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Det tekniske stof i OZ
Der er i dag over 2000 licenserede OZ-sendeamatører ifølge den sidste QTH-liste. Hvor
mange, der er aktive, er naturligvis ikke så
let at gøre op, men hvis det er meget under
halvdelen, står det da sløjt til. Hvis der nu
blandt ca. 1000 aktive amatører blot er 5 °/o,
der hver bare een gang om året vil sætte sig
hen og komponere et bidrag til OZ’s spalter,
bliver det til 4—5 indlæg pr. nummer. Kun
eet af disse skal være en rigtig konstruktion.
Sagt på en anden måde: hvis blot hver ak
tiv kortbølgeamatør bygger et apparat, der er
en beskrivelse værd, een gang i sin amatør
tid, vil det blive til en konstruktion til hvert
nummer! Og så er DR-amatørerne og de „me
nige" medlemmer af EDR endda ikke med
regnet. Sidstnævnte grupper behøver skam
ikke at holde sig tilbage.
Det er såmænd ikke så meget, der kræves
af en artikel, for at den kan antages. Natur
ligvis skal det tekniske indhold være korrekt,
uden at det derfor behøver at være originalt
eller videnskabeligt. Det skal bare være af
interesse for en større eller mindre kreds af
læserne. Ganske almindelige sender- og mod
tagerkonstruktioner for ganske almindelige
amatører, efter almindelige sunde principper
og godt gennemprøvet, har en naturlig plads
i OZ, det er så at sige det daglige brød. Ny
heder er særdeles velkomne, især når de åb
ner mulighed for eksperimenter med den nye
teknik, for naturligvis må amatørerne også
følge med tiden. Derfor må vi også have teo
retiske artikler, men kan du ikke skrive så
dan én uden at bruge matematik, må du hel
lere lade være. De, der ved, hvad jω, coshα
eller 1 f (x) dx dækker over, vil alligevel
søge ders åndelige næring andetsteds end i
OZ’s spalter.

Lige et par ord om oversættelser. Disse
har naturligvis deres berettigelse, men dog
kun, når de bringer særlig interessant stof,
som vi ikke selv kan præstere herhjemme.
Konstruktioner, der er baseret på dele, der
ikke kan skaffes her i landet, kan have in
teresse, men det er sjældent. Endvidere kræ
ver en god oversættelse, at oversætteren
foruden at beherske de to sprog — også har
en god forståelse af det tekniske indhold.
Det at beherske sit modersmål anses jo
stadig for en naturlig forudsætning for, at
man kan kalde sig forfatter. For læserne af
et teknisk tidsskrift er det tekniske indhold
selvfølgelig det afgørende, men det er nu
ikke uden betydning, at det serveres i et let
forståeligt sprog. Skidt med et par stavefejl,
dem retter TR gerne, men hvis han skal
skrive det hele om, kan det godt være, at
det varer længe, før artiklen bliver trykt,
for der er meget andet at tage sig af.
Så er der tegningerne. De behøver slet ikke
være særlig flotte, tegn bare med blyant på
et ark kvadreret papir, men vær rar at bruge
standard-signaturer, og tænk på, at et langt
strømskema må deles på midten for repro
duktion over to sider. Det bliver pænest, når
det er gjort på skitsen, for tegneren har ikke
tid til at kæle nær så meget for tegningen,
som du selv har. Tag et par numre af OZ, og
prøv at få din skitse til at ligne de tegninger,
du synes bedst om, hvad udseendet angår.
Tænk også lidt over påskriften; det er det
samme arbejde for forfatteren at skrive det
korrekte „pF“ i stedet for Pf, pf, MMFD eller,
hvad man ellers kan finde på, men det er
ikke det samme for TR, som må gå det hele
igennem og rette. Er det en ligegyldig baga
tel? Så tænk på, at helhedsindtrykket af bla297

100 Watt telegrafisender
Af Bent Larsen, OX3BL.
Den i det følgende beskrevne sender er
konstrueret med henblik på telegrafi alene,
men kan dog uden videre anvendes til anodeskærmgittermodulation,
skærmgittermodulation eller fanggittermodulation, når blot en
egnet modulator indskydes. De som eventuelt
er interesseret heri henvises til håndbogen.
Som det fremgår af diagrammet, er der tale
om en firetrins vfo-styret sender med EF80,
6AG7, 6AG7, og eet stk. LS50.
Oscillatoren, der er af clapptypen, er for
synet med en EF80, her forsøgte jeg mig først
med en EBC41, men den gik ikke som følge af
EBC41’s langt mindre stejlhed. Naturligvis
var der den mulighed, at koble oscillator
kredsen hårdere til røret, nemlig ved at redu
cere C4 og C5, men den tanke opgav jeg igen,
da det ville have forøget kredsens belastning
og dermed forringet frekvensstabiliteten. Os
cillatorfrekvensen synes ikke påvirkelig af
selv større spændingsvariationer, hvorfor
hverken anode- eller skærmgitterspændingen
er stabiliseret. Hele oscillatorkredsen beståen
de af L1, Cl, 2, 3, 4 og C5 er indkapslet i en
lille skærmdåse af størrelsen 50X50X60 mm.
Oscillatorens anodekreds L2-C14 er ligesom
gitterkredsen afstemt til 80 meter. Kredsen
justeres en gang for alle midt i 80 meter bån
det. Andet rør, 6ÆG7, virker som buffer eller
dobler, idet L3—C16 er bredbåndsafstemt til
40 meter. Når senderen arbejder på 80 meter,
virker kredsen blot som en drossel, hverken
omskiftning eller afstemning er nødvendig.
(Fortsat fra side 297).

det jo netop er summen af alle disse småting.
Når man har sendt en artikel ind, venter
man naturligvis spændt på at se den på tryk.
Hvis den ikke er med i det førstkommende
nummer, må man nu ikke straks tabe modet
og tro, den er havnet i papirkurven. En god
artikel kan udmærket blive gemt et stykke
tid, indtid det stof er samlet, som den passer
bedst sammen med. Der er forøvrigt ikke
noget, der går i papirkurven. Et manuskript
kan komme retur, hvis TR synes, noget skal
rettes eller uddybes nærmere; det er sjæl
dent, at noget må afvises helt, men så får
forfatteren det at vide.
Skal vi så ikke være enige om, at OZ skri
ves af læserne, i givet fald med hjælp fra
TR — og lad os så se nogle flere artikler!
Vy 73 de 7AQ.
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V2’s katodekompleks er nødvendigt, da røret
ellers ville arbejde med automatisk gitterforspænding, hvad oscillatoren ikke er i stand
til at producere, dertil svinger den for svagt.
Da der således ikke går nogen gitterstrøm,
arbejder røret i klasse A.1) V3 driverrøret
er ligeledes en 6AG7, som på 2 meter kører
som dobler, på 15 som tripler og på 10
som quadrupler. Anodekredsen er parallelkoblet og består af drejekondensatoren C23
samt en spole valgt med omskifteren S1. På
80 og 40 meter anvendes L4, idet udtaget bru
ges til 40 meter, L5 er 20 meter spolen,

medens L6 bruges både på 10 og 15 meter. Af
hensyn til kredsgodheden havde det været
at foretrække med separate spoler til 10 og 15
meter, men den anvendte omskifter havde
kun 4 stillinger, så det var udelukket. Ud
styringen varieres ved at ændre skærmgitter
spændingen til V3 med potentiometret R8. I
PA-trinets gitter er det absolut påkrævet med
drosselspolen RFC3, udelades denne, vil der
ikke være tilstrækkelig styring på 10 og 15
meter. PA-trinet arbejder med fast negativ
gitterforspænding 90 Volt, medens de øvrige
rør kører med automatisk gitterforspænding,
V2 dog undtaget. For ikke at overbelaste
røret, når senderen tunes op, reduceres input
ved at indskyde modstanden R11 i serie med
skærmgitterledningen; når afstemningen er
tilendebragt, kortsluttes modstanden med af
bryderen S2. PA-kredsen består af et Pi-led
med udskiftelige spoler, een for hvert bånd.
Har man en passende svær keramisk omskif
ter, som for eksempel en fra en tuning-unit,
vil jeg anbefale at lave Pi-leddet med to faste
1)

Manglende gitterstrøm alene er ingen garanti for,
at røret kører i klasse A. Hvis anodestrømmen er
ens med og uden styring, er der imidlertid grund
til at antage, at det er tilfældet.
TR.

spoler på henholdsvis 4 og 19 uH, komponen
terne forbindes som vist i fig. 2, idet spolerne
trinvis kortsluttes med omskifteren, herved
kan båndskift foregå uden at skifte PAspolen. L8 er en parasitkreds bestående af 5
vindinger viklet på en 50 Ohms/2 Watts mod
stand. Rlc 5 tjener kun til kortslutning af høj
spændingsensretteren, hvis C27 skulle slå
igennem; herved forhindres, at der kommer
højspænding på antennen — men husk en
sikring i ensretteren!! Seriekredsen LC fra
coax-antennestikket til stel er en TVI-fælde,
som har til opgave at kortslutte for eventuelt
uønsket udstrålet HF, som måtte genere TVkikkerne; kredsen skal selvfølgelig afstemmes
til den lokale TV-kanal. Da jeg af gode grun
de er afskåret fra at forårsage TVI, er kred
sen ikke indbygget i min sender, men med
tages kun for fulstændighedens skyld, hvis
nogen skulle have lyst at efterbygge sen
deren.
PA-trinet kører stabilt på alle bånd, selv
uden stabilisering, det er dog en forudsætEF60

6AG7

LI = 25 μH
L2 = 40 μH
L3 = 15 μH
L4 = 17 ialt, udtag 10 μH. fra stel
L5 = 2,5 μH
L6 = 2,0 μH
PA-spoler (L7) = 80 m. 23 μH — 40 m = 11,5
,«H — 20 m = 5,7 μH — 15 m = 4,0 μH. — 10
m = 2,0 μH.
Alle PA-spoler er beregnet efter Q = 10,
10 meter dog undtaget, her er Q = 16. Der
regnes med anodespænding 1000 Volt og input
100 Watt (100 mA). Outputimpedansen er
50—70 Ohm, hvilket netop passer til et coaxkabel.

bånd
80
40
20
15
10

oscillator
gitter anode
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

buffer
aperio.
40
40
40
40

driver
80
40
20
15
10

pa
80
40
20
15
10

6AG 7

ning, at der er monteret en skærm tværs gen
nem soklen på LS-50.
Senderen nøgles ved simpel gitterblokering,
og der er ikke observeret klik af betydning,
ligesom tonen er fb. Blokeringsspændingen
tages fra minus 90 Volt via seriemodstanden
R7 på 100 kOhm.
V2 og V3 har hver sit milliamperemeter
indskudt i serie med anodespændingen, end
videre er anvendt et termokorsinstrument
med fuldt udslag for 3 Amp., dette sidder i
serie med antennen.
Kabinettet stammer fra en ophugget BOFA
kinoforstærker, medens chassis, for- og bag
plade er fremstillet af 8 mm krydsfiner be
klædt med staniolfolie på den ene side.
Da alle spoleforme stammer fra surplus
units, der sikkert for længst er udsolgt, finder
jeg det unødvendigt at oplyse om viklings
data, men skal i stedet angive selvinduktio
nerne.

Skemaet viser de forskellige kredses reso
nansfrekvens på de respektive bånd.
Senderen er let at bygge, også for nybe
gyndere, hvorfor den kan anbefales alle, som
ønsker en god og billig sender. Den har givet
mig mange fornøjelige timer, det er endog lyk
kedes mig at lave mange DXer på 80 meter,
således havde jeg en aften i marts både Tysk
land og Østrig, antennen var en dipol.
Foto viser senderens frontplade, kontrol
knapperne har følgende funktion: nederst fra
venstre, vfo, driver tuning, driver båndskift,
udstyring, tune/opr. omskifter. De to pilknap
per betjener henholdsvis PA tuning og PA
loading.
(Fortsættes nederst næste side).
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En interessant overtone-oscillator
er beskrevet i DL QTC for oktober 1960 af
DL3XL. I og for sig indeholder den intet nyt,
idet den lige som talrige andre oscillatorkredsløb indeholder en bro, hvormed man
kan kompensere for krystalholderens kapa
citet (dette er en nødvendighed, hvis man
ønsker, at krystallet skal svinge på en højere
overtone end den femte). D13XL oplyser, at
krystaller, der i andre opstillinger kun netop
kunne bringes til at svinge på deres femte
overtone, kunne arbejde på op til 11. over
tone med det her viste kredsløb. I et tilfælde
opnåedes svingning på den 21. overtone.
Spolen har udtag nøjagtigt på midten, og
L/C-forholdet skal være størst muligt. Når
rer sættes spænding på, vil opstillingen svin
ge på en frekvens, der er bestemt af L og Ci.
C2 drejes nu angsomt ind, indtil røret går
ud af sving. Ved hjælp af Ci indstilles sving
ningskredsen derpå til den overtonefrekvens,
man vil hafe krystallet til at svinge på, og
ved denne indstilling af Ci vil krystallet ud-

vise en meget lav serieresonansmodstand og
derved slå broen ud af balance. Derved ind
træder der påny tilbagekobling, og røret går
i sving på den af krystallet styrede frekvens.
Ved efterindstilling af de to drejekondensatorer kan der eventuelt være „lidt at
hente".
Når denne oscillatortype forekommer så
tiltalende, er det efter min mening ikke
mindst, fordi den diagrammæssigt falder
næsten sammen med en af de mest populære
overtoneopstillinger. Man er altså „på kendt
grund", når man går i gang med at eksperi
mentere med den, og indstillingen forekom
mer meget ligetil — langt enklere end f. eks.
den lille etrørsoscillator til direkte krystal
styring på 2 meter, der er omtalt i OZ for
oktober 1960 (side 275).
+ 15OV

(Fortsat fra side 299).

c

1 = 85 pf keramisk N750

c
c

2 = 2-25 pf trimmer
3 = 5-25 pf dreko, robust type

c

4,

5,

Og hvis denne opstilling så er bedre end
andre lignende overtonekredsløb, som DL3XL
fortæller, så kan det vist godt betale sig at
tage fat på at prøve den igennem. Det mest
nærliggende ville være at forsøge at få et
normalt godt arbejdende 24-Mc krystal til at
arbejde på 72 Mc (24 Mc er jo krystallets 3.
overtone, 72 Mc derfor 9. overtone).

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15,18,19, 20, 21, 22, 25, 26,

29 = 1000 pf/1 kvw mycalex
c 10, 17, 24 = 100 pf/600 vw mycales
c 14, 16 = 5—-50 pf trimmere
c 23 = 5—175 pf dreko
c 27, 28, 32 = 1000 pf/5 kvw (fra tuning unit)
c 33, 34, 35, 36, 37 = 0,1 mf/600 vw papir
c 30 = 225 pf dreko, 1,5 pladeafstand
c 31 = 525 pf dreko, modtagertype
r 1, 7 = 100 kOhm/1 Watt
r 2, 5 = 22 kOhm/1 Watt
r 3, 6, 11 = 51 kOhm/1 Watt
r 4 = 220 Ohm/2 Watt
r 8 = 40 kOhm/5 Watt potm.
r 9 = 10 kOhm/2 Watt
r 10 = 2 kOhm/1 Watt
s 1 = keramisk omsk. 1X4 stillinger
s 2 = eenpolet drej eafbryder
rfc 1, 2, 3, 4, 5 = 2,5 mh drossel (Prahn)
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Her er broen tegnet, så man tydeligere kan se,
hvordan krystallets kapacitet udbalanceres.

Tilsvarende skulle et 7 Mc krystal kunne
bringes til at arbejde på sin 9. overtone, 63
Mc, og ved dobling fås 126 Mc, hvilket er den
injektionsfrekvens, der skal bruges til 2meter modtagere med en variabel mellemfre
kvens på 18—20 Mc.
Mogens Kunst, OZ5MK.

Månedens konstruktion:

Mobil 2-meterstation
Af OZ7LX, Egon Halskov1).
I det følgende skal beskrives en kom
plet 2-meter-transceiver til motorcyk
len eller bilen, idet det forudsættes, at
køretøjet har 6 volt-akkumulator (evt.
udtag på en 12 volt akk.) Konstruktio
nen er udført meget kompakt, da sta
tionen er bygget til en DKW 125 cc,
hvor den var anbragt foran på tanken.
Den har givet konstruktøren mange
spændende og fornøjelige QSO’er under
kørsel i Storkøbenhavns gader og på
landevej, blandt andet under turen til
VHF-stævnet på Himmelbjerget, hvor
den — monteret i OZ2BA’s varevogn —
viste sig at være både driftssikker og
effektiv.
EC C 85

ECL 80

Transceiveren består af en 6-volts vibra
torenhed opbygget i en lille aluminiumskasse
(140X140X100 mm), oven på hvilken selve
sender-modtageren er anbragt i en kasse af
samme dimensioner. Mellem de 2 kasser sid
der et 8-polet multistik og fatning, som fører
6 volt glødespænding og 200 volt anodespæn
ding fra vibratorenheden til sender-modta
geren. Stikbenene til glødestrømmen er par
vis parallelforbundne af hensyn til den rela
tivt store strøm i disse. Den mekaniske sam
menkobling af de to kasser sker ved hjælp
af to kuffert-snaplåse, således at enhederne
let kan skilles ved reparation, eller hvis vi
bratorenheden ønskes brugt til andre formål
(auto-radio, EL-barbermaskine, rævesender
o. a.) Som vibratortransformer er brugt Jør
gen Schou’s type 50 H nr. 966, som er solgt i
1)

stort antal som surplus. Vibratoren er en
synkron type, som fandtes i rodekassen, men
da den er brugt som u-synkron, vil næsten
enhver type kunne anvendes — blot den er
beregnet til 6 volt. Den u-synkrone vibratoropstilling har den fordel, at polariseringen af
akkumulatoren er vilkårlig; dog er klem

Stjerneborg Allé 10, København, Søborg.

merne mærkede plus og minus. På forpladen
sidder en glimlampe, som er forbundet tværs
over anodespændingen. Af dennes lysstyrke
kan man med lidt øvelse se, når akkumulato
ren trænger til at oplades. Endvidere vil lam
pen „modulere opad“, når der fløjtes i mikro
fonen i sendestilling — afhængigt af, hvor
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stiv anodespændingen er. Den kondensator,
der er forbundet over transformerens sekun
dær, er særdeles vigtig og skal være til 600 V
arbejdsspænding (T. J. oliekondensator). Vi
bratorenhedens opbygning er iøvrigt ikke
kritisk. Stelpunktet (kun eet) kan passende
være elektrolyttens stel-loddeflig. Husk korte
svære ledninger i primær-siden og til gløde
ledninger. Enheden skal kunne levere 200
volt ved en belastning på 50 mA.

(f. eks. katodeelektrolytter) gøres forsvarligt
fast, ellers vil tilledningerne knække af un
der vibrationer. Sender-modtagerens chassis
er kun forsynet med 10 mm kant på de to
100 mm sider, idet dette er tilstrækkeligt til
at sikre stabiliteten. Begge kasser er forsy
net med bagplade (140X140), der er påskruet
med „galopskruer" d. v. s. hærdede stål
skruer, der er selvskærende. Man borer til
den her anvendte størrelse 2,5 mm hul og
5 mA

De to kasser er opbygget på følgende måde:
Bund og låg har hele vejen rundt en 10 mm
ombukket kant.
Chassiserne er skruet fast i et U-formet
svøb med 3 mm bolte.
Chassiset i vibratorenheden har hele vejen
rundt en 10 mm ombukket kant. Dette er
nødvendigt, da komponenterne her er tem
melig tunge. Af samme årsag er der i vibra
toren anvendt stjerneskiver under alle mø
trikker. Der stilles store krav til den meka
niske opbygning i et mobilt anlæg — intet må
kunne rystes løs, og hvad angår den elektri
ske montering, skal større komponenter
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skruer skruen i. Galopskruer er brugt alle
steder, hvor anvendelse af møtrikker er umu
lig, d. v. s. fastskruning af låg, bund og bag
plade.
Transceiverens principdiagram er vist på
fig. 1. Senderen begynder med et ECL 80
hvori triodedelen fungerer som overtoneoscil
lator med et 24Mckrystal. Anodespolen er vik
let på en Prahn trolitul-form (Schouboe nr.
6147 B) med 13 vdg 0,5 mm laktråd. Tilbagekoblingsspolen har 3 vdg 0,5 mm laktråd og er
viklet i forlængelse af anodespolen. Den kan
udmærket udelades, idet den kun er nødven
dig, når man ønsker at anvende et 8 Mc kry

stal; den gør dog ingen skade under anven
delse af 24 Mc krystallet, men den skal vende
rigtigt — ellers vil oscillatoren ikke svinge.
Pentodedelen i ECL80 fungerer som fordobler
til 48 Mc. Anodespolen er viklet „på luft“
med 2 gange 4 vdg 1 mm laktråd — diameter
12 mm, længde 12 mm. Spolen er afstemt til
48 Mc med en Philips butterflykondensator
på 2 gange 6,4 pF, som på modelapparatet er
næsten inddrejet. Anvendelse af butterfly
kondensator på dette sted kan synes mærke
lig, da rotoren ikke er stellet. En rørtrimmer
på 10 pF (f. eks. Philips
m. isoleret opspænding)
kan bruges i stedet, men
her fandtes den omtalte
kondensator „på lager”.
Kredsen skal være sym
metrisk, da det efterføl
gende trin — senderens
udgangstrin — er en
push-pull tripler (ECC91).
Skal man se strengt på
dette kredsløb, vil man
bemærke, at de to ender
af spolen ikke har samme
kapacitet til stel, da den
øverste ende er shuntet
med
doblerrørets
ud
gangskapacitet. Kredslø
bet er således ikke helt
symmetrisk; dette kan
opnås, dersom en ker.
kondensator af samme
størrelse som pentodedelens
udgangskapacitet
forbindes fra spolens an
den ende til stel. I praksis
viser alle disse bekym
ringer sig dog ganske
ubegrundede — trinene
arbejder fint som vist på
diagrammet.

heising-moduleret. Som heising-drossel er
brugt en lille udgangstransformer med Zp =
4,5 kOhm og Zs = 3,2 Ohm (Om den har 3,2
eller 5 Ohm er underordnet). Modulatorrøret
er nemlig tillige udgangsrør for modtageren,
som består af et ECC 85 koblet som HF-forstærker/supergenerativ detektor. I modtage
stilling sørger MEC-omskifteren for, at LFsignalet føres fra detektoren til triodedelen
af udgangsrøret.
LF-triodens gitter er forbundet gennem
sekundærsiden af mikrofontransformeren til

