
Farvel til 50 kHz
Når dette læses, har alle licenserede amatø

rer allerede modtaget meddelelse direkte fra 
P&T om bortfald af de øverste 50 kHz af 7 
MHz-båndet, hvilket også meddeles i en no
tits i dette nummer af OZ.

Vi er sluppet nådigt fra forhandlingerne i 
Geneve i 1959, der resulterede i det nye radio
reglement, der nu pr. 1. maj er trådt i kraft. 
Vil det gå lige så godt næste gang?

Dette spørgsmål kan selvfølgelig ikke be
svares nu, men vi kan alle yde vort lille bi
drag til, at amatørerne fortsat kan holde 
skansen mod de glubende ulve, der slås om 
retten til frekvenserne i HF-båndet. Behovet 
for frekvensplads blandt de tjenester, vi ama
tører sædvanligvis kalder „kommercielle", er 
mindst 2—3 gange større end det, der kan 
imødekommes, så amatørbåndene er jo sådan 
set kun en dråbe i havet.

Når dråberne er så kostbare, skal man 
imidlertid passe godt på det, man har. Hvad 
kan vi da gøre?

Her er amatørernes dilemma i en nød
deskal: hvis vi ikke holder båndene varme og 
derved demonstrerer vor eksistensberettigel
se, går disse bånd fra os. Hvis vi er aktive, 
men forstyrrer andre tjenester, risikerer vi 
også at miste vore rettigheder.

Den teoretiske løsning er såre simpel: man
ge aktive amatører og gode, tidssvarende sen
dere — korrekt betjent.

Hvordan er det i praksis? Ja, her må hver 
enkelt søge svaret hos sig selv!

Foruden spørgsmålet om aktivitet og sen
derkvalitet er der imidlertid en tredie me
get vigtig ting: overholder du licensbestem- 
vielserne?

Det er vist nok desværre en udbredt opfat
telse, at licensbestemmelserne kan omgås ret 
lemfældigt i praksis; i værste tilfælde ryger 
sendetilladelsen for kortere eller længere tid.

Dette er imidlertid et egoistisk og ensidigt 
synspunkt at anlægge. Spørgsmålet om ama
tørernes vilje og evne til at overholde spille
reglerne kan meget vel få afgørende indfly
delse på resultatet af den næste radiokonfe
rence, der skal afholdes i løbet af nogle få år.

Tro endelig ikke, at amatørbåndene er sik
ret for tid og evighed, og at de hører med til 
de umistelige menneskerettigheder. En eks
pertkomite studerer os, og dens rapport kan 
blive skæbnesvanger.

Tænk lidt over dette, at et af de kraftigste 
argumenter ved genevekonferencen mod 
amatørerne var, at de ikke overholdt reg
lerne. OZ7AQ.
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Grundmodtager for 80 meter, med høj selektivitet 
uden krystalfiltre

Af Henrik Larsen, OZ7HI 1).

Den i det følgende beskrevne modtager 
dækker kun eet frekvensområde, 80 meter
båndet. Til de andre bånd er modtageren 
forsynet med converter, der ikke er medtaget 
her. Der er ikke benyttet dyre ting som f. eks. 
x-talfiltre, men for alligevel at få en nogen
lunde god selektivitet, er der i stedet for 
x-tallene 10 afstemte kredse på 447 kc. Des
uden er der i modtageren to detektorer, en 
katodedetektor og en productdetektor.

Når der skal bruges BK med den her be
skrevne modtager, neddæmpes den let ved 
hjælp af en negativ spænding, som føres ind 
på HF- og MF-rørene. Denne blokerings
spænding kan passende tages fra senderen, 
hvis den blokeres af en negativ spænding i 
pauserne. Relæer kan helt undgås, idet bag
kontakten på nøglen kan føre spændingen 
ind på modtageren, se fig. 1.

Fig. 1.
Diagrammet.

HF-trinet, fig. 2, er opbygget meget om
hyggeligt, idet der gennem HF-rørets fatning 
er sat en vinkelformet skærm, der sammen 
med chassis’ets side- og bagplade danner et 
firkantet rum. I dette aflukkede rum findes 
alle gitterkredsens komponenter, og lufttrim- 
meren over gitterkredsen er spændt fast på 
den vinkelformede skærm, og akselen er ført 
frem til forpladen ved hjælp af en forlænger
aksel. HF forstærkningen kan reguleres med 
potentiometeret P, på 50 kOhm,

Det næste trin, blandingstrinet, er induk
tivt koblet til HF-røret. Drekoen, der benyt
tes til afstemning af HF, BL og OSC, er på 
8—32 pF med liniær kapacitetsvariation, 
hvad der giver en behagelig frekvensind
deling på skalaen.

I blanderrørets anode er den 1. MF trafo, 
type RBA447, og efter den 1. følger 4 andre 
1) Ramsing, Salling.

af samme type. Trafoerne er koblet ryg mod 
ryg, og overføringskapaciteten består kun af 
sammensnoede monteringstråde, der så kan 
gøres så store, man ønsker af hensyn til 
båndbredden og forstærkningen.

Fig. 4.

Efter filteret kommer MF-forstærkeren, 
først havde jeg 3 MF rør, men da forstærk
ningen var for stor, undlod jeg 1. trin, og så 
gik det bedre! Selvfølgelig kunne forstærk
ningen nedreguleres, men da rør suser meget, 
når de nedreguleres, foretrak jeg at springe
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over det 1. trin. Forstærkeren er ligesom HF- 
trinet afskærmet meget omhyggeligt, hvad 
jeg håber skitsen viser, fig. 4. Det bemærkes 
dog på skitsen, at skærmene og komponenter
ne til det oprindelige 1. MF-trin ikke er fjer
net. MF forstærkningen reguleres med P2   i
1. MF rørs skærmgitter. Fra sidste MF-rørs 
diode tages den negative spænding, der bru
ges til A.V.C. regulering af HF og MF, blan
deren A.V.C. reguleres ikke, da det vil på
virke afstemningen. Desuden tages styringen

ud af sving ved en passende omdrejning af 
trimmeren. Potentiometeret P3 indstilles på 
følgende måde: modtageren stilles på et pas
sende svagt AM signal, og P3 drejes indtil, 
der kommer mindst muligt ud af højttaleren. 
Beatosc. skal være slået fra under denne 
justering.

Selvfølgelig kunne productdet. undværes, 
men den har flere fordele ved modtagelse af 
ESB, DSB og CW, f. eks. vil et svagt signal 
ikke blive så meget undertrykt af et kraftigt,

EBF69 6 C4 ECH81 Vz EAA 91
t250V

Fig. 2 øverst. Fig. 3 nederst.

til det magiske øje fra sidste MF rørs anode 
gennem en lille blok og en diode, hvorefter 
den ved et lavpas filter føres til gitteret på 
det magiske øje. På grund af den gode af
skærmning af MF-trinet, påvirkes øjet ikke 
af beaten.

Efter sidste MF trafo følger detektorerne. 
Med en omskifter kan der vælges mellem 
katodedetektor eller productdetektor. Til 
modtagelse af AM bruges katodet. og til ESB, 
DSB og CW productdet. Beatosc. er den ene 
halvdel af productdet., og dennes frekvens 
kan varieres med lufttrimmeren, se fig. 3. 
Trimmeren er på det ene hjørne af rotoren 
forsynet med en lille klat loddetin, så ose. går

som ved en lineærdet., hvad katodedet. netop 
er. Ligeledes vil beatosc. altid give et passen
de kraftigt signal i forbindelse med det ind
komne MF signal.

For at blive fri for det værste støj er mod
tageren forsynet med en støjbegrænser. Ind
stillingen foretages med P4.

Lavfrekvensforstærkeren og ensretteren er 
ikke sammenbygget med det øvrige af mod
tageren, men en ganske almindelig forstær
ker og ensretter vil kunne benyttes.

Jeg håber at fotos og diagrammer vil vise 
opbygningen af modtageren, og at de vil vej
lede andre, som kunne tænke sig at bygge 
den. Held og lykke! (Stykliste næste side).
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Stabilyt - en ny komponent
Af OZ5WO.

En ny komponent er fremkommet, dens navn er 
Stabilyt. Det er en mellemting mellem en elektro
lytkondensator med en enorm stor kapacitet og en 
lavspændingsstabilisator. Fremstillingen sker på 
Neumanns laboratorier i Heilbronn, og her i Skan
dinavien findes komponenten i alt fald på det sven
ske marked, importeret af Sela, Russinvågen 62, 
Stockholm.

Stabilisatorcellerne udnytter de elektrokemiske 
processers konstante potentialspring. En stabilisa
torcelle består af en separator, der er gennem- 
trængt af en elektrolyt. På den ene side af separa
toren findes anoden, der er af nikkel og nikkeloxyd, 
og på den anden side katoden, der er af kadmium 
og kadmiumoxyd. Hele historien er hermetisk inde
lukket i en stålbeholder, der er forbundet til kato
den.

Ved strømgennemgang reduceres kadmiumoxyden 
ved katoden til kadmium, mens der frigøres syre 
ved anoden. Syren forener sig straks med det dan
nede kadmium, og denne kredsproces tillader kon
tinuerlig strømgennemgang gennem cellen uden 
luftudvikling. Ved processerne såvel ved katode som 
ved anode opstår der en potentialforskel, hvis sum 
er 1,5 volt. Denne potentialforskel er kun lidt 
afhængig af strømstyrken gennem cellen, og næsten 
uafhængig af temperaturen. Den indre veksel
strømsmodstand i cellerne er meget lille, af størrel
sesorden hundrededele ohm, samt i modsætning til 
jævnstrømsmodstanden fuldstændig konstant, så 
længe vekselspændingsamplituden blot er mindre 
end den påtrykte jævnspænding. Cellerne kan yder
ligere opmagasinere meget store ladninger, der gør 
det muligt at anvende dem som kondensatorer med 
enormt store kapaciteter.

Anvendelse:
Cellerne er beregnet til at skulle træde i stedet 

for elektrolytter i lavspændingsstrømforsyninger. 
En celle kobles ind som led i en spændingsleder, 
og holder da spændingen meget nær konstant ved
1,5 volt, samtidig med at den tjener som konden
sator med adskillige tusinde mikrofarads kapacitet. 
Ved seriekobling af flere celler fås multipla af 1,5 
volt.

Fabriken opgiver følgende data for nedenstående 
ensretter med stabilytter: Udgangsspænding 4 volt, 
som er konstant indenfor 3 % ved netspændings
variationer fra 180 til 235 volt. Spændingen er kon
stant i 20 sekunder indenfor 20 % efter afbrydelse 
af netspændingen. Brumspænding er mindre end 
5 mikrovolt.

Efter disse opgivelser vil jeg spå stabilytterne en 
fremtid især i strømforsyninger til transistoropstil
linger. Forøvrigt kan cellerne også finde anvendelse 
som erstatning for katodeblok og -modstand, idet 
deres egenskaber jo netop karakteriseres gennem 
et konstant spændingsfald for DC, mens AC kort
sluttes.

Cellerne er udformet som rør med to loddeflige 
i den ene ende. Priserne ligger fra 15 til 50 kr., alt 
efter størrelsen, men de vil sikkert hurtigt blive 
billigere, efterhånden som masseproduktionen gør 
sig gældende.

Alle stabilytterne er i stand til at kunne tåle en 
overbelastning på 100 % i kortere tidsrum.

Foreløbig findes fire typer:

STA—1,5—10 STA—1,5—150 STA—1,5—300 STA—1,5—750

5 14 14 14 diameter i mm
20 30 50 100 længde i mm
10 150 300 750 max. strøm

1500 100 50 20 AC-modstand i milliohm
2000 30.000 60.000 150.000 ækvivalent kapacitet ved 50 Hz

Stykliste til »Grundmodtager for 80 m«
L1 = Prahn afstemningsspole type FA2.
L2 = Prahn afstemningsspole type FM1.
L3  = Prahn afstemningsspole type FOl.
MF trafoerne er alle Prahn type RBA/447.
Beat oscillator Prahn type B180/447.
C1 - 1 0  - 2 2  = 3X8 - 32 pF (variabel).
C2  - 4 3  =15 pF lufttrimmer.
C3 = 20 pF.
C4 - 1 2 - 2 0 - 3 7 - 4 2  = 100 pF.
C5  - 6- 7- 8- 9 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 2 4 -

2 5 - 2 6 - 2 7 -  
2 8  -  2 9  -  3 0  -  3 1  -  3 3 -  3 4  -  3  5 - 3 6  -  4 0  -  4 6  -

47 = 10 nF.
C11 - 2 3  = 30 pF trimmer.

C l 6 - 1 7 - 1 8  - .
1 9  = se tekst.

C2 1  = 150 pF.
C3 2  = 50 pF.
C3 8  = 8 μF/12 V.

C 3 9  -  4 5  =  1 6  μ F/350 V.
C4 1  = 500 pF.
C4 4  = 10 pF.
R1 - 8 - 20 - 21 - 3 2 - 35- 

3 6  - 3 7 = 1 MOhm.
R2  - 9  - 1 3  = 200 Ohm.

R3- 1  2  - 1 8  - s s - 
2 7  = 100 kOhm.

R4  - 1 6  = 50 kOhm (i teksten er Ri og 1 6  anført 
som henholdsvis Pi og P2 ).
R5 - 1 1  - 1 5  - 2 9  - 2 6  = 47kOhm.

R6 -1 0 -1 4 - 1 7  =2 kOhm.
R7  — 2 5  — 3 0  = 10 kOhm.
R19  = 500 Ohm.
R2 3  - 2 4  = 24 kOhm.
R2 5  = 5 kOhm.
R2 8  = 500 Ohm (P3 ).
R3 1  = 30 kOhm.
R3 3  = 200 kOhm.
R3 4  = 3 kOhm (P4 ).
CR = OA81.
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Tre-element-trebånds beam
Af Richard Auerback, DL1FK i DL-QTC, 

nr. 7, juli 1960, 
oversat af OZ1NA, Anders Nørgård1).

For gennemsnitsamatøren er det at frem
stille en drejelig retningsantenne, der skal 
arbejde på de højfrekvente bånd et tilsyne
ladende uløseligt problem. Selv om plads og 
opsætningstilladelse er til stede, viger man 
let tilbage for problemet på gr. af de store 
mekaniske og økonomiske hindringer, især 
hvis der er tale om en særlig antenne til 
hvert bånd.

Det er derfor forståeligt, at de mange va
riationer af små og lette 3 bånds-beam har 
fundet stor interesse, særlig efter at de i det 
forløbne årstid har vist ganske gode resulta
ter, thi på 10 og 15 m er der opnået gode re
sultater dermed, og manglerne på 20 m har 
ikke været så iøjnefaldende.

Forfatteren af denne artikel har gennem 
længere tid praktisk afprøvet og indgående 
undersøgt fordele og mangler ved alle be
kendte konstruktioner. Resultatet blev frem
stilling og afprøvning af en ny 3 bånds ret
ningsantenne, der undgår de mange mangler 
ved de kendte konstruktioner, og som følge 
deraf opnår en virkningsgrad, der lader sig 
sammenligne med special-beams på hvert en
kelt bånd.

Fig. 1.
E: fødet element, D: direktor, R: reflektor, 

Ro: rotor, a: stand-offs, b: montageplade for bære 
bom, C: mast.

’) Vodder pr. Frifelt.

Konstruktionen:
Hvis man vil bygge en beam så let, at man 

kan bære den og balancere den med een 
hånd — og det var målet — må man natur
ligvis se bort fra bærebjælker i stigefacon, 
de være sig fremstillet af træ eller metal, 
vægten er for stor.

Fig. 2.
B: bærebom, ca. 4,2 m, Ro: rotor, C: bæremast, 

e: rørstuts på underste plade.

Man anvender bedst to parallelt sammen
skruede Duralrør (fig. 2,)r Det således frem
stillede bærestykke bliver klemt fast mellem 
to metalplader på 10 X15 cm, den underste 
af disse er påsvejset en rørstuds ca. 15 cm, 
som passer ned over den i hvert enkelt til
fælde forekommende bæremasts drejeanord
ning — efter anbringelsen på denne fastgøres 
den ved hjælp af gennemgående bolte sikret 
med kontramøtrikker.

Benytter man en elektrisk drejeanordning, 
f. eks. TV-rotor, er det meget vigtigt, at den
ne fastgøres helt oppe på bæremastens spids, 
og at der mellem rotorens drejeskive og bea- 
mens bærestykke ikke anvendes længere rør
stykker end nødvendigt; vægtstangsvirknin
gen bliver ellers, ved selv den letteste kon
struktion, hurtigt så stor, at selv den bedste 
drejeanordning bryder sammen. Den amatør, 
der drejer sin beam med håndkraft, er ude 
over den bekymring og kan sætte bommen 
fast direkte på bærerøret. Antenneelementer
ne bliver ligeledes fremstillet af så let og 
tyndt rør som muligt, idet det altid er bedre 
at anvende en noget større rørdiameter og så 
nøjes med en godstykkelse på 1 mm fremfor 
2 mm godstykkelse og mindre rørdiameter.

Til midterstykket på ca. 4 meters længde 
kan man f. eks. bruge 18 til 20 mm diameter 
og så hurtigt lade tykkelsen aftage udadtil 
indtil 6 til 8 mm. Til de yderste ender anven
des tynd tråd. På denne måde kan man spare 
meget i vægt, men man må jo tage hensyn til,

133



hvad der står til rådighed i handlen. Antenne
elementernes vægt og deres afstand fra hin
anden bestemmer bærebommens balance
punkt, der ikke ligger i midten, men noget 
bag det drevne element.

Antenne-elementerne.
Den letteste byggemåde er den, hvor ele

menterne kan skrues direkte på bærebom
men og ikke behøver særskilte isolatorer, 
hvor man kan undgå brugen af delte elemen
ter eller særskilte spærrekredse i elementer
ne selv o. s. v. — men ved alle hidtil kendte 
konstruktioner var disse hjælpemidler imid
lertid en nødvendighed ved afstemningen. 
Elementerne måtte således, under hensyn
tagen dertil, laves tilsvarende tunge og sta
bile. Også den nøjagtige afstemning af sådan
ne elementer frembød store problemer og var 
for det meste ikke mulig på antennens bliven
de plads. En tilfredsstillende dimensionering 
for båndene 10-15-20 m er et kompromis, der 
nogenlunde svarer til målene for en 15 m 
beam. Ikke alle kendte løsninger er fysisk i 
orden og tilfredsstillende; specielt på 20 m 
står mange ønsker uopfyldt.

Målet er altså: En let 3 bånds retningsan
tenne der:
1. På 20 meter arbejder tilnærmelsesvis som 

en beam i fuld størrelse og
2. På 10 og 15 meter arbejder bedre end en 

3 elem. beam specielt for disse bånd.
Det bliver opnået med DL1FK beamen!

Fig. 3.
a stand-offs.
u 2 m dural, 20 mm Ø, 1 mm gods. 
v 1 m dural, 18 mm Ø, 1 mm gods. 
w 20 cm isolationsrør, 16 mm Ø. 
x 60 cm dural, 12 mm Ø, 1 mm gods. 
y tr&dsløjfe, 100 mm Ø af 2 mm mont. tråd. 
z bærebjælke, 1,30 m af dural U-profil.
B bærebom.
L spole, 6 vdg. 30 mm Ø, 100 mm lang.

Antenneelementer og fødekabel:
Enhver form for feeder kan anvendes, men 

den direkte fødning ved hjælp af coaxkabel 
er mindre god, der må tages en fejltilpasning 
på det ene eller det andet bånd med i købet 
derved, selvom der i faglitteraturen findes 
forskellige forslag, som f. eks. dipoler m. 
„Trapper" og tredobbelt gammamatch; kon
struktøren anbefaler dog indtrængende, at 
man benytter en afstemt åben transmissions

ledning med en afstand mellem lederne på 
5 cm.

