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OZ’s tekniske stof
Som deltagerne i EDRs generalforsamling
vil vide, og som det er fortalt andetsteds i
dette nummer, har medlemmerne med over
vældende majoritet givet deres tilslutning til,
at den fastlagte linie med det udvidede OZ
fortsat skal følges ved at stemme for kontin
gentforhøjelsen.
Det er imidlertid nu nødvendigt, at læser
ne følger denne beslutning op ved at fort
sætte med at indsende artikler til teknisk
redaktør.
Det er slet ikke, fordi TR er i stofnød for
tiden, snarere tværtimod. Sommeren er end
da forløbet, uden at der i OZ har kunnet spo
res nogen „agurketid", men — det kunne jo
være, der var en og anden, der havde stof til
en god artikel liggende, men som tænker:
Der er jo så mange, der sender stof til TR,
så det spiller nok ingen rolle, om han får
mit!
Til ham vil jeg sige:
Kære OM, det er tværtimod særdeles vig
tigt, at jeg får din artikel så snart som mu
ligt, for jeg kommer måske til at mangle
stof om netop det emne, du behandler, til det
næste nummer.
Hvis det er en apparatbeskrivelse, du har
liggende, eller som du har stoffet til, vil jeg
være ekstra glad for at få så mange tegnin
ninger og andre oplysninger, at der kan blive

en „Månedens konstruktion" ud af det. Men
gør under alle omstændigheder alvor af tan
ken om at sende det ind til OZ.

☆
Til jer alle sammen vil jeg sige:
Er der virkelig slet ingen OZ-hams, der
har haft TVI, men som har noget at fortælle
om, hvordan sagen blev klaret? For det er
da vel ikke sådan, at man opgiver på for
hånd? Til dato har opfordringen i OZ nr. 4
i år kun resulteret i siger og skriver een
senderbeskrivelse, hvor TVI-problemet er
løst helt!
Hvis sagen er den, at man har opgivet, og
simpelthen venter med at starte TXen, til
fjernsynet er overstået, må man regne med
i årene fremover at komme til at vente læn
gere og længere! Så vil P&T i en ikke så fjern
fremtid med fuld føje kunne sige, at da ama
tørerne jo ikke længere bruger deres bånd,
er det bedre at tildele dem til de tjenester,
der er i frekvensnød.
Nu kommer de lange, mørke vinteraftener,
hvor interessen for amatørradioen er i sti
gende. Hvad med at få TVI-sikret senderen
og hvad med at få lavet en lille artikel til OZ
derom? Der vil sikkert være mange, der vil
være glade for at læse den!
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Letbygget sender til 80, 40 og 20m.
Af R. P. Hansen, OZ5U.
En simpel VFO-PA til 80, 40 og 20 meter,
input efter behag, fone kun på 80 meter, in
gen stabilisering af PA-trinet, billig og let
at lave. Det var de krav, jeg stillede til min
sender, som jeg nu har kørt med i snart et år.
Resultatet har været UFB!
VFO’en er, som det ses af CKT, ret ordi
nær. Den stammer fra det østrigske „Radio
Welt“, og har været publiceret i „RE“ nr. 10
1949.

Jeg har brugt 2 stk. rør type EF 80, men
andre rørtyper med fanggitteret ført ud kan
også bruges. Fanggitteret skal virke som
skærm, der forhindrer tilbagevirkning til os
cillatoren.
Gitterspolen til 160 m er viklet på en 4-benet sokkel fra et A 409 eller lign. med ca.
30 vdg. 0,5 mm bomuldsisoleret tråd; udtaget
er ved 4. vdg. Med en trimmer på 40 pF over
spolen er det lettere at gafle båndet ind på

VFO og PA er anbragt
ovenpå de tilhørende ens
rettere.
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skalaen; 3,5 til 3,8 MHz fylder fra ca. 10 til
ca. 80 grader på min LK-skala, så det er me
get let at tune ind på stationerne.
Spolen i anoden på udgangsrøret er viklet
på en old Prahn-form med riller, forsynet
med stikben („zerolit"). Der skal ca. 35 vdg.
på af alm. isoleret monteringstråd. Linken
over spolen er på 2 vdg. Den kobles løst til
spolen, og koblingen varieres til en passende
værdi.
De to HF-drosler er af minitypen,
selvinduktionen er 2,5 mH for begge.
LF-drosler i katoderne kan være på
100—300 ohm. Alle blokkene er
glimmer med 2000 volt prøvespæn
ding, dog ikke den over key, der kan
være en rulleblok.
Modstanden Rx er i mit tilfælde
på 40 kohm, den skal nedsætte oscil
latorrørets anodespænding, så det
lige netop kan udstyre det andet rør
til 2—3 watt, hvilket er rigeligt.
Begge sider af glødetrådene er ført
ud — altså ikke til chassis — og de
to blokke, der er vist ved ose. kan være gen
nemføringskondensatorer på 500—1000 pF/
1000 V.
Drejekondensatoren i udgangsrørets anode
kreds skal isoleres effektivt fra stel, ellers
kortsluttes anodespændingen! Det samme er
iøvrigt tilfældet i PA-trinet.
Spændingerne fra ensretteren føres ind
bag i kassen som vist på skitsen. VFO-kassen
er af 1,5 mm zinkplade. En mellembund mon-

teres på forpladen og skubbes ind i kassen
forfra.
Anodestrømmen måles kun een gang, hvor
efter meter et fjernes, og der indsættes en hol
der med en 6 V/40 mA pære i de to isolerede
bøsninger til at markere, om røret kører OK.
Når dyret er helt i orden og målt igennem,
så tryk på key og lyt på RX’en med antenneog jordklemmerne kortsluttet. Tonen skulle
gerne være stabil og lyde godt — T9 — ellers
er der noget galt inden i VFO-kassen!
VFO’ens
strømforsyningskabel
er
afsluttet i et multistik bestående af en
„gammeldags“ rørsokkel og -fatning.

De to parasitdrosler i anoderne er måske
ikke til større nytte, men de er altså lavet
af 100 ohm/3 watts modstande beviklet med
ca. 10 vdg. 1 mm blank tråd.
Man må have et 10 mA meter i gitterkred
sen for at kunne se gitterstrømmen under va
rierende styring fr,a VFO’en, samt et på ca.
150 mA i anoden til at kontrollere dyk og
max. anodestrøm.
Jeg nøgler i katoden over det viste klik
filter. Det virker udmærket, men man kan
jo også have nøglen i gittersiden og give rø
rene negativ gitterforspænding fra en sær
skilt ensretter.

VFO-kassens ydre mål.
Komponenternes anbrin
gelse fremgår af fotos.

PA-trinet er let at få til at køre med det
samme. Det er jo ikke altid så nemt at få
rør som 4654, 6L6, 807 etc. til at køre „ret“
uden neutrodynstabilisering, parasitdrosler
m. m., det tror jeg, de fleste har sørgelige
erfaringer med! Men når man kobler gitrene
i push-pull og anoderne i parallel, behøves
ingen neutrodynkonderisator, da det er næ
sten umuligt at få andet end den dobbelte
frekvens ud af anodekredsen, og her ligger
fidusen. Det er simpelthen en dobler med
god virkningsgrad!
CKT er ret simpelt at lave, det fremgår jo
også af fotos. Kondensatoren i gittersiden er
en BCL-type med kuglelejer, 2 X 500 pF.
Spolen er viklet på et pertinaxrør med ca.
35 mm diameter. Tråden er alm. isoleret
monteringstråd, 24 vdg. med midtpunkt. Her
over lægges 2 vdg. kraftigt isoleret kobber
tråd som link til forbindelse med VFO’en.
Der benyttes her alm. twin-lead, der godt
kan være en hel meter lang, uden at det kan
mærkes.
Spolen i anodekredsen er købt hos 5AB,
den kostede kun en „rund femmer", og kon
densatoren, der skal være på 150 pF med god
pladeafstand, fås også hos ham.
Linken til antennekoblingen kan være på
2—4 vdg., den laves af svær, isoleret tråd på
en ring, der kan glide udenpå spolen hen
over de to udtag for 40 og 20 meter. Alle
blokkene er gode glimmerkondensatorer med
prøvespænding på 2—5000 volt. Jeg har
brugt nogle gamle LK og DKF samt et par
surplus mica.

Skal man sende på 40 m, kører gitterkred
sen altså på 80 m, og på 20 m bliver det til
VFO: 160/80 m, FD: 80/40 m, PA: 40/20 m.
Til 20 m skal jeg have den lille FD-opstilling, der var i OZ (august 61 side 239) med
6AQ5. Men når man vil køre 80 m med denne
TX, så åbner man SW 1 i katoden på det ene
807 — den er sluttet på de andre bånd — så
virker røret som neutrodynkondensator, idet
det andet rør kører lige ud. SW 2 og SW 4 er
der kun for at kortslutte de to mA-metre, når
jeg sender. Jeg har min feltstyrkemåler stå
ende ca. 1 meter fra TX og kan se viseren gå
op og ned ved CW wkg.
Jeg har to ensrettere, en lille på ca. 200
volt og en større på 400 volt til PA. Input
bliver så ca. 40 watt, når PA kører 80/40 m.
Jeg bruger her en 2 X10 meter indendørs
dipol med 10 meter feeder af 300 ohm TVledning (det brune med huller i). Antenneaf
stemningen er i en lille kasse.
Mine rapporter ligger mest på RST 56/99
FB på 80 og 40 m, og jeg har fået RST 559
fra Japan på 7 MHz (SWL-crd, hi!).
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Antenneafstemningsled.
Spolen er viklet på et 70 mm
ribberør med 10 vdg. 2 mm
kobbertråd. Kondensatoren
er en BCL-type på 2X500 pF.

På 80 m kan dipolen med
fordel benyttes som L-antenne
med
antenneafstemnings
leddet koblet på denne måde.

Jeg håber, at nogle af de nye hamser vil
lave denne opstilling, jeg tror, de vil blive
glade for den. Skulle der være en eller anden,
der ikke kan få den til at køre, så send mig
et lille brev med svarporto! Jeg svarer altid
pr. omg.
Nu er der nok nogle, der vil sige hw med
fone på 80 meter. Jeg vil anbefale skærmgittermodulation, men det er ikke lavet til
dato, da jeg jo er CW-idiot og meget tung
hør, men det er jo en anden historie.
Til slut tak til 4WR og 1US, der har syet
det hele sammen for mig! 73 og good result
ønskes af old man OZ5U, QRPeter.

Målskitse af PA-trinets chas
sis, der er fremstillet af 2
mm
aluminium.
Placeringen
ses tydeligt på fotografierne.

PA-trinet ovenfra og fra
bunden. Placeringen af kom
ponenterne
er
ret
ukritisk,
så
opstillingen
skulle
uden
videre
kunne
kopieres
efter
fotos.

Nøglefilter for katodenøgling
af PA-trinet.
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*

En ultrastabil VFO
*
af Bent Larsen, OX3BL.

Da jeg stod og skulle bruge en virkelig sta
bil VFO til min ny sender, besluttede jeg mig
for en VACKAR. Denne type har adskillige
fordele fremfor andre oscillatorer. Den er
ligesom CLAPP’en en variant af COLPITTs,
hvor røret, via en kapacitiv spændingsdeler,
er koblet meget løst til kredsen, men med den
fordel, at katoden kan jordes direkte. Herved
udelukkes muligheden for 50 Hz frekvensmo
dulation, der ellers kan opstå som følge af
glødetråds-katodekapaciteten.
Frekvensdrift
som følge af samme kapacitets ændring under
opvarmning er også elimineret. Begrebet drift
under opvarmning kendes ikke. Så snart rø
ret er varmt, og det vil sige cirka 15 sekun
der efter at glødespændingen er tændt, er os
cillatoren på frekvensen, og der bliver den.
En anden fordel er, at spolen kun skal være
cirka halvt så stor som i en CLAPP til samme
frekvens. VACKAR’ens output er praktisk
talt ens over hele området, som her er 3490 —
3605 kHz. Og hvad der lyder ulogisk, men er
i overensstemmelse med fakta, udgangstermi
nalen kan kortsluttes til stel uden at frekven-

På hosstående foto ses chassiset forfra. Bemærk, at
de
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Der findes fire tilsvarende huller i bagflangen.

sen forandres, udgangskapaciteten er endda
på 75 pF, hvilket er rigeligt. Spændingsvaria
tioner er også uden indflydelse på stabili
teten, alligevel har jeg dog fundet det klogest
at stabilisere spændingen så meget mere som
jeg alligevel skulle bruge en stabiliseret
spænding på 150 volt. Sammenlignet med et
stabilt krystal på 3598 kH-z er VFO’ens stabi
litet bedre end 10 Hz over 12 timer, konsta
teret med 30 minuters mellemrum, og endnu
bedre over kortere tid, for eksempel 30 mi
nutter!
Til sammenligning benyttede jeg en oscillograf og en anodegitter krystaloscillator lavet
til formålet. Simplere opstillinger kan selv
følgelig også bruges, for eksempel et blan
dingsrør med et magisk øje som indikator.
Den almindelig kendte metode med at anven
de en modtager med beat er uanvendelig.
Hvis bare een af modtagerens mindst to oscil
latorer driver, er hele resultatet misvisende.
Man kan bruge en modtager uden beat og
omtalte krystaloscillator, VFO’en stødes i nul
med krystallet, hvorefter modtageren tunes
ind med AVC slået til. Man vil nu ved at
iagttage S-metret få et begreb om stabiliteten.
Hvis begge oscillatorer ligger helt nøjagtigt
på samme frekvens vil nålen stå helt stille,
gør den ikke det, er dens vibrationer pr. se
kund = frekvensforskellen i Hz. Er forskel
len lille, er det muligt at tælle nålens vibra
tioner over for eksempel 1 minut, resultatet
divideres så med 60 og man har afvigelsen.
Resultatet af denne måling er uafhængigt af
modtagerens frekvensstabilitet, derimod skal
krystallet være absolut stabilt.
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Hele enheden er monteret i reservedelskas
sen fra en SM-19. Det er nødvendigt med et
par ventilationshuller i låget umiddelbart
over røret, hullerne dækkes med noget fin
masket metaltrådsvæv.

Den mekaniske opbygning fremgår af denne tegning
samt af fotografierne.

VFO’en kan nøgles ved gitterblokering, idet
blokeringsspændingen tilsluttes den kolde
ende af gitteraflederen. De 51 kOhm nærmest
stel tjener kun som spændingsdeler for nøglespændingen. Nøglingen er helt klikfri og på
virker ikke frekvens-stabiliteten.
For at undgå VHF-parasitter er de 1000
Ohm i EC81’s anode nødvendig, jeg havde
først udeladt modstanden, og resultatet var
Til højre: VFOen set fra oven.
Herunder: VFOens bund.
Bemærk coaxialbøsningen, der er monteret på en
lille vinkel.
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da også det nydeligste signal omkring 100
MHz.
EC81, der er et VHF-oscillatorrør, er for
dyrt at bruge, men nu havde jeg det liggende,
Enhver anden triode, eller halv dobbelttriode,
vil kunne anvendes med samme resultat, blot
dens stejlhed er tilstrækkelig stor, se 6NF’s
artikler i OZ december 1958 og januar 59.
Anvendes en større drejekondensator for
C3, kan området udvides til hele 80-meterbåndet, men man må så affinde sig med dår
ligere båndspredning på de højere bånd. *

100 watts sender for 10, 15, 20, 40 og 80 meter
af Svend Nielsen, OZ7SN. *)
Før eller senere melder ønsket sig om at
have en sender, der ikke fylder for meget og
som kan køre på alle bånd uden spoleskift.
Den sender, som jeg her vil beskrive, op
fylder disse krav og er samtidig fri for BCI og
omtrent fri for TVI. At opnå 100 procent
sikkerhed for ikke at lave TVI er en meget
vanskelig opgave, når man bor i en stor ejen
dom, hvor de fleste har fjernsyn.
Når man yderligere skal tage hensyn til
TV-udsendelser på kanalerne 2, 4, 8, 9 og 10
bliver opgaven ret vanskelig, og jeg vil ikke
påstå, at den beskrevne sender kan opfylde
dette; jeg har dog opnået at kunne køre 80
og 40 meter uden forstyrrelser og kan også
køre på de andre bånd uden forstyrrelser,
når jeg reducerer inputtet.
Den første betingelse for at opnå forstyr
relsesfrihed er at anvende små rør i VFO’en
og et udgangsrør, der kun kræver en lille sty
ring. I min sender er der anvendt EF 80, 5763
og 2 stk. 6146 i parallel i udgangen, der af
stemmes med ir-led. Hvis man yderligere ind
skyder et filter og et antenneafstemningsled
mellem senderen og antennen, vil det i mange
tilfælde kunne lykkes at arbejde med fuldt
input på alle bånd uden TVI. Da jeg selv har
TV og som regel følger udsendelserne fra
København samt en del af de svenske udsen
delser, har jeg ikke foretaget nogen eksperi
menter med filtre og antenneafstemningsled,
i særdeleshed da jeg er afskåret fra at lytte
på min modtager, når der er TV, idet en del
af de TV-modtagere, der er i gang, udstråler
så kraftigt, at jeg for eksempel på 15 meter
er afskåret fra at høre noget på min mod
tager.
Da jeg har TV og sender
1 samme stue, er det let for
mig at konstatere, når der
optræder forstyrrelser. Med
potentiometeret i styrerørets
skærmgitter kan man holde
styringen så langt nede, at
der ikke optræder forstyr
relser på skærmen; de 2 6146
kræver ikke meget styring;
efter de opgivne data skal de
have ca. 4 mA ialt, men det
har vist sig, at jeg kan køre
udmærket med kun 2 mA. De
2 5763 skal også have meget
lille styring, der er til dette

formål indsat Philips lufttrimmere som over
føring. Det er let at konstatere, om rørene får
for meget styring, idet outputtet derved falder,
samtidig med at der opstår TVI.
Senderen er opbygget på et chassis, der må
ler 35 X 25 X 7 cm. Forpladen er 40 X 25
cm. I øverste række på forpladen er anbragt
4 instrumenter, der viser anodestrømmen i de
forskellige rør samt gitterstrømmen til de 2
udgangsrør. Meteret til venstre viser anode
strømmen i det EF 80, der fordobler til 80
meter, det næste viser anodestrømmen i sty
rerøret, derefter følger meter for gitterstrøm
men til udgangsrørene og endelig et meter,
der viser anodestrømmen til udgangsrørene.
Efter min mening er det en stor fordel at
have et meter i de forskellige trin, idet man
så kan holde øje med, hvordan de forskellige
trin kører, men man kan selvfølgelig nøjes
med et instrument, der kan skiftes til de for
skellige rør ved hjælp af en omskifter, men
er jo så afskåret fra at se de forskellige
strømme samtidig. Jeg vil i hvert fald anbe
fale at man ofrer 2 instrumenter på senderen,
ét for gitterstrømmen og ét for anodestrøm
men i udgangsrørene.
I midterste række på forpladen er fra ven
stre oscillatorafstemning, derefter afstemning
af styrerøret, og input og output afstemning.
I nederste række er fra venstre tilslutning for
krystalmike, bølgelængdeomskifter, potentio
meter for regulering af styringen, afbryder
for LF, styrkekontrol for LF, omskifter, der
kan lægge kapacitet over udgangskondensa
toren, og til sidst bølgelængdeomskifter for
PA-trinet.

i) Østrigsgade 12, st., Kbhvn. S.
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På chassiset set bagfra er der fra venstre
monteret spoler for udgangstrinet, derefter
følger udgangsrørene, fordobler og LF-rørene
og endelig de 4 EF 80. Oscillator og styrerør
sidder nærmest forpladen, de 2 LF-rør sidder
mellem de 2 5763.
Senderen kan opbygges af enhver amatør,
og der kan anvendes mange af de dele, som
de fleste amatører efterhånden får overskud
af. Ledninger, der ikke fører HF er afskær
mede, til afkoblinger er anvendt glimmer el
ler keramiske kondensatorer. Den ene side af
glødetråden er lagt til stel, den anden side er
afkoblet ved hvert enkelt rør med en konden
sator på 5 til 10 nF.
Oscillatorrøret er et EF 80, der arbejder på
160 meter. For at opnå en god, stabil tone er
der anvendt en lille spole og en ret stor kapa
citet, der er opbygget af en kombination af
keramiske blokke og en lufttrimmerpå ialt 700
pF. Heraf er 40 pF stærkt negativ, medens
resten har positiv temperaturkoefficient. Til
afstemning er anvendt en Toro
tor type RKN 195. Oscillator
spolen er viklet på en keramisk
form med en diameter på 25
mm. Der er 18 vdg. med udtag
ved 6 vdg., tæt viklet af 0,5 mm
emailletråd.
Efter oscillatorrøret følger et
EF 80, der arbejder som fasemodulator, derefter et EF 80
som bufferrør og endelig et EF
80,. der fordobler til 80 meter
og er afstemt til midten af bån
det med en Philips lufttrimmer.
Spolen har 80 vdg. 0,2 mm
emaille fordelt med 8 vdg. i
hvert rum. Spoleformen er en
frekventitform T. S. nr. 6119.
Denne form er også anvendt til
de følgende spoler i styresende
ren.
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Efter dette EF 80 følger et 5763, der for
dobler til 40 meter, spolen har her 40 vdg.
0,2 mm emailletråd fordelt i 8 riller. Styrerøret, der er et 5763, kører ligeud på 80 m,
fordobler på 40 og 20 m, tripler på 15 m og
firdobler på 10 m. I styrerørets anodekreds
anvendes 2 spoler i serie, den ene anvendes
på 10 og 15 meter og har 10 vdg. med udtag
ved 4 vdg., viklet af 1 mm blank kobbertråd.
I serie med denne spole ligger spolen for
20, 40 og 80 meter, denne er viklet af 0,2 mm
emailletråd og har 60 vdg. fordelt i 10 riller
med udtag ved 10 og 24 vdg. Udgangsrørene
kører ligeud på alle bånd.
I udgangskredsen er anvendt frekventit
form T. S. 6128 fuldt beviklet med 2 mm
blank kobbertråd, i serie med denne er spo
len for 10 og 15 meter, der er en luftspole på
8 vdg., 24 mm i diameter og spacet til en
længde af 5 cm, viklet af 2 mm blank kobber
tråd med udtag ved 3,5 vindinger fra anode
siden for 10 meter, på 15 vindinger er alle