Anodekredsen i tripleren består af 5 vdg
— 10 mm diam. — 15 mm lang. Her er brugt
forsølvet kobbertråd, men 1 mm laktråd er
fuldt ud lige så godt. Husk at strække tråden,
inden spolen vikles, for at gøre den stivere —
det drejer sig jo om en selvbærende spole.
Den er afstemt til 144 Mc med en Philips but
terfly 2 gange 6,4 pF. Antennen tilkobles med
1½ vdg tæt koblet til anodespolen og tilpas
ses med trimmeren C 3 (10 pF). Tripleren —
altså „PA-trinet“ — får via sende-modtageomskifteren sin anodespænding fra modulatorrørets anode og bliver på denne måde

rørets katode, d. v. s. at triodens gitterforspænding er 0 Volt, men den arbejder ud
mærket på denne måde. Mikrofontransforme
ren virker i modtagestilling som LF-drossel
og dæmper altså ikke signalet. I sendestilling
får mikrofonen sin arbejdsspænding fra ud
gangsrørets katode d. v. s. + 5 volt.
Som mikrofon er anvendt en „Automatic1 ‘
mikro-telefon, hvori telefonen tilføres LF fra
T 2’s 3,2 Ohms vikling. Der er altså langt fra
det, man kalder impedanstilpasning, idet tele
fonens impedans er af størrelsesordenen 200
Ohm; men der er mere end rigelig styrke. Af
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besparelses- og pladshensyn er volumenkon
trollen dog udeladt, og den har endnu ikke
været savnet!! Mikrotelefonen tilsluttes ved
et 4-polet multistik. Højttaler tilsluttes ved
de to telefonbøsninger. Hvis det ønskes, kan
man bruge en højttaler med volumenkontrol.
Såvel telefon som højttaler er afbrudt i sen
destilling, men kontrol af modulationen (med
hør) kan let indføres ved at forbinde en lille
modstand fra punktet „a“ til stel. Størrelsen
må bestemmes ved forsøg.
I ECC85 virker den ene triode som HF-trin.
Dette forstærker ikke maksimalt i den viste
kobling, men da detektoren i sig selv giver
flere tusinde ganges forstærkning, er HFtrinets
forstærkningsmæssige
betydning
meget lille. Hovedformålet er da også at
mindske udstrålingen fra detektoren. Den
kan ikke blive dæmpet fuldstændigt, bl. a. på
grund af anode-gitterkapaciteten, men dog så
effektivt, at den kun kan høres i en afstand
af 100—200 m. Detektoren skal man natur-

ligvis eksperimentere med for at få den til at
give det kendte, kraftige sus i højttaleren.
Der kan her være tale om at ændre værdien
af anodemodstanden (15 kOhm er en unormal
lav værdi), udelade katodedrosselspolen eller
den 1 nF afkoblingskondensator, som går fra
afstemningsspolens midtpunkt til stel. L 2
består af 5 vdg 2 mm laktråd — 8 mm diame
ter — 20 mm længde.
Udtaget til HF-trinets overføringskonden
sator ligger 1 vinding fra spolens midte mod
anodesiden. L 1 består af 2 vdg 12 mm diam.
— 8 mm længde — her er brugt 1,5 mm lak
tråd. L 1 skal skærmes fra L 2 ved en skærm
tværs over rørfatningen. Et stykke blikplade
40X40 mm (evt. fra en konservesdåse) kan
nemt loddes fast på fatningens midterben og
stelforbindes ved at ombukke en 5 mm kant
og skrue denne fast på chassiset.Detektoren
dækker frekvensområdet ca. 141—149 Mc,
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men trods den ringe båndspredning er det
let at indstille på stationerne på grund af
ringe naboselektivitet. Man har altså heller
ingen problemer med eventuel frekvensdrift.
Det skal endvidere bemærkes, at finindstil
lingsknap eller skala er overflødig — også på
grund af den ringe selektivitet, der dog ikke
er dårligere, end at stationer med indbyrdes
frekvensafstand over 4—500 kHz let kan ad
skilles. Følsomheden er god. Modtageren
rækker somme tider lidt længere — andre
tider lidt kortere end senderen.
På diagrammet er påført omtrentlige vær
dier for strømme til de forskellige trin. Hertil
skal føjes: Ved akk. spænding 5,8 V var to
talforbruget 2,5 A i modtagestilling og 3,5
A i sendestilling. På en 15 amperetimers motorcykleakkumulator kan man „køre" ca. 2
timer ved kontinuerlig drift og en god del
mere ved intermitterende. Styringen på ud
gangstrinet er ca. 4 mA og output fra sen
deren er ca. 0,3 W. En baglygtepære 6 V/0,05
A kan bringes til at lyse fuldt op, når den for
bindes tværs over antenneudgangen. Den om
talte pære er nyttig til at justere senderens
forskellige trin med; den kortsluttes med en
stump ledning (4—5 cm), som danner en link,
som man kobler til 24 Mc-, 48 Mc- og 144 Mc
spolerne i den nævnte rækkefølge, idet man
justerer de til spolerne hørende trimmere til
max. lys i pæren. Ved 24 Mc spolen vil den
lige netop kunne lyse. Ved 48 Mc-spolen og
144 Mc-spolen lyser den næsten fuldt op.
Ved justeringen af senderen samt ved an
tenneforsøg er en enkel feltstyrkeindikator et
meget nyttigt instrument. Den består blot af
et følsomt drejespoleinstrument (0,5 mA eller
bedre) shuntet med en krystaldiode og for
synet med en dipolantenne.
Som antenne har på motorcyklen mest
været benyttet en lodret kvartbølge-stavantenne. Med denne er det muligt under bykør
sel at holde forbindelse med faste stationer
på afstande op til 8 km. Der har kun været
foretaget enkelte forsøg under landevejskør
sel, nemlig i forbindelse med sommerens
VHF-stævne på Himmelbjerget, hvor QSO
kunne føres over en afstand af 15—18 km
afhængigt af landskabets beskaffenhed. Sta
tionen har endvidere været opstillet i Gille
leje, hvorfra QSO kunne føres med OZ5AB i
Værløse, afstand 40 km. Antennen var i dette
tilfælde en 6-element beam, kun 3 m over
jorden. Senderen blev samtidigt hørt af
OZ8OS, som havde opstillet sin mobile station
på en lejrplads ved Roskilde, 55 km fra Gille
leje.

I håb om, at dette har stimuleret interessen
for 2-meter, hvor meget kan workes med små
sendere, siger jeg: På genhør på 2-metermobil!

1 stk. udgangstransformer (4,5 kOhm / 3,2 Ohm)
Reofon type U. 2007.
1 stk. relæ, Standard Electric 61006 A, 6 Volt, (m.
2 skiftekontakter — keramisk ophængt).
1 stk. omskifter, M. E. C., 4X2 stillinger.
1 stk. 24 Mc overtonekrystal, Scantronic.
1 stk. mikro-telefon, „Automatic",

De vigtigste komponenter:
1 stk. vibratortransformer, fa. Jørgen Schou, type
50 H/ no. 966.

2 stk. butterfly-kondensator 2X6,4 pF (Philips).
1 stk. buterfly-kondensator 2X8 pF, Prahn LTMB
8 a.

1 stk. vibrator. 6 Volt, synkron eller usynkron.
1 stk. sikringsholder med 1 stk. 5 Amp. sikring.

1 stk. rørtrimmer 10 pF (Philips).
2 stk. rørtrimmer 16 pF (Philips).

2 stk. fladensretterventiler, E 250/ C 50 (250 Volt—
50 mA) Philips eller Siemens.
1 stk. elektrolytkondensator 2X32 /tF / 450 V arb.
sp. f. eks. Philips AC 6011/32+32.

1 stk. rørtrimmer 25 pF (Philips).

1 stk. filterspole (6 Hy - 250 Ohm - 80 mA) Lybcke
Do-250.
1 stk. kontrollampefatning (Schouboe J 190/s, rød
linse).

Alle faste
i LF-forst.).

kondensatorer

er

keramiske

(undt.

Alle modstande er ½ W-typen (undt. katode
modst. i LF-forst., der er 1 W).
Alle drosselspoler Vitrohm type ADS (undt.
DR.).
i

1 stk. glimiampe 220 V (Schouboe J 449 a — 220 V).

DR

100 kOhm ½ W, påviklet 20 vdg 0,2 mm lak
tråd.

1 stk. vippeafbryder, 2-polet (Schouboe 8502 S).

1 stk. rørfatning, keramisk, miniature (Philips).
2 stk. rørfatning, keramisk, noval (Philips).

1 stk. ECC 85.
2 stk. ECL 80.

1 stk. rørfatning, bakelit, noval (Philips).

1 stk. mikrofontransformer
(50 Ohm / 100 kOhm)
fa,
Jørgen Schou, type 0,32
X/no. 1226.

1 stk. multistik og -fatning 8-polet, Painton 310.052
—310.055.
1 stk,
multistik og -fatning 4-polet, Painton 310.031
—310.035. (Painton hos Radio-Parts).
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Kombination af Hi-Fi forstærker og anodemodulator
Af Bent Fersbøl, OZ3BV1).
Når to forstærkere, der kvalitetsmæssigt er
så forskellige, kombineres i eet, skyldes det
først og fremmest økonomiske grunde. Men
der er også fælles træk, nemlig, at der i begge
tilfælde skal leveres en anselig mængde LFeffekt. Denne konstruktion er altså et forsøg
på at forene fin kvalitet med en passende ef
fekt, i dette tilfælde ca. 35 W, altså rigeligt
til at udmodulere de i B tilladelsen anførte
50 Watt.

leret fra chassis, da der ellers vil fremkomme
brum. Ellers er filteret normalt.
Udgangstransformeren er den dyreste kom
ponent i opstillingen. Det betaler sig ikke at
spare her, da hele forstærkerens ydeevne af
hænger af denne. Her i opstillingen er benyt
tet et LllBCKE fabrikat U15-199. Den bestil
les med en passende sekundær, i almindellighed 5 Ohm. Man kan uden større vanskelig
hed transformere op fra 5 Ohm til den for-

MIKC

Vi ser dernæst på diagrammet. Først net
delen. Nettransformeren er en modificeret
surplus-transformer fra S. E. Jørgensen. Den
giver 2X450 Volt-300 mA, 4 Volt-4 Amp.
samt 6,3 Volt 5 Amp. 4 Volts viklingen er påviklet, medens 6,3 Volts viklingen er den
originale 13 Volts vikling, som er skåret over
på midten, hvorefter de to fremkomne viklin
ger er sat parallelt. Ensretterrøret er af kvik
sølvtypen (AX50), hvorfor man skal vente 30
sekunder med at tænde-A1. AX50 kan even
tuelt erstattet af GZ34. Hvis elektrolytternes
- er sat til bægeret, må disse monteres isol)

Jernbanegade 25, Vamdrup.
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holdsvis høje impedans PA-trinet har. Dette
giver ganske vist forvrængning, men denne
er ganske uvæsentlig på senderen, hvorimod
en gentagen transformering vil kunne høres
på en god højttalerkombination.
Pi bruges til at udbalancere magnetiserin
gen af kernen i udg.transformeren. Et volt
meter sættes fra anode til anode på udgangsrørerne, og der drejes på Pi, til det viser 0.
Der kan forekomme små variationer, der
skyldes forstærkerens egenstøj. For rør et og
fasevenderen er normale, man bemærker, at
der ingen overføringsblok er mellem de to
trioder.
(fortsættes side 307)

2-meter modtager med transistorer
Af OZ6OH, Ole Hasselbalch1).
Formålet med denne modtager er at prøve
at erstatte alle rør med transistorer. Kunne
det lade sig gøre, når følgende krav blev stil
let: Der måtte kun anvendes transistorer, der
for en overkommelig pris kunne købes på det
danske marked. Modtageren skulle være så
følsom, at den, hvis det skulle være, kunne

erstatte den hjemlige stationsmodtager. Alle
komponenter skulle være af almindelige
typer. Disse krav kan opfyldes med visse
undtagelser, og jeg vil nu kort omtale de
forskellige trin. Jeg begynder bagfra og går
så fremad i sektioner.

(fortsat fra side 306)

Der er benyttet modkobling i opstillingen
for at forbedre frekvenskurven.
Dernæst ser vi på for-forstærkeren. Der er
benyttet 2 stk. ECF80. I PU-indgangen er be
nyttet et Ortofonkorrektionsled, der giver en
god basfremhævning uden at „kvæle" diskan
ten. Omskiftninger fra PU til mike sker i ano
derne for at undgå at skifte på et for „varmt"
sted. Mikrofon indgangen er vist for kul
kornsmikrofon, men en xtal-mike vil med få
ændringer kunne tilsluttes.
Tonekontrollen er bygget op om pentoden i
ECF80. Diskantkontrol sker i P2 (0,5 MOhm
med mildtpunkt) og baskontrol i P3 (1 MOhm).
Begge potmetre er lineære. P4 er volumen1)

Holmegaardsvej 6, Hillerød.

kontrol (0,5 MOhm log). Den sidste triode skal
blot give tilstrækkelig spænding til udstyring
af udgangsforstærkeren.
Opbygningen foretages bedst på 2 chassiser.
Netdel og udgangsforstærker på et (25X30
cm) og for-forstærker på et andet (20X15 cm).
De nødvendige spændinger overføres pr. multikabel, og signalet med skærmkabel. Det
hele kan bygges sammen, men man må da
tage hensyn til den næsten uundgåelige kob
ling mellem nettransformer og indgangstrans
formere.
Jeg håber, dette måtte give en og anden
den nødvendige inspiration til at varme op
under loddekolben.
Vy 73 OZ3BV, Bent.
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Lavfrekvensen består af 2 stk. OC72, der
arbejder i klasse B. Dernæst et drivertrin
med OC71 og forforstærker med OC71. Denne
enhed lader jeg ikke komme med, da jeg går
ud fra, at alle kan skaffe sådan et diagram.
Så følger detektor med OA85 og MF III
med OC45. MF II med OC45 og selvsvingende
blander med OC170. MF-dåserne er af Philips
fabrikat. MF = 450 kHz.
Så følger HF trin med OC170, der arbejder
fra 18—20 MHz. Indgangen for 144 MHz ar
bejder kun som blander. Om der virkelig er
forstærkning af 144 MHz signalet, ved jeg
ikke. En almindelig diodeblander vil nok give
samme resultat. Oscillatoren består af en

OC170, der arbejder på 42 MHz, og en tripler
med OC171.
Mange vil efter at have læst hertil sige:
Det har jeg sandelig ikke forstand på, og
transistorer er ikke til at arbejde med. De er
alt for følsomme for påvirkninger!
Jeg har dog et råd til disse tvivlere: Gør
det til en regel altid at måle strømmene i
prøveopstillingen. Jeg har altid et mA meter
siddende, så kan man almindeligvis nå at
redde transistoren, før det er for sent. Skulle
man følge Philips 13 metoder til afbrænding
af transistorer, kunne man ikke lave meget.
Bevares, rådene er gode, men der skal nu
alligevel en hel del til, før man er en transi
stor fattigere.
Hvad kan man så nå med sådan en mod
tager?
Her fra Hillerød er der hørt alle de køben
havnske stationer. 4OL og 9OR er hørt under
gode forhold, og på stavantenne kan IL og
5AB høres på fuld højttaler styrke. Som et
sidespring skal det bemærkes, at med en til
hørende transistorsender er der opnået hel
Fone-QSO fra Hillerød til Lynge. Afstanden
er ca. 15 km, og der blev brugt en 4-element
antenne. Senderen kørte med et input på 6
mW, og modtagerstationen var min egen rørmodtager efter 9R. De forskellige koblinger
er ikke svære at få til at køre. Af målein
strumenter blev der brugt et gitterdykmeter
og et mA-meter 1000Ω/V. Mere skal der ikke
til. Til slut vil jeg ønske alle dem, der går
igang med konstruktionen, god fornøjelse!
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En loddekolbeindikator.
De, der har en SS-loddekolbe, kan let og
på fuldt betryggende måde indbygge en indi
kator i selve håndtaget, så man kan se, at
den er tilsluttet. Der skal bruges en 100
kOhm modstand (V2 W), og en glimlampefat
ning Radio Parts nr. 5135 med glimlampe
med dværg-edison E 10 gevind.

Adskil skaftet og udbor den forreste af de
tre cylindriske fordybninger, der findes i den
ene halvdel, og indsæt fatningen heri, den
passer stramt. Modstanden lægges i den fir
kantede fordybning mellem de to samlemuffer, hvor netledningen er tilsluttet. Mod
standens ene trådende spændes ind i den
øverste muffe, der skal tilsluttes fasen. Den
anden trådende kan nå hen til fatningen,
hvor den loddes på en loddeøsken, der sættes
fast under møtrikken. På fatningen loddes en
stump fleksibel ledning, der klemmes fast
mellem bakeliten og metalskaftet, når kol
ben atter samles. De to ribber i håndtagets
anden del skal have den ene ende knækket
af, for at der kan blive plads til fatningen.
Loddekolben skal hvile i en jordforbundet
metalholder. Når nu stikproppen vender rig
tigt, lyser lampen, når der er tændt for kol
ben. For at sikre, at netstikket altid vender
rigtigt, kan man indskyde en trykknapafbry
der i ledningen, så stikket ikke behøver at
tages ud.
Harry Stålmann, medl. nr. 7525.

Nr.. 181. Jeg har tænkt mig at bygge Mod
tageren fra Haandbogen HB 6012, men da jeg
ikke kan lide Spolecentraler, bedes du oplyse,
om du ikke mener, at det er bedre at bygge
Modtageren med et fast 80 m Omraade, og
benytte Convertere til de øvrige Baand?
Svar. En Modtager kan jo bygges paa
mange forskellige Maader, der hver kan have
sine Fordele og Mangler. Det er muligt, at det
foreslaaede System, naar de enkelte Conver
tere hver for sig „pusles" frem til det opti
malt mulige, vil kunne give endnu bedre
Resultater end den foreliggende Modtager,
men idet jeg gaar ud fra, at Afstemningen
skal foretages med 80 m Modtageren, skal jeg
dog gøre opmærksom paa, at denne maa ind
rettes med et Dækningsomraade paa 1,7 MHz,
hvis man ønsker at kunne dække 10 m Baandet.
Nr. 182. I OZ April 1960 har 3 FL beskre
vet en CW Sender, og jeg spørger i Tilknyt
ning hertil:
1. Hvad kan jeg bruge i Stedet for 1626
ved 6,3 Volt Glødestrøm.
2. Hvor mange Vindinger skal Koblings
spolen have
3. Kan de to EL 41 uden videre erstattes
med EBL 21?
4. Kan EBL 21 som Driverrør give Styring
nok til 2 paralleltkoblede PE 06/40 paa alle
Baand?
5. Kan du fortælle mig, hvordan jeg skal
lave en Antenne til alle Baand, jeg kan faa
24 Meter Top og 10 Meter Nedføring, se ved
lagte Skitse. Hvordan sker Tilslutningen?
Svar. ad 1. Jeg vil antage at en EBL 21,
som du jo synes at have Forkærlighed for,
triodeforbundet, kan benyttes paa dette Sted.
ad 2. Du har ikke oplyst, hvilken Koblings
spole, der er Tale om, men jeg antager, du
mener Gitterspolen for 2det Rør. Da jeg ikke
selv har et Eksemplar af omspurgte Sender,
kan jeg desværre ikke tælle efter, men maaske vil en af Læserne hjælpe, og ellers er der
jo ikke andet at gøre end selv at prøve hvor
mange, der er nødvendige for at faa Styring
nok.
ad 3. Det første antagelig nok, det sidste
er jeg ikke helt sikker paa, men foreslaar
EL 83 eller EL 84.

ad 4. Jeg er bange for, at det kommer til at
knibe paa 21 og 28 MHz, maaske kan et af de
to sidstnævnte Rør lige klare det.
ad 5. Hvor der er Mulighed for det, maa en
Antenne med balanceret Fødeledning abso
lut foretrækkes. Den tilsendte Skitse, se Fig.
182 passede ikke helt i Maalestoksforhold
med de anførte Maal, men saavidt jeg kan
skønne, skulde der være Mulighed for at
anbringe en G5RV Antenne, se Nr. 166 m. fl.,
indenfor Grunden med den Placering, som
jeg har indtegnet paa Skitsen, og jeg vil fore
slaa dig at prøve denne. Med Hensyn til Til
koblingen henvises til tidligere Svar. Kan
der, som det ser ud til blive Plads til en midtpunktsfødet Zepp med en Top paa ca. 2X20
m, er denne dog at foretrække.

Nr. 183. Jeg har et Rør 5894 (QQE 06/40),
som jeg kunde tænke mig at bruge paa 20 m,
men da jeg ikke har lært ret meget Matema
tik, faar jeg ingenting ud af at regne efter
Juni og Juli 58 angaaende L/C Forholdet.
Røret skal køre push-pull med normale
Data Anode + Gitter 2 moduleret. Til Spoler
havde jeg tænkt at bruge 6 mm Kobberrør
paa 60 mm Diameter (en grøn Tuborg).
Hvor mange Vindinger skal jeg bruge, og
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hvor mange pF i henholdsvis Gitter- og Ano
dekreds?
Svar. Ifølge Rørdata skal 5894 ved den
omtalte Modulationsform have EA = 425
Volt iA = 212 mA altsaa input 90 Watt og
kunne give 63 Watt ud altsaa η = 0,7. For
den ene Halvdel af Røret kan Rb da beregnes

passer helt. Endvidere maa det erindres, at
Signalet svækkes meget, hvis PA-Kredsen
ikke er afstemt til samme Frekvens som Mod
tageren.

Fig. 184.

