle spoler er i modellen 
sikret med Araldit, for at kalibreringen ikke 
skal blive ødelagt, når spolerne hives ud og 
ind af modtageren.

Inden oscillatorspolerne limes, må man 
sikre sig, at oscillatoren svinger passende 
kraftigt, da dette har stor betydning for blan
dingstrinnets funktion, og dermed for mod
tagerens følsomhed. Dette gøres ved at måle 
gitterstrømmen i oscillatorrøret. Afbryd git
teraflederen ved katoden og indskyd et milli

amperemeter. Er git
terstrømmen mindre 
end 0,15 eller større 
end 0,3 mA, må man 
forøge eller formind
ske antallet af vindin
ger på tilbagekoblings
spolen Lo. Som hoved
regel gælder, at kob
lingen mellem to spo
ler skal være så kraf
tig som mulig.

Som det fremgår af 
fotografierne, er kra
ven på rørbundene, 
der bruges til de kera
miske forme, fjernet. 
I rørbundens hule sty
retap er fastlimet en 
lille møtrik (5 mm 
over sekskantfladerne), 
hvilket kun lader sig 
gøre med en klæber

Rør og øvrige komponenter følger i logisk rækkefølge efter diagrammet fra som „Araldit . Kera-
antennebøsning på forpladen til venstre ud til chassisets bagkant og mod mikformen kan selv
højre. Udgangsrøret er anbragt tæt ved forpladen. Telefonbøsningerne på følgelig Også limes di
chassisets bagflange er for højttaler og telefon. Spændingerne tilføres gennem rekte fast på bunden
et treslået kabel, der går til en klemliste (ikke opført på styklisten), men her i stedet for som her at

kan jo bruges, hvad man har for hånden. bruge en skrue.
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Spoletabel I

SPOLER FOR 80 OG 40 METER 24 mm® pertinaxrør

Anvendelse Ref
Tråd

tykkelse
mm

Vindings
tal

Længde
mm Spacing Bemærkning

Antennekreds
L1 0,5 lak 33/4 2 Ingen I forlængelse af L2 

ved kolde ende

80 - 40 m
L2 0,5 lak 18 14 Fordeles

jævnt Varme ende opad

Mellemkreds
l3 0,5 lak 71/4

4 Ingen Som Li

80 - 40 m
L4 0,5 lak 18 14 Som L2 Som L2

Oscillator-
l5 0,5 lak 51/2 3 Ingen Ovenpå La med 

isolation imellem

kreds 80 m
L6 0,5 lak 251

/2 18 Ingen Øverste vdg. trækkes 
ud for juster

Oscillator
L5 0,3 lak 5 5 0,5 mm Imellem kolde 

vdg. af L5

kreds 40 m
L6 0,5 lak 17 20 0,5 mm Øverste vdg. 

uden spacing

Spoletabel II

SPOLER FOR 20 - 15 - 10 METER keramisk ribbeform

Anvendelse Ref Trådtykkelse
mm vind. - tal Bemærkning '

Antennekreds

L1 1,0 lak 1-2
Udtag på U\ vdg. tal 
regnet fra kolde ende

L2 1,0 lak 5½ Kold ende nedad, 
beg. i nederste bak

Mellemkreds
l3

0,2 dobb. 
silke 4 Under Lj. Den varme 

ende under Li’s kolde

L4 1,0 lak 5½ Som Lj

Oscillator- 
kreds 20 m

l5 0,2 dobb. 
silke 4½ Som for L3

L6 1,0 lak 13½ Kolde ende nedad, 
se iøvrigt teksten

Oscillator
kreds 15 m

L5
0,2 dobb. 

silke 3½ Som L5 20 m

L6 1,0 lak 9½ Som L3 20

Oscillator
kreds 10 m

L5 0,2 dobb. 
silke 2½ Som L5 20 m

L6 1,0 lak 3½ Som L6 20 m

NB! Alle spoler vikles samme vej. Hvjs L5 vendes forkert, svinger oscillatoren ikke. Huskeregel: Betragt det hele som 
een spole, hvorpå der tages et udtag til stel. Derefter forskydes koblingsspolen hen over eller under afstemningsspolen.



AFPRØVNING.
Bortset fra justering af oscillatoren er må

leinstrumenter ikke nødvendige ved afprøv
ningen. MF-forstærkeren og BFOen kan trim
mes „på øret“ efter en station, og signalkred
sene stilles jo blot til maksimal styrke, hver 
gang frekvensen ændres. LF-forstærkeren 
kan prøves ved at indstille på en radiofoni
station i 40 m-båndet, dem er der jo nok af.

Resultatet er en modtager, der i hvert fald 
på 80, 40 og 20 meter har tilstrækkelig god 
følsomhed og spejlselektivitet til at klare sig 
i konkurrencen med de fleste fabriksfrem
stillede, men til en brøkdel af disses pris. At 
mange drevne amatører vil rynke på næsen 
af en så uselektiv og betjeningsmæssigt pri
mitiv modtager, behøver så ikke at berøve 
dens bygmester glæden ved sit arbejde, for 
de har jo sikkert selv startet med noget endnu 
simplere. Og så rigtig god fornøjelse!

1) Betingelsen for, at trinnet er stabilt, er

π • f • Cag• S • Rg • Ra < 1
hvor f= frekvensen i Hz,
Cag — anode-gitterkapaciteten 1 farad,
5 = rørets stejlhed i Amp. pr. Volt,
Rg og Ra — resonansmodstanden af gitter- 
og anodekredsene i Ohm.

Har kredsene Q = 150 og afstemningskapacitet 
110 pF, fås Rg = Ra = Q Xc = 150 • 3300 = 500000 
Ohm. Indsættes dette, fås

Cag < 1,3 mpF 
hvilket er ca. halvdelen af den virkelige værdi.

Dette gælder, såfremt trinnet skal være stabilt 
under alle forhold. Afstemmes de øvrige kredse, 
dæmpes anode- og gitterkredse, s å  R g = R a  = 250 
kOhm, hvorved stabiliteten forbedres med en fak
tor på 4. I praksis er Q nok noget mindre end de 
opgivne 150, hvorfor trinnet lige netop burde være 
stabilt. I praksis er det imidlertid vanskeligt at få 
koblingen mellem ind- og udgang så lav som her 
forudsat.

Stykliste:

Chassis og forplade, se tekst.

Mikroskala: Eddystone nr. 598 (Rudolf Schmidt).

Betjeningsknapper: 2 stk. TS 9117/6 
2 stk. TS 9103/6 
1 stk. TS 9101/6.

1 stk. vippeomskifter TS 8827.
1 stk. vippeafbryder TS 8405.
6 stk. telefonbøsninger, isol. TS 8344.
3 stk. octalfatninger, keramisk isol., f. eks. TS 9044. 
5 stk. novalfatninger, glimmerbakelit, m. 4 jordflige

(I. E.).
1 stk. fjedrende koblingsled TS 7088,
1 stk. isolerende koblingsled TS 7090.
1 stk. lejebøsning for 6 mm aksel, TS 7085.
1 stk. 6 mm forlængeraksel for signalkredskond., 

f. eks. TS 7062.
9 stk. octal-rørbunde, Radio Parts 5533.

4 stk. keramiske spoleforme, 10 riller, TS 6119.
1 stk. do. med 14 riller (ikke opført i katalog).

4 stk. pertinaxrør ca. 50 mm længde, 24 mm udv.
diameter, skal passe ind i rørbund RP 5533.

1 stk. loddeliste TS 8494/40 (10 enheder).
1 stk. drejekondensator 2X430 pF, f. eks. Torotor 

type SBB.
1 stk. Prahn lufttrimmer m. 2 calitplader og 6 mm 

aksel, 30 pF.
1 stk. do. 3 pF.
1 stk. Prahn lufttrimmer m. 1 calitplade, 30 pF 

(antennetrimmer).
1 stk. kulpotentiometer 0,5—1 MOhm, højrelogarit

misk.
1 stk. trådviklet potentiometer, 10—50 kOhm.
1 stk. udgangstransformer 5—7 kOhm til 3—5 Ohm,

3 W.
2 stk. rør EBF80.
1 stk. rør ECH81.
1 stk. rør ECC81 eller ECC82.
1 stk. rør ECL82.
2 stk. MF-transformere, Prahn type B 447/1 eller

tilsv.
1 stk. BFO-afstemningskreds, Prahn type 180/447 

eller tilsv.

Kulmodstande, 10 °/o, f. eks. Vitrohm type ABT (1 W), 
SBT (½ W).

1 stk. 150 Ohm, ½ W.
Ohm, ½ W.
Ohm, ½ W.
Ohm, 1 W.

1 stk.
2 stk. 
1 stk. 
5 stk.
3 stk.
1 stk. 
5 stk.
2 stk.
1 stk.
2 stk.

220
330
470

1
22
33
47

100
100
220

1 stk. 220 
8 stk.

Ohm, ½ W. 
Ohm, ½ W. 
Ohm, ½ W. 
Ohm, ½ W. 
Ohm, ½ W. 
Ohm, 1 W. 
Ohm, ½ W. 
Ohm, 1 W.

1M Ohm, ½ W.

Elektrolytkondensatorer (de opgivne værdier er 
ganske ukritiske):

1 stk. 8 uF, 350 V arbejdsspænding.
1 stk. 1 uF, 350 V arbejdsspænding.
1 stk. 16 uF, 12½ V arbejdsspænding.
1 stk. 25 uF, 25 V arbejdsspænding.

Induktionsfri papirkondensatorer:
12 stk. 10 nF, 400 V arbejdsspænding.

2 stk. 0,1 uF, 400 V arbejdsspænding.

-500 V arbejdsspænd.:Keramiske kondensatorer, 350- 
1 stk. 5 pF.
1 stk. 22 pF.
3 stk. 47 pF.
1 stk. 82 pF.
2 stk. 100 pF.
1 stk. 270 pF.
1 stk. 470 pF.
2 stk. 1 nF.

Forsølvet glimmer-kondensatorer (evt. keramiske 
type NPO).:

1 stk. 100 pF, 2 %.
1 stk. 115 pF, 2 %.
1 stk. 300 pF, 5 %.

Såfremt disse værdier ikke kan skaffes, må de 
sammensættes af flere mindre.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Når det ualmindelig 
gode modtager- eller sen
deapparat er fremstillet, 
kommer den elegante 
„finish". Apparatet skal jo 
stå i ens stue, og XYL, 
og naturligvis amatøren 
selv, bryder sig ikke om 
noget, der stikker af fra 
det pæne indbo. Altså, 
der skal males, så det hele 
virker smukt og tiltalende.

Fremstiller man sine kasser af blank jernplade, 
vil de snart ruste totalt uden maling, og behandler 
man dem med uegnet maling, bliver resultatet det 
samme, selv om det tager længere tid. Aluminiums
kasser er mere holdbare, men selv en saadan ser 
ikke meget færdig ud. Rent galt bliver det med 
antennemasten, som i regelen laves af jernrør, her 
er dårlig maling næsten værre end ingen maling.