Fødekablet skal tilskæres i en længde, så
ledes at fødekabel + element ikke på noget 
bånd ender i en strøm- eller spændingsbug.

Ubetinget vigtigt er, at det drevne element 
for 20 meter er mindst ½ elektrisk bølge
længde lang; på 10 meter må det elektrisk 
ikke være længere end 2X0,6 bølgelængder, 
ved de fleste af de kendte konstruktioner 
bliver disse fordringer ikke opfyldt, hvorved 
den maximale strømbug, som frembringer 
det stærkeste magnetiske felt, enten kommer 
til at ligge i fødekablet el. i afstemningsmid
lerne (stub el. spole). For 10 og 15 m skal 
strålerne danne to halvbølge-dipoler, der bli
ver fødet i modfase. Det sker automatisk 
gennem det i midten tilførte fødekabel. På 
denne måde har man allerede på 10 og 15 m 
i det drevne element en gevinst på 2 db og 
en skarpere stråling. Begge halvbølge dipoler 
driver et enkelt parasitisk element (2 sepa
rate parasitiske halvbølgeelementer giver 
næppe nogen ekstra gevinst!)

Fig. 4.
S1, S2 forskydelige samlestykker.

C1, C2 drejekondensatorer.
M elementets midtpunkt.

Det drevne elements opbygning fremgår af 
fig. 3. De opgivne mål er ukritiske, da anten
nen jo afstemmes over kablet.

De parasitiske elementer.
Disse er det egentlig nye ved denne anten

ne, der anvendes overalt udelte elementer, 
som i midten er skruet direkte på bærebom
men, da der altid skal være spændingsmini
mum og strømmaximum.

Resonansen på de forskellige ønskede fre
kvenser bliver opnået derved, at der ved an
vendelsen af en del af elementet, symmetrisk 
omkring midten af dette, bliver opbygget re
sonanskredse for de ønskede frekvenser. Iføl
ge disses opbygning har disse et højt Q og 
de dele af elementet, som ikke ligger indenfor 
resonanskredsene, tilslutter sig som følge af 
konstruktionen disse, således at der er impe
dansoverensstemmelse.

Således er det muligt med to extra reso
nanskredse at afstemme elementet på 3 fre
kvenser, idet man ved at forskyde udtagene 
ændrer L-værdierne og med kondensatorerne 
ændrer C-værdierne (fig. 4).
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Elementet udmåles til resonans på den mel
lemste af de ønskede frekvenser, f. eks. 21 
MHz (evt. lidt længere end beregnet), og så 
tillader G2 den elektriske afkortning. G2 og 
den del, der ligger mellem de to skydere S1, 
tjener samtidig til resonansindstilling for den 
ønskede lavere frekvens, altså 14 MHz. Denne 
indstilling er meget skarp og gør elementet 
mere selektivt på 14 MHz end et normalt ele
ment for dette bånd, hvad man let kan iagt
tage med en feltstyrkemåler.

Fig. 5.
A: parasitisk element, dural. B: stand-off på bolt. 
C: dr ejekondens ator 12—50 pF. C : 2 længder kob
bertråd, 3 mm 0, 1,30 m for reflektor, 1,10 m for 
direktor. P: porcelænsring. Afstand P—P: 5 m for 

reflektor, 4,80 m for direktor, 
afstand B—M = 200 mm.

G1 og S2 danner analogt hermed en reso
nanskreds for den ønskede højere frekvens, 
altså 28 MHz. Man må herved være opmærk
som på, at der her kan være fare for på den 
højeste frekvens at få dannet en helbølgedi- 
pol, som p. gr. af fasedrejningen på 2X180° 
er uegnet som parasit element, derfor er den
ne løsning kun anvendelig, når afstanden fra 
S2 til enderne på elementet er mindre end Vi 
bølgelængde, denne løsning kommer altså 
kun i betragtning, hvis man må bygge en 
beam med meget korte elementer, f. eks. 
under 5 m, i dette tilfælde er da en tredie 
kreds nødvendigt for 21 MHz. Hvis der er en 
10 meter-beam for hånden, lader den sig med 
de to kredse udvide til anvendelse på 15 og 
20 meter.

En nem og let konstruktion får man, hvis 
man udmåler de parasitiske elementer, så de 
nogenlunde passer til 15 meter.

Direktorlængde ca. 6,80 m
Reflektorlængde ca. 7,40 m

For at de lange og tynde elementer ikke
skal svaje for meget nedad, bliver de over
en opstander på midten spændt op med et 
stykke antenne-tråd, der udmåles således, at 
dennes længde virker som parasit element 
på 28 MHz.

Direktorlængde 4,90 m
Reflektorlængde 5,25 m

Som midtpunktstøtte kan en tagrendeisola
tor anvendes; som holdepunkt på de to ele
mentsider tjener to porcelænsringe (gardin- 
ringe). Hvis man udmåler opspændingsstyk
kerne således, at de løber let strammede 
parallelt med elementet, vil de netop ophæve 
nedhænget, hvis de strammes ned til ved be-

fæstigelsen. Indstillingen af ophængnings
tråden foretages på den måde, at man til at 
begynde med lader denne rage ca. 10 cm ud 
over ringene og bagefter med en tang fore
tager afklipning indtil den ønskede resonans 
er opnået.

For 20 meter indsættes så en bøjle, som af
stemmes med en kondensator. På dette bånd 
er virkningen af det således opbyggede ele
ment, hvis nøjagtige afstemning med dreje- 
kondensatoren er meget let, overordentlig 
god. Fig. 5 viser de parasitiske elementers op
bygning.

Af de omtalte elementer kan opbygges en 
meget let beam, idet elementerne anbringes 
på bommen med nedenstående afstande, der 
danner et godt kompromis for 10—15 og 20 
meter.
Bomlængde 4,20 m (4,60 m)
Afstand direktor-stråler 1,60 m (2,00 m)
Afstand reflektor-stråler 2,60 m

Man kan montere antennen ca. 2 m over 
jorden til afstemningen; først stemmer man 
af på 10 m, derefter vikler man de oversky
dende ender af 10 m opspændingstråden op 
på en isoleret skruetrækker for at fastslå, 
hvor denne skal afskæres (pas på håndkapa
citet) for at udligne forskellen på den korte 
afstand til jorden, og den senere anbringelse 
lægger man pr. side 3 cm til.

Derefter skærer man de for 15 m lidt for 
langt udmålte elementer stykvis kortere fra 
begge ender, indtil man kommer i nærheden 
af den ønskede frekvens, længden passer så 
akkurat efter montage på masten. Til sidst, 
og om muligt efter anbringelsen på masten, 
afs+emmer man drejekondensatoren for 20 m, 
herunder må feltstyrkemåleren nøje iagtages, 
da afstemningen er meget skarp. Det anbe
fales først at afstemme reflektoren og der
efter direktoren på bagud-minimum, fordi 
afstemningen dér er skarpere og tydeligere 
end fremad-maximum.

Resonansfrekvenser for afstemning med 
GDM:
Reflektor 27600 kHz 20800 kHz 13950 kHz 
Direktor 29400 kHz 21700 kHz 14550 kHz 
ved arbejds-
frekvenser 28400 kHz 21250 kHz 14250 kHz 
(afprøv forud GDM’s nøjagtighed!)

Ved afstemning på 20 m må man tage i be
tragtning, at modstanden i fødepunktet æn
drer sig meget og bliver meget lille, når di
rektoren, med den lille afstand til stråleren, 
kommer i resonans, således at der samtidig 
må efterstemmes ved senderudgangen, når 
der benyttes en åben fødeledning.
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Som drejekondensator kan anvendes ca. 50 
pF med en pladeafstand fra 0,5 til 1,0 mm 
alt efter senderens effekt. Forbindelserne fra 
afstandsstykkerne S til drejekondensatoren 
kan udføres med 2 til 3 mm kobbertråd. 
Drejekondensatoren bliver isoleret opbygget 
sammen med elementet og befæstet til bære- 
bommen. Den kan godt pakkes ind i cellofan 
som beskyttelse mod vejrliget, men bedre er 
det at bygge en vejrbestandig kasse til den.

På alle tre bånd er denne antennes ret
ningsvirkning skarpere end en normal 3 elm. 
beam. Tilpasning til senderen:

Ved tilpasning af den åbne feeder til sen
derens udgang betaler det sig at anvende et 
antenneafstemningsled, dettes opbygning af
hænger af, hvilken udgangsimpedans man 
har. Her skal vises udgang fra et πfilter-PA- 
trin:

Fig. 6.

Coaxkablet bliver koblet induktivt til kred
sen med 1 å 2 vindinger. Den åbne feeder 
bliver ført ind til et udtag på spolen, der 
tilsvarer dens fodpunktsimpedans. Mellem 
sender og antenneafstemning er det formåls
tjenligt at indsætte en indikator for stående 
bølger.

Man indstiller antenneafstemningen til 
mindst mulig reflekteret effekt, hvorefter 
senderen kan sættes på max. output. Anten
neafstemningskredsen skal opbygges således, 
at den er tilpasset forholdet Va : la. Ved lille 
anodespænding og stor anodestrøm højt C og 
lille L, ved høj anodespænding og lille strøm 
omvendt.

båndet, man fortrinsvis benytter. Dens sam
lede udførelse fremgår af fig. 6 til 8.

Et godt standbølgeforhold (1:1 til 1 : 1,3) 
på kablet mellem Tx (Pi udgang 54 Ohm) og 
de enkelte antennekredse lader sig opnå ved 
følgende dimensionering:

Fig. 8.
E er det fødede element, a er isolatorer, 1 er føde 
kablet og h er U-skinner, på hvis tværstykker a ei 
monteret, og som selv er fastskruet på bærebom

men. Hver elementhalvdel er fastgjort med to 
nedadvendende isolatorer.

Feederlængde: (fra strålermidte til anten
neafstemning) 17,2 m.

Ant.kredse: C 50 pF pladeafst. 0,5 til 1 mm. 
Spoler: Viklelængde 6 cm.
10 m bånd: 8 vind. 3 cm Ø, feedertilslutning 

ved 2 vind. fra enderne, symmetrisk (der an
vendes altså 4 vind.) 1 vinding til link.

15 m bånd: 8 vind. 3,5 cm Ø, tilslutning 
ved 3,5 vind. symmetrisk fra enderne (altså
1 i brug) 1 vinding for link.

20 m bånd: 10 vind. 4 cm Ø, tilslutning ved
2 vind. fra enderne, symmetrisk (altså 6 i 
brug) 2 vind. 4 cm Ø for link.

Linken lægges om midten af afstemnings
spolen.

Fig. 7.
a og b er udtag til standbølgemåler.

K er koaxialkabel, 
x—y er balanceret totrådsfødelinie.

Hvis man bygger en separat antennekreds 
på hvert bånd, er en enkelt afstemning nok, 
når den en gang er indstillet på den del af

Einkreis-Empfanger mit Rohren und Transitoren,
af H. Sutaner. — Nr. 74 i serien Radio-Praktiker- 
Bucherei, Franzis-Verlag, Miinchen. Pris DM 1,60.

Bogen indeholder en række konstruktionsbeskri
velser af detektormodtagere med rør og transisto
rer, men uden videre forklaringer på virkemåden. 
Bogen er nærmest beregnet for begynderen, der — 
uden at kende meget til teorien — vil i gang med 
at bygge sig en simpel modtager.

Formelsamlung für den Radio-Praktiker. Af Georg 
Rose. 160 sider, 172 figurer. Bind 68/70 af „Radio- 
Praktiker-Bücherei“-serien fra Franzis-Verlag, 
Miinchen. Pris indb./kart. DM 6.90/4.80.

Formelsamlinger er jo altid nyttige at have stå
ende, selv om man måske har de samme oplysnin
ger stående spredt i sit øvrige bibliotek. Nogen 
komplet formelsamling må man ikke forvente på så 
lille plads, men forfatteren har alligevel fået for
bløffende meget med af det, kortbølgeamatøren har 
brug for.
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Beskrivelse af Odense-afdelingens rævesender
Af Paul Nielsen, OZ8NO*).

Da Odense-afdelingens gamle rævesender 
trængte til en afløser, tilbød jeg at bygge en 
ny. Betingelsen var, at de flest mulige dele 
fra den gamle sender skulle genanvendes.

Det viste sig imidlertid, at kun de to instru
menter samt krystallet kunne anvendes, idet 
både rør og vibrator var kørt ned. Der blev 
lavet en prøveopstilling med 1 stk. ECC81 
som oscillator-driver, og 2 stk. EL41 i parallel
*) Abigaelsvej 34, Odense.

som PA-trin. Da det viste sig, at denne op
stilling kørte udmærket, bortset fra en lidt 
lav udgangseffekt, blev den endelige opstil
ling udført som vist i diagrammet med 1 stk. 
ECC81 og 2 stk. EL84.

Nu meldte problemet sig med hensyn til 
strømforsyningen. Såfremt der skulle anven
des vibratorer, måtte der anvendes 2 stk. med 
tilhørende trafoer. Da vibratorerne i den 
gamle sender af og til havde svigtet, blev det

Fig. 2.
På forpladen findes føl
gende: Øverste række fra 
venstre: PA-anodemeter, 
afbryder for lys i do., 
PA-spoleomskifter, afbry
der for antennepære, an
tennetilslutning med bag
ved liggende antennepære. 
Mellemste række: Afbry
der for glødestrøm, nøgle
stik, anodekondensator, 
antennekondensator. Ne- 
derste række: Akkumula
torens forbrugsmeter, ano
despændingsafbryder, stik 
for 220 V ~ til akku-op- 
ladning, stik for jordspyd.

Fig. 1.
Øverste venstre rum inde
holder PA-trinet. Herop i 
stikker kølepladerne med 
de påmonterede transisto
rer. Bag disse skimtes høj- 
spændingstrafoen. Til høj
re. /for denne ses ladetra- 
foen. På vinklen, der er 
anbragt på skærmen ved 
PA-rørene, sidder ose.- og 

drivertrin.

137



besluttet at anvende en transistorvibrator, 
trods den større pris. Desuden blev senderen 
forsynet med en transformer og ensretter for 
opladning af akkumulatoren, som er en 6 
V/13 Ah motorcykleakkumulator.

Oscillatoren er en elektronkoblet Pierce. 
Som C1 blev i den første opstilling anvendt

den med en fast kondensator med samme 
kapacitet. Katodedroslen er en minidrossel på 
2,5 mH. Anodekredsene i oscillator og driver 
er begge viklet på potkerner fra en 10 m 
tankmodtager (UKWe). Viklingstallene er 
desværre gået i glemmebogen. Begge spoler 
blev udført med midtpunkt af hensyn til neu-

Nøgle

en koncentrisk trimmer 5-45 pF. Med denne 
blev tilbagekoblingsgraden indstillet således, 
at krystallet svingede sikkert. I dette tilfælde 
skulle den være drejet helt ind, og blev der
efter erstattet med en keramisk kondensator 
på 47 pF. Svingningsvilligheden kan muligvis 
være en anden for andre krystaller, og det 
anbefales derfor at indstille svingningsgraden 
med en trimmer først og derefter udskifte

trodynstabiliseringen, men det viste sig unød
vendig at stabilisere driveren. Af hensyn til 
indstilling af kredsene ved hjælp af gitter- 
dykmeter, er der lagt en link på 2 vindinger 
udenpå afstemningsspolen, da det jo ellers 
er umuligt at måle på spolerne.

PA-rørene er tilkoblet π-ledet over en 500 
pF glimmerkondensator, og anodespændingen 
bliver tilført gennem en sektionsviklet HF-
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drossel med ukendte data. Omskifteren, hvor
med en del af PA-spolen bliver kortsluttet, er 
en MEC-omskifter med 1 dæk og 2X5 stillin
ger, hvor kontaktsættene parallelforbindes. 
Spolen er viklet på et 35 mm pertinaxrør med 
0,5 mmø tråd, men burde have været viklet 
på større rør eller ribbeform og med tykkere 
tråd, da spolen efter længere tids brug bliver 
godt håndvarm i den ende, som bliver kort
sluttet. Her var dog ikke plads til en større 
spole i dette tilfælde.

Neutrodynkondensatoren er udført af et 
stykke plasticisoleret monteringstråd, hvor
om der er tæt viklet 20 vindinger af samme 
slags tråd. Kapaciteten indstilles ved at skub
be den inderste tråd mere eller mindre ind i 
spolen eller klippe et stykke af spolen. Det 
viste sig ved stabiliseringen, at PA-trinet var 
befængt med parasitter. Disse blev stoppet 
med en modstand på 51 Ohm i anoden, samt 
en kondensator på 10000 pF direkte fra ano
dedroslen til trinets stelpunkt. Katodemod
standen på 65 Ohm/3 W indstiller rørene 
til klasse A, såfremt styringen skulle svigte 
fra driveren.

For at undgå at bryde for stor strøm med 
nøglen, nøgles der kun i anoderne til OSC 
og driver samt PA-trinets skærmgitter. Ano
destrømmen i PA-rørene falder i nøglepau
serne omtrent ned til nul. Det bemærkes, at 
nøglen skal være kapslet, da der står 400 V 
over den, eller der må bruges nøglerelæ.

Vibratortrafoen (fabrikat OZ7HJ) er udført 
af en 4 cm2 kappekerne, blikkvalitet ca. 1,2 
W, med følgende viklinger: n1 og n2: 30 vin
dinger 2ø laktråd, n3 og n4: 15 vindinger 0,5ø 
laktråd, ns: 2200 vindinger 0,3ø laktråd. 
Transistorerne er Delco type 2N441, som for
synes med 3 mm tykke køleplader (kobber 
eller aluminium) pladeareal ca.50 cm2. Det be
mærkes at kølepladerne er tilsluttet collector 
og må derfor isoleres fra stel. Højspændingen 
ensrettes med en brokobling af fabrikatet 
AEG type B 300 C 150 L. Da udgangsspæn
dingen fra trafoen har næsten firkantet kur
veform, er der ingen grund til at bruge C-L-C 
filter. Jævnstrømssiden er kun forsynet med 
en blok på 4 uF. Som bleeder er anvendt 40 
kOhm/5 W. Udgangsspændingen er i tom
gang 400 V og ved belastning 300 V. Det sam
lede forbrug, incl. glødestrøm, fra akkumula
toren er ca. 13 A. Der er brugt 4 mm2 ledning 
fra akkumulatoren til trafoen. Afbryderen er 
2-polet 250 V/6 A, hvor kontakterne er paral
lelforbundne.

Af hensyn til akkumulatorens levetid er 
senderen forsynet med ladeensretter, således 
at der kan oplades efter hver jagt. Ladetra-

foen kan afgive ca. 6,3 V/2 A og er tilsluttet 
en 2,2A ensretter i brokobling. Ladeaggregatet 
er kun tilsluttet akkumulatoren, når gløde
strømmen er afbrudt. Ladestrømmen er sjæl
dent over 2 A og falder efterhånden til ca. 
1 A. Når akkumulatorspændingen er oppe på 
7,6—8,1 V er akkumulatoren opladet, såfremt 
syrekoncentrationen ellers er korrekt. Et 
mere sikkert mål for akkumulatorens lade
tilstand er måling af syrens vægtfylde, men 
da senderen skulle betjenes af mange for
skellige, ville dette blive en besværlig løs
ning. Det må dog anbefales at få akkumula
toren efterset ved sæsonens afslutning, sam
tidig med den sidste opladning inden vin
teren.

