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NRAU VHF-test 1950
Den finske forening, SRAL, har taget ini
tiativet via NRAU til at arrangere en stor
stilet VHF-test, hvis formål — foruden det!
konkurrencemæssige — først og fremmest er
at give erfaringer om VHF-båndenes anven
delsesmuligheder
i
inter-skadinavisk
trafik,
samt at gøre propaganda for større VHFaktivitet.
Her i Danmark er vi ret fortrolige med
vort 58,5—60,0 MHz bånds muligheder i in
denrigs trafik, men arbejdet med vore nordi
ske venner har været hæmmet af, at man i
Finland, Norge og Sverige havde et fra vort
bånd afvigende, nemlig 50—52 MHz. Det is
landske bånd er det samme som det danske.
Men frekvensbåndet 50—60 MHz har sin
uomtvistelige charme; dets teknik er ikke
særlig vanskelig at bemestre, og har man
fået sender og modtager i god stand, kan man
have megen glæde og spænding af at arbejde
her. Tilslutningen til EDR’s field days har
da også med al tydelighed vist dette bånds
tiltrækningskraft.
Vort nye fælles 144—146 MHz kender de
fleste dog knap så meget til; men det er dog
artige resultater, det kan opvise. Hvad mener
man om en en-vejs QSO Stockholm—Lund,
en
to-vejs
QSO
Goteborg—Lund,
Goteborg
station modtaget i Gentofte, og finsk station
modtaget i England, og for at tage lidt mere
dagligdags, de jævnlige forbindelser mellem
Helsingfors og Stockholm og Helsingfors—
Linkoping
(400
km),
medens
Stockholm—
Uppsala (60 km) afvikler mange QSO’s, og at

der hver aften er mindst en halv snes sta
tioner i luften på dette bånd i Stockholm.
144 MHz båndet kræver i teknisk hense
ende noget mere end 60 MHz, men absolut
ikke mere, end at en amatør efter nogen tids
arbejde kan klare sagerne. Kravene til sen
ders og modtagers stabilitet og kalibrering er
større, for at der kan opnaas et godt udbytte
af det arbejde, der nedlægges, i form af op
nåelse af gode, sikkert gennemførte forbin
delser over større afstande. Fremfor alt sy
nes et godt signal/støjforhold for modtageren
at være nødvendigt.
Et stigende antal aktive amatører medfø
rer, at flere og flere må søge til VHF-båndene, og utvivlsomt vil der komme en dag,
hvor enhver amatørstation må afvikle sin lo
kaltrafik på VHF, idet der simpelthen ikke
vil være plads hertil på de almindelige HFbånd.
Så vær med fra begyndelsen, og lad os få
udforsket VHF-båndene og lære deres mu
ligheder og begrænsninger at kende!
Fra 15. juli til 30. september kører vi
NRAU VHF-test 1950, og bagefter bruger vi
i stigende omfang VHF-båndene til aflast
ning af HF-båndene, der så kan få en mere
hensigtsmæssig amatørmæssig udnyttelse.
OZ8T.

P. S. Og så kan de sydligere boende dan
ske amatører måske være lidt misundelige
på kollegerne i det nordlige Jylland, hvorfra
der skulle være mulighed for at „række“
både LA og SM!
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NRAU VHF-test 1950
Då SRAL:s forslag om anordnandet av en
VHF-test inom NRAU under sommaren 1950
fått ett varmt mottagande hos medlemmarna
och då SSA givit uttryck åt förhoppningen,
att provet finge försiggå i samma regi som
årets NRAU-test, får SRAL härmed utlysa
denna tåvling.
Det bor observeras, att testen av flera an
ledningar ar mycket egenartad, och därfor
kunna reglerna kanske anses vara delvis min
dre lyckade. Testens åndamål år att erhålla
erfarenhet
om
VHF-bandens
anvåndningsmojligheter
i
interskandinavisk
trafik
samt
att gora propaganda for storre VHF-aktivitet.
SRAL hoppas, att de givna reglerna dock
skola vara andvåndbara och att vi komma
att appnå ett livligt deltagande med intressanta och givande erfarenheter, som i framtiden skola resultera i ett båttre utnyttjande
av VHF-banden.
Best luck in the contest 73
Johnny Österlund NRAU/OH2QM
*

TÄVLINGSREGLER
1.

Tåvlingen pågår under tiden 15. juli kl. 0001—
30. september kl. 2400 GMT.
2.
Forbindelse med en och samma station år icke
tillåten mer ån e n gång per dygn.
3.
Tillgodo råknas forbindelse såvål inom respek
tive hemland som mellan de olika skandina
viska lånderna.
4.
Ingen poångmultiplikator for antal uppnådda
land forefinnes.
5.
Som hjålpband anvåndes 80- och 40-metersbanden.
6.
Testband åro 6—5 meter och 2 meter enligt
føljande gållande frekvensområden for:
Sverige
50,0—52,0 Mc och 144—146 Mc
Norge
50,0—52,0 Mc och 144—146 Mc
Finland
50,0—52,0 Mc och 144—146 Mc
Danmark
58,5—60,0 Mc och 144—146 Mc
Island
58,5—60,0 Mc och 144—146 Mc
(For 6-meterstrafik i Sverige och Norge erfordras speciellt tillstånd från myndighet).
7. Poångberåkning:
a) Hjålpband och testband = 1 poång for var
dera kontrahenten.
b) Korsband inom testbanden = 2 poång for
vardera kontrahenten.
c) Forbindelse inom samma band = 3 poång
for vardera kontrahenten.
8. Distansmultiplikator:
a) 6—5-metersb. = 1 for varje påborjad 250 km
b)
2-metersb. = 1 for varje påborjad 50 km
(Exempel: for 430 km distans biir multi
plikatoren 9).
9.
For varje avlyssnad station erhålles 1 poång
multiplicerad mod nåmnda distansmultiplikator.
10. Vid QSO såndes en siffergrupp, vilken vid cw
skall vara 6-stållig. De tre forstå siffrorna ange
RST-rapport och de tre resterande våljas godtyckligt och våxlas vid varje ny forbindelse.
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Vid fone gålier detsamma med undantag av att
siffergruppen
biir
5-stållig.
varav
de
forstå
siffrorna ange RS-rapport.
11.
Vid CQ-anrop gives efter eget call en teekenserie, bestående av två siffror och en bokstav
enligt eget val. Denna serie våxlas varje dygn.
12.
Ett lyssnarresultat år godkånt. då antingen
siffergruppen i samband med ett QSO eller
teckenserien vid CQ-anrop riktigt uppfattats.
13.
Testlogg skall insåndas fore den 20. oktober till:
OH2OP Viljo Autio, adresse Kirsikkatie 22.
Helsingfors, eller Box 306. Helsingfors.

❖
Anm:

420 Mc-bandet har låmnats utanfor
enår detta band icke år tillåtet i Danmark.

tåvlingen,

Standardfrekvenser fra Rugby.
Adskillige amatører har til kalibreringsformål an
vendt de kendte udsendelser af standardfrekvenser
fra WWV.
Ifølge meddelelser i engelske fagblade foretages
der nu udsendelser af standardfrekvenser fra Rugby
på frekvenserne 60 kHz, 5 MHz og 10 MHz med en
effekt på 10 kW. Frekvenserne kontrolleres af Natiinal Physical Laboratory og opgives at have en
nøjagtighed på 2xl0-B.
Udsendelserne finder
sted på følgende tidspunkter:
60 kHz
1029—1045
GMT
5 MHz
0544—0615
GMT
10 MHz
0629—0700
GMT
Selvom udsendelserne finder sted på tidspunkter,
der er uheldige for de fleste danske amatører, vil de
sikkert med fordel kunne anvendes til kontrol med
hjemmestationens lokale frekvensmåler.
OZ7TK.
Ændringer i udsendelserne fra WWV.
Den af de fleste amatører velkendte udsendelse
fra WWV (Bureau of Standards) i Washington, der
for nogen tid siden var omtalt her i bladet, har nu
ændret karakter.
Der sendes nu også bogstavet U af og til, det er
tegnet for ustabile modtageforhold. Der er således
nu 3 forskellige grader: N for normale, U for usta
bile og W for slette modtageforhold.
Tidligere var der kun avertering pr. fone hver
Vz time, nu finder dette sted hvert 5. minut, lige før
tonen, der angiver klokkeslettet, lægges på. Speake
ren siger da: „When the tone returns it will be . .
og så følger angivelsen i Eastern Standard Time.
Der bruges nu skiftevis den høje og lave tone
hvert 5. minut, således at den dybe tone lægges på,
når urets store viser står ud for et ulige tal (hver
times 5., 15., 25. minut etc.) og den høje tone ved
de lige tal (hver times 10., 20., 30. minut etc.).
Det klokkeslet, der i det 4., 9., 14. minut etc. tastes
med morsetegn, er nu ikke mere Eastern Standard
Time, men GMT. (læg 1 time til, og De har dansk
normaltid).
OZ7BA.

2 m Danmarksrekorden fordoblet
Efter at OZ var gaet i trykken, får vi meddelelse
om, at den tidligere Danmarks-rekord på 2 m er
slået. Den 6. juni kl. 21,30 har SM6ZW, Goteborg, og
OZ9ROS, Virum, taft to-vejs forbindelse på 2 m
med CW. Distancen er ca. 250 km.

Modstande for kunst an tenner
Af OZ8T, Børge Otzen.
I tilslutning til forrige artikel om Morganite-modstandenes
anvendelser
som
kunstantenner, hvor beregningerne, der hørte til
strømskemaet over de fem koblingseksemp
ler desværre var „faldet ud”, og derfor ind
ledningsvis gengives her i figur 1, skal der
denne gang beskrives i korthed et par af de
første „anlæg”, der er i praktisk anvendelse
af amatører.

Fig. 2.
OZ7HL’s kunstantenne.

des til ved hjælp af fløjmøtrikkerne. Figur 2
viser kunstantennen, og skitserne figur 3 det
benyttede klemstykke.

600/I

w = 0,5 2 . 150 . 4 = 150 watt

3oofL

w — 0,52- . 150

.2

—

75

watt

Fig. 3.
Klemstykke for 25 mm’ø modstand.
w = 0,52- . 150 . 4 = 150 watt.

Det elektriske kredsløb er vist på figur 4;
der er såvel serie- som parallelkondensatorer,
og det har med de bestående dele været mu
ligt at få tilpasning og afstemning til at passe
på båndene 3,5, 7 og 14 MHz.

w = 0,5 2 . 150 , 2 — 75 watt

w = 0,5 2 . 150 . 3 = 112,5 w
Fig. 4.

Fig. 1.
Kunstantennens tilslutning.

Det. første er såvidt vides taget i brug hos
OZ7HL, hvor en 600 ohms Morganite-modstand af største type, 701 (90W max.) er mon
teret på et stykke pertinax, ca. 250X40X2
mm, ved hjælp af et par store klemstykker
af hård bronceplade, der giver god kontakt.
På pertinaxstykket er der endvidere anbragt
et par kobber- eller broncestrimler med slids,
således at hele enheden let kan tilsluttes
feederisolatorerne ovenpå senderen og spæn-

Cl = 200 pF ; C2 — C3 =150 pF

L1
L2

3,5 7

14 MHz

3
2
26 14

2 vdg.
8

3,5 og 7 MHz spolerne er viklet på frekventitform TS 6128, 14 MHz på luft, samme dia
meter, 70 mm.
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Anvendelsen af foldet dipol er stærkt sti
gende, og da impedansen af denne er 300 ohm,
og der som fødeledning bruges et 300 ohms
kabel, er indførelsen af en Morganite-modstand på 300 ohm særlig let. I stedet for kab
let indkobles modstanden, og belastningen på
senderen er da umiddelbart i orden.
Benyttes et bøsningspanel på senderen for
tilslutningen af fødeledningen, skal pertinaxstrimlen, der bærer modstanden, blot forsy
nes med et par stikben. (Se figur 5.) Kablet
kan på lignende måde forsynes med stikben,
der f. eks. monteres i et „forhenværende"
bøsningspanel, hvor bøsningerne er boret ud.
Se figur 6 og bemærk den simple aflastning
for træk.

Fig. 7.
Modstand med bøsningspanel.

Fig. 8.
Fødeledning med bøsningstilslutning.

Fig. 5.
Modstand med stikben.

Fig. 6.
Fødeledning med stikben.

Er senderen forsynet med stand-off’s for
feedertilslutningen, kan man benytte stikben
med 19 mm afstand i stedet for skruer med
fløjmøtrikker,
og
anbringe
bøsningspanelet
på kablet og på kunstantennen således som
vist på figurerne 7 og 8. Den viste Morganitemodstand er af typen 702, der kan belastes
med 60 W maksimalt.
For at lette omskiftningen mellem antenne
og kunstantenne, og dermed lettere kunne
gøre hyppig brug af sidstnævnte, og dermed
forårsage færre unødige forstyrrelser ved af
stemning, forsøg m. m. i de i forvejen som
regel hårdt belastede bånd, kan man lade
kunstantennen indgå som en fast komponent
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i sit anlæg og koble den ind og ud ved hjælp
af en omskifter, der skal anbringes bekvemt
indenfor betjeningsrækkevidde. Man kan her
f. eks. benytte en topolet antenneomskifter
(f. eks. TS 6012), hvis det drejer sig om paralleltrådsfødeledninger,
medens
enpolet
om
skiftning naturligvis er tilstrækkelig ved L—,
1/3 Herts-antenner og koaxialkabel.

DUF (Diplome de L’Union Francaise)
er oprettet i anledning af REF’s 25 års jubilæum.
Der kræves forbindelse med franske kolonier eller
højhedsområder.
Certifikatet
udstedes
i
følgende
fire klasser:
1 : 5 lande
(3 kontinenter)
2 : 8 lande
(4 kontinenter)
3 :10 lande
(5 kontinenter)
4 : 16 lande
(6 kontinenter)
I listen er anført 54 lande eller distrikter, DL5
og Zaar-området iberegnet. Endvidere regnes Korsika, Andorra og Monaco for lande, ligesom FF8
udgør 9 lande, FB8 udgør 8 lande o. s. v.
Ansøgning bilagt QSL’s til REF.
OZ7CC.
HOLD FERIE PÅ FANØ!
Deltag i sommerlejren 30. juli—12. august.