8 vindinger i brug, udtagene på den store
spole er for 20 m 4 vdg., for 40 meter 9 vdg.
På 80 meter er hele spolen i brug. Til omskif
ter er anvendt en ret svær keramisk omskif
ter med 5 stillinger. Omskifteren i fordobler
og styretrin er en keramisk omskifter med 4
dæk og 2 X 5 stillinger, som jeg havde lig
gende fra tidligere eksperimenter, den er af
fabrikat MEC. Som HF-drosler er anvendt
Prahn minidrosler på 2,5 mH undtagen i ud
gangskredsen, hvor jeg har anvendt en Prahn
type 1531 af den gamle type.
Strømforsyningen består hos mig af 3 ens
rettere, der er anbragt i et skrivebordsskab.
I ensretteren er monteret nøglefilter, afbry
der for VFO og sikringer. På bagsiden af
chassiset er anbragt en 10-polet multifatning
T. S. 4152, hvortil alle spændinger samt nøg
len er ført.
Ved monteringen af senderen har jeg an

vendt den fremgangsmåde at begynde med at
montere de 4 stk. EF 80 og fået disse til at
køre tilfredsstillende på 80 meter, til hvilket
formål jeg har indskudt nøglen i fordobler
røret EF 80. Med kun 2 watts input har jeg
haft QSO med det meste af Danmark og har
i mange tilfælde fået 599x.
Da jeg var tilfreds med VFO’en monterede
jeg de øvrige kredse i fordobler og styretrin
og fik denne til at køre som den skulle, og da
dette var tilfældet, indsatte jeg nøglen på den
endelige plads i styrerørets katode. Derefter
blev PA-trinet monterej og senderen var
færdig. Ved afstemningen er det nødvendigt
at dreje ned for styringen, så man undgår at
ødelægge udgangsrørene. Gitterforspændin
gen til udgangsrørene kan tages fra et 90 volt
anodebatteri eller en ensretter.
Senderen har været i brug flere måneder
og har givet mange DX.
*

sekunder. Nøglen skal bare have et dask —
hvis man holder den nede, tæller det med. For
bruget er 15 mA, når man dasker. OC 71 og
OC 72 kan naturligvis bruges i stedet.
Ovenstående diagram er resultatet af time
lange eksperimenter — dog ikke med de deri
anvendte dele, men med vælgere og relæer
m. v., som ikke gav det ønskede
resultat. Det er elektronikens
sejr over mekanikens, personi
ficeret i gamle urværker. Det er
svaret på en luddoven fotoama
tørs drøm, når han har lovet at
lave et par tusine billeder. Det
er hugget fra OZ5WJ’s elektro
niske nøgle i maj 59. Bare sim
plificeret og med en større lyt.
Reguleringstiden er fra 1—10

OZ7KJ.
*
"Fototimer"
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Frekvensstabil enkeltsuper - 2. del af OZ1QM
HF-trinet.
Nu er der jo intet, der vil være nemmere,
end at anbringe et ganske almindeligt „ho
ved" foran den lige beskrevne mellemfre
kvensforstærker. Imidlertid er det alminde
ligvis meget vanskeligt at opnå en blot no
genlunde tilfredsstillende frekvensstabilitet,
hovedsagelig fordi man er henvist til at an
bringe
de
frekvensstabilitetsbestemmende
spoler og trimmere i en spolecentral med
deraf følgende mere eller mindre gode kon
takter i omskiftere og andre ulemper.
Naturligvis findes der løsninger på disse
problemer, men det kan være vanskeligt at
finde nogle, der er praktiske. Det ved enhver,
der har eksperimenteret med modtagere. I
disse ESB-tider er frekvensstabilitet en uom
gængelig nødvendighed. Som følge deraf må
man kassere de gammeldags oscillatorer med
induktiv tilbagekobling og afstemt anode
eller gitter. De er håbløse.
I det tidligere omtalte QST for maj 60 er
vist den efter min mening bedste løsning,

De ny rør . .
Stejlhed: 50 mA/V!
Fra Philips har vi modtaget data for og beskri
velse af et nyt „SQ“-rør, E 810 F, der ved kun 35
mA anodestrøm har den fantastiske stejlhed 50
mA/V. Dette er opnået ved brug af to spændgitre,
viklet med 5 tusindedele mm tyk tråd (for styre
gitterets vedkommende).
Det er ingen kunst at lave rør med stor stejlhed,
men det er svært, når anodestrømmen skal være
så lav som her. Store senderrør med anodestrømme,
der måles i ampere, kan man lave med stor stejl
hed efter de mere gammeldags metoder, men her,
hvor der er tale om modtagerrør, er det noget af en
bedrift,
der
kræver
omhyggeligt
materialevalg
og
maskiner med høj præcision.
Røret er fremstillet til brug i bredbåndsforstær
kere, og har således ikke direkte bud til amatører
ne. Det muliggør bygning af oscillografforstærkere
med båndbredde op til 100 MHz, hvilket hidtil kun
har været muligt ved anvendelse af fordelt for
stærker
(distributed
amplifier).
Andre
anvendelser
er 1 bærefrekvenstelefoni, radio- og TV-kæder og
radar-MF-forstærkere.
På grund af rørets ufølsomhed for rystelser og
temperaturvariationer, vil det sandsynligvis vise sig
at være et fortræffeligt VFO-rør, idet det også op
fylder kravet om stort forhold mellem stejlhed og
indgangs- + udgangskapacitet.
Mobil-senderrør.
Ved
kommunikationsanlæg
til
brug
i
køretøjer
har man tidligere måttet tolerere et ret stort strøm
forbrug, også når senderen ikke var i gang. Nu,
hvor modtageren kan laves med transistorer, men
hvor
HF-effekttransistorer
til
konkurrencedygtige
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hvis man vil bruge udskiftelige spoler. Der er
heri anvendt den såkaldte Vackar-oscillator,
der er en afart af Clapp-oscillatoren. Den har
den udmærkede egenskab, at den er meget
ufølsom over for netspændingsvariationer,
således at man opnår en stor, kortvarig fre
kvensstabilitet. Den kortvarige frekvenssta
bilitet er jo nok det, som er vigtigst for os
amatører.
Imidlertid skitserede 6NF i sin artikel en
anden mulighed, som umiddelbart syntes me
get tiltalende, idet den rummede mulighed
for både en kortvarig og en langvarig fre
kvensstabilitet. Tankegangen var den, at
man for at opnå frekvensstabilitet i en en
keltsuper kunne lave en lavfrekvent variabel
oscillator, som man så i et blandingstrin, som
lå uden for signalkredsløbet, blandede op til
de frekvenser, hvor man havde brug for va
riable oscillatorspændinger for at kunne
modtage de forskellige bånd. Herefter blan
dede man een gang signalet, så man fik mel
lemfrekvensen frem. Problemet var jo at
lave en enkeltsuper, der var frekvensstabil.
priser endnu ikke findes, er det senderrørenes tom
gangsforbrug — glødestrømmen — der er konstruk
tørerne en torn i øjet.
Fra Philips har vi modtaget datablade for to ny
senderrør, hvor problemet faktisk er løst. Det ny
består i, at rørene er udstyret med en glødetråd
med så kort opvarmningstid, at glødestrømmen kan
tastes samtidig med anodespændingen, uden at der
bliver nogen mærkbar forsinkelse.
Dobbelttetroden QQC 03/14 er den velkendte 'QQE
03/12 med en kort, direkte opvarmet båndkatode,
der giver 70 % af fuld emission efter kun 0,8 sekun
ders opvarmningstid. Sådan en glødetråd kan kun
konstrueres til en ret lav spænding, der her er
valgt til 3,15 V, glødestrømmen er 1,65 A.
Da strømforsyning af en sådan glødetråd fra en
6 eller 12 V akkumulator naturligvis ikke er særlig
praktisk, anbefales det at tage glødespændingen fra
transformeren i den transistor-converter, man na
turligvis benytter til anodespændingen.
Foruden fordelene ved at senderen ingen strøm
bruger, når den ikke benyttes, opnår man også, at
opvarmningen
i
kassen
formindskes
væsentligt,
hvilket tillader en mere kompakt opbygning.
Det andet rør hedder QC 05/35 og er en QE 05/40
(6146) med direkte opvarmet katode, der her er ud
ført som en række paralleltforbundne tynde gløde
tråde.
Denne
udførelsesform
giver
endnu
kortere
opvarmningstid, 0,4 sek., for at komme op på 70 °/o
af fuld udgangseffekt. Glødespændingen er kun 1,6
V, og forbruget er 3,2 A.
Røret kan ikke anbefales foneamatører, der ple
jer at holde lange enetaler, da det er beregnet til
intermittent drift og kun tåler forholdsvis korte
sendeperioder. Dette gælder iøvrigt også for 'QQC
03/14.
Mon ikke her var noget for VHF-amatørerne til
field-day-senderen?

Hvis nogen vil sætte meget ind på det, ja
så kan de jo „bare“ lave en VFX, der giver
de nødvendige variable oscillatorspændinger
ud til modtagning af de forskellige bånd.
Men det bliver en dyr løsning. For den må af
hensyn til de forskellige blandingsprodukter
laves i en kasse for sig med særskilt ensret
ter m. m.
Jeg besluttede imidlertid at benytte syste
met i moderat form, idet det forekom mig at
være en indlysende fordel at kunne nøjes
med kun een variabel oscillator, som man så
kunne kæle lidt for. Fremstille den af store,
gode dele, varmeisolere den etc. Ingen udskif
telige dele. Min løsning vil fremgå af blokdia
grammet i fig. 12.

HF-trinet og signalblandingstrinet er gan
ske normalt. De dækker områderne 10—80 m.
Den variable oscillator i systemet er en
Clapp-oscillator, der svinger i området 6,1—
6,4 MHz. Den efterfølges af et buffertrin, der
isolerer oscillatoren fra det efterfølgende

26pF

Clapp

buffer

do b/er

doblertrin, i hvilket man altså opnår variable
oscillatorspændinger mellem 12,2 og 12,8
MHz. Da mellemfrekvensen er 8,742 MHz, ser
man, at man uden videre nu kan modtage 21
og 3,5 MHz-båndene. Oven i købet således, at
de på disse bånd anvendte sidebånd kommer
til at ligge ens i mellemfrekvensforstærkeren.
Skal man modtage de andre bånd,, går man
imidlertid ikke direkte til signalblanderen,
men derimod til en oscillatorblander. Heri
blandes de variable oscillatorspændinger 12,2
—12,8 MHz. med spændingerne fra en kry
staloscillator. Skal man f. eks. modtage 14
MHz-båndet, blander man den variable med
6950 kHz, og idet man i det efterfølgende
båndfilter adskiller sum og differens, får man
variable oscillatorspændinger mellem 5,25 og
5,85 MHz, hvorved man ved blanding i sig
nalblanderen kan modtage 14 MHz-båndet.
Benytter man summen af blandingen i oscil
latorblanderen, får man mulighed for at mod
tage 28-MHz-båndet. Ved at blande med en
3470 MHz-oscillator kan man modtage 7 MHzbåndet. Også disse sidebåndssignaler kommer
til at ligge ens i HF-forstærkeren.
Faren ved systemet ligger deri, at man kan
risikere at få uønskede bærebølger i båndene.
Dette er årsagen til, at jeg ikke har benyttet
en mere lavfrekvent variabel oscillator, hvil
ket har været prøvet med et kedeligt resul
tat. Giver man sig til at tænke sagen nær
mere igennem, dukker der mange flere mu
ligheder op, men disse muligheder vil nok i

osc.-b/ander

x-fal ose.
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praksis vise sig at være umuligheder, med
mindre man anvender balancerede blandings
trin, således at faren for uønskede bærebøl
ger reduceres. Lad det være sagt med det
samme, at 28 MHz-båndet er ubrugeligt på
denne modtager, dels på grund af en ringe
følsomhed, dels på grund af et utal af falske
bærebølger. 21, 14 og 3,5 MHz-båndene er
fejlfri, og her får man en meget fin frekvensfrekvensstabilitet. Hvad angår 7 MHz, så er
det i og for sig en udmærket modtager, men
den er af en eller anden grund, omend i ringe
grad, følsom for signaler i området 6,5—6,9
MHz. Dette vil måske i praksis vise sig at
være af ringe betydning, eftersom de fleste
vel benytter et selektivitetsforøgende anten
neled til reduktion af TVI. Dette være sagt
for ikke at lokke nogen med falske løfter.
Når jeg trods disse mangler fremkommer
med en stor beskrivelse, så er det fordi jeg
mener, at man opnår så store fordele i ret
ning af frekvensstabilitet og signalbehand
lingsevne på de bånd, der kan modtages, at
jeg personligt hellere vil undvære et bånd og
til gengæld have tre eller fire tip-top bånd,
fremfor at have alle fem bånd på modtageren
halvdårlige.
Endelig er der måske en eller anden, der
kan finde frem til en god fembånds-løsning.
Og så er der ingen grund til at græde over at
måtte undvære 10-meter båndet, eftersom det
nok varer adskillige år, inden det bliver brug
bart igen.
Trinets elektriske diagram er vist på fig. 13.
Der skulle efter gennemgangen af blokdia
grammet ikke være meget at sige mere. Alle
de viste omskiftere er koblet til eet håndtag,
således at båndskift foregår med et snuptag.
Afstemningskondensatorerne
i
signalkred
sene er et par Prahn lufttrimmere på 60 pF,
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hvor een plade er fjernet på hver rotor. Dis
se lufttrimmere har samme pladeform som
den dreko,, der er anvendt i clapp-oscillatoren. De to lufttrimmere er koblet sammen på
samme aksel, medens et snoretræk forbinder
denne aksel med oscillatordrekoen. Det er
væsentligt, at disse tre drekos drejes samti
digt, fordi det nedsætter faren for krydsmo
dulation, når signalkredsene hele tiden er
afstemt til den rigtige frekvens, ligesom det
også er en stor behagelighed at være fri for
at skulle dreje to steder, når man kører et
bånd igennem.
I clapposcillatoren er anvendt en stor, ro
bust dreko og en spoleform Schouboe 6121
med 34 vindinger fordelt over hele formen.
Sammen med de store kapaciteter over gitter
og katode i oscillatorrøret, et EF80, er dreko
og spoleform indesluttet i en varmeisolerende
kasse, og takket være, at der ikke findes ud
skiftelige dele eller omskiftere, kan man op
nå en ganske fin frekvensstabilitet i oscilla
toren. Dette skulle rumme systemets store
fordel og i rigeligt mål ophæve den omstæn
dighed, at oscillatoren svinger på en forholds
vis høj frekvens. Også den omstændighed, at
anodespændingen til modtageren er holdt på
kun 180 volt bidrager til frekvensstabiliteten.
I signalkredsene kan man bruge en hvilken
som helst spolecentral. Jeg har brugt en, der
står i QST for juli 59. Hvad angår båndfilter
spolerne, så skal de bare vikles til de fre
kvenser, der er opgivet på fig. 12 udfor bånd
filtret. De anvendte krystaller er surplus af
typen FT 243 til kr. 3,50 pr. stk.
Hvis man har en målesender til rådighed,
vil trimningen ikke rumme problemer. Det
er muligt at opnå samme følsomhed over hele
skalaen indenfor hvert bånd, men følsomhe
den varierer naturligvis
lidt fra bånd til bånd.
I båndfiltret har jeg be
nyttet to afstemte kredse
for herved at ophæve den
omstændighed, at clapp
oscillatoren afgiver en af
tagende spænding, når
frekvensen forøges.
Signalspolerne og bånd
filterspolerne er alle vik
let på 6119 A, og alle disse
spoler er samlet i en alu
miniumskasse, der danner
spolecentralen.
Den mekaniske opbyg
ning vil fremgå af fotos
1, 2 og 3.

Det anvendte chassis er
50X25X7 cm, og OZ3MB
har været så venlig at
lave det til mig. Systemet
er omtalt i OZ okt. 60 side
283. Det går i korthed ud
på, at man først fremstil
ler et skelet af vinkelmes
sing af samme størrelse og
form som det færdige
chassis. På dette skelet
skruer man så de tre ho
vedtrin, nemlig HP-trin,
MF-trin og LF-trin.
Fordelen er, at man un
der
monteringsarbejdet
har pladerne ude af ske
lettet, således at man kan
komme til fra alle sider.
Foto 2 viser modtageren
set nedefra. Man ser ske
lettet, som opdeler modtageren i tre dele.
Øverst til højre sidder LF-delen med AVCforstærker, beatoscillator, S-meterrør og pro
duktdetektor.
Den nederste lange del er MF-forstærkeren
med 8-krystalfilteret længst til venstre.
Øverst til venstre ses HF-trinet med de to
lufttrimmere længst til venstre.
Foto 1 viser modtageren direkte fra oven.
Øverst til højre HF-trinet, hvis spolecentrai
er anbragt i den store aluminiumskasse. I
den sorte kasse sidder afstemningsdelene til
clapp-oscillatoren. Den lange MF-forstærker
ses nederst på billedet med 8-krystalfiltret til
højre og det sidste krystalfilter til venstre,

Foto nr. 3.

hævet over chassiset på en buk. Skærm
dåserne nr. 2 og 3 fra højre er overflødige.
Øverst til venstre ses LF-delen med beaten
i nederste højre hjørne.
På foto nr. 3 ses modtageren også oppefra,
men mere bagfra. Den tomme sokkel i HFtrinet har rummet et katodefølgerrør til blan
dingstrinet. Dette rør er udskudt, fordi det
gav en forøgelse af krydsmodulationen. Be
mærk, at beaten er anbragt i en lukket kasse
oven på chassiset. Det er nytteløst at ind
kapsle røret.
Foto nr. 4 (på artiklens første side) viser
modtageren forfra. Forpladen skal engang
med tiden hammerlakeres. De to knapper i
øverste række på hver
side af hovedskalaen er til
venstre områdevælger og
til højre beaten.
I nederste række fra
venstre nr. 1 HF-regulering, nr. 2 selektivitets
omskifter til et kommen
de CW-filter, nr. 3 MFregulering, nr. 4 overflø
dig reserveomskifter, nr.
5 AVC on-off og diverse
decay-hastigheder, nr. 6
LF-regulering og nr. 7 de
tektoromskifter. Skalaen
er indkøbt i Amerika. Den
har en udveksling på 1:12.