For begge Systemer i push-pull skal C
halveres og L fordobles, d. v. s. at hvis der
benyttes split-stator Kondensator i Anode
kredsen, skal den samlede Kapacitet i begge
Sider, incl. Rør og Traadningskapaciteter
være ca. 78 pF og L paa ca. 3,34 μH.
Denne Selvinduktion kan med de opgivne
Data faas ved at vikle 10 Vindinger og space
Spolen til ca. 90 mm Længde.
Til Gitterkredsen kan passende benyttes
en split Stator paa ca. 2 X 5 0 pF og en Selv
induktion paa ca. 5,2 μH. Da du vel næppe
har tænkt dig ogsaa at vikle denne af 6 mm
Kobberrør, kan Vikledata ikke angives, men
18—19 Vindinger paa 22 mm 0 af 1 mm
Traad spaced 0,5 mm vil antagelig kunne
passe.
Nr. 184. Kan du i Brevkassen besvare føl
gende Problem for mig: Jeg har lavet den
af dig i OZ beskrevne T-R Omskifter, men
den virker absolut ikke efter Hensigten, idet
den dæmper Signalerne paa alle Baand, saa
der intet bliver tilovers.
PA-Trinet er push-pull med Link paa Mid
ten forbundet til T-R med et ret kort Stykke
72 Ohm Coax. Naar jeg fjerner denne For
bindelse, stiger Signalet en hel Del uden
dog at blive saa kraftigt, som naar Antennen
er forbundet direkte til Modtageren. Jeg maa
lige oplyse, at jeg bruger ECC 81 som T-R
Rør.
Svar. Det havde været rart, om du ogsaa
havde oplyst hvilken af de to Typer, du har
lavet. Idet jeg gætter paa, at det er Fig. 1,
vil jeg formode, at den væsentligste Grund
er, at Modtagerens Indgangsimpedans ikke
passer til Coaxen, og at dertil muligvis kom
mer, at Linken paa PA-Spolen heller ikke
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Som et Forsøg paa at hjælpe dig og even
tuelt andre, som har haft Vanskeligheder med
at opnaa det ønskede Resultat, har jeg i Fig.
184 tegnet en Skitse af Arrangementet, som
det benyttes paa en herværende Station med
udmærket Resultat i enhver Henseende. De
anførte Længder paa Kablerne maa ikke op
fattes som kritiske, men som et Forslag til
Basis for Forsøg paa andre Stationer, og jeg
haaber, det kan hjælpe dig til at opnaa det
ønskede Resultat.
Rettelse. I September Nummeret er øverste
venstre Linie paa Pg. 236 ved Ombrydningen
blevet ombyttet med et Duplikat af „ad 3. o.
s. v.“ Linien skal lyde:
ad 2. kan jeg henvise til tidligere Svar,
Nr. 185. Jeg har syslet med Tanken om at
bygge den af 3FL beskrevne Sender i OZ
Nr. 2 1959 Side 29—33, men den beskrevne
Strømforsyning forstaar jeg ikke rigtig.
Vil du ikke forklare mig lidt om den, det
er navnlig Filteret Dr 1, C 14 og C 15, samt
Dr 2 og C 12, C 13, R 5 og R 6, jeg ikke for
staar Betydningen af.
Samtidig vil jeg gerne vide, om Rørene
6X6 og 5V4C kan erstattes med Ventiler. I
saa Fald hvilken Spænding skal disse kunne
tage?
Svar. Idet jeg henviser til Svar Nr. 100 i
59 Nr. 4 Side 76 med tilhørende Figur, hvor
du vil kunne finde Svarene paa de fleste af
dine Spørgsmaal, skal jeg tilføje, at DR 1
med C 14 og C 15 danner Filter for Anode
spændingen til de to første Rør i Senderen
samt Skærmgitterspændingen til PA-Røret.
R 3 er bleederen for denne Spænding.
Dr. 2 er som omtalt i Nr. 100 fælles for
begge Anodespændinger og optræder som
Indgangsdrossel for Filteret for PA-Røret, at
den er indskudt mellem - Ensretter og Stel,
i Stedet for som sædvanligt mellem + og Fil
terkondensatorens plus-Side betyder intet for
Virkningen i denne Henseende.

C 13 og C 14 i Serie danner Filterkonden
satoren for PA-Spændingen, og R 5 og R 6
benyttes til at dele denne ligeligt over de
to Kondensatorer for at forhindre Gennem
slag som Følge af en tilfældig uheldig Forde
ling mellem disse.
Som det fremgaar af Nr. 100 er der intet
i Vejen for at benytte Ventiler i Stedet for
Rør. Koblingen fremgaar af Fig. 100, og der
skal altsaa benyttes en Graetz-koblet Ventil,
der er beregnet efter Transformerens Yder
spænding, altsaa for mindst 650 Volt, hvis
der benyttes en Trafo af den i Artiklen om
talte Type.
Nr. 186. Vil du hjælpe mig med at finde
et Diagram over en Modtager. Det skal ikke
være en dyr en, det ligger saadan, at jeg
tilfældigvis har to gamle Modtagere med de
originale Rør til dem begge. Jeg har ogsaa
en Masse forskellige Komponenter, som jeg
vil regne med kan passe.
Rørtyperne, som jeg har, er UYIN, UM4,
UL41, UCH 42, UCH 21. Jeg har tænkt mig,
at Modtageren skal kunne tage fra 16—80
Meter og fra 194—1935 Meter, hvis det kan
lade sig gøre.
Svar. Det var ellers ikke saa lidt, din Mod
tager skulle kunne klare, i hvert Fald ikke,
hvis den ogsaa skal kunne, gøre det godt paa
Amatørbaandene, og det er vel Meningen,
ellers kan de fleste BCL-Modtagere vel nok
dække de ønskede Omraader men ikke til
Amatørbrug.
Desværre skriver du jo ikke noget om
Typerne paa de to omtalte Modtagere, saa
havde der været lidt mere at gaa ud fra, men
jeg regner med at det drejer sig om to nor
male 4½ Rørs Supere, og at der findes mere
end eet Eksemplar af hver af de nævnte Rør
typer.
Af Pladshensyn kan jeg ikke i Brevkassen
lave en hel Konstruktionsartikkel, men jeg
vil anbefale dig at studere Diagrammet for
7AQ’s Modtager i September Nummeret. De
af dig anførte Rør er jo beregnet til Serie
drift af Glødetraadene, men hvis Glødetraadene afkobles til Stel ved HF, Blander og
MF Rørene, og der eventuelt skydes Ferritperler ind over de tilsvarende Glødeledninger, skulle Modtageren ogsaa kunne blive
stabil med Serierør.
Jeg vil foreslaa, at du bruger Heptodedelen
af UCH 21 som HF-Rør, UECH 42 som Blan
der-Oscillator og endnu en UCH 21 som MFRør. Trioden i denne kan eventuelt bruges
som LF-Rør. Til Udgangen tages ULET41 og
til infinite-Detektoren og BFO kan eventuelt

benyttes 2 Stk. UM 4, idet begge Trioder i
hver af disse parallelforbindes.
Til Spoler til MB og LB Omraaderne kan
benyttes de tilsvarende fra de gamle Mod
tagere, idet de monteres i udskiftelige Rør
sokler som omtalt i Artiklen. Til disse Om
raader kan man godt springe HF-Trinet over.
Til KB Omraaderne fremstilles Spolerne
som beskrevet i Artiklen, men for at kunne
dække MB og LB Omraaderne maa Oscilla
torens
Afstemningskondensator
desværre
vælges større end i Konstruktionen. Jeg fore
slaar at benytte ca. 250 pF, der nok vil kunne
dække det meste af, hvad der ønskes hørt
paa disse Omraader, og med en tilstrækkelig
lille Paddingkondensator ogsaa vil kunne
give en taalelig Baandspredning paa Ama
tørbaandene.
Hvis der blandt Materialerne findes 2 Stk.
Togangskondensatorer paa hver ca. 2X4—
500 pF, kan den ene benyttes til Signalkred
sene som vist i Konstruktionen, og den anden,
der helst skal være af Typen „ret Linie Fre
kvens" kan da benyttes til Oscillatoren, der
da maa ændres til en Colpitts, hvorved man
slipper for Vanskeligheder med Tilbagekob
lingen paa de højere Frekvenser.
Nr. 187. Jeg haaber, De vil hjælpe mig med
at finde ud af, om der er Fejl i ovenstaaende
Diagram af en lille CW-Sender til 80 m, og
om det er de rigtige Komponentværdier. Jeg
er nemlig ikke helt sikker paa den, da den er
en Blanding af flere Diagrammer.
Svar. Af Pladshensyn har jeg ikke omteg
net dit Diagram med de fornødne Rettelser.
Af Hensyn til andre Læsere skal jeg oplyse,
at det viser en anodeafstemt Krystaloscilla
tor med 6C5 kapacitivt koblet til en EL 84
som PA med parallelfødning til et Collins
Led som Anodekreds. Nøglingen er vist imel
lem Katodemodstanden og Stel.
Følgende Rettelser maa foretages:
HF-Droslen paa 0,7 mH mellem Overfø
ringskondensatoren og PA-Gitter maa fjer
nes, ellers bliver det vist smaat med Styrin
gen til PA.
Katodekondensatoren paa 5000 pF for PA
skal forbindes direkte mellem Katode og Stel,
da Anodevekselstrømmen ellers skal passere
Nøglekontakten, hvilket absolut ikke er hel
digt.
Nøglen skal forbindes saaledes, at Armen
gaar til Stel, og Kontakten til Katodemod
standen, dette af Hensyn til Berøringsfaren.
Det maa ogsaa anbefales at parallelforbinde
Nøglen med en Modstand paa 10—20 kOhm
for at Spændingen over denne ikke skal stige
til PA’s Anodespænding med Nøglen oppe.
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Begyndersiden
Begynderstof

kan

ikke

skrives

af

en

be

gynder — for hvis man behersker stoffet, er
man ikke begynder. Det kan heller ikke
skrives af den erfarne amatør, der for længst
har glemt, hvad han havde svært ved at for
stå, da han selv var begynder. Vi vil derfor
her forsøge en tredie udvej, nemlig at lade
en

begynder

og

en

old-timer

diskutere

pro

blemerne, forhåbentlig til gavn og glæde for
begynderne, men det er jo ikke umuligt, at
også de mere viderekomne kan få udbytte
heraf.
Red.

Erik har i nogen tid interesseret sig for
radio og har nu fået lyst til at blive kort
bølgeamatør. Han har prøvet at bygge en LFforstærker og en BCL-modtagerforsats efter
et radioblad. Selv om resultatet har været
brugeligt, har Erik dog ikke været helt til
freds; der var for meget, han blot måtte lave
uden egentlig at forstå, hvad han gjorde.
Erik er så heldig at have en nabo, der er
gammel kortbølgeamatør. Ham har han be
søgt et par gange tidligere for at få hjælp til
sine første forsøg med radiopilleriet, og her
har han fået lysten til at blive sendeamatør.
Han går nu på morsekursus og har af OT
lånt nogle lærebøger, som han har studeret
ivrigt. Nu kommer Erik igen på besøg i OT’s
shack.

250 Volt Anodespænding til Oscillatoren er
„haard Kost“ for Krystallet, betydeligt min
dre skulle være tilstrækkeligt til at give
Styring nok. løvrigt er der ingen Grund til
ikke at bruge den viste Oscillatortype i Ste
det for Pierce’en, da den anodeafstemte giver
betydeligt højere output, men i Piercen kan
man iøvrigt beskytte Krystallet mod Anode
jævnspændingen ved at serieforbinde det
med en Glimmerkondensator paa f. Eks.
1000 pF.
De anførte Komponentværdier skulle iøv
rigt være passende. Eventuelt kan dog Git
terafledningen for Oscillatoren uden Skade
forøges til 100 kOhm.
Paa given Foranledning skal jeg erindre
om, at Spørgsmaal til Brevkassen skal være
forsynet med Medlemsnummer plus eventuelt
Kaldesignal. Spørgsmaal til December Num
meret bedes indsendt senest 25.-11.
73 de OZ2KP.
Spørgsmålene 188-189 og 190 følger næste gang.
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— God dag, Erik; nå, hvordan går det med
studierne?
— Det er vist alligevel for svært for mig.
Selv om jeg nok synes, jeg forstår det meste,
når jeg læser det, så vil det nu alligevel ikke
rigtig hænge ved. Det er jo også en farlig
masse, man skal lære til den tekniske prøve!
— Du skal nok få brug for det hele og
mere til! Det hænger nok også fast efterhån
den, men det hjælper nu vældigt, hvis du og
så arbejder lidt med tingene i praksis. En
passende vekselvirkning mellem teori og
praksis skal der til, teorien alene bliver let
for tør, men uden teorien får man meget lidt
ud af det.
— Ja, men så ved jeg ærlig talt ikke rigtig,
hvordan jeg skal gribe sagen an.
— Jeg synes, du skulle begynde så småt på
at bygge nogle af de apparater, du får brug
for, når du får licensen. Jeg skal nok hjælpe
dig, og når vi tager een ting ad gangen, skal
du bare se, hvor let det er. Lad mig høre en
gang, hvad har du egentlig tænkt dig at
bruge licensen til?
— Det bliver jo nok kun til en C-licens i
begyndelsen, og så er det jo faktisk kun 2
meter, der kan komme på tale.
— Du må da også bruge HF-båndene, gan
ske vist kun med 10 watt, men de kan skam
også række langt. Se her, dette QSL-kort er
fra ZL-land, og det fik jeg med mindre end
10 watt!
— Ja tak, men det er med telegrafi, og CW
er ikke noget for mig. Det går jo alt for
langsomt til, at man kan snakke teknik eller
sludre hyggeligt!
—- Hvis du synes bedst om fone, skal du
naturligvis have lov til det, men sådan set
kan du jo dårligt udtale dig derom, når du
slet ikke har prøvet CW’en; jeg husker godt,
at morseøvelser ikke er særlig spændende,
men når man først har lært det, kan man da
lige så godt bruge det til noget, og det er
skam helt forkert at tro, at man ikke kan
sludre lige så hyggeligt med CW som med
fone. Jeg har selv haft mange interessante
diskussioner med CW, men det var ganske
vist med en noget større hastighed end den,
man kan præstere lige efter at have aflagt
morseprøve. Jeg synes, du skulle prøve, og så
bliver senderen også langt lettere at lave. Det
er slet ikke så let at få en fone-sender til at
køre OK for en begynder. Den er også dyrere!
—• Jah, det var måske alligevel det bedste,
og så kan jeg jo bygge en modulator til sen
deren, når jeg får min B-licens.
—• Netop! Så må vi hellere starte med at
skaffe dig noget at lytte på, det vil også

kunne hjælpe dig med morseøvelserne. Jeg
tror, vi skal begynde med at bygge en strøm
forsyning — ensretter — til modtageren. Den
skal laves sådan, at du kan få glæde af den
til næsten alle de modtagere, du kommer til
at lave.
— Var det ikke bedre at lave modtageren
til universaldrift, så sparer jeg den dyre net
transformer, og er det alligevel ikke bedre,
at modtageren er en helhed med ensretter og
det alt sammen?
— Nu må du love mig at tage imod et godt
råd: lav ALDRIG noget, der er i direkte for
bindelse med lysnettet, hvis det på nogen
måde kan undgås. Det er for farligt, en skøn
ne dag vender stikproppen forkert, når du
skal rode i kassen med spænding på. Måske
går det godt, men alligevel —! Universalmod
tageren er almindeligst til BCL, det er ganske
rigtigt det billigste — for fabrikanten. Til
gengæld holder vekselstrømsrørene som regel
meget længere, og der er flere typer at vælge
imellem. For amatører er universaldrift kun
en nødhjælp, og når du skal til at lave sen
deren, opdager du nok, at det er særdeles
upraktisk.
Med en løs ensretter del slipper du for at
bygge en ny ensretter hver gang, du laver en
bedre modtager, og det sker nok nogle gange.
Endvidere kan samme ensretter jo bruges til
mange ting, f. eks. kan den jo trække både
en HF-modtager og en VHF-modtager, der
vel ikke skal bruges samtidig.
— Hvad med en batterimodtager, evt. med
transistorer? Den kan jo tages med på som
merferie, så var det problem løst?
— Tro du mig, det bliver både lettest og
billigst med rør, og hold du dig til veksel
strømsdrift. Så kan alt det andet komme
senere.
— OK, lad os blive ved jorden. Hvad med
den ensretter?
— Ja, først skal vi have fat i en nettrans
former, der kan give 6,3 Volt til glødetrådene,
ca. 2 Ampere, og med en vikling for et par
hundrede Volt og omkring 100 Milliampere.
Har du sådan en?
— Nej, jeg skal købe alle stumperne.
— Så vil jeg foreslå, at vi mødes igen, når
du har været til byen og købe transformeren.
Så kan vi tegne et diagram og finde ud af,
hvad du ellers behøver.
— Den er fin, tak for i dag og på gensyn.
(fortsættes i næste nummer).

Tips
Selektiv LF-forstærker.
Savner modtageren lidt ekstra selektivitet
ved CW-modtagning, kan følgende simple op
stilling være til nytte.
Ved hjælp af et fasedrej eled og variabel
medkobling bringes LF-rørets forstærkning
kraftigt i vejret på een enkelt frekvens, der
således fremhæves, medens alle andre fre
kvenser dæmpes noget. For at få medkob
ling skal fasen drejes 180° fra rørets anode
til gitteret, hvilket sker ved hjælp af 4 RC-

led, der hver drejer fasen 45°. Potentiometret
virker, når den viste afbryder er sluttet, som
en ganske normal styrkekontrol, og alle fre
kvenser forstærkes ige meget. Åbnes afbry
deren, fungerer potentiometret som tilbage
koblingskontrol. Når denne drejes op til lige
under svingningsgrænsen, fås den største
selektivitet. CW-signaler får her en ringende
klang, grundet den meget spidste selektivi
tetskurve. Det eneste, der hjælper herimod,
er at dreje kontrollen idt tilbage.
OZ7BQ.
TIPS

OZ5U har indsendt følgende diagramskitse, aer
viser en snedig måde at føde en balanceret antenne
på, når man samtidig vil have fordelene ved at be
nytte et Pi-led som tankkreds i senderen.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

☆
Lidt om slaglodning.
I OZ har der været
artikler
om
lodning,
og
for den arbejdende ama
tør
er
tinlodning
altså
ikke noget ukendt begreb. Lodning med tin er også
udmærket, når det kun drejer sig om vedhæftning
af ledninger eller lignende. Kommer det loddede
derimod ud for store påkendinger, tryk eller træk,
må andre loddemetoder benyttes. Et eksempel an
skueliggør bedre, hvad vi mener. Tager man en
ståltråd af nøjagtig en kvadratmilimeters tykkelse
og lodder enden af denne til enden af en tilsva
rende ståltråd, så vil denne nye tråd, såfremt den
er loddet med tin, kunne bære en vægt på ca. 5
kilo, og så skal lodningen endda være prima. Lod
der man derimod med kobber-sølv legeringer af
moderne
sammensætning,
så
vil
samme
ståltråd
kunne bære op til 70 kilo, hvilket ofte er mere,
end selve stålet kan holde til, hvorfor man ofte
ser, at tråden ikke brister i lodningen men i selve
materialet.
Et eksempel på nødvendigheden af andre lodde
metoder end de sædvanlig brugte fremgår af artik
len i OZ okt. „Chassiser på en anden måde“. Her er
vist nogle messingrammer, der er fastgjort på en
forplade.
Belastes
nu
disse
messingrammer
med
vægten af alle de tunge komponenter, der sædvan
ligvis anbringes på sådanne opstillinger, ja, så vil
der
i
messingrammernes
samlinger
virke
store
kræfter, hvorfor tinlodning ikke kan benyttes, kort
sagt vi må gå over til den såkaldte slaglodning.
Slaglodning er en mere vanskelig lodning end tinlodning. Der kræves meget større varme og også
mere agtpågivenhed. Men behersker man slaglod
ningens
kunst,
er
der
meget
mekanisk
arbejde
indenfor amatørarbejdet, man ikke går uden om, og
dette giver jo også adskillige glæder. Princippet
i al slaglodning er dette, at selve slagloddet eller
loddemetallet skal have en lavere smeltegrad end
den genstand, der skal loddes. Hertil kommer na
turligvis, at loddemidlet skal kunne legere sig i
loddestedet med det materiale, der skal loddes.
Bruger man f. eks. et slaglod bestående af 84 %
kobber og 16 “/o zink, der har en smeltetemperatur
af 750 grader, vil dette være fortrinligt til sammen
lodninger af rørforbindelser, idet stålet jo har en
smeltetemperatur på 1500 grader, men også et slag
lod af rent kobber kunne benyttes med sin smelte
temperatur på 900 grader, men varme koster jo
også penge, og det er billigere at arbejde med en
temperatur på 750 grader. Man ser også, at man
f. eks. ikke kan slaglodde guld med rent kobber,
thi guld smelter også ved ca. 900 grader. Her må
man så gribe til andre foranstaltninger, idet man
legerer kobber med sølv og får smeltetemperaturer
på omkring 700 grader.
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Det ses af det foregående, at vi til slaglodning
behøver helt andre temperaturer end til tinlodnin
gens ca. 180 grader, og det er grunden til, at så få
bruger denne form for lodning.
Nu er det jo imidlertid sådan, at de fleste både
i by og på
land har adgang til bygas eller flaskegas,
og så erder i virkeligheden gode muligheder, og
vi skal se på, hvordan apparaturet indrettes.
Pig. 1 viser princippet for den almin
delige
Bunsenbrænder,
som
vi
alle
kender. Gasrøret a sender gassen ud i
rummet b, og luften trækkes ind for
neden
på
grund
af
injektorvirkning.
Man kan regulere forneden ved at
skrue en kegle ind og ud, eller ved at
dreje på en ring, der er forsynet med
lufthuller. I fig. 2 ses en praktisk loddepistol, idet foden er afskruet, og et
håndtag er sat i stedet.
For at kunne slaglodde, er et flus
middel nødvendigt, og dette er borax.
Med loddepisol og borax er vi klar til
at slaglodde og vælger som eksempel
rammen af vinkelmessing. Først skal
alle flader og fuger gøres metallisk
rene ved filing, smergling o. s. v. Kun
når vi er helt fri for oxydlag, farveog fedtlag, opnås det gode resultat.
Hjørnerne, der er skåret i smig, og
som skal loddes, lægges på et plant
underlag, som skal være ildfast, en
sten f. eks. Man bør ved hjælp af
spændeskruer
uden
for
svejsestedet
sørge for, at tingene ligger fast.
Nu tager, man sin brænder og vender
Fip. 1.
den
mod
loddestedet.
Messinget
be
gynder at blive mørkfarvet, og vi kan
så overdrysse loddestedet med borax.
Efter nogen tids forløb får varmen boraxet til at
smelte, og til sidst bliver boraxet ligesom lysende.
Så er det på tide at komme slagloddet på loddeste
det, og snart begynder det at flyde og løbe ud i alle
kroge. Når man har sikret sig, at der er tilstrække
ligt med slaglod på genstanden, og den er flydt
helt ud, er lodningen færdig. Når tingene er blevet
lidt afkølede, tages de ud og sættes under vand
hanen. Flusmidlet løsner sig godt på dette tids
punkt, og der står kun tilbage at affile det loddede
sted.

Slaglod kan købes i stænger og strimler.
I de sidste år er der kommet en hel række lege
ringer på markedet, der under navne som Castolin,
UTP etc., er i besiddelse af mange gode egenska
ber. Nogle af disse er legeret med sølv i så høj
grad, at prisen er oppe i skyerne. Det vil dog være
naturligt at nøjes med det almindelige gammeldags
messingslaglod.
OZ6PA.

