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Englebørn, kraniebrud og bayerske pølser.
Engang for snart længe siden var over
skriften på en leder i OZ: „Vort ansigt udad

Til dem har vi en anden kur, som måske
kan virke. Der er noget, der hedder „wire

til", og den handlede om det sprog, der blev
benyttet under qso’erne, og som ved at blive

recorder“
bruges.
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Mange finder det interessant at høre deres
egen

stemme

gengivet

af

et

optageapparat.

indtryk disse mennesker fik af amatørerne og
deres arbejde.

Jeg oplevede engang at iagttage en amatør
medens en gengiver afleverede, hvad han
intetanende
havde
beriget
menneskeheden

Slig aflytning — den være sig frivillig
eller ufrivillig — kan stadig give lytteren et

med nogle aftener i forvejen.

og andet at tænke på. Han vil nemlig få ser
veret udtryk som antydet i overskriften, når
stationerne skal identificere sig. Man kan
forestille
amatør!

sig

hans

tanker

om

vedkommende

Fuldstændig bortset fra, at det såvidt vides
ikke ér tilladt at benytte f. eks. humoristiske
eller reklamerende bogstaveringsord ved kal
designalsangivelser, er det kort og godt at
trække amatørbevægelsen ned i et plan, hvor
den absolut ikke hører hjemme.
Vi skulle nødig have amatørbevægelsen
udleveret til grinet; det vil ikke være beha
geligt at blive stemplet som hørende til „disse
hersens mærkelige individer, der snakker
sammen i radioen og som kalder sig engle
børn og kraniebrud og bayerske pølser. “
Men hvad kan vi da gøre for at komme
dette „uskyldige" onde til livs. Det letteste
vil selvfølgelig være at holde op; men det er

Jeg glemmer aldrig hans ansigt!
EDR har intet ønske om at agere sædelig
hedspoliti i æteren; men vi vil nødig se vort
ansigt trådt
brakvand.

ned

i

latterlighedens

Lad os tænke, før vi taler!
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En selektiv modtager.
Af H. P. Hansen, OZ6AT.

Vi bringer her en artikel, som vil være af
særlig interesse for de amatører, som selv vil
bygge den ny modtager. De undersøgelser,
som forfatteren har foretaget med MF-delen
i modtageren, er saa omfattende, at alene
dette gør artiklen til noget ganske for sig selv.
Vi tror ikke, at det just er en konstruktion
for nybegyndere, og artiklen er i det hele
taget ikke nogen konstruktionsartikel, men er
ment som en række gode råd og vejledninger
til den, som tør give sig i lag med en sådan
opgave.
TR.

Modtageren er en 6½rørs super med HF
rør, blandingsrør, 2MF-rør, beatosc., diode
ensretning, LF-rør og udgangsrør. Endvidere
er modtageren forsynet med støj begrænser og
magisk øje. De fem bølgeområder dækker kun
lige amatørbåndene med en lille margin, dette
giver en god båndspredning med 25 cm viser
vandring.
Selv om dette ikke er en egentlig konstruk
tionsbeskrivelse, er det mit håb, at et og andet
kan være en vejledning for en ny modtager.
Mellemfrekvensen er i denne modtager
valgt til 450 kHz ud fra følgende betragtnin
ger. 1600 kHz eller højere mellemfrekvens gi
ver et udmærket spejl-signalforhold, men på
denne frekvens vil en modtagers selektivitet
være ca. 4 gange daarligere end hvis mellem
frekvensen var 450 kHz, og dette vil efter kur
verne på fig. 2 give en modtager med en 6 db
båndbredde på 10 kHz, hvilket er helt uan
vendeligt på et amatørbånd.
Selv om spejl-signalforholdet svækkes ved
at benytte 450 kHz mellemfrekvens, så bety
der den stærkt forøgede selektivitet, at mulig
heden for at udskille forstyrrende stationer
på spejlet stiger tilsvarende. Man kan sige, at

antallet af forstyrrende nabostationer synker
til en fjerdedel, men samtidig kommer spejlet
til. Da dette er dæmpet med spejl-signalforholdet vil det sige, at antallet af forstyrrende
stationer falder til under halvdelen under
ellers lige forhold.
Man kunne anvende krystalfilter på 1600
kHz, men ifølge kurve side 124 i den ny hånd
bog dæmper et sådant krystalfilter ca. 1000
gange 9 kHz fra signalfrekvensen, hvorimod
4 transformatorer på 450 kHz dæmper 100.000
gange ved samme frekvensafstand.
Antennen er koblet induktivt til første af
stemningskreds for at opnå størst forstærk
ning på en vilkårlig antenne. Antennen er
shuntet med en sugekreds for mellemfrekven
sen, og desuden bliver der på 15, 20 og 40 m
indskudt en sugekreds for spejlet. Denne er
fast indstillet midt i „spejlbåndet", og dens
virkning er naturligvis størst her, men dens
afstemning er dog tilstrækkelig bred til også
at forøge spejlselektiviteten adskillige gange
i båndenes yderkanter. På 80 m er denne for
holdsregel unødvendig, og på 10 m er fre
kvensområdet for stort til at denne metode
kan anvendes. For at forkredsen uden hensyn
til antennens indflydelse kan justeres til re
sonans, så at man kan opnå det bedste signal/
støj forhold, er kredsen forsynet med en lufttrimmer, der kan betjenes fra forsiden.
Afstemningskredsen
mellem
forrøret
og
blandingsrøret er anbragt i anoden på forrøret,
og signalerne overføres til gitteret gennem en
blokkondensator. Denne koblingsmåde giver
en god forstærkning og en god spejlselektivi
tet, da kredsen kun er dæmpet af rørene, og
godheden derfor kan blive noget større end i
forkredsen. Blandingsrøret arbejder på nor
mal måde, og der reguleres ikke paa det af
hensyn til trækning. Skærmgitterspændingen
er sat lidt lavere end normalt for at under
trykke støjen fra blandingsrøret således, at
den rørstøj, der høres i modtageren, når der
ikke er signal på, for størstedelen stammer fra
HF-røret.
Oscillatoren svinger ca. 10 volt på alle om
råderne, og oscillatorfrekvensen er på alle
bånd undtagen 10 m lagt under signalfrekven
sen, dette fjerner alle de kendte radiofonifor
styrrelser fra 20 m.
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Fig. 2.

Mellemfrekvensforstærkeren er af en type,
der ellers kun ses i de største amerikanske
modtagere, idet den består af ikke mindre
end fem transformatorer. For at forstå denne
„ødselhed" må vi først se lidt på fig. 2, der
viser selektiviteten af forskellige MF-for
stærkere. Frekvensen er afsat vandret, og
opad er afsat den dæmpning, filteret yder.
Den bredeste kurve viser selektiviteten for en
almindelig modtager med to transformatorer,
der hver har en godhed, et Q på 120. Der ses
her bort fra den dæmpning, dioderne udøver
på den sidste transformator. Transformatorer
ne er kritisk koblede. Man ser, at selv om
selektiviteten ved en dæmpning på 2 gange
er 6 kHz, så vil en station, der er 1000 gange
kraftigere end den man lytter på, høres med
samme styrke, selv om den ligger 15 kHz ved
siden af.
Den mellemste kurve viser selektiviteten
for en forstærker med to transformatorer,
hvor man ved hjælp af specialkomponenter
har hævet Q til 200. Det ses, at en station, der
ligger 15 kHz til siden for den, man lytter på,
nu skal være 6000 gange kraftigere for at gå
ind med samme styrke.
Den smalle kurve viser selektiviteten af
den beskrevne modtager, der er her kun reg
net med 4 transformatorer med et Q på 150,
fordi rørenes dæmpning kun påvirker få af
kredsene. Den femte transformator er dæm
pet af dioderne og derfor for bred til at have
nogen større indflydelse på selektiviteten.
Dens eneste opgave er at overføre signalet til
dioderne med størst mulig styrke. Det er så
en fordel at afstemme den med en kondensa
tor paa 100 pf i stedet for 200 pf, som er brugt
til de øvrige. Transformatorens impedans bli
ver derved lidt større, og forstærkningen sti
ger. Af samme grund er dioderne tappet ind

på et udtag på spolerne, der ligger 3/4 fra den
kolde ende.
Målinger på den færdige modtager viser, at
kurverne, der er beregnede, er korrekte. Det
ses, at en station, der er 100.000 gange krafti
gere end den, man lytter på, kan ligge så nær
som 9 kHz fra signalfrekvensen før den gaar
ind med samme styrke. Det er nødvendigt at
undersøge båndbredden ved så store dæmp
ninger på så følsom en modtager, thi hvis
man lytter til en station, der giver et antenne
signal på 0,5 uV, så vil en station, der giver
et antennesignal på 5mV være 10.000 gange
så kraftig, og lokale amatører vil let kunne
sætte endnu større spændinger på antennen.
Den station, man lytter til, skulle jo forøvrigt
gerne høres adskilligt kraftigere end even
tuelle nabostationer.
Mellemfrekvenstransformatorerne
er
kob
let sammen efter metoden „kapacitiv bund
kobling", og denne kobling skal være under
kritisk kobling, da båndfilterkurven ellers får
en flaskelignende facon. Koblingskondensato
ren er ved de første transformatorer 0,1 uF.
og ved det andet sæt 0,07 uF. Det maa be
mærkes, at ved at koble to transformatorer
sammen falder forstærkningen til det halve
af, hvad den er ved normal kobling med een
transformator. Ved benyttelsen af to sæt
transformatorer falder forstærkningen til 1/4
af, hvad man får med to transformatorer. For
at ophæve dette tab er modtageren forsynet
med to MF-rør, hvilket giver rigelig styrke, og
da forstærkningen pr. rør er mindre end nor
malt, er der ingen vanskeligheder med at
holde modtageren stabil.
Der er lavet variabel båndbredderegulering
i de fire første transformatorer ved hjælp af
en lille koblingsspole, der indskydes, når kob
lingen skal være kraftigere. Koblingsspolen

Fig. 3.
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består af to vindinger litzetråd, der er viklet
omkring spolerøret umiddelbart op ad den
spole, den skal koble med. Spolen er smeltet
fast med lidt voks. Man må passe på at der
er tilstrækkelig isolation mellem spolerne, da
der er spænding mellem dem.

