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Parasitterne
Af OZ7AQ.

Kan du se P&T lige i øjnene og med fast 
stemme sige at din TX er garanteret fri for 
parasitter? Hvis dit blik flakker blot den 
mindste smule, må du hellere straks læse 
denne artikel, som vi har fundet i CQ, januar 
61, og selv broderet lidt videre på.

Nøgleklik, T3-rapporter, forvrænget modu
lation, falske bærebølger, splatter og mærke
lig opførsel af senderen er alt sammen tyde
lige tegn på parasitiske svingninger. Parasit
ter er uønskede svingninger, som opstår i en 
forstærker, og de kan enten være der hele 
tiden eller kun i en del af perioden for det 
ønskede signal. De kan endda være så fejge, 
at de kun viser sig, når det rigtige signal er 
væk. I så fald giver de sig måske kun til 
kende som nøgleklik ved bestemte indstillin
ger.

For at parasitten kan eksistere, kræves en 
resonanskreds, en tilbagekoblingsvej og en 
tilbagekoblingsimpedans fælles for forstær
kerens ind- og udgang, som antydet i fig. 1. 
Hvis blot een af disse ting forsvinder, dør 
parasitten.

I de mere almindelige oscillatorer indgår 
tilbagekoblingsimpedansen sædvanligvis i den 
afstemte kreds, men parasitiske oscillatorer 
er næsten altid afstemt-gitter-afstemt-anode 
typen (TPTG), hvor det eventuelle skærmgit
ter meget vel kan optræde som oscillator
anode.

Svingningerne kommer i gang, når tilstræk
kelig meget af forstærkerens udgangseffekt 
finder tilbage til indgangen. Når det sker, har 
vi følgende måder til at stoppe svingningerne 
på:
1. Neutrodynstabilisering eller kompensation 

af tilbagekoblingsvejen med en anden med 
modsat fase.

2. Ødelæggelse af godheden Q af den parasi
tiske resonanskreds.

3. Nedsættelse af tilbagekoblingskapaciteten 
eller den induktive kobling.

4. Nedsættelse af forstærkningen ved alle fre
kvenser.

5. Afkobling af tilbagekoblingsimpedansen 
(særligt ved VHF).

F/q. 1 tilbage koblingsvej

\ Il i

Vore jagtvåben er en almindelig lille sig
nallampe, en modtager samt eventuelt et ab
sorptionsfrekvensmeter. Glimlampen er en af 
dem uden indbygget modstand, og den forsy
nes med en prøvepind af 2 mm kobertråd lod
det på midterkontakten. Gevindet omvikles 
med isolationsmateriale for at undgå den 
grimme lugt af svedne gulerødder. Absorp- 
tionsmeteret kan også være et gitterdykmeter 
med anodespændingen afbrudt.

Så går vi på jagt.
Før vi begynder at flå senderen fra hinan

den, skal vi lige foretage en lille prøve. Hvis 
det kan lade sig gøre, nedsætter vi anode
spændingen — en stor modstand i serie med 
ensretteren er en god metode. Styringen fjer
nes, og den negative gitterforspænding ned
sættes, til røret trækker en anodestrøm sva
rende til omkring halvdelen af maksimalt 
anodetab. Dette skulle være nok til at lokke 
de allerfleste af parasitterne ud af busken. 
Hvis vilddyret skulle fare lige på os, er det 
godt at have den ene hånd på afbryderen, 
men det hele kan godt gå så hurtigt, at vi kun 
redder livet (rørets) ved at have en eller an
den automatisk sikkerhedsforanstaltning som
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f. eks. den omtalte strømbegrænsermodstand. 
Den allersidste prøve er vi nødt til at fore
tage uden sikerhedsnet, altså med fuld anode
spænding og maksimalt anodetab på røret.

Lidt parasitologi.
Parasitter kan forekomme indenfor et me

get bredt frekvensområde, og kuren afhænger 
i høj grad af, hvor vi finder dem. Vi starter 
derfor med vor bredbåndsindikator, glimlam- 
pen. Et klart, gulligt lys tæt ved glaskolben 
viser, at der er tale om langbølgesving (VLF). 
Frekvensen kan ligge i området omkring 50- 
200 kHz, og kører vi mellembølgeområdet 
igennem på BCL-spillen, skal vi nok høre en 
række forholdsvis stabile harmoniske.

Hvis forstærkeren „kan selv“ på eller nær
ved den normale arbejdsfrekvens — fænome
net hedder da snarere selvsving end parasit, 
men vi må hellere tage det hele med — vil 
anodestrømmen variere voldsomt ved afstem
ning af indgangs- og udgangskredsene. På 
stationsmodtageren vil vi høre en meget usta
bil bærebølge i eller udenfor det pågældende 
amatørbånd, og vi kan flytte den med sende
rens afstemning. Glimlampen vil lyse rødt 
eller lyserødt, og absorptionsmeteret vil vise 
HF på frekvensen.

Hvis tonen er dårlig ved nogle bestemte 
indstillinger, hvis der periodisk forekommer 
nøgleklik eller særlig ondartet TVI, hvis 
anodestrømsmeteret springer op og ned på 
uforklarlig måde, men signalet ellers er nor^ 
malt, og der ikke kan konstateres noget 
usædvanligt på modtageren, så må vi vende 
blikket opad mod VHF-området. Glimlam- 
pens lys er nu purpurfarvet og findes på 
elektroderne, men i visse tilfælde ser vi intet, 
fordi parasitterne forsvinder, når vi rører ved 
de kriminelle steder. Her må vi have fat på 
absorptionsmeteret, som nu gerne skulle dæk
ke frekvensområdet omkring 40—250 MHz.

På langbølger er punkterne A og B praktisk talt 
kortsluttet til stel. De parasitiske kredse består af 

C1L1 i gitteret og C2L2 i anoden.

VLF-parasitterne.
Langbølgeparasitterne er nok de letteste at 

kvæle. De skyldes så godt som altid, at man

har anvendt drosselspoler i både gitter og 
anode, og droslerne danner resonanskredse 
med hvad kapacitet, der nu monne være, se 
fig. 2. Kredsene er udæmpede, og har derfor 
et anseligt Q, så der skal ikke ret stor anode- 
gitterkapacitet til, for at røret svinger, hvis 
resonanserne ligger blot nogenlunde samme 
sted. Det mest nærliggende er at fjerne den 
ene drossel og evt. erstatte den med en mod
stand, men den kan også klares ved at vælge 
de to drosler forskellige, og så skal gitter
droslen have den mindste selvinduktion, så
ledes at dens frekvens bliver den højeste. 
Tænk på den type xtal-oscillator, hvor kry
stallet ligger mellem gitter og katode, og 
hvor der findes en afstemningskreds i ano
den. Det er netop en TPTG oscillator, og den 
går meget pludseligt ud af sving, når anoden 
afstemmes til en lavere frekvens end xtallet. 
Drejes mod højere frekvens, svinger den me
get langt ud.

Fig. 3 viser en metode til at kvæle lang
bølgeparasitter, der går ud på at ødelægge 
Q af den ene eller begge kredse. Når mod
standen er i serie med droslen, skal den være 
så stor som mulig, og er den lagt i parellel, 
skal den være lille. Hvor lille den kan gøres, 
afhænger af, hvor megen effekt der er at 
spilde af, og hvor mange watt modstanden 
kan tåle. Man kan begynde med 100 kohm 
og formindske den, til trinet er stabilt eller 
modstanden varmer for meget.

løvrigt må man hellere med det samme se 
efter, om alle afkoblinger og afstemnings
kondensatorer nu også er lagt til stel i ét 
punkt for hvert trin for sig.

A: Modstanden skal være lavohms, men så stor som 
mulig. B: Modstanden skal være højohms, men jo 

mindre des bedre.

Selvsving.
Med selvsving mener vi den slags parasit

ter, der muntrer sig på selve arbejdsfrekven
sen eller der i nærheden. Under afstemning 
af senderen farer de frem og tilbage over 
båndet — og udenfor, hvilket P & T nok skal 
vide at vurdere efter fortjeneste! Sommetider 
forsvinder de, når styringen til røret er til
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strækkelig kraftig, idet forstærkningen da 
bliver mindre. Når man så nøgler eller modu
lerer, stikker de hovedet frem som klik eller 
forvrængning og splatter.

Neutrodynstabilisering er nødvendig, men 
ikke altid nok. Hvis stabiliseringen ikke vil 
lykkes, må man prøve at dreje spolerne, så 
de står vinkelret på hinanden, eller man må 
lave en skærm mellem gitter- og anodekred
sene. Afkoblingskondensatorerne må gås 
efter; eventuelt må glimmerkondensatorer 
udskiftes med keramiske — glimmerblokke 
er ret ofte væsentlig dårligere end deres 
rygte. Prøv at afkoble begge sider af gløde
tråden og se efter, at neutrodynkondensato- 
rens tilledninger er tilstrækkelig korte og 
svære.

VHF-parasitter.
Disse er de vanskeligste at få bugt med, 

men selvfølgelig kan det lade sig gøre.

På disse høje frekvenser, i gamle dage kal
det ultrakorte bølger, har selv ret korte til
ledninger til røret fra afstemningskredsene 
tilstrækkelig selvinduktion til at danne reso
nanskredse af stor godhed med rør- og spred
ningskapaciteter. Fig. 4 illustrerer dette. Fig. 
5 viser et særlig skummelt tilfælde, hvor en 
jordet gitterforstærker fødes fra styresende
ren over et stykke coax-kabel, som virker 
som en særdeles effektiv resonanskreds på 
den frekvens, hvor den elektriske længde er 
en kvart bølgelængde.

Fig-5

Koaxkablet er næsten kortsluttet i den venstre 
ende, således at katoden „ser“ en høj impedans på 
den frekvens, hvor kablet har en elektrisk længde 
på en kvart bølgelængde. Q’et af denne kreds kan 
ødelægges ved at shunte DR med en lavohms mod

stand.

En af de simpleste og bedste måder at 
stoppe uvæsenet på er at gøre kredsens re
sonansfrekvens så høj, at røret ikke kan 
følge med. Det kan gøres ved at lægge en 
VHF-kortslutning i form af en lille (ca. 10 pF) 
luft- eller keramisk kondensator direkte mel
lem gitter og katode eller anode og katode. 
En anden måde er at ødelægge VHF-kred-

sens Q ved at indskyde en ren ohmsk mod
stand i den. 50—200 ohm indskudt direkte 
i gitteret er næsten altid effektivt, men der 
er tilfælde, hvor modstanden skal være større 
endnu. Da modstanden naturligvis har sam
me virkning på den ønskede arbejdsfrekvens, 
og her vil spise en god del af styreeffekten, 
må vi shunte den med en spole. Så kan vi 
nemlig opnå, at modstanden bliver effektiv 
på VHF, hvor denne spoles vekselstrøms
modstand er mange gange større end den 
ohmske modstand, mens spolen på den lavere 
arbejdsfrekvens kortslutter modstanden. 
Bedst er det nu alligevel, hvis vi har råd til 
at undvære spolen helt, hvad vi som regel 
kan i trin med lav effekt (i styresenderen). I 
visse tilfælde kan det iøvrigt være den ene
ste udvej.

Så vidt W1RAN i CQ. Det må dog nu være 
på sin plads at nævne muligheden af at kvæle 
parasitterne, allerede inden de bliver født! 
Når den nye sender er trådet færdig, og man 
begynder at lede efter en ledig stikkontakt, 
bør man lige stoppe et øjeblik. Find hellere 
gitterdykmeteret frem og slut det til i stedet. 
Prøv så at dykke på PA-rørets anodeledning 
— vi holder gerne et nyt 807 på, at der er 
mindst ét dyk omkring 100 MHz! Tag så en 
kulmodstand på ca. 50 ohm og sæt den ind i 
anodeledningen og dyk igen. Det kan godt 
være, at dykket ikke er helt væk, men det er 
nok ret svagt og bredt. Så mangler vi bare 
at lave en lille spole, der sættes over mod
standen; 1 mm kobbertråd, 5—10 mm diame
ter med en halv snes vdg. er udmærket at 
starte med. Så kan man pille vindinger af, 
en ad gangen, mens man dykker ind imel
lem. Det gælder om at gøre spolen så lille 
som muligt, uden at VHF-resonanserne duk
ker op igen. Så er vi klar til at sætte strøm 
på senderen. Helt sikker på at parasitterne 
holder sig væk, kan man nu ikke være, men 
der er gode muligheder derfor!

Ferrit-metoden.
Det bedste har vi gemt til sidst. Selv om 

ferritperlerne tilsyneladende endnu ikke er 
opfundet i W-land, behøver vi små, under
udviklede OZ-hamser jo ikke skamme os for 
at bruge disse fortrinlige parasitstoppere. Der 
står en del om dem i Kortbølgeamatørens 
Håndbog 1960, men det er jo ikke alle, der 
har nået at sikre sig denne og lige kan gå 
hen og slå op side 502, så en redegørelse her 
vil nok ikke være overflødig.

De ferritperler, der kan blive tale om at 
anvende, er Philips ferroxcube.

(Sluttes næste side).
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Hermed et diagram af det nøglesystem, jeg 
benytter i min TX.

V1 er nøglerøret fra 7BO’s elbug i HB60, 
men kan sandsynligvis erstattes af en kombi
nation af modstande. Ensretteren er også fra 
elbuggen, som er indbygget i TX’en. Når nøg
len sluttes, falder + spændingen på V1’s 
anode, hvorved strømmen gennem V2 og V3 
falder. Derved reduceres PA-rørets forspæn
ding (over de 5—10 k) fra - 37 til - 15 volt 
(i mit tilfælde; mpn der er store regulerings
muligheder med P1 og „5—10 k“). Anode
spændingen på V3 falder fra ca. 80 V til 0, 
og Vi’s anodespænding stiger fra 0 til - 40 
volt (modtagerblokering).

PA-rørets gitterforspænding har jeg gjort 
variabel for at undgå sus i lytteperioderne, 
ligesom det er en behagelighed at kunne re
gulere spændingen med et almindeligt trim- 
mepotmeter. Tegnformen kan tildels formes 
med C1.

Mellemtrinenes nøgling (evt. ose.) sker lige
ledes med gitterblokering over de 2X100 kΩ.  
Hvis disse rør arbejder med gitterstrøm, er 
det nødvendigt med dioderne D1 og D2 f. eks. 
OA81).

Spændingen på V1’s anode bruges til at blo
kere modtageren med og føres ind på AVC- 
ledningen eller på et modstandskompleks, som 
i anoden på V3 (i så fald kan de 22 kΩ spares).

Ved „X“ tilføres en smule HF på sendefre
kvensen, det bruges til indtuning på CW- og 
ESB-statiorer (beat afbrudt, — evt. blokeret 
sammen med HF-rør).

Med nøgle sluttet indreguleres Pi, til øn
skede Vgi på PA-røret, og P2 stilles til spæn
dingen 0 på punktet „y“.

Hvis man lader de X- 40 volt drive en LF- 
generator tilsluttet LF-delen i modtageren, 
får man en FB medhørstone.

Rør: f. eks. 2 stk. ECC82. *

Virkemåden er følgende: Når en ledning 
føres gennem perlens hul, svarer det til, at 
der indskydes en drosselspole med én vin
ding, viklet på en ferritring uden luftspalte. 
Da ringens permeabilitet er temmelig stor, 
får vi med kun én vinding alligevel en tem
melig mærkbar selvinduktion. På de lave fre
kvenser — signalet — er vekselstrømsmod
standen uden betydning, men da denne jo 
vokser med frekvensen, bliver den af betyd
ning på VHF-området. Her er tabene i ferrit
ten store, hvilket svarer til tilstedeværelsen 
af en dæmpemodstand over spolen, således at 
vi får noget, der stærkt minder om den mere 
gængse parasitstopper, der er beskrevet i det 
foregående. Imidlertid har ferritperlen jo den 
fordel, at den er mindre, billigere og lettere

at montere, samt at den er praktisk talt ufor
gængelig. Endelig kan virkningen „doseres" 
ved at sætte flere eller færre efter hinanden.

Til PA-rørets anodeledning (og til afkob
ling af net- og glødeledninger) er de små per
ler, der kan tage 1 mm tråd, nok for små. 
Ferritantennestave kan imidlertid fås som 
rør i forskellige længder, og det er ikke sær
lig vanskeligt at dele en stav i mindre styk
ker.

Ferritperlerne er naturligvis ligeså virk
somme overfor harmoniske af sendefrekven
sen som overfor parasitter, så mon ikke det 
var en god idé at prøve at fjerne TVI ved at 
stikke i hvert fald doblertrin og driver en 
ferritperle i anode og gitter og PA-røret i 
hvert fald en i gitteret? *
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Hvordan trimmes AM-modtageren?
Af OZ3AZ, Arne Bech Jensen*)

Det at trimme en modtager står vel for de 
fleste som noget, man helst skal overlade til 
fabrikkerne og radioreparatørerne; med andre 
ord: et mysterium, det ikke er alle og enhver 
beskåret at kunne løse!

Her er anvisningen på, hvordan det gøres, 
og det er i virkeligheden ikke så svært, bare 
man griber det rigtigt an.

Til selve trimningen kræves først og frem
mest en målesender. Ganske vist er det ikke 
alle, der er i besiddelse af en sådan, men 
mon ikke det er muligt at låne sig frem til 
en? Der er vel efterhånden mange af afdelin
gerne, der råder over en i deres instrument
park.

Dernæst kræves et voltmeter for veksel
spænding med et område på ca. 0—5 volt. Et 
almindeligt universalmeter er ganske udmær
ket; det behøver ikke have nogen høj indre 
modstand eller være særlig nøjagtigt, idet 
man kun skal trimme efter max. og min. 
udslag.

Af trimmeværktøj skal bruges nogle trim
menøgler af forskellig størrelse samt nogle 
skruetrækkere af plastik eller lign.

Målesenderen og modtageren tændes. Lad 
dem være tændt 5 min., før trimningen, for 
at de ikke skal flytte sig i frekvens under 
opvarmning.

Det første, man trimmer, er mellemfre
kvensen. Voltmeteret tilsluttes over højtta
leren, og målesenderen forbindes mellem 
chassis og gitter 1 på sidste MF-rør via en 
kondensator på omkring 100 pF. Se fig. 1 
(vær opmærksom på eventuel fase på chas
sis ved universalapparater).