En ting, man altid forsømmer, er at sørge for en 
god vedhæftning af malingen til metallet. Maler 
man med cellulosemaling, kan man være sikker pa, 
at hele herligheden skaller af før eller senere.

Det gælder altså om ved maling at få en grunder, 
der både er rustbeskyttende og farvehæftende.

I Wash Primer har man fået en rustbeskyttelses
grundfarve, som både er billig og effektiv. Under 
krigen foretog amerikanerne — der udviklede Wash 
Primeren — forsøg, som godtgjorde, at krigsskibe, 
som inden malingen blev behandlet med Wash 
Primer, ikke behøvede at gå til ny maling før efter 
to års forløb. Det var seks gange længere end tid
ligere.

Når Wash Primeren. skal bruges tilsættes en 
hærder (fosforsyre). Blandingsforholdet er 4 del 
Wash Primer og en del hærder (angivet på etiket
ten). Primeren fortyndes med cellulosefortynder.

Wash Primerens 1ste funktion er gennem sin 
passivisering af metaloverfladen at virke korrek- 
tionsbeskytende, men da den har en fantastisk ved
hængning, selv til meget glatte overflader, bindes 
alle lakker meget fint.

Wash Primeren skal, efter at den er sammenblan
det med hærderen, bruges inden for 8 til 12 timer, 
lav derfor ikke mere til, end der er brug for. Pri
meren er støvtør i løbet af få minutter, og efter en 
halv times forløb kan lakering finde sted.

Når metalkabinettet eller beammasten, eller andre 
ting i amatørens besiddelse, er grundet, som ovenfor 
nævnt, kommer selve malingen.

Jeg vil varmt anbefale, at man forsøger sig med 
den kendte nilfisksprøjte. Den kan med lidt øvelse 
give de smukkeste resultater. Den kan købes for 
ca. 15 kr. og kan bruges til mange ting i hjemmet.

Så er spørgsmålet, hvilken maling skal jeg bruge? 
Jeg foretrækker celluloseemaillen. Den forefindes 
i et utal af skønne farver, og den kan købes i store 
og ganske små dåser, og er den samme maling, som 
bruges til biler.

Med sin lille sprøjtepistol, altså Nilfisk, har man 
en fremragende pensel. Når man lærer den at kende 
og lærer at fortynde sin maling til den rigtige 
koncentration, har man muligheder, der kan give 
fagmandens resultater.

Fortynderen er almindelig cellulosefortynder. En 
passende portion celluloseemaille fyldes i sprøjtens 
glasbeholder, og dertil sættes fortynder. 1 del cellu
loseemaille og ½ del fortynder er passende. Prøv at 
eksperimentere med forholdet, det kan variere 
noget. Når fortynderen er iblandet og omrystet, 
sættes luften på.

Pistolen rettes nu mod den genstand, der skal 
males. Luftmængden varieres ved hjælp af den 
lille luftregulator, der sidder ovenpå dækslet. Man 
maler nu i passende afstand og bliver ikke for 
længe på samme sted, dersom man skal undgå 
„gardiner".

Man skal give så megen maling, at der bliver 
glans og dybde i det malede. Forkert blanding af 
fortynder og maling eller for megen luft kan give 
matte og tågede overflader. Lidt øvelse skal der 
til, og med øvelse kan opnås de skønneste blanke 
flader, som man kan være stolt af. Skulle det 
første forsøg mislykkes, vil jeg anbefale „amatøren" 
at tørre det hele af med fortynder og klud, der
næst efter tørring at forsøge igen.

Er man blevet dreven, gør jeg opmærksom på, 
at der også findes klar cellulose, den bruges til 
møbler og radioskabe, så mon ikke også spisebordet 
trænger til en omgang, når først kunsten beherskes?

Husk så at sørge for god udluftning under sprøjt
ningen. Dampene er brandfarlige og ubehagelige. 
Sørg også for at dække af, så malingen ikke sprøj
ter hen på helt andre ting.

Et særligt kapitel er Hammerlakkerne. De er 
meget yndede af amatørerne. Der skal nu være 
fremkommet nogle typer, som tørrer op til sin 
karakteristiske overflade uden brug af varme. Det 
er vist dog stadig bedst at lade disse farver tørre 
op under varme. Jeg har brugt et lille skab til 
tørringen, i hvilket jeg i bunden havde monteret 
2 stk. strygejernsvarmelegemer a 500 Watt. Satte 
jeg den sprøjtemalede ting ind i dette skab og lod 
den stå en times tid, fik jeg et kabinet med den helt 
rigtige overflade.

Bruger man varmeskab, kommer man let ind på 
brugen af lakker, der tørrer spejlblankt op ved 80 
til 140 graders varme, og her findes et væld af 
dejlige farver som minder om den fineste emaille. 
En broncelak af den type er i øjeblikket mit „store 
nummer".

Jeg slutter hermed mit første indlæg til værk
stedsteknik. Jeg er faktisk begyndt i den sidste 
ende, den der angår finish, men jeg har indtrykket 
af, at denne side af amatørarbejdet er meget for
sømt. Og så kan jeg ikke lade være med at nævne, 
at vi radioamatører i kraft af vor fælles hobby 
skaffer os mange udmærkede venner, og at disse 
sidder i mange forskellige fag og virksomheder. 
Vi har altså let ved at skaffe os viden; sådan gik 
det mig 1 dette og andre spørgsmål. Jeg havde ikke 
megen forstand på maling, indtil en radioamatør 
lærte mig så mange gode „fiduser", at jeg er glad 
ved at kunne lade disse gå videre til andre.
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Vi blader tilbage . . .

OZ5AC, A. Tommerup Clau
sen. OZs hovedredaktør i 
mere end 15 år. Har den 
naturlige baggrund for ru
brikken: „Vi blader til
bage". HR.

OZ, nr. 6, 1929, indeholder den fuldstændige 
liste over alle licenserede danske amatørstatio
ner, i alt 47.

Det begyndte allerede dengang — ... så snart 
forholdene tillader det, ville det være rart at få 
en del Phone-stationer placeret i 80 meter områ
det for at aflaste det overfyldte 40 meter bånd.

Nr. 11, 1930: Fra gamle dage. Juleaftendag 
byggede jeg mig en ny sender (TPTG) i stedet 
for den gamle Hartley, og resultaterne udeblev 
ikke: Allerede juledag fik jeg QSO med YI1AC 
og blev besvaret af W7WP, min første amerika
ner, men jeg tabte ham på grund af QSC. 
(QZ2Q).

OZ, nr. 11, 1930. En røst fra Fyn. . . . Min sen
der er styresender, 1 stk. RE134 i styrekredsen, 
2 stk. RE406 parallel vhovedsenderen, samt 1 stk. 
B403 som modulationsrør (gitterjævnstrømsmo
dulation), input ca. 18—20 Watt. Min bedste DX 
har været Kalkutta i Bagindien, VTVVZ, som

rapt. mig til at begynde med QSA5, R6, men QRK 
gik i løbet af QSO op til R9, hvorefter jeg prø
vede med telefoni og blev rapt. R5. QSO varede 
i 1½ time og var min til dato største oplevelse. 
To dage senere fik jeg QSO med Madeira. 
(OZ7EH).

Den 30. marts 1923 hørte jeg efter aftale den 
første danske amatørsender, »7 . . .«. Han benyt
tede en Ford-induktor med 6 Watt input, 4 Volt, 
I½ Ampere, ½ mm gnist. Kredsløb nr. 59 i Slee- 
pers bog, men med direkte kobling. Afstanden 
var ca. 5 km. (OZ2Q).

OZ, april 1930: Spørgsmål og svar. Hvad skyl
des den generende tuden i modtageren, som især 
ved de højere frekvenser viser sig lige inden for 
svingningsgrænsen? Svar: Vi henviser til en ud
mærket artikel i »Experimental Wireless« for 
april 1930. Denne artikel går i korthed ud på, at 
fænomenet skyldes de variationer i detektor
lampens middelanodestrøm, der betinger ensret
tervirkningen i forbindelse med anvendelsen af 
en reaktiv anodeimpedans (LF-transformatorer 
eller LF-drosselspole), der vil søge at føre den 
af svingningerne bevirkede anodestrømsvariation 
længere, end den ville gå, såfremt der var en 
ren modstand i anodekredsen. På denne måde 
vil anodestrømmen komme i lavfrekvente sving
ninger om hvilestrømmen, og disse svingningers 
frekvens vil afhænge af selvinduktionen og mod
standen (heri indbefattet lampens indre mod
stand) i anodekredsen . . . iøvrigt er fænomenet 
ikke fuldt ud klarlagt endnu.

Annonce: Tilbud. OZ7WH stiller sin Schnell & 
Leithauser-modtager billigt til salg, komplet med 
lamper og spoler for 8—100 m området. I fin 
stand og ualmindelig godt gennemexperimen- 
teret.

Læserne skriver:
Hvorfor ikke landssommerlejr?

Foranlediget af Ålborg-afdelingens sommerlejr i 
Muldbjergene føler jeg trang til at stille hovedbe
styrelsen følgende spørgsmål: Hvorfor bliver der 
ikke afholdt landssommerlejr mere? Der findes da 
ingen bedre måde til at knytte amatørernes ven
skabsbånd på.

Nu skal I ikke komme og sige, at der ikke er 
nogen interesse for det, for under mange af 'QSO’er, 
som blev ført oppe fra Dokkedal, kom der et stadigt 
tilbagevendende spørgsmål. Det lød: Sig mig engang, 
er det en hemmelig lejr i holder? og: Hvorfor har 
der ikke stået noget om det i OZ?

Jeg må indrømme, at det kun var ved et tilfælde, 
at jeg opdagede notitsen, som stod under Fra afde
lingerne, og jeg tror ikke, der er mange som læser 
programmet igennem for alle afdelinger, så der kan 
jo være flere grunde til, at der ikke er ret mange, 
der har set det. Men interessen for landssommerlejr 
er da ikke faldet bort, og hvis hovedbestyrelsen 
bare ville ofre lidt tid på at tage spørgsmålet om 
en fællessommerejr op til behandling og så få ar
rangeret noget, tror jeg det ville blive vellykket.

Jeg vil så lige give en beskrivelse af er ideelt sted, 
nemlig Dokkedal i Muldbjergene.

Stedet ligger højt og frit og med de bedste forhold 
for både 2 m og andre frekvenser. For eventuelle 
vandhunde er der ikke langt ned til badestranden 
(50 m under lejrpladsen). Der er plads til omkring 
100 telte, og hvis der er nogen, som ikke har et 
sådant, er der ikke langt til Hotel Dokkedal. Be
spisningen klares også let, idet der ikke er mere 
end 50 m til Restaurant Muldbjerge. Hvis man går 
i pension der, koster maden 11 kr. pr. dag excl. 
betjening (ca. 12 kr. pr. dag incl. betj.). Måltiderne 
er som følger:

Kl. 9,00: er der morgenmad bestående af kaffe 
og smørrebrød.