Koblingen i transformatorerne er i smal
stilling 0,8 gange kritisk kobling, hvilket gi
ver den største selektivitet i forhold til tabet
i forstærkning. Båndbredden bliver forøget
ved først at koble det andet sæt transforma
torer lidt kraftigere end kritisk kobling, og i
bredeste stilling overkobles begge transfor
matorerne. Der opnås herved en 6 db (= 2
gange dæmpning) selektivitet på 2,5, 3,5 og
5,5 kHz. 2,5 er sikkert det smalleste, man kan
tillade, uden at det går for meget ud over for
ståeligheden ved fone, og 5,5 kHz er god at
188

have, hvis man skal give en ordentlig modu
lationsrapport.
Sidste MF-rør er en triode-heptode, hvor
trioden virker som beat oscillator. Da g3 i
heptoden er forbundet med triodegitteret er
koblingen til beat oscillatoren meget kraftig,
og denne skal derfor kun svinge svagt, der er
derfor ikke brugt flere tilbagekoblingsvindin
ger end nødvendigt, for at man kan være sik
ker på, at den svinger stabilt.
Fig. 3 viser selektivitetsvariationen i de tre
trin, og man ser, at flankestejlheden bevares
selv i bred stilling.
Spolerne er alle viklet ens i HF, mellem- og
oscillator kredse, da jernkærnen nok kan gøre
oscillatorspolerne det større, de skal være.
Det kommer ganske vist an på den anvendte
spoleform og jernkærnestørrelse. Data for af
stemningskredsene er som følger:
10 m spole — 0,54 uH.
15 m spole — 0,58 uH.
20 m spole —- 1,3 uH.
40 m spole — 5,1 uH.
80 m spole — 20 uH.
Vindingsantal vil vist næppe have større
interesse, da spolerne her er viklet på spe
cielle forme.
Som afstemningskondensator er benyttet
Torotors type 3USB 55, der varierer 57 pF.
Denne sidder i serie med en trimmer, der be
stemmer
båndspredningen.
Parallelt
over
kredsen er anbragt en fast kondensator på
60 pF for at sørge for tilstrækkelig stabilitet,
og spredningskapaciteter medregnet kommer

Storsuper på afbetaling. III.
Af OZ4RH.

4RH fortsætter her sin storsuper på afbe
taling med 3. rate.

TR.

Denne gang vil jeg begynde med at be
skrive det anvendte chassis. På tegningen er,
hvad der skal sidde i hullerne. De opgivne
mål passer til Prahns central, ved Torotors
skal de 105 mm forhøjes til 120 mm, da denne
central har 5 bånd mod prahns 4. Placeringen

den samlede afstemningskapacitet vel op på
ca. 100 pF. For at gøre denne størrelse mindre
på 10 m er der indsat endnu en kondensator
på 60 pF således, at man går ind på et kapa
citivt udtag på dette bånd. Dette har nødven
diggjort en drossel for anodespændingen til
HF-røret.

af hullet mærket „Spolecentral" afhænger
ligeledes af centralen. De store huller er til
rørene; hvis man vil anvende 41-rør, kan
denne diameter nedsættes til 22 mm de på
gældende steder. De mindre huller er til MFtrafoerne, der alle er af prahns fabrikat. Der
er ikke plads til de store Torotor. Drejekon
densatoren er anbragt lige over centralen.
Dens forside flugter med chassisets forkant,
hvor den sidder fast med to metalstrimler,
desuden er den sat fast med en lille vinkel
bagtil. Materialet er overalt 2 mm aluminium.
Der er kun taget elektriske hensyn ved pla
ceringen, og alt er udført meget solidt af sta
bilitetshensyn. De „morsede“ streger er skær
me, der også afstiver chassiset.

Og så kommer månedens „afbetaling". Vi
forsyner modtageren med MF-trin og får i
tilgift ave. Som diagrammet viser, er dette
sket ved, at gitterdetektoren er ombygget til
MF-trin, og en diode er tilføjet. Detektoren
ombygges ved, at gitterkomplekset sløjfes,
den kolde (jordforbundne) ende af spolen
sættes til ave. Tilbagekoblingen kan evt. bibe
holdes, i så tilfælde erstattes de 5kohm (for
rige OZ) blot med den nye trafo, ellers fjer
nes også tilbagekoblingsspolen. Røret er an
bragt i hullet, der er mærket II MF på chas
siset. Dioden anbringes i hullet mrkt. det.
Kredsløbet her er ganske normalt. Der er an
vendt en duodiode med adskilte katoder, men
kun den ene er brugt, den anden skal senere
bruges til støjbegrænser. AVC udtages gen
nem en 1 Mohm modstand og afkobles med 0,1
uF. Afbryderen SI kortslutter avc’en. Hvis
der ønskes ave på HF (blandingsrøret må
ikke reguleres), sker det ved at afbryde HF’s
gitterafleder, sætte den kolde ende gennem
en 0,1 uF til stel og gennem en 1 Mohm til
punktet b på diagrammet. Som rør er anvendt
EB4, men EB42, 6H6 og evt. EB11 kan også
anvendes. Ved jævnstrøm og universal an
vendes UB42.
Næste: LF, en lidt usædvanlig opstilling.
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En VFO/Exciter - model 1950.
Nogle tips til konstruktion og nøgling.
Af Byron GoodmanW1DX.
Fra „QST“ september 1949.

Den efterfølgende artikel er, lad os sige det
med det samme, ikke for begyndere. Og de
fleste andre vil vel nok ikke følge artiklen
slavisk, men den er fyldt med gode ideer og
tips. Forfatteren er en af de store kanoner
i USA, og en af QSX’s bærende kræfter, så
navnet borger for kvaliteten.
TR.

Ved første øjekast kunne denne VFO/Exciter se ud til at være "ét temmelig voldsomt
apparat til kun at give 15—20 watts output
på alle bånd fra 3,5 til 28 MHz (incl. 21, men
ikke 27 MHz). Det er den måske også, men
da jeg på visse punkter er en noget vanskelig
person at tilfredsstille, mødte jeg også med
nogle temmelig voldsomme krav. Apparatet er
handy nok, da man kun behøver at skifte en
spole og dreje en omskifter for at komme på
et hvilket som helst bånd, men der findes et
ekstra rør og et relæ, som kun bruges til nøg
lingen, og som ikke har noget med effekten
eller båndene at gøre.
Der blev prøvet en del forskellige systemer
med båndskiftning i oscillatorkredsen, og jeg
endte ved kun to oscillatorkredse. Den ene
arbejder på 160 meter til dækning af 80 og
40 meter båndene og den anden på 40 meter
for at dække 20, 15 og 10 meter båndene. For
at opnå en passende båndspredning blev 40meter kredsen lavet, så den lige netop dæk
ker 20 meter båndet. Der mangler altså lidt
af 10 meter og hele 11 meter området. Hvis
man skulle have dem med, ville det kræve
en ekstra oscillatorkreds, eller også måtte jeg
lave et kompromis ved afstemningen, og de
blev derfor udeladt.
Al frekvensfordobling foregår i oscillator
kredsen, og der er adskillige afstemte kredse
mellem denne og udgangstrinet. Et blokdia
gram af VFO’en vises i fig. 1. Man vil måske
mene, at den er altfor stor, men det er fak
tisk slet ikke så slemt, hvis kredsene alle af
stemmes fast og laves kompakte. Ved at køre
det første og andet buffertrin i klasse A op
nås god isolation fra oscillatoren, der opstår
ingen nye harmoniske, og de utilsigtede har
moniske, som opstår i oscillatorens anode
kreds, svækkes meget.
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Man behøver kun at lege lidt med Clapp
oscillatoren for at blive klar over, at den er
absolut tip-top, så jeg tøvede ikke et øjeblik
med at anvende den her. Det er iøvrigt også
ganske naturligt, da det næsten er den eneste
oscillator, hvor kvaliteten af omskifteren ikke
har nogen særlig indvirkning på kredsstabi
liteten. „Hov, hov! tag den med ro“, siger du.
Ja, se så på fig. 2. Ved at bruge to særskilte
afstemningskondensatorer Cl og C2 og skifte
over de store (1000 pF) kondensatorer i de
afstemte kredse har omskifterne praktisk talt
ingen betydning. Ydermere kan omskifterne
monteres et stykke fra kredsene ved at lade
omskifterledningerne løbe i tyndt coaxkabel.
Dette holder oscillatorrøret væk fra de af1.7 Ue.

Fig 1.
Blok diagram af opstillingen. Al frekvensfor
dobling sker i oscillatoren.

stemte kredse, og således reduceres enhver
frekvensdrift, som kan opstå ved, at røret
opvarmer kredsen. Det er en fidus, som kan
bruges i enhver clapposcillator med eller
uden omskiftning.

effektoverskud, men husk, at disse rør indgår
i bredbåndskredse (belastede) for at give no
genlunde ligelig udstyring over hele området,
så effektoverskudet er ikke for stort.
Det bestemtes tidligt, at 2E26 røret ikke
skulle køres hårdt for yderligere at holde de
harmoniske nede, og et sted mellem klasse B
og kl. C blev accepteret som tilfredsstillende.
Uden styring skal der netop være gitterspæn
ding nok på 2E26 til at holde anodestrømmen
nede på et rimeligt niveau, og dette hjælper
også lidt på spændingsreguleringen og giver
en pæn tegnform. (Se QST marts 1949 „Re
ducing Key-clicks“).
Hvor skal vi nøgle?
Fig. 2.
Detailler
ved
oscillator
omskiftningen,
hednin
gerne fra de 1000 pF kondensatorer til omskifterne
gaar i koaxkabel, saa røret kan monteres et stykke
væk fra afstemningskredsene.

