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Radioudstillingen i Forum.
Tidspunktet for åbningen af den store ra

dioudstilling nærmer sig nu med raske skridt. 
Og arbejdet omkring arrangementet på EDRs 
stand er nu saa langt fremskreden, at vi alle
rede i dette nr. af OZ kan give medlemmerne 
lidt forhåndsmeddelelser.

EDRs stand er på godt 20 kvadratmeter, 
og beliggende umiddelbart til venstre for 
hovedindgangen til Forum, langs Forums 
ydervæg. Standen bliver let kendelig, idet 
EDRs emblem fra en høj søjle vil stråle gæ
sterne i møde. Emblemet bliver udført i 
neon, og det samme gælder bogstaverne E. D. 
R., der kroner standen. Saa det bliver ikke 
svært at finde OS.

Det bliver tre konstant arbejdende stationer 
på vor stand.

Statsradiofonien har anmodet om lån af en 
100 watt sender til udsendelse af reportager 
hver dag fra udstillingen.

Frekvensen er endnu ikke helt fastlagt, 
men den bliver formentlig et sted i 41 meter 
radiofonibåndet. Programmet og bølgelæng
den for denne sender kommer i august OZ, 
der jo af hensyn til udstillingen udkommer 
allerede omkring den 10. august.

Senderen, der skal køre med radiofoni
programmer, bliver moduleret henholdsvis fra 
radiofoniens speakerstudie og fra de små 
transportable anlæg, der daglig benyttes til 
transmissioner. Det bliver en interessant og 
lærerig oplevelse for amatørerne her at med
virke „kommercielt".

Foruden denne sender arbejder en sender i
80 meter båndet med telefoniforbindelser med 
de danske amatører landet over. Vi skulle 
gerne have rigtig mange QSOer med med
lemmerne ude i landet, og der kvitteres med

et specielt „Forum“ QSL-kort. Kaldesignalet 
på senderen med radiofoniprogrammet bliver 
OZ7EDR og de øvrige sendere OZ5EDR.

En tredie sender arbejder udelukkende på 
20 meter, hvor vi vil søge kontakt med uden
landske amatører, men svarer selvfølgelig 
vore danske kammerater, hvis de kalder os 
på dette bånd.

Så vil der blive foretaget forsøg på 5 og 2 
meter med det nyeste UKB materiale, der 
findes her i landet.

På selve Forums tag rejses to antenne
master til brug for vore senderantenner, lige
som der opsættes antenner udenfor Forum på 
den nærliggende plads. En Beam antenne vil 
heller ikke mangle. Selve standen er indret
tet med et studie, hvor 80 meter senderen 
findes, og alle QSOerne afvikles herfra. Rum
met er forsynet med glasplader af hensyn til 
støjen fra Forum, og giver herved interesse
rede gæster lejlighed til at se, hvad der fore
går på en amatørstation i virksomhed.

En lang disk afgrænser standen, og inden
for denne placeres de øvrige sendere, blandt 
andet den, der skal benyttes af radiofonien.

Der er anmeldt såvel sendere som amatør
byggede modtagere, Oscilograf, og en eller 
flere amatørbyggede Televisionsmodtagere. Et 
medlem i København udstiller sit fjernstyrede 
skib, en model af Willemoes, der styres 
ved en række små sendere, der arbejder på 
omkring 2 meter. Der bliver demonstration 
af skibet flere gange daglig.

Væggene bliver dekoreret med kort, foto
grafier og QSL, og den før omtalte søjle, der 
bærer neonemblemet, bliver med et indfældet 
glasrum, hvor foreningens litteratur udstilles,
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og søjlens vægge beklædes også med QSL og
fotografier.

Til brug på udstillingen har EDR ladet ud
arbejde en smuk brochure, trykt i to farver, 
der kort fortæller de interesserede, hvad vi 
egentlig er for mennesker og hvad vi fore
tager os.

Det var i store træk, hvad der indtil nu 
foreligger om udstillingen, og det ville glæde 
udstillingsudvalget, om der kom nogle flere 
tilbud på materiel, navnlig ville vi gerne se 
provinsen noget mere repræsenteret, hvordan 
går det med Odense, har I virkelig ikke noget 
at vise os, der plejer dog på udstillingerne 
der ovre at være noget af det smukkeste me
kaniske arbejde at se, hvorfor må vi ikke se 
det?? Tænk over det og tal med OZ7EU om 
de nærmere enkeltheder.

Og så til slut en lille sensation, det er lige 
nu meddelt os, at vi får verdens første ama
tørsender på udstillingen og på vor stand, det 
er direktør Dessaus amatørsender fra 1925, 
der vil blive vist og om mulig demonstreret, 
den skal efter sigende kunne arbejde den 
dag i dag.

Og så på gensyn på EDRs stand, hvor gæ
stebogen ligger fremme og venter på medlem
mernes autograf.

UDKIGSHJØRNET
Panama

har nu 82 licenserede amatører, hvoraf 41 er 
amerikanske borgere. Der udstedes certifikat til 
amatører, der har haft 20 QSO’er med HD-amatører.

Den indonesiske republik tillader nu amatørsen
dere. Ligesom det før har været tilfældet, kræves 
ingen tilladelse, men det er under overvejelse at 
indføre prøver og licens.

Abessinien.
Amatørsending har været forbudt i Abessinien 

siden december. I løbet af sommeren vil der blive 
lovgivet vedrørende udstedelse af licenser.

OZ7CC.