OTC) Leopoldville, Belgisk Kongo, sender nyheder
for amatører hver onsdag kl. 19,40 G. M. T. på
engelsk og 18,40 og 20,40 på andre sprog. Lytter
rapporter er velkomne og sendes til:
World Broadcasts OTC,
DX-Programmes,
18, Place Eugéne Flagey,
Brussel.
OZ7CC.
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Hvordan man bygger sig selv et universalinstrument
Af OZ-DR 064.
Inden vi i den følgende artikel går over
til at behandle fremstillingen af formodstan
de og shunte for grund instrumentet, skal vi
kort omtale nogle af de erfaringer, der er
gjort med målebroen, og som har ført til en
enkelt, mindre ændring i dens strømskema.
Ændringen er indført for at opnå en større
følsomhed ved måling i områderne 100 X og
1000 X. Det er nu muligt at anvende større
batterispænding, og samtidig er de indgående
modstande i disse to stillinger bedre afpasset
efter de øvrige bromodstande og instrumen
tets modstand.
Ændringen består i indførelsen af R19, der
er en Vitrohm 100 kohm type SW, samt min
dre omkoblinger af R1l — 12 — 13 — 14 og
15. Se figur 9, der viser den ændrede del af
strømskemaet.

Fig. 9.
Den ændrede del af strømskemaet.

Det er nu muligt at forhøje batterispæn
dingen i område 0,1 X til 15 volt, og i 10 X,
100 X og 1000 X til fra 15 til 60 volt, således
at forstå, at ved måling i „lavohms-enden“ af
et område gælder de 15 volt stigende til 60
volt i „højohms-enden”. Man skal selvfølge
lig ikke forhøje spændingen undtagen det er
nødvendigt af hensyn til den følsomhed, man
finder fornøden. Da bromodstandene natur
ligvis sagtens kan stå for en kortvarig over
belastning, når man påser kun at koble dem
ind så længe, der måles, kan man godt over
skride de angivne spændinger om fornødent;

det skulle dog til almindeligt brug næppe
være nødvendigt.
Det fremstillede eksemplar af målebroen
arbejder med en forbløffende nøjagtighed og
hurtighed; især lettes betjeningen, dersom
man afpasser batteriets polaritet således, at
viserens og rl7’s drejningsretning følges ad.
Dette opnås, når batteriets minusside er for
bundet til A2, og instrumentets minusside er
forbundet til R16. Begynder man herefter en
måling ved på forhånd at have indstillet R17
på en højere værdi end den formodede ube
kendte, vil instrumentet gøre et udslag, der
går ind over skalaen (i stedet for at slå bag
ud, og så ved man ikke rigtigt, „hvor man
er”); herefter drejes R17 baglæns indtil nul
stillingen er nået på instrumentet, Al slut
tes, hvorved følsomheden stiger til fuld vær
di, og finindstillingen foretages.
En særlig opgave, der forelå, løste måle
broen på udmærket måde. Det drejede sig om
en temperaturbestemmelse, og der blev be
nyttet en temperatur-„føler”, der bestod af en
passende lang emailleret kobbertråd, opviklet
på en keramikform (et pertinaxrør kan na
turligvis også bruges, dersom temperaturen
ikke er for høj.) Føleren var anbragt i den
kanal, hvis lufts temperatur skulle bestem
mes.
Kobberet har en temperaturkoefficient på
0,004, dvs. at modstanden stiger ca. 0,4 pro
cent pr. grads temperaturstigning.
Der gælder nemlig, at modstanden ved
temperaturen T grader Celcius, RT, er lig
modstanden ved t grader, Rt, gange 1 -j- tem
peraturkoefficienten (art) gange temperatur
forskellen, dvs.:

Har man f. eks. en kobbertråd, der maler
100 ohm ved stuetemperatur (20 0 ), vil den
måle meget nær 200 ohm, når temperaturen
er steget 250 grader; stiger temperaturen kun
80°, bliver modstanden 1 + 0.004 . 80 = 1,32
gange så stor. altså 132 ohm.
Modstandsændringen sker efter en ret linie,
dersom man vil aftegne den i et koordinat
system, jvf. eksemplet i figur 10.

Vil man slippe for regnearbejde, kan man
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Q5’er
Af Verner Hansen, OZ3F.

Fra OZ3F, der sejler som radiotelegrafist
paa de store have, har vi faaet tilsendt denne
artikel. Vi mener, som 3F, at artiklen sikkert
vil have interesse for adskillige OZ-amatorer.
T. R.

En kendt dansk amatør udtalte forleden på
14 MHz, at han aldrig havde hørt om Q5’eren,
så der er sikkert flere OZ’er, der heller ikke
kender denne nyttige opstilling i kampen mod
QRM. Jeg selv fik „fidusen”, da jeg for snart
to år siden gik ind i en radioforretning i
New York for at købe dele til et xtalfilter,
som det var meningen at indbygge i skabsstationens uselektive modtager. Jeg blev „til
fældigvis” betjent af en W2, og han sagde:
„Hvorfor bygger du ikke en Q5’er?’\ og så
halede han det dengang sidste nye QST sept.
1948 frem. Jeg blev fortalt, at amerikanske
amatører nu sværger til Q5’eren fremfor
xtalfilter, hvilket jeg senere erfarede. Det
viste sig nemlig, at disse 85 kHz transforma
torer fra BC453A allerede var opkøbt af
hams. Jeg forsøgte i 50 forretninger uden
resultat. Jeg kunne måske have været heldig
i en af de næste 50, men New York er stor.
Jeg besluttede så at forsøge med 100 kHz

tegne den rette linie gennem to punkter, man
let kan bestemme; det ene er morstanden ved
stuetemperatur, det andet er modstanden ved
100 , der måles når føleren er anbragt i
kogende vand! Har man sin „kurve” (rette
linie) for modstandsforløbet, kan man let gå
ind med den modstand, man måler ved sin
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transformatorer, hvilket virker udmærket, og
diagrammet bringes omstående.
Signalet fra modtagerens 2. detektor ledes
ind i VI, hvor blandingen til 100 kHz fore
går. Svingningskredsen L1-C1-C2 afstemmes
til ±100 kHz fra modtagerens mellemfrekvens.
100
kHz-signalet
ledes
derefter
gennem
T1-T2-V2-T3-T4- til detektering i V3, hvor
efter det passerer videre gennem modtage
rens LF. Cl er en variabel lufttrimmer på
15 pF. Dennes aksel er ført ud, så man let
kan tilpasse Q5 til en anden modtager. Om
skifteren SI benyttes til at koble Q5 til og
fra. Har man ikke plads til Q5 i modtageren,
forsyner man modtageren med en fatning og
Q5 med et kabel og stik. For at forebygge
ustabilitet, må man udføre kablet fra Q5 på
følgende måde: Sno glødeledninger sammen,
plus og minusledninger sammen og lægge
LF-ledninger i skærmstrømpe. Ledningen til
modtagerens 2. detektor kan evt. gå i koax,
men almindelig gummiledning er fyldestgø
rende. Til slut lægger man alle ledninger i
bomuldsstrømpe, og stik påmonteres. Man skal
helst stjæle strømforsyningen bag i modtage
ren samt afkoble glødetråde, da der ellers
kan opstå uønskede svingninger. Hele herlig
heden er bygget på et chassis 16X13X6 cm.
undersøgelse, og umiddelbart aflæse den her
til svarende temperatur.
Fremgangsmåden
benyttes
hyppigst,
når
temperaturen i en transformators eller dros
selspoles viklinger skal bestemmes. Modstan
den måles i kold (kendt temperatur) og i
varm tilstand, og ved indsættelse i formlen
(3) kan man regne tilbage til temparturforskellen, og dermed til viklingens temperatur.
(Hvis nogen skulle være særlig interesseret
i nøjagtigt arbejde ved den sidste anvendel
se, kan den nøjagtige formel for temperatur
koefficienten for elektrolytkobber (rent kob
ber) opgives. Den er en funktion af tempe
raturen:

Indsætter man t = 20 grader, finder man
0,00393, altså meget nær de overfor nævnte
0,004.)

Cl 15 pF var. lufttr.
C2 afhænger af frekv.
C3 100 pF ker.
C4 0.1 uF
C5 0,1 uF
C6 0.1 uF

C7 100 pF
C8 0.1 uF
C9 10 pF ker.
C1O 10 pF ker.
L1 Afhænger af modt. MF

R1 25 kOhm
R2 20 kOhm
R3 150 Ohm
R4 40 kOhm
R5 40 kOhm
R6 100 kOhm

VI 12BE6
V2 12BA6
V3 6C4
T1-T2-T3-T4 100 kHz
MF-trafo.

Radioudstillingen i Forum

Opstillingen har været prøvet på modtagere
med 450 kHz og 1600 kHz MF med samme
resultat. Endvidere har den været prøvet på
AC—DC samt batteridrift, også med fb resul
tat. Anodespændingen er ikke særlig kritisk,
der mærkes ingen synderlig ændring mellem
150 og 200 volt, men ved 100 volt falder styr
ken ca. 1 s-grad. M. h. t. rør er man meget
frit stillet, da man kan benytte rør. der nor
malt
benyttes
i
mellemfrekvensforstærkere.
Indgrebet i modtageren er meget simpelt,
blot før en ledning fra modtagerens 2. detek
tor til fatningen og klip LF over, og før de
to ender til fatningen. Endvidere fører man
også strømforsyningsledningerne til fatnin
gen.
Ved afprøvning af Q5 gør man klogt i først
at finde en station. Derefter tilslutter man
Q5’eren og drejer på Cl til max. signal. På
grund af mangel på instrumenter har jeg
ikke foretaget målinger, men det modtagne
signal bliver fremhævet ca. 1 s-grad, og sig
naler på sidebåndene trykket tilsvarende. Det
skal bemærkes, at opstillingen også er anven
delig for fone.

Sommerlejren venter Dem i dagene 30. juli—12. aug.

I tiden 11.—20. august afholdes den store
radioudstilling i Forum i København. EDR
har modtaget en indbydelse til at udstille, og
bestyrelsen har vedtaget, at foreningen ud
stiller. Til at varetage foreningens interesser
paa denne udstilling er der nedsat et udvalg
bestående af OZ7EU, OZ7HL, OZ8I og OZ3U,
sidstnævnte fungerer som formand for ud
valget.
Vi henstiller indtrængende til medlemmer
ne om at medvirke til, at EDR kan vise en
meget smuk og værdig stand, og beder de.
der har amatørbyggede komponenter eller
sendere, modtagere eller andet amatørmate
riel, snarest muligt at sætte sig i forbindelse
med undertegnede.
Vi vil kun vise amatørbygget materiel,
ikke commercielt, og det må gerne være
smukt opbygget.
Vi søger ligeledes medlemmer fra Køben
havn til at hjælpe med at udsmykke standen;
så er der dekoratører, skiltemalere, snedkere
og andre, der vil give et nap, er de velkom
men.
Men lad os først og fremmest faa noget ge
digent amatørgrej til udstillingen, og det
haster OBs.
VY73s
OZ3U.

Rettelse til „En pejlemodtager* i sidste nummer.

I diagrammet over denne modtager er der des
værre faldet en blokkondensator ud. Der skal være
en afkobling fra skærmgitteret på 1. HF-rør, altså
fra potentiometerarmen. Afkoblingen kan være på
10—20000 pF og skal gå til stel.
TR
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En synkrodynmodtageir
~
*
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.
I OZ7T’s artikel beskrives en detektorop
stilling, som er universal for alle de alminde
lige former for kommunikation: CW, AM,
NBFM, PM og ESB. Opstillingen er ingen
kompromisløsning af dette for amatorer så
vigtige problem, men byder tværtimod nye og
afgørende fordele.

Om detektering ved hjælp af blanding i
stedet for den normalt benyttede ensretning
har der før været skrevet her i OZ, se evt.
artiklen i novbr. OZ, 1948. Denne fremgangs
måde
medfører
ganske
betydelige
fordele:
stærke signalers „trykning" af svage undgåes,
og hele modtagerens selektivitet kan lægges
i lavfrekvensdelen, hvor det med simple mid
ler er muligt at opnå en selektivitet, som kan
slå de bedste krystalfiltre af marken.
Det ektor

I
superheterodynmodtagere
boltrer
kon
struktørerne sig i frekvenstransponering: sig
nalfrekvens bliver ved blanding til første
mellemfrekvens,
denne
ved
ny
frekvens
transformering
til
anden
mellemfrekvens
i
dobbeltsupere. Hvorfor ikke lave anden mel
lemfrekvens til lavfrekvens ved endnu en
gang
frekvenstransformering?
Det er dette,
som finder sted i synkrodynmodtageren.
Den største vanskelighed ved synkrodynmodtagning består i at holde aldeles præcis
frekvensoverensstemmelse
mellem
modtage
rens sidste oscillator — det er BFO’en — og
det
indkommende
signals
bærebølge.
Hvis
denne overensstemmelse ikke er til stede, bli100

ver resultatet nærmest katastrofalt for AMsignaler, idet de to sidebånd vil blive gengivet
med forskelligt toneleje, og samtidigt vil
bærebølgen give en meget ubehagelig stød
tone. Med NBFM-signaler vil resultatet blive
præcis det samme. Med ESB bliver modtag
ningen nogenlunde brugelig, fordi der kun er
eet sidebånd og ingen bærebølge. Det ene
sidebånd vil dog blive gengivet med ukorrekt
toneleje.
Med synkrodynmodtageren sikres den rig
tige gengivelse af de to sidebånd for såvel AM
som NBFM, idet BFO’en ved hjælp af en
„indtrækker 14 altid holdes på ret frekvens,
d. v. s. på samme frekvens som bærebølgen
for det modtagne signal. Da frekvensspek
trene for AM og NBFM — bortset fra ulighed
i faseforholdene — er praktisk talt ganske
ens, vil AM og NBFM kunne detekteres ved
til lf-forstærker

hjælp af ganske samme blandingsopstilling.
I praksis vil man slet ikke kunne høre nogen
somhelst forskel på de to nævnte former for
modulation.
Hvis synkrodynmodtagning accepteres som
en ny og bedre form for signaldetektering,
må konsekvenserne tages med i betragtning.
Den første og vigtigste er følgende: alle usta
bile signaler bliver besværlige at modtage,
fordi indtrækkeren kun kan klare relativt
små frekvensforskydninger af den modtagne
sender. Skal flere stationer modtages uden
efterindstilling, må de ligge på helt samme
frekvens. Dette er langt fra tilfældet nu i
ring-QSO, hvor stationerne ofte afviger ad
skillige kHz i frekvens. Bruges for meget fre
kvenssving ved frekvensmodulation, vil syn
krodynmodtageren give yderst dårlig kvali