Foto nr. 2.
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Modtagerens anvendelse i praksis.
Denne type modtager skulle kunne modtage
den svageste station på kanalen umiddelbart
ved siden af den kraftigste. Hvad vil den
kraftigste sige? Ja, sætter man spændings
forstærkningen i HF-røret med tilhørende
kredse til 50, og forudsætter man, at blan
derrøret først krydsmoduleres, når signalet
på gitteret overstiger 1 volt, så bliver den teo
retiske krydsmodulationsgrænse 20 mV. Den
ne grænse kan naturligvis flyttes opad ved at
lukke ned for HF-forstærkningen, men det er
uden interesse, eftersom modtageren skulle
bruges til at modtage bl. a. de svage DX-stationer sammen med de kraftige lokale. I det
følgende forudsættes derfor fuld HF- og MFforstærkning.
For at få et indtryk af signalbehandlings
evnen kan man udføre et par forsøg. Det
første udføres med diodedetektoren og med
modulationstone på målesenderen. S-meteret
på modtageren er indstillet således, at det
giver fuldt udslag (100) for et signal, der på
den anvendte målesender kaldes 100 mV. Går
man 20 dB ned på målesenderens attenuator,
viser S-meteret 96. Den kraftigste radiofoni
station, jeg hidtil har kunnet finde, var en
russisk, og den fik S-meteret til at vise 86.
Hvor kraftigt et signal, målesenderen afgiver,
når S-meteret viser 96, fremgår af, at et så
dant signal kan høres som spejl fra 15 til 80
m, på trods af, ah afstanden mellem spejl og
signal er 18 MHz. Endvidere af, at det, der på
denne målesender kaldes 100 mV, selv med
fuldt neddrejet HF og MF giver et udslag på
50 fra S-meteret, medens den russiske radio
fonistation forsvandt totalt. 5 kHz fra dette
signal på „100 mV“ kan man modtage en S 5
AM-station (udslag 50) fuldt læselig, men
med svag krydsmodulation. Går man 20 dB
ned på attenuatoren, hvorved man stadig på
virker modtageren med et signal, der er me
get kraftigere end noget i praksis forekom
mende, når bortses fra amatøren på den
anden side gaden, ja så er krydsmodulationen
totalt forsvundet. Jeg har en begrundet mis
tanke om, at den anvendte målesender af
giver en del mere end 100 mV, idet jeg har
haft lejlighed til at sammenligne med målte
50 mV. Jeg tør derfor godt påstå, at kryds
modulation er udelukket i praksis, når man
bortser fra ekstreme tilfælde. Et så beskedent
og uskyldigt udseende rør som EC91 anvendt
som katodeflg. til blandingsrøret, altså an
bragt inden de første krystalfiltre, medfører
krydsmodulation selv for 20 dB nede på
attenuatoren. På foto 3 kan ses den tomme
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sokkel, der har rummet dette rør. Hvad sker
der så ikke i en tredobbeltsuper?
Et andet forsøg går ud på at anbringe en
100 mV umoduleret bærebølge i det lavfre
kvente sidebånd på den svageste station, man
kan finde på modtageren. Der anvendes pro
duktdetektor. Selv om der er 100.000 ganges
forskel i de to signalers spændinger, kan man
uforstyrret modtage den svage stations høj
frekvente sidebånd. Det turde vel fremgå
heraf, at det tilsigtede er opnået, nemlig at
kunne modtage den svageste station på kana
len umidelbart ved siden af den kraftigste.
Frekvensstabiliteten
afhænger
udeluk
kende af den variable clapp-oscillator. Jeg
har ikke anvendt temperaturkompensering.
Den samlede frekvensdrift er fra helt kold
(stuetemperatur) til helt varm ca. 500 Hz. I
løbet af den første time kryber den ca. 250
Hz. Driften foregår så langsomt, at modta
geren fra første sekund er direkte anvendelig
til ESB-QSO.
Frekvensdriften er den samme på alle bånd.
Udtrykt i procent er den på 21 MHz 0,0025 og
på 3,5 MHz 0,015. Til sammenligning skriver
Hammarlund om deres HQ 170, at dens drift,
„after warmup“, er mindre end 0,01 procent.
Når man kører hen over et bånd, har man
intet andet at dreje på end hovedskalaen.
Man kan operere med fuldt opdrejet HF og
MF, idet AVC’en dæmper ethvert signal ned
til en sådan styrke, at det passer til produkt
detektoren. Man kan også roligt lade LFreguleringen være. Betjeningen af modtage
ren er derfor den enklest mulige, idet man
helt kan koncentrere sig om udvælgelsen af
stationerne med hovedskalaen. Uden S-meter
er man fuldstændig prisgivet, når der skal
gives rapport, fordi man ikke kan høre, om
signalet er S 7 eller S 9+40 dB.
Kører man hen over 80 meter båndet op
dager man, at der er flere tomme pladser
her også.
Til slut vil jeg fremhæve, at man ved at
vælge andre krystal- og mellemfrekvenser
end de her anvendte løber risiko for at få
falske bærebølger, endog af stor styrke, rundt
omkring i 20 eller 40-m båndene. Måske også
på 15 og 80. Jeg har været heldig, for der er
en uoverskuelig mængde uheldige mulighe
der for falske bærebølger. Og det er ganske
umuligt at forudsige, hvor de falder.
Der er mange problemer forbundet med at
lave en god modtager. De fleste af disse pro
blemer står omtalt og diskuteret i den for
træffelige artikel af OZ6NF i aug. 59 om den
avancerede modtager. Læs den artikel, hvis
du planlægger en ny modtager.

Forbedret oscillatordel
Manuskriptet til ovenstående blev afleve
ret til TR i april måned. I den regnfulde som
mer fik jeg lyst til at løse det problem at få
fremstillet de til signalblandingen nødven
dige oscillatorfrekvenser, uden at harmoni
ske fra diverse oscillatorer forringede mod
tagelsen. Det stod fra begyndelsen klart, at
oscillatorspændingerne måtte fremstilles i en
VFX med balancerede blandingstrin, fordi
de harmoniske her udbalanceredes. Opstil
lingen blev lavet efter grundige overvejelser
og uden at tage nogen chancer, og dermed
var pludselig alle vanskeligheder overvundet.
Alle båndene var perfekte på modtageren.
Den ny opstilling er ret kompliceret, og der
er brugt 10 rør ialt. Derfor mener jeg stadig,
at den på fig. 13 viste opstilling har sin be
rettigelse som en enkel trebåndsløsning. Man
opnår ikke i den ny nogen forskel på 15, 20
og 80 m bortset fra en halveret frekvens
drift.
VFX’en er vist i blokdiagram på fig. 14.
HF-rør og blandingsrør til signalerne er ikke
medtaget. Modtagerens variable oscillator
(VFO) er ændret til at gå i området 2,7-—3,3
MHz. Men den er stadig mekanisk anbragt
samme sted, så at der er sporing mellem sig
nal- og oscillatorkredse. VFX er bygget på et
særskilt chassis med egen strømforsyning.

nu to kl. A-trin, inden de pr. coax føres til
bage til HF-trinets blandingsrør på katoden.
Jeg indrømmer, at det er mange rør at ofre
på foretagendet, men man kan opnå yder
ligere en række gode fordele, idet enheden
kan benyttes som en del af en ESB-sender.
Denne sender bliver derved en enkeltblandingstrin-sender, fordi VFX’en jo giver de
rigtige oscillatorfrekvenser til de forskellige
amatørbånd, forudsat at man har fremstillet
sit ESB-signal på 8742 kHz. Endvidere kan
man koble sender og modtager sammen, hvis
man vil, så at man altid sender og modtager
på samme frekvens. Man kan opnå flere gode
ting, som ikke skal omtales nu. Men i hvert
fald slipper man lettere over sin alle-båndsESB-sender med en sådan VFX i modtageren.
Med den viste VFX kan modtageren stå i
nulstød med en radiofonistation en hel aften,
men der er stadig nogle hundrede Hz fre
kvensdrift som følge af opvarmning. Men det
kan måske temperaturkompenseres, eller
man kan benytte termostatovn, hvis det kan
være morsomt. Vil man ikke ofre ti rør på
spøgen, vil jeg tro, at man kan nøjes med at
bygge eet balanceret blandingstrin og to kl.
A-trin plus krystaloscillator med udskiftelige
krystaller. Man skulle så kunne blande di
rekte op til de nødvendige oscillatorfrekven
ser. Det bliver nogle særé' krystalfrekvenser,
og adskillelsen af sum og differens på de

Fig. 14
VFO’en blandes i et balanceret blandings
trin (to pentoder) med en krystaloscillator
på 33MHz, og efter blandingen udtages diffe
rensfrekvensen
30,2—29,7
MHz.
Herved
trækker man også VFO’ens og krystaloscil
latorens drift fra hinanden, idet de kryber
samme vej. Så følger to kl. A-trin, hvorved
man får adskilt sum og differens ganske godt.
I endnu et balanceret blandingstrin blandes
30,3—29,7 MHz med 7, 14 eller 17,5 MHz,
hvorved man får de på tegningen viste oscil
latorfrekvenser frem. Disse forstærkes i end-

højeste frekvenser bliver dårligere, men må
ske god nok.
☆
Rettelse.
Desværre har jeg lavet en tegnefejl om
kring omskifteren O1B ved produktdetekto
ren i fig. 5. Mellem omskifterens arm og
1LF mangler en blok på 10 nF. Den blok, der
går fra omskifterens ESB-kontakt til stel
(lige ved AM på fig. 5) er fejlagtigt ubenævnt.
Den skal være på 500 pF.
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Begyndersiden
Erik og Old-Timer skal denne gang til at sætte
værdier på komponenterne i diagrammet til Eriks
modtager.
— Nå Erik, nu skal du til at regne lidt, det slip
per man ikke for, hvis man da ikke vil arbejde helt
i blinde. Visse ting finder man bedst ud af ved at
eksperimentere, men af og til kan man nu spare en
forbløffende masse tid ved at bruge papir og bly
ant, før man varmer loddekolben op!
— Det er jeg nu heller ikke så bange for mere,
men hvor skal man ende, og hvor skal man be
gynde?
— Vi kan jo starte med antennekredsen. Så kan
vi tage de andre HF-kredse bagefter!
— Ærlig talt, så aner jeg'ikke ret meget om,
hvordan man finder ud af, hvor mange vindinger,
der skal på en spole, og hvor tyk tråden skal være!
— Det finder vi ud af, men nu skal vi til at
gå systematisk til værks. Vi er nødt til at starte
med kondensatoren C1. Vi ved, at vi skal dække
et frekvensområde fra 3,5 til omkring 8 MHz for at
få både 80 og 40 m med. Det vil sige, at Fmax/Fmin
= 8/3,5 = 2,29, og vi får derfor Cmax/Cmin =
2,292 = 5,25.
— Nu er jeg ikke med. Hvor får du det fra?
— Det får vi af formlen for frekvensen bestemt
ud fra L og C:

idet

regner L konstant og kalder kapaciteten
ved frekvensen Fmin og kapaciteten C min
ved frekvensen Fmax. Hvis vi så dividerer Fmax
med Fmin, kan vi forkorte med de 2 n samt kva
dratrod L og får tilbage kvadratroden af Cmax/

C

vi

max

Cmin.

— Nå ja, så ophæver vi bare til 2den potens, så
er vi der!
— Ja, og nu ved vi, at drejekondensatoren skal
kunne variere mellem en største og en mindste
kapacitet, hvis forhold er 5,25. Så skal vi skønne
en værdi for Cmin. Den sammensættes af drejekondensatorens
bundkapacitet,
som
næppe
bliver
mindre end 10 pF, plus rørets indgangskapacitet,
som nok skal andrage andre 10 pF, plus sprednings
kapaciteter, der stammer fra ledningerne. Skal vi
sætte dem til 5 pF, og så har vi C16 i serie med
antennens kapacitet; her må vi også skyde på en
værdi, lad os sige 10 pF. Alt detté giver ialt 35 pF,
hvilket nok ikke er meget ved siden af. Hvad bli
ver så Cmax?
— Den må blive 5,25 gange så stor, altså 184 pF.
— Vi skal altså have en drejekondensator, der har
en bundkapacitet på ca. 10 pF og en maksimums
kapacitet på 184 ~ 25 = ca. 160 pF. Det er muligt,
vi kan klare den med en, der er lidt mindre, hvis
vi kan klemme de andre kapaciteter lidt ned, men
skal vi være sikre på at kunne dække de to bånd
med rigelig margin til begge sider, må vi hellere
tage en lidt større kondensator. Nu må vi se, hvad
vi kan få fat på. Men lad os regne videre ud fra
disse 160 pF. Hvor stor tror du nu, vi skal vælge
spolens selvinduktion?
— Det finder vi jo ud af den formel, du skrev op
før, men hvilke enheder skal vi i grunden bruge
i den?
— Hvis vi ikke er særlig stive i at regne på sådan
noget,
skal
vi
altid
bruge
grundenhederne
Hz,
henry og farad, men det giver nogle grimme tal at
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jonglere med, og det er ikke så let at holde rede
på alle nullerne. Jeg kan fortælle dig, at når du
bruger
de
almindelige
enheder
megahertz
(MHz),
mikrohenry μH) og picofarad (pF) og samtidig op
hæver til 2den potens, får du dette udtryk, som
det er vældig praktisk at kunne huske udenad:

Så skal jeg iøvrigt give dig den fidus, at du altid
skal regne det ud udfra den største kapacitet, for
så kommer de usikkert bestemte bund- og spred
ningskapaciteter til at betyde mindre for nøjagtig
heden.
— Så får vi altså

Det var jo ikke så slemt, men hvordan kan vi
så se, hvor mange vindinger spolen skal have?
— Det afhænger af mange ting, Erik. En spole
med 11 /fH kan vi få med mange vindinger på en
lille form eller med få vindinger på en form med
stor diameter. Man bruger næsten altid eetlagsspo
ler til kortbølger, for det giver lavest selvkapacitet,
hvilket er en fordel. Så kan man enten vikle uden
afstand mellem de enkelte vindinger, eller man
kan space tråden; det er man forøvrigt nødt til at
gøre, hvis tråden ikke er isoleret. Med tyk tråd
eller stor spacing får man en lang spole, og så skal
der flere vindinger på for at nå en bestemt selv
induktion. Der er altså mange faktorer, der spiller
ind, som du ser.
— Der må vel være nogle nærmere regler for,
hvad der er det bedste at bruge?
— Ja, almindeligvis kan man sige, at jo større
spolens dimensioner er, og jo tykkere tråd, der
anvendes, jo bedre bliver spolens godhedsfaktor Q.
Den bedste spole får man endvidere, når længden
er omkring halvanden gang så stor som diameteren.
Dette er nu ikke særlig kritisk, men meget lange
spoler bør man undgå.
I praksis vil man til modtagerbrug normalt vælge
et spolerør på 10—20 mm diameter og vikle med en
trådtykkelse på 0,2—0,5 mm ved de lavere fre
kvenser, stigende til 1—2 mm på det højeste bånd.
Til senderen vælger man som regel en noget større
diameter og tykkere tråd, for her har man med
større effekter at gøre, og det kan blive nødven
digt at sørge for, at Q’et og dermed tabene i spo
len holdes sådan, at spolen ikke bliver for varm.
— Jeg har vist nogle pertinaxrør med 12 mm
diameter liggende, de må så kunne bruges!
— Det kan de sagtens, og så kan vi jo prøve at
beregne en spole med det rør. Vi har en simpel
formel, der giver selvinduktionen, når vi kender
diameter og længde af spolen samt vindingstallet:

hvor D = diameteren, her altså 1,2 cm; 1 = vikle
længden i cm og N = vindingstallet. Lad os bare
sætte 1/D = 1,5, så kan vi regne alle tallene sam
men, så får vi
L = 0,00623 . N2 μH.
Nu kan vi prøve os frem med forskellige vin
dingstal, eller vi kan skrive om, så der står
N2 = 161 . L = 161 . 11 = 1770,
og når vi uddrager kvadratroden, får vi så N =
42 vdg. Trådtykkelsen får vi så til sidst ved at divi
dere spolelængden med vdg.tallet, d. v. s. d = 18
mm : 42 = 0,429 mm.

Prahns KB-form nr. 5013, ribbeform med riller (øverste 2 figurer til venstre). De 6 øvrige gælder for
kammerform nr. 5014.
— Det bliver nok ikke let at finde en tråd med
det mål!
— Det er heller ikke nødvendigt, Erik. For det
første kan tråden sagtens være lidt tyndere — det
skal den iøvrigt være, for isolationen fylder jo også
noget, og for isoleret tråd er det diameteren af
kobberet, der opgives. Hvis vi tager en emaille
tråd på nominelt 0,4 mm, kommer det sikkert til
at passe ret godt.
— Hvad nu, hvis jeg kun har noget tråd, der
f. eks. er 0,5 mm?
— Ja, så kan vi naturligvis ikke have så mange
vindinger med den længde, vi har valgt. Vi er så
nødt til at gøre spolen noget længere, hvilket igen
betyder flere vindinger.
Når du kender diameter D og trådtykkelse d og
ønsker at finde N, er det lettest at gætte på et
vdg.tal og finde spolelængden, der med tilstrække
lig nøjagtighed sættes til N . d. Du kan f. eks. tage
N = 50, så bliver længden 1 = 0,5 . 50 = 25 mm.
Nu kan du regne L ud.
— Jeg får den til meget nær 12μH.
— Det er kun ca. 10 % for meget, så det spiller
faktisk ingen rolle, men hvis du vil have det helt
nøjagtigt, kan du jo prøve igen med et lidt mindre
N. Når du holder dig til en bestemt trådtykkelse
(eller stigning, hvis du spacer tråden), og når spo
len har en rimelig længde, bliver L meget nær
proportional med N. Når L derfor skal formindskes
med 10 °/o, vil det passe med 10 % mindre N. Lad
os prøve med 46 vdg.

— Det giver 10,8μH.
— Så kan vi vist ikke komme det nærmere. Det
kan i hvert fald ikke betale sig at regne mere, for
så nøjagtig er formlen heller ikke, og vi kender jo
alligevel ikke de kapaciteter, spolen skal afstem
mes med helt nøjagtigt endnu!
— Men hvad nu med det rent praktiske; hvordan
gør man egentlig tråden fast på sådan et glat spole
rør?
— Det kan være noget af et problem! Man kan
bruge et stykke af det sædvanlige gennemsigtige
klæbestrimmel, men det holder sjældent ret længe.
Der findes kvaliteter, der ikke opsuger luftens fug
tighed, men de er måske ikke altid så lette at
fremskaffe.
— Er det så alligevel ikke lettere at købe en af
de små trolitulforme?
— Det er det ganske afgjort! De er nemme at
vikle på, og der er huller, man kan fastgøre tråd
enderne i. Jeg har oven i købet nogle kurveblade,
hvoraf man direkte kan aflæse, hvor mange vin
dinger, der skal på til en bestemt selvinduktion,
og så kan man oven i købet sætte en jernkerne i, så
man kan indstille selvinduktionen helt nøjagtigt.
— Men med en form nr. 5013 kan vi jo kun få
5 μH!
— Så må vi lægge to vdg. i samme rille, det er
der også en kurve for, så går det, som du ser. 11 μH
fås med ca. 30 vdg., når jernkernen er helt inde og
med ca. 40 vdg., når der ingen kerne er. Vi skal så
vælge noget midt imellem, f. eks. 35 vdg., det giver
os nogen variationsmulighed til begge sider.
(Fortsættes).
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Nr. 225. Da jeg indenfor en overskuelig
fremtid regner med at få B-licens, er jeg gået
1 gang med at bygge den af dig i håndbogen
konstruerede exciter, men nu mangler jeg et
„godt“ digram til et PA-trin til denne.
Det skulle helst være et rc-led og til 2 stk.
RL12 P35, da disse haves på lager. Jeg har
tænkt mig noget i retning af den af 3FL be
skrevne, men med 2 stk. push-pull og med
anode-G2 modulation. Som antenne har jeg en
2 X10 m midtpunktfødet med 300 ohm feeder,
som jeg håber kan benyttes.
Svar. Da der ikke i ældre numre af OZ
findes noget diagram at henvise til, og jeg og
så af andre er blevet opfordret til at frem
komme med et diagram til et til exiteren pas
sende PA-trin, har jeg i fig. 225 tegnet det
ønskede.
Exiterens output føres til en omskifter med
5 stillinger, og det hertil benyttede omskif
terdæk kan godt sidde på samme aksel som de
to dæk til gitter kredsene. Cl er en alminde
lig drejekondensator med en C max på 450—
500 pF. Dennes rotor forbindes til stel, og statoren til L2 og L4.
Gitterkredsens spoler er delt i to, af hvilke
den ene, LI, benyttes på 3,5 og 7 MHz, me
dens den anden, L3 benyttes på 14, 21 og 28
MHz. Det er muligt, at et tilfredsstillende re
sultat vil kunne opnås med een spole forsynet
med de nødvendige udtag, men min erfaring
siger, at det er lettere at opnå dette med
mindst to spoler. Hvis man har lyst og plads,
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kan man naturligvis også lave en spole med
tilhørende link for hvert bånd, men dette
skulle nu ikke være nødvendigt.
Kredsens afstemning foretages med dob
beltkondensatoren C2-C3. Denne skal af hen
syn til 3,5 MHz helst være på ca. 2X100 pF,
men af hensyn til 28 MHz skal minimumskapaciteten være så lille som muligt. I prak
sis har en Prahn lufttrimmer på 2X60 pF vist
sig at kunne klare jobbet.
Neutraliseringskondensatorerne CN består
af hver en 5—6 mm bred aluminiumsstrim
mel anbragt på en stand-off ved siden af
røret, således strimlen kan „se“ anoden, se
iøvrigt håndbogen side 115.
Anodekredsen bør monteres så symmetrisk
som muligt, og endvidere med så korte og di
rekte forbindelser, specielt fra anoderne via
C12 og C13 gennem 28 MHz spolerne til om
skifterne. Det anbefales at montere L5 og L6
direkte mellem det pågældende omskifter
punkt og henholdsvis C4 og C5, og fra disse
forbindelsespunkter føre C12 og C13 direkte
til de tilhørende drosler, der anbringes såle
des, at toppen af dem befinder sig lige ved si
den af den tilhørende anode. Desværre tilla
der pladsen i brevkassen ikke at komme med
monteringsplaner, men prøv at læse beskri
velsen af OZ3Y’s PA-trin i håndbogen side
421 o. fig.
C4-C5 er på 2X100 pF og bør vælges med
mindst 1 mm pladeafstand. Da kapaciteten er
fof lille til 3,5 MHz, kan disse ved hjælp af
den viste omskifter parallelforbindes med C14
og C15, begge 100 pF glimmerkondensatorer.
C6-C7 kan være 2X450—500 pF normal
dobbeltkondensator fra en modtager, idet man
vælger en sådan med størst mulig pladeaf
stand og helst keramisk isolation. Da den

nævnte kapacitet sandsynligsvis er for lille til
3,5 MHz, hvor fødningen med den anførte an
tenne antagelig kommer til at ske i et strøm
maximum, (du har jo ikke nævnt noget om
feederens længde), kan maximalkapaciteten
også her forøges ved hjælp af en omskifter og
C16 og C17, begge på samme kapacitet som
drejekondensatorens variation og naturligvis
glimmer kondensatorer.
Da RL12 P35 normalt ikke behøver para
sitstoppere i anoden, er sådanne ikke indteg
net, men bygger man trinet med 807, 6146 el.
lign., må normale parasitstoppere indskydes
direkte mellem anoderne og droslerne.
Droslerne kan man godt lave selv, og med
henvisning til Nr. 22 skal jeg hermed give en
opskrift på en dossel, der har vist sig at
kunne klare jobbet tilfredsstillende. Droslen
vikles med 0,3 mm emaljeret tråd, tætviklet
på et 25—30 mm pertinaxrør el. lign. i fem
afdelinger med 5—6 mm afstand mellem
disse. Fra øverste ende påvikles først en tråd
længde, der er ca. 1/4 bølgelængde på højeste
frekvens, altså ca. 268 cm. Tråden flyttes ca.
5 mm længere ned på formen og næste afde
lings trådlængde tilpasses således, at den
samlede længde fra toppen bliver ca. 356 cm.
Efter tredie afdeling skal der være påviklet
ca. 535 cm, efter fjerde ca. 1070 cm og efter
femte og sidste ca. 2140 cm. Spolerøret laves
så langt, at den nederste ende af viklingen,
der jo skal tilsluttes anodespændingen, befin
der sig ca. 20 mm fra chassis, og droslen mon
teres lige ved siden af røret.
C8 kan være 5—10 nF keramisk, C11 2—5
nF, helst glimmer, og C9 CIO hver 2—3 nF
glimmer.
Modulationen er tænkt udført ved hjælp af
en modulationstrafo med kun een sekundær
vikling, og R3 må da tilpasses således, at
skærmgitterspændingen uden modulation får
den foreskrevne værdi. Hvis der skal benyttes
en modulationstrafo med speciel skærmgittervikling, fødes skærmgitrene naturligvis fra
denne. R3 kan da eventuelt udelades, men
husk, at den tilførte skærmgitterspænding da
bør stabiliseres, se f. eks. fig. 132 a og b i no
vember 59 og fig. 164 i juni 60. Med hensyn
til strømforsyningen iøvrigt henvises til fig.
162 i samme nummer.
Stabiliseringsrøret for gitterforspændingen
kan f. eks. være en 4687 og RI beregnes da
således, at den kan give den resterende del
af denne, se håndbogen side 122.
Spolerne kan naturligvis laves på mange
måder, og de endelige data specielt for 28
MHz kan kun fastlægges i den endelige op
stilling. Som udgangspunkt foreslås for L1 et