Volumenkontrollen drejes på max. lyd
styrke; eventuelle tonekontroller i stilling lys. 
Målesenderen indstilles på den frekvens, der 
af fabrikken er opgivet som værende mellem
frekvensen. Det vil sandsynligvis være et 
sted mellem 440 og 460 kHz (undtagelsesvis 
110 kHz).

Målesenderen er moduleret med en fre
kvens, der f. eks. kan være 400 Hz. Denne 
tone skal man kunne høre i højttaleren ved 
den efterfølgende trimning, hvor man drejer 
på sidste båndfilters kerner i primær- og se
kundær-spolen til meteret over højttaleren 
viser max. udslag.

Pas på eventuelt fastvoksede kerner; de 
kan løsnes ved, at man varmer en skrue-

*) Kirkegårdsvej 7, 1., København S.

trækker (ved hjælp af loddekolben), hvor
efter den stikkes ned i kærven, og kernen 
drejes forsigtigt.

Når man har fået drejet kernerne ind, så 
de passer nogenlunde, drejes der ned for 
styrken på målesenderen, til meteret viser 
ca. 0,5 volt (ved 5 ohms udgang), ellers fås et 
„udtværet" max., og det er svært at trimme 
spolerne nøjagtigt.

Derefter flyttes målesenderen over på blan
dingsrørets gitter 1 (er der mere end ét MF- 
rør, trimmes de efter tur), båndfilteret i ano
den trimmes til max. (primær og sekundær). 
Husk at dreje ned for målesenderen, idet 
AVC’en ikke skal træde i funktion under 
trimningen.

Det må lige bemærkes, at en del modtagere 
er forsynet med en båndbreddeknap, der ved 
hjælp af et snoretræk el. lign. kan variere 
afstanden mellem spolerne i et båndfilter. 
Ved trimning skal afstanden mellem spoler
ne være størst. (Båndbreddeknappen i stil
ling smal el. selektiv).

Undertiden er båndbreddeknappen mær
ket som tonekontrol. Des bredere MF-kur- 
vens top er, jo mere diskant vil der slippe 
igennem.

Går modtageren i sving under trimningen, 
kan det være, at en afkoblingskondensator 
er afbrudt el. lign. Hvis der er anvendt rør 
med udvendig skærm, kan det være, den er 
afbrudt.

Når MF’en er trimmet, kan man gå videre 
til antenne- og oscillator-kredsene. Før man 
begynder selve trimningen, må man huske 
at se efter, om viseren går rigtigt ud til beg
ge sider af skalaen; den må f. eks. ikke stop
pe et stykke inde på skalaen i den ene ende 
og gå langt ud over kanten i den anden. Er
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den ret meget skæv, bør dette rettes inden 
trimningen, da det ellers kan være umuligt 
at få stationerne til at passe over hele ska
laen.

Da de fleste skalaer er mærkede i meter, 
er det nødvendigt, at man først regner bøl
gelængden om til frekvensen i kHz, dette 
sker efter formlen:

De frekvenser, der skal trimmes efter, lig
ger ikke helt ude i skalaens ender, men ca. 1 
cm inde. Det vil almindeligvis sige 200 og 550 
meter for MB.

Der er endnu en ting, der skal gøres, før 
trimningen kan påbegyndes. Man skal finde 
ud af hvilke spoler og trimmere, der hører til 
antenne og oscillatorkredsene for de forskel
lige områder.

Da de fleste spolecentraler er ret åbne, kan 
man blot dreje omskifteren hen på det om
råde, hvis spoler og trimmere man ønsker at 
finde. Går tilledningen fra spolen og trim
meren over omskifteren til blanderrørets git
ter 1 (via kondensator ca. 100 pF), er det an
tennekredsen, man har fat i. Oscillatorkred
sen går til triodedelen af blanderrøret. (Hvis 
der er anvendt en oktode, er det gitter 1 og 
2, der er ose. del).

Det er en hjælp at vide, at LB og MB-spo- 
lerne næsten altid er med kryds- eller løben
de krydsvikling, og at LB-spolen har flere 
vindinger end MB-spolen. KB-spolen har 
sædvanligvis kun ét lag vindinger af mas
siv tråd.

Trimning af ant.- og oscillatorkredse. C1 og L5 
er en sugekreds afstemt til mellemfrekvensen. Le 
er antennespole, C2 antennetrimmer, C3 og L7 er 
oscillatorens trimmer hhv. spole. A er omskifter
punkter —for oversigtens skyld er kun tegnet spo
ler og trimmere for eet område.

Når man har lokaliseret de forskellige spo
ler og trimmere, tegnes deres placering ned 
på et stykke papir.

Først nu kan vi gå i gang med den egent
lige trimning.

Modtageren stilles på LB, og volumen dre
jes helt op. Man trimmer i den lave ende 
først, det vil sige den ende af området med 
den laveste frekvens (drejekondensator på 
max.).

Viseren på modtageren og målesenderen 
stilles på samme frekvens (den laveste af de 
to frekvenser beregnet for pågældende om
råde), og LB-oscillatorspolen trimmes til 
meteret viser max. udslag, og tonen høres i 
højttaleren. Derefter trimmes LB-antenne- 
spolen (dette kan være ferroceptorspolen) i 
max., uden at apparaternes afstemning røres. 
Brug ikke for kraftigt signal.

Når det er gjort, drejes viseren ned i den 
anden ende, ud for den frekvens, man bereg
nede; målesenderen flyttes til samme fre
kvens, og LB osc.-trimmeren drejes til max. 
signal. Derefter LB ant. trimmeren til max. 
Dette gentages, til frekvenserne passer i beg
ge ender.

Modtageren stilles nu på MB, først ved den 
laveste af de beregnede frekvenser for dette 
område. Målesenderen stilles på samme fre
kvens, og MB ose.-spolen trimmes til max. 
Dernæst trimmes ant.-spolen til max. signal.

Modtageren og målesenderen drejes ned på 
den høje frekvens, og her trimmes osc.-trim
meren til max., dernæst på ant.-trimmeren 
til max. Dette gentages, til frekvenserne pas
ser i begge ender.

Så skal vi til KB-området; her skal man 
være opmærksom på spejlet, da det her vil 
ligge tæt ved det rigtige signal. Afstanden 
mellem spejl- og signal-frekvenserne er 2 X 
mellemfrekvensen.

På MB og LB ligger oscillatorfrekvensen 
højere end antennefrekvensen, det samme 
gælder også så godt som altid for KB; dog vil 
man en sjælden gang, hvor det er en KB 
modtager alene, komme ud for, at osc.-fre- 
kvensen ligger under ant.-frekvensen. Dette 
må man være opmærksom på ved trimningen 
af en sådan modtager.

Bortset fra hensyntagen til spejlet er trim
ningen af KB det samme som trimningen af 
de andre områder.

I den lave ende trimmes ose. spolen til det 
max., hvor der er mindst jern i spolen, og 
ved trimning af trimmeren i den høje ende 
til det max. hvor der er mindst kapacitet.

Ved trimning af en spole kan man få to 
max., der begge er rigtige. Nemlig når ker-
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ledes ESB frembringes, skulle der ikke være 
særlige problemer ved hosstående strømske
ma. Den øverste del er en komplet exciter 
med krystalfilter, og meget simplere kan det 
nok ikke gøres. De to nederste rør transpo
nerer 80 meter signalet til de øvrige bånd 
samt forstærker det op til et brugeligt ni
veau. Nederst til højre ses strømforsyningen 
til hele historien. Relæet starter senderen, 
når der tales i mikrofonen — bruger man 
højttaler, vil man nok udvide opstillingen 
med „anti-trip“, d. v. s. en spærreanordning, 
der forhindrer start af senderen, når der 
komme lyd ud af højttaleren.

Enkel ESB-sender (efter DJ3VI).
For de amatører, der kender lidt til, hvor

nen går lige meget ud på begge sider fra 
midten! Dette må dog ikke forveksles med et 
spejl.

De fleste modtagere er forsynede med en 
spærre- eller sugekreds (evt. begge dele) i 
antenneindgangen. Den sidder der for at 
spærre for signaler af samme frekvens som 
mellemfrekvensen.

Ved trimning af denne kreds skal man til
føre signalet fra målesenderen mellem anten
ne og jord og indstille målesenderen til mel
lemfrekvensen. Der skrues op for styrken, og 
kredsen trimmes til minimum signal i højt
taleren.

Til slut vokses alle spoler, og trimmerne 
lakkes.
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Når man har bygget sig en god modtager 
eller en ny, superstabil VFO, kommer det 
øjeblik, hvor skalaen skal kalibreres. Hvad 
så? — gitterdykmetre og den sædvanlige type 
målesender kan slet ikke være med i nøj
agtighed, når det gælder om at fastlægge 
båndgrænserne. En almindelig 100 kHz har
monisk generator løser heller ikke problemet 
fuldud, og kpmmercielle frekvensmetre som 
f. eks. BC 221 er ikke så lette at fremskaffe 
— og betale. Det i det følgende beskrevne 
apparat tilfredsstiller nok ikke alle krav, men 
det er let at bygge og få til at virke.

Princippet er ikke nyt, men til gengæld 
godt gennemprøvet i kommercielt udstyr og 
først beskrevet for amatører i QST1), og 
dernæst hele to gange i OZ2)3). Den sidste 
beskrivelse i OZ (sept. 54) er en oversættelse 
af artiklen i QST, der har tjent som model 
for det her beskrevne apparat, som i det 
væsentligste kun adskiller sig fra sit forbil
lede ved anvendelsen af transistorer i stedet 
for rør. Men til sagen.

For at kunne værdsætte det her anvendte 
systems fordele er det nødvendigt kort at 
repetere de øvrige gængse frekvensmåleres 
funktion. En 100 kHz harmonisk generator 
giver signaler fra sig, der kan høres i hvert 
fald i hele kortbølgeområdet, og som ligger 
med 100 kHz afstand. Dette er naturligvis 
nok til at markere båndgrænserne med al 
den nøjagtighed, man kan ønske, men der 
er jo noget langt mellem kalibreringspunk
terne. Dette kan afhjælpes med en multivi
brator, som f. eks. kan arbejde på 10 kHz, 
og som låses til 100 kHz krystaloscillatoren. 
Herved fås signaler over hele kortbølge
området for hver 10 kHz, hvilket nok vil 
dække de flestes krav om kalibreringspunk
ter. Mellemliggende frekvenser kan måles 
med en modtager med bred MF samt en kali
breret tonegenerator, hvilket dog i praksis 
er ret besværligt. Endvidere kan det volde 
vanskeligheder at identificere alle disse 
mange tætliggende frekvenser. For at få et

x )  QST maj 1949: Grammer, „The Additive Frequency 
Meter”.

2) OZ juni 1948: OZ7MP, „Mål frekvensen hurtigt og 
nøjagtigt”.

3) OZ september 1954: „Frekvensmåler”, oversat at 
OZ8PM.

En Frekvensmåler
Af OZ7AQ

fast „holdepunkt" bør der i sådan en 
frekvensmåler findes endnu en oscillator, der 
giver eet signal i hvert amatørbånd til at 
tælle 100 kHz punkter udfra. Så har man 
også efterhånden en særdeles anvendelig 
frekvenskalibrator, men om let og bekvem 
måling af en tilfældig frekvens kan der ikke 
blive tale.

En anden metode går ud på at anvende en 
superstabil og meget nøjagtigt kalibreret 
VFO, der f. eks. kan dække frekvensområdet 
2,5—5 MHz. De harmoniske herfra vil kunne 
bringes til nulstød med en hvilken som helst 
frekvens i kortbølgeområdet. Kalibreringen 
efterprøves ved hjælp af en krystaloscillator, 
hvis harmoniske støder med VFO’ens harmo
niske tilstrækkelig mange steder på skalaen, 
som er forsynet med en meget fin gradind
deling, hvorfra frekvensen fås via en tabel 
(f. eks. BC 221). Nøjagtigheden kan blive fuldt 
tilfredsstillende til de fleste formål, men må-
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lingerne tager lang tid, man tager let fejl, 
og apparatet egner sig ikke til fremstilling 
på amatørbasis. Så skal VFO’en da i hvert 
fald kun dække et snævert frekvensområde 
(80-meter båndet), men det indskrænker jo 
anvendelsesmulighederne.

I det her beskrevne apparat benyttes en 
100 kHz harmonisk generator samt en inter
polationsoscillator (VFO), hvis skala direkte 
angiver frekvensafstanden mellem den fre
kvens, der måles, og det nærmeste 100 kHz 
punkt. Denne VFO arbejder på en lav fre
kvens (350—400 kHz) og kan derfor ret let 
gøres temmelig frekvensstabil, og da man 
ikke udnytter dens harmoniske, men blot 
lægger dens frekvens til eller trækker den 
fra en harmonisk af den stabile 100 kHz 
oscillator, bibeholdes stabiliteten ved måling, 
og da skalaen kun dækker 50 kHz, kan den 
let kalibreres med den fornødne nøjagtighed.

Fig. 1 giver nøglen til forståelse af virke
måden, og denne forståelse er nødvendig for 
at kunne benytte frekvensmåleren rigtigt.

Fig. 1. Til forklaring af frekvensmålerens princip.

Ved en modulationsproces påtrykker vi 
hver af de 100 kHz harmoniske to sidefre
kvenser; alle andre modulationsprodukter 
samt harmoniske af VFO’en undertrykkes så 
meget, det er muligt. Med VFO’en indstillet 
til 370 kHz fås således sidefrekvenser til 100 
kHz oscillatorens 67’ harm. (6700 kHz) på 
6700 + 370 = 7070 kHz og 6700 - 370 = 6330 
kHz, se fig. 1. Da alle 100 kHz harmoniske 
får sådanne sidefrekvenser, vil vi få signaler 
på alle frekvenser, der „ender på“ 70 og 
30 kHz.

Indstiller vi VFO’en på 400 kHz, vil alle 
de nævnte sidefrekvenser komme til at 
„ende på“ 00, og vil således falde oveni 
krystaloscillatorens harmoniske. Ved indstil
ling til nulstød ved aflytning i modtageren 
får vi et kalibreringspunkt for VFO’en. Ind
stilles VFO’en til 350 kHz, vil alle sidefre
kvenserne „ende på“ 50. Dette betyder, at 
sidefrekvenserne vil falde sammen to og to, 
og ved at indstille til nulstød i modtageren 
får vi endnu et kalibreringspunkt for VFO’en. 
Det er indlysende, at VFO’en kun behøver 
at dække et område på 50 kHz, idet der i

ethvert 100 kHz-delområde altid vil findes 
to sidefrekvenser, hidrørende fra forskellige 
100 kHz harmoniske, og disse vil altid ligge 
lige langt fra det mellemliggende 50 kHz 
punkt. Skalaen får to kalibreringer, 0—50 
den ene vej og 50—100 kHz i modsat retning.

Frekvensmåling
Frekvensmåleren anvendes i forbindelse 

med en modtager, der indstilles på det signal, 
hvis frekvens man vil måle. Hvis modtagerens 
kalibrering ikke er nøjagtig nok til, at man 
kan se, hvilket 100 kHz delområde man be
finder sig i, må dette først afgøres. Hertil 
benyttes den indbyggede grovkalibrerings
oscillator, der i modellen arbejder på 7 MHz, 
men som til mange anvendelser bedre kunne 
have været valgt på en lavere frekvens, 
f. eks. 1 MHz. Med modtageren indstillet på 
den nærmeste harmoniske heraf, startes 100 
kHz oscillatoren alene, og man kan nu tælle 
sig frem til det interval, hvor signalet, der 
skal måles, ligger. Herefter startes VFO’en 
(100 kHz oscillatoren forbliver tilsluttet), og 
VFO’ens skala indstilles, så en af sidefre
kvenserne nulstøder med signalet. Hvis man 
ikke udfra modtagerkalibreringen nu kan 
afgøre, om signalet ligger over eller under 
100 kHz delområdets midtfrekvens (50 kHz- 
punktet), udfindes dette lettest ved at for
stemme modtageren f. eks. mod lavere fre-

Fig. 2. Blokskema af frekvensmåler.

kvens. Hvis VFO’en nu skal forstemmes mod 
højere frekvens (altså f. eks. fra 370 til 380 
kHz), skal vi aflæse på 0—50 skalaen, ellers 
på 50—100 skalaen. Dette fremgår af fig. 1 
— mere herom senere.

Blokskemaet fig. 2 viser funktionen. Blan
dingstrinet tilføres et kraftigt signal, hid
rørende fra en eller begge krystaloscillatorer, 
og bestående af korte pulser af en sådan 
beskaffenhed, at alle harmoniske såvidt mu
ligt er lige kraftige. Det er jo ikke særlig
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hensigtsmæssigt, at man får et drønende kraf
tigt signal på 80 meter, medens man skal lede 
nede i støjen efter 10-meter signalerne. Den 
harmoniske generator skal derfor udformes 
således, at de højeste harmoniske fremhæves 
på bekostning af de lavere.
VFO-signalet skal være rent, d.v.s. må ikke 
indeholde harmoniske, hvorfor der er ind
skudt et lavpasfilter mellem den og blan
dingstrinet. Det er vigtigt, at VFO-signalet 
tilføres blandingstrinet med en passende 
styrke. For kraftigt signal vil give uønskede 
blandingsprodukter og harmoniske af VFO’en, 
således at det, der kommer ud, bliver et 
ubrugeligt misk-mask af signaler, der farer 
op og ned mellem hinanden, når man stiller 
på VFO’en. Helt undgå falske signaler kan 
man ikke, men det skulle gerne blive sådan, 
at det rigtige er meget kraftigere end de 
falske og således let kan genkendes.

Modellen er udført for netdrift, og strøm
forsyningen indeholder en spændingsregula
tor med zenerdiode og transistor. Der er dog 
intet i vejen for at benytte tørbatterier, hvil
ket vil medføre en ikke uvæsentlig bespa
relse, men det er jo en behagelighed at være 
fri for at skulle holde øje med batteriets til
stand. Forbruget fra nettet er nogle få watt, 
og den resulterende opvarmning er ganske 
uden betydning for stabiliteten.

STRØMSKEMAET
Kredsløbet opdeles naturligt i „byggeklod

ser", der kan beskrives hver for sig, nogen
lunde efter blokskemaet fig. 2.