Hjemmelavede skilte.
Inspireret af en artikel for kort tid siden om
„finish" i form af lakering af kabinetter m. m. af
6PA vil jeg i tilslutning hertil gerne sige et par ord
om,
hvordan
vi
efter
lakeringen
fortsætter
„finishen" ved fremstilling af skiltene.
Langt de fleste af vore apparater behøver skilte
af en eller anden art, og vi kan hurtigt blive enige
om, at et stykke håndskrevet klæbestrimmel under
de forskellige kontroller just ikke pynter på for
pladen, især ikke, hvis vi har ofret en ovnlakering
efter OZ6PA’s artikel.
Jeg fremstiller mine skilte fotografisk på følgende
måde:
På
kalkerpapir
(smørrebrødspapir
kan
til
nød
anvendes) tegnes skiltet med tusch. Bogstaver og
tal skrives i skabelon f. eks. „normograf nr. 5“ med
en rørpen, som passer til skabelonens bogstavbred
de. (Normograf med tilhørende pen fås hos bog
handlere og forretninger med tegnerekvisitter). En
lidt tykkere pen kan anvendes til indramning eller
understregning af det tegnede eller skrevne. Vores
lille tegning lægges nu ovenpå hindesiden af et
stykke extrahårdt kopipapir. De to stykker kan
holdes sammen af et par glasplader. 20X25 cm vil
være tilstrækkeligt til de fleste formål. Fotopapiret
belyses nu gemmen vor tegning nogle få sekunder
i een meters afstand fra en 25 Watts pære. Efter
et par forsøg vil det kunne lykkes at finde en be
lysningstid, der bevirker, at skiltet efter fremkal
delsen fremtræder med en nydelig hvid skrift på
en kulsort baggrund. Fremkaldelsen foregår på to
minutter i en normal papirfremkalder. Man kan
under fremkaldelsen og den påfølgende fixering an
vende en orangefarvet 25 Watt pære til svag in
direkte belysning. Fixeringen foregår i 10 minutter
i en opløsning af fixersalt, hvorefter skiltet ud
vandes en times tid i rindende vand for derpå at
lægges til tørre. Skiltene klippes til i størrelse og
limes på forpladen med f. eks. en kontaktlim som
„Plim".
En fordel ved denne fremgangsmåde er også, at
hvert af de tegnede skilte kan anvendes til mange
kopier, som bliver fulkommen ens. Som papir kan
anbefales Leonar Leigrano 139EH, der giver en
nydelig overflade i forbindelse med en fremkalder
som f. eks. Cobrol, der faas i koncentreret opløs
ning.
Jeg behøver vel ikke at sige, at man med samme
fremgangsmåde kan lave sine egne QSL-kort, jule
kort og meget andet morsomt.
OZ5WO.
Forsølvning af spoler.
Køb en halv flaske rygende salpetersyre (pas på,
den er ikke til at spøge med) og få hos en fotograf
en stor flaske brugt fixerbad, hvori der har været
mange film og billeder, så den indeholder meget
bromsølv. Tag 3 tomme konservesdåser og kog dem
ud, så de er helt rene. Resten foretager man i går
den eller haven iført overtrækstøj og et par gamle
handsker. Få fat i 3 gode, lange pinde med en krog
i enden, så du kan fiske spolerne op af dåserne og
flytte dem fra den ene til den anden.
Syren hældes i den første dåse, den anden fyldes
med vand, og den tredie indeholder fixeren. Spo
lerne holdes i syren et par minutter, så man er
sikker på at få ætset kobbertråden helt ren. Så
fiskes de op med pind nr, 2 og skylles godt i det
rene vand. Med pind nr. 3 kommer man spolerne

over i fixerbadet, hvor de bevæges
kan se, at sølvet hænger godt ved.

flittigt,

til

man

OZ5U, Feter.
Luftkondensatorer i „Plasticalderen“!
Under dette motto gives herved en afgjort lille
men efter indvundne erfaringer god fidus videre.
Først lidt om baggrunden for dens anvendelse: Som
utallige andre gik jeg for ikke så længe siden
igang med „alle tiders VFO"!! Som udgangspunkt
for dette iøvrigt velmente projekt brugte jeg ar
tiklerne i OZ dec. 58 - jan. 60 af OZ6NF om VACKAR oscillatoren. I denne, som i alle andre oscil
latorer, anvendes et fåtal komponenter, om hvilke
man kan sige, at de har afgørende indflydelse på
stabiliteten.
Først
og
fremmest
komponenterne
i
selve svingningskredsen er dem, hvorom interessen
samler sig. Spolen var keramisk, med sølvtråd ned
fældet i riller, så på dette felt regnede jeg at have
sikret mig næsten 100 “/o.
Som tankkapacitet anvendtes de bedste SILVERMICA kondensatorer, der kunne opspores på mar
kedet. Tilbage var kun 2 komponenter, som havde
interesse,
nemlig
drejekondensatoren
og
en
fast
luft-do. Som variabel blev udvalgt en tysk med
fræsede pladesæt, og læg nu mærke: indkapslet.
Den faste luftkondenser var også på lager, men den
var uindkapslet. Alt blev monteret stift og så hen
sigtsmæsigt, som forholdene med rimelighed tillod,
og resultatet blev egentligt også tåleligt, men dog
ikke bedre, end at nogen drift kunne konstateres
med „stød" på kommercielle sendere i toppen af
15-meter båndet. Imidlertid var resultatet som sagt
tåleligt, og der gik efter den./kraftpræstation, det
vitterligt er at samle sig til en ny VFO, endnu
nogle måneder, før jeg en tilfældig dag i mit lille
Shack anstiftede et forsøg med et stykke FLEX som
pusterør. Ved denne afslørende, prøve viste det sig,
at alle komponenter, u n d t a g e n
den uindkaps
lede luftkondenser var ufølsomme for min hede
ånde! Få sekunder efter begyndte min ellers træge
opfindsomhed endelig at virke lidt. Ned i YL’s
køkkenskuffe
efter
en
passende
plastikpose,
som
findes der i større antal og udvalg! Op til den var
me loddekolbe, ud med kondenseren, på med posen,
der klippes til og lukkes tæt, atter kom konden
satoren på plads, og pusterøret frem. Resultatet
forbavsede mig mest, fordi løsningen var så simpel.
Virkningen af varme luftstrømme fra rør m. m.
får nu først indvirkning på min VFO, når jeg for
længst har slukket for ensretterne, og det interesse
rer mig nu mindre
73 es god Luck de OZ7JQ/Jørgen.
HF-effekttransistoren på vej!
Motorola
i
USA
har
påbegyndt
serieproduktion
af en ny type transistor, der kan give en halv Watt
output ved 160 MHz, typebetegnelsen er 2N1561 og
2N1562. Der er tale om en såkaldt Mesa-transistor,
og max. kollektorstrøm er 0,5 A, kollektortabet ma
andrage 3 W ved 25° C, når der sørges for god
varmeafledning. Hvad siger 2-meter klubben?
HF-transistor for høj effekt.
En strømforstærkningsfaktor på 45 ved 1 A kol
lektorstrøm er opnået i området op til 4—6 MHz
med en ny NPN-siliciumtransistor type 2N1660 fra
Raytheon Co. Det er hermed muligt at opnå 85 Watt
output i temperaturområdet - 65 til + 200° C.
Desværre vil det nok vare lidt, før den kan købes
i butikkerne herhjemme.
(Electronics Juni 1960).
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Vi blader tilbage

...

OZ, 2. årg., nr. 11 en mærkelig forbindelse
havde jeg forleden aften, jeg sad og lyttede og
hørte da pludselig en OZ kalde mig med nøgle,
en nydelig T 9 tone, r 7—8 —- det var OZ1W.
Jeg studsede, for jeg vidste, at hans station lå
skilt ad i stumper og stykker, så det var lidt
mystisk! Det viste sig at være hans modtager,
der fungerede som sender med nøglen i anten
nen! Signalerne var meget kraftige og fine, og
på opfordring skiftede han til Fone, og det gik
også udmærket, til sidst var han r 8 med fin
tone!
OZ3H.
2. årg., nr. 12. Mere om margarinebøtten. Mod
tageren er en Reinartz 0-V-1. Forpladen er af
krydsfiner
og
kassen
en
margarinebøtte.
Det
fortjener at bemærkes, at kun lampen er ny i
denne
modtager.
Kondensatorerne
er
gamle
500
cm, hvor pladerne er pillet ud, til de ikke slæbte
på mere! og de opnåede en passende lav kapaci
tet.
Mange
kortbølgeamatører
vilde
forbavses,
hvis de anede, at så lidt kunne gøre det, og dog
har jeg i februar måned haft 94 QSO.
OZ8A.
3.
årg.,
nr.
1.
Hongkong-amatørerne
beklager
sig over, at den lokale dollar er faldet så stærkt
i kurs. De overvejer, om man ikke kan trykke
kaldesignal på dem og benytte dem som QSLkort.

masse. Alt hvad han kommer i nærheden af, der
minder om kvarts, kan bruges, og vi råder be
brillede medmennesker til at gå i en stor bue
uden om OZ7T.
3. årg., nr. 5. Nyt fra Odense. Der findes for
øjeblikket
7
senderamatører
i
Odense,
nemlig
7EH, 5YL, 7K, 5X, 2P, 5M og 7DV. — dog er kun

3 licenserede endnu!!
3. årg., nr. 6: . . . . mit kaldesignal var den gang
OZ7KW. Under dette Call arbejdede jeg i godt
et år og havde hele Europa fint FM og AU. Så
kom den tid, da alle stationer, som satte virkelig
pris på en god tone, først OZ7WH og 7T, fik
krystalstyring
i
stedet
for
gitterkondensator.
Re
sultatet udeblev heller ikke, den ene tT rapport
efter den anden indgik i min Log, nu manglede
blot den store energi — den kom — 50 Watt —
og så — QRT — politi — statstelegraf! Jeg vil
anbefale
mine
ulicenserede
kolleger
at
stoppe
straks for at undgå den skærsild, jeg måtte igen
nem — det er den værste omgang, jeg har været
ude f o r . . . .
3. årg., nr. 7: . . . . i 1929 blev senderen bygget
om til Push Pull Armstrong. Energien blev sat
op til ca. 25 Watt, og der blev indbygget Heising
modulation. Ud over en noget bedre modulation
gav denne sender imidlertid ikke mere end den
gamle, den levede dog omtrent 2 år, forresten
en
periode,
hvor
jeg
på
Grund
af
BCL-QRM
(Krystalapparater) ikke var meget aktiv. Kry
stalapparaternes
tid
er
nu
heldigvis
forbi
i
Svendborg, og jeg kan på 20 og 40 meter arbejde
uden at forstyrre radiofonilytterne.
OZ1W.
3.
årg., nr. 7. Kortbølgesammenkomsterne i
København lader til at være noget af det rigtige.
Skønt forholdene mildest talt var elendige, havde
jeg fuldt hus på hybelen den sidste fredag i sep
tember.
De fem siddepladser var hurtigt besat,
og de otte ståpladser måtte fordeles på 12—14
par fødder, hvorefter man blev enig om ikke at
foretage
pludselige
bevægelser,
der
kunne
have
skæbnesvangre
følger
for
gulvets
bæreevne.
—
Næste sammenkomst bliver fredag den 30. okto
ber, kl. 20. Adressen er Helmer Petersen, Øster
brogade 21, 4. sal. Venlgst ring to gange!!!

OZ5AG

Sådan ser han ud,
manden i den anden ende
af »tråden«,
Ganske vist er her ikke meget komfortabelt, men
skidt med det, her er jo knippel antenneforhold.
3. årg., nr. 3. OZ7T er et geni på krystalslib
ningens område. Han sliber — og man fristes
til at sige fabrikerer -— 80 meter krystaller en
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OY2H - Hans
THORSHAVN

Læserne skriver:
Kære formand!
Gunden til denne epistel er, at jeg nu har mod
taget så mange QSL-kort til en forkert OZ2BB, som
er et eller andet sted i Danmark, og som hovedsagelig
kører med CW, at der må gøres noget.
Forgæves har jeg lyttet efter ham, men det håb,
at få en forbindelse med „mig selv“, er desværre
ikke gået i opfyldelse. Det plejer ellers at hjælpe
ret godt med en sådan forbindelse. De kort, som
jeg indtil nu har fået, stammer blandt andet fra
QSOer den 6. og 7. juli, 11. august og 4. og 21. sept.
Manden hedder skiftevis John og Bob, og et enkelt
kort siger, han bor i København. Bortset fra en
enkelt QSO på 7 Mc er alle QSOerne på 14 Mc.
Jeg ved ikke, hvordan man griber sådan en sag
an og hører gerne din mening.
Med venlig hilsen

skyld i, at der kommer forbedringer frem, som
forøvrigt også I, der kun har CW-interessen, nyder
godt af. Det er blandt andet den, som sidder og
snakker med Petersen og Sørensen, og som bestan
dig er på jagt efter et eller andet, der kan gøres
bedre. Og alle har jo været i gang med nøglen, før
de kunne få licensen. Man sorterer bare fra bag
efter, og da det er en hobby, vil man jo uvilkårligt
kaste sig over det, der interesserer en mest. Jeg er
også temmelig sikker på, at der ikke er nogen, der
vil se skævt til dig, hvis du fik lov at køre med
500 W (som en påskønnelse for dygtig telegrafe
ring), hvis bare du så ikke lagde dig „oven i“ en af
os andre med 50 W. Jeg går ud fra, at dit indlæg
bare er skrevet i et øjebliks ungdommelig begej
string over at mestre nøglen, og det er da også rart
at vide, at der er en OZ-mand, der kan repræsen
tere os herhjemme udadtil på CW. Husk det er
vores hobby og vore interesser, og vi vil gerne have
lov at dyrke den uden at blive betegnet som indi
vider, men sidder og bliver flove over.

2BB (den rigtige i Skive)

73 de 4ME.

N. Chr. Bro, Bystrup.

Læserbrev
Kære 2BB!
I regelen hjælper det at informere andre ama
tører om sagen, der er altid nogle, der ved lidt
om, hvem synderen er, eller som lytter sig frem til
et resultat, og da det er en snavset metode at
misbruge
andres
kaldesignal,
lægger
amatørerne
ikke fingrene imellem. Resultatet bliver gerne, at
både navn og adresse før eller senere tilgår hoved
bestyrelsen.
Ud fra disse betragtninger har jeg tilladt mig at
offentliggøre dit brev.
Med venlig hilsen
6PA.
Dear OZ6PA.
As editor of „OZ“, eould you piease do me a
small favour?
I have just spent a very enjoyable holiday in
Denmark staying as the guest of OZ5S and XYL.
I would be very gratefull if you could insert a
small „thank you“ in „OZ“ magazine, from my wife
and myself to Mr. and Mrs. Johansen (GZ5S) and
to all OZ hams especially 7BZ, 6NF, 5ZZ, 4FF,
5RM, 7BQ for their hospitality and welcomes.
We very much enjoyed our stay in Copenhagen
and in return we would like to welcome any
visiting OZ hams in this island.
With many thanks and 73
Eric S. Clapman, GC2FMV.
Kære 4FF.
Er du sikker på, at du mente det sådan, som du
skrev i dit indlæg i OZ i oktober? Forhåbentlig
ikke. Den danske samling af amatører skulle dog
vist ellers være en temmelig tolerant lille del af
befolkningen. Det er aldrig godt, når man ikke kan
tolerere, at andre er af interesser, der ikke harmo
nerer med ens egne. Mon du kender tilfredsstillel
sen ved at føle, at man har gjort et godt stykke
konstruktivt
arbejde?
Har
du
nogensinde
tænkt
på, at det også kunne være spændende at se, hvor
langt man kunne række med fone (og med bare
50 W?) Ved du, hvad det vil sige at få en modula
tion perfekt? Ved du, hvem der for en stor del er

Jeg har i længere tid været irriteret over en ting
angående OZ’s redaktion, som skulle kunne lade
sig rette. Det er indsendelsesfristen for „DX-jægeren“, der forøvrigt ledes udmærket af 5S. Den nor
male indsendelsesfrist for stof til OZ er den 1. i
måneden,
men
stof
til
„DX-jægeren“
skal
være
inde allerede den 26. Herved går der mindst 3 uger
fra DX-nyhedernes opsamling til man kan erfare
og udnytte dem, og som pramis viser, er de fleste
så forældede og altså værdiløse. Desuden afskæres
DX-nyheder fra dagene efter den 26. OZ’s læsere,
ihvertfald indtil de også er blevet værdiløse. —
Når nu værdien af „DX-jægeren“s stof står og fal
der med dets aktualitet, kunne man så ikke ud
skyde fristen for dets meddelelse til 5S til den 5. i
måneden? Så var der en chance for, at HC8- og
VQ9-stationerne stadig var QRV, når man læste om
dem i OZ, i stedet for at man blot ser, hvad man
gik glip af!
Burde forresten rapporterne i „DX-jægeren“ ikke
være rapporter over hørte (wrkd) DX, for at andre
kan få en chance for at QSO dem? Det ville vist
ofte hjælpe med DX-stationens QRG og QRT. —
Men forøvrigt er disse rapporter ret lærerige. Jeg
har således gentagne gange set, at på 80 og 40 er
condx så dårlige, at SP og DL er DX! Eller hw?
Og må jeg så, i hvert fald delvis, slutte mig til
Karstens/4FF kritik. Jeg har i de senere aftener
gentagne talt stationernes antal på 80, og i snit
talte jeg 22 CW og 4 fone stns. For OZ: Nul CW
og een fone stn. På 40 er foneaktiviteten nærmest
nul, men CW aktiviteten god (13 stns). På 20 var
der også ca. 20 CW stns, men 11 fonestns. Heraf må
sluttes det allerede kendte, at hovedparten af ama
tørtrafikken afvikles på CW. På dette grundlag
virker det beskæmmende, at kun ca. 5 pro mille
af OZ’s licenserede amatører er aktive på CW. Er
alle I andre for dovne til at vedligeholde telegra
fien, eller bange for at bruge den? Så bare få sving
i nøglen; der køres speed 40 såvel som 200 på alle
bånd. Og når man beder om det, vil enhver af jeres
medamatører QRS for at hjælpe jer. De har alle
kørt speed 40 engang.
Vy 73 es gd luck på CW.
OZ6NF.

317

Stikordregister til håndbogen.
Den nys udkomne, iøvrigt udmærkede håndbog
har en meget beklagelig mangel, nemlig et stik
ordsregister. For den erfarne amatør er dette måske
slet ikke noget særlig stort problem, idet han på
forhånd er klar over, hvor i håndbogen man finder
de forskellige for ham aktuelle problemer omtalt,
hvorimod den nye mand ofte må tilbringe megen
unødvendig tid med at lede efter en omtale af sine
problemer under flere forskellige afsnit og måske
endda forgæves.
Så godt som alle håndbøger indeholder ganske
naturligt et sådant register, og jeg er bange for, at
håndbogsredaktionen i et ellers prisværdigt forsøg
på at billiggøre udgaven har overset de ulemper,
manglen af registret byder mange nye folk. Jeg
beder
indtrængende
hovedbestyrelsen
forstå
dette
og tillader mig at foreslå, at denne foranlediger
udgivet
et
supplement
indeholdende
det
ønskede
register — meget gerne i en billig hefteform evt.
stencileret. Vær overbevist om at det ville glæde
mange amatører — specielt de lidt mindre erfarne,
og det er vel i første omgang disse, der søger hjælp
i håndbogen, når et problem melder sig.
Vy 73 OZ6SA, S. A. Petersen.

Der blev forlangt nye valg og en stemmeseddel uden
navnetallon og uden kredsinddeling og fri adgang
til OZ’s spalter for læserbreve.
Formanden ville gerne have generalforsamlingens
mening om dette brev. Nu måtte der skaffes ro om
valget og om denne sag i det hele taget. I de sidste
2 år har vi fået adskillige breve og anmodninger
om dette, nu må det høre op.
2KH bad forsamlingen ikke tage dette for høj
tideligt og ikke tænke for slemt om disse unge men
nesker; det måtte jo være uvidenhed, og det var
ikke egnet til at komme i OZ. Foreslog at gå videre
med dagsordenen.
4M, der er modtager af stemmesedlerne, udtalte,
at han måtte opfatte protesten som et mistillids
votum til ham. Generalforsamlingen skal tage be
stemmelse om, hvorvidt der skal foretages omvalg,
og skal der ikke det, ville 4M have en gendrivelse
af udtalelsen om stemmesedlerne.
9SH oplæste en udtalelse: Idet gf. udtaler sin
fulde tillid til, at valget af HB-medlemmer i enhver
henseende foregår i fuld hemmelighed, afviser gf.
den indsendte protest og går over til næste punkt
på dagsordenen.
Protesten blev afvist med alle stemmer imod 1.
Dirigenten forespurgte OZ4M, om det var til
fredsstillende oprejsning, det var det.