Kl. 12,00 varm middagsmad.
Kl. 18,00 smørebrød til den store guldmedalje.
Kl. 21,00 aftenkaffe med lagkage eller lign.
Betjeningen er den bedste, jeg nogensinde har 

mødt, og man kan jo ikke sige, at alt det tilsammen 
er dyrt. Elektriciteten kommer vi også let og billigt 
til, idet vi lægger en ledning nede fra restauratio
nen. For det betaler vi kun 12 øre pr. kilowatt.

Lad os nu høre, hvad hovedbestyrelsen har at sige 
til denne omgang, for jeg tror, at der er større in
teresse for dette emne, end man i første øjeblik 
tror. Vy 73 OZ2UD, Lejre.
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TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter

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

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

OZ2NU, Børge Petersen. 
Gennem mange år OZs flit
tige medarbejder. 100 °/o ind 
for en sag — så er det 2NU.

HR.

OZ7BZ sendte os
et hyggeligt lille brev, hvori han bl. a. gjorde op
mærksom på Kharkov Award, der udstedes til alle, 
der siden jan. 1945 har haft forbindelse med mindst
25 stationer i Kharkov.

Forbindelserne kan være etablerede enten på CW 
eller Fone med de almindelige minimums-rapporter 
henholdsvis 338 og 33. Ansøgningen skal vedlægges 
en liste over forbindelserne samt de tilhørende qsl- 
kort og skal sendes til Kharkov Radioklub, Khar
kov.

Endvidere beretter 7BZ om, at Radio Sofia har et 
DX-program for amatører. Programmet udsendes 
på engelsk den første fredag i hver måned efter 
følgende skema: 

fra 19,30 til 20,00 GMT på 30,93 m 
fra 21,30 til 22,00 GMT på 25,32 m, 30,93 m og 
39,11 m.
Tidlig lørdag morgen sendes der med retning mod 

Nord Amerika efter følgende tider:
fra 01,00 til 01,30 GMT på 30,93 m 
fra 04,00 til 04,30 GMT på 30,93 m.

Den anden halvdel af udsendelsen begynder med 
en A2 morse meddelelse. Udsendelsen omhandler 
bl. a. amatøraktivitet i LZ, LZ DX-aktivitet og 
DX-peditions og løbende DX-nyheder.

Alle rapporter og forslag vil blive modtaget med 
taknemlighed og vil blive besvaret med qsl-kort 
fra Radio Sofia.

LZ1AF leder disse udsendelser, og han er sæd
vanligvis qrv på amatørbåndene under disse ud
sendelser.

— Tak for nyhederne 7B!Z.

„Rommy i æteren".
Central Club af ungarske radioamatører udsender 

en helt ny form for diplom, der bærer navnet 
„Game of Rummy in the Ether". De 52 kort (QSL’s), 
der hører hjemme i Rommyspillet findes på ialt
26 ungarske stationer, der findes angivet nedenfor. 
Hver station vil være i besiddelse af 2 forskellige 
kort forsynede med stationens eget kaldesignal. 
Fremover vil de samme to kort kunne opnås hos

den samme station. De to „Jolly Jokers" vil hver 
måned være at finde på to nye stationer, som man 
selv må finde ud af gennem qso’erne.

Den fremmede station, der anmoder om qsl-kort i 
forbindelse med diplomet, må f. eks. sende følgende 
meddelelse:

HA5BG de OZ7Z.. . pse QSL R/a eller R/b.
R/a respektive R/b betyder, at OZ7Z fra HA5BG 

ønsker enten spar 7 eller hjerter 7.
Den ungarske station, der for øjebikket er i besid

delse af den „Jolly Joker" skal ved begyndelsen af 
deres udveksling af rapporter give følgende med
delelse:

OZ7Z de HA5BG hr Y,
hvilket betyder, at stationen er i besiddelse af den 
„Jolly Joker". Der kan kun kræves et kort ad gan
gen på hvert bånd. Siger vi f. eks., at HA5BG er i 
besiddelse af både Jolly Joker, spar 7 og hjerter 7, 
så kan OZ7Z kun kræve et af disse kort for forbin
delsen. Resten af kortene må kræves fra HA5BG på 
andre bånd eller mindst een time senere på samme 
bånd.

Æter-kortspillet vil blive^spillet på alle amatør
bånd og udelukkende på telegrafi.

I overensstemmelse med ønsket om at give statio
ner, der stræber efter at opnå certificatet, mulighed 
til at samle de nødvendige qsl-kort, vil indehaverne 
af kortene være i aktivitet på amatørbåndene 
anden samt sidste fredag i hver måned fra kl. 
19,00 til 22,00 GMT.

Diplomets grader.
Kl. I.

Ansøgerne skal være i besiddelse af qsl-kort 
med en talmæssig værdi af 50 (eller en rækkefølge 
af 6 kort f. eks. 2, 3, 4, 6, 7, 8) i overensstemmelse 
med reglerne for Rommy.

I sådanne tilfælde vil stationen blive tildelt det 
dekorative diplom.

Kl. II.
Ansøgeren skal være i besiddelse af 14 kort, 

der kan placeres i serier (hånd-rommy). For dette 
vil stationen blive tildelt sticker nr. 1.

Kl. III.
Ansøgeren skal være i besiddelse af alle kort 

samt de to Jokers. For dette vil stationen blive 
tildelt stickers nr. 2.

Afgiften for diplomet er 5 IRC’s, medens hver af 
stickerne koster 3 IRSs.

For hver enkelt rommy kort skal qsl-kortet, der 
bekræfter qso’en, være ledsaget af 1 IRC. 

Ansøgningen skal sendes til:
Central Club of the Hungarian, 
Radioamateurs,

Budapest 4.
P. O. Box 185,
Hungaria.
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Kaldesignalerne på de deltagende ungarske ama
tørstationer og de kort, der findes i deres besiddel
ser:

Ca.ll R/a R/b
HA 1 SP Spar 2 Hjerter 2
HA 1 KSA Spar 3 Hjerter 3
HA 3 MA Spar 4 Hjerter 4
HA 0 KDR Spar 5 Hjerter 5
HA 5 FB Spar 6 Hjerter 6
HA 5 BG Spar 7 Hjerter 7
HA 5 BT Spar 8 Hjerter 8
HA 5 BI Spar 9 Hjerter 9
HA 5 BJ Spar 10 Hjerter 10
HA 8 KUC Spar Kn Hjerter Kn
HA 5 FX Spar D Hjerter D
HA 5 DQ Spar K Hjerter K
HA 5KBP Spar Es Hjerter Es

C all R/a R/b
HA 5 KDQ Ruder 2 Klør 2
HA 5 KFR Ruder 3 Klør 3
HA 5 BU Ruder 4 Klør 4
HA 5 DU Ruder 5 Klør 5
HA 7 P Z Ruder 6 Klør 6
HA 5 FO Ruder 7 Klør 7
HA 8 C Z Ruder 8 Klør 8
HA 8 w s Ruder 9 Klør 9
HA 9 o z Ruder 10 Klør 10
HA 9 KOB Ruder Kn Klør Kn
HA 5 AQ Ruder D Spar D
HA 5 AM Ruder K Spar K
HA 5 BE Ruder Es Spar Es

Spillet tager sin begyndelse d. 15. oktober 1960.

Directory of Certificates.
Under redaktion af Clif Evans, K6BX, er der ud

sendt en ny bog over 350 certificater fra 50 forskel
lige lande. Bogen har følgende 12 afsnit:

Section CHC - „Certificate Hunter’s Club". 
Section N - „North America".
Section YL - „Young Ladies".
Section Individuals & Special.
Section E - „Europe". »
Section F - „Africa".
Section S - „South America".
Section O - Oceania.
Section A - „Asia".
Section VHF - 50 Mc and above.
Section SWL - Projekteret.
Section General Information.

Den kan bestilles hos K6BX, Box 385, Bonita,
Calif., USA, og koster Doil. 4,75 tilsendt med First
Class Mail.

DX-mandstesten 1960.

Opgørelse pr. 31. aug . 1960
3,5 7 14 21 28 total

OZ2NU 5 31 60 18 29 143
OZ6RL 9 21 40 39 20 129
OZ7SN 7 12 22 41 31 113
OZ5KG — — 82 — — 82
OX3DL .—. 1 42 24 7 74
OX3UD — — 43 — — 43
OZ7QF 2 4 5 5 7 23

OZ2KD.

OZ5S, Svend Johansen, in
teresserer sig meget for DX 
stoffet, som han gerne ser 
læserne hjælper ham med.

HR.

Ja, obs, der bliver desværre heller ikke noget af 
at bringe båndrapporter i DX-jægeren i denne 
måned. Jeg har ikke modtaget henvendelse fra 
nogen „båndrapportører", men det skyldes måske 
sommerferie? Det håber jeg i hvert fald. Lad mig 
i denne forbindelse nævne, at rubrikken selvfølgelig 
også er åben for DR-amatørerne, og jeg så meget 
gerne nogle af disse som båndrapportører.

Jeg har modtaget en imponerende SSB-liste fra 
OZ7BQ, der har lovet at hjælpe mig med den SSB- 
mæssige side af sagen. Der er mange fine ting 
imellem.

Jeg kan meddele, at GC2FMV og XYL kommer på 
ferie på min QTH de to første uger af oktober, og 
at enhver, der vil hilse på dem, er meget velkom
men her.

Condx har iøvrigt været meget varierende i den 
forløbne måned, og har svinget mellem udmærkede 
til yderst slette. Der har været megen QRN til tider. 
Efterhånden som solpletantallet daler, må „HF- 
mændene" sikkert affinde sig med at tage de store 
spoler i brug og hente DX på både 3,5 og 7 mc 
båndene.

Vi ser på, hvad de gæve jægere har bedrevet.
3.5 Mc CW:

OZ2NU: OZ - SM - SP - LA - GM - OK - UA3 - 
PA - DL -

OZ8KB: OZ - SM - SP - LA - DM.
3.5 Mc Fone:

OZ2NU: OZ - SM.
7 Mc CW:

OZ2NU: SM - DM - OH - G - DL - OK - UA2 - 
PAØ etc.

OZ8KB: SP - G - YU - etc.
OZ8HC: G - SM - DL - etc.

7 Mc Fone:
OZ8HC: G - DL - SM5.

14 Mc CW:
OZ1DX: GC30BM - TF - UA1/9 - UL7 - W’s - 

ZS6 - 4X4 - VK4 - VU2.
OZ5S: EL3B (svensker) - KV4AA - KL7 - KZ4 - 

W’s - VE’s. (QRL flytning af shack).
OZ7BQ: YN4AB - FP8BM - KP4AZ - ZB1HC + 

W.
OZ7BZ: FQ8 - FP8 - VQ4 - HB1UB/FL - 

SM3BPY/9Q5 - YA1BW - KG6 - 4X4 - 4S7 - JA - 
PY - etc.