tet. Hvis NBFM-stationen ikke har symme
trisk frekvenssving, vil gengivelsen ligeledes
blive meget dårlig.
Ved synkrodynmodtagning er der ikke no
get, der hedder AVC. Sendestationens bære
bølge bliver ikke mere ensrettet, og modtage
rens følsomhed må derfor reguleres manuelt.
Er dette en ulempe? Nej, ikke hvis de op
nåede fordele er de overvejende. Og det er
de virkelig: man har en universalmodtager,
med hvilken alle tilladelige former for modu
lation kan modtages uden kompromis af no
gen art.
Er det da en ulempe, at modtagelsen af
ustabile signaler bliver besværlig? — at sta
tioner i ring-QSO skal ligge på nulstød med
hinanden og blive liggende? — at brede eller
usymmetrisk modulerede NBFM-signaler bli
ver vanskelige for ikke at sige umulige at
modtage? En mageligt anlagt amatør vil vel
svare JA — ingen synkrodyn til ham, hvorfor
dog gøre tingene besværligere, det går jo så
godt!
Men tænk lige engang på dette: en QSO
mellem to eller flere amatørstationer optager
af frekvensplads på vore smalle bånd alle
frekvenser fra den (i frekvens) laveste bære
bølges laveste sidebåndsfrekvens til den (i
frekvens) hrijeste bærebølges højeste side
båndsfrekvens, og hertil skal adderes fre
kvensdrift og splatter, for ikke at tale om fre
kvensspektrene for nye til QSO’en kommende
amatører, som nogenlunde, men ikke helt,
rammer „frekvensen”.
Og læg mærke til, hvorledes stationer, som
arbejder med bærebølgerne i præcist nulstød,
og som bliver liggende, kan holde pladsen,
bortset fra de heldigvis få tilfælde, hvor en
ny station kommer og planter sig på frekven
sen, fordi han ikke har lyttet først. Hvis man
er „nulstødsamatør“ og frekvensstabil, står
der „optaget“ på frekvensen, fordi den sim
pelthen bruges hele tiden, enten af den ene
eller den anden. Dette har CW-folkene lært
forlængst, fordi de jo altid bruger BFO. Nu
skulle vi se at få lært fone-folkene det samme
— til alles gensidige fordel.
Og så kan man bruge synkrodynmodtagning, hvorved man opnår en i mange måder
bedre modtagning. Synkrodynmodtagning vil
desuden tjene et andet, ganske vigtigt formål:
dårlige signaler lider den skæbne, som rette
lig altid burde blive dem til del: de kan sim
pelthen ikke modtages ordentligt, og rappor
ten til amatøren med det dårlige signal vil
blive meget rigtigere (og dårligere), end hvis
modtageren havde været af den normale type.
Forholdet er omtrent, som når man med en

højselektiv og „fin“ modtager forsøger at
modtage en moduleret selvsvinger på 5 eller
2 meter-båndet: modtagningen bliver elen
dig; men kommer man med en ringere mod
tager, en superreg f. eks., så kan det samme
signal modtages ganske udmærket. Den logi
ske følge af denne iagttagelse er ikke at af
skaffe den „fine“ modtager, men derimod at
forbedre senderen.
Efter denne noget lange indledning går vi
over til at kigge på fig. 1, som viser diagram
met af en udførelse af synkrodynprincippet,
som har været anvendt på min station i et
par måneder, og som jeg mener har sådanne
egenskaber, som sætter den i en klasse over
den ordinære signaldetektor-opstilling.
Røret EF 9 er sidste MF-forstærkerrør, og
alt i modtageren hertil er ganske som i andre
modtagere. Sekundærviklingen af MF-transformatoren skal have det elektriske midt
punkt ført ud. Da der er brugt en almindelig
transformator, er midtpunktet dannet ved at
erstatte den oprindelige 200 pF keramiske af
stemningskondensator med to seriekoblede på
400 pF hver. Udtaget på spolen er det nor
male udtag til diodeensretning, men skulle
helst være det rigtige midtpunkt. Til midt
punktet — mellem de to 400 pF kondensato
rer — føres BFO-spændingen, der skal være
ret kraftig, af størrelsesordenen 15—20 volt.
Selve opstillingen omkring sekundærviklin
gen ligner en frekvensdetektor i en FM-modtager. Der er brugt en EB 4, men om man vil,
kan man selvfølgelig bruge 1 N 34 eller lig
nende type krystaldiode.
BFO-spændingen tilføres fra anoden af
BFO-røret, der er ganske normalt koblet
bortset fra, at de tilførte spændinger er så
høje, at røret kan afgive den nævnte høje
spænding.
Udgangsspændingen fra den balancerede
detektor går dels til LF-forstærkeren, som
bør have afskæring af alle frekvenser over
ca. 3 kHz, dels til et RC-filter med relativt
stor tidskonstant. Over udglatningskondensa
toren på 0,1 m F opstår en „indtrækkerspænding“, idet BFO og den indkommende bære
bølge støder i nulstød med hinanden. Hvis
bærebølge og BFO er 90° faseforskudt i for
hold til hinanden, og de har samme frekvens,
vil indtrækkerspændingen være nul. Fasefor
skydning i den ene eller den anden retning
som følge af en tendens til afvigelse i fre
kvens — vil omgående give plus- eller minus
spænding, der tilføres forstærkerrøret EBC 3.
Indtrækkerspændingen
vil
styre
anode
strømmen gennem EBC 3 og dermed strøm
men gennem en lille signalglimlampe, der
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brænder med ca. 80 volt. Denne glimlampe
virker som en slags reaktansrør for BFO’ens
gitterkreds, idet den gennem en kondensator
på 300 pF er shuntet over denne kreds. En
HF-drossel mellem EBC 3 og glimrøret isole
rer disse to kredse højfrekvensmæssigt fra
hinanden.
1 stedet for den angivne kobling med triode
og glimlampe kunne man selvfølgelig anven
de en normal reaktansrørsopstilling, hvortil
der kunne bruges næsten en hvilkensomhelst
pentode, men glimlampeopstillingen er sim
pel og nem at få til at fungere. Glimlampestrømmen, som er et mål for indtræknings
styrken, vises på et lille instrument med fuldt
udslag på ca. 2,5 mA. Når en station er rig
tigt indstillet, skal instrumentet vise samme
udslag, som når intet signal kommer ind. På
instrumentet kan man umiddelbart se, om
signalet driver i frekvens, og om det er opad
eller nedad i frekvens — det forudsættes, at
modtageren ikke driver!
Røret EBC 3 skal som nævnt arbejde som
forstærker
for
indtrækkerspænding.
Katoden
er gjort ca. 2 volt positiv i forhold til stel,
idet udgangsrørets samlede katodestrøm gen
nemløber en modstand på 50 ohm. Hvis røret
skulle frembringe sin egen positive katodespænding,
måtte
katodefaldmodstanden
være
på ca. 1000 ohm, og dette ville betyde en be
tydelig
strømmodkobling,
og
følsomheden
ville falde altfor meget.
Den lille glimlampe er som nævnt en sig
nallampe. Den i modelopstillingen anvendte
havde mignonfatning, men blot der ingen
indbygget formodstand findes, er typen uden
videre betydning. Bedst er det, hvis den
brænder ved relativt lav spænding, helst ikke
over 80 volt.
Den eneste vanskelighed, man møder, når
man skal have opstillingen til at virke, er at
bestemme den rigtige polaritet af indtræk
kerspændingen. Hvis den er forkert, vil ind
trækningen blive til „udkastning 14 , og opstil
lingen vil blive instabil, så snart der indstilles
på en station. Hvis sådan instabilitet obser
veres, skal man blot ombytte ledningerne til
de to diode-anoder i EB 4.
Ved justeringen går man lettest frem på
følgende måde: man lytter til et moduleret
signal, helst fra en signalgenerator. BFO’en
og den ene diode afbrydes, og herefter virker
den tilbageblevne diode på god gammeldags
manér. Man trimmer alle kredse til maksi
mum output. Så startes BFO’en og trimmes
således, at nulstød kan opnås med BFO-kondensator i midterstilling til et signal, som
modtages med maksimum styrke. NB.: BFO102

afstemning bør ikke variere frekvensen mere
end ca. ± 3 kHz.
Så retableres forbindelsen til den afbrudte
diodeanode. Ved fintrimning af MF-transformatorens sekundærkreds skal man nu kunne
opnå, at et indkommende signal kan ændre
glimlampestrømmen både op og ned, regnet
fra
hvileudslaget
på
måleinstrumentet.
I
mangel af måleinstrument betragter man blot
lyset i glimlampen. Glimlampestrømmen skal
gå ned, når bærebølgefrekvensen er lavere
end BFO, og op, når den er højere.
„Låsningsområdet 44
er
naturligvis
i
høj
grad afhængigt af styrken af det indkom
mende signal. Ved meget stærk låsning kan
frekvenstrækningen
ændre
glimlampestrøm
men over 0,5 mA til begge sider, og dette er
for meget. BFO-spændingen skal altid være
adskilligt
større
end
indkommende
bære
bølge, og i så tilfælde kan låsning kun ændre
glimlampestrømmen få tiendedele af en mA.
Man skal derfor altid indregulere modtage
rens HF-følsomhed manuelt, således at den
passende låsningsgrad opnåes.
Dette sidste punkt er forøvrigt af allerstør
ste vigtighed: som før nævnt frembringer
synkrodynmodtageren
ingen
AVC-spænding,
og for at man kan undgå overstyring af blan
dingsog
mellemfrekvensforstærkertrin
i
modtageren, må al styrkeregulering foretages
manuelt. Ydermere er det påkrævet, at BFOspændingen altid er væsentlig større end
bærebølgespændingen.
BFO-spændingen
er
altid den samme, og signalet skal derfor re
duceres så meget, at BFO-spændingen bliver
den overvejende.
Modtageteknikken med en synkrodynmodtager bliver den samme, som foreskrives for
modtagning af ESB med en almindelig kom
munikationsmodtager. Man skruer helt op for
lavfrekvensforstærkningen
og
bruger
HFreguleringen
som
styrkekontrol.
NB!:
HFreguleringen skal af hensyn til modtagning
af meget stærke signaler kunne lukke helt af
for modtageren.
Med en synkrodynmodtager er der ikke
noget, der hedder „omtrentlig indstilling 44 på
en station. Indstillingen foregår på den måde,
at man opsøger bærebølgen af stationen (hvis
der da er nogen) og indstiller hovedafstem
ningen, indtil BFO’en støder i nulstød med
bærebølgen.
HF-reguleringen
indreguleres
således, at låsningsområdet for BFO’en bli
ver passende stort, hvilket kan ses på ind
trækker-måleinstrumentet,
idet
man
varierer
BFO-indstillingen. Når indstillingen er kor
rekt, skal instrumentet stå på samme udslag,
som når intet signal modtages. Hvis senderen

Storsuper på afbetaling VII
Af OZ4RH
Denne gang gælder det detektoren, før
brugte vi den ene halvdel af et EB 4 som det.
og ave-diode, nu bliver disse to funktioner
adskilt, og en støj begrænser tilføjet.

Støjbegrænseren er den gode gamle seriediodebegrænser, der er både simpel og effek
tiv. Der er anvendt en krystaldiode, men en
almindelig diode kan selvfølgelig også an
vendes. Husk at vende den rigtigt, forsøg evt.
at vende den, hvis den ikke virker. Begrænseren har den fejl, at man, for at få det bedste
udbytte af den, må regulere forspændingen
efter det modtagne signals styrke, altså også
under fading. Variationerne bliver dog ikke
ret store på grund af avc’en, og bliver kun
nødvendige ved stor støj.
Elektrolytterne kan uden skade gøres stør
re, de anførte værdier er kun til at gå ud fra.
Elektrolytten på de 15 m F er absolut nødven
dig, især hvis man ikke anvender et meget
fint potentiometer. Ellers frembringer begrænseren mere støj end den kvæler.

P. & T. meddeler:

Koblingen er ret normal, i den ene halvdel
af røret er en normal diodedetektor, der er
indsat et low-pass filter i lf-ledningen for at
forhindre HF i lf-forstærkeren. Den anden
halvdel af røret er ave-diode, ave-spændin
gen udtages over en 1 MOhm modstand pa
rallelt med dioden gennem et rc-filter. Di
odens katode er på positivt niveau, hvilket
giver en forsinkning af avc’en. Denne for
sinkning er variabel med det viste 10 kOhms
potentiometer. Ved S-måling skal forsink
ningen være nul, d. v. s. katoden skal være
til stel. Den viste elektrolyt behøver kun en
arbejdsspænding på 25—30 volt, altså en al
mindelig katodeelektrolyt. Det samme gælder
de to andre elektrolytter.

løvrigt kan det oplyses, at stationernes effekt bli
ver 5 kw, og der udsendes højkvalitet radiofoni med
frekvensområdet 30 — 15000 hz. Maksimalt frekvens
sving vil være 75 khz, og der vil blive benyt
tet en forbetoning på 50 usek.
E. B.
Gunnar Pedersen.

(eller modtageren) kryber i frekvens, mens
der er indstillet på en station, vil indtrækker
instrumentet
omgående
vise
uoverensstem
melsen, og der må korrigeres på hovedaf
stemningen, inden BFO’en springer ud af lås
ning. Er der stærk fading på signalet, må helt
nøjagtig indstilling overholdes hele tiden, idet
BFO’en let kan falde ud af låsning, hvis bære
bølgen et øjeblik fader ud. Det må indrøm
mes: modtagningen er mere kritisk end ved
normal modtagning, men til gengæld også
meget bedre. Specielt hvis der er DX-tone på
signalerne, står modtagningen ganske overor
dentlig meget bedre end ved normal modtag
ning. Meget svage signaler kan også glimren
de hales igennem, hvis de er stabile. Og som
tidligere nævnt: dårlige fone-signaler falder
uhjælpeligt igennem, men er det vel nogen
skade?

Prøv synkrodyn-modtagning med en al
mindelig modtager. D. v. s. modtagning med
BFO og nedreguleret HF-forstærker. Det vil
vise, at princippet er godt, men den fulde for
nøjelse opnår man først, når BFO’en er låst
i frekvens til det indkommende signal. Prøv
først
og
fremmest
synkrodyn-modtagning
under dårlige forhold. Da hævder den sig
nemlig allerbedst.
Til slut skal lige nævnes, at modtageren
uden nogen ændring kan anvendes til CWmodtagning. Det vil dog være praktisk at ind
føre en omskifter, som kan sætte indtrække
ren ud af funktion. Omskifteren er vist på
diagrammet og virker på den måde, at ind
trækkerspændingen
simpelthen
kortsluttes.
Hvis indtrækkeren anvendes på CW-signaler,
vil disse høres med chirp, navnlig for stærke
signalers vedkommende.

FM-radiofonistationer i København.

Man skal herved til underretning meddele, at fre
kvenserne for de to FM-radiofonistationer, der op
rettes i København samtidig med dobbeltprogram
mernes indførelse, bliver:
København FM I 90,7 Mhz
København FM II 96,5 Mhz
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Tips.
En Absorptionsbølgemåler på en ny måde.
Af OZ7PG, Paul Grünert.
Absorbtionsbølgemålerens
uundværlighed
på en amatørstation er fastslået siden starten
af vor hobby. Vi har set mange beskrivelser af
sådanne i alle radiotidsskrifter siden amatør
bevægelsens start og har også flere gange væ
ret ude for småforbedringer af konstruktiv
og praktisk art.
En fælles skavank har dog alle hidtil be
skrevne typer, nemlig udskiftelige spoler mon
teret på bølgemålerens udvendige del.
Ofte er en stikspole havnet i brokkassen og
kan ikke findes, netop som man står og skal
bruge den, eller også kan man ikke huske,
hvilket område den netop svarer til. Og den
anden ulempe er, at man må balancere hele
bølgemåleren hen til de spoler, der skal må
les eller justeres.