Den mekaniske opbygning fremgår tildels 
af fotografierne, og det ses, at der er gjort, 
hvad der kunne gøres for at få senderen 
„klemt sammen". De udvendige dimensioner 
er: 220 mm højde, 285 mm bredde, 140 mm 
dybde.

Chassis og forplade er udført af 1,5 mm 
hård aluminium, og kassen er af 1,5 mm 
blød aluminium, som er nittet sammen i 
hjørnerne med vinkellasker. Som en sidste 
finish er kasse og forplade beklædt med pla
sticfolie (kunstlæder), som er limet på med en 
solution-agtig lim, som findes i mange fabri
kater.

1) En. blyakkumulator skal helst bruges hele tiden 
og tåler ikke at blive overladt til sig selv ret 
længe. Ladning skal foretages en gang om måne
den for at kompensere for selvafladningen, ellers 
bliver kapaciteten nedsat, evt. ødelægges akku
mulatoren fuldstændigt. TR.

Ændring af frekvensbånd for radioamatører.
I forbindelse med ikrafttræden af det nye 

internationale radioreglement pr. 1. maj d. å. 
skal man herved meddele, at det for radio
amatører hidtil gældende frekvensbånd 7050 
—7150 kHz er ændret til 7050—7100 kHz, idet 
frekvensbåndet 7100—7150 kHz, der hidtil 
har været delt med radiofoni med fortrins
ret for denne tjeneste, nu er bortfaldet for 
radioamatørt jenesten.

Der er herfra tilsendt hver enkelt license
ret radioamatør meddelelse om ovenstående 
ændring.

E. B.
Børge Nielsen.
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Månedens konstruktion:

OZ5WK, K. Wagner. ])

Har du nogensinde stået ude i Guds frie na
tur med hovedtelefonerne på og hørt dette 
call?

Hvis ikke, så har du snydt dig selv for 
mange uforglemmelige oplevelser, og så er 
denne artikel noget for dig.

Rævemodtageren klar til brug. På bagsiden af 
kassen ses jacken til hovedtelefonen. Ovenpå 
er håndtaget, senseantennen samt pejle-senseom- 
skifteren monteret. På forpladen er betjeningsknap
perne. Fra venstre: Tilbagekoblingen, frekvensaf
stemningen, HF-reguleringen. I det lille hul til højre 
for HF-reguleringen sidder sensepotmeteret, og oven
over dette differentialkondensatoren. Aluminiums
vinkelen under betjeningsknapperne bruges som li
neal ved afstregning på kortet. Rammeantennen er 
befæstet ved hjælp af det sorte plexiglasstykke på 
modtageren, og med en lille bøjle med en gummi
tylle til senseantennen.

Dette er hele udstyret!
Kunne du ikke tænke dig at tage hovedtelefo

nerne på og tage med?

1) Kolstrup 44, I, Aabenraa.

Jeg vil prøve på at beskrive en rævemod
tager, som er udført med så få og billige kom
ponenter som muligt, så enhver, der bare har 
lidt kendskab til diagramlæsning, brug af en 
loddebolt og fremstilling af en egnet kasse til 
modtageren, kan kopiere den. Jeg vil ikke an
befale at udelade nogen af de i forvejen få 
komponenter i modtageren, da det efter man
ge forsøg har vist sig, at modtageren i dens 
nuværende udformning er mest effektiv.

Mange vil måske le og tænke, hvad kan 
man i vores atomtid stille op med en 1-V-l. 
Til dem vil jeg sige: Prøv at bygge modtage
ren (det er hurtigt gjort), ta’ med på en ræve
jagt, og du vil forbavses.

Så på med vanten og lad os begynde med, 
hvordan man bruger modtageren i teori og 
praksis. Med hensyn til teorien vil jeg hen
vise til Kortbølge Amatørens Håndbog 1960 
side 379-380, hvor OZ7AQ på en letfattelig 
måde har forklaret denne. Praktikken der
imod kan kun fås på een måde, nemlig ved at 
møde op, når en af lokalafdelingerne kalder 
til rævejagt. Derefter vil vi se på diagrammet
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Fig. 1. Diagram.

Liste over komponenterne.

R1 2 MOhm 
R2 10 kOhm 
R3 1 MOhm 
R4 25 kOhm 
R5 1 MOhm 
R6 500 Ohm

PI 10 kOhm Lin. 
P2 1 MOhm — 
P3 0,5 MOhm —

Trl 5-40 pF 
Tr2 5-40 pF
Dreko ca. 10 pF, se tekst.
Dif. FLT 2X60 - —

LI 20 vind. - —-
L2 20 —• - —
L3 60 — - —

Cl 50 pF 
C2 1000 pF 
C3 50pF 
C4 100 pF 
C5 0,1 μF 
C6 10000 pF 
C7 500 pF 
C8 2000 pF 
C9 25 μF/12 V.

V1 DF96 
V2 DF96 
V3 DL96

Bat.l 67,5V Atomax. 
Bat.2 1,5V Unite.

Jack, se tekst.
S1 1 pol. vippeomskifter

fig. 1. Modtageren er som før antydet en
1-V-l. Den er opbygget med moderne batteri
rør, så batterierne kan med lethed holde en 
hel sæson.

Længst til venstre på diagrammet fig. 1 ses 
punkterne Ra1, Ra2 og Ra3, de fører ud til 
rammeantennen, der er vist på fig. 2. Punktet 
Sa1 er forbundet til senseantennen, der kan 
være en sammenskydelig stavantenne som 
vist på fig. 3, på ca. 1 meters længde eller f. 
eks. et messingrør af tilsvarende længde. Med 
vippeomskifteren S1 i stilling a pejler man, 
og i stilling b senser man. Det ses, at man har 
stavantennen i brug både ved pejling og ved 
sensning. P1, sensemodstanden, indstilles ved 
forsøg, hvorefter den ikke skal røres mere. 
Tr1 er sammen med rammeantennens 2X4 
vind. afstemt til 1825 kHz.

Dif. er en differentialkondensator, den kan 
ikke købes færdig,*) men med megen omhu 
og tålmodighed kan en Prahn FLT 2X60 æn
dres til formålet, idet man flytter den bageste 
stator hen under den forreste og skærer akslen 
midt over, hvorved den bageste rotor bliver 
fjernet, hvorefter man kan flytte den bageste 
calitplade med kugle til akslen helt hen imod 
begge statorer og lodde den fast, men som 
sagt, der skal en masse tålmodighed til.

HF-røret V1’s forstærkning reguleres med 
P2, det er den regulering, der virker bedst, 
der har været prøvet forskellige andre, blandt
*) Prahn kan på bestilling levere miniaturelufttrim-

mere type LTM som differenskondensator. TR.

andet med at afbryde glødestrømmen, men de 
er blevet kasseret til fordel for denne.

Vi’s anodespole L2 er induktivt koblet til 
detektorrøret V2’s gitterspole L3 og anode
spole Li. Alle 3 spoler er viklet på en haspel- 
kerne fra en gammel MF-trafo, hvor L1 er 
viklet i første kammer, L2 i anden og L3 i 
tredie, med de viklingsantal, der er angivet i 
komponentlisten. Ved hjælp af Tr2 og Dreko 
er spolen L3 afstemt til 1825 kHz. Dreko skal 
helst være så lille i pF som muligt, idet man så 
har meget lettere ved at indstille modtageren 
på ræven, særligt hvis dens signal er svagt.

Selve detektoren er en gitterensretter med 
tilbagekobling, og hvis tilbagekoblingen ikke 
skulle virke, så prøv at bytte enderne på spo
le L1, det gør underværker! Tilbagekoblingen 
reguleres med P3, der er anbragt i anoden på 
det triodekoblede V2 og virker fint.

Udgangsrøret V3 er der ikke noget særligt 
at sige om, idet det er koblet på normal måde. 
Dets negative gitterforspænding fås over R6, 
der ligger i mellem - Bat1 og - Bat2. Mod
standen er afkoblet med C9, husk at vende 
den rigtigt!

I anoden på V3 sidder der en jack med to 
sæt sluttekontakter, der bliver brugt til at 
slutte gløde- og anodespænding på modtage
ren, i det øjeblik man isætter jackproppen 
med hovedtelefonen. Dette arrangement vil 
jeg på det kraftigste anbefale, idet man und
går alle disse kedelige opdagelser med tomme 
batterier, fordi man glemte at afbryde sidste

141



gang, man var på rævejagt. Desuden får man 
heller aldrig spænding på modtageren, uden 
at hovedtelefonen er tilsluttet, hvad der ellers 
kan blive ret katastrofalt for udgangsrøret.

Fig. 2.

Så vil nogen måske indvende, at man alli
gevel skal huske at trække jackproppen ud, 
og at der er fuld anodespænding på telefonen; 
da vil jeg sige, at man overser lettere en af
bryder end en jackprop, og bruger man sam
me telefon i stationsmodtageren, så er chan
cen for, at den ikke bliver fjernet, minimal, 
og med hensyn til anodespændingen på tele
fonen, så kan der ikke ske noget, når man 
bruger plasticledning og godt isolerede ho
vedtelefoner. Skulle det endelig kildre lidt 
i regnvejr, ja så ansporer den kun til yderli
gere at sætte farten op!

Fig. 3.

Det var en kort gennemgang af diagram
met. Modtagerens opbygning kan foretages på 
utallige måder. I fig. 3 er vist en måde, 
hvorpå det kan laves, tegningen skulle vise 
placeringen af de største komponenter. Selve 
kassen er lavet som en aluminiumsramme 
med aftagelige sider. På fig. er modtageren set 
fra bagsiden, og man ser, at selve chassiset er 
L-formet. På den vandrette del er rørene samt 
spolen monteret, og på den lodrette sidder

P1, P2 og P3 og drejekondensatoren. Den lod
rette del er derefter monteret på forpladen, 
hvor der er boret huller til de respektive aks
ler. Kassens dimensioner er 20X15X8 cm. 
Meget mere er der ikke at sige om den ting, 
så er der kun pejlerammens opbygning, og 
den plejer altid at volde kvaler, derfor fig. 2 
og en lille forklaring.

Rammen er lavet af 10 mm aluminiumsrør, 
der er bukket om en eller anden rund gen
stand med diameter ca. 40 cm. Som vist skal 
rørenderne ikke slutte sammen, der skal være 
ca. 3 cm imellem. Derefter bores hul A, dia
meter ca. 3 mm. Så skal vi have trådene truk
ket i røret. Jeg bruger selv PVC-ringeledning 
i min ramme, og det viser sig i praksis, at det 
er nøjagtig lige så godt som med de mere 
eller mindre indvikede anbringelser af litze- 
tråd.

Man afklipper 2 ender PVC-ledning på ca. 
0,90 m, som man med en snor eller lign. træk
ker igennem røret fra A til B, derefter 2 stk. 
på samme længde fra A til C. Nu er alle led
ninger trukket, så kan man ved hjælp af et 
ohmmeter måle trådene ud, een ad gangen, og 
lodde dem sammen i åbningen mellem C og B.

Når man har fået loddet dem rigtigt sam
men, så skulle man i hullet A have begge en
der af antennen, d.v.s. punkterne Ra1 og Ra2 
på fig. 1, samt midtpunktet Ra8, der frem
kommer, når man lodder de to andre tråde 
sammen. Det er den letteste måde at lave 
antennen på, for hvis man prøver at trække 
hele tråden i på een gang, så ødelægger man 
isolationen!

Åbningen imellem C og B kan lukkes på 
forskellig måde, f. eks. med isolerbånd, fleks 
eller gummislange. D er et formstykke af 
plexiglas til at fæstne rammen på modtage
ren med. En yderligere afstivning af rammen 
og senseantennen kan foretages med et isole
ret formstykke, der fastspændes foroven på 
rammen med den ene side, og på senseanten
nen med den anden. Husk, at selve alumini
umsrøret også skal have forbindelse med Ra3!

Jeg håber hermed at have klarlagt alt med 
hensyn til rævemodtageren, så den er lige til 
at gå i gang med inden foråret, hvor de første 
større rævejagter løber af stabelen.

Til slut et lille spørgsmål: Hvorfor tror du, 
der er så mange, der interesserer sig for ræve
jagt? Simpelthen, fordi man får masser af 
frisk luft, sol, regn, motion (topmaverne for
svinder) kammerater, oplevelser og minder, 
uden at svigte sin kære hobby. Synes du ikke, 
du snyder dig selv for en masse ved ikke at 
deltage? Jeg ved det. Derfor, på gensyn ved 
ræven!
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Begyndersiden
Denne gang holder hovedpersonerne fri og 

overlader til red. at præsentere resultatet af 
de hidtidige anstrengelser for læserne.

Til diagrammet skal knyttes følgende kommen
tarer: dobbelttrioden ECC83 kan uden videre er
stattes med en ECC82 og formentlig også med ECC81, 
hvilket dog ikke er prøvet i praksis. Udgangs
transformatoren er en type med separat modkob
lingsvikling, og da denne vikling har flere vindinger 
end højttalerviklingen, er modkoblingsmodstanden 
forhøjet til 30 kohm for at bibeholde samme mod
koblingsgrad (se diagrammet i OZ, februar 61, side 
46). Anodespændingsafbryderen er ikke vist på 
diagrammet, den skal indskydes i ensretterventilens 
stelledning. Forbindelserne mellem de to chassiser

sker over en oktalfatning med tilsvarende prop, 
se OZ, januar 61, side 19.

Opbygningen: De to transformatorer anbringes 
således, at spolernes akser er vinkelret på hinanden, 
hvorved faren for brum reduceres. Afskærmning 
af dobbelttrioden viste sig at være overflødig, men 
ledningen fra pick-up dåsen til volumenkontrollen 
skal føres i skærmstrømpe, der stelforbindes. Begge 
chassiser er af 1,5 mm aluminium og har målene 
200x130x60 mm, men et enkelt chassis af dobbelt 
størrelse kan naturligvis anvendes. Komponentpla
ceringen skulle fremgå af fotografierne. Der er 
ingen kritiske punkter, men stopmodstandene i 
styre- og skærmgitter på EL84 skal dog loddes 
direkte på fatningen. Husk, at man må ikke lodde 
tættere på modstandene end 6 mm, hvis disses vær
dier ikke skal ændre sig.

(fortsættes).

Diagram på næste side.

De to chassiser set fra 
bunden. På ensretterens 
forkant ses netafbryder 
samt afbryder for anode
spændingen. Imellem disse 
er sikringsholder og kon
trollampe anbragt. Knap
perne på forstærkeren er 
diskant- og baskontroller
ne samt styrkeregulerin
gen, fra venstre til højre 

på billedet.

Til venstre ensretteren, 
til højre forstærkeren. 
Ensretterchassisets bag
flange er forsynet med to 
oktalfatninger for tilslut
ning af to forskellige ap
parater, og her kommer 
netledningen også ud gen
nem en gummitylle, der 
forhindrer, at isolationen 
beskadiges af kanten af 
hullet.
Forstærkerchassisets bag
flange bærer en pick-up 
stikdåse, to telefonbøsnin
ger for højttaleren samt 
kablet til ensretteren.
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Mikroskopmodtageren.
Det i aprilnummeret beskrevne system til bedre 

adskillelse af stationerne er ikke nyt. En artikel i 
det blandt amatører ret ukendte tidsskrift „Pro- 
ceedings of the Crank Radio Society" for april 
1947 med titlen „How to Separate The Men From 
The Boys" af Ran S. Lirpa omtaler muligheden af 
at bygge en sådan modtager, men forfatteren viser 
ad teoretisk vej (13 sider matematik), at hverken 
germanium- eller siliciumdioder er anvendelige. 
Derimod vil galliumarsenid-dioder sikkert kunne 
bruges, når de engang kommer frem. Indtil da vil 
princippet sikkert ikke kunne realiseres.

Medl. nr. 2735.

☆
RETTELSE

Stabiliseret ensretter 
af OZ5WO i april OZ.

I det ene ECC 83 (se diagrammet side 106) 
er værdien for katodemodstanden faldet bort. 
Den skal være 47 kohm, som angivet i styk
listen. Formodstanden for 150 Cl skal være 
2000 ohm, som angivet i teksten og styklisten, 
og ikke 3000 ohm, som vist i diagrammet. Af
koblingsblokkene over det ene ECC 83’s glø
detråd er angivet .til 2x5600 μF, dette skal 
naturligvis være 2X5600 pF.

Begyndersiden
Her er det reviderede strømskema af gram

mofonforstærkeren med ensretterdelen ind
tegnet.

En letbygget QRP-TX
Forfatteren til artiklen i aprilnummeret 

skriver:
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der i 

min artikel side 104 er en fejl, og komponent
værdierne mangler.

Vindingstallene for Li skal være 40 vdg. 
(og ikke 25!)

Komponentværdier:
R1 50 kohm.
R2 5 kohm
R3 500 ohm.
C1 200 pF keram.

5 nF.
5 nF.

2-5 nF glimmer.
C5, C6 420 pF variabel — er ikke teg

net som var. på diagrammet!
C7 5 nF.

(Skyd tegneren ved lejlighed).
OZ5U har sendt mig forslag til omskiftning 

x-tal — VFO som vist på tegningen.

C2
C3
C4

2JG og 4BE har stadig ikke stået om nylic. 
i OZ!

Vy 73 de OZ1HS.

Kære 1HS.
Du må meget undskylde den skete fejlta

gelse, men tegneren vil jeg helst holde i live 
længst muligt. TR.

☆
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Nr. 209. I „Populær Radio og Fjernsyn" nr. 
5. 1956 har jeg fundet en konstruktionsbeskri
velse af en forsats med en ferritantenne for 
MB og LB.

Nu vil jeg gerne have oplyst, om en sådan 
antenne kan anvendes med rimeligt udbytte 
på 80 m, idet den jo let kan udføres drejeligt, 
eventuelt udendørs.

Jeg tænker på at lave en sådan antenne for 
at undgå et meget kraftigt støjfelt fra korona
udladninger fra et 60 kV fordelingsanlæg i 
nærheden.

Svar: Hvis antennen kun skal benyttes til at 
lytte på, kan det påtænkte arrangement må
ske give en forbedring. Jeg er dog bange for, 
at der bliver vanskeligheder, hvis ferritanten- 
nen anbringes for langt fra modtageren. Det 
vil sikkert også betyde et kraftigt fald i sig
nalstyrkerne i forhold til en normal udendørs 
antenne, og da ferritantennen jo ikke kan be
nyttes til senderen, tror jeg ikke, det er ulej
ligheden værd at gøre forsøget.

Nr. 210. Jeg har med stor fornøjelse bygget 
den af dig i håndbogen bekrevne dobbeltsu
per med en lidt ændret rørbestykning, men 
store ændringer er det ikke.

Efter at have bygget alt op, sattes spænding 
på, og trimningen påbegyndtes. BFOen an
vendtes som signalgenerator til 110 kHz og 
ellers et BC 221 frekvensmeter. Alt arbejdede 
korrekt, og trimningen gik lettere, end jeg 
turde håbe.

Jeg er særdeles glad for at arbejde med 
RX’en, som absolut ikke står tilbage for nogen, 
jeg tidligere har hørt, haft eller arbejdet med 
incl. BC779, Superpro’en, SP 600, HQ 100, 
NC 88, kun kan den ikke stikke Collins 75 A 4 
ud, men mon ikke det også ville være for me
get forlangt?

Tak for en god konstruktionsbeskrivelse, 
den kan ikke anbefales varmt nok.