EDR’s Generalforsamling
fortsat fra okt. OZ.
Kassererens beretning.
3FM forklarede for GF-deltagere tilstedeværelsen
af det omdelte regnskab. I OZ august var regnska
bet trykt, men der havde indsneget sig nogle småfejl på trykkeriet, og for at kassereren ikke skulle
få skyld for dette, havde trykkeriet tilsendt det om
delte regnskab u. beregning.
Regnskabet var ellers fint i år; håndbogen havde
selvfølgelig sin del heri, men indtægterne viste en
god stigning; de er på godt 8000 kr., og indtægterne
uden håndbogen er på 74.629 kr. Udgifterne også
uden håndbogen er budgetteret med et overskud
på 1000 kr., men der er ca. 4000 kr., så det har holdt
så nogenlunde. Udgifterne til OZ er blevet større,
og oplaget har været noget større, gennemsnittet af
sideantallet har været 36,6 i år imod 27,4 sidste år,
ca. 6 sider større; der blev trykt 891.100 i 1959,
i år er der blevet trykt 1.112.000 sider, og så vil ud
gifterne stige væsentligt. (Vi henviser i øvrigt til
august nr. af OZ). Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
Resultatet af hovedbestyrelsesvalget.
OZ3TM oplæste resultaterne.
Kreds 1. OZ2AF 52 st., OZ2KP 140 st., OZ4AO
96 st., OZ5RO 136 st., OZ7EU 116 st.
Kreds 2. OZ2MI 64 st., OZ2PU 23 st., OZ3Y 51 st.,
OZ5GB 61 st.,
OZ7ZN 27 st.
Kreds 3. OZ6RL 37 st.,
OZ8LD 12 st.
Kreds 4. OZ2KH 129 st., OZ3FM 210 st., OZ6AE
107 st., OZ8JM 129 st., OZ9SH 119 st.
Der indkom i alt 666 stemmesedler, hvoraf 4
blanke, 3 ugyldige (29 stemmesedler, hvor kuponen
var foldet ind i sedlen, så kan man ikke kontrollere
medlems nr.).
6PA fik ordet for at oplæse en protest. Flere
navngivne medlemmer havde sendt et brev til 6PA
med krav
om, at valget blev kendt ugyldigt, idet
man, når
kuponen rives af, kunne se,
hvem der
havde semt. (Det viser sig ikke at være rigtigt).
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Indkomne forslag.
4WR havde indsendt forslag om, at generalfor
samlingen flyttedes til en anden søndag, idet den
tredie søndag i september var skandinavisk testdag.
4WR motiverede sit forslag med, at der jo nok
skulle være traditioner, men at de jo ikke måtte
være til gene for foreningen; at det var vedtaget
i et HB-møde i foråret, uden dog at være meddelt
i OZ, kunne vel ikke stå i vejen for forslaget.
3TM kunne ikke gå med til et sådant forslags gen
nemførelse, idet der da ikke kunne blive tid til at
tælle stemmesedlerne op før gf., især når det blev
den anden søndag i september, og det var jo rart
at have en bestemt dag at gå efter.
6PA: Der er mange hensyn at tage i et sådant
spørgsmål, derfor har vi bestemt, at den tredie søn
dag er den bedste for EDRs gf., så må de, der er
interesseret i vort arbejde, huske den søndag, og det
kan nemmest lade-sig gøre, når man har en bestamt
søndag hvert år. Den skandinaviske test har bestemt
denne dag for kun ca. 1 år siden, så det er vel kun
rimeligt, at testen viger for EDR.
Forslaget blev forkastet med 50 stemmer imod 19.
4WR havde ligeledes indsendt et forslag om, at
formændene skulle have rejsen til EDRs general
forsamling betalt af landsforeningen.
4WR motiverede forslaget med, at der ikke var
det rette samarbejde mellem afdelingerne og EDRs
HB, det kunne blive bedre, hvis formændene havde
mulighed for at rejse til gf. uden at tænke på
økonomien.
5GB havde meget imod, at der var noget, der hed
skal gøre sådan eller sådan, resultatet ville bare
blive, at der blev oprettet en masse afd. med få
medlemmer; det kunne ikke være et forslag, man
kunne stemme for.
3Y kunne ikke indse, at der var nogen særlig
fordel ved at betale formandsrejser. Pengene skal
jo betales af medlemmerne, om de kommer fra en
lokal afd., eller de kommer fra EDRs kasserer, pen
gene skal indbetales under alle omstændigheder.
4RU kunne heller ikke gå med til forslaget. I
Horsens afd. betalte afdelingen de rejser, der var

nødvendige,
enten
det
var
til
København
eller
Aarhus.
6PA oplæste et brev fra et medlem ansat ved
statsbanerne, han havde regnet alle rejser ud, og
hvad det ville koste EDR at betale formandsrejser,
ca. 1900 kr. Da forslaget blev sat til afstemning,
viste det sig, at meget få stemte for, medens en
stor majoritet stemte imod, at EDR betalte for
mandsrejser.
Dirigenten
oplæste
næste
indsendte
forslag
(se
august nr. af OZ side 212, ændring af § 11 og 12).
OZ7ZN klarlagde forslaget, der gik ud på, at
EDRs generalforsamling skulle vedtage, at man ikke
mere valgte EDRs formand på gf., men i stedet går
over til at vælge ham ved urafstemning ligesom de
øvrige bestyrelsesmedlemmer. 7ZN mente ikke, en
generalforsamling
kunne give et fuldgyldigt bevis
for medlemmernes ønske med hensyn til formands
mandatet.
2KP kunne stemme for dette forslag, selv om
der skulle lægges mærke til et par småfejl i
§ 12 3 tredie punktum, hvor der stod, at medlem
mer kunne opføre lige så mange emner, som den
pågældende kreds kunne tilkomme; det er jo ikke
rigtigt, idet det er emner, som er indsendt og trykt
på stemmesedlen. Det måtte jo være rart for en
formand at sidde i bestyrelsen med et større stem
metal frem for at sidde med det mindste.
81 syntes, at det forslag var debatteret nok i EDR,
og generalforsamlingen har før taget stilling til
dette forslag og stemt det ned. Jeg vil foreslå, at vi
gør det igen; den form, vi har nu, er der skabt tra
dition for, og det har den fordel, at vi kan se, hvem
vi stemmer på, og de, der møder op på generalfor
samlingen og tager del i forhandlingerne, er de
rette til at vælge formanden.
OZ2KH studsede lidt over et saadant forslag; det
er ikke den rette måde at vælge en formand på bare
at skrive paa et stykke papir og mange gange ikke
kende manden eller hans kvalifikationer, selv efter
evt. omtale i OZ, så kunne man lige så godt og
næsten
bedre
vælge
formanden
af
bestyrelsens
midte. 2KH ville stemme imod forslaget.
7GL udtalte, at hvis det forslag blev vedtaget,
fratog
man
generalforsamlingen
dens
kompetence,
og der står i § 11, at foreningens højeste myndighed
er generalforsamlingen; så kan den vel også få lov
til at bestemme, hvem der skal være formand. 7GL
kunne ikke stemme for forslaget.
6PA sagde, at det ikke var morsomt at blive valgt
som formand paa en generalforsamling, for der vil
altid være kliker, der vil forsøge at vælte forman
den, det er heller ikke morsomt at blive valgt af
hovedbestyrelsen
alene.
Formandens
stemme
kan
være den afgørende i en afstemning i HB, det kan
jeg tale med om.
6PA pointerede, at det netop for ham ville være
en fordel at blive valgt ved urafstemning, for så
ville han først sidde rigtigt fast; det er jo sådan,
at en, der skriver meget og taler med de mange
medlemmer, har store chancer for at blive valgt
netop til formand, men 6PA ville ikke anbefale, at
forslaget blev vedtaget. Tænk på alle de forslag,
der ville komme, tænk over, hvad det kunne føre
med sig, en liste så lang med emner fra alle byer
i landet, tænk på de ord, der stod på en stemme
seddel: „Jeg kender jo ikke disse mennesker". Der
vil kunne dannes kliker, som kunne bestemme over
alle os andre. Men jeg overlader det iøvrigt til
generalforsamlingen at tage bestemmelsen.

3FM udtalte, at man i provinsen havde diskuteret
dette punkt om formandsvalg, og hvis dette bliver
vedtaget i år, vil vi lige så sikkert komme med et
modforslag til næste år, så den gamle ordning kom
mer igen.
3Y kunne stemme for forslaget. Vi må jo tænke
på, at det er en meget lille del af medlemmerne,
der her er mødt op, det skyldes ikke manglende
interesse, men i høj grad økonomiske grunde, bl. a.
i de mindre afdelinger.
2MI: Det er meget svært at tage stilling til dette
forslag, men én ting må vi være enige om, at for
mandsvalget skal være skriftligt, så ikke nogen på
virker andre ved at vise, hvad der bliver stemt. 2MI
ville dog mene, at den gamle ordning var den bed
ste og den, hvor der blev retfærdigst valgt.
1EL kunne ikke se, at der var anført tilstrække
ligt fra forslagsstillernes side til, at der virkelig
skulle være grund til at lave om på valget. Det, at
der skulle være almindeligt at vælge formand ved
urafstemning, er ikke rigtigt. De allerfleste forenin
ger afgør det på selve generalforsamlingen.
2KP mindede om, at det ville blive 1/22 af med
lemmerne, som ville bestemme, hvem der skulle
være formand for EDR, denne fejl kan rettes nu
ved at stemme for forslaget.
4M kunne ikke indse, at det med rejse til general
forsamlingen var noget problem, da der her i dag
var overtal af medlemmer fra provinsen. Køben
havnerne er ikke særlig stærkt repræsenteret, og
det må vel være den billigste vej at køre. Det har
altid været mig en glæde først at skælde formanden
ud eller kritisere og så vælge ham bagefter, det må
I ikke tage fra mig, udtalte, OZ4M.
9SH ville gerne have sig frabedt udtalelsen fra
2KP om, at Horsens afd. kunne få fribefordring hos
3FM. Vi i afdelingen betaler af vor egen kasse og
får ikke en øre fra EDR.
2KP replicerede denne udtalelse med at sige, at
han ikke mente, EDR skulle betale, men at han
forudså, at alle fra Horsens til næste år i Odense
ville møde op for at stemme på et evt. forslag fra
provinsen.
Medens der blev ventet på afstemningsresultatet,
gik man over til at diskutere region 1, om EDR
stadig skulle være med til at betale ca. 1000 kr. om
året.
4RU kunne kun gå med til medlemsskabet på den
betingelse, at der blev fremlagt regnskab og refe
rater fra møderne; lignende udtalelser blev fremsat
af 6I, 5GB og 3Y; OZ8I bad om at få et konkret
forslag fremsat, som der så kunne stemmes om. Di
rigenten foreslog, at 8I selv formulerede et forslag.
3TM havde nu resultatet af afstemningen om det
indsendte forslag; at vælge formand ved urafstem
ning. Det blev forkastet med 88 imod, 21 for og
3 blanke.
7WH efterlyste, hvad vi fik for de penge, vi ind
sendte til region 1.
6PA redegjorde endnu en gang for region l’s
arbejde, som EDRs HB ikke kunne goutere; der blev
samlet penge sammen til en rejse til Amerika, og
så blev det kun til Schweiz; nu har man lige ved
taget i Folkstone, at nu skal der fortsættes 3 år til.
Vi i EDRs hovedbestyrelse kan ikke indse nytten
af at blive ved med at samle penge sammen, når
der ikke foreligger opgaver. Vi vil ikke ud af det
internationale samarbejde, men vi vil se regnskab,
og vi vil ikke være sat udenfor, når vi betaler til
dette arbejde.
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5GB ville stadig holde på, at det ikke var godt
at bryde med region 1. Vi måtte tænke på, at selv
om der ikke skete noget med amatørbåndene denne
gang, så kunne det jo tænkes, der senere blev brug
for penge til et vigtigt møde. Vi skal dog sikre os
den medbestemmelsesret, som vort medlemtals giver
os ret til.
7GL, 4M, 7LX, 9SH, 2KP, 2RC og 3Y deltog i en
langvarig diskussion, som endte med, at gf. stemte
om
følgende
resolution;
Idet
generalforsamlingen
pålægger hovedbestyrelsen at fremskaffe et regn
skab og beretning fra region l’s hidtidige arbejde,
bemyndiges HB til at opretholde eller opsige med
lemsskabet. — Resolutionen blev vedtaget med 51
for og 11 imod.
Det sidste forslag var indsendt fra kassereren,
OZ3FM,
angående
værnepligtiges
kontingentbetaling. Motiveringen var, at der ikke mere syntes at
rære nogen grund til at opretholde denne ordning,
idet en soldat tjener noget mere end tidligere, og
for % kontingentbetaling får han OZ, som koster
ekstra at sende, + adremaplader ca. 21,50 kr.
Der blev en del diskussion om dette forslag, for
og imod en revision af det bestående. Heri deltog
3FM, 5GB og 4RU. 5GB kunne på de værnepligtiges
vegne oplyse, at der ikke var de store penge til
rådighed, som man troede, og derfor måtte der ikke
røres ved den paragraf i vedtægterne.
Afstemningen viste, at der var stemning for at
bibeholde § 7 stk. 3.
Formandsvalget.
Dirigenten modtog to forslag til formandsposten,
OZ6PA og OZ2KP. 2KP fik ordet for at motivere
årsagen til, at han lod sig opstille til formands
posten. En kreds af medlemmer havde opfordret
2KP til at lade sig opstille for at se, om der virkelig
var en opposition irifod den siddende formand; var
det forrige forslag gået igennem, havde det været
nemmere med dette punkt. 2KP oplæste et brev,
stilet til HB på et møde i november 1959. Deri kri
tiserede 2KP formandens dispositioner i forenings
året 1958/59. I dette år havde forretningsudvalget
egenmægtigt regeret foreningen, og den resterende
HB havde måttet nøjes med at tage de trufne be
slutninger til efterretning. Det var ikke en tilfreds
stillende måde at drive foreningen på. De forskel
lige
forretningsudvalgsbeslutninger
var
følgende:
Om ændringer i håndbogstilrettelæggelsen; der blev
valgt ny kasserer, hvor HB kun fik forelagt mulig
heden for at sige ja til 3FM, da der ikke var andre
foreslået (dette er ikke et angreb på 3FM, kun på
måden); om sommerlejren i Nyborg havde HB ikke
fået noget at vide om forløbet af forhandlingerne;
vi fik en ny QSL-mand, men først ca. % år efter,
at dette var sket, fik HB underretning herom.
Jeg kan ikke være tilfreds med den måde, hvorpå
6PA leder foreningen.
3FM kunne ikke være enig med 2KP; forretnings
udvalget må altid træde sammen, når der opstår en
kritisk situation som f. eks. med QSL-manden, og
det blev da også i HB enstemmigt godkendt; om
2KP stemte, kunne 3FM dog ikke huske nu. 3FM
ville mene, at medlemmerne i provinsen for den
største parts vedkommende gerne så 6PA genvalgt
som EDRs formand, og som sin personlige mening
gjorde 3FM gældende, at han foretrak 6PA fremfor
2KP uden dog at forklejne 2KP’s eventuelle evne
til at lede en forening.
2MI udtalte kort og godt, at 6PA er den fødte for
mand, lad os derfor stemme på ham.
6PA gjorde rede for de bevæggrunde, forretnings
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udvalget havde haft til at besætte forskellige poster
inden for foreningsarbejdet.
På grund af 2NUs sygdom måtte QSL-arbejdet
overtages pludseligt af 2NUs medarbejder OZ6HS,
der imidlertid modtog hvervet, til det kunne fore
lægges HB. HB valgte ham derefter enstemmigt til
at fortsætte.
Hvad kassereren angår, er vel ingen i tvivl om, at
vi ikke kunne få nogen bedre mand end 3FM. 3FL
trak sig pludselig tilbage, og jeg skrev derefter
rundt til hele HB og foreslog 3FM. Alle var enige
med mig i dette valg, og resultatet har vi set. Der
efter kom turen til Teknisk red. 7EU kunne ikke
mere påtage sig dette hverv på grund af overvæl
dende arbejde i sin forretning. 6PA fandt også her
en virkelig kvalificeret mand, OZ7AQ, og ydermere
sendte 6PA 7AQs kvalifikationer rundt til HB, og
denne valgte ham enstemmigt.
Som generalforsamlingen ser, vil jeg kun i ét og
alt tjene foreningens interesser.
Efter
denne
redegørelse
gik
generalforsamlingen
over til afstemning om formandsposten, 6PA kontra
2KP. Dette valg faldt stort ud til 6PAs fordel, idet
vor hidtidige formand fik 82 stemmer mod 25 for
2KP.
Valg af revisorer.
Begge revisorer var villige til at lade sig vælge
igen, og dette blev vedtaget. Suppleanten OZ4M
blev også genvalgt og modtager således også næste
års stemmesedler.
Eventuelt.
Første punkt her var OZ.
9SH ville gerne oplyse generalforsamlingen om,
at stoffet for begyndere i OZ ikke var glemt, men
tilrettelæggelsen af dette arbejde var noget besvær
ligt. Men under en eller anden form vil det komme.
3Y fremhævede, at 7AQ vil tilrettelægge den tek
niske side af OZ således, at der vil komme noget
for amatører på ethvert trin.
7EU roste det sidste nr. af OZ og sagde, at det
havde fået et dejlig friskt udseende. 7ETJ syntes, at
det var helt rigtigt med et par morsomme tegninger
nu og da. Det er der jo også i andre medlemsblade.
5B foreslog, at EDR en gang imellem sendte folk
ud til de afdelinger, det ikke gik så godt for, ikke
i form af foredrag, men for at vejlede og snakke
om tingene. Endvidere foreslog 5B, at alle hjem
vendte soldater fik en brochure for at gøre dem op
mærksomme på EDRs eksistens; man må jo huske,
at mange af disse mennesker har lært at morse.
3LL ville gerne have, at begynderstoffet i OZ
kunne anbringes i en fast spalte ligesom Teknisk
brevkasse.
7GL ankede over, at EDRs faste medarbejdere fik
for lidt for det arbejde, de udførte. Det er jo et
stort og krævende arbejde ved siden af deres egent
lige erhverv, og så skal de endda have på puklen
for det. Så HB må tænke på dette.
7WH henstillede på ny til EDRs HB at få lavet
en sommerlejr til næste år. I år var der en privat
lejr, som kunne have været EDRs, nemlig i Aalborg
ved Muldbjergene; mange amatører besøgte denne
lejr. 7WH anmodede HB om at tale med OZ3PS
i Aalborg om et sådant arrangement 1961, men i
god tid, så alle kan komme med.
Da ikke flere meldte sig, sluttede dirigenten EDRs
generalforsamling med at udbringe et leve for EDR.
Vy 73 de OZ5RO — sekretær.

TRAFFIC -D EPART M ENT
beretter
Traffic manager: OZ2NTJ
P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance vedrørende Traffic Department
RSGB’S årlige 21/28 Mc/s Telefoni-contest.
Fra RSGB har vi modtaget indbydelse til del
tagelse i dens årlige telefoni-contest, der afholdes
den 3. og 4. dec. 1960.
Reglerne for testen er følgende:
1. Varighed:
Contesten begynder lørdag den 3. dec. 1960 kl. 7.00
GMT og varer til søndag den 4. dec. 1960 kl. 19.00
GMT.
2. Deltagelse:
Contesten er åben for licenserede amatører i alle
dele af verden.
3. Betingelser:
Deltagerne skal overholde de i deres respektive
lande gældende licensbestemmelser.
4. QSO’s:
Forbindelserne må gennemføres under et hvilken
som helst telefoni-system, der er tilladt iflg. del
tagerens licensbestemmelser.
5. Koder:
En udveksling af koder omfattende RS rapport
efterfulgt af tre cifre begyndende med 001 for den
første forbindelse og stigende med 1 for hver
efterfølgende qso skal finde sted, før point kan
kræves.
5. Operatør:
Der er kun een amatør, der må betjene stationen
under contesten.
7. Logs:
Loggene må
a) være klart skrevet eller trykt på kun den ene
side af et folioark.
b) opstillet som vist i nedenstående eksempel.
c) være adresseret til Contest-Committee, Radio
Society of Great Britain, New Ruskin House,
Little Russell Street, London W. C. 1, England.
Navnet på contesten skal skrives i det øverste
venstre hjørne på kuverten, som ikke må være
poststemplet senere end den 19. december 1960.
8. Scoring:
Britiske stationer må ikke kontakte hinanden for
opnåelse af points. Oversøiske stationer må kun
kræve points for forbindelser med britiske sta
tioner: G, GB, GC, GD, GI, GM og GW.
Points gives således:
Britiske stationer: Hver gennemført qso giver
5 points. Desuden gives 20 bonus-points for en

hver første qso med et nyt prefix på hvert bånd.
Den officielle landsliste gælder med den ændring,
at alle call-områder indenfor VE, VK, W/K, ZL
og ZS gælder hver for sig under denne test.
Oversøiske stationer. Hver gennemført qso med
en britisk station giver 5 points. Desuden gives
50 bonus-points for den første qso med hver
nummer prefix d. v. s.:
G2, G3, G4, G5, G6, G8, GB, GC2, GC3, GC4,
GC5, GC6, GC8, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6,
GD8, GI2, GI3, GI4, GI5, GI6, GI8, GM2, GM3,
GM4, GM5, GM6, GM8, GW2, GW3, GW4, GW5,
GW6, GW8.
Yderligere 50 bonus-points gives for hver ti G3
stationer uafhængigt af bånd.
9. Diplomer:
The Whitworth Trophy vil blive tildelt den leden
de britiske station, ligesom der vil blive uddelt
diplomer til den ledende station indenfor hver
af
de
fem
andre
prefixgrupper.
Diplomer
vil
blive givet til den ledende station i hvert af de
oversøiske lande med de modifikationer givet i
§ S.
„
Eksempel på log.
R. S. G. B. 21/28 Mc/s Telephony Contest
December 3.—4., 1960.
Claimed Score ...........................

Declaration: I declare that this station was
operated strictly in accordance with the rules and
spirit of the contest and I agree that the decision
of the Council of RSGB shall be final in all
cases of dispute. I certify that maximum input
to final stage of transmitter was ..................................watts.
Date ................................... Signed.............................................
undladelse af at underskrive den vil medføre an
nullering af loggen.
Loggen inddeles således:

321

Paphylstre.
Jeg føler trang til, allerede i dette nr., at sige tak
til de forskellige amatører, der omgående reagerede
på mit hjertesuk i sidste nr. vedrørende paphylstre
til forsendelse af diplomer.
Assistancen har nærmest været overvældende, og
jeg finder anledning til at rette en speciel tak til
OZ2KA i Fredericia, en tak som han venligst bedes
bringe videre til det firma i byen, han havde allie
ret sig med. Traffic Department og følgelig også
EDR er meget taknemlig for den modtagne for
sendelse, der løser vort emballageproblem et par
år frem i tiden.
VS Avvartl.
Det
malajiske
amatør
radio
sender
forbund
MARTS har ændret reglerne for deres diplomer.
Navnet er blevet ændret til MARTS-DX-Certificate,
og for at opnå det er det nødvendigt at have haft
forbindelse med 10 VS1, 10 VS2/9M2, 1 VS4 og 1
VS5/ZC5. ;QSL ikke nødvendigt, men bekræftet liste
over log-uddrag sendes sammen med 5 IRCs til
foreningens adresse:
c/o Dept. of Inland Revenue
P. O. Box 719, Johore Bahru,
JOHORE, Malaya.
S-CW-A„Strictly CW Award" udstedes af W4ML, Tom S.
Stuart, 212 Jakeman St. Bayside, Virginia, USA,
uden afgift til enhver, som har været amatør i over
20 år, og som er decideret CW-mand.
Auckland Award.
Udstedes for forbindelse med femten (15) medlems
stationer af Auckland Branch of NZART siden 1.
jan. 1957. Stickers for alle CW eller alle Fone samt
for hver 5 nye medlemmer kontaktede.
Medlems-stationer:
ZL1: AAZ - ACI - ACP - ADA - AFI - AFO
AFW - AFZ'41 ’ AHZ - AIV - AKU - AMM
APL - APM - BC - CE - CH - DD - GH - GI
GX - HL - IG - LR - LT - LZ - MQ - MT
OF - QR - RV - TB - TL - UP - UR - VA
VZ - WE.
Ansøgninger sendes til ZL1TB, Mark Churton,
Maungawhai Road, Epsom, Auckland, New Zealand.