Diagrammet til den nye type er en simpel
løsning af de ovennævnte problemer. Der an
vendes en indbygget spole med omskifter til
s a m t l i g e ønskede områder, lige fra 2 til
160 meter.
Man kan bygge instrumentet i en pæn
kasse som skitseret på Fig 2 og lade den få sin
faste plads på stationen; skal man måle eller
justere, kan man nemt føre koblingsspolen,
der er forsynet med isoleret håndtag (f. eks.
en stump antenneindføringsrør) og isolerede
vindinger til enhver spole på senderen eller
modtageren uden balancekunster og uden at
risikere elektriske stød.
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L 1 og L 2 er hver på 2 vindinger og lægges
ved siden af hinanden under det laveste (i me
ter forstået) område. For at få 2 og 5 meter
områderne med er det nødvendigt at opdele
L 3 i flere spoler, da ledningslængder og kapa
citeter jo her tæller stærkt med.
Enhver kan efter behag tilføje finesser, f.
eks. ekstra omskifter til båndspredning og
lign.

mæssigt at anbringe en forkortningskapacitet
C 2 og C 3 i serie med afstemningskondensato
ren og anbringe en lille trimmer C 1 og C 4 som
parallelkapacitet.
Man kan fristes til at tro, at indikatorpæren
vil lyse ved justering af en sender, hvadenten
L 3 er afstemt til resonans eller ej, grundet på
den direkte kobling mellem L 1 og L 2 , men det
er ingenlunde tilfældet. Sørger man bare for
en tilpas løs kobling mellem koblingsspolen
L 4 og senderspolen, opfører bølgemåleren sig
ganske som de gængse typer, det vil sige, in
dikatoren lyser op, når L 3 er i resonans, og
ved modtagerkontrol høres det karakteristiske
klik (såfremt den tilkoblede kreds er i „svin
gende" tilstand).
Nye certifikater
Antallet af de certifikater, der er udstedt efter
krigen er efterhånden så overvældende, at man kun
ne fylde et helt nummer af bladet med dem. Ikke
alene alle større og mange mindre lande udsteder
et eller flere, men også enkeltstater (Californien) og
mange
større
byer
udsteder
sådanne
certifikater.
Blandt de sidste tilkomne er

*
VWAA (Worked All America)
der ikke må forveksles med det tilsvarende Wor
ked All Africa”. Det udstedes af LABRE, og der
kræves kontakt med mindst 45 af de 57 lande i
Nord og Sydamerika. Ansøgning bilagt QSL's, sen
des til LABRE, box 2353, Rio de Janeiro, Brazil.

Fra testudvalget

kelig tilslutning til nettet, vil vi helt sløjfe
det. Det vil dog blive meddelt i August OZ.

144 MHz test mellem England og
Skandinavien.
Ifølge oplysninger fra G2UJ, der er RSGB’s
manager for 144 MHz baandet, startes der d.
15. maj en test med amatører i Sverige og
Finland med det formål at undersøge mulig
hederne for forbindelser mellem England og
Skandinavien.
I testen deltager følgende stationer med de
angivne frekvenser og sendetider.
Sendetid
GMT!

Station

Frekvens

OH2OK
Helsinki

144,005 MHz.

19,50—19,52
19,55—19,57
off. 20,00

SM7BE
Lund

144,720 MHz.

20,00—20,05
off. 20,10

144,24 MHz.

20,15—20,20
20,25—20,30
off. 20,55

SM5VL
Stockholm

Stationerne SM5ABC (144,26 MHz) og
SM5AFM (144,11 MHz.) vil arbejde så ofte
som muligt og vil anvende de for SM5VL an
givne sendetider.
Man er fra engelsk side meget interesseret
i dansk deltagelse. Undertegnede paatager
sig gerne formidling af skeds og vil gerne
have oplysning om deltagelse.
OZ7TK.
VHF-FD 1950.
Vi har lige fået meddelelse om, at firmaet
Bang & Olufsen i Struer har udsat en van
drepokal i EDR’s VHF-FD. Vi er B & O me
get taknemlige for den smukke gave og haa
ber. at VHF-folkene vil forsøge at opnå end
nu bedre resultater end hidtil, naar der lig
ger en saa flot førstepræmie og venter på
vinderen.

*

VK/ZL testen finder i år sted i de fire
week-ends fra den 22. septemebr til den 15.
oktober. Nærmere regler i næste OZ.
Testudvalget.
Et Svar til OZ3Y.
OZ3Y’s udtalelser i sidste OZ med hensyn
til 2 meter stoffet i april OZ tror jeg ærlig
talt ikke deles af flertallet af læserne. Det
vidner de breve og andre udtalelser jeg har
fået fra amatører såvel i provinsen som i Kø
benhavn om. Teknisk stab og hovedbestyrel
sen mener netop, at VHF-stoffet faktisk er
blevet forsømt i bladets spalter, og jeg er
blevet anmodet om at søge at råde bod på
dette. Om chancerne for QSO på 2 og 5 meter
kan der selvfølgelig diskuteres, der er dog en
del OZ-amatører (bl. a. også undertegnede),
som på 5 meter har haft QSO med det meste
af Europa. På 2 meter er der i udlandet op
rettet forbindelser på over 1000 kilometer, og
jeg kan fortælle OZ3Y, at charmen ved at få
sin første forbindelse over nogenlunde afstand
på VHF sandelig er tusinde gange større end
den første dx på 20 meter. På dette og de
andre almindelige amatørbånd ved vi jo at
det sagtens kan lade sig gøre, på VHF kan
det utrolige ske. Disse bånd er jo endnu ret
uudforskede, så her vil amatøren kunne gøre
en indsats.
OZ3Y ironiserer ligeledes over de advarsler,
der tid efter anden fremkommer i OZ om at
passe på højspændingen. Endnu er der ingen
kommet af dage herhjemme ved kortbølge
senderen. Nej, gudskelov for det, men det er
da sandelig også for sent at advare, når blot
en af os er kommet på listen over silent keys.
Jeg ved, at der er adskillige amatører, der
har været lige på tærskelen, og i udlandet er
der adskillige, der er blevet dræbt på denne
måde. Fornylig læste vi om HB9CE, og selv
en så erfaren amatør som QST’s tidligere
redaktør blev dræbt under eksperimenter
med en fjernsynsmodtager.
TR.

Tilmeldinger til FI):
OZ2FR, Bække. Frekvens 144,9744 MHz..
Antenne 5 element beam. Ogsaa paa 60 MHz.
OZ8EDR, Kolding. Aktiv fra Skamlingsbanken. Frekvens 144,3 MHz. Ogsaa paa
60 MHz.
80 m hjælpenet: Der er endnu ingen, der
har reflekteret paa vor anmodning i maz OZ,
så vi må antagelig lade den side af sagen fal
de. Hvis der ikke viser sig at være tilstræk

VHF nyt.
Der er gennemført envejs QSO pa 2 meter mel
lem SM6ZW i Gøteborg og SM7BE i Lund. Distan
cen er ca. 230 km. OZ3EP har hørt Gøteborg sta
tionen her, men ikke opnået QSO.

Der er rævejagt i Skine søndag den 18. juni, sid
ste frist for tilmeldelse er den 1. juni. Tilmeldelse
sker til OZ5AB på mødeaftenerne eller tlf. NOra
5655.
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E. D. R. arrangementskalender.
18. juni: Rævejagt ved Malmø, nærmere
i OZ for maj.
25. juni: Aalborg afd. rævejagt.
9. juli: Københavns afd. rævejagt.
15.—16. juli: Københavs afd.
UKB hjemmetest 2 m.
15. juli—30. septbr.: NRAU VHF-test
1950. Regler i OZ for juni.
29. juli—12. aug.: Sommerlejr paa Fanø.
5. aug.: Rævejagt, Fyn.
6. aug.: Aalborg afd. rævejagt.
11.—20. aug.: Radioudstilling i Forum,
København.
19. august: Københavns afd. rævejagt.
19. aug.: Aalborg afd. rævejagt.
26.-27.
aug.: EDR. VHF-FD. 5 og 2 m.
3. september: Københavns afd. rævejagt.
3. septbr, Aalborg afd. rævejagt.
3. septbr.: Rævejagt, Fyn.
17. septbr.: EDR generalforsamling. Ho
tel Aarhus, Aarhus.
23. septbr.: Københavns afd. rævejagt.
1. oktbr.: Københavns afd. rævejagt.
1. oktbr.: Rævejagt, Fyn.
15. oktbr.: Marathon-testen.
26. decbr.: Juletesten.
Alle meddelelser til kalenderen sendes di
rekte til R. Brun Jørgensen, Silkeborggade 2,
København 0.

W1RSY på besøg i Danmark.
Lørdag den 27. maj ankom W1RSY, bedre kendt
af 10 meter hamserne som Ove, Edith og Bedste,
med „Batory“ til København.
Et festligt syn var det, da „Batory“ gled til kajs.
og et lille skilt på skibets side markerede, at her stod
W1RSY.
På selve kajen havde vi 3 papskilte med vel
komsthilsen.
Adskillige Hamser var mødt op for at byde W1RSY
velkommen samt for at få et personligt indtryk af
Ove, Edith og Bedste.
Efter modtagelsen i Frihavnen samledes vi alle
i de små haver i Pileallé.
Her havde 3EA’s xyl sørget for udsmykningen,
som var meget festlig. Der var fælles kaffebord, og
vi havde en meget hyggelig eftermiddag med ud
veksling af mange taler.
Ove forsøgte at holde en lille tale, men han und
skyldte sig med, at han ikke kunne finde ord nok
som tak for den dejlige modtagelse.
Vi, der var til stede, forstod ham, da det er 20 år
siden, Ove sidst var i Danmark.
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Ove. Edith og Bedste vil i de første uger opholde
sig hos OZ3EA.
Hvis nogen vil i kontakt med W1RSY. kan man
blot sende besked til 3EA, der altid kan oplyse, hvor
Ove opholder sig.
Ove vil, så snart han er faldet lidt til ro, begive
sig ud i det øvrige land for at hilse på sine mange
10 meter venner.
Vi vil håbe. at alle 10 meter Hamserne i det øvrige
land vil hjælpe til med at gore W1RSY s Danmarks
tur til een stor oplevelse.

UDKIGSHJØRNET
IARU
Spaniens og Parromas amatørorganisationer, URE
og LPRA er optaget som medlemmer i IARU. For
slag om optagelse af Belgiske Kongo er indbragt til
afstemning, og Ecuador, Syrien, Israel, Indien og
Den Domanikanske Republik har ansøgt om opta
gelse. Af de nuværende 40 medlemmer er 17 euro
pæiske. 8 sydamerikanske, 7 nordamerikanske, 3
asiatiske, 1 afrikansk, og 4 australske,

*
Der er i 1949 udstedt 1030 WAC-certifikater, heraf
397 for phone. mod 1112 i 1948.

*
De rumænske amatører har nu dannet deres fore
ning, AAVSR. Adressen er box 95. Bukarest.
*
Der er enighed indenfor IARU om fastlæggelsen
af et internationalt phone-alfabet, samt fælles reg
ler for udveksling af serienumre i contests. RSTrapporten vil antagelig komme til at ugøre de før
ste 3 cifre i serien.
Det er ligeledes vedtaget at medlemmernes fore
ningsblade skal offentliggøre de contestresultater,
som deres eget lands deltagere har opnået. ARRL og
RCA har afslået at binde sig til denne bestemmelse.
❖
RSGB har foreslået, at videnskabelige observationer,
båndopdelinger, contests og fremtidige internatio
nale konferencer bliver sat under debat ved IARU’s
møde i Paris.
International amatørkorrespondance
I de i Atlantic City i 1947 udtagne radioregulationer er det i artikel 42 bestemt, at radioforbin
delse mellem amatører i forskellige lande skal være
forbudt, hvis administrationen i et af de pågæl
dende lande bestemmer at forbyde sådanne forbin
delser.
Amatørerne i USA modtog den 13. okt. 49 en til
svarende skrivelse som den i OZ tidligere offent
liggjorte om forbud mod radiokommunikation med
visse lande. ARRL, der var overbevist om, at der
måtte foreligge en misforståelse, optog korrespon
dance med foreningerne i de pågældende og andre
lande. Denne korrespondance har sandsynliggjort,
at der foreligger misforståelser.
Den 4.-11. 49 udsendte FCC en skrivelse om, at
amatørerne i USA ikke behøvede at rette sig efter
det tidligere udsendte forbud. Da ARRL ikke finder
at problemerne dermed er tilstrækkeligt klarlagte,
har foreningen taget skridt til at få dem klarlagt,
og i denne forbindelse blandt andet givet stødet til.
at ITU (International Telecommunications Union)
har skrevet til de omtalte lande for at få deres
standpunkter klarlagt.
OZ7CC.

I.A.R.U. kongressen i Paris 18.-21. maj 1950
Kongressen er nu afsluttet, og OZ7GL, Poul J.
Jelgren, der deltog fra dansk side, drager omsorg
for udarbejdelsen af et foreløbigt referat til OZ;
naar det officielle foreligger, vil dette også blive
bragt.
Den 18. maj åbnedes kongressen i Aero Club de
France s lokaler i Rue Galilee, og efter indledende
taler af REF's formand, F8LA, M. G. Barba, kon
gressens ærespræsident, prins Louis de Brouigle
og ministeren for det franske PTT, valgtes W. A.
Scarr, G2WS til kongressens dirigent. Han meddelte,
at 24 lande var repræsenteret; disse havde ialt
120.000
medlemmer.
Endvidere
fortalte
han,
at
IARU’s vicepræsident for 25 aar siden, G2MN, var
til stede ved kongressen.
Det først modtagne telegram oplæstes herefter.
Det var fra EDR, og lød således:
„Wishing IARU 25th anniversary congress succes
with work for future progress of radio amateurism.
Best regards.
E. D. R.”
Fra Skandinavien deltog ialt fem repræsentanter,
nemlig LA6A, Lars R. Heyerdahl, 0H20B, Elorantta,
OZ7GL, Jelgren, SM5VL, Magnusson, og SM5ZD,
Per-Anders Kinman, og denne fyldige repræsen
tation havde opgaver svarende til fuldmagterne så
ledes:
Kommission . .
Administrative
Tekniske............