Og så lige et lille spørgsmål. Ved modtagel
sen af MF-trafoerne, der var bestilt indstillet 
med koblingsgraden indstillet efter dine op
givelser, så jeg, at spolerne i samtlige sad ca. 
midt i hver sin rille, men i beskrivelsen i 
håndbogen står, at de skal fjernes mest muligt 
fra hinanden, altså helt i top og helt i bund, 
hvilket vil give en afstand center til center på 
ca. 8 cm. Hvad er rigtigt?

Svar: Tak for dit lange brev, som jeg har 
medtaget i forkortet form. Det er sket med 
nogen betænkelighed, men når jeg har gjort 
det, er grunden, at modtageren jo virkelig er

en god modtager, som man roligt kan anbe
fale andre at kopiere, når de ønsker noget vir
kelig godt, og at en anbefaling fra en frem
med, der øjensynlig ved, hvad han taler om, 
vel altid vil veie mere end konstruktørens 
egne meninger.

Med hensyn til MF-trafoerne, så kan spo
lerne ikke sættes med større centerafstand end 
46 mm, og dette benyttes kun i AAT 1900. I 
AEM 110 skulle centerafstanden være 36 mm, 
men jeg må indrømme, at jeg selv har fået le
veret adskillige trafos, hvor dette ikke var til
fældet. Dette har jeg påtalt over for Torotor, 
og jeg kan kun beklage, at i eg ikke medtog 
disse tal i artiklen, men det forsømte skulle 
hermed være oprettet.

Nr. 211. Jeg vil gerne lave en kortbølgemod
tager, men har desværre ikke råd til at købe 
ret meget, og har tænkt mig, at man vel også 
kunne lave en anvendelig modtager af brugte 
dele, som jeg har mange af, også rør, men alle 
fra almindelige modtagere.

Kan man ikke godt lave en anvendelig kort
bølgemodtager med rørene UYIN, UBL 21 og 
2 stk. UCH21, det er de eneste af rørene, jeg 
ved er fejlfri. Kan disse rør i det hele taget 
bruges på kortbølgeområderne.

Jeg kunne tænke mig modtageren udført 
omtrent som TR’s modtager i OZ nr. 9—60, 
men mangler altså rørene, og desuden er jeg 
bange for, at en så stor modtager ville over
stige mine evner.

Kan du ikke bringe et diagram til en mod
tager til de nævnte rør, og så ville jeg gerne 
have oplysninger om spolerne, da disse sådan 
set er det eneste, jeg bliver nødt til at ofre 
noget på, da jeg tror, jeg har alle de øvrige 
komponenter, som kan tænkes anvendt. Jeg 
ved faktisk ikke, hvad jeg ikke har, men 
forstår desværre ikke at få det anbragt i et 
diagram.

Svar: De omtalte rør kan udmærket anven
des i en modtager helt op til 14 og sikkert og
så 21 MHz. Jeg foreslår at bygge modtageren 
som en 4% rørs enkeltsuper med udskiftelige 
spoler. Diagrammet kan jeg ikke nå at få med 
denne gang, men mon du ikke på det radio
værksted, som du omtaler i dit brev, kan låne 
et diagram for en sådan, der ikke er udstyret 
med alt for mange finesser, og som kan bru
ges som grundlag for modtageren.

Til spolerne foreslår jeg at benytte dataene 
fra TR’s modtager, og fatningsforbindelserne, 
som du også har spurgt om, findes i enhver 
liste over almindelige rør, og dem kan du sik
kert også få fra radioværkstedet, som jeg også 
foreslår dig at bede om at kontrollere de kom
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ponenter, du kunne tænke dig at anvende til 
modtageren. Dette gælder specielt kondensa
torerne; gamle blokke er ofte „sure“, og i 
mindre grad også modstandene, der hyppigt i 
tidens løb har antaget ganske andre værdier 
end de påstemplede. Det er ærgerligt, når en 
modtager ikke vil fungere på grund af en 
komponentfejl, og når man så ikke har noget 
at måle med, kan det være komplet umuligt at 
finde ud af, hvorfor modtageren ikke virker.

Jeg håber, du kan klare dig med dette, en 
komplet konstruktionsartikel falder jo noget 
udenfor brevkassens rammer, men ellers må 
jeg bede dig skrive igen, og jeg skal så forsøge 
at fremskaffe det fornødne.

Nr. 212. Kan du ikke tegne et diagram over 
et lineært doblertrin? Jeg mener nemlig, at 
diagrammet i aprilnummeret side 103 kun er 
et principdiagram. Hvis man laver det sådan, 
får man betydelig mere end eet signal ud i de
tektoren, men mon det ikke var en aprilsnar?

Hvordan laver jeg nemmest en lavfrekvens
generator, der skal kunne svinge fra ca. 1 Hz 
til 10 Hz? Den skal bruges til en vibrator på 
en guitarforstærker og skal vel kobles til et af 
styregitrene i forstærkeren.

Jeg har ikke kunnet finde data paa røret 
5812, som er brugt som PA rør i 2 mtr. TX’en 
i den ny håndbog side 446, kan du hjælpe mig.

Svar: ad 1. Desyærre nej, for at få et trin 
til at fordoble må det indstilles til at arbejde 
ulineært. løvrigt mener jeg som du, at artiklen 
var en aprilsnar, hvilket det anførte forfatter
navn jo også henleder tanken på. Nu håber 
jeg blot ikke, at der virkelig findes en OZ 5 EE 
med det anførte navn, for så er jeg klar over, 
at jeg får på puklen, men så er det jo ikke 
første gang.

ad 2. Jeg har aldrig set et diagram for en 
LF-generator til så lave frekvenser, men hvis 
frekvensen ikke skal være kontinuerligt va
riabel, vil det vel nok være muligt at bygge 
en RC-generator efter Wien-bro principet, 
hvis du ikke kan klare det uden nærmere op
lysning, så skriv igen, og så skal jeg tage det 
med næste gang.

ad 3. Data på 5812 er strøget i de ARRL 
håndbøger, jeg har, og så vidt jeg ved, kan 
røret heller ikke mere skaffes, men kan for
modentlig erstattes af EL 83 el. lign. Hvis no
gen af læserne er bedre underrettet, modtager 
jeg meget gerne nærmere oplysninger til 
viderebefordring.

Nr. 213. Da jeg tænker på at blive sende
amatør, og jeg har plads til en 2X20 m dipol, 
vil jeg gerne have at vide, hvordan man sikrer 
sig mod at få sine udsendelser gengivet i tele

fonen, da antennen, hvis den skal være 40 m 
lang, kommer til at gå parallelt med telefon
trådene i en afstand af ca. 3 meter.

Desværre kan jeg ikke få nogen antenne op, 
selv om den kun er 20 m lang, uden at den 
kommer til at gå parallelt med et sæt telefon
tråde, der er 3 sæt ialt, kun kan jeg da få af
standen fra antennen til de nærmeste telefon
tråde op på ca. 7 meter.

Svar: Man kan ikke ved antennens place
ring gøre ret meget for at forhindre, at sig
nalerne optages af frithængende telefonled
ninger. Eksempelvis kan jeg nævne, at min 40 
m lange antenne, der er ophængt vinkelret på 
de tidligere luftledninger (nu heldigvis af 
jordkabler erstattede) i ca. 24 m afstand fra 
disse, gik ganske udmærket ind på genboens 
telefon (Magnetoapparat), og naturligvis også 
på min egen.

Fejlen afhjælpes ved at anbringe en kon
densator på f. eks. 5000 pF parallelt over mi
krofonen til telefonapparatet. Dette ordnes 
ved henvendelse til telefonselskabets fejlkon
tor, der foretager det fornødne uden betaling, 
ihvertfald for abonnenter under KTAS, hvor
til din QTH jo også hører.

Nr. 214. Jeg sender her et diagram over no
get af en forstærker, som jeg er ved at bygge. 
Den skal bruges til ret store friluftshøjttaler- 
anlæg og også som modulator.

Jeg vil gerne have dig til at se på fase- 
vendertrinet, som jeg ikke er helt sikker på 
har de rigtige værdier. Hvis du kunne foreslå 
et bedre fasevendertrin, ville jeg meget gerne 
have det.

Så er jeg ikke helt klar over, hvorledes jeg 
skal koble udstyringsrøret (ECC 83) til ud
gangsrørene (2x807). Jeg har tegnet to kob
lingsmåder, den første ganske almindelig, den 
anden har jeg fundet i en bog, men er ikke 
klar over hvordan den virker. Vil du se på 
dem og sige mig, hvilken der er bedst, eller 
har du en endnu bedre, vil jeg gerne have den.

Svar: Af pladshensyn har j eg ikke medtaget 
dit diagram, men skal af hensyn til andre læ
sere oplyse, at det består af en ECF 80 med 
pentoden som forrør og trioden som faseven
der, med belastningsmodstanden delt mellem 
anoden og katoden, kapacitiv kobling med 0,1 
uF fra anode og katode til hver sit gitter i de 
to systemer i ECC 83, hvis anoder er kapacitivt 
koblet til styregitteret i hver sin 807, der altså 
også kører i push-pull (AB 2 med 30 volt fast 
gitterf orspænding).

Hvorvidt fasevendertrinet, hvor gitteret er 
forbundet direkte til anoden i forrøret, altså 
uden gitterkondensator og — afledning, og
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efter denne formel kan man så få at vide, 
hvor meget der skal til for at give 6,3 volt. 
hvor Vn er det søgte vindingstal, Vg det vin
dingstal, der sidder på trafoen ved den af
givne spænding og Eg den spænding, som det

forhåndenværende vindingstal giver. Ved om
viklingen skal trådtykkelsen gerne være det 
samme som før.

Skulle trafoen være vanskelig at skille ad, 
og det måske heller ikke er muligt at vikle 
flere vindinger på den, så kan man få den 
søgte spænding på en anden måde, idet man 
på kærnen af en alm. udgangstrafo vikler til 
4 volt med f. eks. 40 vindinger på primæren, 
trådtykkelse 0,3—0,5 mm og 70—75 vindinger 
på sekundæren. Trafoen tilsluttes som vist på 
CKT. Man kan med en sådan lille tråd vikle

til alle spændinger, såfremt man f. eks vil 
anvende universalrør i forbindelse med AC- 
ensretter. Trafoen kan også vikles som auto- 
trafo med kun een vikling og udtag ved 40 
vindinger. Primæren forbindes da til nettra- 
foens 4 volts vikling, medens sekundærens 
midtpunkt skal til minus.

Teknisk brevkasse
med anodemodstand paa 20 kOhm og katode
modstand på 40 kOhm vil få den rigtige gitter - 
forspænding og endvidere afgive lige store 
styrespændinger til drivrørets to gitre, tør 
jeg ikke udtale mig om, da jeg ikke har prøvet 
denne opstilling. Det normale er jo at man be
nytter gitterkondensator + afledning til udtag 
i katodemodstanden for at sikre den korrekte 
gitterforspænding, men det er jo muligt, at 
denne bliver korrekt ved den viste forbindelse. 
Derimod kan jeg ikke se rettere, end at styre
spændingerne til drivrøret bliver af forskellig 
størrelse, men dette kan kun afgøres ved 
måling.

Den anden forbindelsesmåde for drivrøret 
er uanvendelig, og der må enten være en fejl 
i den pågældende bog, eller du har tegnet for
kert af.

Strømforsyning af udgangsrørenes skærm
gitre fra et udtag på en bleeder over de 500 
volt fra anodestrømsforsyningen er uheldig, 
da dette uvægerlig vil medføre, at skærm- 
gitterspændingen vil variere stærkt med ud
styringens størrelse.

De spørgere, der ikke har faaet svar i det
te nummer, maa jeg desværre bede have 
taalmodighed til næste gang. Ny spørgsmaal 
bedes indsendt snarest og senest 20. maj. 
Husk at opgive medlemsnummer og even
tuelt call eller DR-nummer. 73 de OZ2KP.

En transistoroscillator til VHF.
Da OZ6OH i februar DZ spørger, om nogen kan 

lave en transistoroscillator med færre komponenter, 
fik jeg lyst til at vise, hvordan jeg har løst opgaven. 
Som det fremgår af diagrammet fig. 1, undgår man 
drosselspolen ved at serieføde kollektoren. Spolen 
består af 6 vindinger 1 mm tråd viklet på 6 mm dorn 
og afstemt til 100 MHz, altså den høje ende af FM- 
båndet, med ca. 10 pF trimmer. Med en Vi X pisk er 
den glimrende til indendørs kommunikation, eller 
man bruger simpelt hen mikrofonledningen som an-

Fig. 1.

tenne. OC 169—170—171 kan bruges til denne opstil
ling. Desuden har jeg lavet en superreg.-modtager 
med OC171, ligeledes på FM-båndet, fig 2. Med en 
passende transistorforstærker kan man høre FM- 
stationerne på højttaler.

73 de OZ7AN, Arne Nielsen.
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af OZ7BF, Adelhardt.
Glødeviklingen på nettrafoen.

Man kan komme ud for det tilfælde at 
skulle bruge et rør, som har en anden gløde- 
spænding end den på nettrafoen bestemte. 
Det kan til eks. være 6,3 volt, og der findes 
kun på trafoen en 4 volts vikling.

Hvis pladsen tillader det, kan man „sy“ tra
foen ved at lægge så mange vindinger på, at 
den kan afgive 6,3 volt.

Man kan også skille den ad og tælle hvor 
mange vindinger, der findes for de 4 volt, og



Nedenstående skulle være holdt som tale til 
Amager-afd. stiftelsesfest, men af bestemte årsager 
fandtes denne løsning at være bedre.

Kaster man blikket rundt i en forsamling af ama
tører, så kan man nok blive vemodig stemt — der 
savnes så mange kendte ansigter, men det skal dog 
ikke gøre os sentimentale. Der vil altid være indi
viduelle årsager, når en tidligere så begejstret ama
tør skifter til en anden hobby — måske til mere 
kvalificerede interesser — eller måske slet ingen 
interesser. Een ting ved jeg — det kan ikke skyldes 
stagnation i den tekniske udvikling, for denne er 
jo i fart fremover, så man næsten mister pusten 
derved.

Den sidste kategori af amatører må man beklage. 
De er sikkert uden forståelse af den kendsgerning, 
at intet kan holde en hjerne frisk og funktionsdygtig 
højt op i årene, som netop interesser og dette at 
man tumler med og løser frivillige problemer. Så 
kan det være ligegyldigt, om det er radio eller 
østerlandsk religionsfilosofi. Jeg kender eksempler 
på, at radiohobbyen kan være af stor mentalhygiej
nisk værdi — for at blive på vort eget område.

— Men — der kommer stadig nye amatører i 
vore rækker. De havner midt i en eksplosiv ud
vikling. Det er egentlig synd, at de ikke har oplevet 
den tid, hvor vi kun kendte et radiorør på — om 
det var „hårdt" eller „blødt" — om det var med 
klart eller blåt glas! Til gengæld, så kan de unge 
sige om os, at det er synd, når vi ikke kommer til 
at opleve den tid, hvor hele jorden vil blive be
tragtet som lokalområde. OZ vil stadig eksistere, 
men DX-spalten vil kun beskæftige sig med inter
planetariske forbindelser.

EDR er ikke en forening til gensidig beklagelse 
— ej heller til gensidig ros og forherligelse. Men 
lad os da se på nutiden, der er ligeså charmerende, 
som fortiden var det, og som fremtiden vil blive det. 
De fleste amatører er autodidaktor, men nogle tager 
handsken op for at gøre springet ind i de profes
sionelles rækker. Det er et tidens tegn, der viser, 
hvor positiv og værdifuld vor hobby er. I vor egen 
afdeling (Amg.-afd.) har vi en meget stor procent
del af den slags medlemmer, og jeg er ublufærdig 
nok til at bekende, at dem er vi lidt stolte at — 
mest fordi de bevarer deres oprindelighed og ka
rakter af amatører.

Tilbage står vi andre. Hvilke muligheder har vi 
for at holde os på nogenlunde højde med udviklin
gen? Vi har OZ — foredrag — håndbøger og tids
skrifter!

Selv med en smule fare for at blive misforstået 
vil jeg hævde, at der mangler endnu et ord i denne 
række af muligheder. Ordet er „systematik".

Fra det øjeblik, hvor vi har tilfredsstillet myn
dighedernes minimale krav, hører systematiken op, 
og vi praktiserer noget af det, der foregik i gamle 
dages Grækenland.

Når et menneske blev alvorlig sygt, lagde man 
dem hen på torvet — i det håb, at en eller anden, 
der kom forbi, havde nogen erfaring i patientens 
sygdom og kunne give et godt råd.

På samme måde går mange amatører på jagt 
efter gode råd. Det har alle dage været god latin, 
men det rummer den fare, at kundskaberne bliver 
spredte og tilfældige, og de tomme huller kan for
årsage mismod og stagnation og måske helt bremse

den enkeltes udvikling — borset fra, at det er en 
tidrøvende form for kundskabstilegnelse — hvis 
det er den eneste.

Her er det, at systematik bør komme ind i bille
det — en systematik som vi kender den fra skoler 
og læreanstalter, hvor meget skal læres paa kort 
tid. Jeg tror, at den slags kan praktiseres inden
for EDR.

Ser vi ikke, hvorledes den nye amatør straks går 
igang med kommercielt bygget grej — eller straks 
begynder at bygge storsender og en storsuper efter 
kogebog. Det er afgjort ikke systematik. Amatørerne 
tror at vide alt om spoler, når de kan bruge et par 
empiriske formler. Ak nej — så længe man mangler 
det perspektiv som Maxwells feltteorier og Laplace 
formler giver — så er der et hul i rækken, der 
burde være kontinuert. Mange mangier endda viden 
om det inderste væsen i Ohms almindelige og ud
videde love. Med andre ord, det er det elementære, 
det oprindelige grundlæggende i vor viden, mange 
må undvære. Man går, før man kan kravle, derfor 
går mange halvsløjt.

Spørgsmålet er så, hvorledes kan vi da hjælpes? 
Jo —• EDR har selv givet svaret for mange år siden.

Dengang udgav man et par lærebøger som løs
blade i OZ. Det var virkelig tilbundsgående lær
dom, der dengang blev doceret. En genoptagelse af 
den samme tanke med skyldig hensyn til den nyere 
viden vil sikkert blive hilst velkommen.

Ligeledes vil jeg ønske, at der blandt vore mange 
udmærkede foredragsholdere var et par, der i stedet 
for foredrag om enkeltemner og specialiteter ville 
holde hele forelæsningsrækker, der gik tilbunds i 
stoffet. Først og fremmest skal vi tænke på de små 
provinsklubber, hvor det måske kan være vanske
ligt at finde den altvidende pædagog.

Jeg synes ikke, vi kan undvære noget af OZ i 
dets nuværende skikkelse, og de her skitserede 
tanker er da også tænkt som en videre udbygning 
af det bestående værk. Når vi ser på OZ i dag, 
kan vi jo ikke andet end være taknemmelig for 
alt, hvad det giver os, og tager man det som en 
selvfølgelighed, er man et skarn. Men samtidig 
med, at man glæder sig over ansigtopløftningen, 
så må vi også sende en taknemmelig tanke til tid
ligere redaktører, der stred sig frem i modvind, 
hvor man i dag har mere vind i sejlene agterud.

Skulle jeg ønske det helt fuldkomne OZ, da måtte 
det være et OZ, der på midtersiden bragte begyn
derstoffet og det virkelig grundlæggende lærdoms
stof. Begynderstoffet i dag er velskrevet og dygtigt 
forklaret. Det lider kun af for megen tradition i 
måden. Jeg har indtrykket af meget erfaringsviden 
også i pædagogisk formåen. Tænk, hvis de samme 
kræfter i stedet for at bygge mure — støbte sokler!