Hvilke rør skal vi bruge?
Da disse fakta var fastslået, var det næste
at vælge de rigtige rør til de forskellige funk
tioner. Det ville synes logisk at bruge 807 til
udgangsrør. Jeg bestemte mig dog imidlertid
til at bruge 2E26, fordi det er mindre, kan
køre med de ønskede 25—30 watts input, og
det synes at have mindre tilbøjelighed til
parasitsvingninger end 807. Hvis en rørfabri
kant engang kommer med et 807 med korte
forbindelser, er det det rigtige rør at benytte,
men for øjeblikket bruger vi altså 2E26. Mu
ligvis var jeg heldig, men jeg havde overho
vedet ikke besvær med parasitter i opstillin
gen. Til anden buffer valgtes 6AG7, og 6AC7
er brugt i oscillatoren og i første buffertrin.
Man vil måske tro, at der bliver et stort

Hvis du kan lide chirp, så vil jeg råde dig
til at nøgle oscillatoren — ligegyldigt hvil
ken. At undgaa klik og chirp ved oscillatornøgling kræver for det første en oscillator,
som ikke ændrer frekvens ved spændingsva
riationer, og tillige en sender, der består af
lineære eller omtrent lineære trin. Jeg påstår
ikke, at man ikke kan lave en oscillator, som
er komplet ufølsom overfor spændingsvaria
tioner — jeg siger blot, at jeg har aldrig set
eller hørt en sådan. For at udgå klik må der
indføres en vis forsinkelse i nøglekredsløbet,
og dette vil igen sige, at spændingen på oscil
latoren varierer, mens denne afgiver effekt
til det efterfølgende trin i begyndelsen og
slutningen af hvert tegn. Enhver frekvensva
riation viser sig som chirp. Og hvis du ikke
forsinker nøglingen, får du klik, som du ikke
kan komme af med, ligegyldigt hvad du se
nere gør. De fleste vælger at køre med chirp
i stedet for klik, men jeg vil nu helst have
en tone, der lyder som nøgling i PA-trinet og
uden chirp. Men jeg vil også gerne have
break-in, og dette førte mig tilbage til en
konstruktion, beskrevet i QST for nogen tid
siden (QST marts 1948. „Improved Break-in
keying“). Det var en opstilling med et nøgle
rør, som kunne forbindes i et trins katode
kredsløb, og som sammen med et hurtigt relæ
starter oscillatoren, lige før tegnet formes og
igen slukker den, når tegnet er formet. Ved
større hastigheder går oscillatoren kun ud af
sving mellem ordene, men derfor kan man
alligevel godt køre udmærket break-in.
I denne VFO blev den tidligere opstillings
nøglerør udeladt, og der blev i stedet brugt
gitterblokering. Anden buffer blev nøglet i
stedet for første for at sikre bedre isolation
af oscillatoren. Man kunne også godt nøgle i
gitteret på 2E26 eller endog på et efterføl
gende trin, men jeg gjorde det første, fordi
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Fig. 3.
Komplet diagram af VFO/Exciteren.
Denne 5 bånds VFO/Exciter har 2E26 i udgan
gen og giver et output på 15—20 watt.
Exciteren set bagfra. Røret 6SN7 og hurtigrelæet
som ses til højre for stabiliseringsrøret anvendes
i nøglekredsløbet. Kondensatoren C 22 staar ved

siden af røret 2E26 og danner en kort returvej for
de harmoniske.
De
to
oscillatorkredsløb
er
monteret
indenfor
skærmkassen.
Klemmen mrkt. 105 neg" rettes til ,, - 240 neg“.

C 3 — 100 pF.
C4 — 50 pF.
C5, C6, C7 , C8, C10 — 1000 pF Glimmer.
C 9 , C12, C16, C21 — 100 pF Glimmer.
C2 2 . Se teksten.
C2 5 . — 1000 pF. 1200 Volt Glimmer.
C26. 100 pF variabel.
C27, C28, C3 0 , C3 1 . 500 pF Glimmer.
C2 9 . 25000 pF Papir, 600 Volt.
C3 2 0,1 uF 250 Volt, special. (Sprague ,,Hypass“)

R19. — 17500 Ohm. 10 Watt trådviklet.
R2 0 . — 3300 Ohm.
R12, R22— 1 Megohm.
R2 3 . — 1500 Ohm.
R2 4 . — 3,3 Megohm (i strømforsyning).
R26. — 10000 Ohm.

C 1 1 , 1 3 , 14 , 1 5 , 17 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 3 , 24 . ------------- 680 p F

Glimmer.
R1 — 100 kOhm.
R2 , R14 — 47 Ohm ½Watt.
R3, R7,
R12, R15— 2200
Ohm.
R4,R8,R10, R11, R13,R16
R5, R9
— 22000 Ohm.
R6, 680
Ohm. ½ Watt.
R17, R 1 8 - — 100 Ohm. ½ Watt.

S1. — Enkelt afbr.
— 330 Ohm.

6AG7’en kører med lav signalspænding og
lav anodespænding, og 100 volt negativ
spænding er tilstrækkeligt. Ved større effekt
vil der selvfølgelig kræves betydeligt større
negativ spænding for at blokere.
Jeg var glad for, at jeg anvendte denne
nøglemetode. Hvis jeg havde nøglet oscilla
toren alene med forsinkelse nok til at redu
cere klikkene, så de ikke generede, havde jeg
fået chirp, som selv en gråspurv ville være
ked af. Måske kunne jeg nok have reduceret
dette chirp ved eksperimenteren med kon
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Alle modstande 1 Watt medmindre andet er nævnt.
L1 — 75 uH.
L2 — 9 uH.
RFC 1. RFC 3 — 2,5 mH HF-Choke.
RFC 2 — 750 uH HF-Choke.
Ry — Hurtigrelæ. 18 Volt. 1400 Ohm.
S2.
— Omskifter.
stillinger.
Øvrige

spoledata

ikke

4

sektioner.
opgivet,

Hver

men

må

sektion
beregnes

2x5
ud

fra frekvensen og rør- og ledningskapaciteter.

stanterne i oscillatoren, men jeg tror afgjort
ikke, at de helt kan udryddes. Som den er nu,
kan der ikke høres forskel på BK-nøglingen
og PA-nøgling med oscillatoren svingende
kontinuerligt. Ganske simpelt fordi der ikke
er nogen forskel. Vi kører BK med en oscilla
tor, der måske chirper, når den nøgles, og dog
er der ikke noget chirp at høre på signalet.
Hvad kan man forlange mere?
Som et lille sidespring til dette kan omta
les, at der er tre andre metoder, der ligger
meget nær op ad denne. Den ene er at bruge

en kontinuerligt svingende oscillator fuld
stændig skærmet og på e n l a v frekvens og
så nøgle et eller flere efterfølgende trin, en
anden er at bruge en blandingsopstilling og
nøgle blanderen, og den tredie og sidste
består i, at man placerer den kontinuerligt
svingende oscillator og det nøglede trin et
godt stykke borte fra modtageren. De to før
ste skulle kunne blive lige så gode som det
her beskrevne — jeg har blot ikke megen til
tro til dem — og den tredie indeholder øko
nomiske
og
pladsmæssige
besværligheder,
som er for store for mig og vist adskillige
andre. Hvad vi ønsker at fastslå her er, at
man må revidere sine tegnidealer, hvis man
vil nøgle oscillatoren på grund af BK-arbejde
særligt ved de høje frekvenser. Hvis du har
en af disse „chirp og klikfri“ nøglede oscilla
torer, så prøv at lytte på den på 10 meter med
en lav beattone. Hvis den så hverken chirper
eller klikker, tager jeg min hat af for den.
Men prøv så alligevel at sammenligne den
med klikfri PA-nøgling —.
Elektrisk set er dette alt, der er at sige om
opstillingen. Der benyttes en lille induktions
fri kondensator (se senere) fra anoden på
2E26 til stel for at få en kort returvej for de
harmoniske, og der bruges små modstande i
serie med oscillatorens og udgangsrørets gitre
for at forhindre parasitsvingninger. Forskel
lige ekstra afkoblingskondensatorer, som ses
i opstillingen, blev indsat, da det konstatere
des, at der gik nogle harmoniske ud på netog kontrolledninger, og det vil utvivlsomt
variere med konstruktionen. Det fuldstændige
diagram ses på fig. 3.
Omskifteren S1 gør det muligt at afstemme
VFO’en til den ønskede frekvens uden at
starte de efterfølgende trin. 100 Ohms mod
standen R18 anbefales af relæfabrikanten,
når relæet arbejder i et kredsløb, der ikke er
rent ohmsk, og modstanden R17 er indsat for
det tilfælde, at spændingsfaldet over de 100
ohm forandrer frekvensen nævneværdigt. Der
er indsat bøsninger i serie med relævindin
gerne, som kan forbindes til et lignende relæ,
der kortslutter modtagerindgangen, som be
skrevet i den tidligere nævnte artikel.
Hvis exciteren kun skal benyttes til tele
foni, kan nøglerøret 6SN7 og high-speed re
læet naturligvis udelades.

meget ufølsom overfor vibrationer, og der er
praktisk talt heller ingen mikrofoni. Dog til
rådes det at anbringe VFO’en på gummi eller
filt.
Enheden er opbygget på et aluminiums
chassis, dimensioner 25X41X7Y2 cm. Det er
ikke særlig stift i sig selv, men det hjælper
noget med forpladen, som er af 3 mm alumi
nium og har størrelsen 22x28 cm, og på for
pladen og chassiset er der tillige anbragt en
aluminiumbox, 12½ X 14x25 cm, hvori oscil
latorafstemningsenhederne er anbragte. Det
er denne afstemningsenhed, som bestemmer
frekvensen — rørvirkningen er praktisk talt
ophævet i clapp opstillingen. Spolerne er
almindelige små senderspoler monterede på
svære stand-off isolatorer. Afstemningskon
densatoren er en dobbeltkondensator, og alle
forbindelser er trukket med svær monte
ringstråd. Kondensatoren blev lavet ved at
pille nogle af statorpladerne ud af en enkelt
kondensator og lave den om til en dobbelt
kondensator med ulige store sektioner. To
små opstandere, som holder kondensatoren,
bærer også paddingkondensatorerne og klem
listerne, som holder de store ,3.000 pF konden
satorer. Coaxialkablerne fra disse kondensa
torer går ud gennem gummigennemføringer,
og den eneste stelforbindelse i oscillatoren
ligger ved oscillatorrørets sokkel. Jeg regne
de med, at det ville være betydeligt lettere at
holde opstillingen stabil, hvis HF-en ikke
skulle passere hele chassiset for at finde en
vej tilbage til oscillatorrøret. Rotor på af
stemningskondensatoren
er
forbundet
til
skærmen paa coaxialkablerne og har kun
stelforbindelse ved oscillatorsoklen. Afstem
ningsknappen er naturligvis isoleret fra kon
densatorakslen.
Resten af VFO’en er bygget efter de sæd
vanlige retningslinier med undtagelse af ud
gangstrinet. Her blev der ogsaa først regnet

Konstruktion.
Kun almindelig god praksis
konstruktionen af VFO’en, og
gjort særlig umage for at bygge
slagskib". Imidlertid viste den

er fulgt ved
der er ikke
den „som et
sig at være
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med bandswitehing, men de metoder, der blev
prøvet, virkede ikke godt nok, så jeg valgte
at benytte udskiftelige spoler. Afstemnings
kondensatoren er monteret ovenpå chassiset
med akslen stikkende ud gennem et tilstræk
keligt stort hul til at undgå kontakt med for
pladen. Kondensatoren drejes fra forpladen
ved hjælp af et snoretræk om et stort bake
lithjul på akslen.
Ved at benytte snor i stedet for en forlæn
get aksel udelukkes en kilde til tilbagekob
ling, og det optager praktisk talt ingen plads
under chassiset. De to ledninger fra udgangs
rørets pladespoler går til afstemningskonden
satoren ovenover chassiset, og returvejen til
stel går gennem en keramisk bøsning i chas
siset til afkoblingskondensatoren.
Kondensatoren C22 blev lavet af et stykke
kobberrør 5/8“ i diam., som blev loddet på en
lille kobberbundplade. Den indre leder bæres
af en National PRF-1 spoleform, som lige
kan glide over røret efter lidt brug af ståluld
på enden af røret. Den indre leder består af
et stykke aluminiumsrør 3/8” i diameter.
Nærmere beskrivelse af disse kondensatorer
findes i „QST“ for april 1949, side 21. De to
katodeben på 2E26 er stelforbundne med
korte kobberstrimler.
Omskifteren S2 er lavet ekstra lang af al
mindelige sektioner og dele.