EDR IRA
NRRL
SRAL
SSA
LA6A
LA6A 0H20B SM5ZD
OZ7GL
OZ7GL OZ7GL SM5VLSM5VL

Fra vor side var der blevet udfoldet store be
stræbelser for at få arrangeret en sammenkomst
mellem de skandinaviske delegerede under deres
rejse til kongressen; men desværre forgæves. LA6A
fløj non-stop derned; SM5VL og 5ZD rejste med
liniebus og OZ7GL fløj nogle dage i forvejen!
Det var nødvendigt at instruere 7GL mundtligt
om de synspunkter, EDR havde vedrørende de
spørgsmål, som kunne tænkes at komme frem i den
tekniske kommission, hvis agenda så således ud:
a) videnskabelige observationer (IARU’s samar
bejde med URSI).
b) qrm i almindelighed.
c) TVI.
d) ionosfærisk udbredelse.
e) troposfærisk udbredelse.
f)
UHF og VHF.
g) andre spørgsmål.
På den anden side måtte instruktionen til LA6A,
der skulle repræsentere EDR i den administrative
kommission, ske skriftligt, og en ønsket mundtlig
konference før kongressen var desværre udelukket.
Den
administrative
kommissions
agenda
havde
dette udseende:
a) standardisering af licensudstedelse.
b) deltagelse i den kommende ITU konference i
Buenos Ayres 1952.
c) båndopdeling.
d) stationsbetjening.
e) contests.
f)
andre spørgsmål (bl. a. lovgivning mod qrm).
RSGB havde før kongressen udsendt til IARU
foreningerne
tre
redegørelser,
„Fremtidige
inter
nationale
telecommunications
konferencer”,
„Bånd

opdeling” og „Contests”. Fra SRAL er der mod
taget et forslag til fremgangsmåde ved etablering
af VHF qso’s ved opkald først på specielle frekven
ser og tider på HF-båndene. SSA havde stillet en
række spørgsmål op, som man ville drage frem på
kongressen:
a)
forekomsten af kommercielle stationer på ama
tørbåndene.
b) fordelingen CW—FONE.
c)
tekniske og andre normer for betjeningen af
en amatørstation.
d)
etablering af et snævrere samarbejde mellem i
første række landene indenfor region I.
e)
forholdsregler for i region I at få åbnet 4 m
båndet for amatører.
f) UHF båndenes polarisationsspørgsmål.
Der er dog ikke fra SSA modtaget noget skrift
ligt herom.
LA6A ville i Paris instruere OZ7GL om NRRL’s
synspunkter vedrørende den tekniske kommissions
spørgsmaal.
OZ8T’s instruktion til LA6A af EDR’s standpunk
ter blev ret omfattende, og da den på mange punk
ter må skønnes at rumme ting af interesse for en
videre kreds, er den paa opfordring gengivet her i
bearbejdet form af hensyn til den vanskeliggjorte
forståelighed, når de artikler, der refereredes til,
ikke er ved hånden.
Den indledes med nogle kommentarer til RSGB’s
redegørelser;
først
vedrørende
IARU-deltagelse
i
ITU-konferencer. RSGB afholdt alle udgifter ved
IARU
repræsentationen
(formanden
og
general
sekretæren for RSGB) ved konferencen i Atlantic
City 1947, men det er ikke kendt, hvor meget dette
i virkeligheden kostede RSGB.
EDR mener, at der bør arbejdes på, at det bliver
en ret og pligt for IARU at deltage .med 1, måske
bedst 3 (en for hver region) repræsentanter på hver
ITU-konference. Deltagelsen bør betales af hver
regions
IARU-foreninger
efter
antal
licenserede
amatører. I ARU-repræsentanten for den pågældendende region skal også officielt deltage i regionale
konferencer analogt med ITU-konferencen. (Dette
er ikke fastlagt i konventionen, såvidt vi kan se).
Dernæst vedrørende den anden redegørelse: „Ope
rating Practices — Band Planning.”
Grundsynspunktet for båndopdeling: Dette er ho
vedsagelig et amatøranliggende, og kan amatørerne
inden for en eller alle regioner blive enige om en
fælles opdeling, vil de forskellige landes PTT-administrationer næppe have noget at indvende mod
inter-regionalt
eller
internationalt
opdelte
bånd.
Derfor er enighed nødvendig blandt amatørerne.
Endvidere går EDR's retningslinier og betragtnin
ger i korthed ud på:
at foretrække rene CW og rene FONE bånd, da
for det første CW-amatørerne foretrækker rene
CW bånd, og dernæst, at CW generer FONE
uforholdsmæssigt
meget,
at frigive en større del af båndene til FONE end
til CW, da der kan være flere CW-stationer pr.
kHz end FONE-stationer.
at der skal være DX-FONE bånd, hvor amerika
nerne har det, plus et mindre FONE bånd
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grænsende
hertil,
kun
for
stationer
udenfor
U. S. A.
at
der bør frigives nogle få
kHz på grænsen mel
lem CW og FONE
bånd
til brug for blandet
CW og ESB, for at
give
ESB mulighed for at
blive prøvet under forhold, som det skal virke
under, hvis der kun bliver benyttet ESB som
modulationsmetode,
at når U. S. A. kan klare sig med højst to grænser
mellem CW og FONE i hvert bånd, maa vi også
kunne klare os med det her i Europa,
at
kan der ikke opnås
enighed om disse retnings
linier, da må indtil videre RSGB's forslag fore
trækkes, idet enighed må regnes for vigtigere
end en ideel lokal ordning.
Vedrørende de enkelte
ter i korthed ud på følgende:

bånd,

går

EDR’s

synspunk

1,8 MHz
OZ har tidligere haft 3 spot-frekvenser i dette om
råde, men er nu udelukket på grund af Loran-anlægene. Imidlertid har amatører i en række andre
lande fortsat adgang til disse bånd, og spørgsmålet er
derfor ikke henlagt i EDR endnu. Såvidt vides, har
man ikke uheldige erfaringer med amatørernes ar
bejde i disse lande, hvor også Loran-anlæg er i drift.
3,5 MHz
Det i Atlantic City alloeerede bånd 3,5—3,8 MHz
må u b e s k a a r e t åbnes for amatørerne udfra be
tragtningerne:
båndet er absolut nødvendigt for indenlandske
amatørforbindelser;
ligeledes
for
størstedelen
af
de inter-europæiske amatørforbindelser;

båndet kan ikke aflastes for alle indenrigske ama
tørforbindelser af de to VHF bånd 58 og 144 MHz;
der er nu ca. 3 gange så mange amatører som før
krigen, hvor 3,5 MHz amatørbåndet var på 400
kHz, og en udvidelse fra de nuværende 250 kHz
til Atlantic City planens 300 kHz er en absolut
nødvendighed, medens en nedskæring herfra vil
medføre
særdeles
utilfredsstillende
arbejds
forhold.
Det er EDR bekendt, at efter den nye plan for 3,5
MHz området er der af det danske P og t alloceret en
lang række frekvenser til forskellige tjenester, især
skibe. Atlantic City planen anfører området 3,5—3,8
MHz i region 1 som værende delt mellem amatører,
faste
tjenester
samt
bevægelige
tjenester
undtagen
luftfart.
7 MHz
ERD opfordrer — for at så mange amatører som
muligt kan få glæde og udbytte af arbejdet på dette
særdeles universelle bånd — kongressen til sagligt
at drøfte muligheden for at gå over til udelukkende
at benytte dette bånd til CW-arbejde i lighed med
tilfældet i USA. Vi er dog klar over, at særlige for
hold eventuelt kan gøre sig gældende i LA og SM
på grund af disse landes store geografiske udstræk
ning, men forholdet skulle vel ikke være væsentlig
anderledes end i USA i denne henseende.
21 MHz
Man imødeser
af dette bånd.
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med

store

forventninger

åbningen

58 MHz
Inter-skandinavisk arbejde er noget hæmmet af de
forskellige bånd, men dersom et snævrere samar
bejde med URSI kom i stand, skulle det ikke være
udelukket, at der kunne findes et fælles bånd til brug
for amatørerne.

420 MHz
Det har ikke været EDR muligt at få dette bånd
åbnet i OZ, idet man henviser til luftfartens højde
målere, der indtil man kan få sin udvikling færdig
af de fremtidige højdemålere, der arbejder på be
tydelig højere frekvenser, indtil videre opholder sig
på 440 MHz med et frekvenssving på 20 MHz. I Eng
land og Frankrig, hvor luftfarten benytter de samme
anlæg, er båndet blevet åbnet.
Endelig vedrørende den tredie redegørelse: „Contests“, har man kun at anføre, at man finder, at der
er rigeligt med contests, og endvidere, at der bør
vies VHF-båndene større opmærksomhed end hidtil.
Nogle spørgsmaal, der måske bedst hører hjemme
under den tekniske kommission er medtaget her til
orientering:
Grammofonmusik.
For ikke at belaste de overfyldte bånd med denne
form for kilohertz-slugende underholdning, der ret
telig hører hjemme på radiofonistationer, bør ama
tørerne selv afholde sig fra at udsende grammofon
musik, der for at være en nydelse, helst skal optage
et frekvensbånd, der er en snes kHz bredt. Brug
kunstantennen i stedet for den rigtige antenne!
Lokalqso’s.
Sådanne bør a l d r i g finde sted på et bånd, der er
åbent for DX. Mange af „synderne" har som regel
modtagere, hvis følsomhed ikke er i orden.
Derefter fulgte en kort oversigt over licensudste
delsen i OZ, men da dette er kendt af alle læsere, er
det ikke medtaget her. Man er bekendt med den en
gelske bestemmelse om, at nye amatører må arbejde
med CW et år, før de må komme i gang med FONE.
Begrænsningen af portable tilladelserne til de to
VHF-bånd hænger efter P og t’s udsagn sammen med
for megen BCI. Der er dog en fortsat nedgang heri,
og spørgsmålet vil derfor snart igen blive taget op
til fornyet behandling. Som det er i øjeblikket, skal
man indsende meddelelse, hver gang, man foretager
en „midlertidig flytning" af stationen. For tiden be
nyttes X for at angive portable traffic; man har også
drøftet at benytte /P efter kaldesignalet.
Man har fra P og t’s side undertiden fremholdt, at
det ikke var en licenseret station tilladt at tage qso
med en ulicenseret. Vi har dog ikke kunnet finde,
hvor dette står i loven trods ihærdig granskning.
Hvad er regelen i andre lande?
Nogle
personlige
bemærkninger
afsluttede
brevet
til LA6A, hvoraf citeres:
„Jeg er ked af, at jeg ikke selv kan være til stede,
når denne ikke blot interessante, men også særdeles
betydningsfulde kongres i IARU’s historie løber af
stabelen. Pa få dage skal et stort materiale gennem
gås, og dette vil have betydning for amatørbevægel
sen for mange år fremover. I vil sikkert også få et
storslået bevis på, at vor kortbølgebevægelse er no
get, der ikke blot rækker over landegrænser og po
litiske skranker, men også er i stand til at knytte
menneskene nærmere til hinanden i forøget mellem
folkelig forståelse.**

Kort efter kongressens afslutning
rater fra både LA6A og OZ7GL.

modtoges

refe

Af LA6A’s brev citeres i korthed:
„De viktigste saker innen den administrative komitee var uten tvil IARUs representasjon på kom
mende ITU konferanser. Det blev på motet vedtatt
enstemmig at IARU måtte være representert som
sådann. Kongressen var imot at amatorrepresentasjonen burde ordnes ved at amatdrer var tilsluttet
de forskjellige nasjonale delegasjoner.
Det blev videre vedtatt at representasjonen skulde
skje på regional basis. Det vil si minst en representant fra IARU fra hver region.
Man tok derpå fatt på spørgsmålet om omkost
ninger for representasjonen. RSGB fortalte at det
hadde kostet 1200 pund å sende to rep. til Atlantic
City i 4 måneder. De mente at det vilde bli for
holdsvis kostbarere å sende folk til Buenos Ayres
og man kom frem til et tall på 700 pund for en
mann fra Europa i 3 måneder, det vil si to måne
der på konferansen. hvilket RSGB mente var nokk
og en måneds reise. Man blev enig om at forenin
gene innen IARU i region 1 skulde bidra forholdsmessig efter antall lisenserte senderamatører i ved
kommende land. Det blev videre besluttet å oprøtte
et centralt bureau for IARU anliggender innen re
gion 1 og RSGB blev anmodet om å ta jobben.
RSGB skulde gjore dette et år gratis slik at man
kunde få en oversikt over hvad det kostet .
Med hensyn til båndopdelingen så blev RSGBs
forslag vedtatt (for Atlantic City båndene) med den
endring at grensen for CW på 14 mc/s båndet blev
satt til 14125 kc/s. Man var enig om at båndopde
ling var en god ting, men at den ikke burde skje
ved et påbud fra vedkommende telegrafadministrasjon, men på frivillig basis amatorene imellem. Der
var ikke stemning for EDRs forslag om mindre
bånd for CW og ESB på grensen mellem fone og
CW, da man vilde ha en så enkel ordning som
mulig.
På 144 mc/s båndet blev 200 kc lavfrekvent og 1
mc lavfrekvent på 420 mc/s båndet avsatt for DX
forbindelser.
Med hensyn til 420 mc/s båndet og videre 7200—
7300 for EDRs vedkommende var dette ting som
en aktiv IARU skulle ha tatt opp. Region 1 bureauet
vil forsoke å ta disse ting opp.
Man var enig om at det var formange tester.
Men fikk ikke tid å detaljbehandle dette. Hver for
ening innen region 1 skulle innen 1/8 sende RSGB
syn på saken.
Ja. dette var igrunn det hele. Jeg hadde et
meget godt samarbeide med 7GL og med de dvrige
skandinaver. Det var i det hele et meget godt til
tak.
Jeg skriver til EDR og takker for tilliten som
Deres representant og viser da samtidig til dette
brev til dig for detaljer.
Vy 73.
Lars R. Heyerdahl, LA6A.
OZ7GL beretter således om den tekniske komites
arbejde:
Der var for kongressens to komiteer fastlagt et
bestemt arbejdsprogram. Den 18. maj modtog de
delegerede
en
specificeret
plan
indeholdende
10
punkter
(med
underafsnit),
der
skulle diskuteres.
Ingen af komiteerne naaede dog alle punkterne
igennem paa grund af den begrænsede tid, der var