2

W-VK9-A.
Rabaul
Amateur
Radio
Club
udsteder
„Worked
VK9 Award". Certifikatet kræver:
5 QSO med VK9 — Territory of Papua.
5 QSO med VK9 — Territory of New Guinea
samt 1 QSO med tre af følgende områder:
Nauru, Christmas Isl.
Nordfolk Isl. eller Cocos Keeling Isl.
Forbindelserne
skal
være
gennemført
efter
1.
jan. 1960. Ansøgning og QSL sendes til klubben,
hvis adresse er: P. O. Box 170, Rabaul, New Guinea,
og skal være ledsaget af afgiften, der andrager 1
USA doil.
Fra SSA har vi
modtaget et eksemplar af en ny diplombog —
„Diplomjægernes bibel" — som SSA kalder den.
Det er en smuk bog, praktisk opdelt og for de
fleste
diplomers
vedkommende
med
kolonner
for
indføring af de nødvendige forbindelser. Den om
fatter 167 sider trykt i offset på svensk, og når
herunder at omtale ca. 100 af de fornemste og mest
kendte diplomer, samt at belære en om, hvorledes
en diplomansøgning skrives, hvorledes man betaler
afgifterne o. m. a. Prisen er 13,50 sv. kr., og bogen
bestilles
gennem:
SSA
FORSALJNINGSDETALJ
—
Enskede 7 — Sverige.
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Amatører i Antarktic.
Gennem G3NWT erfares det, at der for tiden
findes følgende australske amatørstationer i Antark
tic, fordelt således:
Macquarie Islands: VK0IT - VK0RL - VK0WH.
Mawson Base: VK0BH - VK0JC - VK0JH.
Wilkes Base: VK0AB - VK0CX - VK0KJ.
Davis Base: VK0ED - VK0JM - VK0PM.
Det er vanskeligt
at følge med i opdelingen af de nye afrikanske
stater så meget mere, som ændringen af prefixer
ikke følger efter i samme tempo. Følgende oplys
ninger skulle være pålidelige, medens dette skrives:
Tchad: FQ8HW.
Ivory Coast: FF4AB.
Cent. Afr. Rep.: PQ8HO.
Congo Rep.: FQ8AQ - 8AR - 8AX - 8HF - 8HL
og 8HV.
Worked All Sicilian Islands.
Dette diplom udstedes til enhver licenseret ama
tør, som har haft bekræftet forbindelse med 4 IT1stationer plus 1 IPl/Pantelleria plus 1 IL1/Lampedusa, plus 1 IEl/Vulcano eller anden Eilian Island.
Forbindelserne skal være efter den 24. april 1959.
Alle bånd, CW og Fone må benyttes. Der kræves
en afgift på 8 ICRs for dette certificat.
Adresse for ansøgninger er: IT1TAI P. O. Box
300, Palermo, Sicily, Italy.
— Der findes stadig pejlkort —
VHF-Amatøren.
EDRs Field-dag 1960.
Traffic Department har heller ikke i år synder
ligt at føje til de kommentarer, som OZ5MK kom
mer i forkøbet med i sin månedlige kommentering
af VHF-folkets arbejde og vilkår.
Som det fremgår af nedenstående resultatliste, er
der ingen forskel i rækkefølgen blandt de 10 første
deltagere fra den forhåndsopstilling, vi bragte i
forrige nummer.
Pointstildelingen har også nogenlunde holdt stik,
og den relativt ringe nedgang skyldes bl. a. mang
lende bekræftelser fra stationer, der kun har haft
ganske enkelte forbindelser.
Forholdene ser ud til at have favoriseret mellem
distance-forbindelserne,
desværre
er
det
imidlertid
bare sådan, at et stort antal forbindelser i denne
kategori sjældent giver nogen særlig fremragende
placering, selvom det på den anden side nok må
kunne tilfredsstille konkurrencetrangen.
Hvad angår 432 Mc/s-testen var deltagelsen her
så sløj, at vi afstår fra at bedømme den, men vi
siger tak til 7G og 1PL for de modtagne logs. For
håbentlig bliver deltagelsen her bedre næste gang.
Traffic Department gratulerer OZ2ES med sejren,
idet vi vil tilføje, at vi efter at have studeret ma
terialet for denne test, vil regne det for sikkert, at
resultatet ville være blevet endnu bedre, såfremt
Frederikshavn atter i år var blevet anvendt som
QTH, selvom et par af de tyske forbindelser i så
tilfælde måtte afskrives.
Resultatlisten:
1. OZ2ES
2. SM7BE
3. SM7BZX
4. OZ2AF
5. OZ7G
6. OZ9AC
7. SM7AED

Vordingborg
Blentarp
Dalby
Hirtshals
Møens Klint
Hanstholm
Stavershult

137
121
131
89
109
70
92

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

21013
20602
19885
16924
16101
14927
11843

points
points
points
points
points
points
points

8. OZ7HJ

9. OZ5BK
10. OZ2BB
11. OZ5AB
12 OZ4KO
13. SM7CLC
14. OZ9OR
15. DL6QS
16. OZ5MK
17. SM6PU
18. OZ8ME
19. OZ8SOR
20. OZ5VL
21. OZ6JS
22. OZ4EK
23. OZ7KU
24. OZ6PB
25. OZ7QP
26. OZ7AN
27. OZ9SA
28. DL1CK
29. OZ7R
30. OZ1NN
31. OZ8EDR
32. OZ4MP
33. OZ1PL
34. OZ3BK
35. OZ1BP
36. DJ2EE
37. OZ1OL
38. OZ8OS
39. OZ6FL
40. OZ8MD
41. OZ9HN
42. OZ6OH
43. OZ2PV
44. OZ4OL
45. OZ7DX
46. OZ9CT
47. DL6KI
48. OZ5XY
49. OZ2CR

.

Trebjerg
77 QSO
Silkeborg
76 QSO
Skive
60 QSO
Værløse
102 QSO
Grødde
60 QSO
Blentarp
76 QSO
Holbæk
90 QSO
Cuxhafen
29 QSO
Vejby Strand
78 QSO
Maalsryd
34 QSO
København S.
93 QSO
Sorø
70 QSO
Mariager
51 QSO
60 QSO
Lumsaas
Brorfelde
61 QSO
Hjortespring
81 QSO
47 QSO
Randers
Egebjerg Mie. 39 QSO
Dragør
75 QSO
Skagen .
26 QSO
Konigslutter.
10 QSO
København S.
75 QSO
Nr. Hostrup
22 QSO
Kolding
20 QSO
Frederikshvn.
22 QSO
Taarbæk
41 QSO
Hammel
26 QSO
Muldbjerge
18 QSO
Konigslutter
6 QSO
Rødovre
54 QSO
København N.
60 QSO
Ballerup
50 QSO
Bagsværd
48 QSO
Grenaa
13 QSO
Hundested
23 QSO
Holstebro
10 QSO
Bandholm
10 QSO
København 0. 32 QSO
Lumsaas
6 QSO
Flensburg
5 QSO
Aalborg
5 QSO
Maribo
4 QSO

11625 points
11228 points
9741 points
9660 points
9001 points
8527 points
8421 points
7500 points
7450 points
7210 points
7128 points
6652 points
6288 points
6037 points
5474 points
5469 points
5439 points
5049 points
4758 points
4515 points
3840 points
3468 points
3345 points
3050 points
2822 points
2760 points
2545 points
2530 points
2280 points
2104 points
1929 points
1845 points
1808 points
1405 points
1256 points
1053 points
856 points
703 points
336 points
255 points
254 points
141 points

Check-logs er med tak modtaget fra:
OZ1EP - OZ1BL - OZ2KP - OZ3NH - OZ4AU OZ5DA - OZ5HO - OZ7HR -OZ7LX - OZ8PE PA0ANJ.
OZ2NU.
Nye prefixer i Korea.
Den Koreanske Amatør Radio Club (KARL) har
udsendt meddelelse om, at de nationale koreanske
amatørstationer efter 1. aug. 1960 har fået ændret
prefix til HM, og at der foreløbig er udstedt 7
licenser fra HM1AA til HM1AG. Klubstationen har
fået tildelt call HMØHQ, og en særlig transportabel
station har fået call HM9A. De koreanske distrikter
er følgende:
HM 1 Seoul.
HM 2 Kyunggi-do, Kangwon-do, Hwanghae-do.
HM 3 Choongchung Pook-do, Choongchung Nam-do.
HM 4 Cholla Pook-do. Cholla Nam-do, Cheju-do.
HM 5 Kyungsang Pook-do,. Kyungsang Nam-do.
HM 6 Hamkyung Pook-do, Hamkyang Nam-do (ud
deles senere).
HM 7 Pyungan Pook-do, Pyungan Nam-do (uddeles
senere).
HM 8 Novice-stationer.
HM 9 Portable og mobile stationer.
HMØ Klubstationer.
Amerikanske amatørstationer i Korea skal fortsat
anvende prefixet HL9.

Uofficielt Europamesterskab i rævejagt 1961.
Forsåvidt de praktiske foranstaltninger kan løses,
agter SSA at indbyde til uofficielt EM i rævejagt i
1961. Foreløbig er tidspunktet henlagt til den første
uge i august med reservation for eventuel senere
ændring. Sandsynligvis kommer jagten til at finde
sted i Stockholms-området.
Diplomtjenesten.
På grund af arbejdet med pasningen af QSLcentralen har OZ6HS bedt om at blive fritaget for
sit arbejde med diplomtjenesten hvilket er blevet
bevilliget ham.
Alle ansøgninger og al korrespondance vedrøren
de diplomer skal derfor efter 15. nov. 1960 sendes
direkte til EDRs Traffic Department, Box 335, Aal
borg.
Der skal herfra rettes en hjertelig tak til OZ6HS
for det udmærkede arbejde, han har udført på
dette felt gennem de sidste par år.
OZ2NU.
DX-mandstesten 1969.
Opgørelse pr. 30. oktober 1960:
3,5
OZ2NU
OZ6RL
OZ5KG
OZ7SN
OX3DL
OZ7OF
OZ8HC
OZ7GN
OX3UD
OZ4FF

8

7
37

10

22

0

0

7
0
4
7

12

22

2
14
16
8
0
9

45

6
0
5

14
66
50
116

20

23
29r'
45
15

21
22

48
0
41
25
13
12
11

0
4

28
33
22

0
31
7
9
0
3
0
4

ialt
166
152
116
113
79,
60
58
57
45
37

OZ2KD.

Den forløbne måned har været præget af rela
tivt dårlige forhold, og rapporterne har været der
efter. Jeg kunne ønske noget mere materiale at
arbejde med, men er efterhånden taknemlig for
lidt. Det ligger i sagens natur, at de fleste nyheder
må tages fra udenlandske radioblade, thi skulle vi
nøjes med de oplysninger, vi får fra OZ-hams,
blev det en mager rubrik. Rapporterne må gerne
være krydret med morsomme oplevelser fra jeres
station eller på båndene, så lad os få lidt af den
berømte danske humor ind i vor rubrik. Hvis nogle
af jer har billeder af hjemlige eller udenlandske
DX-jægere, vil vi gerne bringe et en gang imellem.
Det er altid morsomt at se, hvordan „manden i den
anden ende" ser ud. Jeg bringer i denne måned et
billede af en kendt station, nemlig OY2H, Hans.
Der har dog af og til været mulighed, for at hale
lidt godt hjem, men den nys overståede VK-ZL
test blev vistnok en skuffelse for de fleste OZhams, idet condx var ualmindelig sløje. OZ4FF,
Karsten, der dog plejer at opnå en fin score i
testerne, meddeler, at han ikke fik een eneste QSO,
og mig selv gik det på samme måde.
OZ7BZ, Steffen, har forladt de hjemlige jagt
marker for 1 år og er rejst til det kolde nord, nær
mere betegnet Thule. Han har ansøgt om et 0X3call, men endnu er der intet nyt om, hvad det bli
ver. Vi håber, at han må komme i luften deroppe
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OZ-DR1123 hørt: SV1AP - W/K - Eu.

fra, og at vi må få mange gode skeds med ham
i det kommende år. Ak ja, så blev der en rapportør
mindre fra OZ-land. (Der er få nok i forvejen).
Jeg har modtaget en rapport fra DR-1123, tak for
det, Eigil. DR-1123 bruger en indendørs multidipol
for 10—15 og 20 m.
En ny i rubrikken er OZ3JR, Bent, som er nylicenseret. Vi byder ham velkommen iblandt os.
3JR kører med ECO-PA og Torn E.B. og træffes
på 40 og 80 m CW.
Endvidere har jeg hørt fra OZ5SQ, der skriver:
Jeg har to ønsker. Det ene er en kalender i OZ
med datoer på tests. En huskeseddel i lighed med
den i QST med henvisning til de numre af OZ,
hvor de forskellige tests er beskrevet. Det andet
er, at der bliver slået et slag for RSGB’s fone-test
på 21 og 28 mc fone, som såvidt jeg ved er den
4.
december. (Det er den 3.—4. december — 5S).
Det er en god test. 5SQ har været den bedste OZ
i denne test to år i træk, men efterlyser lidt kon
kurrence, hi!

28 Mc CW:
OZ4FF: EL4A - TF - ZB1 - UA9 - Wl-2-3-4-0.

Månedens rapporter:
3.5 Mc CW:
OZ3JR: UA1-2-3 - DL - DM etc. Hørt FA8.
OZ4FF: SM7.
OZ4KY: OHøNF - UA3 - UW3 - UA9CM
kl. 2200z.

(3507)

3.5 Mc Fone:
OZ-DR1123 hørt: DJ - DL - ON.
7 Mc CW:
OZ2NU: G - GM - GI - UB5 - UC samt øvrige
EU. Uden antenne!
OZ3JR: Europa.
OZ4FF: GD.
OZ4LP: UA6LY - AP4M (7009) 0010Z - EA4GG UW3AK - UA9CM - TF5TP - JA2AEY (2210 lok.) UD8GF (7007) - IJAøAG.
7 Mc Fone:
OZ-DRU23 hørt: Eu.
14 Mc CW:
OZ4FF: CN9 - GC - HC8VB - FP8 - EQ2AT/EP ZS1 - ZS8 - TF - FQ8 - 7G1 - ZL - PY - KH6 4W1AA.
OZ5S: Måneden gav 7 nye lande med: CR7CI HC8VB (Yasme III) - EQ2AT/EP - SWøWZ (Kreta)
- VQ8BC - XW8AO - 4W1AA. løvrigt: OX - KP4 UAø - ZS5 - VE - VO - W/K.
OZ7BQ: VQ1SC - OY - OX - 5A5TZ - SM7CHI/
MM - W - Eu.
14 Mc Fone:
OZ-DR1123 hørt: FA2VN - TF5TP - Eu.
14 Mc SSB:
OZ7BQ: VQ5FS - UA9CM - CN8AR - CR9AH KG1FR - KG1AA - OD5CT - MP4BBW - TF2WFF
- PJ2AA - 9K2BM - KV4BQ - V02 - 5A - SV - G W.
21 Mc CW:
OZ4FF: Wl-2-3-4 - VE1-2 - GW.
21 Mc Fone:
OZ5SQ: AP2Q - CR9AN - EP1AD
4S7NO - VS5GS - ZLION - C08ES
W/K.

324

-

EP2AT'
YA1BW

-

Lidt af hvert.
Adskillige nye lande, der før var en del af Fransk
Vest- eller Equatorial Afrika, er nu blevet aner
kendt af ARRL som selvstændige lande gældende
til DXCC.
Disse lande samt de effektive datoer er følgende:
FF, Dahomey Republic (1. aug.), FF, Mali Fede
ration (6. juni), FF, Niger Rep. (3. aug.),FF, Voltaic
Rep. (5. aug.), FF4, Ivory Coast (7. aug), FF7, Mauretania, (20. juni), FQ, Central African Rep, (13.
aug.), FQ, Tsad Rep. (11. aug.), FQ, Congo Rep.
(8. aug.), F'Q, Gabon Rep. (17. aug.).
W4BPD, Gus, og G3FPK, Norman, der er kendt
som 3A2BW og M1/W4BPD, fortsætter deres suc
cesfulde. rundrejse og planlægger at køre i den
kommende tid som følger:
Aldabra Islands (VQ7) 8.—15. nov. 17.—20. nov.
Comoros Islands (FB8C). 24. november til 1. dec.
Tromelin Islands (FB8): 3. og 4. dec. Reunion Isl.
(FR7ZB). Tre dage på St. Brandon er planlagt.
Tidspunkt
afhænger
af
transportmuligheder.
Gus
regner med at være i Nairobi i midten af dec.,
hvorfra han rejser via Kuwait til England og hol
der jul.
W9FJY meddeler, at han ikke har log for ZD7SA
efter 10. sept. 1959, men hvis nogen mangler QSL
for contacts før denne dato og ikke har modtaget
QSL, bedes de skrive til ham. Venligst vedlæg
IRC.
Det synes nogenlunde sikkert, at UAØLA i zone
19 vil være aktiv,med SSB i nær fremtid. Han er
hørt med CW på 21 Mc,
AC5CQ vides at have været, i luften men har
ikke
fået
mange
DX-contacts,
hvilket
vist
nok
skyldes besvær med grejet. Han har været kontak
tet på 14160 Kc AM.
Panama Radio League meddeler, at stationen
HP9FC er unlic og ingen ret har til at bruge
HP-prefix.
Panama
QSL-bureau
har
modtaget
en
mængde QSL til denne station, der også har dre
vet sit spil som /MM og /VQ8. Jægerne kan sik
kert selv finde på gloser til at karakterisere en
sådan fremgangsmåde.
FR7ZE er lejlighedsvis aktiv på 14 Mc CW med
600 Watts til en ground plane.
KJ6BV er nu QRT, og der er ikke mere chance
for at få 'QSO med dette sjældne DXCC område.
VS9AAC er begyndt på 2 års tjeneste i Aden og
lover at være aktiv på HF-båndene med hoved
vægt på 14 Mc.
Iran er nu strøget af ARRL’s ban-list. Aktive
stns er EP5X og EP2A, førstnævnte er tidligere
W2AYN/EP.
ZD2HJG har haft det store uheld at miste en
sending på 300 'QSL-kort, som blev borte på vejen
fra QSL-bureau til hans QTH. Han beder derfor
stationer, der har haft QSO med ham før 30. jan.
1960 orn at sende ham et nyt kort, enten via
bureau eller til hans QTH i England: H. J. Groves
c/o
Decca
Navigator
Co.
Ltd.
Overseas
Projects
Division,
Wymondley
House,
Little
Wymondley,
Hitchin, Herts. England.
Cameroon vil blive , betragtet som selvstændigt
DXCC-land. ZD2KHK tager til Mubi efter nov. 60
og skal. opholde sig der et år. Han bebuder aktivi
tet derfra.

ZC4DP er nu QRT, men ZC4SJ vil være aktiv i
en periode på mindst 2 år endnu.
Galapagos. Yasme III,
Danny, startede
til den
fastsatte dato og har haft
mange forbindelser.
Han
har som sit mål sat ca. 5000 QSO’er og vil sikkert
snart være QRT igen, så det gælder om at skynde
sig.
VR3L er kun aktiv i week-end’s. Han arbejder
14 Mc SSB. Han er ikke nogen DX-pedition og bli
ver der nogen tid.
San Andres Island. YN1CAA og YN1TAT plan
lægger en tur til San Andres fra abt. 20.—27. nov.
De vil arbejde CW, SSB
på 14, 21 og 28Mc. om
dagen og 7 Mc om natten
(DX).
CR5AE vil køre 21 Mc CW omkring kl. 1800z,
men kan muligt også fanges så tildigt som 0900z på
frq. 21010.
Yemen. 4W1AA er hørt og worked 27. okt. 1135z.
Lad os håbe, han er ægte. VQ1HT og VQ1SC må
ligeledes nævnes for deres fb expedition.
SSB DX-log ved OZ7BQ.
Den kongelige arabiske station HZ1TA er
igen. Stationen er den obligatoriske Collins rig, hi.

i

gang

Malaya.
9M2DB er hørt med god styrke (1600z).
Wake Isl.
KW6CV kører med 1 kw og 3 el. beam (1600z).
Gaza.
VE5NK/SU hørt 2200z.
Macao.
En stor overraskelse er CR9AH.
ca. 14290 kc. 'QSL, Box 1, Macao.

Hørt

1500z

på

Indien.
VU2RM QRV med 80 W og en BC348. Hans QSL
går gennem W3KVQ.
Okinawa.
KR6JM er en af de mange
Han anvender DX100 + SB10 og Quad.

Okinawa

stationer.

på

SSB.

QSL QTH’s:
HC8VB (Yasme III): Golden W. Fuller, POB 6066,
Flint 6, Mich. USA. .
VQ8BC: Navy Radio Station, Mauritius.
4W1AA: Opgiver QSL via W3BT.
SVøWZ: Box 564 Athens, Greece.
CR5AE: POB 77, Bisau Port. Guinea.
VQ1HT + VQ1SC: Til VQ4HT eller VQ4GQ.
W2CTN: (Den kendte QSL-manager) Jack Cummings,
159
Ketcham
Ave.
Amityville,
Long
Isl.
New York, USA.
VS9AAC: J./T.A.R. W. Clarke, c/o Block I, Bottom West R.A.F. Khormaksar, B.F.P.O. 69.
FG7XA: A. Latil, c/o P.A.A. Point a Pitre, Gouadeloupe.
K6CQV/KS6:
Paul
Hodges,
Callbox,
Pagopago,
American Samoa.
KØSLD/KW6: POB 68, Wake Island.
VR3L: Christmas Island A.R.C., BFPO 170, Post
master, Honolulu, Hawaii.
XW8AO: via REF.
EP1AD: APO 205, New York, N. Y. USA.
EP2AT: Box 951, Teheran, Persia.
Der har i månedens løb, i samtaler med andre
amatører, været rettet en del kritik mod DX-jægeren, fordi vi bragte så mange rapporter om EuropaQSO’er, idet man hævdede, at disse ikke hørte
hjemme i en DX-rubrik. Sopi DX-jæger med liv
og sjæl må jeg give d’herrer ret, men ikke ganske
som skribent. Det er ganske op til jer selv! Send
mig tilstrækkelig mange DX-rapporter, og de vil
blive bragt her. Man påstår også, at vi nogle gange
bringer forældet stof. Ja, det passer muligvis i
nogle tilfælde, men det kan være yderst vanske
ligt at holde rede på alle de forskelilge DX-peditions, der drager i leding i vore dage, og at få
stoffet frem i rette tid. Ligeledes søger jeg at be
grænse EU-stoffet til et rimeligt niveau. Hvis nogen
har specielle ønsker, eller foretrækker stoffet redi
geret på en anden måde, så pse, lad mig det vide.

Han

er

ret

Han

aktiv

Uganda.
VQ5FS er meget aktiv og har hver aften skeds
med El-stationer. Frq. ca. 14300. Han er ved at
bygge en station til irlænderne i UN-forces i Congo.
Kuwait
opviser 9K2AM og 9K2BM. 2BM QSL P O Box 146,
Kuwait.
Virgin Islands.
I Frederikssted på St. Croix bor
Box 745, Frederikssted, St. Croix, Virgin Is.
Thule.
Aktive er KG1AA, 1BA, 1BX
se, om vi også får Steffen at høre).

KG1FR. løvrigt kan der nok ventes flere i gang
fra den nye DEW-line og Camp Century.
73 DX de OZ7BQ/Joe.

73 fb DX, Svend, OZ5S.

Surinam.
PZ1AX har nu W2CTN som QSL-manager.
kører med 3 el. beam og er meget aktiv.
Liberia
repræsenteres af EL1K
og er også hørt på CW.

Søndre Strømfjord.

m.

KV4BQ.

fl.