Ved OZ5NTJ, Niels Mortensen
I tidens løb har jeg set mange forskellige ama
tørstationer nogle meget flotte og uden et støv
gran nogen steder — andre med værktøj og fil
spåner flydende over hele arbejdsbordet. I begge
tilfælde
selvfølgelig
alvorligt
arbejdende
amatører,
men — ih, hvor kan man altså lære af det.
Filspåner på stationen kan være lige så farlige
som løse forbindelser i et nybygget apparat, og fil
spånerne har den forskel, set i forhold til de løse
forbindelser, at de vandrer — d. v. s., at en dør,
der lukkes op eller i eller et vindue, der er åbent
eller bare står på klem, således at det blæser ind,
får filspånerne til at vandre — og så er en evt.
magnetisk påvirkning endda ikke taget i betragt
ning!
Hold derfor arbejdsbordet rent for filspåner, og
husk, at en støvsuger ikke fjerner spånerne så let
som en fugtig nylonsvamp!
I en given situation redder du måske dine rør
fra undergang — for ikke at tænke på det, der
kunne være værre!

☆
spolerør på 28—30 mm diameter beviklet med
0,5 emalj. spaced ca. ½ tråddiameter. 2X36
vindinger med udtag på midten til 7 MHz og
de to halvdele viklet med ca. 10 mm afstand
for at give plads til L2, der passende kan
vikles med 6—8 vindinger af samme tråd.
Til L3 benyttes et rør på ca. 20 mm diame
ter. Tråd 1 mm 0 spaced 0,5 mm to halvdele
å 20 vindinger med udtag på 10. og 15. vin
ding fra midten. L4 4 vindinger midt på for
men, samme tråd tætviklet.
L5 og L6 vikles af 5 mm brede strimler af
f. eks. 0,5 mm kobberplade på et 20 mm rør,
der fjernes efter viklingen, så spolen bliver
fritbærende 4 vindinger, spaced til færdig
længde på ca. 65 mm.
L7 og L8 vikles ligeledes fritbærende af ca.
3 mm eller sværere tråd, diameteren bør væl
ges noget større, og for ca. 38 mm vil 3 + 5
vindinger være passende. Spolerne monteres
så nært som muligt til omskifteren og forbin
delsen til udtaget kan passende laves med en
strimmel af pladen, der blev benyttet til 28
MHz spolen.
L9 og L10 vikles med 2 mm tråd, og hvis
der hertil benyttes en diameter på ca. 50 mm,
vil 4 + 7 vindinger regnet fra L7-L8 være pas
sende.
R4 og R5 er beregnet til at aflede statics på
antennen og kan passende være 50—100
kohm 1 watt.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

Trykte kredløb II.

Med det fuldt færdige og i alle henseeneder kor
rekte negativ kan man så gå over til selve frem
stillingen af det trykte kredsløb.
Til dette brug må vi have lagt en lysfølsom hinde
på vort kobberlaminat. Princippet bliver da det, at
lyset passerer negativet, så alle detaljer i dette indkopieres
på
kobberpladens
lysfølsomme
lag.
Der
sker nu dette, at alle vegne, hvor lyset træffer hin
den, bliver denne hærdet så fuldstændigt, at en
senere ætsevædske ikke vil være i stand til at
trænge ned i kobberet. De steder, hvor lyset ikke
har virket på hinden, altså de steder, der dækkes af
negativets
sorte
sølvlag,
forbliver
stadig
vandop
løselige, hvilket betyder, at disse steder simpelt hen
opløses i ætsevædske, så kobberet kommer til at
ligge ubeskyttet mod ætsning.
Kopiopløsningen
for
fremstilling
af
det
lysføl
somme lag består af en bærer for den lysfølsomme
substans
(kolloidet)
og
sensibiliceringsmidlet
(stof
fet, der gør kolloidet lysfølsomt). Som kolloid bru
ges albumin (hønseæggehvide), schellak eller gela
tine (herunderd særlig fiskelim). De sidste år er
der fremkommet særlige kunststoffer, for eks. Polyvinylalkohol, kaldét PVA.
Bruger man PVA, anvender man følgende reeépt:
Til 1000 ccm dest. vand sættes 80 gram PVA. Opløs
ningen skal henstå en dags tid for udblødning.
Før
brugen
tilsættes nu sensibiliceringsopløsningen,
nemlig 80 ccm af 10 °/o ammoniumbikromatopløsning
samt 16 ccm 10 °/o eddikesyreopl.
Det er meget vigtigt, at laminatet renses omhyg
geligt, inden den lysfølsomme vædske gydes hen
over overfladen. Metallet må ikke være fedtet og
oxydationer skal fjernes. Derfor gnider man kob
beroverfladen med en våd ren klud, som man tilsæt
ter noget pimpsten eller bedre fint smergel, hvor
efter pladen skylles grundigt.
Den lysfølsomme vædske gydes hen over pladen i
en såkaldt slynge, en skive, som roterer, hvorved
den overflødige vædskes kastes ud til siden, så der
kun bliver så meget tilbage, som selve vedhæftningen tillader, hvilket imidlertid er lige den rigtige
tykkelse. Amatører kan benytte en grammofonmo
tor, hvor pladen fungerer som slynge. I de almin
delige slynger er rotationshastigheden fra 50 til 100
omdr. pr. minut, hvorfor den gammeldags grammo
fonmotor med sine 78 omdrejninger er tilstrække
lig.
Det er også meget brugt at sætte laminatpladen
for enden af en håndboremaskine. Man anbringer
en sugeskive i borepatronen, som så fastholder la
minatet, og når man nu efter gydningen drejer på
boremaskinens
håndtag,
fås.
centrifugalvirkningen
frem, også er det iøvrigt lige meget, om boremaski
nen vendes op eller ned under farten.
Selve
gydningen,
ligesom
tilberedningen
af
det
lysfølsomme stof, skal foregå i meget svagt lys,
derimod er det ikke nødvendigt med mørkekammer
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belysning, en almindelig 40 watts pære i loftet har
ingen skadelig indvirken indenfor en rimelig tid.
Når emulsionen er tør, hvilket foregår på kort tid,
er pladen klar til kopiering.
Kopieringen.
Hertil benyttes en stiv kopiramme. Det er meget
vigtigt, at negativ og kobberplade forbindes tæt og
inderligt under belysningen, da linjerne ellers bli
ver
uskarpe
og
udflydende.
I
industrien
bruges
vacuumrammer,
hvorved
luften
udpumpes
mellem
negativet og metalpladen, således at selve luftens
tryk hjælper til at presse disse tæt sammen.
Belysningen foregår i industrien ved hjælp af
kulbue- eller kviksølvlamper. Disse udsender de for
hærdningen
nødvendige
ultraviolette
stråler,
som
netop er kemisk aktive overfor emulsionen. Ama
tørerne, der ikke råder over disse lamper, kan be
nytte sollyset. 2 minutters belysning i klart sollys
er jo ikke noget, man kan regne med at have ved
hånden, når man har brug for det, hvorfor man kan
benytte en Nitrafotlampe. Her vil belysningstiden
ligge fra 10 til 30 minutter, alt efter afstanden mel
lem lampe og kopiramme, men det skal dog siges,
at det bliver nødvendigt engang for alle at foretage
en række forsøg med små strimler af materialet for
at fastlægge den nøjagtige belysningstid.
Ætsningen.
Som ætsemiddel anvendes for det meste jernklorid
(Ferriklorid).
Dette
stof
fås
som
„teknisk
rent“ i kemikaliehandelen (Struer, Bie & Berntzen
etc.). Da jernkloridet er meget vandsugende, skal
det opbevares i lukkede flasker. Ved brugen for
tyndes jernkloridet med vand, til vægtfylden 1,356—
1.409; har man en flydevægt, tilsvarer ovenstående
vægtfylden 38—42 grader Beaumé. Med denne opløs
ning kan ætses kobber og messingfolie. Drejer det
sig om andre metaller, bruges syrer. For eks. ætses
sølvfolie med en 30 °/o salpeteropløsning, medens
aluminium ætses med en 10 % saltsyre. Jo stærkere
koncentrationen er, jo hurtigere foregår ætsningen,
hvorefter ætsningen yderligere tager fart, og så er
man inde på, at det hele løber løbsk. En forhøjelse
af badtemperaturen til over 40 grader kan virke
meget uheldig, ikke mindst af hensyn til klæbestof
fet, som sidder mellem metallet og det isolerenede
lag. Under ætseprocessen er det nødvendigt at sørge
for en jævn og stadig bevægelse af ætseskålen for
at undgå fastsiddende luftbobler og for at holde
aflejringer af dannet slam væk fra ætsefladen.
Hele processen er i det hele taget analog med den
alimindelige klichefremstilling, som foregår på kli
cheanstalterne, hvor man bruger zink som mate
riale. Eftersom den maskinelle ætsning vinder frem,
nedsættes ætsetiden. Den almindelige ætsning i skål
varer en god times tid, medens maskinætsningen,
hvor ætsevædsken slynges mod ætsepladerne, ud
fører arbejdet på få minutter.
Efter ætsningen må der foretages en grundig afskylning og en omhyggelig tørring. Dersom de æt
sede emner skal ligge i længere tid, er det nødven
digt at beskytte disse mod oxydationer, hvorfor man
påsprøjter en loddeduelig lak, der består af kolofonium opløst i sprit.
Fremstilling af trykte kredsløb ved hjælp af silke
tryk.
Silketrykket
er
en
reproduktionsmetode,
der
er
blevet meget almindelig de sidste år. Metoden er
enkel og egnet for små oplag.
Princippet beror på, at en tynd silkegaze udspæn
des stramt på en træramme, hvorefter en slags

stencil med åbne og lukkede partier, alt i overens
stemmelse med det ønskede billede, fastlimes på sil
ken. Herved fremkommer en slags skabelon, og da
silken har fra 25 til 80 tråde pr. cm. med lige så
mange mellemrum, vil man forstå, at gode repro
duktioner kan foretages.

Silketryksopsiilling. Rammen kan løftes, så nyt tryk
kan indlægges mod et fast anlæg. Derved placeres
alle aftryk ens på trykemnet.
Silketrykkets princip,
a viser et snit af trykrammen. Silkedugen er opspændt på sin træramme. De sorte felter forestiller
stencilens lukkede partier.
b. Formen under trykning. Skraberen, den såkaldte
rakel, skubber trykfarven foran sig, herved tvinges
farven ned gennem de åbne partier. Da rammen
ligger lidt højere end underlaget, tvinges dugen ned
i
vinkel
under
trykningen,
hvorved
den
straks
slipper farven. Dugen bliver således farvefri og klar
til næste trykning.
c. Trykket er afsluttet og laminatet påført syrebe
standig farve i overensstemmelse med den fremstil
lede silketryksskabelon.

Udsnit af silkedugen stærkt forstørret.
I det færdige tryk forekommer ingen aftegning af
selve de tynde tråde, kun af de ikke afdækkede
partier.
Rammen anbringes på et hængsel, så den kan løftes
fra sit underlag uden at forandre sidestilling og
laminatet anbringes under rammen. Over silkedu
gen føres nu en gummiskraber, som foran sig sky
der en bræmme af silketrykmaling. Malingen søger
ned gennem maskerne og lægger sig på underlaget.
Rammen kan løftes op, og det færdige tryk udtages.
Processen kan gentages tusinder af gange og re
sultatet er forbavsende godt. Vi kender alle pro
duktet, når jeg oplyser, at de fleste glasradioskalaer er udført efter dette princip. Ved trykte kreds
løb fremstillet efter denne metode bruges en sær
lig syrefast farve, således at ætsningen kan foregå
tilfredsstillende. Der ætses altså alle de steder, hvor
der ikke ligger en syrebestandig silketryksfarve, og
på denne måde kan der altså fremstilles gode,
trykte kredsløb.

Det vil føre for vidt at gå ind på denne særlige
teknik her, men interesserede vil jeg anbefale at
låne bøger om silketryk på bibliotekerne, der fin
des på dansk flere bøger om dette emne.
Foruden de nævnte metoder til fremstilling af
trykte
kredsløb
kan
nævnes
offsett-metoden, hvor
tryksværte direkte overføres via gummivalser. Tryk
sværten gøres syrebestandig ved pudring med as
falt. Såvidt fremstillingen af de trykte kredsløb.
Men nu den jævne amatør, der gerne i det små
vil eksperimentere? For ham gælder følgende frem
gangsmåde: Tag et stykke metallaminat og overfør
tegningen af kredsløbet på metallet. Benyt f. eks.
carbonpapir, træk kredsløbet op med tusch, og tag
så en fin pensel og mal over igen, men denne
gang med rød cellulosemaling, neglelak eller lig
nende. Når jeg foreslår rød maling, er det natur
ligvis af hensyn til adskillelsen fra tuschunderlaget.
Man kan hele tiden se, hvor man har været med
penselen, så man ikke glemmer enkelte streger.
Et andet stof, jeg kan anbefale, er sort asfaltlak,
det er nemt at arbejde med og kan fortyndes med
terpentin til den rigtige konsistens, men det adskil
ler sig ikke fra tuschunderlaget, hvorfor man ma
ler direkte på det overkopierede billede, men det
kræver som sagt nogen øvelse.
Det er mit håb, at læserne gennem denne artikel
har fået et indblik i fremstillingen af trykte kredsløb.
Den beskedne plads tillader ikke en bredere om
tale, men jeg håber, den mere interesserede vil
hente
sig
yderligere
oplysninger
gennem
littera
turen, idet der på engelsk, tysk og fransk findes
ikke så få bøger om dette emne.
OZ6PA, Poul Andersen.

Rettelse
I 80 m-transceiveren i september 1961 er
der indløbet en fejl i diagrammet. Neutrodynkondensatoren
i
bufferrøret
(V10)
skal
forbindes direkte til V10’s gitter og ikke som
vist til bunden af kredsen. løvrigt bør man
forbinde denne kreds til stel og dæmpe den
med en modstand på 22 kohm. C57 er i styk
listen opgivet til 60 pF dreko, skal være 5 nF
(afkobling), det er drekoen i PA-rørets git
terkreds, der skal være 60 pF.
OZ1BP.
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det

muntre

hjørne

OZ, 5. årgang, nr. 12. Til den midtjyske afde
ling.
Foranlediget
af
den
bemærkelsesværdige
ligegyldighed,
den
midtjyske
afdeling
har
udvist
med
hensyn
til
foreningens
arbejde,
skal
jeg
meddele, at jeg for fremtiden ikke påtager mig
ulejlighed
med
at
arrangere
stævner,
medmindre
mindst
15
medlemmer
fremsætter
ønske
herom
og samtidig forpligter sig til at give møde på den
af mig fastsatte dag.
OZ5MK.
OZ, 22. årg. nr. 3. Bøde for ulovlig radioudsen
delse. P&T meddeler: Til underretning skal man
herved meddele, at en ulicenseret radioamatør i
Jylland,
som
har
foretaget
ulovlige
radioudsen
delser i oktober d. å., ved Aarhus kriminalret har
vedtaget en bøde på 100 kroner.
Endvidere i samme nummer af OZ: En ulicen
seret radioamatør på Sjælland, som i foråret 1949
foretog
ulovlige
radioudsendelser,
har
ved
Kø
benhavns
amts
søndre
birks
kriminalret
i
no
vember vedtaget en bøde på 50 kroner, subsi
diært 6 dages hæfte. Den af ham ulovligt benyt
tede sender konfiskeredes til fordel for statskas
sen.

Ved
generalforsamlingen
forbløffede
vor
tidligere
kasserer OZ3FL de tilstedeværende ved at foreslå,
at foreningen gav gratis kaffe til de fremmødte.
Når man erindrer vor gamle kasserers påholden
hed, er det ikke underligt, at man gættede på en
veritabel hjernevask.
Det viste sig imidlertid, at årsagen var den hjem
lige brugsforenings forædlende indflydelse.
OZ5U er en af de få old
timere, der endnu tælles
blandt de aktive kortbøl
geamatører. Peter fik sin
licens i 1934 efter året før
at være blevet medlem af
EDR
med
medlemsnum
mer 600. For et par år si
den måtte 5U sige farvel
til sit job ved statsbaner
ne på grund af svigtende
helbred, men har nu mere
tid til at pleje sin hobby,
ikke alene til glæde for sig
selv men også for de man
ge venner, Peter gennem
nøglen har skaffet sig ver
den over. OZ5U fylder 65
år om få dage — vi ønsker
hjertelig til lykke; gid din
TX må høres på båndene
mange år endnu!
7AQ.
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Og endelig en tredie i samme nummer af OZ:
Til underretning skal man herved meddele, at en
ulicenseret
radioamatør
i
København,
som
har
foretaget
ulovlige
radioudsendelser,
ved
retten
i
Københavns amts søndre birk i juli 1949 er idømt
en bøde til statskassen på 50 kroner, subsidiært
5 dages hæfte, for overtrædelse af lov nr. 188 af
12. april 1949 om telekommunikation m. m. ved
radio.
E. B. Gunnar Pedersen.
OZ5AC.

Hovedbestyrelsesmøde i Odense EDR’s generalforsamling i Odense
d. 16. september 1961.

den 17. september1961

Formanden oplyste, at OZ6RL havde lavet
et stikordsregister til EDRs håndbog 1960,
medlemmerne kan ved at skrive til 3 FM få
dette tilsendt. Det blev henstillet, at der nu
bliver taget fat på at få udgivet en ny QTHliste. Formanden oplyste, at den ville komme
først i det nye år.
Det vedtoges straks at forhøje gebyret for
direkte tilsendelse af QSL-kort fra QSL-centralen fra 3 til 5 kr. og samtidig forhøje an
tallet af kuverter fra 8 til 10 stk.
Udstillingen i Forum i København havde
til dato givet 19 nye medlemmer, der var ind
sendt 35 anmodninger om optagelse i EDR fra
Forum.
Angående region 1 havde formanden hen
vendt sig til de andre nordiske lande. Sverige
havde været positiv, Norge nærmest negativ,
og Finland havde ikke svaret. Det lå således
tungt med samarbejdet på dette punkt. EDR
måtte så gå sine egne veje, så det ud til.

EDR afholdt den 17. september sin 34. ordinære
generalforsamling. Formanden OZ6PA bød de frem
mødte velkommen og ,håbede at mødet måtte få et
sagligt forløb, OZ5GB blev valgt som dirigent og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind
varslet. Dirigenten gav derefter ordet til formanden
OZ6PA.

Vy 73 de OZ5RO,
sekretær.

Der var saa meget
traffic
dept.,
afdelingsstof,
og andet ikke-teknisk, at vi

generalforsamlingsstof
desværre har måttet

udskyde en del gode, tekniske artikler til de føl
gende numre. Vi beklager, men lover at genop
rette balancen i næste OZ!

Red.