stillet til rådighed, dels optog enkelte punkter læn
gere tid end beregnet.
Der var fastlagt 4 møder i den tekniske komite,
men der blev afholdt 5 møder, inden den endelige
resolution kunne vedtages.
Særlig indgående blev punkt 7 med underafsnit
behandlet (QRM IN GENERAL AND TVD. Punkt
8 og 9 blev lettere behandlet, men de indeholdt et
foredrag af F80L, af hvilket vedlægges et sammen
drag (gengives i et senere OZ). Punkt 10 indgik i
diskussionen under punkt 7.
De tekniske diskussioner blev behandlet i et me
get højt plan, og man var inde paa at fastlægge
minimadata for henholdsvis senderes og modtageres
godhed; man gik dog bort fra dette. Hovedtemaet
var: „Lad os ikke gøre licensbetingelserne haardere,
end de er!
Komiteen vedtog derimod, at man burde anbe
fale fastlæggelse af maksimummodulationsbredder
— ikke mindst for at undgå unødig QRM indenfor
amatørbåndene. RSGB foreslog først 5 kc -f/-f- fal
dende 26 db for AM, FM og NFM i samtlige bånd
under 28 MC. EDR gik efter en mindre diskussion
med til disse 2,5 kc (OZ har tilladelse til 4 kc for
smalbånds-FM), dels da det var EDR’s politik at
søge grammofonmusik fjernet fra båndene, og dels
fordi det ikke mindst skulle kunne afhjælpe den
stærkt tiltagende QRM inden for amatørbåndene.
(I den adm. komite blev man efter lange diskus
sioner enige om, at CW båndene skulle være „rene“,
medens det skulle være tilladt for CW amatører
også at anvende fonebåndene. — (Begrundelser vil
fremkomme fra adm. komite.)
Punktet BCI og TVI optog det meste af tekn.
komités Tid. BCI var ikke af stor betydning for de
fleste, især for de lande, som havde fået næsten
alle modtagere „udskiftet" på foranlednig af kri
gen (f. eks. LA, PA og ON). EDR stod dog fast på
sit krav om, at resolutionen måtte indeholde IARUs
støtte til, at kun modtagere af moderne konstruk
tion (evt. brug af luftantenner) kan kræves for
styrrelsesfri
fra
amatørsendere.
Resolutionen
vil
indeholde en sådan passus. Man forsøgte iøvrigt for
BC modtagere at fastlægge normer, men dette
mente man ikke at kunne forlange, at myndighe
derne skulle resepktere, hvorfor resolutionen blev
formet således, at de enkelte landes myndigheder
selv kunne fastlægge normer.
TVI (QRM i Televisionmodtagere) var et meget
brændende problem for især REF og RSGB, og dette
punkt blev diskuteret meget indgående, og man for
søgte også her at fastlægge normer for TV modta
gere (f. eks. 1000uV) men uden positivt resultat. I
England er ekstralicensen for TV „lyttere" så stor,
at de beskyttes, hvor overhovedet gørligt indenfor en
radius af 50 miles. Det skal nævnes, at fremgangs
måden for den klagende lytter er nær den samme i
England som i OZ i form af udfyldelse af spørge
skemaer, der afhentes på nærmeste postkontor. Det
skal dog indskydes, at der i England er en absolut
kvalificeret fjernsynstekniker, der syner den for
styrrede modtager.
Kongressen fik fra RSGB forelagt et udmærket
instruktivt lille hæfte over emnet BCI/TVI QRM
og dets afhjælpning. Den tekniske komité udtalte
en anerkendelse for det udmærkede arbejde, der
her var udført. RSGB udtalte, at hæftet stod til
rådighed for samtlige foreninger under IARU, saaledes at respektive amatører blev delagtiggjort i
de resultater RSGB hidtil var nået til — især med
henblik paa afhjælpning af TVI.
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Vedrørende modtagelse af TV kan som koriosum
nævnes, at f. eks. ON4BK i Bruxelles lejlighedsvivs
kunne modtage TV fra London. Eindhoven og Lille
samt i enkelte tilfælde fra Paris.
TVI problemet vil sikkert meget hurtigt kunne
blive aktuelt i Danmark, hvorfor EDR bør holde et
vågent øje med dette problem; jeg vil dog ikke her
komme nærmere ind på hele diskussionen i den
tekniske
komité
vedrørende
dette
spørgsmål,
dels
bliver det berørt i kongressens resolution og dels
kan oplysninger indhentes i ovenfor nævnte RSGB
bulletin.
Vedrørende
minimumskrav
for
amatørsendere
så
blev dette punkt meget indgående diskuteret såsom
power,
frekvensstabilitet,
overmodulation,
kryds
modulation, Chirp. harmoniske, splatter, måling af
output etc. etc.. Resolutionen vil indeholde forslag
i lighed med normerne for BC modtagere (moderne
konstruktion).
EDR’s forslag vedrørende mere brug af kunst
antenner var af interesse, men man mente dog ikke.
at det var nødvendigt at medtage det i resolutionen.
420 MC. På EDR’s foranledning blev spørgsmålet
vedrørende 420 MC båndet taget op til behandling.
EDR påpegede, at de danske myndigheder havde
forbudt OZ amatører at anvende dette bånd, da det
befrygtedes
at
forstyrre
luftfartøjernes
radiohøjdemålere. Det blev påpeget, at EDR maatte have kon
gressens støtte for at opnå tilladelse til benyttelse
af dette bånd, bl. a. ved udtalelser om, at forstyr
relser af omtalte højdemålere ikke hidtil påviseligt
havde fundet sted i de lande, der havde tilladelse
til at anvende 420 MC båndet. Resolutionen vil
indeholde en passus herom.
EDR fik støtte fra PA i ovennævnte spørgsmål,
idet PA påpegede, at det var nødvendigt for ama
tører at få dette bånd af hensyn til kommende tele
visionsforsøg, som allerede var påbegyndt i RSGB
og REF og nu PA blandt amatører.
F80L omtalte, at der var store chancer for, at
amatørerne ville få et bånd omkring 72 MC, idet
U.R.S.I.s præsident på et møde afholdt i Stockholm
havde påpeget, at der var for stort et soring mellem 58 MC og 120 MC til, at hele dette område
kunne
blive
bedre
udforsket
med
amatørernes
støtte.
På kongressens sidste dag blev der af F80L holdt
et interessant foredrag om nogle 145 MC forsøg af
holdt over en distance på 340 km gennem 12 mdr.
mellem F80L 10 km SW Paris og G6DH i Clacton
på den engelske østkyst (retning nord—syd. F8OL
påviste hvorledes lufttryk og temperatur havde en
afgørende indflydelse på udstrålingsforholdene.
I den adm. komité blev det vedtaget at henstille
til resp. myndigheder om at åbne fuldt for alle de
amatørbånd, der var blevet tildelt amatørerne i At
lantic City.
På den tekniske komités afsluttende møde blev
den
endelige
resolution
udformet
ved
formanden
F8OL M. P. Revirieux, der havde ledet møderne på
overordentlig dygtig måde. Resolutionen blev god
kendt og overgivet til oplæsning ved plenarmødet.
Den 20. maj kl. 15,00 var samtlige kongresdelta
gere samlet til
PLENARMØDET
Dirigenten åbnede mødet og oplæste de i kon
gresdagene modtagne telegrammer, bl. a. en hilsen
fra ARRL.
Fra USA var siden åbningsmødet fremsendt en
protest mod, at nogle lande lod sig repræsentere
ved
andre
foreningers
delegerede.
Denne
protest
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blev dog ikke taget til følge, da andre forhold
gjorde sig gældnde indenfor region I end i USA
Kongressen vedtog at oprette et hovedkvarter for
region I i London ved RSGBs hjælp. Eventuelt
okonomisk
tilskud
fra
de
tilsluttende
foreninger
skulle der forelobig ses bort fra. sålænge man ikke
havde erfaring for. hvor store udgifter, der ville
blive.
Det blev påpeget, at det var nødvendigt, at der
ikke skulle gå 25 år for foreningen i region I skulle
få lejlighed til personlige drøftelser. Dirigenten ud
bad sig forslag til. hvor stort et tidsrum der skulle
gå før næste kongres. Efter nogen diskussion blev
det ved afstemning fastsat, at næste region I s mode
skulle finde sted om 3 år med henblik på den kom
mende konference i Buenos Aires. Den almindelige
stemning var ellers en 5-års periode mellem mo
derne.
Derefter oplæste formanden for den administra
tive komité resolutionen, der var vedtaget indenfor
denne
arbejdsgren.
Formanden
for
den
tekniske
komité oplæste derefter dennes resolution.
Begge resolutioner blev godkendt af forsamlingen.
Kongressens sekretær B. R. Malandian. F9MH.
fungerede
under
hele
plenarmodet
som
translatør
på de to sprog, der var anvendt under alle møderne,
fransk og eng?lsk.
Dirigenten og G6CL afsluttede IARUs 25 års jubi
læumskongres med at takke de hjælpere, der havde
gjort så stor en indsats for. at denne kongres skulle
blive en sukces, ligesom der blev rettet en tak til
R.E.F.. fordi foreningen havde gjort det muligt for
IARU at afholde kongressen i Paris.
Poul J. Jelgren. OZ7GL.
OZ7GL har endvidere skrevet en beretning om
sine andre indtryk fra kongressen, især om en
række amatører, der gjorde en indsats for, at denne
25 års jubilæumskongres kunne blive så vellykket.
Vi skal ved en senere lejlighed bringe et uddrag af
den.
Foreløbig vil vi fra EDR takke vore to repræsen
tanter for deres indsats til gavn for amatørbevæ
gelsen.
OZ8T.

Fra bestyrelsen
Opmærksomheden henledes på vedtægter
nes § 11, ifl. hvilken forslag til bestyrel
sesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde
senest den 20. juli 1950 sammen med en til
kendegivelse fra den opstillede kandidat om
at han er villig til at modtage valg.
Endvidere
henledes
opmærksomheden
på
§ 13, adgangen til generalforsamlingen til
stedes kun ved fremvisninng af gyldig kon
tingentkvittering.
Forslag
til
optagelse
på
dagsordenen under punkt 4, skal være besty
relsen i hænde senest den 1. august.
Alle forslag sendes direkte til sekretæren
OZ7HL, Henry Larsen, Mågevej 31, Kbhvn.
NV.

Sommerlejren venter Dem i dagene 30. juli—12. aug.

Vi skal ud på Vesterhavet.

Badestranden ved Rindhy.

Sommerlejren 1950
Nu nærmer tiden sig, hvor årets store be
givenhed løber af stabelen: Sommerlejren,
der i år skal ligge ved Rindby strand på Fanø
er godt i gang med at blive virkelighed. Cen
trum i lejren bliver K. F. U. M.s feriekoloni
„Vagtbjerg“.
Vi skal her give nogle råd og tips til del
tagerne. Lejren ligger som omtalt ved Rind
by strand ca. 3 km fra Nordby, som er hoved
staden på Fanø. Der kan løses jernbanebillet
til Nordby, men i Esbjerg skiftes der til rute
bil,som befordrer de rejsende til færgen, som
så sætter de rejsende af i Nordby; derfra går
der bus til lejren med få minutters mellem
rum. Busturen Nordby til lejren koster 80 øre.
Det er vort håb, at vi må få en god og godt
besøgt lejr, der ligger i en smuk egn med
store klitter og en strandbred ,man ikke fin
der mage til i Norden; der er glimrende mu
lighed for badning i Vesterhavet — selv for
småbørn er stranden ufarlig. Der er i bag
landet gode muligheder for rævejagter og
småudflugter. I lejrtiden vil der blive udflugt
til Sønderho og til de store fuglereservater,
der findes på Øen; en i sig selv meget inter
essant og lærerig tur, som alle på forhånd
kan loves at få stort udbytte af.

Med hensyn til selve lejren skal i det føl
gende gøres rede for forskellige ting: Den
daglige kost består af morgenmad, middag og
aftensmad. Middagen indtages på det nærlig
gende badehotel og morgen- og aftensmaden
serveres i lejren. Toiletter med træk og slip,
rindende vand, gas og lys, 220—440 volt —.
En glimrende teltplads er der også, så vi op
fordrer alle, der er i besiddelse af telte, til
at tage disse med; der er i lejrens køkken
mulighed for at mødre med småbørn kan
ordne et eller andet.
I
lejrarrangementet er også planlagt sejl
ture med en nordsøkutter ud i havet for de,
der har lyst og som kan tåle søen; dette ar
rangement ordnes af OZ2DR, som lægger sin
store kutter til i Nordby, og derfra udgår
turene.
Vi skal samtidig meddele, at der på Rindby
badehotel er enkelte ledige værelser i lejr
tiden til en pris af 5 kr. for enkelt- og 9 kr.
for dobbeltværelse, henvendelse skal ske om
gående til Rindby badehotel, Fanø.

W. F. A. og radioamatørerne.

at søge oprettet en særlig afdeling for radioama
tører, hvor disse udveksles fra de forskellige lande.
De radioamatører, der har interesse herfor, bedes
henvende sig skriftligt til OZ9WO. Det er hensigten,
såfremt der opnås tilslutning, allerede i sommer
at søge en udveksling af danske og nordtyske ama
tører arrangeret.
Da det tager lang tid at bringe alle de nødven
dige formaliteter i orden, bedes interesserede sna
rest sætte sig i forbindelse med mig.
Vy 73.
OZ9WO.

W. F. A. (World friendship association) har — for
at fremme mellemfolkelig forståelse — gennem flere
år udvekslet unge mænd og kvinder fra Holland,
England, Belgien, Frankrig og Danmark.
Det er hensigten at udvide dette til også at om
fatte Tyskland.
Da jeg mener, at radioamatørerne også er interes
serede i arbejdet for at knytte bånd ud over lande
grænserne, kunne jeg tænke mig under W. F. A.