100 kHz oscillator
Det vil være naturligt at starte med at lave 

100 kHz oscillatoren og at få denne til at 
arbejde, før man går videre. Krystallet i 
modellen stammer fra en loranmodtager, men 
et hvilket som helst godt krystal kan selv
følgelig bruges, og skal man købe et, kan 
man jo ligeså godt tage det i en moderne 
udførelse, hvis dimensioner passer bedre til 
en transistoropstilling!

Oscillatoren arbejder i fælles emitter-kob- 
ling, se fig. 3. På grund af krystallets høje 
serieresonansmodstand (ca. 5 kohm) kan fæl
les basiskoblingen ikke bruges her. Spolen 
er viklet med 20 X 0,05 litze på en gammel 
tysk klokkekerne, som nok ikke er særlig 
gangbar, hvorfor vindingstallene ikke må 
tages for højtideligt, når anden kerne benyt
tes. Krystallets seriekondensator er en luft- 
trimmer, der benyttes til finjustering af fre-

Herover ses 100 kHz oscillatoren. Spolen er ind
kapslet i en 6-kantet aluminiumsdåse.

30vdg. 0-150-450vdg.

Fig. 3. 100 kHz krystaloscillator. For lettere at få 
oscillatoren til at svinge første gang, kan det yderst 
til venstre RC-led indskydes, som antydet (det er 
ikke nødvendigt at fjerne krystallet som anvist i 
teksten). Afstemningsspole: se tekst. Alle modstande 
er ½ W. Afstemningskondensatoren er keramisk, 

resten er Philips polyester, 125 V.

kvensen, medens resonanskredsen afstemmes 
til max. output og har mindre indflydelse på 
frekvensen.

Oscillatoren efterfølges af en emitterfølger, 
der har høj indgangsimpedans (belaster næ
sten ikke oscillatoren) og lav udgangsimpe
dans. Herved undgås tilbagevirkning på oscil
latoren.

Transistorerne er Philips OC45, men for
mentlig vil enhver anden HF-type kunne 
anvendes.

En så lavfrekvent krystaloscillator vil altid 
være nogen tid om at komme igang, og dette 
fænomen er særlig udpræget, når der anven
des transistorer. I modellen varer det 2—4 
sekunder fra spændingen tilsluttes, til der 
kommer output. På grund af krystallets høje 
Q tager det tid at bygge svingningerne op;
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det svingende krystal er i besiddelse af en 
del bevægelsesenergi, og da transistoren ikke 
kan levere ret megen effekt, skal det tage tid.

Fænomenet bevirker, at det kan være ret 
vanskeligt at få oscillatoren afstemt rigtigt 
første gang, den skal sættes i drift, og man 
bør derfor i førse omgang erstatte krystallet 
med en ohmsk modstand af nogenlunde sam
me størrelse som dettes seriemodstand. Når 
så oscillatoren arbejder og er trukket på 
plads på 100 kHz, indsættes krystallet igen. 
Nu foretages finafstemningen ved at justere 
seriekondensatoren til nulstød med Droit- 
wich på 200 kHz og afstemme med jern
kernen til størst output. Svingningstilbøje
ligheden aftager med faldende seriekapacitet, 
og man må sikre sig mod udfald af oscilla
toren ved at have tilstrækkelig kraftig til
bagekobling, til at seriekondensatoren kan 
tåle at blive drejet noget mere ud end nød
vendigt. På den anden side må svingninger
ne heller ikke være for kraftige, da det så 
går ud over stabiliteten.

7 MHz-oscillatoren
Som tidligere nævnt er frekvensen måske 

nok rigelig høj til en grovkalibreringsoscil
lator, men da krystallet forefandtes, var det 
naturligt at bringe det i anvendelse, og det 
giver jo en utvetydig markering af nedre 
båndgrænse for alle HF-bånd undtagen 80 m. 
1 eller 3,5 MHz var bedre, men iøvrigt be
høver man jo ikke absolut at bruge en fre
kvens, der ender på et helt antal 100 kHz, 
selvom dette —- som senere omtalt — med
fører visse fordele.

Oscillatoren er som vist på fig. 4, andre 
transistortyper end OC 171 vil sikkert kunne 
anvendes uden videre. Der er ikke nogen

justeringsmulighed for frekvensen, da der 
ikke er særlige fordele ved at trække den 
helt i nulstød med 100 kHz oscillatoren. 
Tværtimod, for stødtonen mellem de to kry
staloscillatorer er en god hjælp til at loka
lisere signalerne fra frekvensmåleren med i 
virvarret på amatørbåndene.

Output tages fra kollektoren via en lille 
kondensator.

VFO’en
Fig. 5 viser den variable oscillator med 

buffer og lavpasfilter. Modellens frekvens
område (350—400 kHz) er valgt udfra ønsket 
om at kunne anvende en forhåndenværende 
drejekondensator med en kapacitets-varia
tion på 70 pF samt en gammel, tysk klokke
kerne. Sidstnævnte blev viklet helt fuld med 
20-trådet litze, og med den resulterende selv
indution og 70 pF’s variation blev det laveste 
område af 50 kHz bredde det anførte. Med en 
større kondensator vil man med fordel kunne 
rykke området længere ned og tage den 
større stabilitet som gevinst.

Hvis man har adgang til en god oscillo- 
graf, kan man foretage et særdeles lærerigt 
eksperiment med denne oscillator. Se først 
på HF-spændingen over afstemningskonden
satoren og iagttag den smukke sinusform og 
flyt derefter til kollektoren og iagttag de 
kraftige kruseduller, der angiver stort ind
hold af harmoniske — værre, jo kraftigere 
oscillatoren svinger. Det skyldes falske re
sonanser i spolen og er ikke til at undgå, 
når der benyttes udtag. Det gælder altså 
om at få oscillatoren til at svinge så svagt 
som muligt, uden at man dog kan risikere, 
at den går ud af sving eller ikke vil starte. 
Det blev i modellen klaret med en modstand 
mellem emitter og tilbagekoblingsspole.

Til venstre ses nederst 
netafbryder, nettransfor
mer og 100 kHz krystal. 
Øverst 7 MHz oscillator 
og ensretter samt spæn
dingsreguleringskredsløb. 
De to hvide tingester 
yderst til venstre er lade
blokkene.

Fig. 4. 7 MHz krystaloscillator. Alle modstande er 
½ W. Hvis oscillatoren ikke vil svinge med de 

angivne komponentværdier, kan man prøve med en 
mindre blok i stedet for den på 1200 pF.
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Fig. 5. VFO’en. Modstanden mellem oscillatortran
sistorens emitter og tilbagekoblingsspolen skal have 
en sådan værdi, at oscillatoren lige netop svinger 
sikkert. Spolerne i lavpasfiltret vikles på Prahns 
kammerform nr. 5014 med 35 + 35 + 35 + 20 vdg. 
i fire kamre. Tråden er 0,14 mm emailleret, og der 
benyttes en ferrit-skruekerne nr. 509/2, der drejes 
helt ind. Justering af kernen er ikke nødvendig, 
L-værdien er ukritisk. Alle modstande er ½ W, og 

afkoblingsblokkene er 125 V polyester.

Til højre: Et kig ned i VFO’en. De to hvide 
Prdhn-spoler i baggrunden hører til lavpasfiltret.

Herunder: Apparatet set bagfra. På montagelisten 
ses de to OC 171, den foroven til højre er blande
ren. Nederst skimtes 100 kHz krystallet og til højre 
herfor udglatningsblokken, der af pladshensyn 
måtte anbringes i 100 kHz oscillatorens rum.

Fig. 6. Harmonisk generator og blandingstrin. 
Spolen L1 er ukritisk, den er hjemmeviklet på en 
alm. skruekerne, hvis gevind simpelthen bruges til 
at vikle i. Dioderne kan være, hvad man har 
liggende, f. eks. OA 81 eller tilsvarende. Alle mod
stande er ½ W, og blokkene på 33 nF er 125 V 
polyester. Øvrige blokke kan være keramiske. Mon
tagen bør udføres med kortest mulige ledninger.

Bufferen er en almindelig emitterkoblet 
forstærker, der ikke behøver at neutrodyn- 
stabiliseres, takket være den lave belast
ningsmodstand. Lavpasfiltret har to “kon- 
stant-k“ led med afskæringsfrekvens 500 
kHz, hvorved signalet renses for harmoniske. 
Transistorerne (Intermetall OC 390) var på 
lager og blev derfor benyttet, men man kan 
ligeså godt anvende andre HF-transistorer af 
OC 45-typen.

Indjusteringen af frekvensområdet kan nok 
volde visse vanskeligheder, hvis man ikke 
råder over andet frekvensmåleudstyr end et 
almindeligt gitterdykmeter, der. jo ikke går 
så langt ned i frekvens. Det letteste er nok 
at benytte en AM-radiofonimodtager, på 
hvilken VFO’ens 2’ harm. skal dække 700— 
800 kHz.Disse yderfrekvenser får man nøj
agtigt ved hjælp af 100 kHz oscillatoren. 
Kalibreringen af VFO’ens skala gemmes 
bedst til senere.

12



Harmonisk generator
Udgangsspændingen fra 100 kHz genera

toren har ikke noget særlig stort indhold af 
højere harmoniske, og tilføres derfor et par 
germaniumdioder over en lille spærrespole L1 
(se fig. 6), der skal forhindre de frembragte 
harmoniske i at løbe den gale vej. Drossel
spolen L2 tjener kun til at slutte kredsløbet 
for jævnstrøm. Det nu stærkt forvrængede 
100 kHz signal føres til basis af en OC 171, 
der kører i klasse C og derved yderligere 
bidrager til fremhævelse af høje harmoniske. 
Det signal, der går videre til emitteren på 
blandingstransistoren, består af korte, kraf
tige pulser.

7 MHz oscillatorens signal tilføres dioderne 
på samme sted, og får ligeledes et stort ind
hold af høje harmoniske.

Blandingstrinet virker dels som uafstemt 
HF-forstærker for de harmoniske af krystal
oscillatorerne, dels som modulator. VFO-sig
nalet tilføres på basis og modulerer herved 
HF-signalet. Output tages over en 50 ohms 
modstand og føres til en koaksialbøsning på 
apparatets forplade, se fig. 6.

Strømforsyning
Som nævnt kan man blot indbygge et 

6-volts tørbatteri og lade det være godt her
med, men efterhånden som batteriet ældes, 
vil spændingen falde, hvilket kan medføre 
frekvensændring af oscillatorerne. Det blev 
derfor besluttet at ofre en stabiliseret ens
retter på foretagendet, se fig. 7.

Nettransformeren er beregnet til at afgive 
6,3 V/0,5 A, og er således meget rigelig, 
hvilket indebærer den fordel, at kobbertabene 
bliver uden betydning. Den anvendte trans
former har endvidere flere primærudtag, 
hvoraf det højeste benyttes (240 V), hvor-

Fig 7. Stabiliseret strømforsyning. Ensretterdioderne 
er omtalt i OZ for august 61, side 230. Zenerdioden 
er af fabrikat „Intermetall“, men andre typer er 
ligeså gode. Transistoren er en Telefunken af ældre 
type. Funktionsomskifteren kan være en MEC med 
eet dæk og 2 X 5 stillinger, hvoraf kun de 4 er 
nødvendige — to af stillingerne på tegningen udfører 

samme funktion!

ved også jerntabene nedsættes til noget be
tydningsløst.

Ensretningen foretages med to siliciumdio
der, og der benyttes spændingsfordobling, 
hvorved spændingen over ladeblokkene bli
ver ca. 14 V.

Stabiliseringen kan enten udføres som 
serie- eller shuntregulering. Sidstnævnte 
blev valgt, fordi strømforsyningen da på 
simplest mulige måde bliver fuldstændig 
kortslutningssikker — man kommer let til 
at lave en kortslutning under eksperimen
terne!

Over zenerdioden ligger en konstant spæn
ding på 6,8 V, som tilføres basis på transi
storen. Spændingsfaldet mellem emitter og 
basis andrager ca. 0,2 V, når transistoren 
trækker strøm, og ændrer sig ikke meget, 
så mellem emitter og kollektor vil man have 
en ret godt stabiliseret spænding på meget 
nær 7,0 V. Når strømforsyningen er ubela
stet, trækker transistoren sin største strøm, 
der her andrager ca. 17 mA, og enhver tran
sistor, der kan tåle et kollektortab på 7 V 
Xl7 mA = 120 mW vil således kunne an
vendes (f. eks. OC 72 med kølefinne fast
spændt på chassiset).

Efterhånden, som der trækkes mere og 
mere strøm til en ydre belastning, aflastes 
transistoren, og når der aftages 17 mA, op
hører transistoren at lede, og stabiliseringen 
ophører ligeledes. Kortslutningsstrømmen 
andrager ca. 35 mA.

Da regulatoren ikke i sig selv virker til
strækkelig brumreducerende, er det nødven
digt med en elektrolytkondensator over ud
gangen.

I modellen viste det sig nødvendigt at 
shunte den ene diode med en kondensator 
(270 pF keram.) for at fjerne en art modula
tionsbrum.

MEKANISK OPBYGNING
Hele apparatet er opbygget i en SM-19 re

serverørskasse. Forpladen er forsænket ned i 
kassen, så alle knapper etc. samt den oprul
lede netledning kan være under det lukkede 
låg, der—tillige med låsetøjet—er bibeholdt. 
Apparatet er på denne måde særdeles vel
beskyttet under transport. Fire plasticfødder 
holder låsetøjet fri af bordet, så dette ikke 
beskadiges. Indersiden af låget kan passende 
forsynes med de fornødne oplysninger om 
apparatets brug — det er jo ikke altid, man 
kan huske alle detailler, og så slipper man 
jo også for længere udredninger, når andre 
skal benytte apparatet!

Kassens udvendige mål (uden låg) er: højde
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147 mm, bredde 151 mm og dybde 168 mm. 
Forpladen forsænkes ca. 26 mm bag forkan
ten.

På kassens to lodrette sider fastskrues to 
længder vinkelmessing, 10x10 mm, til fast
spænding af forpladen.

Et vandretliggende chassis deler kassens 
indre i to rum, der igen opdeles af mindre 
plader, således at de enkelte „byggeklodser" 
får hver sit rum, så vidt muligt. Afskærm
ning er dog kun af betydning for VFO’ens 
vedkommende, hvor det gælder om at holde 
oversvingningerne borte fra de andre kreds
løb.

Da ingen af de større komponenter i mo
dellen er gængse handelsvarer, er der ingen 
mening i at bringe chassistegninger, men til
strækkelige oplysninger skulle også nok kun
ne fås fra fotografierne, hvoraf det i øvrigt 
fremgår, at opbygningen i høj grad er be
stemt ved krystallernes voldsomme dimen
sioner!

Ved den elektriske montage er benyttet 
montagelister med pånittede loddeflige, 
hvorpå alle mindre komponenter er loddet.

Kalibrering
Når apparatet fungerer, og man har fået 

en brugelig styrke af interpolationssignaler
ne, uden at der er for mange og for kraftige 
falske signaler, er tiden inde til at tegne en 
skala til VFO’enf

Først bringes yderpunkterne af frekvens
området til at ligge passende, d. v. s. 5—10 % 
inde på skalaen fra de punkter, der svarer til 
0 og 180 graders drejning af kondensatoren. 
Yderenderne af en drejekondensators varia
tionsområde er nemlig som regel stærkt af
vigende fra det regelmæssige kapacitetsfor
løb, man har på det midterste stykke, og som 
vi skal se, lettes kalibreringen stærkt, når vi 
holder os til dette. Områdets yderværdier, 
der skal være 0 til 50 kHz på skalaen, leveres 
af frekvensmåleren selv, idet 0 svarer til 
sammenfald med en 100 kHz harmonisk og 
50 svarer til sammenfald af to „bevægelige" 
signaler. I begge tilfælde stilles til nulstød i 
modtageren, og punkterne kan afmærkes på 
skalaen.

10 kHz punkterne findes ved at nulstøde 
VFO’ens 10. harmoniske med 100 kHz signa
lerne i en modtager, der dækker 3500—4000 
kHz. Det ses, at området 350—400 kHz for 
VFO’en er særdeles praktisk, idet den 10. 
harm. heraf netop er et område, der findes 
på næsten alle amatørmodtagere! En ledning 
fra modtagerens antennebøsning forbindes 
til indgangen af lavpasfilteret i VFO’en via

en lille kondensator, og man vil nu sandsyn
ligvis kunne høre såvel VFO’ens 10. harmo
niske som signalerne fra 100 kHz oscillatoren. 
Tilbage er nu blot at stille til nulstød på fre
kvenserne 3600, 3700, 3800 og 3900 kHz og 
mærke punkterne af på skalaen.

5 kHz punkterne kan nu findes på tilsva
rende måde ved at indstille modtageren i 
området 7—8 MHz og 1 kHz punkterne ved 
indstilling i området 35—40 MHz. Da en 
modtager til sidstnævnte område ikke fandtes 
her på stationen, blev 1 kHz punkterne i ste
det opmærket ved simpelthen at dele 5 kHz 
stykkerne i fem lige store dele, hvilket giver 
fuldt tilstrækkelig nøjagtighed, selv om fre
kvensvariationen ikke skulle være helt li
neær, blot man ikke anvender de yderste 
dele af variationsområdet for kondensatoren 
som tidligere nævnt. I mange tilfælde vil det 
endda være tilstrækkeligt at kalibrere 10 
kHz punkterne og dele stykkerne der imel
lem i 10 dele.

0 på skalaen svarer til den VFO frekvens, 
der ender på 00 (her 400), d. v. s. kondensa
toren uddrejet. Hvis VFO’ens område vælges 
således, at frekvensen ender på 00 med fuldt 
inddrejet kondensator (f. eks. paa 300—350 
kHz), skal skalaen graderes den modsatte 
vej.

Anvendelse
Før nøjagtige målinger foretages, bør fre

kvensmåleren kontrolleres. 100 kHz oscilla
toren nulstødes med Droitwich på 200 kHz 
eller bedre med WWV på 10 eller 15 MHz. 
Herefter kontrolleres VFO-skalaens ende
punkter med 100 kHz oscillatoren. Mindre 
korrektioner foretages med en lille trimmer 
for skruetrækkerindstilling gennem et hul i 
forpladen. Hvis ældningsfænomener bevirker, 
at skalaen efterhånden ikke kan bringes til 
at passe i begge ender samtidig, vil dette 
kunne klares ved justering af oscillatorspo
len,' hvorfor denne bør være forsynet med 
variabel jernkerne.