OZ8HC: 3A2BW - KL7MF - LU1BA - VE2 - W/K.
OZ8KB: UJ8 - UT5 - UD6. (9M2 er ok, Keld, det er 

Malaya).
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VHF-stævnet på Himmelbjerget

Det blev et meget vellykket VHF-stævne, der den 
24. juli afholdtes på Himmelbjerget. Der var mødt 
henved 50 deltagere, hvoraf 4 var svenskere. Lige 
før aftensmaden på Hotel Himmelbjerget tog OZ7LX

dette billede, der bevarer minderne om en yderst 
vellykket udflugt i et dejligt landskab.

OZ7LX (E. L. Halskov, Stjerneborg Allé 7, Kbh., 
Søborg) tovede at lave nogle billeder til deltagerne 
i turen, men vær venlig at skrive.

14 Me Fone:
OZ8HC: OY5Y - OH - F - GM.

21 Mc CW:
OZ8HC: 5A2CV - OHØNE - W/K.

21 Mc Fone:
OZ8HC: G - ON - W9YSK.

28 Mc:
Ingen rprts.

Lidt af hvert.
Der er rapporteret en AC4NC på 14 Mc CW. 

Han siger QTH: Lhasa, Tibet, men itv. må vi vist 
sætte et stort spørgsmålstegn ved ham.

TF6GI, 14 Mc CW +AM, sender altid QSL direkte. 
W2AYN/EP medd. EP5X vil ofte være aktiv på 

14083 abt. 1500 gmt.
VOIFB vil være igang som FP8BD efter 27. aug. 

Der rapporteres (OZ7BZ) aktive stns som følger: 
ZD2JM - AP2AC - ZS2CV - ZS7AF - VS9MB (Mal- 
dive) TA1DB - ZC5AE - 602AB. Alle 14 Mc CW.

OH0NZ har i juli været aktiv fra Ålandsøerne 
på 21 Mc AM.

YA1AO aktiv på 21 Mc CW.
YN4AB kører CW på 14020 - 035 - 050 xtal-styret. 

kontaktet flere gange i aug. af OZ7BQ. Hans QSL- 
manager er K4ASU.

GC2FMV rapporterer, at han har hørt HB1JJ/FL, 
med sit QSO.

All-Asian DX-contest er i gang, medens disse 
linier skrives. Vi håber at modtage mange fb rap
porter på nye lande fra jægerne i næste måned, 
selvom forholdene ikke synes at være de aller
bedste.

Vi håber, jægerne vil gøre noget ved Scandinavian 
Activity-contest i september, selvom den også falder 
sammen med generalforsamlingen, hi!

SSB DX-Iog ved OZ7BQ.
5A5TR vil være i Algiep, 20.—25. september og 

håber på de første two-ways SSB-QSO’er fra FA. 
Han kørte sidste år som YA1IW og beder alle, der 
ikke har fået QSL derfra om at sendet et kort med 
call, freq og tid. Adr. Box 170, Tripolis.

Congo.
9Q5AG og -US stadig aktive fra hhv. Elisabeth- 

ville og Leopoldville.

Madeira.
CT3AU kører DSB, xtal på 14.279. Bruger samme 

freq en del til CW.

CR5CA
meget aktiv m. 1KW Hallicrafter station.

Seychelles.
VQ9TED aktiv til marts 1961.

Bahrain.
MP4BBW - 4BDA aktive og lette at kontakte. 

MP4BBW, Box 425, Awali, Bahrain.

Iran.
Er ikke længere på „ban-list“. W2AYN/EP vil 

være aktiv derfra i ca. 1 år.
Bhutan.

VU2CQ vil være aktiv som AC5CQ fra 1. sept., 
men kun på AM.

Reunion-Island.
FR7ZD xtal på 14315 meget aktiv med Ted Henrys 

lille SSB sender, der er yderst effektiv. Han kan 
også kontaktes på CW „in the low end“.
Swaziland.

ZS7P aktiv med nogle hundrede watts og beam- 
ant. QSL-manager W6UND.
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OZ5MK, Mogens Kunst, der 
i det daglige er engelsk 
translatør, har VHF som 
sin hobby, hvilket vore 
læsere nyder godt af.

HR.

Atter er en EDR-Field Day gaaet over i Histo
rien — en Field Day med stor Deltagelse, fin 
Indsats af Operatører og Materiel og mange 
smukke Resultater. Hvad Forholdene angaar, var 
det en Field Day paa det jævne; der var hverken 
Tropo- eller Aurora-conds, og de DX-Forbindel- 
ser, der blev opnaaet, skyldtes slet og ret det 
gode Grej og de højt beliggende Field-Day Posi
tioner. I øvrigt mindede Forholdene paafaldende 
om dem, vi havde sidste Aar: under Middel om 
Lørdagen og lidt over Middel om Søndagen.

Vejret var nogenlunde skikkeligt; ganske vist 
var Udestationerne generet af Blæst og Byger, 
men de, der husker - tidligere Aars Field-Day 
Skybrud med indlagt Orkan, vil vist mene, at vi 
var ovenud heldige.

Ogsaa denne Gang saa vi, at det betaler sig at 
placere sig paa en Bakketop med førsteklasses 
Grej:

2ES paa Kulsbjerg ved Vordingborg opnaaede 
ikke mindre end 137 QSO, deraf adskillige DL 
over lange Distancer.

SM7BE (Blentarp, ca. 100 m over Havet): 130 QSO 
OZ7G (Møns Klint): 109 »
OZ5AB (Værløse): 102 »
OZ2AF (Hirtshals): 89 »
OZ9AC (Hanstholm): 70 »

Ovenstaaende Liste omfatter kun de Topsco
rere, der var til Stede ved 2-Meter Klubbens 
Møde den 24/8-60. Listen skal kun vise, hvad der 
er naaet af nogle enkelte af dem, der ligger 
højest. løvrigt har Antallet af QSO jo ikke i sig 
selv nogen Betydning for Pointsudregningen ved 
denne Test, hvor Kilometerantallet alene er af
gørende; men paa indeværende Tidspunkt, kun 
en halv Snes Dage efter Testen, er QSO-Antal- 
lene næsten det eneste Grundlag, vi har. Und
taget herfra er 2ES, der har udregnet sit Pointstal 
til 35.000, og 7G, der har opnaaet 15.000. 5AB an- 
slaar sit Resultat til 7.500. Og saa maa vi iøvrigt 
have Taalmodighed, indtil det endelige Resultat 
foreligger. Dog kan det vel allerede nu siges, at 
Kampen mellem Første- og Andenpladsen kom
mer til at staa mellem OZ2ES og SM7BE.

En interessant Tendens gjorde sig gældende 
under denne Test. Medens det tidligere var Skik 
og Brug at svare enhver Station, man blev kaldt 
af, var det ved denne Lejlighed paafaldende, at 
Deltagere, der regnede med at kunne kontakte 
Stationer over længere Distancer, ikke vilde 
spilde deres Tid med at tage QSO med lokale 
Stationer og derfor lod disse kalde forgæves.

Denne Tendens maa naturligvis beklages af de 
Amatører, det »gaar ud over«. Men den er vel 
egentlig kun en Følge af, at Aktiviteten nu er 
saa stor, at den tillader de Deltagere, hvis Grej 
og Position gør det muligt at naa ud over de 
rent lokale Distancer, at vælge og vrage. Eller, 
for at sætte Sagen paa Spidsen: saadanne Delta
gere føler sig maaske endog direkte tvunget til 
ikke at spilde Tiden paa rent lokale QSO. At 
mange Amatører nu er i Besiddelse af Grej, der 
sætter dem i Stand til at række ud over Distan
cer, der for ikke saa mange Aar siden kun var 
mulige under større troposfæriske Aabninger, 
støtter yderligere denne Tendens.

Der er saaledes kun Tale om en i og for sig 
naturlig Følge af det tekniske Fremskridt — og 
desuden maa det naturligvis staa enhver Test
deltager frit for at svare, hvem han vil, eller 
lade være.

Om det derimod er saa klogt at undlade at 
»spilde sin Tid« paa Nybegynderen med Inden- 
dørsdipolen et Par Kilometer borte, er en ganske

Blasket-Island.
EI4J meddeler, at DX-pedition vil blive genoptaget. 
Call EI0AA.

UA4FE siger, at interessen for SSB er stærkt 
stigende i USSR og max power er 200 W. Beam-ants 
og kommercielt grej er ved at vinde indpas.
OZ7BQ
har på 14 Mc SSB wkd følgende: KG1AA -
MP4BBW -OA4AGI - YV1CS - HZ1AB - KP4APW - 
CN2WH - UA4FE - 5A2TZ - + G og W samt gent., 
gange 5A2TR.

73 de OZ7BQ.
Ja, med en sådan SSB-manager er denne rubrik 

let at skrive.
5S.

QSL QTH’s:
HZ1AB: APO 616, New York, N. Y. USA.
OA4KF: Box 538, Lima, Peru.
K4ORQ/EP: P. O. B. 951, Teheran, Iran.
YA1AO: via DL6YI.
VQ9TED: R. S. E. A. P. O. B. 13, Nairobi, Kenya.
9Q5RU: via UBA.
ex YA1IW: 5A5TR, P. O. B. 170, Tripolis, Libya.
OD5CL: P. O. B. 1348, Beirut, Lebanon.

Det var alt for denne gang. Håber på stor aktivi
tet, nu hvor de fleste sommerferier er overstået, og 
håber som sagt også at se lidt nyt om, hvad vore 
DR-amatører opsnapper på de forskellige bånd. Det 
vil være af stor værdi for jægerne.

73 es masser af DX, OZ5S, Svend.
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anden Sag. Sikkert er det i hvert Fald, at een 
Fugl i Haanden er bedre end 10 paa Taget. Thi 
den lille Mand i Omegnen faar man jo hurtigt 
og let fat paa, hvorimod Stationen i den modsatte 
Ende af Landet som bekendt maa kaldes forgæ
ves baade een og flere Gange, før det lykkes. 
Forresten: Manden i Omegnen kunde jo med 
sin forgæves Kalden komme til at forstyrre de 
DX-Stationer, man hellere vil have QSO med.

— Stationerne var væsentlig bedre fordelt over 
Baandet, end det plejer at være Tilfældet. 
OZ4KO har Æren af at være Pionér i den høje 
Ende, og denne Gang havde 3FO, 1EF og 5BK 
fulgt hans Eksempel — i nævnte Orden fra 146 
Mc og nedefter. Det maa givetvis have betalt sig; 
Trængselen i den lave Ende var til Tider slem.