Udgangsspolerne L6 har resonans i den
lavfrekvente ende af båndene med C26 drejet
ca. % ind. Ja, det er højere C, end vi er vant
til at bruge på de højere frekvenser, men det
skader ikke virkningsgraden mærkbart, og
det gør tilpasningen til det efterfølgende trin
meget let.
Det er det hele. Det er en vanskelig affære
for en ny og uerfaren amatør at give sig i
lag med, fordi der er lagt mere vægt på ideer
end på detailler. Men den erfarne amatør, som
har arbejdet med lignende opstillinger og
forstår, hvordan kredsene arbejder, vil få sit
arbejde belønnet mere end tilstrækkeligt. Det
frarådes absolut en nybegynder uden videre
at begynde på dette arbejde.
Feltstyrkemåler — Monitor.
I den i marts OZ og i den nye håndbog
side 421 viste konstruktion kan indføres en
lille forbedring:
Når apparatet bruges som monitor for et
ret kraftigt signal, kan den herved frem
bragte
jævnstrøm
gennem
hovedtelefonen
undertiden give anledning til forvrængning.
Dette undgås ved at indskyde en ca. 0,1 ^F
blok i serie med hovedtelefonen.
OZ7MP.

Tips.
Indstilling.

Efter at oscillatorens frekvensområder er
kontrollerede, indstilles exciteren med om
skifteren til et af båndene, og afstemnings
kondensatoren sættes i midten af området.
De fast afstemte spoler skal selvfølgelig alle
være afstemte til frekvensen (kontroller med
gitterstrømmen målt over R15 uden skærm
gitter- og anodespænding på 2E26). Drej så
kondensatoren til den ene ende af området
og indstil L4 til maximal gitterstrøm. Drej så
til den anden ende af området og indstil nu
L3 til maximum. Når man nu kører over hele
området, vil gitterstrømmen variere en smule
(undtagen hvis man er meget heldig), men
med lidt god vilje kan man opnå et pænt
resultat over hele området. Den nødvendige
gitterstrøm til 2E26 andrager kun 2—3 mA,
og det er meget nemt at få på de lave fre
kvensområder. På 28 MHz må man snyde lidt
ved at afstemme enten til fone eller cw bån
det alene, og alligevel vil styringen være no
get mindre på dette bånd sammenlignet med
de andre. Det er kedeligt, men der kan alli
gevel på dette område fås 12—15 watts out
put.
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Hvis en eller anden af personlige eller
tekniske grunde ynder at holde højspændin
gen på grejet i sendepauserne, er en lille rød
lampe som regel ikke nok for at varsko. En
stadig tone eller lampe bliver i længden til
vant og upåagtet. En god løsning er en blin
kende neonlampe, eventuelt med en lavohms
telefon i serie. Eksempler: 1 Mohm. i serie og
8 MF over lampen, der skal være uden for
lagsmodstand i fatningen, eller 8 Mohm i
serie og 1 MF over lampen.
(Fra „Radio Revista“.)

Problemet

underjordiske

antenner

har

i

tidens

løb beskæftiget mange sind og har gentagne gange
spøgt i radiobladene. En amerikansk amatør angiver
i QST en effektiv og simpel løsning på problemet,
nemlig

ophængning

af

en

modvægt

med

en

længde

af en halv bølgelænde og selvfølgelig så højt op og
så frit beliggende som muligt.

>*C
Der er i Frankrig oprettet et selskab til dannelse
af et radiomuseum. Amatørerne er opfordret til at
indsende gammelt grej, som kan tænkes egnet til
museet. Enkelte F-stns lyder, som om de havde det.

Television.
Af Herluf Hansen, OZ 7HB.

Fjernsyn har vel ikke interesse for den
store kreds af amatører, men en dag skal vi
jo til det alligevel, så lad os hellere se lidt
på sagen i tide. OZ7HB, som er en af pione
rerne indenfor EDR på dette område og lavede
i løbet af 2 dage en fjernsynsmodtager under
den britiske udstilling, begynder her en arti
kelserie og vil beskrive en modtager, som
selv ikke-eksperter kan lave og alligevel få
noget ud af.
TR.

Fjernsynsmodtagere er ved at få stor inter
esse for københavner-amatørerne. Det kunne
i og for sig også blive en sport for amatører
over hele landet, da der jo principielt ikke er
noget i vejen for at modtage billeder fra Kø
benhavn eller fra andre lande, hver gang 5
meter båndet er åbent til disse lande. Forfat
teren til disse linier har på en et rørs superreg
modtaget signaler fra to televisionstationer

ren på må og få, så ved systematisk aflytning
af fjernsynsområder vil det måske jævnligt
lykkes at opfange udenlandske programmer.
De nærmeste stationer, der kan være tale om,
er Paris, London, Hilversum og Stockholm,
de to sidste arbejder dog endnu kun perio
disk. Inden længe kommer desuden snart en
tysk station i gang i Hamburg. Vor egen sta
tion, forsøgsstationen i København, kan på et
normalt fjernsynsapparat modtages i afstande
indtil 20 km, men med et godt antenneanlæg
og reduceret båndbredde i modtageren vil det
være muligt at modtage billeder over meget
større afstand, vel at mærke med tilsvarende
reduceret billedkvalitet.
Da sikkert mange i og uden for København
kunne tænke sig at vide noget om fjernsyn
(eller television, som det også kaldes, forkor
tet bliver det til T V ) , begynder vi en artikel
serie om TV-modtagerens teori og opbygning.
I dette nummer bliver TV-medtagerens sy-

Modtager

Blokdiagram af TV-modtager.

samme aften, den ene havde fransk tale på
lydkanalen, så det må have været Eiffeltårnet,
den anden station var formentlig London. Det
rapporteres jo jævnligt, at et eller andet pro
gram er blevet modtaget over store afstande,
den sidste sensation i den retning var, da
London-programmet for nylig blev modtaget
fejlfrit i over to timer i Sydafrika. Det skyl
des sandsynligvis tilfældigheder, at disse pro
grammer er blevet modtaget, da brugere af
fjernsynsmodtagere normalt ikke søger i æte

stem kort skitseret, og vi vil så efterhånden
komme nærmere ind på teorien, efterhånden
som vi behandler de forskellige afsnit i mod
tageren.
Samtidig med den teoretiske gennemgang
bringer vi diagrammer af enkle amatøropstil
linger. Vi vil så senere, hvis der er fornøden
interesse derfor, bringe tips om forbedringer,
diagrammer af forskellige opstillinger og om
tale de erfaringer, amatørerne efterhånden
gør. Det vil naturligvis også interessere at se,
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Placering af oscillatoren og den derved fremkomne placering af billed og lyd mellem 20
og 30 MHz.

hvorledes den danske industri har løst opga
ven, efterhånden som de bringer modtagere
på markedet.
Modtagerkonstruktionen bliver med mod
tagelse af den danske sender for øje. men
med små ændringer kan den bruges til dx
jagten. Den danske station sender billeder på
63,25 MHz og lyden på 67,75 MHz. Billedet
sendes med 25 billeder pr. sekund og med
567 linier pr. billede og foreløbig med nega
tiv modulation. Lyden sendes som fm.
De første eksperimenter med modtagelse af
TV-signaler kan jo gøres rent høremæssigt.
Europæiske TV stationer ligger mellem 4 og
7 meter, så 5 meter superreg’en er udmærket
hertil. Den normale antenne kan bruges, men
bedre er det med et lodret antennesystem, og
er der tale om dx TV, er det nok nødvendigt
med en beam antenne. Billedmodulationen
lyder meget karakteristisk, så har man én
gang hørt det, kender man altid tonen igen.
Det er iøvrigt ikke selve billedsignalet, der
høres,
men
synkroniseringssignalerne,
som
består af en 50 Hz impuls blandet med en høj
impulstone, der ligger mellem 10—15 kHz af
hængig af, hvilken station det er. For at
kunne høre den høje tone er det nødvendigt,
at If-kanalen i modtageren ikke er shuntet
med nogen kapacitet.
Blokdiagrammet fig. 1 viser det system, der
anvendes overalt til fjernsynsmodtagere i
dag. Hf, det., og If-forstærkertrinene for
stærker og demodulerer signalet fra senderen.
Betegnelsen If for det modulerede billedsig
nal er egentlig forkert, idet det ikke er lf i
den forstand, det spænder over spektret fra
25 Hz til op imod 5 MHz. Det benævnes vi
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deosignalet. Billedet opdeles i billedpunkter
ganske som trykte billeder. Billedpunkternes
lysstyrke meddeles fra senderen via video
signalet, som i modtageren modulerer katoderørets gitterforspænding, der jo bestemmer
lysstyrken på katoderørets skærm. Billedet
tegnes som punkter på en række vandrette
linier; disse linier fremkommer ved, at rørets
elektronstråle bevæges hurtigt frem og til
bage i vandret stilling, og en anden kipgene
rator bevæger samtidig strålen nedefter i et
langsommere tempo, og resultatet bliver der
ved de omtalte linier. Det er nu nødvendigt,
at de to kipgeneratorer svinger ganske nøj
agtigt i takt med senderens kipgeneratorer;
for at opnå dette udsendes samtidig med bil
ledet synkroniseringsimpulser.
Den til billedet svarende lyd sendes på en
frekvens, som er 4,5 MHz højere end billedets
bærebølge, og på grund af billedmodtagerens
store båndbredde slipper lydsenderens signa
ler med igennem billedkanalen. Lyden frafiltreres så på et passende sted og sendes ind i
lydmodtageren, men er allerede i billedmodtageren blevet forstærket nogle gange, og
dette kan betyde en besparelse i lydmodta
geren.
For at opnå billeder på et katodestrålerør
kræves der i grunden ikke meget, så det bli
ver ikke vanskeligt for amatøren, men vi må
dog tilføje, at gode billeder med alle detaljer
skarpt tegnet og korrekt gengivelse over hele
skærmen ikke er så ligetil at opnå. Men det
bør ikke afskrække, det er efter forfatterens
mening lige så svært at bygge en sender, der
arbejder korrekt på alle bånd og er i enhver
henseende perfekt.