For at kunne udnytte frekvensmåleren helt, 
er det nødvendigt at råde over en ret god 
modtager. Skal man måle frekvenser i nær
heden af skalaens yderpunkter, må modta
geren være ret selektiv, for at man kan skel
ne mellem de to nærliggende frekvenser, fre
kvensmåleren her afgiver.

Oprindelig var det planlagt at indbygge 
en LF-oscillator til at modulere signalerne 
med, så disse kunne blive let genkendelige. 
Dette viste sig imidlertid at være overflødigt, 
idet stødtonen mellem 7 MHz og 100 kHz 
oscillatorens harmoniske på samme frekvens
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Set og hørt . .

Rævejagt på 2 m er vist ukendt her i lan
det. Derimod synes det at være en populær 
sport i andre lande. Det svenske „Radio och 
Television" viser således en del udstyr til 2 
m rævejagt, bl. a. diagrammer og fotos af 
modtagere med rør og transistorer.

7CF.

En vældig udvikling synes at være i gang 
indenfor tunneldioderne. Et tunneldiode- 
blandingstrin kan i dag med de forholdsvis 
billige germaniumdioder "konstrueres med 
støjtal omkring 3 dB, selv op på mikrobølge
frekvenser. En tunneldiodeblander fra 440 
MHz til 30 MHz gav således et støjtal på 3,5 
dB ved ca. 5 dB forstærkning. Lave støjtal 
synes at være betinget af valg af en relativ 
høj lokaloscillatorspænding (225 mV) og lav 
forstærkning. Herved opnås samtidig, at op
stillingen bliver stabil overfor belastnings
variationer, hvilket jo normalt ikke er til
fældet, når man har med de negative mod
standsforstærkere at gøre.

(RCA Review, sept. 1961).
7CF.

En frekvensmåler . .

også giver tonemodulation af alle 100 kHz 
harmoniske. Frekvensmåleren kan således 
bruges til kalibrering af modtagere uden 
BFO.

Styrken af det afgivne signal lader sig ikke 
variere i modellen, hvilket kan være en 
ulempe. Sagen klares her på stationen ved 
hjælp af en udvendig attenuator, men er der 
plads, bør man bygge den ind.

7 MHz signalerne er temmelig kraftige, 100 
kHz signalerne noget svagere, svarende til 
omkring S8 fra 80 til 10 meter. Interpola
tionssignalerne er en hel del svagere end 
dette.

Der har ikke været lejlighed til at prøve 
frekvensmåleren på en 144 MHz modtager, 
men formentlig vil den også kunne bruges 
på dette bånd.

Den opnåelige nøjagtighed er afhængig af 
100 kHz oscillatorens frekvensstabilitet og 
justering samt af VFO-skalaens kalibrering 
og aflæsningsnøjagtighed. Udføres sidst
nævnte nogenlunde omhyggeligt, skulle en 
vilkårlig frekvens kunne måles med i hvert 
fald +- 100 Hz, hvilket turde være tilstræk
keligt til de allerfleste amatørformål.

Tips
Katodefølger.

For de amatører, der ikke vil lave for me
gen om i modtageren, har jeg lavet denne 
lille opstilling. Meningen med den er, at man 
skal kunne arbejde med sin mellemfrekvens 
uden at forstyrre mellemfrekvensforstærke
ren. Jeg har selv haft megen glæde af den, 
idet jeg direkte kan se modulationen på min 
„graf". Samtidig kan man tilslutte f. eks. en 
FM-detektor eller lade signalet gå ind i et 
110 kHz-filter el. lign. Røret er et ECC88, 
men et hvilket som helst rør kan bruges, 
bare man sørger for, at det kører i klasse A, 
ellers belaster det mellemfrekvenskredsen. 
Jeg tager også min AVC fra katodefølgeren. 
Gittertilledningerne mellem de 2 rør bør væ
re så korte som muligt. Har man almindelig 
diodedetektor, skal signalet tages fra anoden 
på sidste MF-rør.

OZ6OH.
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Gitter dykmeter for den fattige hams — 
Dette meter kan laves meget lille i format, 

da batterierne ikke fylder ret meget! Et tung- 
hørebatteri på 22½ volt er ikke så stort som 
en tændstikæske, og et stk. „Unite“ på 1½ 
volt fylder det samme! Afbryderen skal være 
dobbelt for rørets skyld.

OZ5U.



Begyndersiden
Erik og Old-Timer mødes igen, og denne gang

har Erik sin nybyggede modtager med.
— Nå Erik, fik du flytningen godt overstået?
— Ja, men radiomæssigt var det et dårligt bytte. 

Første sal og forbud mod antenner!
— Så deler du skæbne med utallige andre kort

bølgeamatører, der må bo i etageejendomme. Er 
der ikke et loft og en luftkanal, der kan føre feede- 
ren derop? Det er sjældent, sagen er helt håbløs!

— Det har jeg faktisk ikke fået undersøgt helt 
til bunds endnu, men her er altså i første omgang 
modtageren.

— Ja, så må vi nok hellere kigge lidt på den 
først. Jeg synes ikke, der er nogen spoler i den!

— Dem har jeg her. Jeg synes, du hellere måtte 
kigge lidt på dem, før jeg loddede dem ind! MF- 
spolerne har jeg viklet med litze efter dine anvis
ninger, men jeg mener at have hørt, at der skal en 
ganske særlig teknik til at afisolere enderne!

— Hvis du har fået fat på den rigtige type litze- 
tråd, er der ingen problemer, for så lodder man 
bare på enderne uden at afisolere først. Lad os 
prøve engang, nu tænder jeg loddekolben. I gamle 
dage måtte man afrense lakken ved glødning i en 
spritflamme, og det var noget, der krævede en del 
øvelse, hvis det skulle lykkes, men idag har vi den 
lodbare litze, hvor lak og omspinding simpelthen 
smelter bort ved varmen fra tinnet, som så let får 
kontakt med de tynde tråde. Så, nu er kolben 
varm, så kan vi prøve. Denne her tråd er vist ikke 
så god, men det går vist alligevel. Til den anden 
spole har du åbenbart brugt en anden slags litze, 
den kender jeg, og det er den rigtige. Den kan 
genkendes på den lyserøde nylonomspinding, og 
med den er det tilstrækkeligt at stikke den isole
rede trådende ind i loddeøskenens hul og lodde! 
Sådan, så har vi MF-spolerne i, og så kan vi lige
så godt prøve detektor- og LF-trin af med det 
samme. Det var nu meget praktisk, at vi fik lavet 
det LF-trin med den overtallige triodedel, for så 
kan vi bruge denne lille strømforsyning i stedet for 
din egen ensretter og LF-forstærker, som du jo 
ikke har taget med! Vi stikker et ECF 80 i og sæt
ter spændinger og hovedtelefon til. Så skal vi have 
et kraftigt signal; desværre er mit gitterdykmeter 
lånt ud, men jeg har en „resonansindikator", som 
jeg har bygget efter håndbogen fra 1944 — den før
ste, EDR udgav — og du kan tro, jeg har haft for
nøjelse af det lille instrument.

— Hvordan virker det i grunden?
— Det er såmænd bare en oscillator, der kobler 

til bøsningerne her over en lille kondensator, og 
over bøsningerne er forbundet et magisk øje. Når 
der hægtes en afstemt kreds på, giver øjet udslag 
ved resonans, og så har man jo kredsens resonans
frekvens. Nu kan vi bruge det som signalgenerator, 
når oscillatoren indstilles til de 1700 kHz, vi valgte 
til mellemfrekvens. Så trækker vi tilbagekoblin
gen an og drejer på jernkernen i L4. Her er et 
pift, så er vi på frekvensen — det ser minsandten 
ud til, at du har fået loddet det rigtigt sammen!

Når vi nu skal videre, må vi først sikre os, at 
HF-kredsene dækker de frekvensområder, de skal. 
Hvor har du oscillatorspolen?

— Jah, se den fik vi jo ikke snakket færdig om 
sidst, så den er ikke viklet endnu! Kondensatorerne 
C4, C5 og C6 er monteret, som du ser, og det er 
bare at lodde spolens to ender fast. Den variable, 
C6, er på 30 pF.
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hvilket igen giver Cvar = Co * 0,20 eller C0 = Cvar 
0,20 = 30/0,20 = 150 pF.

Nu kan vi finde spolens selvinduktion — kan du 
regne den ud, Erik?

— Vi skal bruge resonansformlen og indsætte 
værdier af frekvens og kapacitet, som hører sam
men, altså f. eks. C max = 150 + 30 = 180 pF og 
F min = 5100 kHz. Det giver ca. 5μH.

— Og så kan vi tage kurverne i oktober OZ 
side 321. Den øverste til venstre viser, at vi får 
5 μH med alle de vindinger, der kan være på form 
5013. Det er ganske vist med jernkerne, og den vil 
vi helst undgå, hvis det er muligt, men lad os nu 
bare vikle en spole så stor, den kan blive med een 
vinding i hver rille.

— Hvilken trådtykkelse skal vi så bruge? Skal 
man bruge 0,50E, som der står på kurverne, og 
hvad betyder 0,50E?

— Tallet 0,50 er tråddiameteren i mm, og E be
tyder emailleisolation. ES betyder tilsvarende 
emaille + silkeomspinding. Så længe tråden kan 
være i rillerne, er tykkelsen uden betydning for 
selvinduktionen, men en tykkere tråd vil give stør
re Q af spolen, og må derfor foretrækkes. Her er 
noget tråd, der passer, og så vikler vi lige formen 
fuld. Denne isolation kan vi ikke lodde på, så vi 
renser lige enderne med en kniv, før vi lodder. Så 
mangler vi bare at finde en passende parallel
kapacitet.

— Den skulle så være 150 pF, og der ligger alle
rede 2 stk. 200 pF i serie, hvilket bliver til 100 pF 
over kredsen. Der mangler altså 50 pF endnu.

—Ja, men spolen er nu ikke helt de 5 μH, den 
så skulle være, for vi har ikke puttet nogen jern
kerne i.

— Kan vi så ikke bare gøre det?
—Jo naturligvis, men det er bedre at undgå den, 

hvis vi kan, for den vil måske vise sig at være en 
kilde til frekvensustabilitet.

— Så skal vi vel have en større kondensator 
over?

— Ja, og det betyder så, at frekvensområdet bli
ver mindre, men det havde vi jo valgt rigeligt 
stort, så det har vi råd til. Vi kan prøve med en 
100 pF og se, hvad resonansindikatoren siger. Helt

hvor C0 er den faste bundkapacitet, og C var na
turligvis er den kapacitetsvariation, drejekonden- 
satoren giver. Så får vi:

Emax/Cmin kan vi også skrive på denne måde:

Oscillatorens frekvensområde må vi nok hellere 
vælge lidt større end det absolut nødvendige, det 
vil lette det hele senere. Lad os tage en margin på 
100 kHz til begge sider, så skal vi altså dække 
området 5100—5600 kHz, og vi får

— Så skal vi først finde ud af, hvilken parallel
kapacitet vi skal have over den variable for at 
kunne dække 5200—5500 kHz. Du husker nok, at 
forholdet mellem max. og min. kapacitet hænger 
sammen med min. og max. frekvens på denne 
måde:
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Da jeg læste OZ5MK’s artikel om krystal
ler, fik jeg lyst til at prøve mit 27,120 MHz 
krystal på 9,04 MHz. Jeg har lavet denne lille 
opstilling, der kører fortrinligt og meget sta
bilt. Afstemmer man kollektorkredsen til 
27,120 MHz svinger krystallet også fint. Det 
er en rar lille lokal oscillator, når man arbej
der med modtager enten for 2 meter eller 
fjernstyring. Transistoren er en OC171, men 
mange andre transistorer kan anvendes. 
Transistoren bruger 8 mA ved 4,5 V, når kry
stallet svinger, og 8,5 mA uden krystal.

L 9MHz 30 vindinger 0,1 mm cu, 6 mm spoleform, 

jernkerne.

C 10 pF trimmer.

L 27,12 MHz 15 vindinger, 15 mm luftspole, 2,5 mm

C 25 pF trimmer.

OZ6OH.

nøjagtigt kan vi ikke indstille frekvensområdet 
med denne, for dens egen kapacitet vil også komme 
over kredsen og trække området nedefter. Vi kan 
imidlertid se, at vi ligger meget nær det rigtige, og 
finjusteringen foretager vi så, når der er hul igen
nem modtageren.

— Så mangler vi vel bare forkredsen?
— Ja, nu prøver vi den med resonansindikatoren. 

Det var mærkeligt; der er kun et meget svagt og 
udtværet dyk på øjet. Åh, nu ser jeg hvorfor. Rø
ret sidder jo i, og der er glødespænding på!

  ???

— Jo ser du, rørets gitter-katodestrækning vir
ker som en diode, der dæmper kredsen meget kraf
tigt, og så ødelægges Q’et, og vi får næsten ingen 
indikation på øjet.

— Jamen hvordan får vi så nogensinde den an- 
tennfekreds til at virke ordentligt, for røret skal jo 
være der?

—• Når vi får anodespænding på røret, og der går 
anodestrøm, vil spændingsfaldet over katodemod
standen give en negativ gitterforspænding, og så er

+200V

Der er ikke megen grund til at undlade at be
nytte den overtallige triodedel af V2 som LF-for- 
stærker, således at man får en selvstændig mod
tager for hovedtelefon. En tilfældig ensretter, der 
kan give 25—30 mA ved ca. 200 volt samt 6,3 V/0,9 A 
er alt, hvad der behøves. Se iøvrigt diagrammet i 
OZ for september 1961 side 288. Komponentværdi
erne kommer på, når Erik og Old-Timer er færdige 
med at eksperimentere!

sagen i orden! Foreløbig afbryder vi bare gløde- 
spændingen, og lader røret køle af. Se så, nu får 
vi fin indikation, og vi kan nu se, at vi kan afstem
me kredsen til både 3,5 og 7 MHz. Så skal vi til at 
se, om modtageren kan spille!

— Det kan den nok ikke!
— Hvorfor dog ikke, du har vel nøje kontrolleret 

alle forbindelser, inden du tog den herover! Nu 
sætter jeg spænding på med begge rør i, og så ser 
vi, hvad der sker! Tilbagekoblingen sætter vi lige 
over svingningsgrænsen, vi skal også lige have an
tenne og jord på, og så er der sandelig noget, at 
høre! Blandingsrørets anodekreds trimmer vi lige 
efter til størst styrke, og så prøver vi forskellige 
stillinger af antennetrimmeren, til vi får størst 
styrke, når forkredsen afstemmes. Næ, nu skal du 
da virkelig selv have lov at lytte!

— Jeg er forbløffet over, så hurtigt det gik at få 
den til at spille — ved at gå systematisk frem. Jeg 
havde forestillet mig noget i retning af at sidde og 
dreje på alle indstillingerne, til der kom noget 
igennem! .

— Ja, systematik er absolut nødvendig, hvis det 
hele skal nytte noget. Men lad os engang prøve, 
om den også kan på 40 m, det her er 80 m. Du skal 
bare dreje forkredskondensatoren helt ud.

— Her er masser af radiofonistationer. Det er 
sandelig en nem måde at skifte bånd på, bare at 
dreje på kondensatoren!

—-Ja Erik, men nu begynder den vanskeligste del 
af arbejdet, nemlig at få alle kredsløb til at yde 
deres ydérste, så vi kan få en ordentlig følsomhed. 
Vi skal kontrollere, at oscillatoren svinger stabilt 
og med den rigtige styrke, så blandingsstejlheden 
er størst mulig, således at blandingsrøret yder den 
størst mulige forstærkning, og de to MF-kredse 
skal kobles sammen, så følsomheden bliver størst 
mulig, uden at detektoren dæmpes for meget. Det 
skal vi kigge på næste gang, for det er blevet lidt 
sent i aften, men jeg synes, vi er nået et godt styk
ke frem!

— Det synes jeg også. Tak for i aften og på gen
syn!

(Fortsættes).
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Den korteste vej  mellem 2 punkter  
er den l ige l inie

Af OZ5NU, Niels Mortensen.

Som stationsmodtager bruger nybegynderen som 
oftest en måske lidt ombygget BCL-spille, hvilket 
også, i hvert fald i starten, kan være godt nok, 
men som ikke i det lange løb er nogen god løsning. 
Hurtigt vil spørgsmålet melde sig m. h. t. at bygge 
en ny modtager, og selvfølgelig helst noget af det 
helt store, og så er det endnu engang således, at 
„fra naturens hånd“ er nybegynderen tilbøjelig til 
at bruge et gammelt chassis fra en ophugning til 
sin nybygning, og således faktisk træder videre i 
samme spor — desværre!

En sådan løsning kan også, selv om det vil give 
en og anden unødige vanskeligheder, bruges, men 
det var jo det helt store, vi ville lave, og så gør vi 
et par modne overvejelser, inden vi går igang, for 
når chassiset først er skåret, så er der faktisk ingen 
vej tilbage.

Fig. 1. 
Almindelig form 
for BCL-spille. 
Pilene angiver 
signalets gang.

Fig. 2 
Værre tilfælde 
på BCL-spille.

Fig. 3.
To sammenkoblede chassiser. Ikke at foretrække — 
kobling mellem ind- og udgang og trinene imellem!

Hvis man ser på fig. 1, vil man se en opstilling, 
der er og har været meget brugt i industrien. Fig. 2 
er endnu værre, og er dog ikke det værste, der er 
set. I fig. 3 antager man 2 chassiser lagt ved siden

af hinanden, hvilket heller ikke er nogen god løs
ning. På fig. 1, 2, 3 ser man ved pilene angivet sig
nalets gang, de uønskede koblingsmuligheder, som 
kunne være, er ikke angivet, for der er uanede 
muligheder.