Og så håber vi at få mange kendte ansigter
at se i lejren. — På gensyn!
Esbjerg afdeling, 8Q.
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LÆSERNE SKRIVER:
To be or not to bc.
At være eller ikke være en god og hensynsfuld
sendeamatør er blevet et alvorligt problem, især
på 80 m båndet, der gennem det sidste halve år er
blevet en sandkasse, hvor enhver råber, skriger og
brøler, jo højere — jo vildere — des bedre.
Tage hensyn eller i det mindste lytte efter på
frekvensen, inden der kaldes op, nej, det er noget,
man gjorde i gamle dage, nu ledes der blot efter en
frekvens, hvor de sendende stationer ikke er kraf
tigere, end man mener at kunne overdøve dem, og
så fuldt knald på pedalen med „50 danske watt“,
der ganske givet i mange tilfælde er flere gange
større end det tilladte input.
Sidder man en dag i en hyggelig QSO og udveks
ler erfaringer med en anden amatør, og man af
hensyn til andre har sat input ned til 12—15 watt
(hvilket er rigeligt over de fleste afstande herhjem
me), kan man være helt sikker på, at det ikke varer
mange minutter, før en af de såkaldte „brøleaber"
vælter sig ind over frekvensen enten med „CQ“
eller blot med en bemærkning om, at „jeg har lavet
QSY“ (OZ den eller den), håber du hører mig her,
og så er den QSO ødelagt.
Man kunne fristes til at sige, hvad er det for
nogle mennesker, vi har fået inden for vore rækker,
og hvordan skal det ende; man må i sandhed ønske,
at det ender med en forskrækkelse, hellere end ved
blivende være denne forskrækkelse uden ende.
På nytårsstævnet i Odense talte vor formand om
trængselen på båndene og udtalte, at vi måske
måtte gå over til ESB for at give plads. Ingen kan
have undgået at høre de ESB-stationer, der kører i
øjeblikket; de burde henvises til 2 m båndet! eller
forbydes, da det ikke er ualmindeligt, at de med
stor styrke fylder op til 75 kc. på vore i forvejen
meget smalle bånd. Selv på en god sellektiv mod
tager ødelægges al lytning af dette elendige „blabla-bla“; men hvorfor lave noget, der virker og
lyder godt, når man kan lave noget, der er svært!
(hi, hi!)
Eller hvad mener man om en FM-sender med et
frekvenssving på 20—25 kc. til hver side eller en
kraftig station med et temmelig instabilt P. A.-trin,
der breder sig over et stort område. Henvender
man sig til en af disse amatører og på en pæn og
høflig måde gør ham opmærksom på den forstyr
relse, han laver, er man næsten sikker på at få
et uhøfligt svar eller en uforskammet bemærkning
om ens modtager. Det er herlige forhold at være
sendeamatør under.
Jeg personlig mener, at forholdenes tilstand ho
vedsageligt skyldes, at den tekniske prøve er for
let, og at vi derigennem har fået alt for mange
ukyndige folk udstyret med sendetilladelse, thi læg
mærke til, at de folk, der arbejder med vel opbyg
get grej, ikke med eller uden vilje generer andre
mere end højst nødvendigt, og at disse folk også
ønsker, at der tages hensyn til dem.
Her ligger en store opgave for E. D. R., der gen
nem „OZ" og på anden måde kan oplyse disse man
ge om, hvordan de skal lave deres grej, og om
hvordan de bør opføre sig, og jeg ved, at jeg har
flertallet bag mig, når jeg her henstiller til E. D. R.s
bestyrelse og ikke minds*t til „OZ“s redaktion om
at pakke 2 m legetøjet lidt sammen og bruge „OZ“s
spalter til at oplyse amatørerne om, hvordan de
bør og skal opføre sig på båndene, og ikke mindst
om, hvordan de skal lave og bruge deres grej, så
det ikke laver mere QRM end nødvendig er.
Medlem nr. 605, OZ1KP.
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EDR’s 1. landskarsus,

der blev afholdt i Aalborg paa Aalborg afdelingens
initiativ, var et udmærket kursus, der fortjener at
blive efterfulgt af flere, og med et større deltager
antal, idet der ikke er tvivl om, at EDR igennem af
holdelse af saadanne kursus vil kunne højne den
tekniske
standard
blandt
amatørerne,
og
desuden
er det jo en betryggelse for amatøren, når han går
op til den tekniske prøve, at vide så nogenlunde,
hvor nysgerrige P. og T. er, og hvordan svarene
skal formuleres.
Der meldte sig desværre ikke ret mange udenbys
deltagere til kursus i Aalborg, kun ca. en halv snes.
Og det var for lidt til, at kursus kunne afholdes på
„Madumsøhus“; men Aalborg afdelingen ville ikke
skuffe de medlemmer, der havde meldt sig, hvorfor
man flyttede kursus til Aalborg, og man ville for
søge at få alle de udenbys deltagere indkvarteret
hos
Aalborg-amatører,
hvilket
også
lykkedes
(jeg
må måske her, på andre udenbys amatørers og egne
vegne, bringe en tak til såvel XYL som hams, for
god behandling). Aalborgenserne har jo altid været
gæstfri, og deres gæstfrihed blev heller ikke gjort
til skamme denne gang tværtimod. Vi ankom til
Aalborg torsdag aften og blev lodset ud til vore
kvarterer, og fredag kl. 9 begyndte kursus med, at
OZ2NU og 7DR bød velkommen, hvorefter ingeniør
Lehmann Andersen MA1 holdt foredrag om elektro
teknikkens formler i vort brug. Resten af kursus
blev ledet af 7DR Bram Hansen,
der jo som vel
sagtens de fleste amatører ved, „har
et godt tag
på det“, og man fik da også en hel del ud af det.
7DR tegnede og forklarede.
Om lørdagen tog vi på rævejagt, 2NU underviste
os først lidt i rævejagtsteori, hvorefter vi på cykle
kørte ud for at fange ræven. Da 2NU skulle tage
den første pejling, gjorde han den kedelige opda
gelse, at kortet lå hjemme på bordet endnu. „Skidt
med det,“ sagde han, „vi slår en streg, der går lige
forbi den sky der,“ og det gjorde de altså, og så
fo’r de på nakken af cyklen til et andet verdens
hjørne og tog en pejling „lidt vesten for solen“.
2NU „fandt også frem til det“.
Alt har jo som bekendt en ende,
og det fik dette
kursus, og dermed det dejlige samvær med Aalborgamatørerne, også, om søndagen holdtes der afslut
ning, hvor 2NU på Aalborg afdelingens vegne tak
kede deltagerne for den interesse, der var vist, samt
7DR for god og interessant undervisning.
Da vi sad i toget efter at have taget afsked med
vore respektive madmødre og -fædre med løfte om
at kigge indenfor, når vi en dag kom forbi, var vi
enige om, at det skulle ikke vare altfor længe, før
vi kom forbi, for de er jo fuldendte værter i Aal
borg, om det så var vejret, havde de såmænd sol
skin alle 3 dage, de gør noget for gæsterne deroppe.
Vy 73.
1972 A. S. Mûller.
Dødsfald.
Læsø afdeling har lidt et føleligt tab. Den 10. maj
døde OZ2JU, Bjørn Skou. Bjørn var stærkt interes
seret i arbejdet på såvel KB som UKB. Selvom hans
daglige arbejde ikke levnede ham megen tid til at
dyrke hans hobby, var han dog af og til i luften
med CW, og adskillige LA, SM og OZ hams vil
sikkert mindes de hyggelige QSO, de har haft med
Bjørn.
Vi har med Bjørn mistot en god kammerat, dor
vil blive savnet frem i tiden.
Æret være hans minde!
OZ2G.

Danske hams

5G, at vi passende kunne lade være med at ryge,
så fik vi nok råd til det ene eller det andet. — 5G
var jo dengang nærmest asket. OZ2X — OZ8Z.
Nye DR-amatører.

OZ5G
Vi var en lille kreds af meget unge kortbølge
aspiranter, der i efteråret 1934 var kommet under
vejr med, at der var kommet en rigtig „ham“ til
Vejle-egnen.
Vi traskede så i nattens mulm og mørke igennem
skoven op til Højen Hule med vort sammenflikkede
grej under armen — en tur på ca. 3 km. — i regn
og blæst. Vi fandt frem til et udhus og kravlede
ad en stige op på loftet — famlede os mellem gart
nerredskaber af alle arter frem til et lille lysende
nøglehul.
Vi trk vejret dybt et par gange — og bankede
paa. —
5G’s karakteristiske stemme opfordrede os til at
komme ind — og der sad han på sengen med ryg
gen mod væggen og fødderne (i slippers) anbragt
ovenpaa en osende petroleumsovn.
5G gjorde straks sin personlighed gældende ved
— efter en hjertelig velkomst — at bede os sætte
os ned og vente lidt — for der var et „stykke",
han gerne ville høre.
Frem drog han en lille modtager, som ved et hav
af ledninger blev forbundet med ensretter, telefon,
antenne og jord. — Så sad 5G og nød sit „stykke",
mens vi i en stiv time søgte at følge hans skiftende
minespil.
Nå, vi tilgav selvfølgelig 5G alt, såsnart han lagde
telefonerne og snakken kom i gang.
Vi fik vor opfttelse af en „ham“ — som et ud
valgt væsen i pagt med højere magter — grundigt
revideret af 5G’s sunde og bundrealistiske indstil
ling. — Han ledte vore første vaklende skridt ind
paa den vej, der nu har ført os frem til vor kære
hobby.
Vi kan takke 5G for, at vor første o—V—1 tril
lede ind på båndet uden „tærskelhyl", og han lærte
os, at når man berørte anodespolen med pegefin
geren — og det lugtede af brændt hest — saa har
Hertley’e’n „svunget".
5G blev ikke længe nok i Vejle til at præge vort
kortbølgearbejde, men vi lærte ham at kende som
en god kammerat, der altid var parat med råd og
vejledning overfor vore — sikkert meget små og
meget naive — spørgsmål.
Da vi dengang beklagede os over, at vi ikke rig
tig havde råd til at lave „det helt rigtige", svarede

OZ-DR 882 mdl. nr. 2645 Ervin Botha Jørgensen,
Bredgade 5, Ringkøbing.
OZ-DR 883 mdl. nr. 4726 Børge Petersson, Nakskovvej 116, Kbh., Valby.
OZ-DR 884 mdl. nr. 4741 Olav Hovgaard Petersen,
Landbrugsskolen, Viborg.
OZ-DR 885 mdl. nr. 4747 Marius Sørensen, Tegl
værksvej 1, Vejle.
OZ-DR 886 mdl. nr. 4808 B. Kjær, Spicasalle 25,
Kastrup.
OZ-DR 887 mdl. nr. 4487 Ejnar Christensen,
Nordby, Fanø.
OZ-DR 888 mdl. nr. 2466 Jørgen Helmer Petersen,
Petersborgvej 19, Hillerød.
OZ-DR 889 mdl. nr. 4892 W. Mørk, Algade 13,
Sæby.
OZ-DR 890 mdl. nr. 4860 Irvin Nielsen, Dalgade 8,
Vejle.
OZ-DR 891 mdl. nr. 4670 E. Jensen, Kastaniebak
ken 5, Risskov, Aarhus.
LYT til E. D. R.s „Bulletin"-udsendelser over
OZ7EDR hver søndag morgen kl. 8,45 på 3575 kHz.

FRA AFDELINGERNE
IIØBENHAVN

Formand:
OZ2KP, Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, Valby. Afdelingen har normalt møde
hver mandag aften kl. 19,30 i Martini selskabsloka
ler, Borups Allé 233, 1. Fra 19,30 til 20,00: QSL-central. Alle oplysninger om afdelingens virksomhed
fås på mødeaftenerne hos formanden.
Månedens program:
18. juni: Dagrævejagt ved Malmø, se „OZ" for
maj.
19. juni: Det årlige møde til opstilling af kandi
dater til den kommende hovedbestyrelse. Medlems
kvittering må medbringes.
26. juni prøver vi noget nyt! Der afholdes ræve
jagtsaften med diskussion fra kl. 20 til 21,30, og fra
og med kl. 22 er der ekspresrævejagt. Ræven lig
ger gemt indenfor den nordlige halvcirkel med
mødelokalerne som centrum og radius 5 km. Kort
område er således et turistkort over København
og nordlige omegn. Ræven sender hvert 10. minut
5 minutter ad gangen.
Derefter holdes sommerferie indtil den 14. august,
hvor der lægges for med auktion. I juli ses vi saavidt muligt i EDR’s sommerlejr! Endvidere minder
vi om radioudstillingen i „Forum" 11.—20. august.

SIDEN SIDST:
OZ8O’s foredrag den 15. maj blev en af de gode
aftener i afdelingen. Det var baade interessant og
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instruktivt
at
høre
om,
hvorledes
statsradiofoniens
ingenidrer
har
tilrettelagt
reportagemateriellet.
Dia
grammerne af de forskellige UKB-sendere og mod
tagere, der vistes i lysbilleder, blev gennemgået,
således at man forstod de overvejelser, der var
gået forud for de enkelte konstruktioner. Af stor
værdi var det også, at alle apparaterne blev demon
streret for tilhørerne i praksis. I den anledning
havde statsradiofonien beredvilligt stillet to af sine
vogne og en del materiel til rådighed, og såvel
foredragsholderen
som
statsradiofonien
fortjener
tak for den udmærkede aften.
Den følgende mandag stod også i UKB’s tegn:
Efter en indledning af 7EU fortalte 5Q om sine
erfaringer med sending og modtagning på 2 meter.
Flere af vore kendte 2 meterfolk var mødt op og
gav forskellige gode tips. Ogsaa denne aften blev
der sat kuldr på med demonstration og forevisning
af sendere og modtagere. Til trods for, at senderog modtagerantenner befandt sig i selve mødelo
kalet opnåedes der let QSO med et af medlemmer
ne, der cyklede hjem og startede sin 2 m-station.
Alt i alt blev aftenen lærerig, og den vil sikkert
bevirke, at endnu flere „kravler ned på 2 m, hvor
der er masser af plads"!
Amager-Kobenhavn.
Foranlediget af et indlæg, som EDRs Københavns
afdeling fik indrykket i majnummeret af OZ, skal
vi meddele, at EDRs Amagerafdeling er oprettet
efter EDRs love, paragraf 5 og at Amagerafdelingen
er en fuldstændig uafhængig afdeling, der arbejder
foreningsmæssigt og
økonomisk uafhængig af Kdbenhavnsafdelingen.
Vi har aldrig henvendt os om formynderskab hos
Københavnsafdelingens
bestyrelse
og
ønsker
fortsat
ikke et sådant.
Amagerafdelingen
ønsker
fremdeles
samarbejde
med alle afdelinger indenfor EDR, og ser gerne
disses medlemmer til vore møder og arrangementer.
På bestyrelsens vegne
B. Holst Hansen,
sekretær.

Aalborg afdeling afholdt ordinær halvårlig gene
ralforsamling den 26. april. Formanden. 2NU, af
lagde beretning for det forlobne halvår. Kassereren.
7FN, aflagde regnskab, der ligesom beretningen god
kendtes. Den ugentlige mødeaften — der har været
afbrudt på grund af undervisningen på skolen, —
skal atter genoptages. 8XP udnævntes til ,, hushovmester“. — Afdelingssenderen vil nu blive færdig
gjort af Sv. Graversen og Ole Feiborg. 5XY vil være
teknisk „overrådgiver“. — Det vedtoges — efter en
afstemning — at afdelingens blad „QSP“ fortsat
skal udsendes.
Bornholm:
Generalforsamling afholdtes i klubhu
set søndag den 23. april kl. 15. Dirigent var OZ4BN.
Af protokollen og formandens beretning fremgik
det. at der i vinterens løb havde været en studie
kreds om teori med OZ7HM som leder samt et
morsekursus.
Bestyrelsens
forslag
til
nye
afdelingsvedtægter,
der i det store og hele følger EDRs vedtægter, blev
af generalforsamlingen enstemmigt vedtaget.
Regnskabet, der denne gang viste store indtægter
og udgifter, blev godkendt. Der blev udtrukket fire
obligationer a 25 kr. Ejerne af nr. 11. nr. 7, nr. 10
og nr. 3 blev de heldige.
Formanden
OZ4KA
blev
enstemmigt
genvalgt,
også de øvrige valg var genvalg.
1560.
Esbjerg afdelingen deltog fornylig i en hobbyud
stilling her i byen. Det lykkedes os at få en god
stand lavet på en nat, og vi tør sige, at det var en
af de største attraktioner på udstillingen. Vi fik
megen ros, og publikumsinteressen var stor; der
var i hele udstillingstiden trængsel ved vor stand.
OZ2XA havde sin 80 m sender opstillet, og med
den blev der lavet mange gode QSO til stor for

Amagerafdelingen.
Formand: OZ7NS, C. V. Schiødtz, Hercules Alle 2,
Kastrup.
Afdelingen
har
normal
mødeaften
hver
onsdag
kl. 19,30. Strandlodsvej 82. Alle oplysninger om af
delingen fås på mødeaftnerne samt på telefonerne:
Su. 7361 — Su. 135 — Am. 3812 v. — Lu. 1859 v.