Vi skal nu se på, hvorledes Hf., det. og vi
deoforstærkeren til en fjernsynsmodtager kan
udføres. Hf-delen kan bygges som retmodta
ger eller super.
Ved bygning af en retmodtager til TV skal
man være særdeles omhyggelig med opbyg
ningen. Der skal afkobles perfekt mellem alle
trin for at undgå ustabilitet. Der må anvendes
korte
forbindelser,
fælles
minuspunkt
for
hvert rørs afkoblinger (induktionsfrie blok
ke) og god afskærmning mellem de enkelte
trin. Videoforstærkerrøret, som jo er en
bredbåndsforstærker, må behandles på sam
me måde som et højfrekvenstrin, da der let
kan blive tilbagevirkning herfra til de øvrige
rør i opstillingen. Man lægger mærke til, at
der ikke findes afstemningskondensatorer på
kredsene. Afstemningskapaciteterne er: led
ningskapacitet,
rørenes
gitter/katodekapacitet
og spolens egenkapacitet. Det er nødvendigt
at udelade trimmere eller lignende her for at
opnå tilstrækkeligt brede kredse, så modta
geren er ikke egnet, hvor der er tale om at
afstemme til flere forskellige stationer. For
yderligere at gøre spolernes afstemnings
kurve flad benyttes relativ små anodemod
stande, disse ligger nemlig parallelt med af
stemningsspolerne.
Modtagerens
båndbredde
skal jo være den samme som modulationens
båndbredde, nemlig ca. 4 MHz, for at opnå
dette, afstemmes kredsene til lidt forskellig
frekvens, og om nødvendigt reduceres anode
modstandene yderligere i værdi, indtil den
fornødne båndbredde er opnået. Spolerne af
stemmes, som angivet i diagrammet, ved at
variere deres selvinduktion. Det er kun få
målesendere, der går op på så høje frekven
ser, der her er tale om. Philips målesender
går dog til 70 MHz, men er kun kalibreret til
60 MHz, men den kan altså anvendes til den
første grove trimning, og når modtageren en
delig er så vidt, at stationen kan ses, kan

modtageren trimmes efter billedet. Der er jo
endelig den mulighed at bygge et doblereller triplertrin, som kan kobles mellem
målesenderen og apparatet. Som indikator for
outputtet må det anbefales at have et instru
ment i diodens afledningsmodstand og en
hovedtelefon indkoblet i videorørets anode
kreds. Når modtageren er korrekt trimmet,
skal, ved variation af målesenderens frekvens
indenfor de 4 Mhz, diodestrømmen følge den
kurve, der viser modtagerens afstemnings
kurve.
Superen er vel nok at foretrække, den er
lettere at få stabil, og adskillelsen af lyd og
billede er også lettere. Som diagrammet viser,
afviger den ikke meget fra retmodtageren i
opbygningen, så det bliver let at gøre forsøg
med retmodtager og super i den samme op
stilling; der er ikke noget specielt at be
mærke om opbygning af superen. På grund
af, at forstærkningen ligger i mf trinet, kan
man bedre opnå en rimelig forstærkning, da
det er en lavere frekvens, der her er tale om.
Trimning af superen skaber ikke det samme
problem som ved retmodtageren, da de afgø
rende kredse her ligger lavere end 30 MHz,
så hertil vil de fleste målesendere kunne
bruges.
Som rør i modtagerne er alle tyske Ukb rør
særdeles anvendelige, bedre er måske de nye
højstejle rør som EF 42 og EF 91. De, der bor
ganske tæt ved televisionsenderen, kan redu
cere rørantallet i modtagerne, og de, der bor
længere borte end 15—20 km fra stationen,
kan jo forsøge at forøge rørantallet og sam
tidig snævre båndbredden lidt ind for at
undgå for kraftigt rørsus.
Spolerne kan vikles på 10 mm pertinaxrør
af 0,5 mm emailletråd, og følgende vindings
tal skal da benyttes. Alle spolerne i retmod
tageren og gitterspolen for blandingsrøret i
superen har 6 vindinger, antennespolen skal
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til 70 ohms fødeledning have 2 vindinger vik
let uden på gitterspolen midt på denne for at
få tæt kobling og en mindre selektiv kreds.
Oscillatorspolen skal have 4 vindinger, og mf
spolerne, der jo skal afstemmes til lidt for
skellig frekvens, kan passende vikles med
henholdsvis 15—14—13 og 12 vindinger.
I næste nummer skal vi komme nærmere
ind på, hvad der sker i billedmodtageren med

de forskellige signaler, som ankommer fra
senderen, og hvilke problemer der kan opstå.
Som antenne til modtageren anvendes en
lodret dipol fødet på midten med 70 ohms
kabel. De to antennehalvdele skal hver være
på 1,10 meter. Ønsker man at opnå større
gain, sætter man 1 meter bag antennen en
reflektor på 2,30 meter. Antenneanlæget kan
sandsynligvis gøres endnu mere effektivt med
flere elementer, men data herfor kendes ikke,
der er jo den hage ved sagen, at antennen
ikke må blive for selektiv.

med 5NJs station i funktion på 80 mtr., og 5K havde
udstillet sin sender, modtager, frekvensmeter og
vibroplex. Endvidere havde 5K arrangeret et ver
denskort forbundet med QSL, kort på et bord, der
viste QSOs hele kloden rundt.
Standen vakte megen interesse, og der var fuldt
besøg på standen hele tiden. Endvidere havde fle
re OZ-Hams fundet ud på standen. Københavns
afdelingens lille brochure om KB amatører blev ud
delt på standen.
Udstillingen blev besøgt af ca. 3000 mennesker.
De stationer, der har haft QSO med 5NJs station
denne dag, vil modtage et foto af standen udført
som QSL.
5NJ tog 2. præmien med. hjem.
73 es Dx
OZ5NJ es OZ5K.
QTH-listen.
Grundet på forskellige ændringer og tilføjelser til
QTH-listen

vil

denne

Hobby-udstilling på DSBs central
værksteder i København.

januar OZ.

I
DSBs centralværksteders marketenderi blev der
den 25. sept. 1949 afholdt en hobbyudstilling for
værkstedernes arbejdere.
Arrangør var Værksteds- og remisearbejdernes
oplysningsforbund. OZ5NJ og OZ5K havde en stand

Rettelse til sidste OZ.
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først

fremkomme

med

Som forfatter til artiklen om supermodulation i
sidste OZ stod fejlagtigt angivet OZ2I. Det skulle
have været OZ2IZ, K. H. Behrentz.

TR.

Kassereren meddeler!

Fra W.

Den lille tryksag, der udsendtes herfra den
5. oktober til alle medlemmer af EDR, og som
meddelte, at håndbogen nødvendigvis skulle
bestilles senest den 15. oktober, synes at have
vakt røre blandt dem, der allerede havde ind
sendt bestilling på bogen. Jeg indrømmer, at
disse medlemmer vel ikke burde have haft
kortet tilsendt, men da sagen skulle ordnes
på een aften, så var der slet ikke tid til at få
frasorteret de overflødige adresseringsplader
— og jeg skønnede, at jo mere røre, der blev
om sagen, desto flere bøger blev der solgt,
hvilket også slog til!
Desværre kan EDR af hensyn til kontrak
ten med Gjellerups Forlag ikke mere sælge
bogen til gamle medlemmer, der altså må gå
til en boghandler for at få bogen. Nye med
lemmer kan derimod købe håndbogen til 20
kr. straks efter indmeldelsen uden at behøve
at vente stort mere end 8 dage på den; be
stilling indgives lettest på girokuponen ved
indbetalingen af indskud + kontingent.

Licensbetingelserne i U. S. A. påtænkes ændret,
idet antallet af licensklasser udvides, saaledes at det
bliver nemmere at opnå licens og samtidig sværere
at opnå alle rettigheder. Følgende nye klasser er
foreslået:
Amateur Extra Class: Fulde rettigheder, incl. fone
på 3,5 og 14 Mc. Betingelser: Udvidet teknisk prøve
og 20 w. p. m. morseprøve.
General Class: Omtrent som de nuværende klas
ser B og C.
Technician Class: Gælder for frekvens over 220
Mc. Morseprøve: 5 w. p. m.
Novice Class: Xtalkontrollerede sendere i begræn
sede områder af 3,5, 14 og 28 Mc med C. W. og på
145 Mc med C. W. og phone.
Maximal power: 75 watts. Morseprøve: 5 w. p. m.

Soldater!
På EDR’s generalforsamling i Odense i
september måned blev reglen om kontingent
frihed for medlemmer, der af tjener værne
pligten, ændret, således at der nu kun reelt
gives ½ års kontingentfrihed. De nuværende
soldater, der allerede måtte have „opbrugt"
deres kontingentfrihed, vil i nærmeste frem
tid få tilsendt opkrævning for tiden indtil
31. marts 1950.
Kontingentfrihed
for invalider m. m. kan nu gives af bestyrel
sen, når skriftlig anmodning indsendes; an
søgningen må være forsynet med afdelings
formandens påtegning om rigtigheden af de
givne oplysninger.
Og så til slut et godt tip: Medlemsnumret,
der som bekendt skal påføres alle henvendel
ser til foreningen, kan findes: 1) på medlems
certifikatet 2) på medlemskvitteringen og 3)
i QTH-listen, hvis man er licenseret. — Nu
spekulerer jeg så på en metode til at få alle
til at kigge efter et af de tre steder —!
OZ3FL, Kassereren, Nykøbing F.
Fra DL.
DL1UR i Darmstedt bringer hver søndag aften
kl. 20,00 og kl. 22,45 M.E.T. (pr. telefoni i den lav
frekvente ende af 3,5 MHz båndet) en udsendelse
til tyske amatører med oplysninger om trafikmu
lighederne i forskellige retninger på alle amatør
bånd i den kommende måned. En tilsyneladende
udmærket service for tyske „Hams", som vi OZ vel
også kan benytte os af. Udsendelsen gik fint igen
nem søndag den 9. okt. kl. 22,45.
73 OZ1JQ.