Uønskede koblinger kan være drilagtige og 
mærkværdige — således kan f. eks. nævnes, at gi 
og anodeledninger skal holdes så adskilt som vel 
muligt, hvilket næsten falder af sig selv ved rør
terminalernes placering i rørbunden — det er også 
kendt, at f. eks. en blokkondensator, der er vendt 
forkert, er, eller kan være, yderst følsom for på
virkning (brum), eller en netledning, der f. eks. 
kommer i nærheden af højttaleren, kan give an
ledning til et infernalsk spektakel i denne — stø
jen fra en sådan netledning er således konstateret 
i et stort apparat her på adressen i en afstand af 
15 cm mellem højttaler og netledning (denne led
ning måtte selvsagt omplaceres). I et andet til
fælde støjede modtageren uden påviselig grund, 
indtil den ene side af højttalerens sekundær (altså 
5 ohms siden) blev stellet, og således kan man 
blive ved.

Derfor skal vi også forlade de i fig. 1, 2 og 3 
viste opstillinger, hvor vi arbejder med „abstrakte 
hestesko“-opstillinger, og hvor det sommetider kan 
være vanskeligt at bukke en skærm, uden at den 
kommer til at ligne en form for moderne billed
huggerarbejde.

Den rigtige opbygningsform, som er vist på fig. 4, 
udmærker sig ved prisbillighed, sparer plads, gi
ver bedre oversigt og montagemuligheder i ny
bygningen, nemmere og bedre afskærmning, spa
rer tråd og flex, samt giver en ret signalgennem
føring igennem spillen (ikke at foragte på UHF), 
og — ja, det var faktisk ikke så lidt på engang.

Det første, vi skal gøre, er at få højttaleren op i 
en kasse på væggen, ensretteren ned i en godt jor
det kasse under skrivebordet, det giver plads, og 
så kan disse også bruges til andre eksperimenter — 
har du det hele sammenbygget, så prøv at fjerne 
højttaler og ensretter fra modtageren, og du vil 
sikkert blive forbavset.

Som vi ser, har vi at gøre med et langstrakt 
chassis, som kan gøres så langt, den ønskede mod
tager skal være. Bagkanten på chassiset er buk
ket ned, men kun 5 mm, hvilket giver stivhed i 
chassiset, men også giver mulighed for let mon
tage. Forpladen kan også bukkes i kanten, og evt. 
vinkles i hjørnerne, hvilket giver ekstra stivhed, 
hvorved materialetykkelsen evt. kan nedsættes — 
skærmene skal kun have buk for fastspænding 
og er således lette at lave. Chassiset kan evt. ud
skæres af et gammelt chassis, idet det jo kun er en 
strimmel, man skal bruge — strimlens bredde dog 
afhængig af rør- og komponentvalg, og ligeledes 
af om man bruger stor eller lille drejekondensator. 
Opstillingen er således også anvendelig for sendere, 
når man tager i betragtning de større rør, større 
spoler og større kondensatorer — ikke en strim
mel under 10—12 cm for små rør til modtager
brug, men det gør dog også, at man kan skubbe 
opstillingen helt tilbage på skrivebordet, således 
at man får plads til at arbejde på.

Problemet kondensatoren — den monteres lang
skibs og kan f. eks. via et snekkedrev reguleres 
fra forpladen (snekkedrev Bech Hansen), en evt. 
spolecentral kan reguleres for enden af modtageren 
(selv om jeg sværger til faste spoler og konverte
ring).

Målene er således individuelle, og en eventuel 
kasse til opstillingen kræver vel ingen forklaring.
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VED OZ2KP

Fig. 4
Skærme vist punkteret. Nederst: Der bukkes efter 

de punkterede linier. Perspektivtegningen: Forpla
den vist punkteret.

Signalgennemføringen er ret, det vil sige, at man 
borer et hul igennem skærmene og fører en led
ning igennem — uønskede koblinger skulle således 
være undgået.

Muligheden for en lang skala med stor bånd
spredning er jo også til stede, men det er jo altså 
pynt og må overlades til den enkeltes snilde.

Til slut skal siges, at det er muligt at hefte flere 
chassiser sammen, f. eks. hvis ens strimler er for 
korte, eller man vil udbygge modtageren — for
pladen bliver da det bærende for chassiserne, me
dens endebukkene på de enkelte chassiser så kan 
bruges som evt. skærm.

Nr. 232. Du kunne vel ikke hjælpe mig med 
et diagram over en transistor vibrator til en 
27,12 MHz styresender.

Den i håndbogen beskrevne er jo lovlig lille, 
jeg skal bruge 130 V og ca. 30—35 mA, hvil
ken type transistor skal jeg bruge, og hvor 
mange viklinger skal trafoen have.

Kan den i medfølgende diagram beskrevne 
styresender forsynes med krystal? og hvor
dan?

Svar. Ud fra oplysningen om frekvensen 
regner jeg med, at du mener en sender til 
fjernstyring, ved en styresender forstår man 
jo normalt noget andet.

I håndbogen side 372—376 er beskrevet en 
DC-DC converter, der sikkert kan klare dine 
ønsker. Det vil naturligvis være muligt at 
lave den med mindre transistorer, når man 
ikke behøver så meget effekt, men det er vel 
et spørgsmål, om det,. bortset fra prisen på 
transistorerne, kan betale sig.

Da der stilles meget strenge krav til kernen 
i trafoen, kan det sikkert ikke betale sig selv 
at lave trafoen. Faren for et par ødelagte 
transistorer er sikkert for stor.

I fig. 232 har jeg omtegnet dit diagram for
synet med krystal som ønsket. Den viste op
stilling er gennemprøvet med godt resultat.

Resultatet!

Fig. 232.

Teknisk brevkasses ringe omfang i dette 
nummer skyldes, at der intet nyt stof er mod
taget. Ovenstående sp. nr. 232 er i overskud 
fra sidste sending fra 2KP.

TR.

19



Ny udgave af World Radio TV Handbook

Radiopressens grand old man O. Lund Jo
hansen, redaktør ved Berlingske Tidende og af 
Populær Radio, har atter i år (for sekstende gang) 
udgivet sin World Radio TV Handbook.

Blader man bogens langt over 200 sider igennem, 
bliver man slået af det enorme antal oplysninger 
vedrørende landenes radiofoni og TV.

Bogen, der helt er skrevet på engelsk, vil som 
sine forgængere gå sin gang over hele kloden, og 
det er værd at tænke på, at denne uundværlige 
internationale håndbog er udgået fra vort lille 
land og ikke fra en af de store nationer.

Forfatteren kan være stolt af sit værk, og det er 
forståeligt, at De Forenede Nationer anbefaler bo
gen, thi den giver i høj grad bud om, at vi er ryk
ket nærmere sammen de sidste år, og vi gennem 
radio og TV har mulighed for at lære hinanden at 
kende og forstå de enkelte landes særlige proble
mer.

Bogen er en broget kalejdoskopisk rejse gennem 
alverdens lande. Den handler om radio og TV, men 
man fornemmer samfundsforhold, geografiske for
hold, sprogenes mangfoldighed og mange andre in
teressante ting. Lad os tage et udsnit: Folkerepu- 
bliken Kina. Lokal tid er GMT plus 8 timer. Ind
byggerantal 650.000.000. Modtagere 6.000.000. Lokal
stationer ca. 120 stk (og så kommer alle de mær
kelige navne). Udsendelser på følgende sprog: 
Amoy, arabisk, cambodiansk, kantonesisk, chao- 
chow, engelsk, fransk, tysk, hakka og hindi, swa
hili, malayisk, vietnamesisk etc. etc.

Eller lad os tage Afganistan. Lokal tid GMT plus 
4½ time. Indbyggerantal 12.000.000. Strøm: 220 volt 
A. C. 50 c/s. Sådan kunne vi blive ved side op og 
side ned. Særlig interessant er de forskellige lan
des pausesignaler. Vi tager et par enkelte: Nigeria

med 4 sendestationer og Thailand. Pausesignalerne, 
der gengives med noder, og de er der alle, er snart 
melodiøse, som vore egne, og snart fremmede i 
klangen som de orientalske.

Radio Nigeria”. - INT.-SIG.: National prgr.: Talking Drum.

North Regional Programme. Trumpet-Type Instrument.

West Regional Programme: Talking Drum.

East Regional Programme: Snake Drum-Xylophone Bass.

Pausesignaler for Radio Nigeria.

Pausesignal for Radio Thailand.

Den, der lytter meget til fremmed radiofoni, har 
i World Radio TV Handbook en værdifuld vejle
der, og vi kan varmt anbefale denne bog.

Pris kr. 18,50. HR.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:

C OZ1CK, K. K. Christensen, Slotsherrens Have 
189, Vanløse.

C 7409, OZ1DE, N. F. Christiansen, Strandparkvej 
5, Brøndby Strand.

C 6525, OZ1FK, F. N. Jensen, Fj ordglimtsvej 4, 
Horsens.

C 7914, OZ1LO, L. P. Ottosen, Lille-Linde pr. Haar- 
lev.

C OZ1ND, K. C. N. Nielsen, Søndre Ringvej 38, 2. 
tv., Roskilde.

B 7614, OZ1LS, L. S. Madsen, Parcelvej 3, Vam
drup.

B 5353, OZ2RI, J. B. Jensen, Klostergade 34, Sla
gelse.

B 7905, OZ4ND, P. Dahl, Teknisk Kollegium, Dal
gas Aveneu 8, Århus.
A OZ6BS, B. Strandtoft, Damhusvej 8, Helsingør.

C 7911, OZ6CF, H. Kristensen, Vestergade 104, 
Herning.

C OZ6RH, A. R. Hansen, Frederiksgade 70, Hor
sens.

C OZ6SF, N. S. Knudsen, Seestvej 36, Seest pr. 
Kolding.

C 7612, OZ7GW, F. Søndergaard, Hvam pr. Kjelle- 
rup.

A OZ8BF, Brøndbyøster Skoles Fritidsskole, 
Brøndbyøster Skole, Hvidovre.

C 2858, OZ8GM, G. Mortensen, c/o H. C. Olsen, 
Sønder Boulevard 65, 1. th., København V.

C 7291, OZ9JS, B. H. Johansen, Bøgevang 4, Vejle.

Inddragelser:

C OX3BL, B. Larsen, Kap Tobin.

B OX3ET, J. Szubczynski, Daneborg.

B OX3FJ, F. Johannessen, Godthåb.

B OX3GJ, G. C. Justesen, Angmagssalik.

B OX3GR, K. G. Rasmussen, Narsarssuak.

B OX3LW, L. Wolsing, Prins Christians Sund.

B OX3ME, K. O. Erichsen, Ivigtut.

B OX3SL, S. Lindstrøm Pedersen, Julianehåb.

B OX3XC, A. Nielsen, Upernavik.
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OZ, 19. årg., nr. 1. Ved årsskiftet . . . den store 
begivenhed i 1946 var vel nok 80 meter båndets 
delvise frigivelse. Vi havde i lange tider ventet 
på dette og glædet os til dagen, da der atter 
kunne opnås QSO på dette bånd. Det blev vist 
en skuffelse for mange! Først at båndet ikke 
blev helt frigivet, dernæst den mængde stationer, 
der så pludselig kom i gang, og som gjorde en 
forbindelse næsten umulig på grund af QRM. 
Det er derfor meget forståeligt, at mange ama
tører nu har rejst krav om en udvidelse af 80 
meter båndet samt om fjernelse af »Hullet«. Set 
fra et amatørsynspunkt synes disse krav at være 
rimelige, men desværre er der på nuværende 
tidspunkt ikke udsigt til en lysning. A. C.

OZ, 19. årg., nr. 3. Radiofoniudsendelse over 
Radiohusets FM-sender. Udsendelserne blev sus
penderet fra og med mandag den 20. januar i ca. 
en uge på grund af ombygning af senderen til 
frekvens 41,2 MHz (7,282 m). Til foreløbig orien
tering meddeles, at man har til hensigt at fore
tage forsøgsudsendelser på 93 MHz (3,2 m) om 
2—3 måneder;.

OZ, 19. årg., nr. 5. Nyt fra Norge. Telegrafi
styret i Norge meddeler i The NRRL-Bulletin 
for Jan.—Febr., at der nu er truffet en ordning, 
som kan benyttes, når man har mistanke om 
ulovlig sending. Man skal telefonere til 692661 
og spørge efter vagtchefen. Til ham skal man 
give alle oplysninger, som kan hjælpe til med

det muntre hjørne

Ja, nu må du have mig undskyldt en times tid, 
min elskede, men jeg ser, at OZ er kommet.

identifikationen af senderen, og undersøgelse vil 
da blive sat i gang snarest.

OZ7GL, Poul Jelgren, bliver 50 år den 10. februar.

Hvem skulle tro, at ovenstående billede forestil
ler vor gode ven og amatørkammerat OZ7GL eller, 
som han ofte hedder, OZ7, gamle Lars. Billedet 
stammer fra 1933, hvor han som TF3B deltog i un
dersøgelser fra polarstationen Snäfellsf'ökul, det der 
i 1958/59 blev kaldt det geofysiske år. Nu kender 
enhver ældre amatør OZ7GL, så et billede fra i dag 
er ikke nær så morsomt som ovenstående, hvor 
gamle Lars er en skæg fyr.

løvrigt er 7GL stadig en frisk og fornøjelig 
amatørkammerat, fuld af vivacitet og ladet med 
friske, nye ideer. Hans hovedinteresse har altid 
været amatørsagen, og han har gennem årene væ
ret vor forening en god mand.

Han voksede faktisk op med branchen, idet han 
i 14 år var ansat på Neutrofon og gjorde hele ud
viklingen med.

Hans EDR nummer er 123 (4.03.28, så hvis nogen 
har været trofast mod sin forening, så er det ham). 
Foreningen har ofte haft brug for hans særlige 
evner. I 1950 var han EDRs og NRRLs repræsen
tant ved reg. I-mødet i Paris, og gennem mange 
år var han EDRs sekretær og QSL_manager.

7GL har været ansat som flyvenavigatør i DDL/ 
SAS siden marts 1947, så det kan jo siges, at han er 
en forfløjen mand.

7GL har, med undtagelse af et enkelt år, hvor 
han boede i Lissabon, ikke svigtet en eneste EDR 
generalforsam'ing, så levende interesseret har han 
altid været i sin forenings trivsel. Af offentlige 
hverv kan nævnes, at han i 1945 til 46 var Handels
ministeriets vurderingsmand vedrørende afviklin
gen af herrefolkets efterladte elektrotekniske ma
teriel.

Fra 1. oktober 61 har Jelgren startet sit eget fir
ma, Dieka, Danish Industrial Export, med sæde i 
Københavns lufthavn.

Vi er mange, der på den runde fødselsdag vil 
sende OZ7GL en venlig tanke med tak for hans 
noble og saglige virke for amatørsagen og EDR.

Hjertelig til lykke.
OZ3FM og OZ6PA.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA

Hold styr på 
ledningsbundterne!

Alle kender sikkert problemet med at få ordnet 
ledningerne i chassiset og til og fra chassiserne 
smukt i bundter. Nogle bruger at vikle hele histo
rien ind i tape, og andre bruger den „amerikanske" 
metode at sy ledningerne sammen i bundter. Dette 
er også udmærket i faste opstillinger, men for 
den eksperimenterende amatør, hvor bundterne af 
og til skal skilles ad eller tilføres flere ledninger, 
er metoden upraktisk, og broderiet opgives hur
tigt til fordel for en mere tilfældig opbinding.

Prøv imidlertid dette forslag. Hos forhandlere af 
laboratorieudstyr eller plastikvarer kan man købe 
bløde, klare plastikslanger i alle dimensioner. Ud
vælg et stykke slange 6—8 mm i diameter og med 
en vægtykkelse på 1½—2 mm. Slangen trækkes 
over en træ- eller stålpind af diameter som lys
ningen i slangen, dog således at det er forholds
vis nemt at få pinden ind i slangen. Hvis pinden 
skulle dreje for løst rundt i slangen, kan man altid 
for hver 10 cm slå. et stykke metaltråd rundt om 
slangen. Med en lommekniv skærer man nu et 
„gevind" med en stigning på ca. 3 mm. Dette gøres 
simpelthen ved, at man med venstre hånd skruer 
pinden med slange ind mellem højre hånds tom
melfinger og kniven, som af højre hånd presses 
hårdt ind i plastikslangen. Ved at indstille vink
len mellem kniv og pind kan man som vist på teg
ningen få frembragt en spiral af netop den bred
de, man ønsker.

Plastikspiralen egner sig fortrinligt til at sno 
uden om et tykt bundt ledninger. På grund af 
plastikkens store elasticitet klæber spiralen sig 
næsten til ledningsbundtet, uden at man behøver

at fastbinde endestykkerne. Spiralen kan vikles 
af og på så ofte, man vil, uden at blive ødelagt, og 
med en lethed der overgår alle andre metoder.

Som en hovedregel skal anføres, at slangens 
lysning altid må være en del mindre end diam. af 
ledningsbundtet. Den ovenfor omtalte slangetype 
egner sig udmærket til bundter på 8—30 mm i diam. 
Under 8 mm må anvendes en tyndere slange, og 
over 30 mm må en tykkere slange anbefales. Man 
kan også anvende gummislange, men man må hu
ske, at den noget forhøjede temperatur i appara
terne meget hurtigt vil mørne gummiet.

Hvordan fremkommer de cirkelformede ringe, 
som man så ofte ser som forskønnede mønstre på 
forplader og lignende, spørger en læser af værk
stedsteknik?

Det er ikke svært, og jeg formoder, de centriske 
ringe, som jeg har forsøgt at gengive på neden
stående tegning, svarer til, hvad spørgeren har 
tænkt sig.

Processen foregår i en elektrisk bænkborema
skine. I borepatronen fastspændes en træklods som 
vist i fig. Den laves af et stykke hårdt træ, helst 
i en drejebænk, det kan blive svært at snitte den 
ud af en rundstok, men det kan naturligvis gøres. 
Træklodsens diameter forneden svarer til den 
størrelse, man ønsker, cirklerne skal have, medens 
den foroven skal have en diameter svarende til 
borepatronens største åbning. 25 til 30 mm forne
den er almindeligt.

Skal det være rigtig godt, kan 
man lave slibeproppen af filt, som 
findes i handelen som meget faste 
propper med skaft, men de er sik
kert svære at få fat i. En kork
prop af stor størrelse kan også 
bruges, men så er der problemet 
med at få en akse igennem. Hertil 
bruges gerne en skrue med gevind 
og stort bryst. Omløbsretningen 
skal være sådan, at skruen spænder 
sig fast under arbejdet i borema
skinen. Men lad os vende tilbage 
til træklodsen, som nok kommer 
for i de fleste tilfælde. Det er na
turligvis en forudsætning for et godt resultat, at 
træklodsens ende er plant afdrejet og slebet med 
fint sandpapir.