Adskillige Stationer fortalte ved Afslutningen 
af CQ-Kald, at de begyndte at lytte fra 144, hen
holdsvis 146 Mc. Dette forekommer fornuftigt og 
praktisk — men det vilde da ogsaa være en god 
Idé somme Tider at fortælle, at man begynder 
at lytte fra Midten og opefter — eller fra Midten 
og nedefter. I denne Forbindelse kan der for
resten nævnes et Tilfælde, hvor en Amatør af
sluttede sit CQ-Kald med at sige, at han vilde 
lytte fra 144 Mc — for saa i Stedet at begynde 
fra 144.05, idet han »oversaa« en Station, der 
kaldte ham paa 144.005, og som han bestemt ikke 
ville have haft noget imod at faa QSO med! Vi 
burde allesammen have vor Skalakalibrering i 
Orden.

I øvrigt synes Testen for de fleste Udestationer 
at være forløbet uden større Uheld. Som Undta
gelse kan nævnes OZ1EO, der havde Vanskelig
heder med at faa sin Station køreklar og først 
kom i Gang i allersidste Øjeblik. Og var det af 
samme Grund, at OZ1BP paa saa dramatisk Vis 
først kom i Gang fra Muldbjerg en god Time 
før Testens Udløb? Endelig maa nævnes, at 
OZ6OH (Hundested) maatte udgaa af Testen, 
fordi han simpelthen ikke kunde raabe nogen op, 
skønt der hverken var noget i Vejen med hans 
Grej eller hans Position. Han nøjedes saa med 
at lytte (og der var 123 calls i hans Log, da Te
sten var forbi!).

— Naar disse Linjer læses, er der endnu nogle 
Dages Frist, inden Logs skal indsendes. Lad os 
nu denne Gang faa alle Logs rettidigt med — 
ogsaa Checklogs. Husk, at Logs skal indsendes 
senest 21. September 1960 til EDITs Traffic De
partment, Box 335, Aalborg.

Forholdene paa 2 Meter i August.
synes ikke at have været over Normalen. Akti

viteten har derimod været ret stor (bedømt her 
fra Nordsjælland), dog har der ikke været ret 
meget at høre fra SM7. Den bratte Dalen i Akti
viteten, der plejer at følge efter en større Test, 
er glædeligvis udeblevet; der er altid Stationer 
i Gang i de to Aktivitetsperioder først og sidst 
paa Aftenen.

Et Brevkort fra OZ9SA (Skagen) dateret 1. Au
gust melder om mange fine Forbindelser og calls 
heard de tre sidste Dage af Juli, deriblandt flere 
Nordmænd og Københavnere. — OZ9SA blev 
under Testen flere Gange hørt af OZ5MK med 
god Styrke, men det lykkedes desværre ikke at 
opnaa QSO.

OZ4KO (Ikast) fortæller, at han for Sjovs 
Skyld har lavet en lille batteridrevet 2-Meter 
Sender med ½ DCC 90 som Ose. paa 24 Mc, efter
fulgt af en 1S4T som Dobler og en DLL 101 som 
push-pull Tripler. Med 4KO’s store Antenne blev 
den lille TX hørt af 3NH med S4. Modulationen 
blev foretaget med den anden halvdel af DCC 90, 
men det var ikke tilstrækkeligt.

OZ7ZN (Holbæk) har nu faaet sin Beam 18 
Meter til Vejrs, og det kan nok være, det hjalp! 
Der er foreløbig opnaaet QSO med OZ2BB i 
Skive, og flere lige saa fine Ting følger nok efter. 
I øvrigt har 7ZN, der var utilfreds med den 
Styreeffekt, hans 03/12 fik fra en 6J6-Tripler, paa 
Forslag af 5MK tilføjet et yderligere Rør til 
Styresenderen, saa at denne nu ender med en 
6J6 som Ligeudforstærker. Styresenderen leve
rer nu 2 mA Gitterstrøm gennem en 33 k Gitter
modstand (det er mere end rigeligt!) og vel at 
mærke vgd en Anodespænding paa kun 150 Volt.

OZ5MK (Lyngby) har indrettet sin Sender paa 
samme Maade og er udmærket tilfreds. Bestem
melsen om at gaa over til denne Form for Styre
sender blev taget, efter at flere Forsøg med 
24/72/144 havde vist, at denne Trinfølge gav væ
sentligt ringere Effekt end den gode gamle Re
cept med 24/48/144. Men da Trinfølgen 24/48/144 
frembyder Fare for TVI, laa det lige for at tilføje 
et Buffertrin paa 144 Mc, hvorved en meget be
tydelig afsvækning af 48-Mc Effekten i 144-Mc 
Kredsene opnaas. Og samtidig er der som sagt 
opnaaet en pæn Løsning paa Problemet med at 
faa Styring nok. — Styresenderen er bygget efter 
9ROS’ Beskrivelse i OZ for Maj 1951, dog med 
en mere moderne Form for Neutraliseringskon
densatorer.

Aktivitetsrapporter skal helst være underteg
nede i Hænde senest den sidste Dag i Maaneden, 
hvis de skal naa at komme med i det følgende 
Nummer af OZ. Sker der noget sensationelt (der 
er faktisk Erfaring for, at de helt store Begiven
heder har en mærkelig Forkærlighed for den 30. 
og 31.), saa skriv alligevel. Men det normale er, 
at alt Stof til »VHF-Amatøren« afsendes herfra 
den sidste Dag i Maaneden.

2-Meter Klubbens næste Møde 
finder Sted Onsdag den 28. September Kl. 20:00 
i Lokalet paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 
118 (Indgang i Gavlen). OZ7BR vil fortælle om 
sine Indtryk fra RSGB’s National Convention, 
specielt med Henblik paa VHF.

OZ5MK, Mogens Kunst, Tlf. 87 35 82.
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Rævejagter

Rævejagt anno 1950.

Rævejagter:

Store sjællandske rævejagt blev som tidligere år 
afviklet i terrænet mellem Sorø og Næstved, og det 
var Sorø afdeling, der var vært for os i deres ny
indrettede afdelingslokaler på Apotekergården, hvor 
vi samledes før og efter jagten. Omkring i nabo
laget var der en udmærket teltplads, hvor der blev 
overnattet i femten telte. Der var mødt tretten hold 
til start, hvoraf de elleve gennemførte. Efter et uheld 
med en af senderne på natjagten blev man enige om 
at annullere denne jagt for så at køre om præ
mierne på jagten om søndagen. Denne episode blev 
noget pinlig, da det "særlig var Poul Anthony, der 
var blevet nr. 6 på natjagten, der havde gjort for
anledning til annullering af denne. Nu viste det sig 
nemlig, at han blev vinder af søndagens jagt, og da 
han mente, at han på denne måde havde fået præ
mien uretmæssigt, udsatte han straks halvdelen af 
præmiens værdi, kr. 105,00, til hjælp til indkøb af 
en vandrepokal, som der så skal køres om hvert år 
fra og med næste år. Undertegnede, der givetvis ikke 
var helt fejlfri i episoden, har senere forhøjet be
løbet til kr. 150,00. og så håber vi, at afdelingen vil 
skænke resten af beløbet.

Vi havde den glæde at se tre hold fra Herning, 
OZ5HF, OZ9SW og Frederiksen, men der var jo 
også noget at hævne, nu da OZ2XT lige havde hen
tet pokalerne i den midtjydske hovedstad. Vi havde 
også regnet med at se rævej ægerne fra Kolding, og 
særlig OZ2RD, men vi har på fornemmelsen, at de 
ikke tør komme til Sjælland.

Men nu resultaterne: Nr. 1 blev P. og T., der vandt 
den udsatte førstepræmie, en Ejco signalgenerator, 
værdi kr. 210,00, udsat af OZ3U, Radiomagasinet. 
Nr. 2 blev OZ5HF, Herning, præmie: 1 stk. sender
rør PE1/100, udsat af Fa. Philips. Nr. 3 blev OZ9SW, 
Herning, og nr. 4 OZ9HS samt nr. 5 OZ7HC. Radio
magasinet havde desuden venligst sendt 25 Philips- 
rørregnestokke.

Vi vil gerne sige Sorø afdeling tak, fordi vi måtte 
benytte deres lokaler og samtidig ønske dem til

lykke med lokalerne med håb om, at de må få nogle 
gode og lærerige møder samt håbe, at de snart kom
mer igang med rævejagter.

Lørdag den 17. septbr.: En ekstraordinær natjagt, 
som vi har kaldt „Heath-Kit“-jagten. Hr. Philer fra 
Jan M. Lyngby har velvilligt leveret os et byggesæt 
til en styresender, som vi kører om den aften. Vi 
mødes som sædvanlig i Farum kl. 19,30.

Søndag den 25. septbr.: Dagrævejagt, kort A 2828, 
og vi mødes kl. 9.00 i Farum. (Sjællandsmesterska
bet).

Lørdag den 8. oktbr.: Natrævejagt, kort A 2828, 
mødested Farum kl. 19.30.

Søndag den 23. oktbr.: Dagrævejagt, kort A 2828, 
mødested Farum kl. 9.00.

Søndag den 6. novbr.: Dagrævejagt. Nærmere her
om i næste OZ.

vy 73 OZ2XT — OZ4AO.

Rævejagt anno 1960.

DANMARKSMESTERSKABET 
I RÆVEJAGT 1960

Jagten afholdes søndag d. 16. oktober. Alle 
rævejægere, der er medlem af E. D. R., kan 
deltage.

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

REGLER:
Frekvens: 1825 kHz — Call: OZ7RÆV.

Kort. Atlasblad 1:40.000 nr. A. 3612 
Assens N.

Jægerne stiller ved startstedet GRIBSVAD 
KRO (ved hovedvej 1 mellem Odense og Mid
delfart) senest kl. 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.

L Kolding Ræveklub“liiillcfSllsS# 
ig^i»iHMIIHIIWllllliimiun’.y.
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Samarbejde under enhver form mellem 
holdene er forbudt og medfører diskvalifika
tion.

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 IK K E i hus, afspær- 
ret område eller byer.

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

1. fra 9,50—9,52 10,20—10,22 10,26
2. fra 9,52—9,54 10,22—10,24 10,26
3. fra 9,54—9,56 10,24—10,26 10,26

Udsendelserne fortsættes 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 GRIBSVAD 
KRO til præmieuddeling og spisning. (Med
bragt mad eller dansk bøf a kr. 4,00).

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

PÅ GENSYN — GOD JAGT

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN
Afd. holder møde hver anden mandag i „Cirkel

ordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 o. g. Der 
er parkering i gården med indkørsel fra Fran- 
ckesvej.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, 1. sal., N. V., tlf. SØ 4587.

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvardsvej 9,
2. sal, F., tlf. GO 1902 v. Post-giro 59755.

Nye medlemmer eller gæster kan henvende sig til 
OZ8Y, som sidder og deler QSL-kort ud til medlem
merne til venstre for indgangen.

QSL-centralen er åben kl. 19,30—20,00. Husk at 
meddele 8Y, om I vil have kort igennem afdelingen.