Den viden i matematik, som amatøren forlods må 
besidde, vil lokalafdelingerne være i stand til at 
formidle. Det har vi allerede ført bevis for i vor 
egen afdeling.

Tiden, vi lever i, er så interessant og rummer så 
fantastiske perspektiver. Når vi dertil har en hobby, 
der giver noget af en præferencestilling, når det 
gælder forståelse af menneskehedens tekniske frem
skridt —■ er det da mærkeligt, at vi gerne vil vide 
så meget, som vi overhovedet kan fatte?

Således som OZ rangerer højt over de allerfleste 
udenlandske tidsskrifter af tilsvarende art, således 
bør de danske amatører blive en kvalitativ elite. 
Sker det, da er mine varmeste ønsker i dag gået i 
opfyldelse. OZ1CC.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA

Et svingstativ til det 
eksperimentelle arbejde.

Flere amatører har bedt mig fremkomme med en 
byggevejledning til et svingstativ, således som man 
bruger det ved forsøgsopstillinger i laboratorier. Da 
det ofte for amatører kan være en stor fordel at 
være i besiddelse af et sådant apparat, imødekom
mer jeg gerne denne anmodning, men må pointere, 
at man gerne skal have lidt mekanisk apparatur ved 
hånden, f. eks. boremaskine, nedstryger og helst 
adgang til svejsning eller slaglodning.

der på møtrikerne foroven, trækkes hovederne op 
i træet, så de ikke generer trædefladen.

Fladjernsbøjlens mål fremgår af fig. 2, den laves 
af 1½"X1/4” fladjern (c. 40X6,5 mm). Bøjlen skal 
bukkes så skarpt som muligt og således, at den ind
vendige bredde bliver 450 mm. En god ide ved buk
ning er at skære halvt ned på bukkestedets under
side, og så efter forsigtig bukning svejse den frem
komne åbning til. De to sideflader på bøjlen skal 
være 250 mm lange. Det kan være svært ved buk
ning at få lige lange højder, hvorfor det kan anbe
fales at give rigeligt materiale og så efter bukning 
skære ned til nøjagtige mål. Som det fremgår af 
tegningen, skal der i hver side af bøjlen være en 
udskæring, hvorfor man afsætter 30 mm fra øver
ste kant og derefter med nedstryger skærer ned til 
hver side af hullet. Efter affiling har man et for
trinligt leje.

Fig. 1.

Stativet kan være til stor hjælp ved monterings
arbejde, men er også fortrinligt ved fejlfinding, og 
det er jo en stor lettelse at have begge hænder fri 
til værktøj og afprøvning med måleinstrumenter.

Apparatet er beregnet for chassisstørrelser op til 
250X350 mm, så de amatører, der har større ting på 
stabelen må dimensionere efter opgaver.

Fig. 3.

Fig. 3 viser selve svingbøjlen. Den er lavet af flad
jern l ” X 5 / 1 6  (25X8 mm). Den udvendige bredde 
skal være 450 mm, det vil sige den skal passe pænt 
ned i bøjlen i fig. 2. Siderne skal være 300 mm 
lange. I midten af disse bores et hul til 3/s gevind, 
således at en bolt kan indskrues her. På denne må
de får vi placeret de to svingtappe, hvorom bøjlen 
drejer. Skruerne her har gevind hele vejen op og 
sekskantet hoved (de såkaldte sætskruer), de skal 
være mindst 40 mm lange og spændes med nøgle 
meget hårdt fra starten, så de ikke senere løsner sig. 
Yderst i enderne af bøjlen bores et 10 mm hul og 
stikkes nu heri en 10 mm glat rund stang af meter
stål eller komprimeret stål, er bøjlen færdig. Det 
runde stål kan fastgøres med 1/8” skruer, stifter 
eller på anden måde.

Fig. 2.

Som man ser, består apparatet af en fladjerns
bøjle, der er monteret på en træplade. Denne kan 
passende være 450 gange 300 mm i firkant og 20 til 
25 mm tyk. Stativbøjlen fastskrues på træpladen 
ved hjælp af 2 til 3 skruer af passende størrelse, 
eller, hvad der er bedre, man benytter Vi” brædde
bolte. Disse anbringes gennem forborede huller med 
det flade hovede under bunden. Når man så spæn
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Fig. 4 viser et udsnit af svingstativet med leje og 
spændeskrue. Man ser den fastspændte svingbolt 
liggende i stativudskæringen. En spændeskive er 
lagt ind over gevindet, og ved nu at dreje hånd
taget med sit gevind rundt om tappen spændes 
svingstativet fast i den ønskede stilling. Et håndtag 
i hver side kan anbefales. Spændehåndtaget kan 
laves af en rund skive, 10 mm tyk og 30 mm i dia
meter. Der bores og skæres 3/8 gevind. Skiven på- 
svejses 6 til 8 mm rundjern. Messing med påloddet 
messingrundstang kan naturligvis også bruges.

Fig. 5.

Til slut skal vi fremstille de to gliderstykker, fig. 
5, som er indstillelige og som bærer chassiset. De er 
begge ens og tegningen gengiver dem set fra side og 
fra oven. De består af vinkeljern eller vinkelmes
sing 30X30X3 mm. For enden er påsvejst eller på
loddet en rund lejebøsning, 30 mm høj, 30 mm i 
diameter og med et rundt hul med diameter 10 mm. 
I den anden ende af vinkelmaterialet indfiles et hak 
5 mm dybt og så bredt, at kun 2,5 mm står tilbage. 
Disse to tappe, som således fremkommer, styrer ind 
over fladjernet, så gliderne ikke kan falde ud af 
rammen. I selve glidelejerne kan der bores og skæ
res gevind, så gliderne kan låses fast i den rigtige 
indstilling. I kærven af låseskruen kan loddes en 
lille flad plade, som fungerer som fingerskrue.

Vi mangler så kun til sidst en anvisning på, hvor
dan chassispladerne fastgøres. Først foretages na
turligvis sideindstilling af gliderne, så chassiset 
træder på vinkeljernene, men yderligere er der i 
jernene boret nogle huller med 3/ 1 6  gevind; små 
firkantede beslag lægges nu over de indspændte 
pladrer og låses fast. Ved de almindelige opbukkede 
chassiser er vist i fig 6, hvordan fastspændingen 
foregår. Der laves nogle bøjler, bukket af 15 til 
20X2 mm messing. Tegningen forestiller et udsnit 
af chassiset, hvor den sorte kant er materialet, der 
hviler på vinkeljernet. Er bøjlen lidt lavere end 
chassiset, dannes en fortrinlig lås, men en lang 
skrue med bredt hovede foroven kan jo også an
vendes. Her er der i det hele taget mange mulig
heder, som den enkelte selv kan forsøge med.

OZ6PA.

OZ, 3. årg., nr. 1. Det bliver aldrig anderledes! 
... jeg har flere gange været ude for stationer, 
der på 7 MC kalder CQ i minutter uden at give 
kaldesignal. Når de første ti CQ er gledet ned, 
begynder man at tænke på, hvor stationen mon 
befinder sig, og om det muligvis er een, man 
gerne vil have en QSO med. Efter det tyvende 
CQ tænker man, om den fyr også er klar over, 
at en menneskealder kun er 35 år, og at der var 
et par andre ting, der burde gøres i dette tidsrum 
også. Det 30. CQ får een til at bande den hjerne
løse, åndssvage o. s. v — og man går videre i 
området, blot for at finde hans tvillingebroder 
lidt længere oppe på skalaen . . . Septimus.

OZ, 3. årg., nr. 2. 160 meter p&skekonkurren- 
cen. Bedømmelseskomiteen har aften efter aften 
siddet forsamlet tavse i mørk, enerverende 
grublen, indtil de i en tidlig morgentime ligblege 
af overanstrengelse vaklede fra formandens hjem 
i Hellerup hver til sit. Der er indkommet een 
besvarelse fra een senderamatør — ingen fra 
modtageramatører. Det er OZ1W, hr. G. Wørmer, 
Svendborg, der har været formastelig nok til at 
løse opgaven. Han har med 5 Watt haft ikke 
mindre end 22 QSL-bekræftede QSO, der giver 
3335 points — og dermed selvskreven til præ
mien: et 40 Watt senderrør.

OZ, 3. årg., nr. 2. Virker modtageren ikke til
fredsstillende? ... en af de hyppigst forekom
mende fejl ved kortbølgemodtageren er »hård« 
tilbagekobling. Her vil det i mange tilfælde hjæl
pe at indsætte en anden og mere egnet detektor
lampe. Særlig egnet er modstandslamper med 
stor forstærkningsfaktor, i særdeleshed kan an
befales »Radio Record«, type M 350 (koster kun 
530 øre). Det nemmeste er at bruge een anode
spænding til alle lamperne og så indsætte en 
modstand for detektorlampen. For ovennævnte 
type vil, ved en anodespænding på omkring 100 
Volt, en modstand på 0,02 MOhm passe.

OZ7VP

LITTERATUR-NYT
Funktechnik ohne Ballast, af ing. Otto Liman. 5., 

helt omarbejdede og udvidede udgave. 332 sider 
med 560 figurer og 8 tavler. Udgivet af Franzis-Ver
lag, Miinchen. Pris i Tyskland DM 16,80.

Dette værk er ikke en lærebog i radioteknik, men 
snarere et overordentlig nyttigt supplement til en 
sådan. De teoretiske afsnit er ganske kortfattede, 
medens hovedvægten er lagt på de praktiske kreds
løb, der i dag anvendes i industriens radiofonimod- 
tagere.

De for kortbølgeamatøreme mest interessante af
snit er dem om VHF-modtageres HF, blandings- og 
oscillatortrin, hvor der gives et utal af „fiduser" 
samt glimrende forklaringer på virkemåden af de
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i praksis benyttede kredsløb. Rør og transistorer 
behandles på lige fod hele bogen igennem, og ho
vedparten af strømskemaerne er forsynet med an
givelse af komponentværdier, hvilket jo forøger 
bogens brugsværdi enormt. LF-forstærkere er be
handlet med eftertryk på stereo, og bogen afslut
tes med et par komplette strømskemaer af moderne 
BCL-modtagere, med transitorer og rør. Bogen er 
let at finde rundt i, idet der findes et stikordsregi
ster bagest. For den, der kan en smule tysk, er 
her en nyttig bog for både begynder og videre
kommen.

TRAFFIC- DEPARTMENT
beretter

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

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

det muntre hjørne

— Hvad mener du med, at min modulation lyder, 
som talte jeg gennem et tæppe ? ?

— Hvis det er tilfældet, bliver jeg nødt til at 
konsultere brevkassen. 6PA.

Nyt navnebogstaveringsforslag fra P &T.
I sidste nummer af OZ fremstiller 6PA vort kære 

P&T som et hårdt og ubarmhjertigt „væsen", der er 
blottet for menneskelige følelser 

At denne karakteristik ikke er helt berettiget, 
fremgår af nedenstående liste, som jeg har fundet 
i månedsskriftet „P og T“ for juni 1960, side 25.

Kommentarer til DXCC-listen.
For amatører, der står overfor ansøgning om 

DXCC-diplomet, kan det have interesse at kende 
følgende klausuler og ændringer i forbindelse med 
følgende prefixer:

CN2

FF

FF,
57U
FF

FF7

FF8

FI8

FN

FQ

FQ

FQ

FQ

FQ8

A = Ale J = Julep R = Rocard I-MF
B = Beer K = Khoumiss          S = Schnapps
C = Cognac L = Lillet T = Tio Pepe
D = Drambuie M = Martini U = Under proof I 5E = Evian N = Noyeau V = Vermouth
F = Fernet Branca     O = Oozo W= Whisky
G = Goldwasser P = Pernod X = Xtra dry UN1
H = Hock Q = Quinquina         Z = Zest
I = Intoxicate

OZ5MK, Mogens Kunst.

Tangier — kun forbindelser før 1. juli 1960 
tæller til dette prefix. Efter den nævnte 
dato regnes CN2 sammen med EA9 — Sp. 
Marokko.

Mali Rep. — Forbindelser fra og med 20. 
juni 1960 tæller for dette land.
Niger Rep. — Forbindelser fra og med 3. 
aug. 1960 tæller for dette land.
Voltaic Rep. — Forbindelser fra og med 5. 
aug. 1960 tæller for dette land.
Mauretania — Forbindelser fra og med 20. 
juni 1960 tæller for dette land.
Fr. Vest Afr. — Forbindelser før 6. aug. 1960 
tæller for dette land.
Fr. Indo-kina — Forbindelser inden 21. dec. 
1950 tæller til dette land.
Fransk Kina — Forbindelser inden 1. nov. 
1954 tæller for dette land.
Central Afr. Rep. — Forbindelser daterede
13. aug. 1960 eller senere tæller for dette 
land. Uofficielt skal prefixet være blevet 
ændret til TL8.
Chad. Rep. — Forbindelser daterede d. 11. 
aug. 1960 eller senere tæller til dette land. 
Uofficielt skal prefixet være blevet ændret 
til TT8.
Congo Rep. — Forbindelser daterede 15. aug. 
1960 eller senere tæller for dette land. Uof
ficielt skal prefixet være blevet ændret til 
TN8.
Gabon Rep. — Forbindelser daterede 17. aug. 
1960 eller senere tæller for dette land
Fr. Ækv. Afr. — Forbindelser daterede 16. 
aug. 1960 eller før tæller for dette land.
Trieste — Forbindelser før 1. april 1957 tæl
ler for dette land. Efter 1. april 1957 tæller 
Trieste sammen med Italien.
Ital. Somaliland — Forbindelser daterede 30. 
juni 1960 eller før tæller for dette land.
Karelske Rep. —- Forbindelser daterede 30. 
juni 1960 eller før tæller for dette land. Efter 
denne dato tæller UN1 sammen med det øv
rige europæiske Rusland.
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VO Newfoundland/Labrador — Forbindelser før 
1. april 1949 tæller for dette land. Derefter 
tæller VO sammen med Canada.

VP2 Efter 1. juni 1958 tæller følgende lande sepa
rat til DXCC.

VP2 Anguilla
VP2 Antigua, Barbuda
VP2 Br. Virgins Isl.
VP2 Dominica
VP2 Grenada & Dependencies
VP2 Montserrat
VP2 St. Kitts — Nevis
VP2 St. Lucia
VP2 St. Vincent & Dependencies

VP5 Caymanns — Forbindelser før 1. juni 1958 
tæller separat. Efter denne dato tæller Cay- 
mans sammen med Jamaica.

VQ6 Br. Somaliland — Forbindelser 30. juni 1960 
eller før tæller for dette land.

ZD4 Br. Somaliland — Forbindelser 4. marts 1957 
eller før tæller for dette land.

9G1 Ghana — Forbindelser daterede d. 5. marts
1957 eller senere tæller for dette land.

9S4 Saar — Forbindelser daterede 31. marts 1957 
eller før, tæller separat. Efter denne dato 
tæller Saar sammen med Tyskland.

Aktivitet i Andorra.
F9GK og F90Q vil iflg. F3DM være aktive fra 

Andorra i løbet af juli måned. Kaldesignalerne vil 
blive PX1GK og PXIOQ, og de vil blive aktive med 
cw og fone på 80/40 og 20 m.

Stationerne vil kun være qrp-stationer, men da 
beliggenheden vil blive ca. 2400 m. o. h., vil dette 
jo hjælpe lidt på det!

Nye lande til DXCC.
I fortsættelse af ovenstående ændringer til DXCC- 

listen kan vi videre meddele, at
Kure Island og East Pakistan 

fra 1. juli 1961 vil tælle separat til DXCC.

Wake Islands
Tidligere KØSLD opholder sig nu på Wake Island, 

hvor der er to stationer i luften, KW6DF (KØTFP) 
og KW6DG (KØSLD).

De deltager i alle store contests og har i de sid
ste 4 mdr. haft over 3000 forbindelser 

QSL 100 % via bureau.

Den eneste aktive
station på Amerikansk Samoa er Paul K6CQV/KS6, 
der arbejder med ssb omkring 14320 Kc/s.

OZ7FG
har modtaget WAE II med 54 lande og 151 points 
på telefoni. Vi gratulerer.

YU1AG
der er diplom-manager for SRJ, meddeler, at det 
eneste diplom, der udstedes af SRJ, er WAYUR og 
Radioclub Zagreb, „Zagreb-diplomet". Et ofte om
talt „YU100“ er SRJ ubekendt.

DX-mandstesten 1960.
Opgørelse pr. 27. apr. 1961:

3,5 70 14 21 28 * ialt
1. OZ6RL 16 33 69 68 29 61 276

2. OZ2NU 18 44 78 37 34 50 261
3. OZ7SN 12 16 53 61 41 22 205
4. OZ5KG — —. 141 — — 2 143
5. OZ7GN 10 23 46 24 5 6 114
6. OZ8HC 7 19 33 18 — 17 94
7. OX3DL — 5 49 25 7 — 86
8. OZ4FF 8 11 34 9 6 14 82
9. OZ70F 4 14 20 13 9 4 64

10. OX3UD — — 54 — — 2 56

At dømme efter de rapporter, der i denne må
ned er indgået, skulle der have været en fin aktivi
tet blandt jægerne, og der er da også opnået mange 
fine qso’er, selvom der ikke altid har været særlig 
gode forhoid. Desværre kan vi intet gøre derved, 
der er ikke andet at gøre end at være så aktiv, 
som tiden tillader og så tage, hvad der måtte 
komme, for på et eller andet tidspunkt er der en 
åbning i den retning, man så længe har ventet 
på. Nu er det naturligvis ingen nytte til, at der 
er en åbning, hvis der ingen er i luften, desværre 
er dette ofte tilfældet. Mange stationer, der er 
placeret på afsides steder, er ikke altid i besid
delse af grej, der er brugbart, naar der er bare 
en lille smule qrm. Det er ikke mærkeligt, at de 
otte går qrt, fremfor at prøve at få en qso igen
nem, når der er tusinde andre, der kalder. Skal 
vi gøre os håb om at beholde dem på båndet, er 
der ikke andet at gøre end ALTID at følge deres 
anvisninger med hensyn til, hvor de lytter, og 
HVEM de lytter efter. Er der meget qrm, kan det i 
de fleste tilfælde være en fordel at kalde lidt 
ved siden af dx stationens sendefrekvens. I denne 
forbindelse kan det nok være på sin plads at 
minde om, at stadig flere stationer sender og lyt
ter med stor afstand mellem sende og modtage 
frekvenserne, det er derfor i sådanne tilfælde spildte 
kræfter at kalde en station på hans sendefrekvens, 
man må meget hellere bruge tiden til at lytte lidt 
omkring og finde ud af, hvor han lytter. Når man 
først er inde i arbejdsformen, er det ingen sag at 
være med, og det er min erfaring, at også resultatet 
bliver meget bedre. Mange dx stationer arbejder 
sammen med en hjælpestation, der i forvejen sam
ler stationer på frekvensen sammen, og så med 
passende mellemrum meddeler dx stationen, hvem 
der er på frekvensen. Metoden har tydelig nok 
store fordele for begge parter, men det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at megen af dx sporten 
går tabt ved samme lejlighed. Samtidig har meto
den den store fejl, at kan man ikke komme i kon
takt med hjælperen, så er chancerne for den dx 
qso ikke stor. Nå — uanset hvilke fordele der 
maatte være, så er det dog stadig operatørens fær
digheder og opførsel, der er bestemmende for re
sultaterne.