(Lad

QSL

os

nu

Oktober forærede os to Eventyr af de helt store:
En troposfærisk Aabning, der faldt sammen med
Aktivitetstesten
den
4.
samt
en
Aurora-Aabning
den 6. Der var ogsaa et Par fine Aftener sidst paa
Maaneden, men de to her nævnte Aabninger til
hørte Topklassen.
Der
indkom
kun
2
Logs
for
Aktivitetstesten.
Dette er i og for sig beklageligt, men er paa ingen
Maade Udtryk for manglende Interesse for Aktivi
teten som saadan, for der var et betydeligt Antal
Stationer i Gang. OZ8ME (København S.) workede
27 stns i Tidsrummet 19,10—00,45, deriblandt 2 DL,
3 SM6, SM7ZN samt — af fjernere OZ stns føl
gende: OZ3NH (Hammel) og OZ1EP (Læsø). OZ7BR
(Lyngby) noterede sig for 10 QSO’er mellem 18,05
og
20,50,
deriblandt
OZ7WA
(Silkeborg),
SM7ZN,
SM6BSW og OZ3NH. 7BR hørte tillige SM6PU og
OZ9SW.
Signalstyrkerne
var
meget
store,
for
OZ8ME’s QSO’er med DL9ARA i Hannover og
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OZ1EP paa Læsø var Rapporten Styrke 8 begge
Veje.
Endnu eventyrligere var Aurora-Aabningen den
6.
Den begyndte — eller, maaske rettere sagt var
begyndt — allerede sent paa Eftermiddagen, da
OZ7BR lukkede op for Modtageren og hørte DL3IY,
DL3SP,
DL3XW,
DL1RX
og
SM5BDQ.
Det
var
ejendommeligt, at Reflektionen kom fra Nordvest.
Det samme bemærkedes af OZ5MK, der lyttede
først paa Aftenen og derunder gjorde den Iagtta
gelse, at Reflektionen paa et vist Tidspunkt kom
fra
to
Retninger
samtidig,
nemlig
Nordvest
og
Nordøst.
Henad
Kl.
20,00
forsvandt
Reflektionen
fra Nordvest, og den nordøstlige Reflektion var i
Aftagende. Det saa ud til, at det var forbi for
denne Gang.
Det mente ogsaa 8ME, som indtil da havde hørt
DL, DM og OK samt opnaaet QSO med DL1RX.
Men for en Sikkerheds Skyld lod 8ME sin Modta
ger staa indstillet paa Dresden TV — og ganske
rigtigt, Kl. 21,20 tog Reflektionerne fat igen, denne
Gang rigtigt for Alvor. 2-Meter Baandet var fyldt
til trængsel som paa en Field Day, og vel at mærke
af DX-stns: DM, DJ, DL, OK, ON, SP, SM1, 5, 6 og
7 — men desværre var der kun faa OZ stns. 8ME
gik i Gang og slap først Nøglen 02,45, da de sidste
svage Signaler døde hen. Han havde da opnaaet 11
Forbindelser, deraf 10 med nye DX stns: DM2AVI,
DJ9AU,
SM70Y,
SP3PA,
OK1VDM,
SM5AAS,
SM5ANH, SM5BQQ, OK1VBN og DL6MS. Den ene
„Genganger"
var
DL1RX.
8ME
kunde
let
have
worked endnu flere men foretrak at koncentrere
sig om nye Stationer.
Ogsaa OZ7BR „fulgte Auroraen op" og var i
Gang under den sidste og største Fase. Det blev
til OK1EH og OK2TU wkd, og DL, DM, SM5 samt
OZ7WA hrd.
OZ5MK hørte OK, SP og OZ7WA; sidstnævnte
var kraftigste Station paa Baandet.
Torsdag den 27. indtraf en troposfærisk Aabning
med store Signalstyrker for indenlandske Forbin
delser. OZ2AF havde fin Kontakt med begge Sta
tionerne i Silkeborg, OZ5BK og OZ7WA. Det var
i øvrigt samtidig en Slags Debut for 5BK’s nye
Antenne og forlængede Antennemast. Nu da An
tennen kan kigge op over de nærmeste Huse, kan
5BK høre københavnske Stationer, ogsaa selv om
Forholdene er mindre gode.
OZ7IGY
har desværre været ude af Drift gennem flere
Uger, og dens 2-Meter Sender er, medens disse
Linier skrives, endnu ikke kommet i Gang. Aarsagen er, at to Rør er defekte. Philips har vist os
den Elskværdighed at stille nye til Raadighed, og
9AC har lovet at tage sig af Resten (som han ple
jer), og vi kan saaledes regne med i nær Fremtid
at faa vor kære Station i Gang igen. Eller skal
vi hellere sige vor uundværlige Station, for den
Betydning, OZ7IGY gennem 3½ Aar har faaet for
VHF-Amatørerne i Danmark og omliggende Lande,
kan næppe vurderes højt nok.
Nye Frekvenser og/eller Stationer:
OZ7LX
(Kbh. Søborg)
OZ4AU
(Thisted)
(Helsingør)
OZ8CP
OZ7II
(Allerød)
OZ7OU
(Holbæk)
OZ5BK
(Silkeborg)
OZ7WA
(Silkeborg)
OZ2VG
(Virum)
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145,21
144,71
144,89
144,60
145,27
144,40
145,44
144,70

144,39

144,02

2-Meter Klubbens Møde den 26. November.
OZ7G fortalte, hvordan et amerikansk Laborato
rium paatog sig og løste den Opgave at undersøge,
hvorvidt de Formler, Dimensioner m. m., der opgi
ves for Yagi-Antenner, kan staa for en videnska
belig Prøvelse.
Det drejer sig her om et spørgsmaal, mange Ama
tører sikkert har stillet sig selv. For hvor ofte har
vi ikke faaet serveret en Opskrift paa en 6-Element Antenne med et maalt gain paa 11 db for
saa en Maaned eller to senere at se en Beskrivelse
af en anden 6-elementer, der ogsaa paastaas at
have et gain paa 11 db, men som har Dimensioner
og
Element-Afstande,
der
afviger
betydeligt
fra
den
førstnævnte
Antennes.
Begge
„Antenneforfat
tere" kan da ikke have Ret?
Jo, det kan de netop. Sagen er, at en Yagi-Antennes Forstærkning er en Funktion af Forholdet
mellem Fasehastigheden og Lysets Hastighed. Med
Fasehastigheden
menes
Bølgens
Hastighed
langs
Antennen, og Fasehastigheden er igen en Funktion
af
Elementernes
Længde,
Tykkelse
og
indbyrdes
Afstand.
For
enhver
given
Antennelængde
findes
der en Værdi for Forholdet mellem Fasehastig
heden og Lysets Hastighed, der giver størst An
tenneforstærkning.
Det
er
uden
Betydning,
ved
hvilken
Kombination
af
Element-Parametre
(altsaa
Længde, Tykkelse og indbyrdes Afstand) det nævn
te Forhold opnaas. Med andre Ord: ændrer man f.
Eks. Elementernes Tykkelse i en given Antenne
konstruktion, maa man samtidig ændre en eller flere
af
de
øvrige
Parametre,
nemlig
Elementlængden
eller Elementernes indbyrdes Afstand, for at bi
beholde den optimale Værdi af Forholdet mellem
Fasehastigheden og Lysets Hastighed.
Denne Forklaring er nyttig for os, ikke alene
fordi den giver os Svaret paa Gaaden om de mange
tilsyneladende
modstridende
Antenneopskrifter,
men ogsaa fordi den fortæller os, hvordan vi skal
bære os ad, naar vi eksperimenterer med Antenner.
Den egentlige kritiske Dimension i en Antenne
er Dipolens Længde. Den skal passe til Baandet,
og vil man have Antennen til at dække mest muligt
af f. Eks. 2-Meter Baandet, kan det anbefales at
skære Dipolen til en Frekvens i Nærheden af 145.5
Mc,
idet
Resonanskurven
falder
forholdsvis
brat
til
den
højfrekvente
Side,
hvorimod
den
flader
jævnt ud i modsat Retning.
Reflektoren er ikke kritisk. Jo nærmere den an
bringes ved Dipolen, jo længere skal den være —
og omvendt. Man kan gøre den nogle faa Procent
— f. Eks. 6 % længere end Dipolen og saa simpelt
hen placere den paa det Sted paa Bommen, hvor
den giver størst gain.
Hvad
Direktorerne
angaar,
gik
Forsøgsresulta
terne ud paa, at disse alle skal være lige lange,
nemlig 5 % mindre end Dipolen. Dette sparer os jo
for en hel Del Spekulationer — men 7G havde nu
selv fundet, at en „Tilspidsning" paa 1/4 pr. Ele
ment gav noget mere gain. Endvidere: Direktorerne
har ingen Indvirkning paa Reflektoren. Man kan
altsaa trygt begynde med at sætte sin Dipol med
tilhørende Reflektor paa Bommen og indstille disse
til max. gain, og uanset hvor mange Direktorer,
man kan sætte foran, og hvordan man i øvrigt an
bringer disse og/eller ændrer deres Længde, behø 
ver man ikke at ændre Dipolen og Reflektoren.
I de senere Aar har det været almindeligt kendt,
at en Antennes Forstærkning ikke bestemmes af
Antallet af Elementer, men derimod af Bommens
Længde. Paa den anden Side vil der dog for en
given Bom-Længde være en Grænse for, hvor faa

Elementer man kan bruge —- med andre Ord: der er
en Grænse for, hvor stor den indbyrdes Afstand
mellem Elementerne kan gøres. 0.2 Bølgelængden
har i mange Aar været almindeligt anvendt: i vir
keligheden er 0.25 Bølgelængde Grænsen for, hvor
højt man kan gaa. At Forstærkningen falder ved
større Spacing skyldes, at Koblingen mellem Dipo
len og Direktorerne formindskes.
I den her foretagne Undersøgelse har man imid
lertid fundet ud af, hvordan man kan anbringe
Direktorerne i en indbyrdes Afstand af 0.4 Bølge
længde uden at sætte Forstærkning til. Det gøres
ved simpelthen at anbringe en ekstra Direktor, en
saakaldt „launching director“ (kan maaske gengives
med „Affyringsdirektor") kun 0.1 Bølgelængde fra
Dipolen, saaledes som vist paa Tegningen.
Dette vil altsaa sige, at en Long Yagi med f. Eks.
15 Elementer og 0.3 Bølgelængdes Afstand mellem
Direktorerne fuldt ud kan erstattes af en 10-Element Yagi med Affyringsdirektor og 0.4 Bølgelæng
des Afstand mellem Direktorerne. I begge Tilfælde
bliver Bommen 6 Meter lang.
En saadan Antenne er naturligvis meget skarptstraalende — maaske for skarp til Field Day An
vendelse, med mindre man da har placeret sig i
en Udkant af Landet. 7G mener selv, at det bedste
til Field Day er 4X6 Elementer over hinanden.
— 7G omtalte, at man eventuelt — ved meget
lange Antenner — kunde anbringe op til 3 af de
nævnte
„Affyringsdirektorer“.
(En
saadan
Antenne
for 70 Cm, med 13 Elementer, er beskrevet i No
vembernummeret af det svenske QTC. Konstruk
tøren er SM7B.ZX).
7G mindede om, at en Long Yagi i sin Virkemaade minder noget om Ferrit-Antennen — den
virker, som om den var meget større, end den
faktisk er, som en slags Tragt hvis Aabningstvær
snit er mange Gange større end Elementlængden.
Dette er Grunden til, at lange Yagi-Antenner ikke
kan stables med en indbyrdes Afstand af en halv
Bølgelængde, saaledes som man kan gøre det med
3og 4-Element Antenner. Jo længere Yagi, jo
større Spacing. Af samme Grund maa den meget
lange Yagi Antenne holdes i rigelig Afstand fra
Bygninger, Træer, Ledninger m. m.
Og endelig fik vi den vigtige Oplysning, at ved
stigende
Afstand
mellem
Direktorerne
indbyrdes
skal Direktorerne være længere — og omvendt.
NB: Dette gælder, hvis Direktorerne alle er af
samme Længde.
— Der var livligt Bifald til 7G efter det interes
sante Foredrag. Vi fik Ikke „alle Tiders Opskrift",
men vi fik det, der var mere værdifuldt: ny og
bedre Forstaaelse af, hvad det hele egentlig gaar
ud paa ved Konstruktionen af Yagi-Antenner.
UK7 afholder fælles SM-OZ Mede i Landskrona
Lørdag den 19. November. „Lempelig" Baad afgaar
fra Tuborg Havn Kl. ca. 16,00. Sidste Baad fra
Landskrona Kl. 23,00. Mødet afholdes paa Cafe
Urania og begynder Kl. 17,30. Af Hensyn til Ar
rangementet bedes Anmeldelse om Deltagelse givet
til OZ5MK senest den 17/11 (Tlf. 87 35 82 — Adresse:
Møllekrogen 11, Lyngby). — Da Landskrona-Mødet
afholdes umiddelbart før den Dato, hvor vi ellers
skulde have Møde i 2-Meter Klubben, har vi be
sluttet at annullere vort ordinære Møde i Lokalet
hos Sonofon.
2-Meter Klubbens December-Fest
afholdes Onsdag den 14. December paa Sonofon. Vi
medbringer hver en pæn Pakke til Auktionen. Der
trakteres med Pølser og andet godt. Godt Humør

kan medbringes, men er egentlig ikke nøvendigt —
det plejer at komme af sig selv inden de første
20 Minutter er gaaet. Saa vel mødt den 14. Decem
ber!
MCW og FM
er i ’QST for Oktober Genstand for to interessante
Indlæg. K2QBW gør opmærksom paa, at selv om
MCW er 3 db under CW i Kommunikationseffektivi
tet, er MCW stadig 14 db bedre end AM, hvortil
kommer følgende Fordele i Forhold til CW: 1)
Frekvensdrift
i
Senderens
og/eller
Modtagerens
Oscillator(er) har ingen Indflydelse paa Tonhøjden.
2)
MCW kan modtages, hvad enten Modtageren er
indstillet paa AM eller CW. Kalder man CQ med
CW, kan man gaa glip af en QSO, fordi Manden
i den anden Ende lytter efter Telefonisignaler —
og omvendt. I øvrigt anbefales det at bruge en lav
Tonhøjde til MCW, saa kan Modtagning ske selv
med en MF, der er indstillet paa skarpeste Selek
tivitet.
Det andet Indlæg er skrevet af W1CTW, en mangeaarige Medarbejder hos National Company. For
fatteren fremhæver, at Smalbaands-FM har samme
Kommunikationseffektivitet
som
almindelig
AM,
naar blot FM modtages paa en rigtig Frekvensde
tektor, og nævner derudover følgende Fordele ved
FM:
1) FM laver ikke BCI og lavfrekvent TVI.
2) Modulatoren bestaar af et lille Modtagerrør
uanset PA-Rørets Effekt.
3) Man kan køre med det maximale CW-input
(ca. 35 % højere end det for AM-Telefoni til
ladte).
4)
Da
der
ikke
forekommerX'Modulationsspidser
i
PA-Trinet,
kan
Afstemningskondensatoren
i
Anodekredsen
gøres
mindre
—
den
behøver
kun at være Fjerdedelen af den Størrelse, der
behøves ved Amplitudemodulation.
5) Man kan ved Anvendelse af Bredbaands-FM
slække
paa
Kravene
til
Frekvensstabilitet
i
Sender og Modtager,
6) Der er ingen Linearitetsproblemer med KlasseC Forstærkeren. Utilstrækkelig Styring til PATrinet medfører ingen som helst Modulations
forvrængning.
Mogens Kunst, OZ5MK.

Danmarksmesterskabet i rævejagt

1960
Vejret var lidt barsk, da de 32 hold mødte op til
start fra Gribsvad Kro til den årlige dyst om DM
i rævejagt, men humøret var til gengæld højt hos
deltagerne, og dette var sikkert medvirkende til,
at vejrguderne lod sig smitte og klarede op, så del
tagerne samtidig kunne nyde det fynske efterår.
De tre ræve blev alle nedlagt og havde det største
besvær med at bevare „skinnet", selvom de på bed
ste måde havde forsøgt at „undslippe".
Efter jagtens afslutning samledes man igen på
Gribsvad Kro, hvor man gik i gang med en dansk
bøf med tilbehør. Efter at den værste sult var stil
let, og resultaterne i mellemtiden udregnet, kunne
man gå over til præmieuddelingen. — OZ3XA tog
ordet og bød deltagerne og „rævene" velkommen
og udtalte sin glæde over at se deltagerantallet
stige år for år, hvilket vi tager som et bevis for,
man kan lide at komme til DM og er tilfredse med
arrangementet, og det opildner os til yderligere at
gi’ den en tand. OZ3XA forespurgte deltagerne, om
man ville være med til, at DM blev udvidet til
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både nat- og dag jagt, og det samlede resultat gav
mesterskabet. Hele forsamlingen gik ind for dette
forslag, og man vedtog samtidigt, at DM fremover
skal afholdes den første week-end i september må
ned.
Man gik derefter over til uddeling af præmierne,
der bestod af vandrepokalerne, diverse sølvplader og
diplomer. Som en påskønnelse havde OZ3XA skæn
ket tre sølvplader til de tre „ræve", som fik disse
overrakt. Efter det fortjente bifald til vinderparret,
præmietagerne og rævene, var tiden inde til at
bryde op, og OZ3XA rettede endnu engang en tak
til alle deltagerne — og på gensyn første week
end 1961.
Resultatlisten:
Danmarksmester 1960: OZ5HF, observatør Hylle,
nr. 2: OZJT.
nr. 3: OZ7HC.
nr. 4; OZ2XT.
nr. 5: P & T.
trexa.

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 Franckesvej.
Formand:
OZ5RO,
O.
Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 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
OZ7LM, som sidder og deler QSL-kort ud til medmerne til venstre for indgangen.
QSL-centralen er åben kl. 19,30—20,00. Husk at
meddele 8Y, om I vil have kort igennem afdelingen.
Den 27. oktober afholdtes konstituerende besty
relsesmøde.
Til næstformand blev foreslået OZ2XT, da han
ikke var til stede, blev dette valg udsat til næste
møde.
Til
afdelingens
sekretær
blev
valgt
OZ9BA,
OZ4AO blev genvalgt til kasserer. Til at varetage
afdelingens QSL-central blev OZ7LM valgt.
Som vigtigste punkt på dagsordenen behandledes
lokalespørgsmålet. Det blev vedtaget, at man igen
skulle prøve gennem dagbladene at finde egnede
lokaler, selv mindre på ca. 30—40 m2 havde inter
esse, da der så kunne laves nogle byggeaftener for
de nye medlemmer, evt. studiekredse.
OZ5RO, formand.
Københavnsafdelingens morsekursus.
Den 10. oktober startede afdelingen sit 3. morse
kursus inden for 1 år. Der var tilmeldt 32 elever
til dette nye kursus med premierløjtnant Kjær som
lærer. Prisen for dette kursus, som strækker sig
over 110 timer, er kun 15,00 kr. Denne lave pris,
som nu er opnået, skulle alle kunne klare. A.O.F.
har igen i år givet tilskud og hærens signalskole
har stillet okaler og maskiner til rådighed for en
meget billig penge.
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Fra 19. oktober 1959 til 10. oktober i år har der
tilmeldt sig ikke færre end 93 elever til morsekur
sus. 54 elever har på de to afsluttende kursus gennelført dette, og der er udleveret 34,60 tegns morseattester, hvilket må siges at være et meget fint
resultat.
Afdelingen takker de institutioner, som har hjul
pet os til dette resultat.
OZ4AO, kasserer.

Københavns afdelingens
STIFTELSESFEST
MANDAG DEN 12. DECEMBER 1960
.Vi prøver igen at afholde et andespil, sidst
blev det jo en stor succes, bortset fra slut
ningen hvor W2SND viste lysbilleder fra een
af sine rejser.
Denne gang bliver der ikke trættende film
eller lysbilleder.
Altså mandag den 12. december kl. 20,00
mødes vi i Cirkelordenens lokaler med YL
og XYL samt større harmoniske til et fest
ligt andespil med mange fine gevinster og
ekstrapræmier.
Der bliver 5 spil plus et ekstra spil..
Billetterne
kan
købes
hos
kassereren
OZ4AO GO 1902 v. eller hos 5RO SØ 4587.
Salget slutter den 5. december 1960.
Prisen for adgang til lokalet bliver kr. 3,00
pro persona, og den giver samtidig adgang
til de tre første spil. Næste 2 spil: 1 kr. pr.
plade og ekstraspillet: 1 kr. pr. plade.
Der er trøstpræmier og overraskelser (ikke
film), og så er der en svingom bagefter, hvis
nogen har lyst. Fortæring i form af smørre
brød eller kaffe kan fås for egen regning.
Der bliver nr. på alle billetter, som der
senere bliver udtrukket 2 nr. af med 2 flotte
gevinster (ikke gæs eller ænder, men noget
nyttig luxus?).
Bestyrelsen
håber,
at
rigtig
mange
vil
komme denne aften, det er jo sjældent, vi
laver fest i afdelingen, men een gang om
året skulle vi kunne gøre det.
Vy 73 de OZ5RO, formand.

Siden sidst:
Den 17.-10. 60 afholdtes afdelinvens årlige gene
ralforsamling.
Som
dirigent
valgtes
OZ5GB.
Til
formandens beretning var der spredte indlæg, men
i det store og hele var der tilfredshed med arbej
det i det forløbne år, som bl. a. skaffede os af med
Buske mølle, hvilket vist nok kun kan hilses med
glæde.
Beretningen
godkendtes.
Det
reviderede
regnskab, som var udsendt til medlemmerne, og
som også var delt ud på generalforsamlingen, blev
efter et par oplysninger fra kassereren godkendt.
Da
nogle
af
de
tidligere
bestyrelsesmedlemmer
ikke ønskede at lade sig genopstille, blev det nød
vendigt at finde nye emner, og den nye bestyrelse
er herefter: OZ5RO, 4AO, 81, som alle genvalgtes.
Nyvalgte blev: O.Z2XT, 9BA, 7LM, 9HS og 6AB.
Sidstnævnte blev suppleant.
I byggefondens bestyrelse sidder i det kommende
år: OZ5RO, Levinsen, OZ8I, 6PA, 6EP, 5GB og 4SG,
de to sidste som revisorer.
Efter en god og saglig generalforsamling udbrag
tes et leve for afdelingen.

Programmet:
Den 28. nov.: OZ7LX og OZ7XM kommer og taler
om deres nye konstruktioner.
Den 12. decbr.: Stiftelsesfest med stort andespil
(se annoncen andetsteds).
Og så siger 9SN vy 73 for sidste gang som sekretær.
Rævejagter:
Vi er nu færdige med årets ordinære rævejagter
og
præmieuddelingen
foregår
på
stiftelsesfesten
mandag den 12. decbr., hvor årets rævej ægermester
bliver kåret.
Vi kører dog stadig trænings jagter, men kun
hveranden onsdag, første gang den 16. nov., og så
har vi til gengæld to ræve.
Første ræv sender a 1 min. kl. 20,00 og derefter
hvert kvarter til og med kl. 22,00. Den anden ræv
sender a 3 min. kl. 20,01 og derefter hvert kvarter
med sidste sending kl. 22,04. Bagefter mødes vi ved
ræv to.
Ræv to sender a 3 min. af hensyn til nye ræve
jægere, som her har lejlighed til afprøvning af
deres grej, og det er jo ingen betingelse, at man
skal køre efter begge rævene.
Eventuelle oplysninger ved at ringe til OZ2XT,
tlf. Nora 1040, og OZ9HS, tlf. 70 61 31, samt OZ6AB,
tlf. 70 67 69.
Lørdag den 1. okt. afvikledes Heat-kit jagten med
god deltagelse, og vi havde den glæde at se folk
helt fra Herning. Præmien, 1 stk. byggesæt af de
populære fra Heat-kit, som venligst var stillet til
rådighed af Fa. Jan M. Lyngby, blev vundet af
P. og T. (Poul og Tygesen), nr. 2 blev OZ8MX, og
på trediepladsen kom OZ9SW.
Rævejagtsudvalget.
AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej
Su. 2991.
Mødeaften torsdag kl. 19,30 Strandlodsvej 17.