Siden sidst:
Den 29.^aug. havde vi en yderst vellykket aften 

hos Philips på Strandlodsvej. Ca. 200 medlemmer var 
mødt og fik i foredragssalen foruden film demon
streret elektronisk musik og Hi-Fi af en kvalitet, 
som vist ikke mange havde hørt før. I en pause i 
aftenens løb bød firmaet på en forfriskning i den 
hyggelige kantine. Til de medlemmer, der ikke fik 
billetter, kan det oplyses, at aftenen vil blive gen
taget senere.

Programmet:
Mødet den 19. september har vi måttet sløjfe paa 

grund af fest i ordenshuset. Mødet afholdes derfor 
i fællesskab med Amager afd. torsdag d. 22. septbr.
1 lokalerne Strandlodsvej 17 kl. 20.00. Foredrags
holder bliver OZ’s tekniske redaktør OZ7AQ, som 
vil tale om populære tekniske ting.

Mandag den 3. oktober holder vi auktion i vore 
sædvanlige lokaler; sælgere tilmelder sig hos for
manden.

Den 17. oktober afholder afdelingen sin aarlige 
generalforsamling, se nedenfor.

31. oktober kommer OZ7G og taler om antenner 
og antenneproblemer. Aftenen er tilrettelagt sådan, 
at har du et antenneproblem, så kom frem med det 
eller skriv det ned, så vi kan læse det op, og alle 
andre, der evt. har de samme problemer, vil derved 
kunne få sagen ud af verden.

Morsekursus:
I lighed med tidligere år afholdes morsekursus 

på Hærens Signalskole, Ryvange Allé 22. Lærer bli
ver som sædvanlig premierløjtnant Kjær. Også i 
år har vi fået tilskud fra A. O. F. og kan derfor 
afholde hele kursus på 110 timer for i alt 15,00 kr. 
pr. deltager. Men husk på, at før du begynder kur
sus, skal morsealfabetet kunnes, så der ikke spildes
2 aftener med at lære det. Kursus begynder d. 10. 
oktober kl. 19,30 og varer til kl. 22,00 hver aften. 
Indmeldelse sker til formanden, OZ5RO, tlf. Sø 4587, 
senest 1. oktober. Undervisningsaftenerne bliver 
mandag og onsdag til ca. 1. maj.

vy 73 OZ9SN.
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Københavns-afdelingens generalforsamling
Afdelingen afholder sin ordinære general

forsamling mandag den 17. oktober kl. 20,00. 
Husk at medbringe gyldig medlemskvittering, 
som skal forevises ved indgangen. Regnskabet 
bliver udsendt til alle medlemmer ca. 10. ok
tober. Bestyrelsen anmoder så mange med
lemmer som muligt at give møde denne aften.

P. b. v.
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, 

formand.

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

Su. 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30, Strandlodsvej 17. —- 

Hurtigbus fra Holmens bro til Lergravsvej stoppe, 
sted.

Program:
15. september: Klubaften.
22. september: Foredrag og besøg af Kbh.s afd.
29. september: Intet møde.

6. oktober: Klubmøde.
13. oktober: Intet møde.
20. oktober: Klubmøde.

Vy 73 de OZ2XU.

AABENRAA
Ved de to møder i august måned har vi diskuteret 

tilrettelægning af møderne for hele vinteren samt 
to tilføjelser til reglerne for rævejagterne, der blev 
bragt i sidste „OZ“. Tilføjelserne er følgende:

1. En jæger der har gjort klar til at modtage før
ste pejling kl. 19.30,jægnes for at deltage i jagten, 
uanset uheld med modtager, bil, forstuvede tommel
fingre m. m.

2. For at kunne erobre „mester"-titlen og præ
mien skal man deltage mindst to gange inden for 
tidsrummet 21. november—12. december samt, den 
sidste jagt, 19. december.

Programmet i vinter er tilrettelagt som et teknisk 
kursus. Der bliver både teori og praktik. Vi begyn
der helt forfra i det elementære i elektro- og radio
teknik, så alle kan være med. Første kursusaften 
bliver den 22. september; mød op og få suppleret 
din viden, den er der altid huller i.

På gensyn den 22. september og 6. oktober i afd.- 
lokalet samt selvfølgelig hver „rævemandag".

Vy 73 5WK.

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, H. Sørensen, Ny Kærvej 1, 

Nørresundby. Sekretær: Bent Christiansen, Hesselø- 
gade 4, Aalborg. Kasserer: OZ4WZ, Børge Hansen, 
Hjortøgade 8, Aalborg, tlf. 2 58 45.

Siden sidst:
har vi afholdt vores lille sommerlejr i Mulbjer- 

gene ved Dokkedal, tilslutningen var god i betragt
ning af det sene tidspunkt, den blev tilrettelagt, og 
vejret var godt og maden absolut førsteklasses.

Ligeledes har vi deltaget i F. O. F.s udstilling i 
Aalborghallen den 20.—21. august, hvor vi havde 
en lille stand.

Sommerens sidste week-end-tur til Mulbjergene 
havde vi den 27.—28. august med god deltagelse trods 
det, at vejrguderne ikke var os helt nådige.

Rævejagterne nærmer sig nu sin afslutning; nær
mere meddelelse om afslutningsfest for disse følger
1 næste nr. af OZ.

Såfremt fornøden tilslutning agtes påbegyndt 
byggeaftener i afdelingslokalet, i første omgang gæl
der det bygning af gitterdykmeter. Tilmeldelse om 
deltagelse bedes snarest meddelt til bestyrelsen.

Program:
6. oktober; Byggeaften.

13. oktober; Medlemsmøde.
20. oktober: Filmsaften.
27. oktober: Medlemsmøde.

Vy 73 de OZ3PS.

AARHUS
Formand: OZ6EJ, E. Jensen, Langengevej 3, Ris

skov.
På klubaftenen den 17. aug. var der mødt ca. 25; 

der blev diskuteret radio i den helt store stil, og 
emneforslag til vinterens foredragsrække skortede 
det ikke på.

Program:
Søndag den 18. septbr.: Rævejagt til fods; vi mø

des ved Domkirken kl. 8,30 inden starten.
Onsdag den 21. septbr.: Stor auktion med masser 

af materiel for enhver smag afholdes på „Grand", 
Brunsgade; medl. fra andre afd. er som sædvanlig 
også meget velkomne.

Mandag den 26. septbr.: Rævejagt til fods; møde
sted ved hj. af Ringgaden og Skovvangsvej.

Onsdag den 5. oktbr.: Ordinær generalforsamling 
på „Grand".

Vy 73 OZ9QW.

ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på 

Hjertingvej kl. 20.
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A.
Efter en rolig sommerferie, hvor afdelingsaktivi

teten har indskrænket sig til klubaftener hver 14. 
dag, på hvilke nogle få medlemmer har eksperimen
teret med afdelingssenderen, går vi nu ind i vinter
sæsonen med et godt og fyldigt program.

Vi har i lighed med tidligere år arrangeret tek
nisk kursus (forberedelse til teknisk prøve) og 
morsekursus med henholdsvis Fischer og 1HO som 
lærere. Begge kurser er åbne for såvel medlemmer 
som ikke-medlemmer.

Undervisningen foregår på „Bygningen" i Norges- 
gade, og tilmelding finder sted på første undervis
ningsaften mandag den 3. oktober kl. 19.

I klublokalerne vil der vinteren igennem komme 
lokale foredragsholdere og „store kanoner" udefra. 
Da der er en lokal 2 meter klub under opbygning, 
vil en del af afdelingsarbejdet i vinter blive viet
2 meter båndet og dets teknik.

Som første udenbys foredragsholder kommer den 
gamle esbjergenser OZ2BB herned fra Skive. Han 
vil tale om modtagere, og her vil de vordende 2 me
ter folk også kunne lære et og andet. Det bliver 
lørdag den 24. september kl. 20.

For de gamle, der kender 2BB, er yderligere an
befaling overflødig, og til de nye medlemmer kan 
jeg sige, at det bliver en aften, I ikke må snyde jer 
selv for. Det vil også glæde os at se rigtig mange 
udenbys medlemmer denne aften.

256



Det øvrige program er således:
Onsdag den 21. september: Sidste sommerklub- 

aften.
Onsdag den 5. oktober: Transistoraften med Fi

scher. Nu, hvor transistorerne er blevet billige, åb
ner der sig mange anvendelsesmuligheder for dem 
for os amatører.

Onsdag den 19. oktober: OZ3CB taler om enkelt
sidebåndsmodulation, som jo bliver hyppigere og 
hyppigere på båndene.

vy 73 de OZ6BG.

LOLLAND-FALSTER
Næste møde afholdes den 5. oktober i Maribo, 

hvor 3VH fortæller mere om sin nye modtager; det 
foregår som sidst på hans QTH, Vestergade 25.

Så er det atter tiden for de, der ønsker at dygtig
gøre sig på vinterens tekn. kursus. Der bliver i år 
kun kursus for viderekomne, da der ikke kan for
ventes et tilstrækkeligt antal nybegyndere, og de, 
der var med sidste år, gerne skulle videre.

Vel mødt! 73 de 7NA.

HOLBÆK
Afd. holder møde på „Dannevirke" torsdag den 

22. september kl. 20.00. Det ville være hyggeligt at se 
rigtig mange, der er jo mange medlemmer i oplan
det; kom og se og hør, hvordan vi hygger os. Paa 
gensyn. Vy 73 OZ8HC.

HERNING
Store midtjydske rævejagt.

2 + 2 ræve blev afviklet den 6.—7. august med 
stor tilslutning fra hele landet, i alt 21 hold, hen
holdsvis fra Odense, København, Svendborg, Aarhus, 
Aabenraa, Kolding — og vi bringer her følgende 
resultater:
Natjagt:

1. OZ5HF / Hylle.
2. OZ2XT / 8KG.
3. OZ1HL / Gunnar.
4. OZ9SW / H. Jensen.
5. OZ2RD / E. Hansen.

Dagjagt:
1. OZ2XT / 8KG.
2. OZ3MI / E. Nielsen.
3. OZ2RD / E. Hansen.
4. V. Miller / H. P. Hansen.
5. OZ5HF / Hylle.

Samlet resultat:
1. OZ2XT / 8KG
2. OZ2RD / E. Hansen
3. OZ5HF / Hylle
4. V. Miller / H. P. Hansen
5. OZ3MI / E. Nielsen
6. R. Storgaard / H. P. Heick
7. E. Andersen / XYL
8. OZ5WK / XYL
9. OZ1AW / P. Rosenkrands

10. OZ1HL / Gunnar
11. OZ9WP / 2LX
12. Chr. Frederiksen / Sangild
13. OZ1WQ / Kurt
14. H. Guldbæk / XYL
15. OZ2UC / Hanne
16. S. Buch / Kn. E. Buch
17. OZ3SH / XYL
18. OZ9SW / H. Jensen
19. F. Holm / I. Holm
20. J. Rossen / XYL
21. H. Giebel / Joakim

Efter jagten samledes vi som sædvanligt på Arn- 
borg Kro til præmieuddeling. 2XT — 8KG fik over
rakt vandrepokalerne, der skal vindes 2 år i træk 
eller 3 gange i alt — til lykke — også til de næste 
4 hold, der alle fik fine sølvplader. Iøvrigt takker vi 
alle, der mødte op til den spændende dyst. Tak til 
rævene for godt arbejde, der resulterede i, at der 
i hvert fald ikke blev sat nogen tidsrekord på denne 
jagt. Vi havde den glæde at se landsafdelingsleder 
OZ8JM fra Randers, der havde taget turen herned 
for at overvære jagten og få en sludder med os. Tak 
for besøget, 8JM, kom igen til næste år og tag nogle 
jægere med. Så på gensyn foreløbig til DM.