Meddelelsen fra P&T om inddragelsen af de øver
ste 50 kc af fyrre meter båndet er nu kommet, og 
fra 1. maj har vi fået de resterende 100 kc helt for 
os selv. Man må så håbe, at de sidste radiofoni sta
tioner snart forlader båndet. Såvidt jeg har kunnet 
høre, har i alle tilfælde BBC standset sine udsen
delser på den halve snes stationer, der lå mellem 
7,0 og 7,1 mc. En voksende cw og fone aktivitet vil 
uden tvivl også gøre sit til, at andre radiofonistatio
ner vil flytte. I øvrigt kan man efter alle solplet
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ter at dømme se, at båndet i de kommende vintre 
vil blive alle tiders dx-bånd, og rapporter fra udlan
det viser, at der er masser af fine ting at hente 
hjem på dette bånd.

De, der ikke har haft qso med HZ1AB, kommer 
nu til at skynde sig, da stationen i begyndelsen af 
1962 bliver nedlagt med udløbet af den traktat, der 
gælder for flyvebasen. Stationen er meget aktiv, der 
er pt. 20 operatører, på alle bånd og med cw og ssb.

Sir Edmund Hillary er nu blevet interesseret i 
amatørradio, han har en KWM 2, og callet er 
9N3PM/AC4, han sidder vel sagtens på en eller an
den bjergtop ude i Himalaya.

Man laver stadig om på prefixerne i de nye sta
ter, fornylig blev FF7 til 6W8, og nu er FQ8 blevet 
til 5U7, og FF4 er blevet til TU2. Det forlyder, at 
også ZC4 snart vil blive ændret, i alle tilfælde for 
de stationer, der er udenfor de engelske baser. På 
Mauritius isl. er VQ8BM og BC meget aktive på 
14 Mc efter 1600 z med cw. VQ8AR kører am. 
VQ8AP tænker på at tage til St. Brandon i be
gyndelsen af august.

KG1CC på Camp Century under Grønlands ind
landsis er nok den eneste amatørstation, der strøm
fødes fra et atomkraftværk, de er meget „radioak
tive" og kommer normalt igennem til Danmark hen 
på eftermiddagen med et fint signal. De er kon
taktet på 20 ssb.

Medens vi er på Grønland, så fortalte 7BZ og 
9KA, der tillige med 6BJ, kører fra KG1CX, at de 
hver søndag kl 1400z og et par timer frem spe
cielt er interesserede i at kontakte danske statio
ner, de kører på 14,340 Mc med SSB. 9KA og 6BJ er 
på den bjergtop, hvor KG1CX er opstillet, mens 
7BZ sidder en snes kilometer væk, nede på selve 
basen, og betjener stationen over telefonen eller 
UHF link. De kommer fint igennem og har en 
beam mod Danmark.

I Sierra Leone, der netop er blevet selvstændigt, 
er ZD1ES kommet igang med SSB, og han kører 
omkring 07z og tillige mellem 18—20z på eller om
kring 14,347 mc.

CR7CR i Mozambique er hørt omkring 1800z på 
tyve meter SSB, han lå og testede, og det lød, som 
om han havde vrøvl med senderen, signalstyrken 
var der dog ikke noget i vejen med.

Hver tirsdag og torsdag morgen er VR6AC på 
Pitcairn isl. aktiv med det ssb grej, han for nylig 
vandt under et ophold i staterne. VR6TC kører 
fra samme sted med am og skulle køre på 14,170 mc 
hver morgen dog ikke søndag og mandag. W6RCD 
tager sig af qsl til VR6AC.

PZ1AX er nu tilbage i Suriname efter et lille op
hold i USA, og han kommer fint igennem på tyve 
ssb hele dagen.

HB9TL har fået licens i den internationale zone 
mellem Kuwait og Saudi Arabien, og han vil være 
der nede den første uge af juni måned med en 
KWM 2, han vil sende på frekvenscifrene 088 og 
116 ud fra nærmeste 200 kc multiplum. For 20 me
ter ssb altså 14,288 og 14,316 mc, han lytter IKKE 
på egen frekvens. Hans call er 9K4A.

Samme rig og frekvenser vil blive benyttet af 
DL4FX og 4PI under deres tur til Monaco i slut
ningen af juni måned. QSL for denne Monaco tur 
går til W40PM.

DU7SV er et par aftener dukket op på tyve meter 
ssb og er kommet igennem med et fint signal freq 
omkring 14,310 mc, også han foretrækker, at man 
kalder et par kc fra hans frekvens.

ZC4CT tænker på at tage til Jordan, når lejlighed 
byder sig, men der synes at være nogle vanskelig
heder med at få licens og grej.

Grundet på forskellige politiske vanskeligheder er 
ST2AR desværre nødt til at lukke på ubestemt tid, 
vi må håbe, at han snart kan komme i gang, da han 
er den eneste station i Sudan.

OX3KM fortæller, at han jævnligt er igang på 
15 meter med am, der sidder en QQE 06/40 i pa- 
trinnet, og han håber snart at få sat en quad op. 
Tak for brevet, Knud, og lad os høre lidt mere fra 
jer deroppe i det kolde nord.

Ude i Korea er der nu kommet gang i udstedelsen 
af licenser. HM1AD, 1AP og 4AQ er på 10, 15 og 20 
meter med hhv. 150, 20 og 300 watt. HL calls tilhø
rer de amerikanske amatører derude, pt. er HL9KT 
aktiv på 15 og 20, desværre rejser den nuværende 
operatør snart hjem.

HS2M er i luften omkring 0900 til 1000z på 
14,015 mc eller 7,15 mc cw, samme sted er også 
HS2A aktiv med ssb på 20 meter. 2A’s qsl til 
W7USF. 2M’s til:
M. Pioso c/o A. Pioso, SEATC:MPO.APO 146 San 
Francisco, Calif., USA. HS2M tager sig gerne af qsl 
til andre HS stationer.

CR9AH fortæller, at en af hans venner tager til 
Goa i den nærmeste fremtid, og han regner med 
igen at få CR8AC i luften. Samme CR9AH gør og
så et stort arbejde for at få amatøraktivitet igen 
på Timor, men der synes her at være politiske 
vanskeligheder, dog er det muligt, at CR10AA vil 
tillade, at VK8TB bruger hans call.

W80LJ/PK på det amerikanske hospitalsskib 
HOPE tæller desværre ikke til DXCC, da der ikke 
har været kørt fra land, men kun fra skibet.

SM5BUG og 5KV/9Q5 kører med 30 watt, og 
W8JK beam fra Kamina basen i Katanga. Qsl til 
dem kan sendes gennem den svenske qsl central.

Fra de hjemlige farvande fortæller 2NU, at en 
afbrændt kondensator i 3DZZ antennen desværre 
har hindret større aktivitet på de lave bånd, i den 
forløbne måned har 2NU dog opnået qso nr. 25.000 
og tillige et par nye lande. Vi byder Margaret 
1MR velkommen på båndene og håber, at du må 
få en god høst. 4RT/7GN skriver, at han desværre 
kun har tid til at køre i ferierne (ja — vi er nok 
nogle stykker, der kun burde køre i ferierne) men 
det bliver da til en hel del endda. 5DX er nu blevet 
ked af at vente på de sidste lande til DXCC, og 
har derfor sat effekten op til 150 w og bruger 
en ground plane, forbedringerne ser ud til at have 
givet et godt resultat — 5KG har igen fået sin 
quad op, og det ser ud til, at den virker fint, jeg 
håber, at du kan få VR6AC, når du kan få VR2, 
skulle VR6 vel også kunne høre dig. 9QM, der lige 
har fået sin fone licens, synes, at der er for lidt am 
resultater i spalten, det synes vi også, så vi håber at 
høre fra dig igen i næste måned. 7JV er nu be
gyndt at tænke på at lave sin dsb om til ssb og 
7BQ går og tumler med tanker om en high-power 
cw sender til 80 og 40 meter, han vil nemlig ikke 
være sorteper, når der igen bliver masser af dx på 
lf båndene. — 70F fortæller, at han forventer at 
være på SSB i juni måned med en TB2,5/300 GG i 
PA-trinet!

QSL til 6W8CW sendes til W2VCZ. 
og til W80LJ/PK via Project „Hope“ Wash. DC 
USA. (Tak 4RT).

HK1HV H. Verano, Box 1645, Burranquilla, Co
lombia.

KW6DF, L. LaBaume Box 68, Wake Island, 
(Tak 7OF).
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3.5 Mc am:
OZ2NU: OZ - LA - DL.
DR 1123: DL - F - G - OZ.

3.5 Mc ssb:
OZ7BQ: HB1KU/FL - VE3AIR/VE1 + Eu.
OZ7JV: HB1KU/FL - HZ1AB - VOIDN - VE1EX.

7 Mc CW:
OZ7OF: Wl, 2, 3, 4, 6, 8, 9 - YV5GO.
OZ2NU: LZ - SP - ON - DJ6/OE2.
OZ1MR: DM - G3 - OH - OK - OZ - SM.
OZ7GN: OHØNF - HB - UA6.

7 Mc am:
DR 1123: DJ - F - G - I - LA - OZ - PA - SP. 

14 Mc CW:
OZ1MR: UA9KCF - 9 MK - 6KJG - 3KSM - 

UNIKAA - U05KAB - F- I - L Z - Y U -  OZ.
OZ2NU: Wl—0 - W80LJ/PK - VE - VO - UG6 - 

UAØ - ZC4 - ZS6AL - ZP5AY - HB9 - HP1IE - 
MP4TAC - VS6EC - KA2RT - YV5AFR - OX3NK - 
4X4.

OZ4RT: VK2EO - KL7AL - HB1DX/FL - SV0WZ
- 6W8CW - VU2SL - W- K - V E - P Y -  UA9 + Eu. 

OZ7GN: IS1WC - 6W8CW - HZ1AB - VS9AAC -
5N2LKZ - UD6BB + Eu.

OZ5DX: TF5TP - OA4KF - VQ3HD - EP1AD - 
UN1AN - UI8AZ - PX1YR (fb) - VE8DX - JA1ACB
- UJ8KAA - YV3EC.

OZ7OF: 9G1DE - JZ0PH - KW6DF -VQ5GJ - 
HH9DL - VU2NRM - YN4AB - YS1O - VS9MB - 
HK0TU - HK1HV - W8OLJ/PK.
14 Mc am:

OZ2NU: HB9.
OZ9QM: EP3RO - VQ4RF - KG4RO - KL7EN -

UH8BN - PY7YS - VK3TE - 5A5TH - ZC4GT -
OD5CS - PZ1AX - W - VE.

DR 1123: CT1 - CT2ÅK - W - K - GW - I - LZ - 
ZC4 - 4X4 - UA.
14 Mc ssb:

OZ5KG: EAØAC - EP2AG - 601DRS - VQ5FS -
PJ2AA - KA2SC - JA1BQZ - 1AEA - 1ACB -
VR2BJ - KH6DLW - 6LG - 6DEL - 6CPH - KL7 - 
VE - W - PY.

OZ7BQ: VQ4RF - PIILS/MM - HZ1AB - W - K - 
VE - KL7 - HB1HU/FL - KG1CF - 1CX - ZE6JA - 
SV0WZ (Creta) - KR6GE - 6KV - 6QW - 9K2AM - 
ZS1TP - 1TZ (om es xyl) - KH6AWS - CT3AV - 
3A2CM - 5A5TA + Eu.

OZ7JV: VQ4RF - TF2WFF - KA2FC - KR6GE - 
6KV - Kl—0 - VE7ZM - KL7 - CX2AX - HZ1AB - 
PZ1AX - PY4,7 - OD5CT - 5CN - 4X4CW.

OZ8RH: KX6BQ - KB6KV -VK3AHO - UN1AB - 
HB1HY/NW - KR6KV - HS2A - HV1CN - KA2SG - 
JA1AEA - UM8KAA - LA1LG/P - 9K2AM.
21 Mc CW:

OZ2NU: VS1GZ - VS9AAC - VQ3HZ - VS1FW - 
FA90U - ZC4PB - W - K - VE.

OZ4RT: HZ1AB - W80LJ/PK - W - UA9 + Eu. 
21 Mc am:

OZ2NU: OX3DL.
OX3KM: LA1ZH - 1MB - 4HF - HB9DT - DL1 - 

F3 - OK1XB - Kl - OZ3KE - 7EH - 9KS.
Dr. 1123: CN - EA - FA - SV - EA9 - FQ8 - LX- 

OD - OX3DL - VE1 - W - K - YV - ZB1 - ZC4 - 
ZS4 - 5A - 4X4 - 9Q5 (det er Congo, ti dl. OQ5).
21 Mc ssb:

OZ7BQ: Masser at W.
Tak for rapporterne. Jeg håber at høre fra jer 

igen. 73 og god DX
H. J. K. Rasmussen, Borgevej 31, Lyngby.

*) 2 dage inden testresultaterne nåede 5MK, ringede 
SM7BE til OZ5MK og fortalte om de mange kasse
rede logs. 5MK henstillede indtrængende, at UK7 så 
igennem fingre med dette; men dette blev afslået 
af SM7BE.

Forholdene på 2 meter i april holdt sig i det store 
og hele omkring gennemsnittet. Der var enkelte 
gode aftener med forbindelser mellem landsdelene 
samt til DL; eksempelvis kan nævnes, at OZ5BK 
(Silkeborg) den 16/4 havde QSO med 4EK, 7ZN, 
3CR, 6RC og 9OR. OZ4KO (Ikast) melder om QSO 
med københavnerne 2AF og 8ME, men har ellers 
ikke været så aktiv grundet på modtagerproblemer. 
4KO har haft vanskeligheder med at få HF-push- 
pull trinet stabilt og er ved at udskifte det med en 
ordinær cascode med ECC88.

Tirsdags-testen den 4/4 bød ikke på særligt gode 
forhold efter de indsendte logs at dømme. OZ3NH 
(Farre) havde dog to sjællændere, nemlig 7ZN og 
4EK.

2-meter klubbens møde den 27. april
indledtes med en livlig diskussion om testreglerne. 
Den direkte anledning var, at UK7’s testkomite hav
de kasseret 15 logs fra martstesten, fordi tidsan
givelserne manglede.

SM7BE udtalte på UK7’s vegne, at der på svensk 
side gjaldt den faste regel, at tiden for hver QSO 
skulle anføres i loggen, og at dette også gjaldt 
martstesten. Testkomiteen havde derfor med bekla
gelse måtte kassere de omtalte logs, da reglerne 
måtte være de samme for alle deltagere, også selv 
om der vitterligt ikke havde stået noget i OZ om, 
at tiden skulle opgives.

OZ5AB mente, at UK7’s testkomite denne gang 
burde have set igennem fingre med dette forhold. 
UK7 burde have spurgt sig for hos 2-meter klub
ben; *) her i OZ er der stor fortrydelse over UK7’s 
holdning i dette spørgsmål; vi risikerer, at mange 
amatører fremtidig ikke vil være med i 2-meter 
testerne. UK7 har udvist manglende konduite.

OZ2AF spurgte, hvem der havde tilstillet OZ test
reglerne.

OZ5MK svarede, at testreglerne ikke var blevet 
tilsendt OZ fra UK7, men var blevet vedtaget på 
det fælles møde i Landskrona i november. Han til
føjede, at han vel måtte påtage sig en del af skyl
den ved at have undladt at omtale kravet om tids
angivelse ved offentliggørelsen af reglerne for 
martstesten. Det er en normal ting, at man noterer 
klokkeslettet for hver QSO i sin log. Dette under
streges ikke altid fra dansk side — se f. eks. ind
bydelsen til EDR’s skandinaviske VHF-dag i OZ 
for august 1960, side 190, hvor der intet står om 
tidspunkter for de enkelte QSO’er. Sidst har 2-me- 
ter klubben gjort det i OZ for maj 1960, side 139.

SM7BE var villig til at holde samme regler som 
2-meter klubben. UK7 havde aldrig før modtaget 
logs med manglende tidsangivelse.

OZ5AB bestred dette.
OZ7BR: Det ser ud til, at vi i en årrække har 

anvendt forskellige bedømmelser uden at være klar 
over det — men nu må vi se at få fastlagt fælles 
faste regler.

OZ7BR gjorde derefter rede for den pågældende 
forskel. UK7 kasserer enhver QSO, for hvilken de 
indsendte logs ikke opgiver korrekt kode, tid, call
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og afstand (sidstnævnte kan dog vel ikke forlanges 
at være opgivet med mere end rimelig nøjagtighed), 
og en kasseret QSO betyder pointstab for begge de 
pågældende stationer. Undlader en station at ind
sende log, er alle QSO’er med denne station ugyl
dige.

2-meter klubben har altid kun forlangt, at kode 
og call var korrekt opgivet. Undlader en deltagende 
station at indsende log, kan vedkommende naturlig
vis ikke blive placeret, men kontakter med en sta
tion, fra hvilken der ikke foreligger log, er hidtil 
blevet akcepteret, når der blot var en rimelig sand
synlighed for, at den pågældende station havde 
været i gang under testen (f. eks dersom andre sta
tioner i deres logs havde anført QSO med den om
handlede station).

Til ovenstående referat skal føjes den oplysning, 
at SM7BE ved diskussionens begyndelse tilbageviste 
en beskyldning, man havde rettet mod ham, for at 
have kasseret en fuldstændig korrekt log. Han 
fremviste den pågældende log for OZ7BR og 
OZ5MK, der begge overbeviste sig om, at den ikke 
indeholdt een eneste kode. Kun læseligheds- og 
styrkerapport var opgivet.

At en sådan log kasseres, er fuldt berettiget. Men 
bortset herfra synes man jo nok, at UK7 kunne 
have udvist noget større smidighed i dette spørgs
mål. Det kan blive svært at hele det, der nu er 
slået i stykker.

Derefter gik man over til aftenens hovedemne. 
Mobilt grej. OZ3DS fortalte om den nytte og for
nøjelse, man kan have af en 2-meter station i 
bilen. Rækkevidden er normalt 12—15 km i bebyg
gede områder, 30—40 km i frit terræn og 80 fra en 
bakketop. Strømforbrug og pladshensyn sætter- 
grænser for, hvor stort et anlæg man kan køre med. 
For modtagerens vedkommende må det ideelle være 
100 °/o transistorisering, men det er endnu vanske
ligt at lave en virkelig god transistoriseret 2-meter 
converter (OZ7BR oplyste, at han for tiden arbej
dede med at få sådan en til at køre rigtigt). Vil man 
anvende rør, frembyder en simpel superheterodyn 
med superregenerativ detektor en akceptabel løs
ning på problemet rimelig følsomhed med få rør. 
3DS havde også tænkt sig muligheden af at trans
ponere til en lav mellemfrekvens og dér anvende 
en almindelig detektor med variabel tilbagekobling 
for at spare et trins MF-forstærkning. Men valget 
faldt ud til fordel for den superregenerative detek
tor på 10,7 Mc, og det, der gjorde udslaget, var den 
superregenerative detektors fortrinlige AVC-virk
ning og dens ufølsomhed over for tændingsstøj. 
Modtageren kom til at se således ud: Gitterjordet 
indgangstrin, osc.-blander, MF-forstærker på 10,7 
Mc (1 rør), detektor + LF.

Senderen anvender et 48-Mc-krystal (kun ca. 10 
kr. dyrere end et 24-Mc krystal), der arbejder sam
men med den ene triode i en 6J6. Den anden triode 
tripler til 144 Mc, og PA-røret er ligeledes et 6J6, 
der er krydsstabiliseret på normal vis. Som modu- 
lator anvendes en EL 90, og der er ingen forfor
stærkning, idet der anvendes kulmikrofon, og mi
krofontransformatorens sekundær er lagt direkte til 
modulatorrørets gitter. Måleinstrumentet på sende
rens forplade kan skiftes mellem alle trin.