Manedens program:
14. juni: Filmsaften. Xyl velkommen.
21.
juni:
Måleaften.
Målesender,
frekvensmeter
samt
andet
målegrej.
Medlemmer
som
medbringer
materiel, kan få dette kontrolleret.
28. juni: Vi bygger videre på afdelingssenderen.
28. juni til 2. august: Klublokalerne lukket.
2. august: V. H. F.-aften. 5 og 2 meter.
9. august: OZ7AMG kalder cq.
16. august: Fjernsynsaften, vi kigger, med Xyl.
23. august: Modulation. Foredrag.

HOLD FERIE PÅ FANØ!
Deltag i sommerlejren 30. juli—12. august.
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nøjelse for tilskuerne. Vi bringer her et billede af
vor stand. Til slut en hilsen til alle EDR-medlemmer og på gensyn i sommerlejren.
Reserver tiden
30. juli — 12. august.
8Q.
Korsør: På medlemsmødet den
24. maj gav 3Y og
7WX et referat af fællesmødet i Slagelse den 7. maj.
Som
kontaktmand
ved
fællesarrangementer
for
Vestsjælland
valgte
Korsør-afdelingen
5LS.
Næste
møde afholdes i juli måned. Meddelelse om dato på
sædvanlig måde.
5LS.

Lemvig. Afdelingens møder i juni, juli og august
afholdes den første og sidste torsdag i hver måned
kl. 19,30 prc. på Missionshotellet. Mød så mange som
muligt og vær med i arbejdet.
P. b. v.
Stausholm.

Næstved, Teori og morse udsat indtil videre. I ste
det aktivt U. K. B.-arbejde. Når disse linier læses,
har afdelingen deltaget i U. K. B.-testen den 10.—11.
juni, forhåbentlig med resultat.
Fortsat møde hver onsdag kl. 19,30 Tranevej 7.
Bemærk formandens ny QTH: OZ7TL, Tranevej 7.

Præmierne er følgende:
1. 1 stk. Prahn sendekondensator 2 x 100 pF C2
værdi kr. 46,50.
2. 1 stk. 1625 værdi kr. 10,75.
3. 1 stk. 1625 værdi kr. 10,75.
Alle amatører, der er tilmeldt afd. inden 1. juli,
og har betalt afdelingskontingentet, kan deltage.
Udstillingsgenstandene skal være lavet af udstil
leren selv, og der vil blive taget hensyn til, om
vedkommende er ansat ved faget, er håndværker,
har let adgang til mekanisk værksted eller må nøjes
med primitivt værktøj.
Næste måneds møde afholdes hos OZ1CH, kuran
stalten tirsdag den 27. juni kl. 19,30.
OZ9AV.

Odense. Husk sommerturen den 24. juni. — Sekre
tæren, OZ8WP, er flyttet til Munkebjergvej 56.
Bestyrelsen.
Rungsted: Der har i vinterens løb været afholdt
morse- samt teknisk kursus, hvilket har resulteret
i 5 „store“ attester. De pågældende skal op til tek
nisk prøve i juni og er, når dette læses, forhåbent
lig
kommet
levende
igennem
„skærsilden“.
Dat
regelmæssige afdelingsarbejde er ophørt fra 15. maj.
da de fleste af afdelingens medlemmer er travlt
optagne af diverse eksaminer. Møder påbegyndes
igen ca. 1. septbr. efter nærmere meddelelse.
Af „udenlandske" foredragsholdere har der i løbet
af sæsonen været een: 7HW med et ufb foredrag om
stationsbetjening.
Afdelingen retter en tak til de forskellige teorilærere samt til 8BN, der har været sjælen i morsetræningen, og siger farvel til 5PB 8BN og Majgaard,
som nu forlader os.
løvrigt fås nærmere oplysninger om afdelingsarbejdat ved henvendelse til formanden 7SI eller
sekretæren 5HM.
Vy 73 de 7SI.
Struer. Torsdag den 22. juni kl. 20 ved B & O,
UKB aften og derpå auktion over medbragte dele.
Juli intet møde. Vi holder sommerferie.
Torsdag den 17. august ordinær generalforsam
ling kl. 20 ved B & O.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent. 2) Formanden aflægger be
retning. 3) Kassereren fremlægger det reviderede
regnskab. 4) Indkomne forslag. 5) Valg af formand.
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
7) Valg af 1 revisor. 8) Eventuelt. vy 73 OZ3LM.
Vendsyssel. 15 medlemmer af afdelingen havde
indstillet sig til den tekniske prøve, der blev af
holdt i Hjørring den 27. maj. De to herrer fra P og
T foretog en grundig undersøgelse af, hvad eksa
minanderne vidste om alt mellem antenne og jord
— og antennen med — men de fortjener tak for
den
overordentlig
elskværdige
og
forekommende
måde det skete på. Resultatet blev, at alle 15
bestod.
2340.
Viborg. For at fremme det aktive arbejde og sti
mulere interessen for vor hobby tænkes afholdt en
udstilling (ren intern for Viborg afdeling) af hjem
melavet KBgrej, ca. 1. oktober.
Lav f. eks.: VFO, exiter, PA-trin, modulator, ens
retter.
Reteller
supermodtager,
måleinstrument,
frekvensmeter, monitor, modulationsmeter el. lign.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i maj måned 1950 anmodet om op
tagelse i EDR:
4939 - John Holm Holte, Vesterbro 58, 2. s., Odense.
4940 - Jens Chr. Østergaard, Nr. Fårup pr. Ribe.
4941 - Poul Christensen, Blindebomsvej 21, 1. sal,
Middelfart.
4942 - Kurt Nielsen, OZ7KN, Kongevej 47, Hel
singør.
4943 - John Olsen, Hald Ege pr. Viborg.
4944 - P. Christensen, Vodroffsvej 19, 2. s., Kbh. V.
4945 - J. Fr. Blichfeldt, Søndergade 11, Nakskov.
4946 - Harry Rasmussen, Højdevej 38, 2. s., Kbh. S.
4947 - Karl K. Nielsen, Humlebækgade 43, st. th.,
Kbhvn N.
4948 - Chr. Iliasoff, Havepladsvej 144, Fredericia.
4949 - Erik Mouritsen, Schaldemosevej 13, Randers.
4950 - Chr. Simonsen, Parmagade 54, 3. s., Kbh. S.
4951 - Henrik Hansen, Klædebo Parkallé 15, 2. s.
th., Kbhvn. 0.
4952 - Jørgen Nystad, Havedal 7, 1. s., Ribe.
4953 - Bent Johansen, Bogtrykkervej 27, Kbh. NV.
4954 - Tage Ihlefeldt Sehested, Loranstationen,
Vaag.
4955 - J. O. E. Sundin, Svenska Rayon AB, Vålberg,
Sverige.
4956 - Egon Højriis Frandsen, Fr.sundsvej 82, 4. s.,
Kbhvn. NV.
4957 - Rolf A. Bernstein, Vesterbrogade 161, 3. s.,
Kbhvn. V.
4958 - Anton Rasmussen, Borgergade 52, Esbjerg.
4959 - Jørgen Mortensen, Vestervej 22, Taastrup.
4960 - Chr. Harders, Irisvej 2, Middelfart.
4961 - Erik Jakobsen, Herthasvej 15, Fredericia.
4962 - Knud Buus, Sofiendal pr. Skalborg.
4963 - Mogens Paludan Hansen, Nordtoftevej 6,
Søborg.
Tidligere medlem:
3584 - Vagn Henriksen, Hans Jensensvej 13, Tør
ring.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
som medlemmer af EDR.
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QTH-RUBRIKKEN
777 - OZ4BR, B. Rasmussen, Store Torvevage 33,
Rønne, lokal.
911 - OZ1C, O. Jacobsen, Vestergade 22, 2. sal,
Sakskøbing, lokal.
934 - OZ3T, Orla Ohlsen, Guldbergsgade 35, 4. sal,
Købhvn. N., lokal.
1802 - OZ3AT, A. Thomsen, Silkeborgvej 239, st.,
Aabyhøj, lokal.
2186 - OZ7WT, Th. Thannel, Nørreled, Aalestrup ex
Aabenraa.
2287 - OZ5DA, Dan Andersen, Kirkestræde 3, Saks
købing ex Kbhvn.
2289 - OZ8WO, MK2342, Boutrup. MS2, Kdbmagergades postkontor, Kbhvn K. ex provins.
2301 - OZ9BB, Th. Burkal, Brønshøj gårdsvej 25, st.,
Brønshøj, lokal.
2440 - OZ3SV, 3782 - Jespersen, Søværnets kaserne,
Holmen, Kbhvn. K. ex Kbhvn.
2494 - Mg. 29129, Christensen, telegrafbat., sydlej
ren, Oksbøl ex Esbjerg.
2562 - OZ9DQ, 16213/2252, Paulsen, 2. komp., 2. del.,
Flakfortet Lynetten, Kbhvn. K. ex Esbjerg.
2584 - N. Sørensen, Allégade 15, 2. sal, Helsingør
ex soldat.
2761 - OZ5PJ, P. D. Jørgensen, c/o A. V. Hansen,
Vesterbrogade 103, 2. sal, Kbhvn V. ex soldat.
2763 - OZ5SD, Søren Dam, Hertavej 7, Ordrup,
Charlottenlund ex 0. Bording.
2798 - OZ2FM, Frode Madsen, Skolegade 90 A, 3. s.,
Esbjerg ex Nordby, Fanø.
2926 - Leo Christensen, H/F Ny Østensgaard, Have
29, Blommehaven, Valby, lokal.
3115 - OZ7PO, Finn Poulsen, Feldborgvej 4, Ka
strup, lokal.
3150 - G. Møller Hansen, Vinkelvej 19, Varde, lo
kal.
3314 - OZ4AM, Willy Cohn, Vedbæk Strandvej 331,
Vedbæk, lokal.
3454 - Aa. Sloth, Rosenholmsvej 16, Hornslet J ex
Askeby.
3503 - B. Nygaard Nielsen, Skolevangen 28, Brøns
høj ex Korsør.
3509 - Tom Silva, Gentoftegade 43, 2. sal, Gentofte,
lokal.
3515 - OZ1T, Jannich Egdø, Hørhavevej, Skaade
Bakker, Højbjerg, lokal.
3c36 - OZ1AP, 4772/Abrahamsen, 7 ESK, GHR,
Næstved ex Hundested.
3628 - Kaj Rasmussen, Nørre Lyndelse pr. Aarslev
F. ex soldat.
3712 - OZ3YW, Hans Dons, Adelgade 6, Faaborg,
ex Grindsted.
3723 - OZ8OK, 229/1950, Galsgaard, 8. ing. komp.,
Langelandsgades kaserne, Aarhus, ex Kbhvn.
3757 - OZ1JB, J. Bengtson, Valløesgade 7, Vejle,
ex soldat.
3837 - E. Harding Knudsen, Tuse brugsforening,
Maarsø ex Tølløse.
3910 - Oscar Rasmussen, EL-værket, Dybvad, ex
soldat.
3958 - OZ9WP, 664/Pedersen, Jydske div., postboks
63, Aarhus ex Aarhus.
4069 - Bent Højer, postkontoret, Skelskør ex Nysted.
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4081 - 664/49, Bastholm, 2. komp., 20. bat., Skibsbylejren pr. Hjørring ex soldat.
4101 - OZ1WA, 37/1950 Olesen, 8. ing. komp.. Lan
gelandsgades kaserne, Aarhus ex Vejle.
4106 - B. Hedegaard Frederiksen, Holstebrovej 59.
Herning ex soldat.
4156 - Kornet Kjeldsen, 2. fodfolkspionerbat.. Sogaard pr. Kliplev ex Odense.
4176 - OZ7TL, J. Thode Jensen, Tranevej 7, Næst
ved, lokal.
4206 - OZ7KS, K. Schultz, Godthåbsvej 20 D., Ko
benhavn F. ex soldat.
4247 - OZ4PN, P. Neuschwang, Tycho Brahes Allé
46, 4. sal, Kbhvn. S., lokal.
4281 - Ib Lønberg Nielsen, Lille Strandvej 18 E,
st. tv., Hellerup, lokal.
4328 - Gerh. Jensen, pension „Vives“, Nørrebrogade
51, 2. sal, Kbhvn. N. ex Ringsted.
4394 - Radioelev 169, Cai Petersen, Math. kasernen,
Holmen, Kbhvn. K. ex soldat.
4450 - Bjerre Pedersen, Ventegodtsvej 13, Solrød
Strand ex Kbhvn.
4480 - J. Friis Jensen, Axeltorv 6, Næstved ex Ollerup.
4574 - OZ2WP, Verner Petersen, Vester Skevinge.
4675 - Arne Christensen, Stationsvej 18, Græsted ex
soldat.
4680 - OX3UG, E. Faber, Narssak Point, Grønland.
4733 - OX3BR, Kr. Sørensen, Pearyland, Kristianiagade 19, Kbhvn. K.
4773 - OZ9SV, Sv. Aa. Thinggaard Laustsen, Hol
lændervej 28, 3. sal, Kbhvn. V., lokal.
4813 - Julius Jensen, Vibevej 15, Hjørring ex Vraa.
4891 - Leo Wolsing, Harald Jensensgade 2, st., Kø
benhavn SV, lokal.
4932 - Mar. Hansen, Jernbanegade 24, Tønder, lokal.

„OZ“
udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79,
København K.
Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, Ve
sterbyvej 9, Gentofte.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30, Odense, telefon 10.439. Hertil
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet.
Senest den 1. i måneden.
Formand: C. Reitz, OZ2R, Havebo 4 c, Kbhvn., Valby.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18,
Sundby, Nykøbing F.
Sekretær: Henry Larsen, OZ7HL, Mågevej 31, Kbh. NV.
QSL-ekspeditør:
Paul Heinemann, Vanløse allé 100,
Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, Køben
havn 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, Arhus.
Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag, Akts., Sølvgade 10,
København K. Tlf. Central 230.
Foredragsudvalget:
Einar
Pedersen,
OZ6EP.
Alekistevej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager
vedx'ørende tilsendelsen af ,,OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da tii 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