Datenund
Tabellensammlung
fur
Radioprakti
ker, samlet af Herbert G. Mende. Tilsendt fra for
laget
Franzis-Verlag
Mtinchen.
Pris
i
Tyskland
DM 2,50.
Denne særudgave er nr. 100 i serien Radio Prak
tiker Biicherei, og markerer således et jubilæum.
På
et
lille
hundrede
sider
prøver
redaktøren
kræfter på den håbløse opgave, det er at lave en
lille
opslagsbog
for
radiointeresserede.
Den
sæd
vanlige tyske grundighed har da også måttet give
op, og oplysningerne, der er taget med, er tilsyne
ladende valgt ret tilfældigt; der mangler en natur
lig sammenhæng.
Naturligvis vil der altid i sådan en bog være en
hel del nyttigt stof, men der er sandelig også meget,
som er kortbølgeamatørerne såvel som de professio
nelle
radiofolk
komplet
ligegyldigt.
Bogen
svarer
ikke til seriens ellers ret gode standard, og det er
derfor ikke at anbefale at anskaffe den — trist, at
dette skal siges netop om jubilæumsudgaven. ft

Formandens beretning.
6PA var glad for, at der efterhånden var ro om
EDR’s arbejde, foreningsarbejdet var gået støt og
solidt med god medlemstilgang, idet tilgangen hav
de været 200 medlemmer flere end afgangen. Vore
licensbestemmelser, som er nogle af de bedste, der
findes, giver ikke anledning til uro i foreningen, og
vi har kunnet sætte hele vor energi ind på at skabe
et bedre OZ, som nu i sin større udgave bringer stof
til alle interessefelter indenfor foreningen.
Afdelingsarbejdet
trives
godt
i
nogle
afdelinger
og stagnerer i andre, alt efter ledernes evener for
foreningsarbejdet, og netop af den grund er der al
mulig grund til at sørge for, at OZ er det samlende
bindeled mellem alle landets medlemmer.
For at vise vort ansigt udadtil har EDR for tredie
gang deltaget i en udstilling i Forum i København,
og det kan vist siges at have været en god reklame
for EDR; der er indtil nu indsendt ca. 35 indmel
delsesblanketter af de godt 1000, som er udleveret
på udstillingen.
I foredragsudvalget er der i år brugt 948 kr. for
delt på 19 møder med 10 talere i 11 afdelinger og
med ialt 316 tilhørere; det er dog et for lille frem
møde i forhold til udgifterne, vi må tænke over,
om denne udgift kan spares. Lad os i dag diskutere,
om foredragsudvalget skal fortsætte, i hvert fald
må de afdelinger, som får foredragsholdere, sørge
for, at der møder flere medlemmer op.
QSL-centralen.
Formanden bragte en hilsen fra OZHS Harry Sø
rensen i Ingstrup, som kunne meddele, at der var
ekspederet 83.562 stk. QSL-kort i det forløbne år.
EDR skylder 6HS tak for det store arbejde. Ang.
QSL-kort til ikke-medlemmer ville 6HS gerne have
en afklaring; formanden håbede, at disse amatører
kunne forstå, at for' at få QSL igennem foreningen
måtte man være medlem.
Traffic-Department arbejder jo stadig godt i OZ,
så der er ikke meget at sige om dette, og både DXstof og VHF-stoffet blev jo godt redigeret, så vi er
disse medarbejdere megen tak skyldig.
Region 1.
Vi har flere gange diskuteret dette internationale
arbejde, og spurgt, hvad der sker i denne sag, des
værre sker der intet, ikke meget andet end vi må
betale 1200 kr. årligt. Vi har forsøgt at få føling
med Norge, Sverige og Finland, men Norge svarede,
at man ville vide, hvad vi kunne opnå ved at mø
des, og fra Finland har vi intet hørt. Så det er ikke
meget, der er sket i det internationale samarbejde i
det sidste år.
Formanden overbragte forsamlingen en hilsen fra
OZ2Q; han var desværre forhindret i at være til
stede på grund af rejse.
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oz.
For at skabe et større og bedre OZ måtte vi have
det økonomiske i orden. Den økonomiske baggrund
erhvervede vi gennem udsendelsen af vore bøger.
Vi var klar over, at et større OZ ville blive dyrt og
at det ville tære på vore reserver. Vi var også
klar over, at en kontingentforhøjelse måtte blive
nødvendig, men først ville vi vise læserne, hvad der
kunne præsteres, inden vi gik til dem om en forhøj
else. Vi havde som sagt tjent pengene til eksperi
mentet, så spørgsmålet, der skulle afgøres var, om
vi måtte få de nødvendige penge til at fortsætte på
samme linie.
Urafstemningens resultat foreligger nu, den blev
en klar tilkendegivelse af, at man er tilfreds med
bladet og ønsker den lagte kurs lagt fast fremover.
Vi kan ikke nu udvide OZ yderligere, men vi kan
nu bestræbe os på at få det bedst mulige ud af
pladsen, så alle interesser indenfor foreningen kan
spejle sig i bladet, det gælder det rent tekniske, bå
de for den mere erfarne og for begynderen, det
gælder trafficinteresserne og alt, hvad der angår
foreningsarbejdet o. s. v.
Vi er vor TR OZ7AQ megen tak skyldig for hans
arbejde for et godt OZ. Der er også en stab af gode
medarbejdere, som giver gode bidrag til bladet.
Dette er vi glade for, alt i alt giver dette et virke
ligt godt og læseværdigt OZ.
EDRs håndbog har jo været en stor succes salgs
mæssigt og vel også teknisk, der har i denne hånd
bog været savnet et stikordsregister, dette savn er
nu afhjulpet, idet vort HB-medlem i Odense OZ6RL
har lavet et og stillet til vor rådighed, det bliver nu
trykt, så alle kan få det ved at skrive til kassereren.
Vejen til Sendetilladelsen har vi endnu små 2000
ekspl. af, så den kan vel holde ca. 3 år endnu, der
er stor interesse for den også i Norge og Sverige.
Vi vil stadigvæk holde vor tekniske litteratur ved
lige.
Formanden sluttede' sin beretning med en tak for
året, der er gået.
Dirigenten
takkede
formanden
for
beretningen.
Dirigenten havde modtaget et brev, der omhandlede
det nævnte stikordsregister og så som følge deraf
ingen grund til at læse det op, brevet var fra
OZ4FT, OZ5HO og OZ7BQ, men ikke underskrevet
af nogen af de nævnte amatører.
Dirigenten efterlyste nu indlæg i forbindelse med
formandens beretning.
OZ1W syntes ikke, at udstillingen i Forum havde
været noget værd, den var kedelig og ikke særlig
nem at få øje på, vi skulle ikke søge nye medlem
mer på den måde, medlemstilgangen regulerede sig
selv
Angående EDRs forlagsvirksomhed ville 1W gerne
vide, hvad de opsparede penge skulle bruges til.
OZ3FL efterlyste et initiativ vedrørende sommer
lejrene. I sidste OZ skrev formanden, at vore møder
skulle være festlige, i gamle dage kunne vi altid
mødes på denne måde, og før alle GF var der ar
rangeret et eller andet. løvrigt var 3FL glad for
vort ny OZ, det var aldeles glimrende.
OZ7GL kunne til lW’s kritik oplyse, at der var
ualmindelig mange besøgende på standen i Forum,
det vidner EDRs gæstebog om, ca. 14 sider fyldt
med amatør-call fra hele verden, så alene kontak
ten imellem medlemmerne er jo et gode. Ang. et
stævne omkring. GF ville det være af stor betyd
ning for tilslutningen ved GF; ligeledes må der
laves sommerlejr som tidligere.
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5GB: Formanden oplyste, at han havde siddet i 9
år, det er lang tid for en formand, netop i en bryd
ningstid med både gode og dårlige år og kampen
om vore licensbestemmelser, der jo nu ligger i et
solidt leje, ligeledes vort blad OZ, det skal forman
den have tak for, her er udført et stort arbejde. Yi
må gøre noget ud af vort tidsskrifft i en tid, hvor
så meget andet fanger vore medlemmer. 5GB bad
forsamlingen rejse sig som en tilkendegivelse for
OZ’s redaktør OZ6PA, EDR’s formand, alle rejse sig
som tak for et godt OZ.
Formanden fik nu ordet for nogle bemærkninger.
6PA takkede for den store anerkendelse og tak
kede 7AQ for det gode samarbejde, thi OZ’s tekni
ske standard skyldtes for en stor del 7AQ.
Til 1W sagde formanden, at den naturlige tilgang
kunne diskuteres. Vi må bringe vor viden ud til et
større publikum.
Ang. stævner er det ikke tider til dette, om som
merlejren i Aalborg blev dette ikke til noget, thi
afdelingen kunne ikke påtage sig dette arrangement.
Om standen i Forum kan der siges meget, men at
den var intetsigende, er ikke rigtigt, den blev passet
så godt som muligt på frivillig basis af amatører.
Om EDRs litteratur kunne 6PA oplyse, at der
ville blive trykt nogle små bøger i lighed med de
tyske tekniske hefter, det ville være et stort frem
skridt.
5RO kunne til kritikken om standen i Forum sige,
at der var gjort alt for at gøre standen så god som
muligt inden for de rammer, der var givet. Det var
nemlig meget stramme rammer, der skulle bygges
en stand op om, og de, der havde passet standen,
kunne nemt få tiden til at gå, da der hele tiden var
nogle, som ville vide mere om EDR. Både morsekursus og teknisk kursus i København var overteg
net, og det vidner om stor interesse for amatørarbejdet.
Kassererens beretning.
3FM henviste til det trykte regnskab i august OZ,
men ville lige komme med et par oplysninger ang.
driftsunderskudet, som var på 8000 kr. Hertil kom
mer så, at Fyns Tidende forhøj er prisen for OZ
med 10 (°/o for trykning og klicheer. Hvis vi kører
videre med et OZ på 40 sider, får vi et underskud
på 12.000 kr., så varer det ikke mange år, før vi
har opspist vor kapital fra bogvirksomheden.
Håndbogens nettooverskud vil den dag, vi har
fået alle penge ind og betalt Fyns Tidende de sidste
penge, være på 27.356,97 kr. Ang. VTS vil der, når
den er udsolgt og alt er betalt, blive et nettoover
skud på ca. 9000 kr.
På grundlag af marts, april, maj og juni måned i
år plus 10 */o lagt til, så vil et 40 sider OZ komme til
at koste 5435 kr. pr. nr., og der vil så fremkomme et
underskud på ca. 12.000 kr., derfor måtte vi spørge
vore medlemmer, om de ville være med til at give
5 kr. mere om året for at bevare et OZ på 40 sider.
Dirigenten efterlyste evt. indlæg til kassererens
beretning.
Da der ingen meldte sig, var beretningen eenstemmigt godkendt.
Næste punkt på dagsordenen var resultater af ur
afstemningen og valg. OZ5Y oplæste resultatet af
stemmeafgivningen.
Kreds 1. Indkomne stemmesedler 255.
OZ7EU 140 st. OZ2AF 58 st. OZ2KP 153 st. OZ4AO
93 st. OZ5RO 148 st.
Kreds 2 Indkomne stemmesedler 121.
OZ5GB 75 st. OZ2MI 83 st.
Kreds 3. Indkomne stemmesedler 68.
OZ7HJ 27 st. OZ6RL 33 st. OZ5AJ 4 st.

Kreds 4. Indkomne stemmesedler 330.
OZ8JM 170 st. OZ3FM 262 st. OZ9SH 130 st.
OZ2KH 139 st. OZ5LD 114 st.
Ialt indsendt 799 stemmesedler, hvor af 31 ugyl
dige.
Urafstemningen:
Kreds 1: 164 ja
39 nej 52 blanke
Kreds 2: 97 ja
11 nej 12 blanke.
Kreds 3: 51 ja
9 nej 8 blanke.
Kreds 4: 258 ja 50 nej. 22 blanke.
Det giver ialt 570 ja. 109 nej. 94 blanke. Kontin
gentforhøjelsen er derfor vedtaget med stor majo
ritet.
Næste punkt var indkomne forslag, da der ingen
var, gik man videre til næste punkt: Valg af for
mand.
OZ6PA blev eenstemmigt genvalgt og udtalte, at
det glædede ham, at medlemmerne fulgte arbejdet
og kunne mærke fremskridtet; formanden ville 1
det ny år gøre sit til, at alt gik godt og bringe nye
resultater.
Dirigenten
afbrød
her
forhandlingerne,
idet
vor
gi. kasserer OZ3FL havde udtalt, at da der ikke var
så mange til stede på GF, skulle 3FM give kaffen.
3FM havde nu tænkt over dette forslag og bevilgede
kaffe til alle 66 deltagere
Punkt 7.
Valg af to revisorer og 1 suppleant.
Da de to siddende revisorer var villige til gen
valg, blev dette punkt let overstået; som revisor
suppleant havde OZ4M hidtil varetaget dette hverv,
men da han ikke var til stede, blev OZ7GL fore
slået.
OZ7GL havde tidligere haft dette hverv og var
villig
til valg, dette
blev eenstemmigt vedtaget.
7GL modtager samtidigt næste års stemmesedler.
Sidste punkt på dagsordenen var Eventuelt.
3FM hilste fra OZ9SH,' som på grund af familie
fest ikke kunne være til stede. Han sendte samtidig
en tak til de medlemmer, som havde stemt på ham.
3FM udtalte den samme tak for sig selv, både for
valget og for alle de små hilsner, han modtog året
igennem.
3FM opfordrede alle til at huske at skrive medlems-nr. på alle skrivelser. OZ2MI hilste fra sin af
deling og takkede for valget til HB. 2MI var ked af,
at der ikke var flere opstillet i kreds 2 og opfor
drede andre afd. til at stille op til HB-valget.
OZ7YZ
syntes
ikke, at foredragsudvalget måtte
nedlægges, det har sin betydning.
5GB var som foredragsholder godt tilfreds med
tilslutningen ved møderne. Det er svært at samle
andre end de, som er direkte interesserede.
5RO takkede også sine vælgere til HB-valget som
formand for Københavns afd., en afdeling, som jo
nu stod over for en helt ny tilværelse, idet de nye
lokaler var ved at være færdige og medlemmerne
nu kunne få virkelige goder igennem afdelingen.
5RO bad alle fra afdelinger rundt om i landet om at
besøge Københavns afd., når deres vej faldt forbi,
eller de var på studieophold for en kortere tid, alle
er selvfølgelig velkomne til at besøge afd.
1W ville gerne vide, hvad EDR havde med de
københavnske lokaler at gøre.
5RO kunne hertil svare, at da lokalerne var stillet
til rådighed af en old timer for EDR og Københavns
afd.,
EDR-medlemmer
har
selvfølgelig
adgang
til
disse lokaler, når deres vej faldt forbi, Købenshavns
afdelingen
og
afdelingens
byggefond
har
bekostet
indretningen og medlemmerne har med 4AO i spid
sen lagt mange af deres fritimer derude.

8JM takkede for valget til HB og bragte en hilsen
fra
afdelingen
i
Randers.
Om
afdelingsarbejdet
kunne 8JM som landskredsleder henvise til det
noget træge afdelingsarbejde, vi må dog stadig op
retholde foredragsarbejdet. Det har dog en betyd
ning for de afdelinger, som benytter sig af dette
gode. Mange amatørkammerater ude i landet takker
6PA og 7AQ for det gode OZ.
OZ7GL var glad for, at det var gået så godt på
denne GF. Næste år ville det være 35 år siden,
EDR blev stiftet. 7GL henstillede til HB om at lave
et arrangement i Aarhus sammen med næste gene
ralforsamling.
6RL var utilfreds med, at GF var lagt på denne dag,
hvor der var test.
Angående kandidatopstilling uden suppleanter var
dette vedtægtsstridigt.
3FM. Der har været talt om foredragsafd., der er
bevilget 1000 kr. Det koster 10 kr. pr. medlem, som
overhører disse foredrag. Det er lidt dyrt. Afd. må
indskrænke sig til så få foredrag som muligt med
så mange tilhørere som muligt.
1W var utilfreds med, at vi stadig betalte til re
gion 1, når der intet skete.
4WR ville gerne have, at man lagde GF til en
anden dag end den dag, der var test. Der var jo
søndage nok.
5GB kunne hertil svare, at det på sidste GF blev
vedtaget at lægge GF på denne tredie søndag, refe
ratet skal med i førstkommende OZ, det kan ikke
nås senere.
4PS var utilfreds med, at A-prøverne skulle af
holdes i Århus, når der var 10 fra Odense. Det
måtte kunne ordnes, så prøven blev afholdt i
Odense. Han beklagede sig dver, at OZ stadig kom
så sent som den 18. i md.
3FM oplyste, at OZ kom ud på dato, men at P&T
iflg. postloven måtte strække uddelingen over tre
dage, så der var ikke noget at gøre ved det.
4PS ville gerne vide, hvor dan det lå med tilskud
til kursus i lighed med Københavns afd.s kursus.
Om AOF eller FOF også gav tilskud i provinsen?
2MI kunne hertil svare, at man i Nykøbing F. al
tid fik tilskud til lærer, endda mindre kursus.
3XA svarede 4PS, at der i Odense selvfølgelig og
så kunne søges om tilskud. Det var gjort før, og
ang. A-prøverne lå der breve fra P&T 1 afd. arkiv,
som sagde, at P&T ville afholde prøver i Odense.
5RO kunne ang. AOF- og FOF-tilskud oplyse, at
når der skulle søges, måtte det være i god tid, helst
inden 15. juli, og at alle kunne få tilskud.
Da der ikke var flere talere i diskussionen, gav
dirigenten ordet til 6PA. Formanden var glad for,
at generalforsamlingen var gået så godt og på en ny
måde, da vi jo har fået kaffe på den gamle kasse
rers opfordring.
Mærkelig nok har medlemmerne glemt den ny
QTH-liste, den kommer ca. 1 februar. Ang. flytning
af GF: Dette kan ikke lade sig gøre, testen er kom
met senere, og det er vedtaget at holde fast ved den
tredie søndag.
At OZ Ikke skulle komme til tiden, lyder utroligt,
der kan ske forglemmelser, men det er et særtil
fælde.
Og så siger vi på gensyn næste år på EDRs 35 års
GF, jeg skal gerne medvirke til lidt festligholdelse,
men jeg må have Århusafdelingen med til at arran
gere det. Tak for denne generalforsamling, tak til
alle medarbejdere.
Dirigenten sluttede med at udbringe et leve for
EDR’
VY 73 de OZ5RO,
sekretær.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Bag nøgle og mikrofon
Af OZ2NU
(Fortsat fra forrige nummer).
Points skal vi derimod ikke komme nærmere ind
på, da det klart fremgår af testreglerne, derimod
kan vi godt tænke os at sige lidt om multiplikatorer:
Når vi gerne vil komme nærmere ind på begrebet
multiplikatorer, så skyldes det, at vi får lejlighed til
at omtale: T a k t i k .
Javel, vil du sige, men der kan da ikke være tale
om taktik i en kontest, det er vel bare at tage, hvad
der kommer?
Jo, så sandelig kan der være tale om taktik, og
der kan ofte i en 24 timers kontest være mulighed
for at ændre denne, ud fra eventuelt skiftende for
hold.
Vi må imidlertid på indeværende tidspunkt ikke
glemme, at disse ord her specielt skrives for de
yngre amatører og at vore arbejdsområder særligt
kommer til at ligge på 80 og 40 m.
Da testen startede midt på eftermiddagen, vil det
efter de for tiden herskende forhold sikkert sige, at
der vil være „short skip", eller sagt med andre ord,
at det overvejende vil være stationer fra de nær
meste europæiske lande, der befolker båndene.
I eftermiddagstimerne vil det derfor betale sig
blot at køre los for at få opnået så mange qso’s som
overhovedet muligt, og det vil sandsynligvis væ
sentligst blive med DL, DM, SP, U-landene, OK,
PA og G. Såfremt der nu i denne periode f. eks. er
kørt 30 qso’s med de ovennævnte prefixer, vil det
sige, at der er opnået 30X2 = 60 qso-points. Dette
tal er det samlede tal for både 80 og 40 m., men da
vi på 40 m har kontaktet
DL, DM, SP, UB, UQ, OK, PA = 7 prefixer
og på 80 m:

Men eksemplet viser forhåbentlig klart, at det
kan betale sig at vurdere forholdene og derefter
benytte den taktik, der er formålstjenlig og mest
pointsgivende.
Contest-logs.
Ifølge de offentliggjort regler skal loggene for
test været afsendt så betids, at de seneste har post
stemplingsdatoen 20. okt. 1961 — hvilket absolut
ikke skal forstås således, at man nødvendigvis skal
vente til denne dato. Tværtimod vil enhver contestmanager være interesseret i at modtage loggene så
snart som muligt efter testen for i god tid at kunne
gå i gang med det store og enerverende arbejde,
som kontrollen af logs i almindelighed er. Og desto
før kan resultatet blive bekendtgjort.
Testloggen skal for denne test udføres således, at
der skal føres separat log for hvert bånd, ligesom
der skal indsendes separate logs for henholdsvis cw
og fone.
Benyt til disse logs EDRs officielle logblade, og
udfyld
dem
som
rubrikkerne
derpå
angiver,
og
hvortil vi nedenfor angiver et eksempel.
Log for Seandinavian Activity Contest.
Name: B. Petersen.

DL, DM, SP, UB, UQ, G

=6 prefixer

har vi ialt kontaktet

13 prefixer

hvorfor de ovenanførte 60 qso-points
ceres med 13, hvilket ialt giver 780 points.