Strømforsyningen er en motorgenerator, der om
danner vognens 6 volt jævnstrøm til 220 volt vek
selstrøm. Virkningsgraden med et sådant arrange
ment er ikke helt god, men det er meget bekvemt 
at have 220 volt vekselstrøm i vognen, så man 
kan tilslutte, hvad man ellers har af grej — måle
instrumenter m. m.

Hvad antennen angik, havde 3DS fundet frem til 
en virkelig god løsning, nemlig en „halo“ — bestå
ende af en halvbølgedipol tildannet som en cirkel 
og fødet med koaksialkabel i midten. De åbne ender 
er forbundet til hinanden via en lille afstemmelig 
kapacitet.

3DS havde ikke fremstillet antennen selv, men 
købt den under et ophold i Stockholm fornylig, hvor 
den anvendes i stor udstrækning af de derværende 
mobile 2-meter amatører (ialt 15) og nu fremstilles 
kommercielt for en pris af 30 kroner, (svenske). Den
ne halo har 3DS monteret på taget af sin vogn 
(uden at bore huller!), hvor den sidder på et mes
singrør, ½ bølgelængde langt.

I øvrigt havde 3DS til hensigt at eksperimentere 
med andre antenner under sine mobile 2-meter- 
ekskursioner, idet han havde erhvervet en sammen
foldelig drage af kassetypen og i nær fremtid ville 
forsøge at sende en 2-meter antenne op med denne 
eller eventuelt anvende selve dragesnoren (tynd 
kobberwire) som langtrådsantenne.

Derefter fremviste OZ7LX sin transportable ak
kumulatordrevne 2-meter station, som ikke her skal 
omtales nærmere, da den er beskrevet i OZ for 
november 1980.

Til sidst fulgte en demonstration af de to anlæg 
under drift, idet 7LX spadserede omkring i omeg
nen med sit anlæg, medens han var i QSO med 3DS.

Foredrag såvel som demonstration belønnedes 
med livligt bifald, og ved kaffebordet bagefter gik 
diskussionen livligt.

Mobil „DX-pedition“ til Vejrhøj og Skamlebæk.
Kun 2 dage efter blev 3DS’ vognstation og halo

antenne sat på prøve, idet der med 5MK som second 
operator blev foretaget en ekspedition til Nordvest
sjælland. Under kørslen vedligeholdtes der QSO 
først med 7LX og derefter med 1L, 2KP og 2AF 
til et punkt midtvejs mellem Roskilde og Holbæk; 
derefter opnåedes kontakt med 7OU i Holbæk. 
Denne opretholdtes til Holbæk (med tilhørende visit 
hos 70U). Derefter fulgte et par timers manglende 
aktivitet, dels på grund af en spisepause i Svin- 
ninge (medens vognakkumulatoren fik 50 ampere 
gennem sig hos servicemanden) og dels for at spare 
på strømmen. Efter ankomsten til Vejrhøj kl. ca. 14 
blev der straks opnået QSO med 1L, 2AF, 2KP og 
70U, og det viste sig, at den lille 6J6-sender og der
til hørende halo gik igennem med S9 over det hele. 
En 6-element beam, som 5MK havde medbragt, blev 
også prøvet.

Da der ikke var plads til at sæte dragen op på 
Vejrhøj, blev residensen forlagt til en græsmark i 
nærheden af Skamlebæk Radio. Herfra var der fri 
udsigt over vandet, men strækningen ind mod Kø
benhavn var hæmmet af en lidt højere bakke, og 
rapporterne fra København var derfor knap så fine 
herfra. Dragen blev derpå sat op, og skønt denne 
rent dragemæssigt overgik de dristigste forvent
ninger, ikke mindst efter at det var blæst kraftigt 
op fra øst, blev forsøget radiomæssigt en skuffelse. 
Hverken en ringdipol, fødet med tyndt koaksial
kabel, eller en langtrådsantenne virkede — for ring
dipolens vedkommende skyldtes det måske i nogen 
grad, at den voldsomme mekaniske påvirkning nær
mest forvandlede den til en flad ellipse — ikke helt 
en foldet dipol, men næsten.

Men haloen viste sig som sagt at være ualminde
lig effektiv. Ud på eftermiddagen opnåedes QSO 
med OZ3NH, der gav rapporten 56 — distancen er 
ca. 100 km. 6-element beamen blev også prøvet og 
viste sig at være kun 2 S-grader bedre (der havde
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dog ikke ikke været tid til at indstille matchen rig
tigt).

Så var klokken blevet 18 og det var på tide at 
bryde op. På hjemvejen opnåedes QSO med 3CR i 
Slagelse, 70U i Holbæk samt 2UD i Lejre; Sidst
nævnte kontakt blev dog kun til et goddag og far
vel, for batteriet var nu påny ved at være udtømt.

— Alt i alt en meget udbytterig ekspedition, der 
forhåbentlig i den kommende sommer vil blive ef
terfulgt af flere. I hvert fald vil 3DS gentage drage
forsøget med en antennetype, der både elektrisk og 
mekanisk er bedre egnet. En halo af aluminiums
rør skulle tilfredsstille ethvert krav i begge hense
ender, og en sådan vil derfor snarest blive frem
stillet.

2-meter klubbens næste made
er fastsat til onsdag den 24. maj kl. 20,00 i lokalet 
på Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (indgang 
i gavlen).

2-meter klubbens Juni Field Day
finder sted den 17/6 — 18/6. Perioderne er således:

21:00 — 01:00 og 01:00 — 12:00 skandinavisk tid.
Perioderne er ens for 2 meter dg 70 cm.
Der udveksles koder af typen 59011 Vejrhøj, hvor

med tilkendegives, at man giver modstationen rap
porten 59, at det er afsenderens QSO nr. 11, og at 
positionen er Vejrhøj.

Licensbetingelserne skal overholdes.
Der må ikke skiftes QTH under testen.
„Krydsbånd-QSO“ mellem 2 meter og 70 cm gæl

der ikke.
Det henstilles til deltagerne at anføre tidspunk

tet for hver QSO’s begyndelse i loggen, da dette vil 
være til megen hjælp for testkomiteen ved kontrol
len.

Der må anvendea/fone, CW eller MCW.
Der tillades 1 QSO med hver station i hver test

periode.
Pointsantallet udregnes ved at multiplicere antal

let af QSO'er med den sammenlagte distance i kilo
meter for hvert bånd, og pointstallene for de to 
bånd lægges sammen.

Testkomiteen henstiller, at de officielle logblade 
(Ahrent Flensborgs Boghandel, Ringsted) benyttes 
og udfyldes som derpå angivet, dog med den und
tagelse, at der anføres DNT i stedet for GMT, samt 
at der under rubrikken „Remarks" opgives mod
stationens QTH.

Rubrikken „points" skal udfyldes: her opføres af
standen i kilometer.

I stedet for de officielle logblade kan dog også 
„hjemmelavede" logblade benyttes, når blot disse 
skrives tydeligt og med rubrikkerne i denne række
følge:

DATO, TID, STATION, AFSENDT KODE, MOD
TAGET KODE, QTH, KILOMETER.

De færdigbehandlede logs indsendes til OZ7BR, 
Jørgen Rasmussen, Borgevej 31, Lyngby og må 
være poststemplet senest 25/6 1961.

Opmærksomheden henledes på, at testkomiteen i 
lighed med foregående år har fastsat perioderne i 
testen således, at den anden periode løber i umid
delbar fortsættelse af den første. Formålet hermed 
er at give øget mulighed for DX, dersom forholdene 
skulle blive gode. Blot har vi rykket tidspunktet for 
første periodes afslutning frem til kl. 01:00, idet vi 
mener, at dette tidspunkt af flere grunde vil være 
mere hensigtsmæssigt end 02:00, som vi prøvede 
i 1960.

Mogens Kunst, OZ5MK.

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 Franckes- 
vej.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
3. sal, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 7425.

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 med
lemmerne til venstre for indgangen.

QSL-centralen er åben kl. 19,30—20,00. Husk at 
meddele 7LM, om I vil have kort igennem afdelin
gen.

Vi har nu overtaget de nye mødelokaler, og 
er ved istandgøre gulv, loft og vægge.

Vi skal herefter til at indrette os med stole, 
borde, hylder og mange andre ting.

For at klare disse ting må vi bede om med
lemmernes hjælp, og i første omgang drejer 
det sig om nogen, der er i stand til at bruge 
sav, stemmejern og høvl. Derefter må maler
kosten svinges.

Vi må heller ikke glemme, at det bliver et 
stort arbejde, når vi kommer til den elektri
ske installation, og det er der sikkert mange, 
som vil være med til, men vi må først have 
snedkerarbejdet fra hånden.

Der vil fra afdelingens side blive sørget for 
masser af kaffe, og der kan vel også blive råd 
til en øl eller vand til de, som giver et nap 
med.

Ja, nu sidder OZ4AO vagt ved telefon Go. 
1902 v og venter på at høre om tilsagn fra alle 
dem, som vil være med, og han har taget en 
stor blok og en lang blyant frem

for nu er der kun eet p u n k t  p å
d a g s o r d e n e n ---------------n e m l i g

P U N K T  1
OZ4AQ, Sv. Aage.

Rævejagter
Der er stadig træningsrævejagter hver onsdag 

aften, med 2 sendere (om sendetider, kort, m. m. 
se OZ marts side 92).

Søndag den 28. maj har vi dagrævejagt med start 
kl. 8,30 pr.

Lørdag den 3. juni har vi natrævejagt med start 
kl. 20,30 pr.

Lørdag den 17. juni har vi natrævéjagt med start 
kl. 20,30 pr.

Om kort og sendetider, mødested m. m. (se OZ 
marts side 92, eller det tilsendte rævejagtsregle
ments bagside. Det nye rævejagtsreglement kan 
fås hos OZ4AO på mødeaftenerne eller tilsendes ved 
opringning til Go. 1902 v.

Oplysninger om jagterne hos Poul Anthony, tlf. 
701983, OZ9HS, tlf. 706131 eller OZ4AO, tlf. Go. 1902 v.
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Siden sidst:
Den 10. april havde vi OZ1QM på besøg i afdelin

gen, han medbragte den af ham og OZ8SS i fælles
skab byggede SSB-sender. OZ1QM gennemgik nøje 
diagrammet og besvarede mange spørgsmål.

Den 24. april var mødet aflyst, der mødte dog 
nogle enkelte trofaste medlemmer op, og man fik sig 
en hyggelig sludder.

Programmet:
Mandag den 8. maj er der afslutning på vinterens 

morsekursus. Mandag den 29. maj bliver denne sæ
sons sidste møde i vore gamle mødelokaler, vi har 
formået OZ6OH til at komme ind og vise os noget 
mobil-grej, idet sikkert mange her i sommertiden, 
der nu står for døren, kunne tænke sig at høre lidt 
herom, inden turen går ud til skov eller strand. Vi 
ønsker alle en rigtig god sommerferie!

Vy 73 de 9BA.
AMAGER

Formand OZ1CC, Tversted Hastingsvej 46, S. Telf. 
Su 2991.

Mødeaften torsdag kl 19,00 Strandlodsvej 17, S.

Stiftelsesfesten den 29. april blev som sædvanlig 
en stor succes. Der var stort opbud af unge og æl
dre, og dansen gik til hen på de små timer. Werner 
og hans fortræffelige orkester havde sin store andel 
i den fornøjelige aften, jo det var et rigtigt amager
gilde.

Møder fremover:
25. maj: Klubaften.

l.juni: Foredrag med film af OZ5GB: Radiobølgers 
udbredelsesforhold.

8. juni klubaften.
15. juni: Hvordan bliver OZ til, og hvordan bør 

OZ være? Foredrag med diskussion. Deltagere OZ’s 
redaktører OZ7AQ og OZ6PA samt amagerafdelin
gens medlemmer.

22. juni: Klubaften.

AABENRAA
Nu er kurserne afsluttet og vi har flyttet møderne 

ud til Henry Jensen, Våxjovej 3, Aabenraa, indtil 
den 14. september, så rykker vi ind på ungdoms
hjemmet igen. Programmet for næste vinter fast
lægges i løbet af sommeren. Er der nogen specielle 
ønsker med hensyn til dette, så kom frem med dem 
ved møderne. I sommermånederne afholdes der kun 
møde hver anden torsdag, og mødetiden er ændret 
til kl. 20,00 prc. De enkelte medlemmer, der endnu 
ikke har betalt lokalkontingent, må se at få sagen 
bragt i orden snarest, husk at tage gyldigt medlems
kort fra EDR med.

En tilføjelse til rævejagtsreglerne i sidste OZ; 
ræven må ikke placere sig mere end 200 meter fra 
farbar vej. Ved farbar vej forstås en vej, hvor der 
kan og må køres med bil!

Rævejagterne går fint, der kommer stadig flere 
jægere i afd., så der er mylder omkring ræven hver 
mandag aften.

På gensyn den 18. maj, 1. og 5. juni hos fætter 
Henry samt hver rævemandag.

Vy 73 OZ5WK.

ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på 

Hjertingvej kl. 20. Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, 
Højtoftevej 8, Esbjerg.

Programmet:
Sæsonen lakker nu mod enden. Den 24. maj vil 

OZ1HO fortælle om QSO-teknik og takt og tone på

båndene. Det er et fordrag, som navnlig vil være af 
interesse for de forhåbentlig mange nyudklækkede 
amatører fra vinterens kursus.

Onsdag den 7. juni mødes vi ved esbjergsenderen 
på Frihedsvej kl. 20 præcis. Her vil vi få vor lokale 
QRO sender forevist under kyndig vejledning.

Derefter holder afdelingen sommerferie til sep
tember.

Sommerudflugt.
Vi arrangerer i år en udflugt i bus til et sted af 

radiomæssig interesse. Vi håber på talstærk tilslut
ning fra vore medlemmer med xyl og yl. Det bliver 
en rigtig hyggetur med nok så meget vægt på det 
selskabelige som på det tekniske. Nærmere program 
vil blive tilsendt hvert enkelt medlem, men reser
ver allerede nu søndag den 18. juni til Esbjerg- 
afdelingens sommerudflugt.

Morseattest:
Lørdag den 27. maj kl. 14,30 afholder afdelingen 

morseprøve i klublokalerne på Hjertingvej.
Vy 73 de OZ6BG.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, Søren 

Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 215 67. Kasserer: 
OZ4GS, Svend S. Sørensen, Borgmesterbakken 58, 
tlf. 2 18 34. Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Strand
promenaden 38.

Det faste mødeskema:
Mandag kl. 19,25: Rævejagt.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere. 
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.

Vy 73 OZ9ER.

HOLSTEBRO
Afd. holder møde hver tirsdag kl. 19,30 i klub

lokalet Danmarksgade 1 (over gården), teknisk kur
sus samme sted hver mandag kl. 19,30.

Den 27. marts afholdtes ordinær generalforsam
ling med stor deltagelse, og efter valget er bestyrel
sen: Formand OZ1CN, Claus L. Nielsen, Porsevej, 
tlf. 336, kasserer OZ8NH, Henry B. Nielsen, Ring
købingvej 33, tlf. 2530, sekretær OZ2HS, Hans H. 
Steffensen, Galgemosevej 5, suppleant OZ1IH, John 
H. Sørensen, og som revisor valgtes OZ6EO, Jens K. 
L. Poulsen.

Den 18. april havde vi besøg af OZ5HF og OZ9SW, 
der fortalte os en masse om rævejagt og gav mange 
tips vedrørende rævemodtagere og -sender. Det 
medbragte grej blev omhyggeligt studeret, og der er 
nu stor byggeaktivitet, så vi håber snarest at be
gynde jagterne.

OZ8NH havde den 27. april arrangeret et besøg på 
JTAS forstærkerstation, og også det blev en inter
essant og lærerig aften.

Månedens arrangement:
Tirsdag den 16. maj kl. 19,30: OZ2BB, Skive, 

holder foredrag om ESB i teori og praksis. (Med
bring „OZ“ nr. 9 1960).

Vy 73 de 2HS.
NYBORG

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

Siden sidst:
Torsdag den 27. april holdt OZ7AQ et fortræffe

ligt foredrag om modtagere, det var et virkelig 
nyttigt foredrag, da vort problem her i Nyborg er 
modtagere, så det var jo lige, hvad vi havde brug 
for. Vi siger tak for en interessant aften.
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Program:
Torsdag den 11. maj kl. 20: Ræveaften.
Torsdag den 11. maj: Intet møde.
Torsdag den 18. maj kl. 20: „Aabent hus“.
Denne aften er den sidste aften før ferien, vi be

gynder efter ferien den 17. august kl. 20 med gene
ralforsamling.

Vy 73 OZ-DR 1155.

Alle rævej ægere i hele landet indbydes 
hermed til

STORE FYENSKE RÆVEJAGT
17.—18. JUNI 1961.

Der udlægges i år 2 ræve om natten, og 2 
om dagen, og det anvendte kort er af hensyn 
hertil ændret til 1:40.000.

REGLER:
Kort: Atlasblad 1:40.000, A 3814, Broby værk
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz.
Mødested: Brobyværk kro (ikke tvungen).
Sendetider: Natjagt den 17. juni kl. 22,05, 

22,35, 22,50, 23,05, 23,20, 23,35, 23,50, 00,05, 00,20, 
00,35, 00,50.

Dagjagt den 18. juni kl. 9,05, 9,35, 9,50, 10,05, 
10,20, 10,35 10,50, 11,05, 11,20, 11,35, 11,50.

Ræv nr. 1. sender de første 2 min. efter de 
angivne tidspunkter, ræv nr. 2 sender de ef
terfølgende 2 min.

Melding til rævene kan tidligst finde sted, 
når anden udsendelse er afsluttet. Den eneste 
gyldige tilmelding til rævene er aflevering af 
deltagerkort.

Holdet må højest bestå af 3 mand. Øvrige 
passagerer må ikke deltage i opsøgningen af 
rævene. Der må kun medbringes 1 hovedtele
fon pr. hold. Enhver form for samarbejde 
mellem holdene medfører diskvalifikation.

Rævene ligger ikke i hus, afspærret område 
eller i byer. Ved ankomsten til rævene må 
dennes anvisninger nøje følges. Rævens af
gørelse om pointsberegning er afgørende.

Bemærk: Jagten foregår på jægerens eget 
ansvar og risiko, så i egen interesse overhold 
færdselsloven og tag hensyn til privat ejen
dom.

Deltagerkort a 10 kr. for begge jagter kan 
fås hos OZ8NO, Poul Nielsen, Abigaelsvej 34, 
Odense, tlf. (09) 11 90 47. Deltagerkort sendes 
pr. efterkrav. Den 17. juni kan deltagerkort 
desuden fås på mødestedet ved Brobyværk 
Kro, fra kl. 21,00 til 21,30.

Efter jagten om søndagen samles vi på Bro
byværk Kro, hvor vi spiser den medbragte 
mad eller beuf og rødgrød a kr. 4,50. Efter 
spisningen er der præmieuddeling. Af hen
syn til kroen bedes ved bestilling af delta
gerkort, opgivet, hvor mange der ønsker varm 
mad.

Overnatning kan ske på Brobyværk Kro. 
Værelser kan bestilles på tlf. (09) (63) Broby
værk 22. Desuden har kroværten velvilligst 
stillet lejrplads til rådighed for campister i 
umiddelbar nærhed af kroen.

GOD JAGT!
Odense-afdelingen.

ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Carl Baggers Alle 

35. Fr. Bøge.
Torsdag den 8. juni indkaldes medlemmerne i 

Fynskredsen til opstillingsmøde for valg af emner 
til hovedbestyrelsen. Mødestedet er torsdagsklub
bens lokale under „Victory Radio". Indgang i smø
gen mellem Stiftsmuseet og „Rapido".

Den 6. april var det annoncerede foredrag om 
4PS’ målesender desværre aflyst p. g. a. sygdom, 
men aftenen blev alligevel reddet af 6RL, der gav 
en demonstration af sin nybyggede stationsmodtager 
med trippie konvertering.

I møderækken til A-prøven har der været livlig 
diskussion angående FM og PM, som de fleste vel 
nok anser for at være de vanskeligste spørgsmål 
indenfor pensumet. Møderne har hel god tilslutning 
med 12—14 deltagere og bølgerne går højt, så det 
skal nok blive en festlig A-prøve.

Premieren til Fynsmesterskabet, søndag den 23. 
april, var ikke nogen strålende succes. Der var mødt 
2 hold, nemlig 3SH fra Odense og Egon Andersen 
fra Svendborg. Hvor er de fordum så stolte ræve
jægere dog blevet af? 3SN, ex 3XW, 6RL, 7NF, 8LD 
Dolly etc.

Dato for morseprøven er indtil videre ikke fast
lagt, men vil blive afholdt først i juni måned under 
private former med efterfølgende kaffebord, uanset 
resultatet, (hl)!). Stedet er indtil videre en hemme
lighed, men vil blive røbet den sidste træningsaf
ten i torsdagsklubben.

Vy 73 de 2RH.
SORØ

Ved vort sidste arrangement onsdag den 19. april, 
hvor 5AB fortalte om og demonstrerede sin ny 2- 
meter modtager, var der overvældende tilslutning, 
idet ca. 30 E.D.R. medlemmer fra Holbæk, Slagelse, 
Næstved Vordingborg og Herlufmagle samt en stor 
del af vore egne medlemmer var mødt op for at 
høre, hvad 5AB havde at fortælle. Såvel foredraget 
som demonstrationen vakte betydelig interesse, og 
ved det efterfølgende kaffebord, hvor vore XYL, 
der rigtig havde rullet sig ud på hjemmebagningens 
område, gik diskussionen livligt, og vi kan vist ro
ligt sige, at det var en virkelig udbytterig aften.

Vor næste sammenkomst bliver lørdag den 3. juni, 
hvor vi holder vor årlige afslutningsfest, idet vi da 
har indstillet undervisningen i denne sæson. Vi mø
des kl. 18 på „Apotekergården" og beder vore med
lemmer tage deres forældre og pårørende med, så
ledes at også de kan se, hvad vi fordriver tiden 
med vinteren igennem.

Vi tager alle en pakke med til værdi mindst 2 kr. 
til brug ved en pakkefest, som afholdes under sam
menkomsten, efter at vi har spist vor medbragte 
mad, og vi håber at se alle vore medlemmer, og 
skulle nogle af vore naboamatører have lyst til at 
aflægge os et besøg i dagens anledning, er de selv
følgelig hjertelig velkomne.

Vy 74 OZ4NO.
RANDERS

Onsdag den 12. april afholdtes ordinær general
forsamling. 8JM valgtes til dirigent, og han gav 
straks ordet til formanden, 3BR, der aflagde beret
ning. Efter et par spørgsmål blev beretningen god
kendt. Derefter blev regnskabet, der udviste en 
balance på ca. 1500,—• kr., forelagt af kasereren, 
6TE.

Bestyrelsesmedlemmerne 6PB, 3RR og 4NH skulle 
afgå efter tur, men blev genvalgt. Suppleanter er 
Bent Mønster og Niels M. Nielsen. Valg af revisorer 
var genvalg (7UJ og 8LS).
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Bestyrelsen havde foreslået, at kontingentet blev 
forhøjet til 18,— kr. pr. år, dog stadig 12,— kr for 
juniorer. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer 
mod 2.

Under „eventuelt" blev der drøftet udflugt, ræve
jagt og matematikkursus.

Dirigenten hævede generalforsamlingen med at 
takke for god ro og orden.

Posterne i bestyrelsen er fordelt som følger:
Formand: 3BR, E. V. Bruun, Schaldemosevej 10.
Kasserer: 6TE, T. Skyggebjerg, Lervangen 19.
Sekretær: 4NH, N. H. Wyke, Gethersvej 22.

Vy 73 de 4NH.

TØNDER
Møde hver 1. og 3. onsdag hver måned. Der er 

god tilslutning til møderne, og byggeaktiviteten er 
stor.

Formand: OZ3SB, S. A. Bundesen, Bargumsvej 2, 
Tønder. Tlf. (047) 2 15 08.

Venlig hilsen, OZ3SB, Søren.

VEJLE AFDELING 
Generalforsamling afholdes tirsdag den 16. 
april kl. 19,30 i lokalerne Pilevænget 1.

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af kasserer og sekretær.
Pkt. 2. Valg af revisorer og suppleanter. 
Pkt. 3. Eventuelt.
Vi har stadig morsekursus hver tirsdag og 

torsdag fra kl. 19 til 21.
Der afholdes rævejagt hver onsdag fra kl. 

19,30. Området: Søndermarken.
Interesserede i week-end turen til Hylke- 

dam bedes tegne sig snarest.
løvrigt kunne det være rart at se lidt flere 

Old Boys, kom nu frem med jer.
P35 kan købes i klublokalet m. m.

Vy 73 de 3EG.

8006 - Poul Bertelsen, Bækmarsbro.
8007 - Mogens Agger, Sveavej 5, Holstebro.
8008 - Knud Larsen, Fanøgade 34 tv., København Ø.
8009 - Allan Matthiesen, Stolpegaardsvej 97, Gen

tofte.
8010 - Svend Gjerløv, Baggesensgade 95, Køben

havn N.
8011 - Peder Harder Mikkelsen, Kongevejen 58,

Ringkøbing.
8012 - K. E. Mølbæk Jensen, Edithvej 59, Brabrand.
8013 - Vagn Kristensen, Tjørnealle 9, Slagelse.
8014 - Arne Klint Jørgensen, Husodde, Horsens.
8015 - Knud Erik Andreasen, Roborg, Tjæreborg.
8016 - Finn V. Rasmussen, Saxogade 11, Sorø.
8017 - Jens Jørgen Larsen, ESK 724, FSN Skryd-

strup, Vojens.
8018 - Jørgen H. Rabe, c/o Gram, Sandbygaardsvej

11, Brønshøj.
8019 - Emil Esfelt, Tousparken 18, Aabyhøj.
8020 - Bjarne Bauer Christensen, Halls alle 2 st.,

København V.
8021 - P. Gade, Grønnegade 17, Skive.
8022 - Aage Frederiksen, Bøsbrovej 25a, Randers.
8023 - Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46, Hor

sens.
8024 - Ole Bergh, Dalmosevej 16, København NV.

Atter medlem:
599 - OZ4N, Almar Andersen, Langekærsvej 21, 

Ballerup.
2475 - OZ2GB, Vagn Harly Andreasen, Lindevej 14, 

Roskilde.
5072 - OZ3JK, Kaj Jensen, Cementstøberiet, Flauen- 

skjold.
5847 - OZ7MG, G. Friis Jensen, Frilandsvej 38, Tøn

der.
6642 - OZ6BE, Bent Kellmamf, Strueksalle 30, Tøn

der.

7991 - Chr. Nielsen, Danmarksvej 34, Viborg.
7992 - Anker Nielsen, Århusvej 137, Viborg.
7993 - Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 110 A, Es

bjerg.
7994 - Albert Olsen, Nagelsvej 1, Højbjerg.
7995 - Jørgen Winding Pedersen, Platanvej 6, Hol

stebro.
7996 - Gregers Evald Hansen, Østervang 11, Maribo.
7997 - V. Skov Eriksen, GI. Vartovvej 25 A, Helle

rup.
7998 - Jørgen Lynggaard Boil, Søgaard, Bråde.
7999 - Bent Petersen, H. C. Andersensgade 15, Hor

sens.
8000 - Steen Allerup, Toftegaardsvej 35, Farum.
8001 - Ole Piirchel, Ved Næsseskoven 9, Holte.
8002 - Jørgen Buschmann, Marius Simonsensvej 7,

Aarhus.
8003 - Jens Jørgen Buus, Hadsundvej 43, Aalborg.
8004 - Ernst Hansen, Nordostvej 2, Randers.
8005 - Steen Gade Nielsen, Nørregade 3, 1., Ring

købing.

QTH-RUBRIKKEN

487 - OZ7EU, Poul Stømer, Huldbergs Allé 8, 
Lyngby, ex Søborg.

555 - OZ3FL, O. Havn Eriksen, Villa „Moreno", 
Diernæs, Faaborg, ex Aalborg.

862 - OZ2PX, Børge Nielsen, Hummeltoften 55, 
Virum, ex Lyngby.

1613 - OX3WW, Poul Andersen, Narssaq-Radio, 
Grønland, ex Upernavik.

1654 - OZ7WU, K. A. Nielsen, Bæverstien 21, Bag
sværd, ex Søborg.

2733 - OZ2LM, L. Melchior Pedersen, Aarhus Radio
lager, Brammersgade 15, Aarhus, lokal.

2735 - OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, ex Søborg.

3035 - OZ6AE, Axel Erikstrup, Ceres, Silkeborgvej 
1—3, Aarhus, lokal.

3272 - OZ2MF, Sv. E. Jessen, Herningvej 4 Silke
borg, lokal

3669 - A. Schrøder-Petersen, Christoffersalle 29, 
Lyngby, ex Søborg.

4064 - OZ3OA, O. V. Andersen, Priorsløkkevej 71, 
Horsens, lokal.

4196 - OZ7BM, Erling Frausing, Postparken 24 c th., 
Kastrup, lokal.
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4267 - OZ3BA, B. Arngrimson, Ulkær 81 tv., Valby, 
lokal.

5659 - J. Chr. Frederiksen, Fruehøjvej 341 tv., Her
ning, lokal.

5686 - OZ6BF, Bent Frandsen, Samsøgade 38, Aal
borg, lokal.

5705 - OZ1AN, H. Svenningsen Andersen, Algiervej 
27, Kastrup, ex Randers.

5733 - OZ4PW, OZ5RG, Preben Wolder, Istedvæn- 
get 7, Odense, ex Sønderborg.

5850 - OZ8MD, Mogens Djernes, Louisehøj 31, Bag
sværd, ex Søborg.

5931 - OZ9JP, Joh. Pedersen, c/o A. Nielsen, Øster
brogade 110, Mezz., København 0, ex Ikast.

6019 - E. Lynge Petersen, Gloslunde, ex Dannemare.
6091 - A. Roger Hansen, Lindbjerg, Lindved, Vejle, 

ex Daugaard.
6165 - OZ6KK, K. Christensen, c/o F. Nielsen, Nør- 

realle 861, Aarhus, ex Skive.
6240 - Ove Hansen, Skovvangsvej 209, Aarhus, ex 

soldat.
6251 - OZ9JO, Joh. Hansen, Ny Vestergade 191, 

Odense, ex København NV.
6330 - OZ7EL, Egon Larsen, Vindebyørevej, Vinde

by, Svendborg, lokal.
6544 - OX3DL, O. Baadsgaard Pedersen, Godhavn, 

Grønland, ex Prins Christian Sund.
6561 - OZ5LH, J. Lindberg Hansen, Dybendalsvej 

722, København F., ex Brønshøj.
6687 - OZ1KK, K. Lundholm Jørgensen, Sdr. Ring

vej 50, Roskilde, ex Hillerød
6973 - Jørgen Andersen, Margrethesvej 12l, Hille

rød, lokal.
7107 - OZ8OS, Ole Sommer, Ved Kagså 10, Herlev, 

ex København NV.
7123 - Georg Larsen, Kronprinsensgade 30, Nørre

sundby, lokal.
7132 - OZ9WF, K. P. Frederiksen, radioværkstedet, 

fælledkasernen, Fredericia, ex Middelfart.
7205 - OZ7PA, Steen Jacobsen, Asgaardsvej 14, 

Thorsvang, Horsens, ex Østbirk.
7217 - Tonny Eggertsen, Middelfartvej 82, Bolbro, 

ex Odense.
7254 - O. Jebsen, regnskabsførerens kontor, kaser

nen, Roskilde, ex København 0.
7293 - OX3AB, Arne Pedersen, Godthaab, Grønland, 

ex Odense.
7306 - RK 494261 Jespersen, Specialkmp./III/6 REG, 

Østervoldgades kaserne, Fredericia, ex Ny
mark.

7311 - Herbert Horn, Buddinge Hovedgade 334, Bag
sværd, ex Søborg.

7372 - Per Randers, Møllebakken 12, Odder, lokal.
7393 - J. T. Larsson, Gyritegade li1, København 0. 

ex København K.
7412 - OZ3DS, Kirsten Horn, Buddinge Hovedgade 

334, Bagsværd, ex Søborg.
7569 - Carl A. Skou, Præstegårds vej, Rødding, lokal.
7577 - Axel Mortensen, „Taagholm", Hjordkær, ex 

Haslev.
7690 - Preben Aabaand, Tonysvej 45, Charlotten- 

lund, ex Hellerup.
7712 - Hary Lassen, Tordenskjoldsgade 304, Køben

havn K., ex København N.
7732 - Leif Johansen, Stockholmgade 17, København

0., ex soldat.
7733 - Henning Nørgaard, Skovvej 46 G II, Aarhus.

lokal.
7757 - O. Jørn Andersen, Vibevænget 99, Bagsværd, 

ex Søborg.
7818 - Børge Andersen, Amager Boulevard 1274, 

København S., lokal.

7836 - OZ2RE MG 410738 Rals, RDO KMP, Lange- 
landsg. kaserne, Aarhus, lokal.

7858 - Lise Bruun Rasmussen, c/o K. Sørensen, Saxo- 
vej 46, Odense, lokal.

7872 - V. Lund-Hansen, Birkedalsvej 15, 52, Viby J.,

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører 

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.:Postb.79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 

Giro-konto: 22118.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, tlf. 95 1113. (Hertil sendes alt 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 og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, Poul Stømer, Hultbergsallé 8, Søborg, tlf. 
98 05 41.
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, Carl Baggers Allé 35, Fruens 
Bøge.
OZ6AE, A. Erikstrup, Silkeborgvej 120, 3. th., Aarhus. 
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67. 
OZ2KH, Kr. 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.

Eftertryk af OZs Indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Afleveret til postvæsenet den 15. april 1961.

Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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Generaldirektoratet for Post- og telegrafvæsenet meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:
C OZ3KB, 7563, K. Brejning, Fårup Mark pr. Jelling. (Født den 

18.-10.-1940 i Jelling sogn.)
B OZ3TJ, 7881, K. E. Johnsen, Sindal. (Født den 25.-5.-1928 i 

Bindslev.)
C OZ5JQ, 7407, K. Jørgensen, Stationsvej 13, Næsby. (Fød4 den 

28.-7.-1933 i Vor Frue sogn, Århus.)
B OZ6LC, 7685, L. R. Christensen, Konvalvej 14, 1. th, Ålborg. 

Født den 16.-12.-1927 i Ålborg.)
(Genudstedelse). (Tidl. adresse: Set. Jørgensgade 15, Ål
borg).

B OZ7FH, 6714, F. S. Hansen, Skovgade 26, Vejle. (Født den 24.- 
3.-1942 i Vejle.) Postadresse: VH2, FSN Karup, Kølvrå.

C OZ7JI, 6949, J. H. Å. Andersen, Hald Ege pr. Viborg. (Født 
den 13.-5.-1943 i Viborg.)
C OZ7JJ, 7600, J. P. N. Larsen, Pontsøvej 5, Helsingør. (Født den
18.-7.-1944 i Helsingør.)

B OZ7VS, 7110, V. M. Staal, Vestergade, Rødding. (Født den
14.-7.-1940 i Rødding.)

B OZ9JB, 7500, J. Badstue, Kastrupvej 168, København S. (Født 
den 11.-9.-1943 i København.)

Inddragelser:
B OZ1KE, K. R. Andersen, Lind pr. Herning.
B OZ2GW, S. Pape, Pillevænget 6, 1. tv., Vejle.
B OZ2JP, J. P. H. Nielsen, Skovbrynet 4, 4. Randers.
B OZ2LO, E. R. Lohse, Amagertorv 31, København K.
B OZ2PI, E. Pedersen, Thorsgade 6, Ikast.
B OZ3EH, E. Hansen, Skipper Klementsvej 6, Århus.
B OZ3TO, K. Thomsen, Vibevænget 91, Søborg.
B OZ4CW, K. R. Andersen, Guldborg L.
B OZ4JH, H. Åse-Jørgensen, Straffelejren, Møgelkær pr. Hor

sens.
A OZ5E, S. Stidsholt, Nordby Fanø.
B OZ5JM, J. F. Madsen, Delfingade 6C, København K.
B OZ5WH, P. H. Jespersen, Skovbakken 31, Ålborg.
B OZ6AM, Å. W. Møller, Nørregade 16, Hedensted.
B OZ6HG, H. Grum, Lindeparken 5, Næstved.
A OZ6LA, D. Bennike, Otto Mønsted Kollegium, vær. 418, Rek

torparken 1, København SV.
B OZ6RF, H. C. Andersen, Smallegade 36 E, 4., København F.

C OZ6SE, S. Å. Kofoed, Nørrebrogade 9, 2., byg.4., København K. 
B OZ6WO, W. I. Olsen, Rømersgade 20 A, 3. tv., København K. 
B OZ7BV, F. B. Nielsen, Strandvænget 9, Rungsted Kyst.
B OZ7EE, E. Pedersen, Skovvej 72, Korsør.
B OZ7FR, H. F. H. Frie, Peter Bangsvej 262, 3., Valby.
B OZ7RN, Tage Nielsen, Paludan Miillersvej 5, Odense.
B OZ7W, E. E. Hansen, Fåborgvej 141, Fruens Bøge.
B OZ8ER, E. I. C. Rasmussen, Østergade 42, Fåborg.
A OZ8GK, K. P. P. Grumløse, Vibekevej 4, Hillerød.
A OZ8IM, I. Muller, Cedervænget 19, Virum.
B OZ8JL, J. K. Lund, Neckelmannsgade 23, st. th., Nykøbing Fl. 
B OZ8PC, P. T. Christensen, Morsø Kridtværk A/S, Erslev Mors. 
C OZ8RP, P. M. Rasmussen, Kochsgade 110, Odense.
B. OZ8TS, E. Hansen, Hillerødgade 90, 1. th., København N.
B OZ9A, H. Nielsen, Fredensgade 31, 4., Århus.
B OZ9AX, A. Madsen, Langegade 45, Kerteminde.
B OZ9BF, H. J. Bredsdorff, Obelsvej 17, Korsør.
B OZ9BJ, B. Johansen, Valhøjs Alle 119 A, 3. tv., Vanløse.
B OZ9BN, B. N. Madsen, Knudsgade 2, Esbjerg.
B OZ9CI, K. Christensen, Tordisvej 8, Bagsværd.

C OZ9LN, F. L. Nielsen, Tingskrivervej 21, 2., København NV.
C OZ9SI, A. Sigfusson, Ringkøbingvej 24, Århus.
C OY3PS, P. A. S. Jacobsen, Thorshavn.

Ændring fra kategori B til kategori A:
A OZ5TV, N. M. Nielsen, Frejlev pr. Ålborg.

Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ2CA, J. Carlson, Hjalmar Brantings Plads 6, København 0. 
B OZ6PW, P. V. Hovedskou, Tebbestrupvej 46 B, Vorup pr. Ran

ders.