Vy 73 Herning afd.
HORSENS

Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S. 
Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 21567. — Kasserer: 
OZ4GS, Sv. S. Sørensen, Borgmestervej 58. — Sek
retær: OZ9ER, Erling Nielsen, Sundvej 17.

Siden sidst:
Torsdag den 25. august holdtes den ordinære år

lige generalforsamling. 3FM valgtes til dirigent. For
manden, 9SH, aflagde årsberetning og gennemgik 
nøje afdelingens arbejde i året, der var gået, og der 
var mange aftener, der var værd at mindes, men 
klubhuset havde jo også haft åben for over 150 
mødeaftener i årets løb.

9SH takkede de medlemmer, som velvilligt havde 
stillet sig 'til rådighed og forestået undervisningen, 
og Svend Åge, som er klubhusets vicevært.

Kasseren, 4GS, forelagde regnskabet, som viste, 
at der var balance i tingene, alt var i orden, det blev 
enstemmigt godkendt.

Afdelingskontingentet blev vedtaget fortsat at 
skulle være kr. 2 om måneden. Svend Åge aflagde 
beretning fra ræveudvalget; der havde i sommerens 
løb været afholdt 10 rævejagter med knap 10 del
tagere i snit. Rævearbejdet var iøvrigt det eneste 
punkt på generalforsamlingen, som var kilde til dis- 
kusion, men vi håber, at rævejagterne i det kom
mende år vil få samme gode tilslutning som klub
bens øvrige arrangementer.

Ved nyvalg af ræveudvalg blev Svend Åge gen
valgt som formand; i stedet for 9PM og 7CJ valgtes 
8BK og Rye.

Som formand for afdelingen blev 9SH enstem
migt genvalgt, og medlemmerne vil sikkert også 
være enige om, at når Søren står i spidsen for et 
arrangement, så går det sjældent helt galt, og er 
der nogen, som brokker sig i utide, så er Søren 
jo ikke længe om at rense vedkommende for øre
voks.

Af den øvrige bestyrelse skulle afgå 4GS og 2RA, 
4GS blev genvalgt, og som nyvalgt kom 3SK ind i 
bestyrelsen, 70F og 2RA blev henholdsvis 1. og 2 
suppleant.

Under aktuelt diskuteredes den kommende gf. i 
hovedforeningen, og man vedtog at lade afdelingen 
betale befordring til et begrænset antal medlemmer 
til gf. i København.

Med hensyn til arbejdet fremover var man enig 
om at fortsætte som hidtil, man havde tilsagn fra 
villige medlemmer, der ville tage sig af undervis
ningen, og en hjælp for arbejdet er det jo også, at 
huset er blevet udstyret med et godt værkstedsbord 
og masser af skabe til stumperne „made by 4GS“ 
og fået værktøjsskabet spækket med godt værktøj.

Så var man omsider nået så langt, at dirigenten 
kunne afblæse en på alle måder vellykket general
forsamling. Aftenen sluttedes med et par gode silde- 
mader med tilbehør.

Tid. Min. 
195 
208 
209 
216 
220 
229 
231 
234
237
238
239
240
241
242 
267 
279 
293 
300 
323

3 ræve 
2 ræve
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Programmet:

Hver mandag fra og med den 3. oktbr. kl. 20,15: 
Teknisk kursus.

Hver tirsdag fra og med den 4. oktbr. kl. 20,15: 
Byggeaften for begyndere.

Hver onsdag fra og med den 5. oktbr. kl. 20,15: 
Morsekursus.

Hver torsdag fra og med den 6. oktbr. kl. 20,15: 
Byggeaften for seniorer.

løvrigt er klubhuset åbent hver torsdag for kam
meratligt samvær, og medlemmer fra andre afde
linger er altid velkomne.

Vy 73 OZ9ER. 

NYBORG

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

Siden sidst:
Afdelingen afholdt den 9. august generalforsam

ling. 5KE blev valgt til dirigent, og han gav straks 
ordet til formanden, som aflagde beretning. 4WR 
oplyste, at der i årets løb havde været et par fore
drag og en filmsaften, bl. a. havde OZ3SH og OZ7W 
fra Odense holdt et foredrag om rævemodtagere, og 
de havde taget deres rævemodtagere og en ræve
sender med. Dette foredrag blev grundlaget for 
drøftelse om bygning af rævemodtagere i Nyborg 
afdeling. Det var en meget udbytterig aften.

Den 9. november havde vi ligeledes besøg fra 
Odense, idet OZ4PS holdt et grundigt foredrag om 
kortbølgemodtagere. Han havde tegnet et stort dia
gram af sin super, som blev gennemgået til mindste 
detalje. Det var en særdeles lærerig aften.

Efter nytår, nærmere bestemt den 20. januar, be
gyndte vi vores byggeaftener af rævemodtagere. 
Den ugentlige byggeaften blev onsdag og var under 
ledelse af OZ4MA og OZ9TH. Der blev påbegyndt 
7 modtagere.

Som 3. punkt på dagsordenen fremlagde forman
den regnskabet, som blev godkendt.

Derefter blev OZ4WR enstemmigt genvalgt som 
formand. Under 5. punkt på dagsordenen: Valg af 
sekretær, blev det foreslået, at der skulle vælges et 
tredie bestyrelsesmedlem, da formanden hidtil også 
havde været kasserer.

Den ny kasserer blev Bjarne Palm Pedersen, og 
som ny sekretær blev valgt OZ-DR1155, Jørgen 
Jensen.

Under eventuelt drøftedes muligheder om flere 
foredrag, hvilket bestyrelsen nu er igang med at 
tilrettelægge. Aftenen sluttede med et hyggeligt 
kaffebord.

Da formanden senere indkaldte til bestyrelses
møde, besluttede bestyrelsen at nedsætte kontingen
tet til 2,50 kr. om måneden fra 1. august at regne.

Program:
Torsdag den 15. september: Pakkefest, der med

bringes pakker. Værdi ca. 2 kr.
Torsdag den 22. september: Ræveaften.
Torsdag den 29. september: Foredrag.
Torsdag den 6. oktober: Ræveaften.
Torsdag den 13. oktober: Auktion.
Hver mødeaften 19.30—20.15 morsning og derefter 

det ordinære møde. Der fås kaffe a 0,15 kr. og brød 
0,25 kr.

Torsdag den 15. september serveres æbleskiver — 
3 stk. for 0,25 kr.

Vy 73 OZ-DR 1155.

NÆSTVED

Vi har desværre set os nødsaget til at afhænde 
klublokalet på „Møllen" grundet manglende evne til 
at opvarme lokalet og som følge heraf forringet 
mødeprocent.

Teoritimerne vil i vinter blive fortsat i andet 
lokale. Meddelelse herom vil tilgå medlemmerne.

Vy 73 4PP. 

ODENSE

Formand: Ulf Krarup, Aaløkkehaven 3, Odense, 
tlf. 12 93 70.

Vi skal nu til at begynde på vinterens arbejde. Der 
vil igen i år blive afholdt morse- og teknisk kursus.

Tirsdag den 20. september kan interesserede med
lemmer på Kragsbjerggården (vandrerhjemmet), 
Kragsbjergvej 121, kl. 20.00 tilmelde sig kurserne, 
som ligesom sidste år vil blive afholdt hver tirsdag. 
Den første kursusaften (antagelig den 27. septem
ber) vil der af hver deltager blive opkrævet et be
løb på 10 kr. pr. kursus, vedkommende deltager i. 
De 5 kr. (pr. indskud) tilfalder foreningen til delvis 
dækning af leje af lokaler. De resterende 5 kr. be
tragtes som et depositum, som vil blive tilbagebetalt, 
når kursus er afsluttet, såfremt den enkelte kursus
deltagers mødeprocent har været 75 eller derover.

Betingelserne for kursernes oprettelse er dog, at 
deltagerantallet er minimum 10 til hvert kursus.

Vy 73 OZ8NO. 

SORØ

Ved indvielsen af vore nye lokaler i „Apoteker
gården" havde vi fornøjelsen at se en mængde af 
vore kammerater såvel fra de omliggende afdelin
ger som fra København, hvorfra man var mødt tal
stærkt op sammen med formanden for E. D. R., 6PA, 
og andre medlemmer af H. B. Under spisningen, 
hvori deltog ca. 50 mennesker, foretog 6PA selve 
indvielsen af lokalerne samtidig med, at han ud
trykte sin glæde over, at så mange medlemmer hav
de kunnet give møde, ligesom han rettede en tak til 
Sorø afd., som han altid var glad for at gæste. Re
sten af aftenen foregik under selskabeligt samvær, 
og det blev temmelig sent, inden vi kunne låse døren 
og tage hjem i bevidstheden om, at vi alle havde 
haft en virkelig god aften sammen med andre radio
amatører.

Lørdag den 20. og søndag den 21. august havde vi 
besøg af Københavnsafdelingen, som havde arran
geret den store sjællandske rævejagt i omegnen af 
Sorø.

Allerede tidligt på eftermiddagen om lørdagen 
ankom de første rævejægere, og det varede ikke 
længe, før der var rejst en mægtig teltlejr ved „Apo
tekergården", hvor rævejægerne havde travlt med 
at indrette sig og få efterset og afprøvet deres grej, 
således at alt var klart til natrævejagten, som først 
afsluttedes ved ca. 1-tiden, hvor man igen samledes 
i vore lokaler. Her var der i aftenens løb gjort klar 
til at modtage de både våde og trætte jægere med 
varme pølser og kaffe. Det blev sent, inden man fik 
diskuteret nattens oplevelser og kunne gå til ro. Men 
allerede tidligt næste formiddag var alt gjort klar 
til dagrævejagten, som foregik inden for samme 
kortområde som om natten, og samtlige jægere var 
snart på farten igen for at finde rævene, som alle
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var fint placeret og godt gemt i det skovrige terræn. 
Ved godt middagstid var alle hjemme igen og sam
ledes i lokalerne, hvor man kunne købe øl, vand 
og kaffe efter behag. Inden aften var alt pakket 
sammen, og samtlige jægere var taget hjem, og vi 
håber, at de alle har været tilfredse med opholdet 
hos os.