Hvis man nu i aftentimerne derefter går over til
at søge kontakt med prefixer, man ikke tidligere
har worked i denne test, så vil det vise sig, at man
ved at kontakte et nyt prefixe kommer op på 62
points og en multiplir på 14, hvilket som sum giver
868 points eller med andre ord at denne ene qso har
givet en points-forøgelse på ialt 88 points. Videre
kan vi se, at hvis vi derefter tager en forbindelse
med en DL-stations, hvilket prefix vi har kontaktet
allerede, så opnår vi et samlet pointstal på 64 qsopoints ganget med multiplieren, der stadig er 14 el
ler ialt - 896 points eller en forøgelse på kun 28
points. Som det ses, udgør qso’en med et nyt prefix
på indeværende tidspunkt det samme som 3 qso’er
med prefixer, der allerede står på scoringslisten.
Det kan derfor nu godt betale sig at ofre nogle mi
nutter på at køre båndet igennem og søge de nye
prefixer frem. Bliver næste qso f. eks. UA9, som
er almindelig om aftenen på 40 m., så giver denne
qso 64 + 3 = 67 qso-points, som skal multipliceres
med 15, og vi får som resultat 1005 points eller en
stigning gennem denne ene qso på 109 points
Det er vist ikke nødvendigt at forklare denne ud
vikling yderligere, man kan selv more sig med at
lave sine kombinationer.

skal

multipli

Call: OZ2NU. Date: 16.—17 sept. 1961.
QTH: GI. Hasseris. Log for 7 Mc. Band.
Station used: Tx VFO-BF-PA. Input 100 Watts.
Rx: 9 t. Ant.: W3DZIZ.
Date Time
Code-Group _ „
(GMT)(GMT) Statl0n sent Received Rem’ J?°

Skaf EDR
579001

579001

DM

15.03 DJ1TX

589002

579001

DJ

15.06 SP1DX
15.08 DM3KMF
15.10 OK3EA

579003
579004

589002
579001
589003

SP

15.01

nye
medlemmer!

DM2ABE

15.11 SP2AP
15.13 UR2BU
15.15 DL1GN
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589005
579006
589007

579005
599007

579008

589003

OK
UR

Udover de her omtalte logblade for de forskel
lige bånd laves til slut et blad med en samlet op
stilling for alle bånd, som kan udføres således, idet
tilsvarende logblad anvendes som forud, men hvor
man på pladserne for qso’erne i stedet skriver:
Summary Sheet
80 meter
40 meter
Ialt

for Scandinavian Aetivity Contest.
84 qso-points
11 preflxer
133 qso-points
21 prefixer
217 qso-points

217
(Qso-points)

32 prefixer

32
6944
(Multiplir) (Final score)

Date ............................................
Name...................................................................Call......................
QTH .................................................................................................
Og så skal loggen sendes til den arrangerende
forening, og det bliver i dette tilfælde til følgende
adresse:
N. R. R. L. Traffic Department
Box 898
Oslo - Norge.
Idet vi hermed afslutter dette første afsnit af
denne artikel, kan vi ikke undlade at udtrykke
håbet om, at rigtig mange vil være med i denne
test, der er taget som eksempel i denne artikel,
såvelsom i de, der følger fremover.
Til allersidst vil vi for at forebygge nogen mis
forståelse anføre, at når der rundt om i denne
artikel er benyttet udtrykkene „yngre“ og „ældre“
amatører, er dette måske ikke helt korrekt. Menin
gen er, at det skal forstås som nye og ældre, som
licenserede amatører betragtet.
OZ2NU.

*
FN-flyveulykken berørte også amatørradio.
Fra „QTC“, okt. 1961, gengiver vi:
SM5BUG, Carl-Eric Rosén død.
Ofrede livet i FN’s tjeneste.
Natten til mandagen d. 18. sept. styrtede Dag
Hammarskjolds plan ned udenfor Ndola i NordRhodesia, men ingen vidste da, at blandt passage
rerne befandt sig Carl-Eric Rosén — SM5BUG.
Efter et langt år i Congo som radiotelegrafist i
den svenske specialistgruppe, beredte Carl-Eric sig
til at forlade dette urolige hjørne af Afrika for at
drage hjem og forene sig med sine pårørende hjem
me og gennemføre sit giftermål.
Men skæbnen ville det anderledes.
Ord kan ikke udtrykke, hvad
dette, som i stedet blev en tragedie.

vi

må

føle

overfor

Vi vil savne dig, Carl Eric.
Olle Ekbom, SM5KV.
Amatør-radio i Malaya.
Den sidste udgave af Malaya/Singapore licenslisten
viser, at der er 55 kendte VSl-stationer med calls
fra VS1AB til VS1KZ, af hvilke 12 er indfødte i
Singapore; een af dem, VS1JE, er xyl til VS1GT.
Singapore er uafhængigt medlem af Commonwealth,
men er en meget lille stat (224 sq. miles), der har et
relativt stort indbyggertal. (1.612.000).

UA1KED
på Franz Josef land skal blive deroppe i to år. Ryg
terne om, at han skulle være rejst hjem i august
er således ubegrundede.
Der fortælles,
at VP5FP nu er på Mauritius, ventende på sin licens
der. Sammen med en VQ8 vil han senere på året
drage
til
Rodriguez.
En
Cayman-Island-expedition
med W4QVJ og andre skulle være i gang nu, me
dens FR7RT kører med SSB på St. Martin. Han kal
der på 14,347 og lytter på 14,250 kc’s.
ZK1AK, som utvivlsomt har spredt flere ZK1contacts rundt i verden frem for nogen anden, skal
nu være tilbage i ZL, hvor han vil forblive som
en „hvilken som helst anden ZL“.
ZC4CT har planlagt en turne til november med
calls: MP4BDK, 4MAL, 4QAU og 4TAP. Specielt cw.
WPX-nyheder.
Hører du til dem, der stræber frem efter opnåel
sen af en eller anden grad af WPX, er der her et
par nyheder af interesse. For det første er den kva
lificerende dato flyttet tilbage til november 1954. For
det andet skal det store bundt på 300 qsl’s ikke
fremsendes sammen med ansøgningen, men WPXkomiteen forbeholder sig ret til at kræve enkelte
eller i særlige tilfælde alle kortene tilsendt til kon
trol.
CQ World-Wide DX-contest,
Vi er nu fremme i måneden for den årlige „CQ“
World-Wide DX-Contest, en af fe største, der fin
des. Inden vi giver reglerne for årets test, skal vi
lige bringe resultaterne for OZ’s vedkommende for
testen i 1960:
Fone:
' 312
117
70.908
47
OZ5JT
A
2
6
72
9
OZ3KE
21
22
40
10.850
116
OZ5KQ
14
29
3.612
58
13
OZ7BQ
14
OZ2NU
OZ4RT
OZ9N
OZ3CF
OZ8KB
OZ3GW

A
A
21
14
14
7

57.784
22.540
1.742
9.001
42
840

303
186
31
143
3
23

34
24
14
11
3
7

98
74
12
40
3
17

Rubrikkerne
efter
kaldesignalet
angiver
slutsum, antal qso, antal zoner, antal lande.
*) betyder, at vedk. station har modtaget
for resultatet.

bånd,
diplom

Reglerne for 1861-testen.
I. Contest-periode.
Fone-afd. 28. okt. kl. 0200 GMT til 30. okt. kl. 0200
C-MT.
CW-afd. 26. nov. kl. 0200 GMT til 28. nov. kl. 0200
GMT.
II. Baand.
Contest-aktiviteten vil blive på alle de alminde
lige amatørbånd fra 80 til 10 m.
III. Klasser.
Der vil være en række forskellige klasser fra enkelt-operatør-stationer
til
multi-operatør-stationer
samt klubstationer.
IV. Udstyr.
Der er ingen begrænsning af antallet af sendere
og modtagere, der ønskes benyttet under testen.
Maximum power tilladt indenfor hver enkelt sta
tions licens.
V. Koder.
1.
Fonestationer skal udveksle kode-grupper be
stående af 4 tal. De to første er RS rapport og
de to sidste er deres eget zone-nr.
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2.

CW-stationer skal udveksle kodegrupper bestå
ende af 5 tal. De første tre er RST-rapporten og
de to sidste er deres zone-nr.
3. Stationer i zone 1 til 9 skal begynde deres zonenr. med nul (01 o.s.v.).

VI. Points.
1.

Kontakter mellem stationer på forskellige kon
tinenter giver 3 points.
2. Kontakter mellem stationer på samme kontinent,
men ikke i det samme land, giver 1 point.
3. Kontakter mellem stationer i det samme land
vil blive godkendt for opnåelse af zone og/eller
land-multiplikator, men qso-points vil ikke bli
ve krediteret for sådanne forbindelser.
4. Kun een qso med samme station på samme bånd
er tilladt.
VII. Multiplikatorer.
To typer af multiplikatorer vil blive benyttede.
En multiplikator på 1 for hver zone kontaktet
på hvert bånd.
2. En multiplikator på 1 for hvert land kontaktet
på hvert bånd.
1.

VIII. Scoring.
1. Resultatet på hvert bånd er summen af zone og
lands-multiplikatorer
multipliceret
med
sum
men af qso-points på det pågældende bånd.
2. Den totale scoring på alle bånd er summen af
zone- og lands-multiplikatorerne på alle bånd
multipliceret med summen af qso-points på alle
bånd.
3. De, der sender logs ind for „Single band“, kan
kun opnå diplom for enkeltbånd. Hvis logs er
indsendt for mere end eet bånd, opgiv da hvil
ket bånd, der skal bedømmes. Gøres dette ikke,
beregnes den under „alle bånd“.
4. Een station kan kun opnå eet diplom.
5. Enkelt-operatør-deltagere må opvise en delta
gelse på mindst--42 timer for at kunne opnå dip
lom. Hvis en deltager opererer på flere end eet
bånd og ønsker at blive bedømt for et specielt
enkelt bånd, må han kunne opvise 12 timers del
tagelse på dette bånd.
6. Multi-operatører må opvise en deltagelse på
mindst 24 timer for at kunne opnå diplom.
7. Multi-operatør-stationer bedømmes kun på ba
sis af resultatet på „alle bånd“.
IX. Zoner og lande.
„CQ“s zone-kort og ARRL’s og WAE’s lands
lister benyttes som standard.
X. Diplomer.
Certifikater vil blive uddelt i hver klasse som
følger:
1. Til den højest scorende enkelt-operatør-station
i hvert af følgende områder:
a) Hvert call-område i USA, Canada og Austra
lien.
b) Alle andre lande.
2. Til den station, der har højest score for „alle
bånd“ (mere end eet bånd) i følgende områder:
a) Hvert call-område i USA, Canada og Austra
lien).
b) Alle andre lande.
3. Diplomer til multi-operatør-stationer vil kun
blive uddelt efter § 2.
Der vil desuden blive en række andre præmier,
skænket af kendte USA-amatører, men det vil
føre for vidt at komme ind på en omtale af
disse).
Resten af reglerne skal vi bringe i næste „OZ“.
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W38Z og H38Z.
Fra Northern Johannesburg Branch of the South
African Radio League har vi fået meddelelse om
følgende to ny certifikater:
1. W38Z — Worked Zone 38.
a. Amatører i zone 38 må kontakte 7 af de 8
lande i zone 38.
b. Amatører i resten af verden må kontakte 6 af
de 8 lande i zone 38.
Alle kontakter efter krigen tæller, og der kan op
nås to diplomer — et for fone og et for cw. (Mixede
forbindelser
tæller
ikke).
Minimum1
rapporter
på
RS 33 og RST 338.
Send QSL og liste over qso’s in doublo samt 8
IRC’s til Tr. Dept.
2. H38Z — Heard Zone 38.
Kan opnås af lytte-amatører overalt i verden, der
ved qsl-kort kan bevise, at de har hørt 6 af de 8
lande i zone 38
Ansøgning som ovenfor gennem Tr. Dept.
Liste over landene i zone 38.
1. Republic of South Africa . . . . ZS1, 2, 4, 5 eller 6
2. South West Africa .................. "................................ ZS3
3. Swaziland .................................................................. ZS7
4. Basutoland ................................................................. ZS8
5. Bechuanaland .............................................................ZS9
6. Southern Rhodesia ................................................... ZE
7. Marion Island .............................................................. ZS2MI
8. Tristan da Cunha or Gouch..................................... ZD9
DX-pedition jorden rundt.
En dx-pedition, der siger sparto til alt, hvad der
tidligere er præsteret på det område, skal efter
sigende være planlagt af W4BPD og W4ECI.
På rejseplanen står ikke mindre end 75 lande
eller øer, herunder sager som San Marino, Alba
nien, Mt Athos, Tromelin, Glorioso, St. Brandon
Aldabra, Kamaran, Diu, Damao, Goa, Tibet, Østpakistan, Timor etc.
Bortset fra om en sådan „rationalisering af DXsporten" er hensigtsmæssig, kan man dårligt fore
stille sig, hvorledes licens vil blive opnået i f. eks.
Albanien, Mt Athos og Tibet. W4BPD beder alle
DX’ere meddele ham hvilke lande, der er behov for.
Artiklen
betitlet „Bag nøgle og mikrofon" vil blive fulgt op
i næste „OZ“ med en omtale af diplomer og deres
opnåelse. Det var meningen, at den skulle have
været fremme til dette nr. af „OZ“, men grundet
bearbejdelsen
af log-materialet fra EDRs Skandi
naviske VHF-dag har der ikke været tid til at gøre
nævnte artikel færdig. Jeg beder derfor de ama
tør-kammerater, der i den sidste tid har sendt
breve ind vedrørende dette emne, om at have tål
modighed lidt endnu.
„QST“ fra EDRs Tr. Dept.
Grundet
tekniske
vanskeligheder
har
det
ikke
været muligt at genoptage udsendelsen af „QST“
fra
EDRs Traffic
Department efter sommerferien.
Forhåbentlig vil vi inden længe blive i stand til at
udsende disse nyheder påny.
OZ2NU.
EDR’s Skandinaviske VHF-dag:
B&O-pokalen vundet til ejendom.
Om ikke for andet, så bliver denne VHF-test
dret, fordi B&O-pokalen efter 11 års vandring
sin blivende plads hos OZ2ES. Men der vil også
grund til at erindre, at der var flere nye calls
og at gennemsnitsdistancen på forbindelserne stadig

erin
fandt
være
med,

er i stigende. Deltagerantallet lå på ca. 100 stationer,
medens loggenes antal som sædvanligt var mere be
skedent selv efter en reminder.
Kontrolarbejdet føltes en smule besværligt denne
gang, hvilket bl. a. skyldtes stigningen i antallet af
forbindelser samt at de anførte afstande på forbin
delserne i de fleste tilfælde var stærkt varierende, og
derfor ikke var nogen støtte for udregningen.
Nu, da pokalen som ovenfor nævnt er vundet til
ejendom, er der grund til at overveje, om de frem
tidige regler for denne test ikke skal ændres, såle
des at man i stedet går over til den anden bedøm
melsesform
med
pointsgivning
indenfor
afstands
grupper, som f. eks.
0— 50 km 1 point
51—150 km 2 point
151—250 km 3 point
251—400 km 4 point
over 400 km 5 point
Med det stadigt stigende deltagerantal og med va
rierende QTH’s fra test til test, vil de gamle regler
efterhånden gøre kontrolarbejdet uoverkommeligt.
Forholdene under testen var tilsyneladende ikke
overvældende gode og havde ingen sammenligning
med åbningen omkring 1. sept. Desuden giver nogle
notater på loggene udtryk for, at vejret ikke hele
tiden var lige venligt stemt overfor de portable sta
tioner.
70 cm-testen havde tre deltagere. Respekt for dem.
men som test betragtet: Negativ.
Med sejre i 1957-58-60 og 61 kan OZ2ES som an
ført hjemføre B&O-pokalen som ejendom. EDR og
EDR’s Traffic Department gratulerer med dette re
sultat.
Resultatliste:
Points.
1. OZ2ES 10 km 0 f. Vordingborg
2. SM7BE B.lentarp, 35 km 0 f. Malmø
3. SM7ZN/7 Rudo. 20 km NV f. Vårnamo, 300
m. o. h.
4. SM7B.ZX Dalby. 22 km NØ f. Malmø
5. OZ9AC Mariager
6. SM7AED Stavershult
7. OZ5AB Vejrhøj, ca. 2,5 km NNØ f. Drags
holm slot
8. OZ2AF Stestrup bjerg, ca. 6 km SV f.
Hvalsø
9. OZ3NH Sporup, 20 km VNV f. Aarhus 13265
10. OZ8EDR Kolding
11. SM6PU Svalhult, Målsryd, 60 km 0 f.
Goteborg
12. OZ9OR Fensmark, ca. 6 km NNØ f. Næs
tved
13. OZ6KE Skagen
14. OZ4KCT'" Grødde pr. Ikast
15. OZ2EM Agri Baunehøj, 2,5 km VSV for
Femmøller
16. OZ7LX Svennerup, 14 km 0 f. Næstved 7647
17. OZ2BA Slangerup
18. OZ1HA Bagsværd
19. OZ8ME København S.
20. OZ5MK Vejby Strand, ca. 35 km SV f.
Raageleje
21. OZ7G Fakse
22. OZ7HZ Dysted, ca. 10 km 0 f. Næstved 6215
23. OZ5CE Dr.agstrup, ca. 5 km S. f. Gilleleje 5632
24. OZ6PB Randers
25. OZ7HJ Odense
26. OZ4MP Frederikshavn
27. OZ7OU Holbæk
28. SM6BSW Styrso, 15 km SV f. Goteborg 4654

18767
17642
17579
16797
16537
16270
14588
14009
11355

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

OZ2UD
Lejre
OZ5BK
Silkeborg
OZ2PV
Holstebro
SM7ASN Karlskrona
OZ7R
København S.
SM6APB Tjorn, 40 km NNV f.
Goteborg
OZ7TW
Felsted, 23 km N f.
Flensburg
DL1RX
Hamburg
OZ9AD
København
OZ6RC
Fuglebjerg, ca. 24 km 0 f. Korsør 2995
OZ5MT
Horsens
SM7CZR Dalby, 22 km NØ f.
Malmø
OZ1EI
Odense
OZ3RV
Klank pr. Galten, 20 km V f. Aar
hus
SM6CQU Varberg
OZ9HN
Grenaa
OZ8AJ
Bygbjerg, Felsted, ca. 12 km SSØ
f. Aabenraa
OZ40L
Bandholm, Lolland
OZ1OL
Rødovre
OZ5FS
København N.
OZ5TV
Frejlev pr. Aalborg
OZ6FL
Ballerup
OZ8JV
Brundbjerg, 5 km N f. Aabenraa
OZ6JI
Sæbberup, Løsning
OZ6AF
Odense
SM7ANL Halsingborg
SM7COS Fladie, ca. 15 km NNØ f. Malmo
OZ5XY
Aalborg
DL9QJ
Kiel (QSL’s)
OZ8JM
Randers
OZ9CT
Hellerup
OZ3M
Nærum
Aalborg
OZ4CM
DL6KS
Keitum/Sylt (Mobil)
(QSL’s)
DJ4NL
Dahlenburg (QSL’s)
OZ3A
Odense
OZ5KG
Holstebro
OZ5KD
Aalborg

4066
4040
3997
3966
3564
3475
3363
3190
3108
2886
2878
2840
2751
2698
2235
2141
2139
2064

2020

1885
1687
1662
1584
1321
1192
1188
979
930
902
891
549
381
230
215
20
2

1

Med tak har vi modtaget check-logs fra OZ3JN —
5WK — 7ZN — 9KK samt SM7BAE, medens vi med
beklagelse konstaterer, at ca. 25 til 30 stationer ikke
har gjort sig den forventede ulejlighed at indsende
logs eller qsl’s.
For en ordens skyld skal det anføres, at det væ
sentligst drejer sig om udenlandske stationer.
OZ2NU.