Besøg af SM-hams.
Søndag den 25. september ankom 29 SM6 hams
fra
Gøteborg til
Frederikshavn med
Kronprinses
san Ingrid. Svenskerne blev modtaget ved båden af
OZ7J, 8L, 9Z og 9N.
Hele
selskabet
spadserede
derpå
langs
havnen
og beså bl. a. tyske bunkers, fra havnen fortsatte
man
til
elektricitetsværket,
hvor
svenskerne
un
drede sig over den mærkværdige jævnspænding
2 x 150 volt, men samtidig beundrede det nve 10
k\v anlæg.
Kl. 12,00 spistes der middag på Bechs hotel, der
1
dagens anledning var pyntet med svenske og
danske farver. OZ9N bød de svenske gæster vel
kommen
til
Danmark,
SM6BQ
kvitterede
fra
svensk side. Der var under middagen en virkelig
god
stemning,
hvor
deltagerne
blev
rystet
godt
sammen, end ikke en svingom manglede der, idet
2 danske musikere tilbød at underholde lidt, og det
gjorde de i form af svenske valse o. 1.
Efter middagen tog man i rutebil på en tur i
oplandet, svenskerne var ikke særlig duperet af
de danske „bjerge".
Rutebilen gjorde ophold i „Møllehuset" tæt uden
for
Frederikshavn.
Fra
Pikkerbakken
beundredes
den smukke udsigt, og fra udsigtstårnet skuede
man ned over den danske marines antenneanlæg,
der havde været forsøgt at opnå tilladelse til at
bese radioanlægene, men det var ikke lykkedes.
Efter
en
hastig
gennemgang
af
modstandsmu
sæet på Bangsbo hovedgård, fortsatte rutebilen til
„Sessan", hvor svenske og danske tog afsked. Målt
efter de hurraer, smil, ord og håndtryk der blev
udvekslet,
var
det
en
højst
vellykket
dag
for
begge parters vedkommende.
Under opholdet benyttede en del svenske lejlig
heden til at indmelde sig i EDR.
OZ9N.
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Øverst: „Ræven". — OZ7WJ i samtale med 5Y. — Madsen,
Nederst: Deltagere i rævejagten. — I midten 5CC — 3A — XYL — 3XA.

Odense afd. rævejagter.
Det fynske rævemesterskab, som Odense afdelin
gen arrangerer er afgjort. Resultatet blev, at OZ3A
blev mester med 162 points, nr. 2 blev Tage Rosen
lund med 139 points, derefter fulgte OZ1W med
138, OZ3KD med 135 og OZ3MJ med 112 points.
Tilslutningen
til
jagterne
har
været
ualmindelig
god. Der har været afholdt 8 jagter med gennem
snitlig 15 deltagere pr. jagt.
Ved månedsmødet den 25. f. m. fik rævemesteren,
OZ3A, overrakt den af Odense afdelingen i år ud
satte vandrepokal, der skal vindes 3 gange for at
blive ejendom.
Ved
samme
lejlighed
fik
OZ9VR
og
OZ3XA
overrakt hver en sølvplade med inskription som
tak for deres indsats som ræve i 1949.
Som en fornøjelig afslutning på årets jagter af
holdtes søndag den 16. f. m. en formiddagsræve
jagt med de ikke helt almindelige propositioner, at
ræven sendte et minut hver tredie minut, men at
den så til gengæld bevægede sig hele tiden. Det
var på forhånd oplyst, at ræven ikke benyttede
bil eller lå i hus eller have, men til gengæld kunne
den være overalt i terrainet. Til jagten havde der
meldt sig 25 deltagere. Der var forud for jagten
opstillet
utallige
teorier
om,
hvorledes
det
ville
foregå, lige fra tanken om, at ræven var i en båd
på en å, til den tanke, at ræven benyttede et i
forvejen
ophængt
net
af
antenner
i
forbindelse
med en transportabel sender.
Det var da også først efter moden overvejelse, at
jægerne henvendte sig til et selskab i charabanc,
et selskab som ved første øjekast så ud til at være
på vej til kirke, men som ved nærmere eftersyn
viste sig at bestå af OZ3A med xyl formummede
med kyser og tørklæder som gamle koner, OZ3XA
på bukken ved siden af kusken, ulastelig i høj hat,
sort frakke og hvide handsker, OZ5CC uden briller,
med stiv hat og det prågtfuldeste skæg, som han
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Kerteminde

og

5G.

kun med største besvær holdt på plads, og endelig
OZ9VR med briller og blankskygget kasket og med
nøgle og sender godt gemt under tæpper. Anten
nen var som på de fleste køretøjer en stavantenne,
i dette tilfælde en tråd snoet omkring pisken an
bragt i det dertil indrettede beslag.
OZ5Y var første mand ved ræven, kun 12 minut
ter efter første udsendelse (han havds valgt sin
udgangsposition lige op og ned af rævens start
sted).
Derefter
fulgte
OZ6OK,
Frank
Nielsen,
Svendborg, og OZ5G og i løbet af de to timer ud
sendelserne varede, kom ialt 20 jægere ind.

Fra Grønland.
Jeg er kun en lille, ubetydelig OX-hams, men
jeg kunne alligevel godt lide at vide:
hvorfor „brugte" OX-calls bliver anvendt med
ny indehaver efter kun kort tids forløb?
hvorfor
plet

danske

senderanlæg

OX-hams
pr.

eall,

skal
når

raade

danske

dele anlæg, blot de er licenserede?
hvordan
amerikanske
OX-hams
„runne“
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P.

&T.

angivne maximumsbestemmelser?
Grønlandshams.
Da jeg i min ferie, blandt andre steder også var
i HB land, besøgte jeg HB9EL i Ziirich. HB9GJ og
XYL kom på besøg, og det blev en rigtig KB aften.
Jeg har 73 til OZ8T og OZ7EU fra 9EL. Fra begge
amatører

73

—

og

OZ — til alle OZ-Hams.

håb

om

snarlig

QSOs

HB9

73
OZ5K.

—

Fra P & T har vi modtaget:
Bøde for ulovlige radioudsendelser.

Nytårsstævne i Odense

Det nærmere program for stævnet vil frem
komme i OZ for december, men det kan alle

Til underretning skal man herved meddele, at en
ulicenseret radioamatør i Jylland, som har foretaget
ulovlige radioudsendelser, i august d. å. ved retten
har vedtaget en bøde på 50 kr.
E. B
Gunnar Pedersen.

rede nu meddeles, at stævnet vil blive holdt
på Den nye Forsamlingsbygning i dagene lør

Sekretæren har afsendt folgende brev:

I lighed med tidligere år afholder Odense
afdeling nytårsstævne.

dag den 14. og søndag den 15. januar 1950, og
at aftenfesten dennegang vil blive henlagt til
lørdag aften, hvorved manges ønske efter
kommes.
I forbindelse med stævnet vil der som sæd
vanlig blive udstilling af amatørarbejder, og
man anmoder alle hams om allerede nu at
tænke på arbejder til denne udstilling, som
gerne skulle blive større end tidligere. Der
udsættes 3 præmier for de bedste arbejder.
Reserver dagene og lad nytårsstævnet
Odense blive stedet, hvor alle hams mødes.

i

Bestyrelsen.
PS. Tips til revyforfatteren modtages med
tak og bedes sendt til OZ8WP Verner Peder
sen, Falen 16, Odense.

Mere om den ny haandbog.
Efter at have modtaget den nye „Håndbog" og
løseligt set den igennem, forbavses jeg over, at
bogen stadig holdes i så højt et plan, nærmest for
viderekomne og radioingeniører — forekommer det
mig. Det er selvfølgelig altid rart for en ny amatør
at have noget at stile efter, men vi kan dog ikke
alle være født vidunderbørn.
Jeg erindrer fra min egen tid som ny amatør, da
jeg første gang stod med et rigtig rør i hånden, hvor
desorienteret jeg følte mig. Hvilket ben var anode,
hvilket ben var gitter o. s. v. Så vil De indvende:
Så kan man købe en rørliste! Ja, det er rigtig, men
hvorfor så udgive en dyr „Amatørbog", naar ama
tørbog skal sættes i gåseøjne. Sådan forholder det
sig ogsaa med en mikrofontransformator eller andre
transformatorer. Når man første gang står med en
rigtig en i hånden, ved man hverken ud eller ind.
En oversigt over de forskellige diagrambetegnelser
findes heller ikke. Lav nogle billeder af de forskel
lige ting og sæt diagrambetegnelsen udenfor, det
vil dels hjælpe den nye amatør til at erindre dia
grambetegnelsen og dels give ham et begreb om,
hvorledes tingen ser ud i virkeligheden.
Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at
efterlyse en engelsk amatør parlør for fone ama
tører. For nogen tid siden fik jeg fat i en station
paa 20 m. Jeg observerede, at der var brum på
hans station. Jeg forsøgte at gøre ham det for
ståelig, men var ikke i stand til det. Næste dag
forsøgte jeg at finde bærebølge i diverse håndbøger,
men fandt det ikke. Jeg fik det først oplyst ved
velvilje fra en amatørkollega.
Dette var små fingerpeg om, hvad jeg synes, der
mangler i den nye Håndbog.
—ff.

Mr. W. T. S. Mitchel, Federal Sectretary,
the Wireless Institute of Australia,
(Box 2611 W, G. P,). Melbourne C. 1., Australia.
VK/'ZL International DX-centest 1949.
dr. ob!
Your letter dated July 31st and postmarked Au
gust 9th was received here September 23rd more
than three wecks late for the September issue of the
„OZ“. I regret that we have thushhave been unable
to inform our members i time for this great event.
We would very much appreciate if you could ma
nage the announce the next years contest about a
month earlier, or if you would forward the announcement by airmail.
VY 73 de
OZ8O
Forsøg med fjernsyn.
P.&T. medd.: Statsradiofoniens fjernsynsanlæg vil
blive underkastet en ombygning således at linietal
let ændres til 625, ligesom andre, mindre ændringer
af den benyttede standard vil blive foretaget.
Ombygningen vil nødvendiggøre en afbrydelse af
forsøgsudsendelserne,
der
forventelig
sidste
gang
foretages med den hidtil anvendte standard den 1.
november d. å.
Udsendelserne forventes genoptaget sidst i no
vember måned d. å., men man skal senere give op
lysning om det nøjagtige tidspunkt samt om de nær
mere enkeltheder vedrørende den nye standard.
E. B.
Gunnar Pedersen.
Generalforsamlingen i Odense:
Københavns afdelingens bestyrelse ønsker i an
ledning af det i sidste nummer af OZ indeholdte
referat af E. D. R.s generalforsamling i Odense den
25. september at gøre opmærksom paa, at man fin
der væsentlige dele af forhandlingerne ufuldstæn
digt gengivet.