Tirsdag den 4. oktober samles vi igen i lokalerne 
for at drøfte efterårets og vinterens arrangementer, 
idet det er meningen atter i år at afholde kursus for 
begyndere i såvel teknik som morse, vi beder der
for alle interesserede om at møde denne aften kl. 
20.00, for at vi kan få talt om sagerne og få det hele 
arrangeret på bedste måde. Husk samme aften at 
få betalt afdelingskontingentet til kassereren, som 
har medlemskortene parat.

Vy 73 OZ4NO.

Det er nu ti år siden, Sorø-afdelingen tog fat på 
et hverve nye medlemmer. Fra at være en lille afde
ling, der kunne være i en af medlemmernes daglig
stue, blev det en EDR-afdeling, som man måtte 
lægge mærke til. Den 6. februar 1955 indviede man 
lokalerne, som var lejede af Sorø Ungdomsskole på 
Banevej. Lokalerne fik navnet „Borgen", og de blev 
kendt i vide kredse såvel i ind- som udland. Da EDR 
i 1958 afholdt sommerlejr i Sorø-afdelingens lokaler, 
var der ikke mindre end 9 landes flag på flagstæn
gerne — Norge, Sverige, USA, Holland, England og 
mange flere. Det var en sommerlejr, som vi alle 
mindes og takker vore amatørkammerater i Sorø 
for; der var lagt et stort arbejde i dette arrange
ment, OZ7WH Hammerich var den strenge lejrchef. 
Denne sommerlejr har et lille overskud, det hører 
vist til sjældenhederne. Mange amatører og deres 
XYL og harmoniske har siden da lagt vejen om 
ad Sorø og camperet i nærheden af „Borgen" og 
overværet de mange gode møder, som her blev ført 
ud i livet. Mange københavnere har også deltaget 
i møderne.

Men så skete noget kedeligt: lokalerne på ung
domsskolen skulle bruges af skolen selv, altså ud 
og søge efter en ny QTH for Sorø-afdelingen. For
manden, OZ4NO, har to benzin-biler, som han kører 
i Sorøs omegn med til stor glæde for landmændene, 
der skal bruge olie og benzin til traktorer og oliefyr. 
4NO og hans bestyrelse havde fået øje på nogle 
tomme stuer i den bygning, hvor garagerne lå; hvis 
de blev helt ombyggede, kunne der blive gode loka
ler, og inden længe var alt i orden, lejemål blev 
oprettet, afdelingens medlemmer blev indkaldt til 
arbejdet på de nye lokaler på „Apotekergården", 
det hedder nemlig disse bygninger, beliggende på 
en lille sidevej til Holbækvejen. På „Gården", som 
denne nye QTH kaldes, blev indrettet et stort lokale 
samt køkken med gasanlæg, og foreløbig er en 2 m 
station stillet op med en FB beam-antenne.

Endelig den 13. august kl. 18.30 skulle lokalerne 
indvies, og som tidligere strømmede der radioama
tører med YL og XYL’er til, i alt 52 deltagere med 
EDRs formand OZ6PA i spidsen. Da man var samlet 
om bordene for at spise de medbragte „klemmer", 
bød OZ4NO velkommen og undskyldte, at det denne 
dag var lidt trangt med pladsen, men det glædede 
Sorø-afdelingen at se, så mange amatører havde 
lagt week-end turen om ad Sorø, og han håbede, 
at det ville blive en vellykket aften. 4NO håbede, 
deltagerne havde medbragt en lille pakke, som se
nere ville blive bortauktioneret til fordel for afde
lingens nu lidt slunkne kasse, iøvrigt ville Willy 
OZ8WJ sørge for gæsternes behov for tørststillende

midler, og afdelingens XYL’er ville lave en god kop 
kaffe.

Senere tog 6PA ordet og takkede afdelingen for 
det store arbejde, den havde gjort i de forløbne ti 
år, samt ønskede til lykke med de nye lokaler og 
håbede, Sorø-afdelingen ville bestå i mange år og få 
mange nye medlemmer.

Det blev sent, inden festen sluttede, og de mange 
deltagere kørte hjem i den skønne sommeraften 
endnu et minde rigere om, at kammeratskab og 
sammenhold skaber humør og arbejdsglæde for alle 
os, som er medlemmer af E. D. R.

Gæsten fra omegnen.

NYE MEDLEMMER

7741 - Chr. A. Christensen, L. Ladegårdsvej 11,
Sorø.

7742 - Hans M. Madsen, Kochsgade 101, Odense.
7743 - Remi Ohrberg, Stuby, Vordingborg.
7744 - Erik Petersen, Frederiksborggade 26 a,

København K.
7745 - Henning Larsen, Hvidovregade 6, Hvidovre.
7746 - Christian Andersen, Farversmøllevej 42,

Åbenrå.
7747 - J. Peter Dreyer, Dauglykkevej 11, Humlebæk.
7748 - Christian Lyngby, Maglekær 51, Rødovre,

Valby.
7749 - Torkil Bro, Nørregade 3, Østermarie.
7750 - Finn Strandgaard Jensen, Nymarksvej 33,

Nyborg.
7751 - Tom Jelsing, Sprotoften 223, Nyborg.
7752 - Jørgen Kruse Rasmussen, Majallé 21, Herlev.
7753 - Per Sørensen, Victor Bendixgade 6 st. tv.,

København 0.
7754 - Einar Madsen, Janderup, Vestjylland.
7755 - Leif Christensen, Pileborggade 11, Ringsted.
7756 - O. Schmidt Andersen, Nr. Kongerslev,

Kongerslev.
7757 - O. Jørn Andersen, Vibevænget 99, Søborg.
7758 - Knud Kaaber, Algade 2, Ringe.
7759 - Willy Ryt-Hansen, Egernvej 18, Kølvrå.
7760 - Torben Truels Nielsen, Hjortebjergvej 1,

Odense.
7761 - Arne Bybjerg Pedersen, Skibbrogade 42,

Kalundborg.
7762 - Finn Willer-Jakobsen, Moseallé 30, Rødovre,

Vanløse.
7763 - Kurt Madsen, Borggade 5, Gråsten.
7764 - Finn Østergaard Golubow, Hjarnø, Horsens.
7765 - Henry Pedersen, Sjællandsgade 274 th.,

København N.
7766 - Lars Kruse, Kyradservej 23, Horsens.
7767 - Kjeld Thomsen, Drosselvej 8, Haderslev.

Atter medlem:
3232 - Per Bigom, Maribovej 11 A, Valby.
6659 - Charles Andersen, Østerby, Sdr. Omme.
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QTH-RUBRIKKEW

1334 - OZ3ER, Hans Schiitt, Lænkebjerg 7, Haders
lev, lokal.

1703 - OZ8RA, Ib Randers, Sortekrog, Søndervig, 
Ringkøbing, ex Holstebro.

1729 - OZ2KV, Knud Villemoes, Baldursgade 21, 
Esbjerg, ex Nordby, Fanø.

2420 - OZ5LS, K. V. Svensson, Østrevej 23, Hasle, 
Århus, ex Korsør.

3186 - OZ7EJ, E. Jerichow, Rosengårds allé 8, 
Farum, ex København F.

3759 - Børge Jylling, Krogstykket 42, Herlev, 
ex Gentofte.

3821 - OZ4AN, Henry Schjøtt, Kochsgade 140, 
Odense, lokal.

4077 - OZ3VF, Vald. Feddersen, Vestergade, 
Rødding, lokal.

4124 - OZ6TJ, Torben E. Jørgensen, sygehuset, 
Skive, ex Århus.

4386 - OZ8NJ, N. R. Jørgensen, M/S LALANDIA, 
0. K., Holbergsgade 2, København K, lokal.

5075 - OZ3SK, Egon Gadeberg, Sundvej 571, 
Horsens, ex Brørup.

5713 - OZ70S, Kaj Olsen, Vesterbro 47 st., Odense, 
lokal.

6047 - OZ2RH, S. Rune Helbak, Pantheonsgade 20, 
Odense, ex Grønland.

6096 - OZ2JE, Jakob Engberg, Duevej 25, Køben
havn F., ex Allerød.

6141 - OZ2OT, Elfred Jensen, de Mezasvej 261, 
Århus, ex Åbenrå.

6178 - OZ3XU, Sv. Aa. Jensen, „Lynghuset", Ølse- 
maglevejen, Ølsømagle, Køge, ex soldat.

6338 - OZ6MM, Leif Steenberg Larsen, M/S Laura 
Mærsk, A. P. Møller, Kgs. Nytorv 8, Køben
havn K., ex Mesinge.

6359 - OZ4NJ, Jørgen Nielsen, Teknisk kollegium II, 
Dalgas Avenue 8, Århus, lokal.

6422 - OZ9FS, Finn Stenstrup, Vangedevej 112 A2, 
Gentofte, ex Søborg.

6574 - OZ4FF, Karsten Tranberg, GI. Kirkevej 137, 
Kastrup, ex Rønne.

6650 - Andreas Frandsen, Snejbjerg, Herning, 
ex Kibæk.

6653 - OZ4BB, Bernt Jensen, Teknisk kollegium, 
Dalgas Avenue 8, Århus, ex Nordborg.

6749 - Tonny Olsen, Stenløsevej 121, Brønshøj, lokal.
6776 - Martin Bjerrum, Vester allé 2, Gimsing, 

Struer, ex soldat.
6849 - OZ6FB, N. J. Hansen, Ndr. Frihavnsgade 

100 B5 tv., København Ø., ex Valby.
6950 - OZ1HD, Per Hald, Hans Brogesgade 435, 

Århus, ex Thisted.
7203 - Axel Holm, Bondebygyden, Marstal, 

ex København V.
7235 - H. K. Lauritsen, c/o Voigt, Sdr. Ringgade 7, 

Århus, ex soldat.
7280 - OZ5EG, Egon Jensen, Borgerdiget 64 B, 

Herlev, ex Klampenborg.

7293 - Arne Pedersen, c/o formand Pedersen, 
Gormsgade 5, Odense, ex Grønland.

7307 - O. Frandsen, c/o Schwennesen, Peder Hessels- 
vej 12, Søborg, ex Lyngby.

7459 - Frede 0. Pedersen, Solvænget 20, Lyngby, 
ex Horsens.

7464 - H. Høgholm Steffensen, Galgemosevej 5, 
Holstebro, lokal.

7482 - Per Morgenstjerne, c/o Kn. Skov, Knud 
Rasmussensvej 2, Herning, lokal.

7495 - O. Havshøj Nielsen, Viborgvej 1641, Hasle, 
Århus, lokal.

7727 - MHE 451309 Larsen, FLD 602 FSN Skryd- 
strup, Vojens, ex Vedbæk.

7733 - Henning Nørgaard, Skovvej 462 th., Århus, 
ex Risskov.
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sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 
201, Kbhvn. NV., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ4AO, S. Aa. Olsen, Folkvardsvej 9, Kbhvn. F., tlf. 
Go 1902 v.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø

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

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

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

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

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

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

angivelse.

260