11154
10753
8868
8108
7940
6994
6818
6711
6423
6272

5416
5121
4922
4716

Samtidig med at forholdene på de høje bånd nu
er ved at blive dårligere, så er der en glædelig bed
ring at spore på de lavere bånd. Der kan stadig
laves meget på 15 og 20 meter, men der er længere
og længere mellem de store åbninger, mere sta
tisk støj og svagere signaler. På 80 meter er der
ved at komme skred i tingene, flere har allerede
lavet de første canadiere og amerikanere, G3FPQ
fortalte fornylig, at han har lavet ZL’s på et tids
punkt, hvor man måtte vente, at alt skulle øde
lægges af QRM, nemlig omkring kl. 19 GMT. Des
værre har jeg ikke haft lejlighed til at se, hvordan
tingene går på CW, men der skulle uden tvivl
gælde noget ganske tilsvarende.
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Fra Grønland har vi fået brev fra OX3DL og
3KM, de er begge aktive på 15 meter AM, som vi
skal se senere, er det ikke småting, man kan få fat
i, når man har et 0X3 call. 3DL vil meget gerne
i kontakt med en, der måtte have en tyve meter
SSB exciter stående, grundet på den kraftige <QRM
på 20 meter er det ikke muligt at få noget rigtigt
ud af at køre fone på dette bånd. Så kender du
en, der gerne vil af med en gammel SSB exciter,
så glem ikke at skrive til mig. OX3DL fortæller
forøvrigt, at han har søgt ARRL om anerkendelse
af 0X3 og KG1 som to særskildte lande i lighed
med, hvad der gælder på Cuba med CO og KG4.
Desværre kan det nok blive svært at få en positiv
løsning, da KGl’erne er spredt over det meste af
Grønland.
DU7SV er for tiden meget aktiv på tyve meter
SSB, det meste af eftermiddagen kan han høres
omkring 14,30 Mc, han kommer normalt igennem
med et fint signal. Volt er en af de få store DXfolk, der altid giver sig tid til hver enkelt 'QSO.
I Middelhavet er der kommet to nye lande igang
på SSB, nemlig ZB1A på Malta og EA6AZ på Mal
lorca, de er begge meget aktive i den høje ende af
tyve meter om eftermiddagen.
HE9LAA i Liechtenstein er nu igen tilbage på
båndene efter et par års stilstand, også han er hørt
på 20 meter SSB,
I den sidste tid har der været masser af VK’s at
hente på tyve meter om eftermiddagen. Specielt
er i Darwin VK80W temmelig aktiv, han er en af
de aktive stationer i den sjældne zone 29.
På 14,030 er der en ny station FZ8BF, hans QTH
er Crozet øerne i den sydlige del af Det indiske
Ocean.
I Cambodia er XU8AL (W60NP) af og til aktiv
på 20 meter SSB. han har en Collins KWM2, og han
kan ofte findes sammen med CR9AH, der normalt
findes omkring 14280 kc tidligt om eftermiddagen.
For tiden er Cambodja ikke brugbart til DXCC.
CR9AH fortæller forøvrigt, at der af og til kom
mer stationer fra det kinesiske fastland i luften,
men deres aktivitet er meget uregelmæssig og de er
hovedsageligst på tyve meter CW, deres prefix er
BY6.
PK1SX har nu fået et nyt call, således at han
kan bruges til DXCC, callet er K3HVN/PK1, han
kører mest på tyve meter SSB og CW, men des
værre har han ikke haft tid til at være særlig me
get i luften. På femten meter findes der iøvrigt
nogle enkelte PK2 stationer, de kører AM.
Fra den lille bjergstat Bhutan meddeler VU2MD,
at AC5SQ er aktiv, medens AC5PN for tiden er
lukket, de er almindeligst i luften ved middagstid
på tyve CW.
VP5LG og 5WM vil i de følgende 10 måneder
være aktive på alle bånd med AM fra Grand Turks
Island.

QSL
Bestyrelsen
direkte
kr.
til

Antallet
10

har

vedtaget

tilsendelse
af

stk.

af

at

QSL-kort

kuverter

QSL-centralens

er

forhøje
fra

samtidig
postkonto

gebyret

for

centralen

til

5

forhøjet

fra

8

er

nr.

239

34

(EDR QSL-central, Nørretorv 15, Horsens).
Send

ulejlighed
til.

334

Ikke

med

penge

at

til

Ingstrup,

omekspedere

da

6HS

kun

QSL-gebyrerne

har
her

Kassereren.

Tokelau Isl. ZM7, der kun sjældent har været
besøgt af amatører, kan forventes i luften i de næ
ste 6 måneder, idet ZL3VH agter at tage dertil.
VR3L på Christmas Isl. har fået en ny sender,
de er specielt ude efter europæiske stationer om
kring 07z på ca. 14,1 Mc.
Bånd-rapporter:
3,8 Mc fone/SSE:
O X 3 D L : VES.
O Z 7 J V : VOIEC - 1DN - W1FOS - W4JQ.
7 Mc:
O X 3 D L : W 1-2-3-4-7 - VE 3-7 og en G.
14 Mc/CW:
O X 3 D L : Det meste af Eu. samt ZE - FA - 4X4 PY - W - VE.
O Z 3 C F : VK2APK - 3AHI - EP2AT - ZL1AH KG1CX - ZS5UR - KL7JDO - KH6DFQ/KG6 MP4QAQ - VE4RY - 7PV - VS1HU samt 3A2DA og
2BT.
O Z 7 B Q : Eu. samt W og VE.
14 Mc fone/SSB:
O X 3 D L : Enkelte Eu. samt en TG9.
O Z 7 B Q : EA6AZ - 9M2GA - MP4BCC - W4WRK/
MM - LA1LG/P - W.
O Z 7 J V : EA6AZ - 9M2GA - VK2AAK - 2PK - 5KR
- 7AI - 3BM - 4VJ - VQ4ERR - LA1LG/P - 9G1BF.
21 Mc/CW:
O Z 3 C F : VQ3HZ - PY4AYO - ZS4MG - CX2BT SVØWZ - CR7IZ - EL4YL plus masser af W.
21 Mc fone:
O X 3 D L : VS9MB - 9U5PD - 5NC - OZ - ZP5
FA8 - VQ3-4 - UQ2 - ZB1 - DL - PAØ - F - G.
O X 3 K M : DL/DJ - EA - EA8CR - F - G - HB9
HI8DCG - I - K/Wl-2-3-5-8-9 - LA - OH - ON - OZ
- PAØ - PY2AZD - 2BFF - 2CEN - PZ1BW - SM - SP7HX - UB5LV - 5LY - VE1-2-3-4-5-6-7
VP3RW - VP5BB - VQ2AM - 2WM - 4GT - 4HX
XE2WC - ZB1HC — 1JF - 1RM - 4X4ME - 5R8CF
6W8CU.
Det var alt for denne gang.
73 og god jagt OZ7BQ/Joe.

-

-

Sensationelt gode forhold på 2 meter i september,
DX contacts en dagligdags begivenhed.
Det er ellers en ufravigelig regel, at nærværende
rubrik
behandler
den
nærmest foregående
hele
måned. Men denne gang må vi gøre en undtagelse,
idet
vi
lader
oversigten
for
september
begynde
den 28. august.
Denne dato bør noteres i VHF-historien, for da
begyndte den største og mest langvarige åbning,
der har været over Nordeuropa i det — ganske vist
ret korte — åremål, hvor radioamatører har arbej
det regelmæssigt på 2 meter.
Åbningen skyldtes en anticyklon — et område
med særlig højt lufttryk — der fra det europæiske
fastland bevægede sig ud over Vesterhavet, hvor
ved der dannedes reflekterende tunneler, som tog
VHF-signalerne „ved hånden“ og førte dem prak
tisk talt tabsfrit langs jordens overflade.

Endnu lader det sig ikke gøre at sige med nøj
agtighed,
over
hvor
stort
et
område
åbningen
strakte sig. Her fra Danmark var det i hvert fald
1000 km mod vest og sydvest. Engelske amatører
hørte forskellige udenlandske stationer, der kaldte
CT1PP, og endnu ubekræftede forlydender vil vide,
at en ON stn har haft QSO med EA3EP, samt at
også en PA stn har wkd EA.
Måske vil VHF-amatører, der ikke selv var med
i eventyret, (såvel som andre interesserede), spørge
med tvivl i stemmen, om de fabelagtige DX conds
nu ikke i hvert fald delvis skyldes 1961’s højeffek
tive
antenner,
følsomme
convertere
og
selektive
modtagere. Jo naturligvis (og heldigvis). Men hvad
mener man så om de 9 G stns, som OZ2BH wkd
med en primitiv modtager uden HF-trin og en 5element Yagi (TX: 10 watt input.)?
— Åbningen holdt sig i næsten 5 døgn og nåede
netop at dække Region I Contesten.
Kulminationen indtraf den 31. august. Det var
den aften, da G stns gik ind med S9 i København,
og RSGB bulletin beretter tilsvarende, at OZ-signaler blev modtaget i London med samme styrke
som lokale stationer. OZ7WA hørte engelske politi
radiostationer lige uden for amatørbåndet.
Forholdene holdt sig stort set på samme niveau
dagen efter, og endnu sent om aftenen den 1. sep
tember gik OZ7IGY fint igennem i England.
I parentes bemærket: OZ7IGY figurerer ofte i ud
landets
amatørtidsskrifter.
Som
regel
læser
man
enten, at forholdene den og den dag var så gode,
at O.Z7IGY gik igennem med den og den styrke,
eller også at nu har en amatør bygget en modtager
eller lavet en antenne, der er så god, at han kan
høre OZ7IGY til enhver tid. Det vides også, at en
amatør i udlandet har undret sig over, at han ikke
modtog noget svar på det brev, han skrev til
OZ7IGY (nu har han fået svar).
— Selv om åbningen ebbede ud samtidig med
Region I Contesten, var det dog heldigvis kun en
kortvarig pause. Forholdene kom igen og holdt sig
næsten hele måneden ud, omend ikke tilnærmel
sesvis på samme niveau som 31/8 og 1/9. Men tyske
stns og SM6 var hverdagskost, ofte endda meget
kraftig kost; enkelte aftener gik også PA stns
fint igennem. — Vi ved jo allesammen, hvor smukt
5AB nu taler hollandsk; kan nogen ønske sig et
bedre bevis for de fb conds?
Lad os nu se på nogle af de resultater, der er op
nået. Det siger sig selv, at der kun er tale om et
meget beskedent udvalg.
OZ4KO (Ikast) wkd. 38 G stns samt SM6BSW den
31/8. 1/9 gik følgende stationer i kassen og blev
wkd:
PA0LH,
DL3IS,
G3OMB,
PA0ANJ,
PA0IS,
G30BD/P.
OZ5MK
(Lyngby)
havde
den
31/8
modulatoren
under ombygning og måtte derfor nøjes med den
eneste CW stn, der (vistnok) var i gang, nemlig
PA0EZ.
Derudover
er
den
23/9
wkd
DL1RX,
DL3YBA og SM6ANR, alle med cw, samt 24/9
OZ4HK, Aarsballe på Bornholm, på fone.
OZ7BR (Lyngby) møder med følgende liste: 29/8:
SM7ZN, DJ2BE, DJ2XW. 30/8: SM6PU, SM6APB,
SM6AZY.
31/8:
G3HBW.
1/9:
SM7ANE,
PAOEZ,
G3DIV. 2/9: DL7ID. 23/9: DL6SS, SM5SI, SM5AAS,
SM5AKP samt OHOR i Mariahamn, Ålandsøerne
24/9: DM2AIO, DL7FU, DL7GX, SM5AVS, OHOAZ
(Mariehamn), SM5RT. 7 af ovennævnte QSO er ført
med SSB, resten på cw.
OZ7HJ (Odense) hørte 2/9 GDOAJ (Isle of Man)
og kaldte ham i 3 kvarter — forgæves, desværre.

QSO er opnået med DM2AYI (20/9) og SM5AOL,
SM5CI og OZ4AJ (Rønne) (24/9).
OZ7OU (Holbæk) fik 1/9 forbindelse med G6NB,
G3KMF, G3LTF og PA0LH. Distancerne var for
de 3 G stns henholdsvis 950, 900 og 900 km. Den
4/9 blev det til DJ0AU, desuden en del jyder.
OZ7TW (Felsted) noterede sig 16/9 for PA0YZ
(Leiden),
PA0COB
(Haag)
og
PA0LWJ
(Hoorn).
Det
vides
endvidere, at OZ7TW
derefter
kaldte
CQ G — men ikke, om han fik bid.
OZ8ME (København) har wkd følgende:
22/9:
DL6IG,
DM2ADJ,
SM6BCU,
DL3SPA,
OK1KLC,
DM2AVI. 23/9:
OK1VBG/P, PA0JAB, PA0ME,
PA0MSH,
PA0MCK,
PA0FHB,
SM5AAS,
SM5CPD,
SM1CNM, SM5LZ, SM5CN. 24/9: DJ1HO, DL1CK,
SM4CXL,
SM5CAT,
SM6VH,
SM5SI,
SM5BDQ,
SM5BSZ, SM5AOL, SM1CNM, SM1CUI.
OZ9OR siges at have wkd 25 G stns.
Dette er, hvad der foreligger — som nævnt et
højst tilfældigt udpluk, men forhåbentlig tilstræk
keligt til at give et billede af begivenhederne på
2 meter i september 1961.
Region I Contesten den 2. o g 3. september
forløb som allerede nævnt under meget fine for
hold. Topscorere for OZ er formentlig OZ3M (Ha
derslev)
og
OZ5AB
(Værløse)
med
henholdsvis
17.500 og 17.000 points. Er der nogen, der har fået
flere points, vil vi gerne have en meddelelse her
om; der kan sikkert gå nogen tid, inden det offi
cielle resultat foreligger.
Til de kortfattede kommentarer i sidste nummer
af OZ bør endnu føjes et par bemærkninger:
Der er to indretninger, som vistnok alle OZ stns
mangler,
nemlig
en
indikator
for
overmodulation
samt et splatterfilter. Dermed være ikke sagt, at
OZ stns i særlig grad gjorde indtryk af at forår
sage splatter-QRM. Men det var der derimod visse
udenlandske stationer, der gjorde, og vi burde fore
gå dem — og hverandre — med et godt eksempel.
Ingen af delene koster ret mange penge at lave,
så var det ikke en god idé at gøre noget ved den
sag?
Så var der VFO-problemet. Der var under testen
en enkelt station, der for frem og tilbage hen over
båndet, til betydelig gene for de andre deltagere,
og der bør advares mod at bruge en VFO på den
måde. En VFO kan være meget nyttig på 2 meter,
når det i en given situation gælder om at undgå
QRM for sig selv eller andre. Men idealet bør
være den standard, der efterhånden synes at være
blevet akcepteret over store dele af Europa — nem
lig at en veludstyret og velbetjent 2 meter station
benytter sig af een fast arbejdsfrekvens — en
hjemmefrekvens
eller
„Hausfrequenz“,
som
tysker
ne kalder det, og som man kun forlader i særlige
tilfælde, hvad enten det gælder om at undgå QRM
eller at kalde en DX stn. Fordelene ved denne ord
ning er indlysende: De til enhver tid i gang væ
rende
stationer
kan
umiddelbart
identificeres
på
grundlag af deres frekvens i forbindelse med beamretningen — tænk på, hvor megen tid vi sparer
under testerne, blot fordi vi er i stand til at iden
tificere deltagerne på deres frekvens.
Det kan lade sig gøre at bygge en brugbar VFO
til anvendelse på 2 meter; men det er som bekendt
ikke helt let. Hvor meget lettere (og billigere) er
det ikke at anskaffe sig et eller evt. to ekstra kry
staller, så man i nødsfald kan skifte frekvens. Mere
har man i hvert fald ikke brug for.
I øvrigt er det måske lidt af en overdrivelse at
sige, at idealet må være den nuværende standard.
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Endnu mere praktisk ville det være at have een
fælles kaldefrekvens — eller måske et stærkt be
grænset „kaldebånd“, f. eks. 50 Kc/s bredt — f. eks.
på 145 Mc, og som udelukkende anvendes til opkald
og svar på opkald. Såsnart QSO er etableret, skif
ter begge stationer til deres respektive „hjemmefrekvenser". — Men det bliver nok ikke helt let
at samles til enighed om en sådan plan; tanken for
udsætter jo bred tilslutning fra amatører i flere
lande.
Igen aktivitet på Bornholm!
Det er glædeligt at kunne meddele, at OZ4AJ
(Rønne) og OZ4HK (Aarsballe) nu er i gang på
2 meter. 4HK har stationen 140 meter over havet,
hvortil kommer antennemasten. 4HK beretter i øv
rigt, at der i nær fremtid kommer flere amatører
1 gang på Bornholm. Så lad os huske at dreje
beamerne den vej!
2 meter klubbens møde den 27/9
var særdeles velbesøgt. Man havde ventet en de
monstration af
Torotors nye
2
meter
converter,
men
desværre
udeblev
foredragsholderen,
hvilket
var synd for de ikke få udenbys amatører, der
havde indfundet sig netop for at overvære demon
strationen. — Heldigvis fik vi dog en god aften ud
af det alligevel, for der var jo de mange glim
rende resultater at drøfte, der var opnået i måne
dens løb.
2 meter klubbens næste møde
er fastsat til onsdag den 25. oktober. OZ1LC vil
demonstrere
sin
100-milliwatt
transistor-sender,
som
københavnske
amatører
allerede
kender
så
godt fra 2 meter båndet, og hvormed der er opnået
QSO over en afstand på over 100 km. Vi mødes i
lokalet på Sonofotv Radiofabrik, Gentoftegade 118,
kl. 20.00.
2. sjællandske mobile rally
afholdes søndag den 29. oktober. 2 meter stationer,
der fra deres hjemme-QTH ønsker at følge med i
begivenhederne, bedes lytte efter mobile stationer
mellem kl. 09.00 og kl. 13.00. De sidste timer af
ovennævnte tidsrum vil de mobile stns være i
gang fra en særlig udvalgt QTH. Om eftermiddagen
samles
deltagerne
i
restaurant
Herthadalen
ved
Lejre. Andre interesserede er velkomne. Vi regner
med at samles der kl. ca. 15.00.
Mogens Kunst, OZ5MK.

SjÆLLANDSMESTERSKABET I RÆVEJAGT
Helsingør afd. har hermed endnu en gang
fornøjelsen
at
indbyde
landets
rævejægere
til den årlige dyst om SM i rævejagt.
Jagten
foregår
på
det
sædvanlige
kort
A 3028 Hillerød (1:40.000) og startskuddet
lyder
søndag den 12. november kl. 08,30 prc.
på parkeringspladsen over for Fiskebæk Ho
tel. Der skal nedlægges tre ræve, og nær
mere regler vil blive givet umiddelbart inden
start. Tilmelding:
OZ8MX, Svend Larsen,
Gylfesvej 3, Helsingør, tlf. 2130 88 eft. kl 18.
Startgebyr: Kr. 10.
Vel mødt.
Ræveudvalget, Helsingør afdeling.
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FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afd. holder ved vintersæsonens begyndelse møde
hver
mandag
i
afdelingens
egne
lokaler,
Frederikssundsvej nr. 123 i kælderen, nedgang til ven
stre for Cafeteriet.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, C-harlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer. OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvardsvej 9,
2.
sal, Kbhvn. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega. Post-giro
59755.
Siden sidst:
Så er vi igang med vore ordinære møder. OZ7AQ
indledte med et langt og meget instruktivt fore
drag om måleteknik og måleinstrumenter, og af de
mange — der var 67 — der fulgte dette interessante
foredrag, var det glædeligt at se mange helt nye
folk, der for første gang var til stede ved vore
møder.
Morsekursus startede den 6. oktober, og kursus
er fuldt optaget. Vi har fået ny lærer, idet OZ3RU
har overtaget premierløjtnant Kjærs plads. OZ3RU
er som bekendt en meget dygtig CW-mand, og han
skal nok få lært kursusdeltagerne at mestre en
telegrafnøgle.
På grund af den meget store tilslutning og inter
esse for morsekursus forsøger vi for de mange, der
ikke kom med på første hold, at starte et nyt mor
sekursus. Vi må dog bede om omgående tilmelding
til OZ5RO på telefon ORdrup 7425.
Programmet:
Mandag den 16. oktober: Foredrag ved OZ6WL om
radar.
Mandag den 23. oktober: Generalforsamling. Husk
medlemskort
Mandag den 30. oktober: Klubaften.
Mandag den 6. november: Foredrag.
Mandag den 13. november: Klubaften.
Vy 73 de 9BA.
PS, Husk vi har møder hver mandag.
AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, tlf.
Su. 2991. Mødeaften hver torsdag kl. 19,30 Strand
lodsvej 17.
19. oktober: Klubaften.
26. oktober: Auktion.
2. november: Klubaften,
9. november: OZ9R, foredrag.
16. november: Klubaften.
23. november: TVI BCI, fri 2 meter TX.
Vy 73 de OZ2XU.

Den amatør,
der den 11-8-61 brugte mit kaldesignal, bedes ven
ligst lade være med det, idet jeg ikke kører 80
meter. Jeg er for øjeblikket i HB land, til andres
orientering.
Venligst OZ6OH, Ole Hasselbalch.