46,

tlf.

Siden sidst:
Da det viser sig, at mange af de unge mennesker
går på kursus og aftenskole om mandagen, er man
blevet enig om at bibeholde torsdag som møde
aften. De gamle glimrer jo ved deres fraværelse,
så må vi jo holde på de unge.
Torsdag den 20. oktober holdt hr. sektorleder
Hesselfeldt
fra
Civilforsvaret
et
udmærket
fore
drag om civilforsvaret og dets opgaver. Der gik et
par hyggelige timer ved kaffebordet, og der synes
at være en del interesse for sagen fra medlem
mernes side, da der blev rettet mange forespørgsler
til hr. Hesselfeldt angående de forskellige grene
inden for civilforsvaret.
Der vil iøvrigt i en nær fremtid blive arrangeret
et besøg i civilforsvarets kommandocentral, der vil
give et lille indtryk af, hvor stort et foretagende
civiforsvaret er, og da civilforsvaret er en ren
humanitær
institution,
burde
mange
flere
melde
sig frivilligt dertil.
Vy 73 de OZ2XU.
Program:
Torsdag den 24. november: CW aften.
Torsdag den 1. december: Klubaften.
Fredag

Torsdag den 8. december: Kammeratskabsaften.
den 16. december kl. 18,30: Juletræsfest

for børn og voksne., og husk at det er fredag, og
så skulle 2XU gerne vide hvor mange, der vil del
tage af hensyn til indkøbet.

— Og så en lille ting mere! — Vi fik jo en dejlig
håndbog fra E.D.R. OZ kommer til os hver måned,
og et væld af viden står til vor rådighed. Mange
får desværre ikke det fulde udbytte af stoffet,
fordi der mangler viden om og rutine i talbehand
ling. Mange interessante artikler springes over som
utingængelige og som værende „kun for folk med
eksamen". Og man fortsætter med at være „ekspe
rimenterende" og bruger altfor lang tid til igen at
opfinde, hvad andre forlængst har nedfældet i en
formel til hjælp for andre.
Disse formler kræver af os et vist minimum af
matematisk
forståelse.
Selv lidt vil være meget
mere værd end ingenting. Og A-licensen må man
ikke drømme om uden en vis regnefærdighed.
Amagerklubben vil fra januar prøve at bibringe
interesserede
medlemmer
den
manglende
viden,
idet vi laver en studiekreds i tilslutning til de nor
male mødeaftener under ledelse af ICC. Det nær
mere arrangement taler vi sammen om i klubben.
Vi begynder helt forfra, og da man jo i forvejen
skal være normal for at være amatør, så skulle
der ikke være vanskeligheder ved at følge med.
AABENRAA
Det går livligt til på kursusaftenerne, vi har det
hyggeligt
samtidig
med
at
vores
radiotekniske
„horisont" bliver udvidet. Stoffet er tilrettelagt så
populært som muligt, og man har også indtrykket
af, at alle kan følge med, for der bliver aldrig stil
let spørgsmål fra deltagerne, og det må være tegn
på, at alle har fået det OK. Skulle der alligevel
sidde en eller anden, som har tabt den „røde" tråd,
så sig stop, vi fortsætter ikke, før du har fundet
tråden igen.
Rævejagterne er blevet en oplivende begivenhed
i den forhen så „blå" mandag, for hvem af jæ
gerne kan sidde roligt hjemme en mandag aften,
når man ved, at jagten går ind kl. 19,30?
Svaret bliver uden tvivl: Ingen.
Hver jagt giver nye oplevelser, tænk bare på
8AJ’s „travløb" barfods igennem plovmarken, 20T’s
vilde hyl, da han lå på ryggen i en tjørnebusk,
eller Dan’s „aldrig" svigtende modtager og Jens’
„aldrig" svigtende evne som chauffør. Det var bare
et lille resumé af begivenhederne. Kunne du ikke
tænke dig at være med? Erfaringen viser (på nær
enkelte undtagelser)
een gang rævejæger, altid rævejæger.
Prøv selv!
På gensyn den 17. november, 1. december og 15.
december i afd. lokalet samt hver „Rævemandag".
Vy 73 5WK.
AARHUS
Formand: OZ6EJ, Langengevej 3, Risskov.
Ordinær generalforsamling afholdtes den 5. okt.
på „Grand". OZ6EJ genvalgtes til formand, og
OZ6AE nyvalgtes til næstformand, OZ9QW er se
kretær og kasserer, og OZ2LM QSL-manager.
Den 19. okt. holdt ingeniør J. Tarstrup, JTAS,
et populært foredrag om transistorer, og vi takker
hermed for en meget lærerig aften.
Den 4. okt. startede vi vinterens morsekursus på
Langelandsgades kaserne, og vi kan alle glæde os
over den store interesse, der indtil nu er vist dette
kursus, som ikke var kommen i gang uden velvil
lig bistand fra militærets side.
Program:
Lørdag den 26. nov. kl. 15,00 bliver porten åbnet
for Søsterhøj-senderen, og vi får lov til at kigge i
TV-senderens paneler. På gensyn.
73 de OZ9QW.
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ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på
Hjertingvej kl. 20
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A,
Esbjerg.
Siden sidst:
Vinterens kurser i teknik og morse har fået en
så forrygende tilslutning, at det har været nødven
digt at flytte dem fra „Bygningen" til et større
lokale på „Vestre skole".
Programmet:
Det glæder os at kunne meddele, at „OZ“s tek
niske redaktør, OZ7AQ, vil komme til Esbjerg lør
dag den 26. november kl. 20, hvor han vil tale om
„Moderne amatørsenderkonstruktioner".
Det ordinære program er iøvrigt således:
Onsdag den 16. november: 6BG demonstrerer sin
2 m sender.
Onsdag den 30. november: Auktion. Her er en lej
lighed til at få noget grej til vinterens eksperi
menter og komme af med det, som fylder op
derhjemme.
Onsdag den 14. december: Filmsaften. Wentzel vil
vise en række interessante og belærende film
med radio- og elektroniske emner.
Derefter holder vi juleferie, og begynder igen
den 4. januar med et foredrag af 6BS om elbug og
TVI-filtre.
Vy 73 de OZ6BG.
LOLLAND-FALSTER
Det blev en god og velbesøgt aften i Maribo, hvor
3VH afsluttede gennemgangen af sin modtager.
Det var fint arbejde såvel mekanisk som elek
trisk,
modtageren
blev
grundigt
gennemgået
og
hægtet på en graf sammen med en af de „bedre"
amerikanske, og det viste sig, at 3VH’s var fuldt
på højde med denne og en tand bedre på CW.
Vi siger 3VH tak for såvel foredrag som husly,
det var en rigtig amatøraften, der sluttede med en
QSO med OK-land med 5—7, det var fb,.
Det viser sig, at tekn. kursus må fortsætte under
visningen på onsdage og er ikke ændret som nævnt
i sidste „OZ".
MORSEKURSUS skulle nu have været i fuld
gang, men ikke een har meldt sig, har man ikke
læst OZ, eller er der virkelig ingen, der ønsker at
være med. For at kursus kan komme igang, skulle
vi gerne have 6 til 10 deltagere, og vi beder nu
eventuelle melde sig snarest til lederen 3LF, Tegl
værksgade 5, st. tv., Nykøbing, eller 7NA, tlf.
Eskilstrup 160.
Der afholdes månedsmøde på Nielsens Hotel i
Maribo onsdag den 7. december.
73 es cuagn. 7NA.
HELSINGØR
Søndag den 25. september havde Helsingør afd.
arrangeret den rævejagt, som skulle afgøre, hvem
der skulle være Sjællandsmester 1960. Jægerne var
mødt friske og talstærkt op, og det blev en spæn
dende dyst. Vejret var nogenlunde, i slutningen af
jagten fik vi en lille byge, som på behagelig måde
afsvalede de svedige jægere. Resultatet blev føl
gende:
Sjællandsmester: OZ2XT, København, kl. 11,47.
Nr. 2: OZ8CP, Helsingør, kl. 11,50.
Nr. 3: OZ9SW, Herning, kl. 11,53.
Nr. 4: OZ7JT, København, kl. 12,02.
Nr. 5: OZ7HC, Lynge, kl. 12,09.
Der var til 1. og 2. pladsen fine præmier, som var
skænket af A/S Torotor.
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HOLBÆK
Vi mødes på „Dannevirke" torsdag d. 24. ds. Der
er mange E. D. R. medlemmer i Holbæk og omegn,
selvom I ikke er medlem af afd., er I meget vel
komne, det kunne være rart at se nogle nye an
sigter, og jo flere der kunne komme, des lettere
ville det være at lave noget, der kunne være til
gavn for os alle. Noter datoen og mød op. På gensyn.
Vy 73 de OZ8HC.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, S. Chr. Hansen, Kragsvej 49,
tlf. 2 15 67. Kasserer: OZ4GS, Sv. S. Sørensen, Borg
mestervej 58, tlf. 2 18 34. Sekretær: OZ9ER, Erling
Nielsen, Sundvej 17.
Siden sidst:
Torsdag den 20 okt. havde vi en vellykket auktion,
mange gode ting blev hentet hjem af de 60 del
tagere, der var mødt, både Århus, Randers og Vejle
var repræsenteret, vi håber, at vore mange udenbys
gæster snart besøger os igen.
Når disse linier læses har Horsens afdelingen
fejret sin 25 årige beståen, arrangementet den 5.
nov. blev ændret til jubilæumsfest, og blandt vore
tilmeldte gæster har vi haft den ære at se hele
hovedbestyrelsen.
Programmet:
Mandag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.
Månedens arrangement:
Torsdag den 15. dec. kl. 20,15: Andespil, gennem
gående kort 2,50 kr., vi mødes præcis, alle er vel
kommen.
Vy 73 9ER.
NÆSTVED
Efter likvideringen af vores klublokale er vi trods
alt stadig QRV.
Vi fortsætter undervisningen i vinterhalvåret på
Jernbanegades Skole (klasse 4).
Undervisning
i
teori
foreståes
af
OZ9OR,
og
OZ7HZ tager sig af morsningen, og det foregår
hver fredag aften kl. 19,30—21,30.
Vy 73 OZ4PP.
NYBORG
Formand:
OZ4WR,
Lokale: Samme sted.

John

Hansen,

Møllevænget3.

Siden sidst:
Den 13. oktober afholdt vi her i afdelingen auk
tion, og der var mange fine ting under hammeren.
Den 27. oktober havde vi den fornøjelse at få
besøg af OZ3Y fra Korsør, og han holdt et virkeligt
godt foredrag om TVI, og det blev gennemgået til
mindste detalje. Ved samme lejlighed fik vi demon
streret brugen af gitterdykmeter.
Program:
Torsdag d. 17. november: Ræveaften.
Torsdag d. 24. november kl. 20: OZ3SH fra Odense
holder foredrag om rævemodtagere m. m.
Torsdag d. 1. december: Juleafslutning. Film, for
skellige overraskelser og kaffebord.
Den 5. januar mødes vi igen.
Vy 73 OZ-DR 1155.

ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Aaløkkehaven 3,
Ddense, tlf. 12 93 70.
Torsdag den 27. okt. 1960 blev der afholdt gene
ralf orling i Kragsbjerggårdens mødelokale.
Bestyrelsen består nu af følgende:
Formand
OZ6RL,
næstformand
OZ7KV,
kasserer
OZ7HJ,
bestyrelsesmedlem
OZ2RH,
sekretær
OZ8NO, suppleanter OZ8LO og C. D. Hiil.
Referat af generalforsamlingen er tilsendt afde
lingens medlemmer.
Månedens foredrag er ikke fastlagt endnu, men
brev tilsendes når arrangementet er fastlagt.
Vy 73 8NO.
Som meddelt på generalforsamlingen har besty
relsen startet et foretagende, torsdagsklubben, som
har påbegyndt sin virksomhed, når dette læses, i
det lokale, som af „Victory Radio" er stillet til vor
rådighed.
Programmet
for resten af året ser således ud:
Torsdag den 17. nov: Oprettelse af en „Ræve
klub" og demonstration af afdelingens rævesender
ved 8NO.
Torsdag den 24. nov.: Strømforsyning, ensrettere
ved 7KV.
Torsdag den 1. dec.: Gennemgang og demonstra
tion af en moderne dobbeltsuper ved Ebbe Eriksen
og 6RL.
Torsdag den 8. dec.: Demonstration af målinger
på antennemålinger ved 7HJ.
Torsdag den 15. dec.: Stationsbetjening ved 2RH.
Dette er det sidste møde i 1960. Næste møde bli
ver torsdag den 5. jan. 1961. Nærmere meddelelse
om møderækken i januar og februar kommer i
dec. OZ og på opslagstavlen i lokalet. Alle afdeingens medlemmer er velkomne.
Vy 73 7KV.
ROSKILDE
Teknisk kursus hver torsdag kl. 19,30 hos OZ6BP,
Bendt Pedersen, Karenstrupsti 8, 1., hvis der er til
slutning. Månedsmøde den sidste torsd. i måneden.
Vy 73 OZ3PO.
RANDERS
Nu begynder det at blive koldt udendørs, så det
vil være en god idé at kigge ind i Det gamle syge
hus, der er der nemlig en god varme, og i vinterens
løb vil der komme til at foregå mange interessante
ting.
Inden
længe
påbegynder
vi
byggeaftener
under ledelse af 5PE. Der skal bygges et gitterdykmeter, og alle intereserede bedes melde sig så hur
tigt som muligt. Morsekursus med 5WJ og 6TE som
ledere afholdes hver mandag fra kl. 21—22.
Søndag den 2/9 havde vi en pragtfuld tur til Hor
sens. Vi ankom til den „fængslende" by kl. ca. 9,15,
og efter at vi var blevet samlet i Arenafabrikkens
forhal, begyndte rundgangen. Der var mange af os,
som ønskede, at vi kunne få lov til at gå lidt rundt
alene!! Nogle af os fik at se, hvordan spolerne vik
les; det tog ikke ret lang tid at lægge 2700 vindinger
på formen, og så var der tilmed papir mellem hvert
lag. Kl. 12 sluttede vi af med et besøg i kantinen.
Derefter fik vi lidt middagsmad, inden vi skulle
op i Horsensafdelingens klubhus, hvor kaffebordet
var parat. Et par timer efter satte vi os i bilerne
og kørte hjem.
Vi vil med disse linier gerne sende en velment
tak til Hede-Nielsens fabrikker, vore omvisere, 4RU
og 2BF, samt til alle de Horsens-amatører, som var
mødt op for at holde os med selskab. 73 de 4NH.

NYE MEDLEMMER
7807 - OZ3VG, fru Anni Hansen, Frørupgård, Frørup, Stepping.
7808 - Mogens Frederiksen, Ottesvej 6, Sorø.
7809 - Bjørn Bechmann, Holmevej 35, Virum.
7810 - Allan Frøsig, Grønnegade 32, Ribe.
7811 - Flemming Johansen, Havnegade 7, Frede
rikshavn.
7812 - Poul Hansen, Søndergade 69, Frederikshavn.
7813 - Keld Schmidt-Møller, Tværgade 28, Ikast.
7814 - H. Schjær-Jacobsen, Tønder Landevej 23,
Løgumkloster.
7815 - Carl V. Christensen, Nørremarksvej 6,
Tønder.
7816 - Henning E. Tidemann, Tjæreborg.
7817 - Jørgen Krogdahl, Amaliegade 6, 4., Horsens.
7818 - Børge Andersen, Svinget 1, København S.
7819 - Ole Damgaard Jensen, Trollesminde,
Hillerød.
7820 - J. Anker Sommer, Havnegade 3, Middelfart.
7821 - Henning M. Nielsen, Odensevej 6, 2.,
Herning.
7822 - Søren Gunge, Eranthisvej 21, Odense.
7823 - Hans E. Pedersen, Hyldager 5, Ny Fløng,
Hedehusene.
7824 - Mogens Dahl, Thukærsholm, Bellinge.
7825 - Bent Hulsrøj, Juelsminde.
7826 - Jørgen Ingvorsen, Ravnekærsvej 11, Søborg.
7827 - Per Leslie Holst, Fuglegårdsvænget 86,
Gentofte.
7828 - Roland Viby, „Klank“, Galten.
8929 - Fru Sonja Hansen, Frederiksgade 70,
Horsens.
7830 - Sv. Aa. Nielsen, Rolfsgade 64, Esbjerg.
8931 - Alif Hansen, Eide, Thorshavn.
7832 - OZ3EC, E. R. Christensen, Anemonevej 4,
Helsingør.
7833 - Steen Utke Ramsing, Vejporten 95, Lyngby.
7834 - Anders Mikkelsen, Hjedding, Ølgod.
7835 - Helge K. Melsen, Fynsvej 6, Frederikshavn.
7836 - OZ2RE, Egon Poulsen Rais, Ny Munkegade
73, Århus.
7837 - Ib Harkes Mikkelsen, Nygade 84, Ikast.
7838 - Bo Kjærgård Pedersen, Valby Tingsted 10, 1.,
Valby.
7839 - Erik Nielsen, Bjarkesvej 9, Helsingør.
Atter medlem.

2634 - OZ3A, Svend Jershauge, Købkesvej 39,
Odense.
5659 - J. Chr. H. Frederiksen, Faksevej 23, Herning.

QTH-RUBRIKKEN
547 - OZ8G, Gunnar Pedersen, Landet, Tåsinge,
ex Svendborg.
1613 - OX3WW, Poul Andersen, Kærlundsvej 26,
Ålborg, ex Grønland.
1761 - OZ5GL, Sv. E. Giensdal, A. F. Bayersvej 11
B, København F, ex Herlev.
2562 - OZ9DQ, S. Lindvig Poulsen, Strandbygade
29, Esbjerg, lokal.
2832 - OZ1AJ, A. Jensen, Skørpinge, Rødvig, ex
Søborg.
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4456 - Erik Andersen, Estersvej 13, 2., Hellerup, ex
Vanløse.
4490 - OZ4SM, Bent Andersen, Genvej 14 A, st. tv.,
Gedser, lokal.
4567 - OZ5VS, V. Sørensen, Kristinavågen 2,
Jakobsberg, Sverige, lokal.
4777 - Carl A. Hansen, Bangsbovej 58, Vanløse, ex
Herlev.
5094 - OZ3HW, Knud Stage, Skibsbylejren,
Hjørring, lokal.
5171 - OZ1VM, Vagn Mortensen, Engbovej 108,
Vanløse, ex København Ø.
5338 - OZ4SN, Sv. Eric Nielsen, Grønnegade 9,
Ølgod, lokal.
5409 - OZ4FL, F. S. Diemer Petersen, Brønsbjergskolen,
Porsekærsvej,
Åbenrå,
ex
Nykø
bing F.
5500 - Eigil Hougaard, Havnebjerg, Nordborg, ex
Harndrup.
5592 - OZ1HS, H. Sprenger, Hus 27, Skelby,
Marrebæk, ex Gedser.
5754 - OZ9'QW, Bent Nicolaisen, V. Kongevej 51,
Viby J., ex Tinglev.
5760 - OZ7KI* Erik Johansen, Hvidovre Strand
vej 121 B, Hvidovre, ex Valby.
5908 - OZ1XX, Frank Høgfelt, Vejlevej 21, Thors
vang, Horsens, ex Skjern.
5934 - Erik Lund, GI. Holmevej 8, Holme, Højbjerg,
ex soldat.
5967 - OZ7TB, Birger Voigt, Køgevej 9, 1. tv.,
Haslev, ex soldat.
6251 - OZ9JO, Joh. Hansen, Håndværkerkollegiet,
Bispebjerg Parkallé 22, København NV, ex
Ølgod.
6256 - OZ5FR, Frank Jørgensen, Grønnemoseallé
137, Søborg, ex Valby.
6276 - H. Langkilde, c/o Ravn, H. C. Ørstedsvej 70,
København V, ex Fakse.
6307 - H. Andersen;^' 12-1820-33 St. Forest Lawn,
Alta, Canada, lokal.
6388 - OZ9HT, H. Tidemand, Skydehøjgård 2,
Hørsholm, ex Kokkedal.
6491 - OZ2AI, A. Jørgensen, Mortensgade 16, Nexø,
ex Rønne.
6502 - MH Madsen, Flyverdetachement 501, Kagerup, ex Hundested.
6587 - Jørn Herkild, Langgårdsallé 12, 2. th.,
Søborg, lokal.
6613 - OZ3IS, I. Gårdboe Stæhr, Mosegårdsvej 8,
Skagen, ex soldat.
6654 - OZ1HO, Harry B. Nielsen, Hotel Sommerlyst,
Bramminge, lokal.
6677 - OZ1PW, W. Bremer Petersen, Fuglebakkevej 103, 2., København N, lokal.
6681 - OZ2JC, J. C. Christensen, Bernh. Bangs Allé
2, 3., lejl. 58, København F, ex Århus.
6812 - Leo Evers, Låsbygade 61, Kolding, lokal.
6986 - OZ9BL, B. Lorentzen, Artillerivej 63, dør 89,
København S, ex Dybøl.
7083 - Vagn Jensen, Kappelanvej 2, Holbæk, lokal.
7128 - Børge H. Jensen, Oddense, Balling, ex Hem.
7171 - V. Bull-Christensen, Hobrovej 30, Sven
strup J., ex Balling.
7246 - Sv. Aa. Christensen, Zonen, Kalundborg, ex
Helsingør.
7308 - Tage Johansen, Andelsmejeriet, Jels, ex
Lunderskov.
7350 - Willy Bigum, Vejlands Allé 131, Københ. S,
lokal.
7379 - OZ6KN, K. B. Nielsen, Sydvestvej 65, Glo
strup, ex København F.
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7478 - Egon Nicolaisen, Søndergade 30, Farsø, ex
Haubro.
7485 - J. K. A. Hansen, Frørupgård, Stepping, ex
Kolding.
7496 - OZ8FA, F. Adelvard, Howitsvej 31, 1. tv.,
København F, ex Kastrup.
7533 - F. Solander, „Munitio", Dyrehaven, Nyborg,
lokal.
7685 - OZ6LC, Leo R. Christensen, Konvalvej 14,
1. th., Ålborg, lokal.
7712 - Harry Lassen, Solitudevej 7, 5. tv., Kbh. N,
ex Rudkøbing.
7790 - Palle Jensen, Vornæs, Landet, Tåsinge, ex
Svendborg.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.:Postb.79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Dalstrøget 145, Sø
borg, tlf. Sø. 9151. (Hertil sendes teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S . tlf. Amager 3664 v.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer: OZ3FM. Emil Frederiksen, Nørretorv 15. Hor
sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej
201, Kbhvn. NV., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, Poul Størner, Hultbergsallé 8, Søborg, tlf.
98 13 01.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F„ tlf. 85 31 44.
OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf.
81 36 06.
OZ6RL, U. J. Krarup, Aløkkehaven 3, Odense, tlf.
12 93 70.
OZ6AE, A. Erikstrup, Silkeborgvej 120, 3. th., Aarhus.
98 13 01.
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.