*
Nærmere oplysninger udbedes! Referenten.

Indregistrerede modtagerstationer.
OZ-DR 870, 3734: Fr. Johannes Olsen „Lillevangs
gården”, Over-Dråby, Jægerspris.
OZ-DR 871, 4539: Aage Pedersen, Jerslev, Jylland.
OZ-DR 872, 4490: Bent Andersen, villa „Bakken",
Snogebæk, Bornholm.
OZ-DR 873, 3665: Bjarne Kofoed Nielsen, Sveasvej
38, Rønne.
OZ-DR 874, 4603:
Hans Bro Nielsen, Koldingbjerg
32, Kolding.
OZ-DR 875, 4297: H. K. K. Rasmussen, Tollesensvej
6, Nakskov.
OZ-DR 876, 4480: Jacob Friis-Nielsen, Axeltorv 6,
Næstved.

201

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN:
Formand:
OZ2KP,
Staack-Petersen, Risbjergglaardsallé 63, Valby. Afdelingen har normalt møde
hver mandag aften kl. 19,30 i „Foreningen af 1860”s
lokaler, Nørrevoldgade 90. Fra kl. 19,30 til 20: QSLcentnal. Alle oplysninger om afdelingens virksom
hed fås på mødeaftenerne hos formanden, OZ2KP.
21. novbr.: Filmsaften til fordel for „Byggefonden“.
YL’s og YW’s er velkomne. Entre 50 øre.
28. novbr.: 3LM holder foredrag om ultrakortbølgesendere og modtagere.
5. decbr.: Afholdes under forudsætning af fornø
den tilslutning:

Stiftelsesfest
i restaurant Columbus, Aaboulevard 35. Af
delingen har atter reserveret sig ColumbusRevuen, der i aar er større end i 1948, for
medlemmerne. YL’s og YW’s er velkomne,
og bindende indtegning må, for at arrange
mentet skal kunne gennemføres, ske til be
styrelsen senest mandag den 21. novbr. Be
talingen, hvori er includeret entré, 3 stk. fint
smørrebrød og 1 øl, andrager kr. 10,00 pr.
deltager. Vi opfordrer medlemmerne til at
melde sig til i tide, idet vi henleder opmærk
somheden paa, at det sidste år kneb med at
skaffe pladser til alle deltagerne!
12. decbr.: Foredrag af ingeniør Howalt om solplet
ten og disses indflydelse på radioforbindelser.
19. decbr.: Klubaften.
Haderslev:
Vi
har
holdt
generalforsamling
og
valgt ny bestyrelse som følgende: Formand OZ6SQ,
sekretær OZ7JC, Kasserer OZ4FA.
OZ4P afgik efter eget ønske som formand, han
ønskede ikke genvalg. OZ7JC blev genvalgt, OZ6SQ
og
OZ4FA
blev
nyvalgt.
Paa
generalforsamlingen
blev
det
endvidere
vedtaget,
at
Haderslev-amatørerne skulle deltage i en radioudstilling på Harmo
nien i dagene 4. og 5. november. Det er en udstil
ling, der er arrangeret af Arbejdernes Radiofor
bund. Man vil da få lejlighed til at se en arbejdende
amatørstation. Men dette er jo overstået, når disse
linier læses.
Endvidere vedtoges at afholde et møde hver 2.
torsdag på Teknisk skole kl. 20,00, første gang tors
dag den 3. november, hvor OZ3HG demonstrerer
sin store hjemmebyggede sender. Derefter vil der
være et fastlagt program til hver møde, således at
vi forhåbentlig kan få god gang i afdelingen med
talrig tilslutning ved møderne.
Efter
generalforsamlingen
demonstrerede
OZ4P
en B&O Wire Recorder, og der var stor begejstring,
da de forskellige „Hams" hørte deres egen stemme
fra ståltråden, hvilket gav anledning til en hyggelig
og munter afslutning på denne aften.
Endnu en gang, lad være med at svigte afde
lingen, men giv god tilslutning til møderne.
OZ7JC.
Horsens: Formand: E. Nielsen, 1047, Nørrebrogade 50. Tlf. via OZ3FM nr. 2096.
Programmet: Mandag kl. 19,30: Byggeaften. Ons
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dag kl. 19,30: Morsekursus. Torsdag kl. 19,30: Tek
nisk kursus.
Hver mandag på vor byggeaften, som besøges ret
godt,
bygges
afdelingens
modtager,
som
foreløbig
kommer til at bestå af en 4½ rørs super med spole
central: 10—20—40—80 m båndspredt. Den bygges
til universaldrift.
Morsekursuset, som foregår hos 8BK, går fint, der
er stor lyst og god fremgang hos deltagerne.
Teknisk kursus om torsdagen ledes af ingeniør
Frants Nielsen. Det er en virkelig interessant og
lærerig aften.
Efter undervisningen, der varer 2 timer, serveres
cacao med kager.
Der er også til disse aftener ret stor tilslutning,
så man kan vist roligt sige, at der sker noget i
Horsens-afdelingen.
Næstved: Afdelingen har nu fået eget lokale, Sol
bakkevej 27, hvor man er påbegyndt arbejdet på
afdelingssenderen,
modtageren
er
færdig.
Afdelin
gens ene tekniske rådgiver OZ9NU er efter endt
militærtjeneste i Næstved atter rejst til København,
hvorved afdelingen har mistet et af sine mest hjælp
somme og trofaste medlemmer. Afdelingen ønsker
ad denne vej at bringe sin tak til 9NU for hans
store arbejde for afdelingen.
Interesserede kan fremdeles henvende sig i lo
kalet hver mandag aften og få oplysninger om af
delingsarbejdet.
7TL.
Odense. Teknisk kursus og morsekursus er nu i
fuld gang med henholdsvis 35 og 19 deltagere. Det
tekniske kursus foregår i år på den måde, at der er
lagt en undervisningsplan med henblik på p. og t.s
krav til ansøgere om sendetilladelse, og ,at de en
kelte emner behandles af særlig erfarne indenfor
netop dette område. Til at undervise har et antal af
afdelingens medlemmer velvilligst stillet sig til rå
dighed, således underviser P. Vermuth i elementær
elektroteknik, OZ7OJ i måleinstrumenter og målin
ger, OZ6L i modtagere og antenner, OZ1W i sendere
og
cw-stationsbetjening
og
OZ5CC
i
modulation,
strømforsyning og fone-stationsbetjening.
Morsekursus ledes af OZ8SG.
Skulle medlemmerne være interesseret i at over
være behandlingen af et eller flere af de nævnte em
ner, kan dette lade sig gøre mod en betaling af 1 kr.
pr. aften. Oplysning om, hvornår de enkelte emner
behandles, kan faas hos OZ8WP.
Månedsmødet i november finder sted den 29. kl. 20
på brandstationen. Medlemmerne anmodes om at
medbringe komponenter, som de ikke selv har brug
for, og som kan gives i bytte for andre eller evt.
sælges ved auktion. Efter bytningen, evt. auktionen,
en lille munter „Hvem ved hvad“.
Husk, at OZ8WP ekspederer qsl-kort.
Bestyrelsen
Silkeborg: Afdelingens generalforsamling var efter
meddelelse til medlemmerne blevet udskudt til tirs
dag aften. Efter at „det akademiske kvarter" havde
varet een time, var der efterhånden samlet 8 med
lemmer, og man kunne begynde på generalforsam-,
lingen.
Beretningen
godkendtes
efter
mindre
dis
kussion (formandsskiftet). løvrigt blev der foretaget
mindre
administrative
ændringer
i
vedtægterne.
Valgene: OZ6KW som formand, Egon Jensen, 4373,
som kasserer.
Under
eventuelt
diskuteredes
foredraget
som
kommer til Silkeborg onsdag den 16. nov.
OZ6KW.

Struer: Torsdag den 24. november kl. 20,00 må
nedsmøde. 6AT taler om modtagerens hf. trin.
Torsdag den 15. december kl. 20,00 månedsmøde.
Emne endnu ikke tastlagt.
Struer: Ved et møde den 15. oktober holdt OZ2Q
et foredrag om stationsbetjening ved cw. Det var
et særdeles interessant og lærerigt foredrag, som
sikkert vil bære frugt hos mange af afdelingens
medlemmer, saa at flere vil gå i gang med cw.
Udadtil er aktiviteten ikke overvældende, men ind
adtil er der travlhed med forbedringer af bestående
anlæg også på ukb.
OZ3LM.
Vendsyssel:
Afdelingen
holdt
halvårlig
general
forsamling på „Du Nord" den 27. oktober.
Efter, at Emil Petersen var valgt til dirigent, af
lagde
formanden,
Mondrup
Christensen,
beretning.
Afdelingen
tæller
nu
19
medlemmer,
hvoraf
de
fleste deltager i morsekursus. Formanden sluttede
med en omtale af de beretninger, der er udsendt
om hovedbestyrelsens arbejde.
Kassereren.
K.
Gustavsen,
fremlagde
derefter
regnskabet,
der
sluttede
med
en
beholdning
på
kr. 153,10.
Til posterne som kasserer og revisor genvalgtes
henholdsvis Gustavsen og Emil Petersen.
Under eventuelt udtalte formanden håb om, at
vort morsekursus kan afsluttes med prpve en må
neds tid efter jul, hvorefter man vil tage fat på
de mere spændende, tekniske problemer. Desuden
drøftedes
forskellige
ting
vedrørende
klubaftener
nes indhold og form.
Generalforsamlingen sluttede med kaffe.
2346.
Viborg: På den d. 25. oktober afholdte generalfor
samling
valgtes
følgende,
OZ2NL
til
formand,
OZ1CH til kasserer og OZ9AV til sekretær samt
OZ3KV til revisor.
Morsekursus afholdes hver tirsdag og torsdag på
Vestre skole kl. 20,00 til 22,00.
Næste månedsmøde holdes den 22. ds.
OZ9AV.