AARHUS
Afd. afholdt ordinær generalforsamling den 4. okt.
Der blev valgt ny bestyrelse med følgende sammen
sætning:
Formand: Cramer
Næstformand: 2LX.
Kasserer: 9QW.
Sekretær: 7JN.
Materielforvalter: 5AP.
Udenfor bestyrelsen:
Redaktør X-'QTC: 8XP.
QSL central: 2LM.
Ræveudvalg: 9WP.
Ræv: 3UR.
Program:
Tirsdag den 17. oktober kl. 20: Auktion. Grand,
Bruunsgade.
Søndag den 22. oktober: Skægejagt.
Mandag den 6. november kl, 20: Stort andespil,
mange fine gevinster. Husk denne aften skal lillemor
med. Det er på Grand, Bruunsgade.
Mandag den 13. november: Pointjagt.
Vi regner med, at medlemmerne slutter op om den
nye bestyrelse og kommer til arrangementene. Uden
bys amatører er også velkomne i Aarhus afd.
Afd. udsætter hermed en dusør på 25 kr. til den,
der skaffer afdr et egnet lokale.
73 7JN, Jens Erik.
Bornholm
Generalforsamling
afholdes
søndag
den
5.
nov.
kl. 14,30 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mødeaften den 1. og 3. onsdag i hver måned i
klubhuset kl. 20.
P.B.V. Vy 73 4KA.
AABENRAA
Når disse linier læses, har afdelingens udstilling
på ungdomshjemmet været afholdt. Der blev des
værre ikke tid til at bekendtgøre det i OZ sidste
gang, fordi vi ikke vidste den nøjagtige dato, der
altså blev den 1. oktober. På nuværende tidspunkt
kan der ikke oplyses yderligere om udstillingen.
Udførligt referat i næste OZ.
Rævejagtens
afslutning
markeres
også
ligesom
sidste år med en afslutningsfest, hvor der uddeles
præmier
og
arrangeres
forskellig
underholdning.
Til denne fest indbydes a l l e medlemmer af lokal
afdelingen, også ikke rævejægere. Festen afholdes
lørdag den 28. oktober kl. 19,30 på „Skyttegården"
i Aabenraa.
Sidste frist for tilmelding til festen er torsdag
den 26. oktober ved mødet. OZ5WK tager imod til
meldinger.
På gensyn ved møderne den 26. oktober og 9.
november på ungdomshjemmet samt selvfølgelig til
festen.
73 OZ5WK.
ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på
Hjertingvej kl. 20.
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Højtoftevej 8,
Esbjerg.
Programmet:
Onsdag den 18. oktober: Auktion. Ryd op der
hjemme og lad os få noget solgt. Du har måske lige
det, vi andre mangler — og omvendt.
Onsdag den 1. november: DX40 — OZ1HO beskri
ver og demonstrerer den populære sender.
Onsdag den 15. november: Standbølgemåling og
antenneimpedansmeter.
OZ6SB
fortæller
om
pro
blemerne og demonstrerer sit målegrej.

Kursus:
Teknisk kursus og morsekursus begyndte den 2.
oktober på Vestre skole. Eventuelle efternølere vil
sikkert stadig kunne følge med, hvis de kommer
straks.
Byggeaftenerne
starter
i
afdelingslokalerne
ons
dag den 25. oktober med en indledende forklaring
af OZ2BR.
Som emne for byggeaftenerne er foreløbig fast
sat en god modtager uden særlige dikkedarer, men
med lette muligheder for forbedringer efterhånden
som lysten og økonomien tillader det.
Vy 73 de OZ2BR.
LOLLAND -FALSTER
Septembermødet hos 3VH i Maribo havde samlet
17 amatører til en hyggelig aften. 3VH demonstre
rede sin 60 cm TV converter, og vi fik mange gode
70 cm tips med hjem.
Til oktobermødet i Nykøbing vil 2JE komme og
fortælle om sin tur til Jugoslavien. Han har nok en
del gode ideer med hjem dernede fra. Det bliver
på Baltic lørdag den 28. oktober kl. 19,30.
Teknisk kursus måtte opgives på grund af mang
lende tilslutning. Men morsekursus er i gang. Det
er hver onsdag i lokalet i Nykøbing fra kl. 19,30 til
kl. 20,30. Efter kursus er der alm. klubaften.
Vel mødt den 28.
73 OZ8NL.
HADERSLEV
Den 20. september holdt afdelingen generalfor
samling på Hotel Harmonien.
Som bestyrelse valgtes:
OZ5PG som formand.
OZ3ER som sekretær.
OZ4FA som kasserer.
Det blev besluttet at starte et morsekursus. Det
var glædeligt at se så mange nye denne gang, som
nu med stor interesse er i gang med at lære at
morse under OZ3ER’s ledelse. Vore Oldtimer’s var
ikke så talrige, det kan være, vi ser mere til dem
ved møderne i løbet af vinteren.
Program:
Hver onsdag aften morsekursus.
Onsdag den 25. oktober møde i lokale 13, Louiseskolen, Lemckesvej 2.
73 de OZ5PG.
HOLSTEBRO
Formand: OZ1CN, Claus L. Nielsen, Porsevej 1,
tlf. 336.
Mødested: Lokalet, Danmarksgade 1 (over gården)
Tirsdag den 7. nov. starter vi vintersæsonen, og
mødetider biiver fremover 1. og 3. tirsdag i måne
den. 1. tirsdag foredrag m. m., og 3. alm. klubaften.
Månedens arrangement:
Tirsdag den 7. november kl. 19,30: OZ5OF, inge
niør
Flensborg,
Horsens,
fortæller
om
transistor
teknik. Dette emne må vist interessere os alle, så
vi håber som sædvanlig at se alle vore medlemmer,
særlig old boys, og også udenbys OZ’s er velkomne.
73 de OZ2HS.
HOLBÆK
Vi har møde den 19. oktober kl. 20 på højskole
hjemmet
„Dannevirke",
Schmidtsvej.
Her
vil
vi
prøve at se på, hvad en transistor er. Vi vil først
og fremmest forklare om transistorens teori og lidt
om dens anvendelse i forstærkerkredsløb.
Så obs. mød op, og nye medlemmer er meget
velkomne.
Vy 73 OZ7OU.
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HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, Søren Chr. Hansen, Kragsvej
49, tlf. 2 15 67.
Næstformand: OZ9ER, Erling Nielsen, Strandpro
menaden 38.
Kasserer: OZ4GS, Svend S. Sørensen, Borgme
stervej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
Poul
E.
Berthelsen,
Mimersgade
5C,
tlf. 2 65 58.
OZ3SK, Egon Gadeberg, Læsøgade.
Siden sidst:
Med hensyn til teoriaften om mandagen har vi i
denne vinter i sinde at nå hele „Vejen til Sendetilladelsen“,
idet
vi
gennemgår
modtageren,
og
hvad der hører herunder på denne side nytår med
P. B. ved tavlen, og efter nytår går vi „i luften"
med OZ3SK, som vil behandle senderteori m. m.
Vi har nu fået et længe næret ønske opfyldt, idet
klubben har erhvervet sig en stor supermodtager
til vor station, som vi regner med snart at få i gang
igen.
OZ9ER vil som denne måneds arrangement for
tælle om og demonstrere denne modtager, efter at
han har efterset den og sat den i tip-top stand.
Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Teori med henblik
prøve.
Tirsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Onsdag kl. 20,15: Byggeaften for juniorer.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.

på

teknisk

Program:

Månedens arrangement:
Torsdag den 26 oktober kl. 20,15: Gennemgang af
vor nye stationsmodtager.
Poul Berthelsen.
NYBORG
Lokale: Møllevænget 3,
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget
Kasserer: OZ6OP, Erik Hansen, Svanedamsgade 16.
Sekretær: Jørgen Jensen, Ludvig Hansensvej 14B.

3.

Siden sidst:
Torsdag den 17. august afholdtes her i afdelingen
den
årlige
generalforsamling
med
følgende
dags
orden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskabet.
4. Valg af formand.
5. Valg af kasserer.
6. Valg af sekretær,
7. Eventuelt.
Formanden bød velkommen og bad om forslag til
en dirigent. OZ6OP blev valgt og gav ordet til for
manden, som aflagde beretning. Blandt andet kom
formanden ind på de mange foredrag, vi har haft
i sæsonens løb, der kan bl. a. nævnes vikling af
transformatorer,
bekæmpelse
af
TVI,
om
radio
bølgers
udbredelsesforhold,
om
rævemodtagere,
strømforsyninger,
stationsbetjening,
om
modtagere,
om antenner, transistorer og meget andet. Desuden
har der været afholdt en pakkefest samt en auk
tion og en fisketur. Formanden udtalte sin tak for
den gode tilslutning, der har været vist igennem
hele sæsonen. Beretningen blev godkendt. Kassere
ren fremlagde derefter regnskabet, som blev god
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kendt.
Under
punkt
4,
valg
af
formand,
blev
OZ4WR
eenstemmigt
genvalgt
som
formand.
OZ4WR takkede for valget. Som kasserer blev valgt
OZ6OP, og som sekretær blev Jørgen Jensen gen
valgt.
Under punkt 7: Eventuelt, foreslog OZ6OP at for
høje kontingentet. Der blev diskuteret frem og til
bage om forhøjelsen, men det blev dog vedtaget, at
det skulle forhøjes til 3,00 kr. Forhøjelsen begrun
des med udgifter til foredrag og anskaffelse af git
terdykmeter. Mødeaften er stadig torsdag. Det blev
besluttet at avertere i et lokalt blad for at forøge
tilgangen af nye medlemmer. Der vil hver torsdag
blive holdt morsekursus under ledelse af OZ1US
fra kl 19,30 til 20,30.
Vinterens program blev drøftet løseligt, men det
vil blive nærmere tilrettelagt af bestyrelsen. Afte
nen sluttede med kaffebord.
Torsdag den 21. september havde vi auktion. Der
blev udbudt mange ting, og som sædvanlig kunne
man erhverve sig mange gode ting til en billig pris.
Vi har i september solgt et amerikansk lotteri.
Kassereren kunne melde udsolgt i løbet af 2 møde
aftener. Præmien var en splinterny „Egel“ loddepjstol med indbygget lys skænket af OZ4AH, Allan
Hansen, Bornholm. Dette lotteri indbragte afdelin
gen 100 kr., der vil blive brugt til et påtænkt køb
af gitterdykmeter. Vi takker for den store interesse,
der blev vist for lotteriet.

Torsdag den 19. oktober kl, 19,30: Morsning og
høring. Alm. mødeaften.
Lørdag den 21. oktober kl. 19,30: „Den moderne
kortbølgemodtager".
Foredrag
af
OZ6NF
fra
Kø
benhavn. Spørgsmål under og efter foredraget mod
tages med tak af foredragsholderen, så skriv ned,
hvis du har noget på hjertet. Mødeprocenten må
være 100 ‘°/o til denne aften, thi så godt foredrag
må ingen svigte. Lad TV være i fred denne aften
og mød op!
Torsdag den 26. oktober kl. 19,30: Morsning og
høring. Alm. mødeaften.
Torsdag den 2. november kl. 20,00: Foredrag of
OZ7KV og OZ8LD. (Emne bekendtgøres senere).
Torsdag den 9. november kl. 19,30: Morsning og
høring. Alm. mødeaften.
Torsdag den 16. november kl. 19,30: Morsning og
høring. Alm. mødeaften.
Lørdag den 18. november kl. 19,30: Foredrag og
film af OZ5RO og OZ4AO fra København. OZ4AO
viser bl. a. film fra forskellige rævejagter. OZ5RO,
der er landssekretær for EDR, vil fortælle om EDR.
Vy 73 de OZ4WR,
NÆSTVED
Formand:
OZ8BO,
Arne
Christoffersen,
Herlufmagle.
Afd.
afholdt
generalforsamling
5.
september
på
Vieses Hotel. Formanden indledte med beretning,
og man gik derefter over til valg. 7HZ trådte til
bage som formand. Dette hverv blev overtaget af
8BO. Bestyrelsen ser nu således ud:
8BO, 4PP, 1KZ, 7HZ.
Under eventuelt drøftede man vinterens arbejde,
bl, a. teori- og morsekursus.
Generalforsamlingen
sluttede
med
kaffebord
og
kammeratligt
samvær.
Eventuel
tid
og
mødested
for kommende kursus vil blive givet mundtligt eller
skriftligt.
Vy 73 7HZ.

SILKEBORG
Formand: 1AG, Arild Petersen, Godthåbsvej 6.
Kasserer: 3NS, Søren Nedergård, Rønne Allé 17.
Afdelingen har arrangeret en foredragsaften på
Langhoffs Conditori torsdag den 2. november, hvor
50F, civilingeniør Ole Flensborg fra Arena i Hor
sens, kommer og fortæller os om transistorer.
Alle interesserede er velkomne, og her er en
chance for at få en masse at vide om et interessant
emne, fortalt af en mand som virkelig har forstand
på de dele.
Der er ved at komme godt skub i byggeaftenen
for juniorer. 7YH Finn har konstrueret en IVI, som
er en god begyndermodtager, så kom bare med
jeres grej fredag aften, så hjælper Finn jer med at
lave en mage til.
Vy 73 7796.
SORØ
Ved vor foredragsaften lørdag den 23. september,
hvor 2KP fortalte om foranstaltninger til bekæm
pelse af BCI og TVI, havde vi fint besøg, idet adkillige amatører var taget hertil for at høre noget
om dette interessante emne, og der var virkelig
også guldkorn at hente, idet 2KP jo altid er i stand
til at forklare tingene på en let forståelig måde.
Nu er det så meningen, at vi skal i gang med
vore ordinære kursusaftener, og vi samles tirsdag
den 10 oktober kl. 20, hvor vi så skal tale sammen
om tilrettelæggelsen, hvorefter det er meningen, at
vi starter tirsdag den 17. oktober, hvis fornøden til
slutning kan opnås. Der bliver formentlig kursus
i såvel morse som teknik, og adskillige har allerede
meldt sig.
Vy 73 OZ4NO.
VEJLE
Vi har i Vejle fået arrangeret et teknisk kursus
under
F.O.F.,
og
tilslutningen
er
ovenud.
Der
meldte sig 46. Der bliver også arrangeret morse
kursus under samme aftenskole med 3FF som lærer.
Afdelingen håber, at de nye kursister vil ind
melde sig i EDR. Vi mangler et mødelokale og
leder efter et med lys og lygte o. s. v. Hvis der er
nogen, der har emner, er vi interesseret. Håber at
andre
afdelinger
vil
tage
vores
eksperiment
til
efterretning med hensyn til kursus i teknik og
morse under F.O.F,
Vy de 73 3FG.

8159 Ebbe Møller Jensen, Møllehusvej 45, Roskilde.
8160 Curt Warming, Hvidtjørnevej 2, Vanløse.
8161 Jørgen Østbjerg, Mosegårdsvej 107, Gentofte.
8162 N. E. Mikaelsen, Leifsgade 15, 4. th.,
København S.
8163 Ivan Helsinghoff Rasmussen, Svend Vonvedsvej 9, 1., København S.
8164 Preben Pettoletti, Tibirkevej 3, 1. th..
København N.
8165 Søren A. Nielsen, Statshospitalet, Nykøbing S,
8166 Steen Joost, Sdr. Boulevard 53, 2. th.,
København V.
8167 Hans Bøje Jensen, Fr. d. II’s hus, Sorø
Akademi, Sorø.
8168 S. E. Mortensen, Malmbjergsvej 6, Holte.
8169 John Koch, Slotsherrensvej 213, Vanløse.
8170 Kjeld Herrmann, Griffenfeldtsgade 3, 3.,
København N.
8171 Helge Lundgren Pedersen, Kastrupvej 117, 2.,
København S.
8172 Flemming Gydov, GI. Køgevej 731, Brøndby
Strand.
8173 H. V. Herkert Pedersen, Skolevej 21, Randers.
8174 Mogens Hønning, Spidslodden 11, 1. th.,
Kastrup.
8175 OS Knud Nielsen, Signalværkstedet, FSN. Ål
borg, Nørresundby.
8176 Poul Dehn, Sandvig, Mern.
8177 Ole K. Lassen, Knudrisgade 20, 2., Århus.
8178 Anders Thostrup, Kystvej 9, Frederikshavn.
8179 Oluf Steffensen, Voldby.
8180 Dennis Olsen, Bjerringbrovej 119, Brønshøj.
8181 Ole Kiilerich, Adelgadq.,51, København K.
8182 Preben Jørgensen, Ved Voldgraven 10,
Brønshøj.
8183 Holger Normann Nielsen, Nyrup.
8184 Jens Holger Madsen, Åvænget 6, Holstebro.
8185 U. Rosenkilde, Dublinvej 25, København S.
8186 OZ6YL fru Grethe Hansen, Højtoftevej 8,
Esbjerg.
8187 Erik Hjelm-Hansen, Jeppes Allé 11,
København NV.
8188 Flemming Olsen, Holmevej 46, Søborg.
8189 Kaj Mortensen, Løgstrup bageri, Løgstrup.
8190 Hugo Bøgh, Fredensgade 7, Årup.
8191 Benny B. Jørgensen, Ærtemarken 56, st..
Søborg,
8192 Bo Thierry, Elbækvej 7, Risskov.
8193 Ino Aa. Petersen, Jernbaneallé 5 A3, Vanløse.
Atter medlem.
358 OZ2NF Fred. Jessen, Ruderdalsvej 54 A,
Holte.
1166 OZ7KC Orla Routhe, Himmerlandsgade 17, 2.,
Ålborg.
3221 Peter Jeppesen, Birkevej 8, Årup.

NYE MEDLEMMER
8148 Erik Arnhardt, Glentevej 8, Haslev.
8149 Jens Birk, Lægdsgård, Ikast.
8150 Kurt Guldbæk Sørensen, Engvejen, Vinderup.
8151 Erik Palsbo, Fynsvej 16, Ørholm, Lyngby.
8152 Knud Kjeldgaard, Baldersvej 4, Helsingør.
8153 Finn Plougager, Tukshøjen 4, Herlev.
8154 Erik W. Volcker, Nørregade 51, Vejen.
8155 Svend Ajstrup, Emdrupborg kollegiet,
Emdrupvej 101, København NV.
8156 FKE 491316 Kaj L. Madsen, 2 ESK, Rekrut
skolen „Sjælland", Ballerup.
8157 Volmer Romme, Grønlundsallé 63, Vanløse.
8158 Henning Aurdal, Kobbelvænget 24, Brønshøj.

QTH.RUBRIKKEN
998 OZ2PA, H. A. Danielsen, Berners Vænge 9, 2.
tv., Hvidovre, lokal.
1442 OZ6Q, Helmer Steen-Jensen, Solvænge 5,
Vodskov, ex Præstbro.
2590 OZ9SN, Sv. Nielsen, Hvidovregade 6, 2.,
Hvidovre, ex København V.
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3476 Vagn Frandsen, Olfert Fischersgade 26, st.,
København K, ex København S.
3489 OZ7KK, K. Kirkeby, Villavej, Hammerum, ex
Herning.
4758 OZ9JH, Bent J. Horsager, Fengersallé 13,
Bramminge, ex Redsted M.
4765 OZ7BG, Erik Størner, Taxvej 4, Bagsværd,
ex Søborg.
5075 OZ3SK, Egon Gadeberg, Spedalsø 37, Horsens,
lokal.
5254 J. Heine Jensen, Hjort Lorenzensvej 19,
Haderslev, ex Egernsund.
5358 OZ6PX,Helge Clausen, Sneslev Overdrev,
Fuglebjerg, ex Rødby.
5700 OZ4TP, Tage Poulsen, Mørkhøjvej 138 B, 1.,
Herlev, ex Brønshøj.
6068 Erik Astrup Jensen, Hagerupsø, Ølstykke, ex.
København S.
6076 OZ2EF, Eli Foldberg, St. Petersgade 12,
Slagelse, lokal.
6110 OZ6FO, Fin Olsen, Margrethevej 9, Hillerød,
lokal.
6240 Ove Hansen, Fælledvej 16, Horsens, ex Århus.
6275 H. Bechmann Stok, Jernbaneallé 94, 2. tv.,
Vanløse, lokal.
6667 OZ5EV, I. Vibæk, Nærum Hovedgade 95, 1.
th., Nærum, ex Virum.
6705 Sv. Guldberg Hansen, Jac. Appels Allé 50, 1.,
Kastrup ex soldat.
6756 OZ7HX, M. Lynge Petersen, Østergade 3, 1.
tv., Struer, ex. Soldat.
6972 Arne Johansen, Røndevej 21, Ølsemagle,
Køge, ex Nordborg.
6996 Poul Christensen, Neder Donnerup skole,
Give, ex Herb.org.
7005 OZ2RT, Robert C. Thomsen, Møllervej 25,
Nyborg, ex Gedser.
7035 J. Slottved, Storedal 18, Kastrup, ex Køben
havn S.
7036 Preben Findalen, Dybmose, Årup, ex Hjallese.
7122 B. Haulund Christensen, Storegade 16, Skjern,
ex Tarm.
7314 OZ3PH, Thorkild Clausen, Fortevej 30, Ris
skov, ex Bagsværd.
7342 E. Thisted Kristensen, Kr. Kielbergsvej 7,
Skanderborg, ex Løgstør.
7438 C. Pedersen, Holbækvej 162, Roskilde, ex
Anholt havn.
7583 Henning Jacobsen, Valby vej 38, Tåstrup,
lokal.
7697 Peter Engholm, Moltkesvej 35, København F,
ex Åbenrå.
7703 Erling Frederiksen, GI. Struervej 22, 1.,
Holstebro, lokal.
7776 Jan Velschow, Flyvedetach. 503, Segen, Års
balle, Rønne, ex Hellerup.
7855 Henry Nielsen, Grønnegade 2, Jelling, ex
Løsning.
7883 Bent Lynggård, Hvidbjerg, ex soldat.
7999 Bent Petersen, Langelandsgade 21, Horsens,
ex Jordrup.
8027 U. Buchwald Mortensen, Ryesgade 59, 2. tv.,
København Ø, ex Jyderup.
8047 V. Petersen, Anemonevej 6, Helsingør, ex
Kvistgård.
8062 J. Erling Tingskov, Ørkildsgade 44, Svend
borg, ex Lemvig.
8080 Arne Jensen, Nordre Ringvej 11, Vejens,
lokal.
8094 Knud Minke, Nørreport 1, Åbenrå, lokal.
8118 E. Rasmussen, Frølunde, Korsør, ex Svaneke.
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OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, tlf. 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
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 Størner, 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. 8136 06.
OZ6RL, XJ. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge.
OZ5LD, Leo Dam, Hald Ege, Viborg.
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, (aften) 7552.
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 14. oktober 1961.
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