Når træklodsen er godt fastspændt i borepatro
nen, kan man begynde arbejdet. Den plade, der 
skal behandles, gnides over med et lag maskin- 
olie. Derefter overdrysses pladen med smergelpul
ver. Smergelpulver fås hos materialisten, det man
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skal bruge, må ikke være grovere end nr. 200, evt. 
det såkaldte florsmelgel. Grov smergel vil give 
dybe grimme ridser. Automobilreparatører har 
smergelpulver eller karborundumpulver (hvilket 
også kan bruges). Det er den slags, der bruges til 
slibning af ventilsæder.

Man lægger nu pladen på boremaskinens bord, 
og boremaskinen sættes i gang. Så tager man i 
håndtaget og rører borespindelen med et let tryk 
ned mod pladen. En let berøring er tilstrækkelig, 
og et cirkelformet mønster bliver resultatet. På 
fig. 2 er man begyndt forneden til højre. Den første 
figur bliver overlappet af næste figur, når man fø
rer pladen i retning mod højre, hvorefter man be
gynder på en ny række., indtil hele pladen er be
handlet. Med lidt øvelse bliver man snart klar 
over, hvor meget smergel der skal bruges, og man 
bliver også i stand til med øvelse at få rækkerne 
regelmæssige. Hertil kan for øvrigt bruges en lineal, 
der ligger langs kanten af pladen. Linealen kan 
fastspændes med et par tvinger. løvrigt opfinder 
man hurtigt sit eget system.

Når pladen er færdigbehandlet, vaskes den i pe
troleum, så alt smergelpulveret forsvinder. Man 
må endelig ikke gnide på pladen, før man er sik
ker på, at der ingen smergel er tilbage.

Mønstring af metalplader bruges ofte, når pla
derne skal stå blanke uden maling. Man ser det 
mest på plader udført i rustfrit stål, hvor denne 
metode har sin største berettigelse, men alumini
umsplader bliver også smukke ved denne omgang. 
Men her skal man i særlig grad tage hensyn til, at 
der ikke slibes for dybt, så materialet ligefrem ri
ves ud.

Afisoleringstang
OZ7NA — Lolland-Falster amatørernes formand 

— glæder mig ofte med mange gode ideer. Af hans 
idébeholdning tager jeg denne frem:

En udmærket og billig afisoleringstang får man, 
når man bruger sin almindelige universaltang efter 
at have udført følgende operation:

Tangen spændes op i en skruestik, så kæberne er 
spændt tæt sammen. Så bores med et passende bor 
et hul i biddet, se tegningen. Når man er igennem, 
bores et stykke ind med et bor, der er lidt større, 
på denne måde får man et skær, og så er sagen 
klar. 7NA har forskellige huller i hver tang, så han 
kan behandle forskellige trådtykkelser, og det kan 
lade sig gøre uden at ødelægge tangen.

Ved boringen, skriver 7NA, skal man helst bruge 
et hurtigskærende bor. Det sidste undrer mig ikke. 
Hi. Tak for tipset 7NA — og for interessen.

Firkantede huller.
Det er altid et problem at fremstille firkantede 

huller i plader. Den almindelige fremgangsmåde er 
den, at man på pladen opmærker hullets omrids, 
hvorefter man med mejsel forsigtigt udhugger fi
guren. Dette er imidlertid en meget grov frem

gangsmåde. Nægtes kan det jo ikke, at materialet 
kaster sig, og udseendet er selv efter affiling af de 
grimme kanter ikke de bedste.

Ved mindre firkanthuller kan man udbore en 
række huller side om side figuren rundt, men op- 
mærkningen af hullernes nøjagtige placering vol
der store vanskeligheder.

Det er ikke mange bekendt, at der nu også er 
fremkommet Qmax værktøj til firkantede huller. 
Værktøjet findes dels med kvadratisk udhug, 
17,5X17,5 mm og 25,4X25,4 mm (1 tomme) og dels 
til aflangt firkantet udhug, nemlig 16,7X23,8 mm.

Disse firkanthuller har man ofte brug for i nævn
te størrelser, men hertil kommer, at man kan ud
hugge en række firkanthuller i forlængelse af hin
anden, således at større udhug kan opbygges.

Priserne for de tre værktøjer er henholdsvis kr. 
44.00, 48,00 og 57,00. Det kan synes ret dyrt, men 
for den, der ofte har brug for firkantet udhug, er 
pengene jo tjent ind igen.

Værktøjet skal behandles med stor forsigtighed. 
Det er jo store kræfter, værktøjet skal overvinde 
ved klipningen, og da det mangler det fornødne 
styr, som stanseværktøjer har ved maskinklipning, 
så er der grænser for værktøjets levetid.

Tag vare på skruetrækkeren.
Der kan da ikke være problemer med en skrue

trækker, formoder jeg, adskillige vil sige, når de 
ser denne artikel, men det er der, og problemerne 
kunne undgås, dersom man ville kæle lidt mere 
for dette simple værktøj.

Lad mig først slå fast, at en skruetrækker ikke 
er noget kostbart stykke værktøj. Derfor vil der 
nok blive råd til et lille sortiment, helst 6 til 8 
stykker, spændende fra den lille med kærvbredden 
1½ til 2 mm og de større 8 til 10 mm. Derudover 
kommer at selve længderne kan varieres efter for
målet.

Fig. 1.
Ved små skruer er det hensigtsmæssigt at have 

en skruetrækker med lidt hulning i skaftet, så kan 
tommelfingeren sørge for et tryk nedefter samtidig 
med den drejende bevægelse.

Som oftest kan det ved plastik eller bakelit 
blive nødvendigt at slibe siderne af skruetrækkeren, 
for at den kan passe ned i skruegangen, og man 
må passe på ikke at beskadige gevindet i denne 
skruegang.
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For alle skruetrækkere gælder følgende: Brug 
altid en skruetrækker så bred som selve skruens 
kærv, og så tyk at den næsten fylder kærven ud. 
Altfor mange skruetrækkere bliver ødelagte, fordi 
de er for smalle og tynde. Men det er ikke alene 
værktøjet, det går ud over, også skruerne får et 
knæk, og så kan man næste gang ikke forstå, at 
den „fordømte" skrue ikke vil ud af stedet, ja, 
smider skruetrækkeren fra sig. Ofte må man for 
eks. opgive at få skalaknappen af, og skal man 
først til at hamre eller på anden måde øve vold 
mod komponenterne, så fremkommer der yderli
gere ødelæggelser.

Men nogle små fotooptagelser siger mere end 
mange ord, derfor gør som fotografierne viser.

Fig. 2.

Når man kommer ud for en „genstridig“ skrue, 
så brug en skruetrækker med svært håndtag. Læg 
skruetrækkeren ind i hånden og læg tommel- og 
pegefinger ned om beslaget (duppen). Så trykker 
man fremad, samtidig med at man udfører den 
drejende bevægelse.

Husk, at jo større diameteren af håndtaget er, 
desto større er det kraftmoment, der virker på 
skruen.

Fig. 3.

En mishandlet skruetrækker kan regenereres på 
denne måde. Sørg for at den nye, slebne ende lig
ger vinkelret på skruetrækkerens akse.

*

Og endnu engang: Skruetrækkeren skal ikke være 
skarp som en kniv. Den skal næsten være lige så 
tyk i spidsen, som kærven er bred.

»Vejen til sendetilladelsen«
i 3. reviderede udgave er udkommen. Prisen 
er 14,50 kr. pr. bog portofrit tilsendt mod 
forudbetaling af beløbet til EDR’s girokonto 
221 16 (EDR Eksperimenterende Danske Ra
dioamatører, Postbox 79, København K).

Såfremt bogen ønskes sendt pr. efterkrav, 
må porto (1,50 kr.) betales ekstra. Bestil
ling afgives i så tilfælde direkte til kassere
ren

Afdelinger får rabat ved samlet bestilling 
på mindst 10 bøger.

Med venlig hilsen 
kassereren, Emil Frederiksen, OZ3FM, 

Nørretorv 15, tlf. 2 20 96, Horsens.

OZ6EH fylder 70 år den 15. januar.
At amatørradio er for alle raske drenge (og pi

ger) mellem 16 og 86, ja, det beviser, at det er i 
alle aldre, man finder de aktive og energiske, som 
holder båndet varmt. Sådan ligger det med pen
sioneret baneformand P. Andersen, af os alle kendt 
som OZ6EH.

Fra residensen i Kvistgaard i det skønne Nord
sjælland knyttes næsten daglig kontakt med det 
øvrige land, og det er altid en frisk og fornøjelig og 
særdeles veloplagt stemme, der står bag mikrofo
nen. Derfor haler 6EH den ene QSO ind efter den 
anden ,og det gør naturligvis, at han er kendt og 
afholdt som få.

Nu fylder 6EH altså 70 år, og danske amatørkam
merater ønsker ham hjertelig til lykke og ønsker 
ham mange år fremover med godt helbred og 
„fuld gas på stationen".

Helsingørafdelingen og OZ6PA.
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TRAFFIC-DEP ARTMENT
beretter

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

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department) 

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Traffic Department ønsker alle læsere af 
denne rubrik samt alle aktive amatører et 
godt nytår med forhåbentlig stigende akti
vitet på båndene.

OZ2NU.

The Elizabethan Award.
Elizabeth Amateur Radio Club i Australien ind

stiftede i 1960 ovennævnte diplom, der efter si
gende er blevet meget populært.

Af reglerne skal vi nævne:
1. DX-stationer skal opnå 6 points.
2. VK1 og VK8 skal opnå 8 points.
3. Forbindelser med en amatør bosiddende i Eli

zabeth og Salisbury-distrikteme eller et med
lem af Elisabeth Amateur Radio Club tæller 1 
point.

4. Forbindelse med den officielle klubstation 
VK5LZ tæller 2 points.

5. Alle forbindelser skal være efter 1. jan. 1960.
6. Afgiften for diplomet er 2 IRC’s.

Send log-uddrag m. call-dato-tid-bånd til Award 
Manager, Elizabeth Amateur Radio Club. P. O. 
Box 8, Elizabeth, Syd-Australien.

Følgende stationer er for tiden medlemmer af 
klubben:

5DS - 5DY - 5EJ - 5FY - 5HA - 5HB - 5HU - 
5HY - 5JO - 5KD - 5NO - 5NQ - 5PE - 5PF - 5QL _ 
5QX - 5RS - 5TM - 5ZAK - 5ZBR - 5ZCA - 5ZDA - 
5ZDV _ 5ZJM - 5ZMA - 5ZMK.

B. A, R. C. DX-Buro.
Gennem korrespondance med D. A. R. C. er det 

blevet meddelt os, at der nu er valgt ny ledelse af 
D. A. R. C. DX-Buro, og' at dette forhåbentlig 
skulle betyde en bedring i ekspeditionen af ansøg
ninger om WAE.

Vi håber det.
EDR har endnu en ansøgning liggende i nævnte 

DX-Büro siden aug. 1959. Det er på tredie år.

En af de mest
kendte californiske amatører, W6TI, er afgået ved 
døden i september.

La Coupe de REF 1961.
Resultatlisten viser følgende 

Nr. 57. OZ2NU 
Nr. 80. OZ4RT 
Nr. 86. OZ7GC

VK-ZL DX-Contesten 1960.
Bedste europæer i denne test blev DL1FF med 

2054 points, medens bedste og eneste dansker blev 
OZ7OMR med ialt 40 points.

Fra SSA har vi modtaget:
Dr. OMs.

Vi ønsker at meddele Dem, at stationen SM5BXI, 
der opererer fra M/S Bon jour i Østersøen, er en 
pirat. Operatøren af stationen har i sin tid fået 
tildelt dette call, men hans licens er udløbet. Da 
skibet er beliggende udenfor svensk territorium, 
arbejder han nu med sit tidligere call som unlis. 
Endvidere er det således, at call’et BXI nu til
hører en anden amatør indenfor SM2-distriktet. 
Det vil sige, at stationen SM2BXI er OK.

Vær venlig at informere Deres medlemmer om 
ikke at kontakte stationen SM5BXI, men derimod 
om at kontakte SM2BXI, når han er i luften.

73 de SSA 
sign. C. E. Tottie, SM5AZO 

Formand.

RAL Contest W O D.
Med henblik på at fremme det gode forhold mel

lem de libanesiske radioamatører og amatørerne i 
andre lande, har foreningen LEBANESE RADIO- 
AMATEURS besluttet at indstifte et diplom, der 
vil blive udstedt under følgende betingelser:

a) Til enhver amatør bosiddende udenfor Liba
non som fra den 1. juli 1958 har kontaktet 10 OD5- 
stationer.

b) Disse forbindelser skal være gennemført på 
10 - 15 _ 20 - 40 og 80 m båndene eller på et eller 
flere af disse bånd.

c) Forbindelserne kan gennemføres på cw eller 
fone eller på en blanding af disse to kommunika
tionsmetoder.

d) Stickers tildeles for hver ti nye OD5-stationer, 
der opnås bekræftet forbindelse med.

e) Diplomet vil blive udstedt efter præsentation 
af de kvalificerende qsl-kort, som skal sendes til 
Tr. Dept., der foretager den videre ansøgning. 
QSL-kortene skal være ledsaget af et brev:

1) Brevet skal indeholde en liste over de frem
sendte QSL-kort med opgivelse af dato, tid, 
bånd, RST-rapport samt kaldesignalet på de 
pågældende OD5-stationer.

2) Brevet skal være dateret og underskrevet af 
ansøgeren med opgivelse af kaldesignal.

f) Diplomet udstedes uden afgift til den amatør, 
der har opnået det i h. t. ovennævnte betingelser.

Den 7. europæiske WAE DX-Contest 1962.
Beklageligvis har vi først i slutningen af decem

ber modtaget reglerne for ovennævnte test. Af 
denne grund ser vi os ikke i stand til at gengive 
dem i fuldt omfang, men skal nøjes med følgende 
originale DARC extrakt:

0600 GMT 14. januar til 2400 GMT 15. jan. 1962. 
Telegrafi.

Reglerne er de samme som for WAEDX 1961. 
Logblade og fuldstændige regler for WAEDC og 

WAE-diplomet kan fås ved henvendelse til 
DARC DX-Bureau, West Berlin - Rudow. P. O. 
Box 333 
eller
DARC QSL-Bureau, P. O. Box 99, München.

Piease, send en stor adresseret kuvert med 2 
IRC’s til en af ovennævnte adresser.

73 DARC DX-Manager, DL 7 AA.

I WAE DX-Contesten 1961
blev OZ2NU bedste OZ station med 7056 points op
nået gennem 146 forbindelser med dx-stationer.

OZ-stns på CW: 
182 points.
25 points.
4 points.
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DXCC-listen.
På den sidste officielle liste over udstedte DXCC- 

certificater finder vi følgende OZ, OX og OY- 
stationer. Men vi gør opmærksom på, at der i listen 
kun er medtaget de calls, der i perioden 1. okt. 
1959 til 30. sept. 1961 har vist interesse for deres 
DXCC_status.

CW:
OY7ML 243 OZ5X 106
OZ7BG 230 OY8RJ 101
OZ8SS 215 OZ4LP 100
OZ7GC 175 OZ4RT 100
OZ5PA 165 OZ4WR 100
OZ7KV 160 OZ9U 100
OZ5KQ 148
OZ9N 144 Fone:
OZ3GW 138 OZ7FG 250
OZ7CF 124 OZ3Y 191
OZ6RL 122 OY7ML 186
OZ2NU 121 OZ7BG 138
OZ2KD 120 OZ3TH 131
OX3RH 115 OZ5JT 131
OX3DL 111 OZ4FA 109

Der er sket følgende tilføjelse til ARRL’s lands
liste:

Kamaran Islands.
Kredit gives fra og med 1. febr. 62 for forbin

delser efter 15. nov. 45. Kamaran Islands er belig
gende i Det røde Hav ud for kysten af Yemen.

På given foranledning skal vi nedenstående of
fentliggøre en liste over de kaldesignaler, der for 
tiden findes anvendt i Afrika. Listen har vi til
ladt os at sakse fra det svenske „QTC“.

CN2, 8, 9 Marokko
CR4 Kap Verdiske Øer
CR5 Port. Guinea
CR6 Principe, Sao Thome
CR6 Angola
CR7 Mocambique
CT3 Madeira
EA8 Kanariske Øer
EA9 Ifni
EA9 Sp. Sahara
EA9 Sp. Nordafrika
EAØ Sp. Guinea
EL Liberia
ET2 Eritrea
ET3 Etiopien
FA Algier
FB8 Amsterdam og St. Pauls Øerne
FB8 Kerguelen
FB8 Tromelin Øen
FD8 Togo
FE8 Camerun
FH8 Comorerne
FL8 Fransk Somali
FR7 Réunion
ST2 Sudan
SU For. arab. repl.
TD8 Dahomey
TL8 Centr. afr. repl.
TN8 Repl. Congo
TR8 Gabon
TT8 Tchad
TU2 Elfenbenskysten
TV8 Øvre Volta
TZ Mali
VQ1 Zanzibar

VQ2 N. Rhodesia
VQ3 Tanganyika
VQ4 Kenya
VQ5 Uganda
VQ7 Aldabra-øerne
VQ8 Cargados Carajos
VQ8 Chagos-øerne
VQ8 Mauritius
VQ8 Rodrigues-øen
VQ9 Seychellerne
ZD1 Sierra Leone
ZD3 Gambia
ZD6 Nyasaland
ZD7 St. Helena
ZD8 Ascension
ZD9 Tristan da Cunha og Gough-øerne
ZE S. Rhodesia
ZS 1, 2, 4, 5, 6: Sydafr. Union
ZS2 Prince Edvard- og Marion-øerne
ZS3 Sydv.afrika
ZS7 Swaziland
ZS8 Basutoland
ZS9 Bechun aland
3V8 Tunis
5A Libyen
5N2 Nigeria
5R8 Madagaskar
5U7 Niger
6O Somalia
6T5 Mauritanien
6W8 Senegal
7G1 Guinea
9G1 Ghana
9Q5 Congo
9U5 Ruanda-Urundi

EDRs 35 års jubilæumstest,
I løbet af året 1962 passerer EDR 35 års dagen 

for sin oprettelse, i hvilken anledning den årlige 
OZ-CCA_contest vil blive arrangeret som en jubi
læumstest efter andre regler end sædvanligvis 
gældende. Tidspunktet for testens afholdelse er 
fastlagt til

lørdag og søndag den 12. og 13. maj 1962.
Reglerne, der vil blive mangfoldiggjort og sendt 

til alle amatørorganisationer over hele verden, vil 
fremkomme i næste „OZ“ og vil iøvrigt blive til at 
rekvirere fra EDRs Tr. Department, såfremt man 
vil sende dem til radiovenner ude omkring i ver
den.