4676 - S. Clifford Jensen, Søtoftevej 29, Præstø.
4677 - Th. Ibsen Pedersen, OZ1P, Møllegaarden,
Højen pr. Vejle.
4678 - Bent Pedersen, Parmagade 14, 1. th., Kbh. S.
4679 - Bent Lauridsen. Parmagade 14, 2. th., Kbh. S.
4680 - Erik Faber, OX3UG, Prins Christianssund,
Grønland.
4681 - Wilh. Lange, OX3WL, Narssakpoint, Grøn
land.
4682 - Jørgen Boysen Hansen, Strandparken 33,
Aarhus.
4683 - Erland Madsen Prang, Oslogade 18, 1., Aarhus.
4684 - Erik Risgaard Pedersen, Saxogade 85, 5.,
København V.
4685 - Tido Løvenhøj, Enghavevej 63, Kbh. V.
4686 - Alfred Grevsen, Jonstrup seminarium pr.
Ballerup.
4687 - Sv. Aage Hansen, „Radiomanden11, Valdemarsgade 36, Svendborg.
4688 - Hardy E. Kristensen, Esthersvej 23, Svend
borg.
4689 - Ove Borregård Sørensen, Egebjerg pr.
Horsens.
4690 - A. H. Simonsen, Herluf Trollesgade 15, st.,
Aalborg.
4691 - Leif Christensen, Københavnsvej 43, Roskilde.
4692 - Poul Erik Hansen, Brandelev st., Sjælland.
4693 - Knud Hansen. Langelandsgade 22, Aalborg.
4694 - Ejvind Mose Jensen, Langgade 20, Struer.
4695 - Mogens Hansen, Middelfartvej 113, 2. tv.,
Odense.
4696 - Erik Galsgaard Christensen, Tved Skovhave,
Svendborg.
4697 - Ejnar Bøgh Jessen, Skjulhøj Alle 1, 2.,
Vanløse.
4698 - Leby, Kongensgade 22, Odense.
4699 - Ove Larsen, c/o Schmidt, Filosofgangen 14,
Odense,
4700 - Allan Lindhøj, Spandet pr. Arnum.
4701 - Kristen Andersen, Borggade 7, Aarhus.
4702 - Peder M. Varning, Fjersted pr. Arnum.
4703 - Axel Pedersen, Enghavevej 12, Frederiks
værk.
4704 - Kaj Budde-Lund, Skibhusvej 31, Odense.
4705 - Poul Erik Christensen, Løkkensvej 32,
Hjørring.
Tidligere medlemmer:

NYE MEDLEMMER
Følgende har i oktober måned 1949 anmodet om
optagelse i EDR:
4665 - Mogens Rosenkjær Nielsen, Overgade 64. 1..
Odense.
4666 - Robert J. Nielsen, Abigaelsvej 16, st. th.,
Odense.
4667 - Carl Erik Gulmann Henriksen, Kærvej 5, 1.,
Aaby, Aabyhøj.
4668 - Henning Jensen, „Godthaab11, Trige pr.
Aarhus.
4669 - N. P. Friis-Jensen, Margrethevej 15, Odense.
4670 - C. Jensen, Kastaniebakken 5, Risskov.
4671 - Åge Nebbelunde, Biblioteksvej 10, Hvidovre
pr. Valby.
4672 - Eduard Schiller, Kaalagervej 18, Kbh. S.
4673 - Jørgen Chr. Nielsen, Hovedgaden 67, Farum.
4674 - Kaj Overgaard, Ørbæksvej 22, Hørsholm.
4675 - 29352/Christensen, Telegrafbat., 12. ing.komp,,
København Ø.

599 - OZ4N, Almar Andersen, c/o Hans Jensens
Maskinbyggeri, Vejle.
635 - OZ3Z, Karl Petersen, Læssøesgade 16 C, 2.,
København N.
976 - OZ3WA, Chr. W. Andersen, Store Merløse.
1155 - OZ6FM, Freddy Månsson, Gyldenløvesgade
16. 3., København K.
1404 - OZ4NF, Niels Frøslev, V. Fælledvej 89, st.,
København V.
2078 - Leif Stender, Mejlgade 91, Aarhus.
2401 - Niels Helge Nielsen, Nørregaard, Gimsing pr.
Struer.
2885 - Arne Willumsen, Brorsonsgade 1, 1. th.,
København V.
2956 - Leo Christensen, H/F Ny Østensgaard, have
29, Blommehaven, Kbh., Valby.
4 2 4 7 - Poul Neuschwang. Tycho Brahes Alle 46, 4.,
København S.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som med
lemmer af foreningen.
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QTH-RUBRIKKEN
631 - OZ4CW, K. Rossing Andersen, Guldborg L.
715 - OZ8K, Jens Iversen, Hasselvej 21, Virum,
Lyngby.
794 - E. Brummerstedt, Augustenborggade 3,
Aarhus.
842 - OZ8Z, K. Aagaard Pedersen, Vindinghus, Høj
vangsvej, Mølholm, Vejle.
1083 - Johs. Jørgensen, Hyldegaards Tværvej 21 A,
1., Charlottenlund.
1117 - OZ5Q, K. B. Werner, N. Andersensvej 33,
Hellerup.
1164 - OZ2LJ, Ludvig Jensen, Hørgaardsvej 4 B,
Risskov.
1278 - OZ5LBC, L. Boye Clausen, c/o Midtgaard,
Skolen, Stepping.
1366 - OZ1AD, W. Zachariassen, Kathrinedalsvej
30 B, 2. tv., Vanløse.
1547 - H. Marlau Knudsen, Musæumsgade 62,
Maribo.
1613 - OZ2WW, P. Andersen, Kærlundsvej 26,
Aalborg.
1965 - K. G. Rasmussen, Præstevænget 22, Assens.
2098 - H. Harries, Aarslev Mark, Aarslev.
2127 - OZ2CO, Kr. Hvidberg, Rosenvangsalle 31,
Aarhus.
2169 - Villy Møller, Holmevej 126, Højbjerg.
2201 - OZ5AW, A. Wagenblast, c/o G. Hansen,
Falkoneralle 5, Kbh. F.
2.378 - OZ2BZ, B. Behrndtz, Fennevangen 16,
Gentofte.
2399 - Ingv. Ømann, Øster-Ulslev.
2488 - Knud Hansen, Grønnevej 134, Lyngby.
2507 - E. Baadsgaard, Hørsholmvej 35, 1.. Gentotte.
2548 - H. Jørgensen, Nørholmsvej 89, Aalborg.
2596 - OZ7RY, E. Rye Christiansen, Sallingvej 11,
1. tv., København F.
2632 - Olaf Magnussen, Thorshavn.
2803 - OZ5SQ, Klaus Dvinger, Artillerivej 63,
værelse 77, København S.
2877 - OZ2RU, E. Ruegaard Hansen. Kildegaardsvænget 50, Hellerup.
2941 - H. Christensen, Stationsvej, Frederikshavn.
3164 - Keld Christensen, Wærumsgade 16, Aarhus.
3210 - Arne Andersen, Tjæreby.
3304 - OZ6PM, P. Michaelsen, H. V. Kaalundsvej 1,
1., Aarhus.
3310
- Ole Laursen, Søvænget 41, Kastrup.
3454
- Aage Sloth, Dame E/V, Askeby, Møn.
3602
- OZ3IM, Ib Møller. Kammerrådensvej
18, 2..
Hørsholm.
3727 - Albeck, c/o H. Medak, Jægersborgvej 7 A, 5.,
Lyngby.
3854
- Jørgen Rasmussen, Ternevej 24, Kbh.
F.
3905
- Bruno H. W. Jørgensen, Aprilvej 69, Herlev.
3924
- OZ1EW, V. Wennerstrøm, Baldersgade
45, 4.,
København N.
3967 - Per Berg, Toftekærsvej 90, Søborg.
4091 - Emanuel Frovin, Volden 8, Slagelse.
4109 - OZ3UD, Rich. Maule Frederiksen, Sejst,
Silkeborg.
4178 - OZ2AA, K. J. Møller, Vesterbrogade 161,
2. th., København V.
4215 - OZ1BY, H. Vaarby, Strandvænget 26, Kbh. Ø.
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FOR 10 ÅR SIDEN
November 1939.
„OZ“ 11. årgang nr. 11: Lederens titel er „Herr
kontorius driller kortbølgeamatørerne". -—• Nogle af
de krigsførende lande er begyndt at sætte sendere
i gang på amatørbåndene, som er blevet så sørge
ligt tomme. — Krigen påvirker iflg. „QST“ 60 %
af de lande, der er tilsluttet I.A.R.U. — I Odense
er politiet gået så drastisk til værks, at man har
indpakket
og.
forseglet
samtlige
amatørsendere!
E.D.R. har protesteret kraftigt og har startet en
presse-kampagne i odensebladene.
OZ7F.

4248 - Dennis Hagbert Bandholm, KFUM, Nicolai
gade, Svendborg.
4305 - Ove Bent Sørensen, Korsbrødregade, Ribe.
4391 - Sv. Korsholm Jensen, Holstebrovej 7,
Herning.
4386 - OZ7AC, A. Christiansen, Torbistvej 15,
Brønshøj.
4408 - Børge Porse, Kragelund, Skægkær.
4417 - Jørn Maak. Ellekongstræde 2, Rønne.
4484 - Carl Larsen Tange, Kastet 7, Thisted.
4256 - OZ2MJ. E. Mellerup Jensen, Værløselejren.
4534 - Arne Friborg, Sørup Skov, Lemming.
4586 - Michael Thomsen, Gesing pr. Skærbæk.
4686 - Ejv. Harald Hansen, c/o Lambertsen, Store
gade 16, Varde.

..OZ" udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79,
København K.
Teknisk stof sendes til TR, Paul Stømer, OZ7ETJ, Ve
sterbyvej 9, Gentofte.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvei 30, Odense, telefon 10.439. Hertil
sendes alt øvrigt stof. som ønskes optaget i bladet.
Senest den 1. i måneden.
Formand: C. Keitz, OZ2B, Havebo 4 c, Kbhvn., Valby.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18,
Sundby, Nykøbing F.
Sekretær: Henry Larsen, OZ7HL. Mågevej 31, Kbh. NV.
QSL-ekspeflitør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100,
Vanløse. — Telefon Damsø 2495. QSL-kort kan sen
des til box 79, Kdbenhavn K, giro nr. 23934. Træffes
i EDR’s Københavns afdeling 1. og 3. mandag i hver
måned.
DR-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB. Skovvej 4, A. Århus.
Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag, Akts-, Sølvgade 10,
København K. Tlf. central 230.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP.
vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

Ålekiste-

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager
vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.
Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., 1/2 side 80 kr., 1 / 4 side
45 kr. og 1/8 side 30 kr. For 6 indrykninger ydes 5
pCt. rabat, for 12 indrykninger 10 pCt. rabat.
Eftertryk af „OZ“s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Fyns Tidendes Bogtrykkeri.