Tag din nye lommekalender frem og sæt kryds 
ved disse to dage og reserver dem til deltagelse i 
dette store arrangement.

OZ2NU.
Juletesten 1961.

Desværre var jeg ikke selv Igang i eftermiddags
perioden af dette års juletest, da senderen strej
kede ved start til 2. periode, så jeg kan ikke 
dømme om, hvorvidt forholdene i denne periode 
var dårligere end om formiddagen.

Men resultatlisten tyder i alle tilfælde herpå, 
idet der trods en lidt større deltagelse i år både 
på dw og telefoni i forhold til i fjor ikke blev op
nået de samme resultater.

Normalt har jeg ikke lejlighed til at komme med 
kommentarer efter denne hastige kontrol af log
gene, men det stiller sig således, at en af delta
gerne selv har kommenteret testens afvikling med 
følgende bemærkninger:

Kære 2NU.
Hermed logbladene for juletesten. Jeg knytter 

hermed mine personlige kommentarer til, som du 
må bruge eller la’ vær’ at bruge efter eget skøn.
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Jeg var skuffet igen i år, og testen gav mig ikke 
den spænding og tilfredshed, som lignende korte 
tester har givet mig for mange år tilbage. Hvorfor?

1) Der er for få deltagere — man spilder masser 
af tid bare på at vente på at „få bid“. Hvor mange 
deltagere var der, som man ikke fik? Vist ikke ret 
mange?

2) CW-standarden synes at være gået tilbage. BK 
forstås og anvendes af næsten ingen — man kan 
faktisk ikke regne med at bruge det for ikke at 
spilde tid.

Og „nulstød" er meget upræcist i mange tilfælde.
Man får opkald ½—1½ kHz fra opkaldsfrekven

sen og hører derfor ikke straks den kaldende, når 
man selv med en selektiv modtager lytter på egen 
frekvens. Men det er klart, at den „præcise nul- 
stødsteknik" skal kædes sammen med effektiv BK 
— ellers går det hele i fisk, hvis flere svarer sam
tidig på samme opkald.

3) Mange kan ikke sende tallene korrekt. De tæl
ler 5 streger i eet-tal eller i ni-tal, det lyder skidt, 
selv om det vel ikke giver anledning til forkert 
modtagning.

Nå, vilkårene er ens for alle, og jeg tror sådan 
set nok, at bedste mand vinder alligevel. Men som 
sagt, lidt af charmen går fløjten, når cw ikke er: 
Præcist — hurtigt og effektivt.

Kan der gøres noget for at genoplive cw-inter- 
essen, eller er det håbløst? Eller er det bare mig, 
der er blevet gammel og tvær?

Venlig hilsen og godt nytår 
Steen Hasselbalch, OZ7T.

Måtte ovenstående hjælpe til en bedring på det 
omtalte område, det ønskes også af

OZ2NU. 

Resultatliste.
Telefoni.

Nr. Points
1. OZ4FA Haderslev 93
2. OZ7JB St. Hedinge 88
3. OZ7NU Hørsholm 83
4. OZ4GF Bornholm 78
5. OZ1NA Frifeldt 75
6. OZ4LK Bornholm 74
7. OZ2HD Ikast 73
8. OZ7YH Silkeborg 71
9. OZ1US Nyborg 68

10. OZ9CB Sæby 64
11. OZ4WR Nyborg 62
12. OZ8EA Mejlby 61
13. OZ9BE Tinglev 56
14. OZ5WK Aabenraa 54
15. OZ5PG Haderslev 47
16. OZ4EV 46
17. OZ6RO Stuby Sj. 37
18. OZ8HC Le. Grandløse 35
19. OZ7FG Grenaa 34
20. OZ4EM Bornholm 32
21. OZ8SOR Sorø 28
22. OZ3SH Odense 26

OZ5PD Odder 26
24. OZ4AT Bornholm 25

OZ5JK 25
26. OZ3RR Randers 22
27. OZ6JM Retholt 17
28. OZ4HO Bornholm 16
29. OZ1CN Holstebro 15

Checklogs modtaget fra: 4AH - 4FF - 5UF - 9DR 
og 9NP. Desuden 10 udeblevne logs.

Telegrafi.
Nr.

1. OZ1W Odense 75
2. OZ4FF Bornholm 73

3. OZ7T Hellerup 71
4. OZ9N Fred.havn 68
5. OZ4H Vanløse 67

6. OZ8HC Grandløse 64
7. OZ7YH Silkeborg 63
8. OZ8RL Espergærde 62
9. OZ8PG Skibstrup 61

10. OZ4FA Haderslev 60
11. OZ5MJ St. Klemens 55
12. OZ4WR Nyborg 52
13. OZ4CB København 51
14. OZ4SJ København 49
15. OZ4GF Bornholm 47

OZ4FH Hvidbjerg 47
17. OZ2NU Aalborg 39
18. OZ7HI Ramsing 37
19. OZ1TB Høvelte 25
20. OZ9DR Randers 17
21. OZ7MA Hellerup 15
22. OZ4PE Højrup 12
23. OZ9HC Viksø, Sj. 11

Checklogs modtaget fra: 4DB - 4EM og 4LK. Ude
blevne logs ialt: 6.

Resultatet af lyttertesten følger i februar „OZ“.

DX aktiviteten på 80 meter er nu for alvor ved 
at tage fat. I den sidste tid er der kommet en del 
nye lande igang, og for tiden er der ca. et halvt 
hundrede lande aktive. Al DX på de lave bånd 
køres i de mørke timer, og det bedst egnede tids
punkt er lige før solopgang. Således at forstå, at 
den østligste af to stationer, der vil have qso, skal 
have daggry. VK’s skal således workes, når det er 
morgen derude, d. v. s. når klokken er en otte 
stykker herhjemme. Den korteste vej til New Zea
land er den anden vej rundt om jorden, så her er 
det os, der skal have morgen for at kunne lave 
noget. Morgenen er gunstig for at kunne lave alle 
områder, der ligger i jordens skygge, f. eks. det 
meget interessante karibiske område samt Nord- 
og store dele af Sydamerika. Lørdag nat og søndag 
morgen er normalt de tider, der er flest igang.

VK3AHO lytter efter Eu stationer hver aften 
ca. 1845z på 3795 kc, alle, der er interesserede i at 
få fat i ham, gør klogt i at bruge et par aftener til 
at finde ud af, hvorledes man går frem ved et op
kald.

På samme tid og frekvens kommer VK3BM og 
VK3HG også af og til, de kommer alle nogenlunde 
igennem herhjemme. På SSB naturligvis.

CN8IK vil i det nye år begynde på 80 m kl. 04z, 
og om aftenen er 3V8CA fra Tunis ofte i gang.

Fra Sydamerika kan om morgenen høres PZ1AX, 
PJ2AA, PY7VBR, YV5ANS, HR3HH, VP5BL, alle 
med signaler op til s9.

På 80 CW ved vi desværre ikke så meget, men 
dog er KV4CI, 4X4WF, VK5KO, KH6IJ, UA9CM 
blevet rapporteret aktive.

Om morgenen er der næsten altid fine forhold 
på 40 meter CW, og det er muligt at lave næsten, 
hvad det skal være. De bedst egnede tidspunkter
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er stort set de samme som på 80 meter. Der er dog 
normalt flere åbninger end på 80.

20 meter er stadig et fint dx bånd, skønt der til 
tider kan være længe mellem to gode åbninger.

Fra Tanganyika, der nyligen er blevet en selv
stændig stat, meddeles det, at prefixet er ændret til 
5H3 i stedet for VQ3, og samtidig vil landet i lig
hed med de andre nye stater rundt omkring komme 
til at tælle som et nyt land til DXCC.

Det forlyder, at 7G1A i Guineé i den nærmeste 
fremtid vil rejse tilbage til OK-land, men samtidig 
forlyder det, at en ny station 7G1B er kommet i 
luften på 14 mc CW.

VU2NR, der skulle befinde sig oppe i Hlmalaya, 
har nu fået call’et AC3NRM fra Sikkim og 
AC5NRM fra Bhutan, han vil være igang på 20 
meter CW og SSB, men desværre kniber det med 
enkeltheder om turen og med tiderne, så lyt på 
båndet.

PJ2ME på Hollands St. Marteen er hørt et par 
gange på 20 SSB ved middagstid med et pænt sig
nal, han er tilsyneladende fastboende på øen.

UB5FG vil i den nærmeste fremtid tage til UJ8, 
UM8, UH8 lands, og han regner med at være der 
ca. 3 uger hvert sted. Han kører 20 meter SSB og 
måske også CW.

Fra Sierra Leone er ZD1JWC aktiv på 15 meter 
AH, han kører med 150 W og er igang de fleste 
eftermiddage. Dette land vil forøvrigt snart få et 
nyt prefix.

ZL4JF er nu igen tilbage på Cambell Isl. med en 
Collins SSB rig. Han er aktiv på 20 og 80 meter, og 
han kører også CW og AM af og til.

W4LZW med flere planlægger en tur til Serrana 
Bank i begyndelsen af 62, de vil køre under call’et 
KS4BE så vidt vides.

HB9TL’s lille 20 meter SSB sender vil i løbet af 
januar måned være i luften fra forskellige steder 
i det Karibiske Hav, blandt andet FG7XE og 
VP1WS.

VK0VK er på Heard Isl., og han er hørt flere 
gange på 20 meter SSB.

YK1AK er såvidt vides eneste aktive i Syrien. 
Han er igang på 20 AM, siger EP2BB.

TL8AC er ofte igang med AM på 15 meter fra den 
Central African Rep. Han er også igang på 20 CW 
med ca. 25 tegn! Her kan alle følge med.

VP8EG er på South Orkney Isl. igang på 20 med 
en ½ gallon SSB, han er også aktiv på 40 meter 
CW, lyt tirsdag og fredag på 7002 kc.

Frantz Josef lands UA1KED skulle ifølge UA3FG 
have SSB grej i begyndelsen af januar måned.

M1D er en ny station fra San Marino. Han kører 
med 120 w AM på 7 mc. Øvrige stationer er M1B 
og M1H, men de er kun lidt aktive, og ingen af dem 
kører CW. M1/HB1EO regner med også i 62 at 
komme i luften fra dette sjældne land.

En del af operatørerne fra FB8XX vil i løbet af 
januar tage til Crozet Isl. Deres call er FB8WW, 
og det er på 20 CW.

Så er der endelig kommet en SSB station igang 
fra Algier,, idet FA7/W4JEZ kører fra det ameri
kanske konsulat i Algier by.

Båndrapporter:
14 Mc/CW:

OZ7KV: CR7IZ - JA SSM2COL/MM ved Liberia -
UA1KAE Antarctica - VE’s - VK0TC Wilkes
Land, Antarctica - VQ8BC Mauritius - W’s -
YV5DH-5GS - ZE1AK - ZS3EW-7M - 4X4’s -
5A2TS - 9G1DE.

3,8 Mc/SSB:
OZ7BQ: HZ1AB - VS9AAC - GB2MT - VOIEC - 
3V8CA.

14 Mc/SSB:
OZ7BQ: YV5FK - PJ2MC St. Maarten - FA7/ 
W4JEZ - ZB1A - ZS’s.
73 og de bedste DXer i det nye år. OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

December 1961 var en historisk måned i arbejdet 
på 2 meter, takket være opsendelsen af den ame
rikanske satellit Oscar. Det skal blive interessant 
at se, hvilke videnskabelige resultater, der til sin 
tid uddrages af forsøget. Foreløbig må vi nøjes med 
at konstatere, at det har været spændende at følge 
satellitten på dens bane fra nord til syd. Ifølge 
nogle af DL1PS foretagne beregninger er den af 
Oscars talrige meridian-baner, der ligger Dan
mark nærmest, en linie fra Spitzbergen via Hol
land til Nordafrika, idet den nævnte strækning 
samtidig er den, inden for hvilken satellitten er 
hørbar. De to nærmeste baner er beliggende 1500 
km henholdsvis øst og vest for den førstnævnte, og 
den østlige af disse, der passerer gennem den fin
ske bugt, skulle frembyde størst chance for mod
tagelse. Omløbstiden er 92 minutter og 40 sekunder.

Juletesten den 26. december fandt sted under 
dårlige forhold. Men for os sjællændere blev de 
dårlige forhold mer end opvejet af den kendsger
ning, at så mange af vore gode gamle venner blandt 
jyderne var i gang, eksempelvis 2EM, 3NH, 4KO 
og 5BK — foruden naturligvis vore lige så gode 
venner i Odense, 3A og 7HJ. Også i Sydsjælland 
var aktiviteten god, ligesom også den aktive Hol- 
bæk-gruppe. Svenskerne derimod udeblev næsten 
ganske, hvilket dog har sin naturlige forklaring i 
det faktum, at juletesten blev vedtaget så sent, at 
det ikke lykkedes at få meddelelsen med i QTC. 
Navnlig derfor blev der ikke scoret imponerende 
mange points — var der mon nogen, der opnåede 
mere end 25 QSO?

OZ7IGY var stoppet i juledagene på grund af lidt 
kludder med nøglemekanismen, men den er atter i 
gang, medens disse linier skrives.

2 meter klubbens julefest onsdag den 13. decem
ber fik et udmærket forløb, omend antallet af del
tagere var kendeligt mindre end ellers. Vor popu
lære vært 7FB med datter havde gjort et stort 
arbejde ud af lokalets udsmykning, og hvad trak
tementet angik, overtraf det alle forventninger — 
hvad der kun delvis var en følge af, at tilslutnin
gen var mindre end sædvanligt. Auktionsmester 
5AB ledede pakkesalget på sin kendte festlige må
de, og man kunne ikke undgå at lægge mærke til, 
at kvaliteten af pakkernes indhold lå mærkbart 
højere, end vi så ofte før har set det. En fiks lille 
pakke med minirelæer blev tilslået en Stockhol
mer-amatør for kr. 8,50 — for blot at nævne et 
enkelt eksempel.
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Afd. holder møde 
hver mandag kl. 20,00 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 123, under

etagen, nedgang til venstre for ABC-cafeteriaet. 
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSL- 
kort.

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

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvards- 
vej 9, 2. sal., Kbh. F. Tlf. Godthåb 1902 vega, post
giro 59755.

Siden sidst:
Lørdag den 2. december kl. 10,00 begyndte en 

minderig dag for københavnsafdelingen, idet be
styrelsen modtog afdelingens gæster til en lille 
reception i de nye lokaler, der denne dag fik deres, 
om vi så må sige, mere officielle indvielse.

Vi havde den glæde denne formiddag at se inge
niørerne Lauritsen og Lønborg Nielsen fra Post- 
og Telegrafvæsenet, der begge udtrykte deres be
undring for de velindrettede lokaler og ønskede 
alt godt for fremtiden. Af de øvrige gæster kan vi 
nævne Firmaet Semler og Mathiassen, hr. Rafn fra 
firma Rudolph Schmidt, der som gave medbragte 
en dejlig arbejdslampe til afdelingens værksted. 
Fra A/S Philips var mødt 2 gæster, der overrakte 
to stk. 6146 samt en stabel af de nye Pocketbooks. 
OZ7DR, Bram Hansen, besøgte os også og med
bragte en stor sammenplantning. Endvidere kom et 
af vore gamle medlemmer hr. Kærager, der nu er 
ansat hos A/S Siemens, med et gavekort fra dette 
firma på 100 kr. Ing. J. Buhi Mortensen fra firma 
Helweg Mikkelsen var ligeledes mellem formidda
gens gæster og lovede os på firmaets vegne nogle 
forsøgsopstillinger til brug ved bygning af nyt 
grej. OZ7KG og OZ6PA var også mellem gratu
lanterne medbringende henholdsvis en stor buket 
blomster og endnu et flot sammenplantning.

(VHF-amatøren fortsat fra forrige side).
Denne gang må den sædvanlige månedsoversigt 

udgå — simpelthen af mangel på stof ud over det 
allerede nævnte. Ingen har skrevet om sine ople
velser på båndet, og eftersom den, der forfatter 
disse linier, fremdeles ligger i ombygning (der på 
grund af overvældende travlhed ser ud til at skulle 
trække længe ud endnu) og derfor slet ikke har 
været aktiv selv, er der intet at skrive om.

2 meter klubbens januar møde
er fastsat til onsdag den 24. januar kl. 20,00. Her 
skal vi atter drøfte de betydningsfulde problemer 
TVI og BCI.

OZ2AF lægger for med et foredrag om sin VFO 
til 2 meter og vil her komme ind på båndfiltre og 
TVI.

Så er oplægget givet, og ordet er frit for en 
større uddybning af emnet. Det bliver en inter
essant aften.

OZ5MK, Mogens Kunst.

Om aftenen samledes en del medlemmer med 
damer, vi var ialt 65, til en hyggelig komsammen 
i anledning af indvielsen. Vi begyndte med et mæg
tigt kaffebord med hjemmebagte lagkager, form
kager af enhver art samt masser af småkager, og 
en likør eller cognac manglede heller ikke. For
manden OZ5RO bød velkommen også til de uden
bys gæster fra Køge, Lynge og Helsingør med 
OZ8MX i spidsen. Amagerafdelingen var repræsen
teret ved OZ1CC, idet OZ2XU Max desværre var 
blevet syg. Festudvalget, 5NL, 9SN og Rabe havde 
tilrettelagt et fint program for aftenen, hvor blandt 
andet sangeren Kristian Krogh underholdt os en 
halv times tid med sine viser og sine kvikke be
mærkninger. Det amerikanske lotteri blev som 
sædvanlig udsolgt meget hurtigt, men der var også 
nogle flotte gevinster skænket af et firma i por
celænsbranchen. Landsforeningens formand OZ6PA 
udtalte sin glæde over, at københavnsafdelingen nu 
endelig havde fået sine egne lokaler og sendte en 
varm tak til den ædle giver; uden hans storsindet
hed havde alt arbejde været forgæves. OZ5PP, 
Preben Pontoppidan, takkede formanden og arran
gørerne for en god aften og udbragte et leve for 
afdelingen. Men længe efter vedblev man at spise 
smørrebrød og danse, og klokken blev ud på de 
små timer, inden man brød op. Til dansen havde 
vi amagerafdelingens sædvanlige orkester under 
ledelse af Verner Rosberg. Jo — det var alt i alt 
en god dag for EDR’s københavnske afdeling.

Mandag den 4. december blev der afholdt auk
tion, og der var mødt mange, og meget grej skif
tede ejer.

Mandag den 11. december var almindelig klub
aften, men hr. Kærager fra" A/S Siemens kom til 
stede og viste os en strålende fotograferet og me
get interessant tonefilm i smukke farver.

Programmet:
Mandag den 22. januar: OZ7EU holder foredrag 

om begyndersenderen, en lille og en lidt større tx.
Mandag den 29. januar: Klubaften.
Mandag den 5. februar: OZ1LC holder foredrag 

om 2 meter.
Mandag den 12. februar: Klubaften.
Mandag den 19. februar: OZ7CK holder foredrag 

om FM og NBFM.
Mandag den 26. februar: Klubaften.
Mandag den 5. marts: Rævejagtsaften.

Vy 73 de OZ9BA.

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

Su. 2991. Mødeaften hver torsdag kl. 19,30, Strand
lodsvej 17. Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravs
vej stoppested.

Ja, så er det gamle år slut, og vi begynder på en 
frisk. Året, der gik, har faktisk ikke været noget 
dårligt år for Amg. afd. Vi har jo haft lidt frem
gang i medlemstal, og jeg formoder, at det er en 
forglemmelse fra nogle få medlemmer, at de ikke 
har indsendt kontingent for 1961—62, men det kan 
nås endnu. Vi har haft nogle gode foredrag i den 
forløbne tid, selv om det kan volde lidt hovedbrud 
at finde et emne. Juletræsfesten forløb som sæd
vanlig, en hyggelig aften, men der var altså rigelig 
plads til nogle flere deltagere. Husk at se i OZ, 
hvad der skal være på torsdag.

Skaf E. D. R. nye medlemmer!
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Program:
Torsdag den 18. januar: Klubaften.
Torsdag den 25. januar: Foredrag. OZ2AF demon

strerer sin 2 m VFO (uden krystaller). Der bliver 
lejlighed til at diskutere båndfiltre og TVI. 

Torsdag den 1. februar: Klubaften.
Torsdag den 8. februar: Foredrag.
Torsdag den 15. februar: Klubaften.
Torsdag den 22. februar: OZ1LC: 2 m for begyn

dere.
Glædeligt nytår. Vy 73 de OZ2XU.

ÅRHUS
Formand: Cramer, c/o Aarhus Radiolager, Bra- 

mersgade 15.
Kasserer: 9AW, Karensvej 35, Brabrand. 
Sekretær: 7JN, Fuglsangsallé 51.

Siden sidst:
Der har været afholdt et par rævejagter, som har 

haft dårlig tilslutning, så rævejægerne får lov til 
at varme sig ved kakkelovnen og pudse modtage
ren op til den nye sæson.

7. december var der auktion med god tilslutning. 
2PN var auktionarius og fik med sin milde røst 
solgt alt medbragt grej. Han vil også være i stand 
til at sælge sand i Sahara.

12. december holdt 5JT foredrag om ensrettere. 
De, der kom, fik noget at vide, de, der blev hjem
me, blev snydt.

Månedens program:
Mandag den 29. januar: Ungdomsgården, Skov

vangsvej: ESB foredrag ved 2LX.
Vil du igang med ESB, eller ikke ved hvad det 

er, har du nu chancen for at få nogle virkelige 
guldkorn.

Tirsdag den 6. februar kl. 20: Ungdomsgården ??? 
Den aften skulle helst alle møde op, bestyrelsen 
har en overraskelse til alle radiointeresserede, som 
møder op. Tag penge med! Vy 73 Jens Erik.

ESBJERG
Mødested: Lokalet i „Esbjerg Husmodergård“ på 

hjørnet af Jyllandsgade og Finlandsgade hveranden 
onsdag kl. 20.

Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Højtoftevej 8, 
Esbjerg.

Siden sidst:
Som det fremgår af ovenstående, har vi nu fået 

nyt afdelingslokale midt i byen. Det er et dejligt 
lokale med fjernvarme, og vi har her fået en glim
rende ramme om vor fremtidige møde- og kursus
virksomhed. Indgangen til lokalet er i Finlands
gade, ned ad den første kældertrappe, ind af den 
første dør, hvor vi har lokale for enden af kælder
gangen.

Programmet:
Onsdag den 17. januar: Indvielse af lokalet med 

kammeratligt samvær.
Onsdag den 31. januar: OZ2BR fortæller om TVI 

— hvordan det opstår, og hvordan man forebygger 
det.

Onsdag den 14. februar: OX3BL fortæller om og 
demonstrerer sin 5-bånds sender.

Onsdag den 28. februar: Generalforsamling. På 
valg er kassereren A. L. Wentzel og sekretæren 
OZ2BR. Desuden ønsker formanden OZ6SB at træ
de ud af bestyrelsen. Eventuelle forslag til general
forsamlingen bedes sendt til formanden senest den 
14. februar. Vy 73 de OZ2BR.

LOLLAND-FALSTER
Ja, så er det gamle år slidt op, og vi tager fat 

igen.
Vi mødes den 27. januar kl. 20 på „Baltic" i Ny

købing, og der bliver convertere på programmet, 
ikke 2 m alene, men convertere i al almindelighed, 
og det tager 2KP sig af, så der bliver noget at 
hente, og det er der sikkert mange, der får brug for, 
da afdelingen har fået tilladelse til at udsende 
morsekursus på 2 m.

Der bliver prøveudsendelse søndag den 21. jan. 
i tiden mellem kl. 9,00 og 10,00 under call OZ7NA. 
Lyt venligst og lad os høre din rapport den 27. Vel 
mødt.

Godt nytår. Vy 73 B. K. Løkke.

HOLBÆK:
Torsdag den 18. januar kl. 20,00 har Holbæk afd. 

møde på Dannevirke, Schidtsvej. Vi vil drøfte, 
hvad vi skal tage os for i det kommende år, så vær 
rar at tage nogle gode forslag med hjemmefra. ,

Vy 73 OZ7OU.

HOLSTEBRO
Formand: OZ1CN.
Kasserer: OZ8NH.
Afd. lokaler: Danmarksgade 1 over gården.

Månedens arrangement:
Tirsdag den 6. februar kl. 20: Filmsaften. OZ1CN 

viser os nogle film af teknisk interesse, og aftenen 
slutter med en hyggelig sludder over en kop kaffe. 
Vi håber som sædvanlig at se så mange som muligt.

OZ2HS. 

HORSENS
Klubhus: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, Søren Chr. Hansen, Kraghs- 

vej 49, tlf. 2 15 67.
Næstformand: OZ9ER, Erling Nielsen, Strand

promenaden 38.
Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgmester

vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: Poul E. Berthelsen, Mimersgade 5 C, 

tlf. 2 65 58. OZ3SK, Egon Gadeberg, Læsøgade.

Siden sidst:
Så er juleferien forbi, og vi tager fat på en frisk. 
Vi lægger ud med et nyt teorihold, nemlig for 

begyndere. Vi starter her med grundprincipper, 
elektroteknik, sideløbende med det har vi stadig 
det „gamle" hold, der nu tager fat på sendeteori. 
Nu har der igennem flere år været mange ønsker 
fremme om at få gennemgået denne del af teorien, 
og nu er chancen der. Stig på og følg med, ende
station: LICENS.

Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Sendeteori.
Tirsdag kl. 19,00: Elektroteknik.
Onsdag kl. 20,15: Byggeaften, juniores.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften, seniores.
Søndag kl. 9,25: Rævejagt.

Månedens arrangement for februar måned:
Hvordan beregner og vikler jeg en trafo?
9ER sætter os ind i problemerne, viser bereg

ningsmetoder og giver gode råd. Det har vi vist 
alle brug for, så mød talrigt op.

Vy 73 P. B.
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NYBORG
Lokale: Møllevænget 3.
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Kasserer: OZ6OP, Erik Hansen, Svanedamsgade 

16, 1. sal.
Sekretær: OZ1US, Ole Hansen, Bakkevej 3, st.
Lørdag den 9. december afholdt vi juleafslutning. 

Ved denne lejlighed viste 6OU nogle tegnefilm 
samt en film fra vor pilketur. Derefter blev der 
dækket op til et festligt kaffebord med hjemmebag. 
Det var en vældig hyggelig aften, og tilslutningen 
var da også stor.

Alm. mødeaften hver torsdag. Kl. 19,30—20,30 
morse.

Vy 73 OZ1US, Ole.

NÆSTVED
Formand: OZ8BO, Herlufmagle.
Når disse linier læses, har vi igen foden under 

eget bord. Vi har af D. S. B. lejet et lille lokale, 
der ligger i Præstø-banens remise ved Skytte
marksvej, og vi er i fuld gang med at montere 
lokalet med AC o. s. v. Undervisningen vil her
efter fortsætte i vort nye klublokale hver tirsdag 
kl. 19,30.

Godt nytår. 7HZ, Carl.

ODENSE
Formand: OZ6RL, Carl Baggers Allé 35, Fr. Bøge.
Afdelingen er i fuld sving nu, når disse linier 

læses, der er allerede blevet malet i lokalet, og vi 
mangler blot at få installeret forskellige nødven
dige lampesteder og stikkontakter samt møbleret 
med nogle vældige praktiske borde og stole. I slut
ningen af måneden vil det første arrangement løbe 
af stablen. Det bliver et meget grundigt transistor
foredrag, i hvilket alle de grundlæggende princip
per for funktionen af transistorerne bliver belyst. 
Et efterfølgende foredrag i februar måned vil an
skueliggøre den mere praktiske anvendelse af 
transistorerne. De to foredrag vil blive afholdt i 
vort nye lokale på Rasmindegården, Solbærvej (se 
skitsen). Datoen bliver udsendt pr. brev.

Vi vil lige erindre de sidste få medlemmer ven
ligst at få deres halvårlige mellemværende afgjort 
med kassereren på det udsendte girokort.

Til sidst vil bestyrelsen ønske alle afdelingens 
medlemmer et godt og lykkebringende nytår.

Vy 73 de 2RH/6RL.

VEJLE
Så gik året 1961 — og afd. mangler stadig tag 

over hovedet. Derfor vort største nytårsønske: 
Klublokale til vor rådighed. Måske der blandt afd. 
medlemmer findes den OM, der kunne skaffe os et 
egnet klublokale. Forslag modtages med taknemme
lighed.

Vi har dog kunnet glæde os over i 1961 at få 
oprettet teorikursus — endda et velbesøgt kursus.

Vi minder om, at afd. ligger inde med meget 
grej af forskellig art, som af pladsmangel kan kø
bes billigt. Prøv at gøre et godt køb hos 3FG. 

Medlemmerne ønskes et godt nytår.
Vy 73 3FG.

NYE MEDLEMMER

8276 S. Ravndal Jensen, Haraidsgade 78, 2., Køben
havn Ø.

8277 Svend Stouge, Vespervej 9, Hellerup.
8278 OZ5PV, Preben Villemoes, E/V „Thor“, Vej

rum, Hjerm.
8279 Erik Larsen, Smørumvej 175, Brønshøj.
8280 J, Asger Neimann, „Tranemosegård“, Ørsted.
8281 Kjeld Bo Sørensen, Hillerødgade 176, Køben

havn F.
,8282 Ole Kiilerich, Ved Hegnet 6, Rungsted Kyst.

8283 Henning Knudsen, Reefslevvej 78, Hedehu
sene.

8284 Sven Edelmann, Sognegårdsallé 86, Hvidovre.
8285 Flemming Petersen, Riffelhavevej 14, Holbæk.
8286 Niels Jørgen Bjergstrøm, Rundforbivej 21, 

Trørød, Vedbæk.
8287 H. Larsen, Henrik Hertzvej 32, Odense.
8288 Ole Spydevold, Lundheimveien 9, Frederik- 

stad, Norge.
8289 Kjeld Stolberg-Christensen, Philip Schous- 

vej 21, 4., København F.
8290 Lars Raadal, Krik, Vestervig.
8291 Per Jacobsen, Ny Adelgade 71, Assens.
8292 Matros A. Georg Hansen, M/S FRANKRIG, 

Rederiet Dansk-Fransk, Frederiksgade 17, 
København K.

8293 S. P. Sørensen, Tourup, Esbjerg.
8294 KP A. E. Hansen, 3/I/FLR, kasernen, Odense.
8295 Ib Nielsen, Erantisvej 11, Køge.
8296 F. Mogensen, Fredensgade, Støvring.
8297 Jørgen Winther, Løgumvej 2, Valby.
8298 Per Vetting, Strandparkvej 18, Hellerup.

Atter medlem.

3862 OZ3C, Jens Weiss, Bispeparken 10, 2., Køben
havn NV.

5333 OZ2RI, J. Bechmann Jensen, Klostergade 34, 
Slagelse.

6263 Benny Kriegbaum, Skolevangsallé 68, Riis- 
skov.

6472 OZ6PB, Poul Bach, Hadsundvej 122, Randers. 
6493 Erhardt Nielsen, Louisegade 11, 4., Ålborg. 
6525 OZ1FK, Flemming Jensen, Fjordglimtsvej 4, 

Horsens.
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QTH-RUBRIKKEN

298 Niels L. Ibsen, Ellevangen 26, Brønshøj, lokal.
1117 OZ5Q, Kai Werner, Søholmpark 6, Hellerup, 

lokal.
1640 OZ6BC, A. Buchholdt-Andersen, Sundparken 

14, Frederikssund, lokal.
1675 OZ2KG, G. Bjerring Krogsøe, Lyngbyes Allé 

10, Esbjerg, ex Assens.
2140 OZ1RO, V. G. Eilertzen, Vilh. Bechsvej 63,

1. tv., Århus, ex Højbjerg.
2803 OZ5SQ, Klaus Dwinger, Tagensvej 38, 5, Kø

benhavn N, ex Rungsted Kyst.
2976 OZ3LW, Chr. Wind, Fuglsangsallé 20, Ikast, 

lokal.
3544 OZ6FA, Frede Andreasen, Slotsgade 19, 5. tv., 

København N, lokal.
3912 OZ2KA, E. K. Hylander, Skovbakken 1 D, 

Fredericia, lokal.
5004 OZ7VH, fenrik L, V. Hansen, Radioværkste

det, 6. reg. kasernen, Odense, ex Farum.
5477 Knud Fabrin, Kingosvej 42, 1. tv., Tåstrup, 

ex Hvidovre.
5490 OZ2UN, E. Nielsen, Schradersvej 3, Tønder, 

lokal.
5859 OZ4RT, OZ7GN, .Tørgen Arnvig, Vilh. Bechs

vej 101, Århus, ex Odense.
5931 OZ9JP, Joh. Pedersen, Askevænget 35, 2., 

Virum, ex København Ø.
6141 OZ2OT, Elfred Jensen, Ole Rømersgade 37, 2., 

Århus, lokal.
6153 OZ8TN, T. Dybdal Nissen, Hans Brogesgade 

6, 1., Århus, lokal.
6230 OZ3LL, L. M. Legene, Guldbergsgade 105, 1., 

København T^T, lokal.
6342 OZ2WZ, W. Z. Schwarz, Hyttekrogen 21, Val

lensbæk Strand, Brøndby Strand, ex Nørre
sundby.

6522 OZ3LP, Sv. Leo Poulsen, Ringen 16, Esbjerg, 
lokal.

6894 OZ1JL, Jens Larsen, Rønnelien, Blokhus, ex 
Struer.

6986 OZ9BL, Bent Lorentzen, Ragebøl bageri, 
Dybbøl, ex København S.

7013 OZ9HG, H. Aa. Mortensen, Rynkeby, Ringe, 
ex Fredericia.

7037 W. J. Kienitz, Vangedevej 72, Gentofte, ex 
Nyborg.

7096 L. Refer, Gasværksvej 12 A, København V, 
ex Valby.

7109 Birger Dorvil, Kragsbjerggården, Odense, ex 
Scotland.

7224 Henrik Jacobsen, Finnsvej 50, Frederiks
havn, lokal.

7281 Erling Andersen, Frimestervej 41, 2. th., Kø
benhavn NV, ex København S.

7324 K. Buur Thomsen, Spurvehøjvej 4, st., Hvid
ovre, ex Esbjerg.

7350 Willy Bigum, Hessensgade 21, 2., København 
S, lokal.

7503 Laust Kristensen, Prins Kavellei 54, Bras- 
schaat, Belgien, lokal.

7625 OZ3OM, 503655 Olsen, 3RK, KMP/4, Sjæll. 
telegrafreg., Høvelte, ex Schweiz.
7634 OZ8JV, J. Chr. Rossen, Bodum, Åbenrå, lokal.

7642 OZ7NM, Kirsten Fabrin, Kingosvej 42, 1. tv., 
Tåstrup, ex Hvidovre.

7721 Jens Tarstrup, Balagervej 75, Viby J., ex 
Højbjerg.

7819 O. Damgaard Jensen, Tokkekøbvej 25, Alle
rød, ex Hillerød.

7883 Bent Lynggård, de Mezasvej 26, 1. tv., Århus, 
lokal.

7896 Kristian Søholm, Vesterbro 61, Nykøbing M., 
lokal.

7923 MG 503335 Hansen, Ryvang Radio, Køben
havn Ø, ex Høvelte.

7926 Ole Pedersen, Korsager Allé 30, 2., Brønshøj, 
ex Valby.

8018 Jørgen H. Rabe, Tårbæk Strandvej 142, vær. 
22, Klampenborg, ex Brønshøj.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører 
udgivet af landsforeningen 

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

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

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, 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, U. 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) 7652.

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

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

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Afleveret til postvæsenet den 15. januar 1962. 

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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