DARC
har udsendt indbydelse til udenlandske amatører 

til at deltage i en sammenkomst, der afholdes 8.—10. 
september i Bad Homburg i nærheden af Frankfurt 
am Main. Programmet omfatter tekniske foredrag, 
en stor industri udstilling med salg af komponenter, 
tombola, auktion, rævejagter paa 2 og 8o meter og 
forskellig underholdning. Der udstedes et special
frimærke i anledning af mødet. Det fuldstændige 
program udsendes over DLOKT på amatørbåndene. 

Anmeldelse om deltagelse adresseres til 
Kurzwellentagung 1950,

Bad Homburg v- d. H., 
Tagungsletung,

Frankfurt a. M.-Hochst.,
Emmerich—Josefstrasse 10.

Forsøg med fjernsyn.
Fjernsynsforsøgsudsendelserne vil indtil videre 

blive foretaget udelukkende med negativ modula
tion. Udsendelsestiderne vil forblive uændrede: 
nemlig:

Mandag 11,00—16,00.
Onsdag og fredag 11.00—16,00 og 20.00—21.00.
samt lordag 11,00—12,00.
Under udstillingen i Forum vil ligeledes blive 

benyttet negativ modulation.
Udsendelsernes øvrige tekniske data forbliver 

uændrede.

E. D. R. arrangementskalender.

15. juli—30. septbr.: NRAU VHF test 
1950. Regler i OZ for juni.

29. juli—12. aug.: Sommerlejr på Fanø.
5. aug.: Rævejagt, Fyn.
6. aug.: Aalborg afd. rævejagt.
11.—20. aug.: Radioudstilling i Forum, 

København.
19.—20. aug.: Kbh.s afd. rævejagt.
19. aug.: Aalborg afd. rævejagt.
19.—20. aug.: S. S. A.s UKB test. 
26.-27. aug.: EDR VHF FD 5 og 2 m. 
3. septbr.: Kbh.s afd. rævejagt.
3. septbr.: Aalborg afd. rævejagt.
3. septbr.: Rævejagt, Fyn.
17. septbr.: EDR generalforsamling, 

Hotel Aarhus, Aarhus.
22.—24. septbr.: VK/ZL test CW. Regler 

andetsteds i bladet.
23. septbr.: Kbh.s afd. rævejagt.
23. septbr.—1. oktbr.: S. S. A.s FM test. 
29. septbr.—1. oktbr.: VK/ZL test fone.

Regler andetsteds i bladet.
1. oktbr.: Kbh.s afd. rævejagt.
1. oktbr.: Rævejagt, Fyn.
6.-8. oktbr.: VK/ZL test CW. Regler 

andetsteds i bladet.
13.—15. oktbr.: VK/ZL test fone. Regler 

andesteds i bladet.
15. oktbr.: Marathon testen.
25.—26. novbr.: Forth European DX 

Contest CW.
1.—3. decbr.: Forth European DX Con

test fone.
26. Decbr.: Juletesten.
I julen: S. S. A.s juletest.

Alle meddelelser til kalenderen sendes di

rekte til R. Brun Jørgensen, Silkeborggade 2, 

København Ø.
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144 MHz push-pull converter.
Af OZ8T, Børge Otzen.

Under et ophold i Belgien havde jeg lejlig
hed til at træffe en af ON’s VHF enthusiaster, 
nemlig ON4XB, J. M. Basyn, og samtalen 
faldt naturligt på VHF-grej. ON4XB’s mod
tager havde givet gode resultater, især hvad 
angår stabilitet og signal/støj-forhold. Han 
havde med denne hørt italienske (d. 1. 1. 50) 
og svenske 144 MHz stationer; især de sidste 
havde han i „venlig“ erindring, idet de to 
lokal-qso-ende SM-hams ikke ved en eneste 
lyttepause havde åbnet ham mulighed for at 
råbe dem op og måske få qso. Lokal-qso-en 
havde taget ca. en time, og så var conds der 
ikke mere!

Modtageranlæget består af en converter, 
som nærmere skal omtales nedenfor, og en 
communication-rx, der er afstemt til 12,5 
MHz. Converterens oprindelige diagram skri
ver sig fra G2IQ, og ON4XB har indført for
skellige forbedringer.

Converteren består af højfrekvensforstær
kertrin, blandingstrin og oscillator, der alle 
er koblet i push-pull og benytter dobbelt- 
trioden 6J6, eller på europæisk ECC 91. De 
indgående komponenters størrelse fremgår af 
tabel 1, spolernes data findes dog i tabel 2.

Neutrodynkondensatorerne er et lille ka
pitel for sig; de er fremstillet af Philips 3—30 
pF lufttrimmere, hvor statordelens opstående 
„ribber“ er fjernet, således som illustreret på 
figur 2. Brug til fjernelsen en lille nedstryger 
med fin klinge. Trimmeren får herved en mi
nimumskapacitet på 1,6 pF og en maksimums
kapacitet på 2,6 pF, hvilket er velegnet til 
formålet.

Tabel 1.
Komponentliste.

Cl Butterfly 8+8 pF 
C2 Split stator 2,5 a 6 qF.
C3 Split stator 2,5 a 6 pF.
Cn Neutrodynkondensator, se tekst.
C4—5 30 pF keramisk.
C6—7 1 pf keramisk eller 1 a 2 vdg over gitter

ledning.
C9—10 10 pF keramisk.
C8—11—12—13 500 pF mica eller miniature U.I.C.
Ch VHF choke (.½ W modstand beviklet med 0,3 

mm em. kobbertråd.
T Lufttrimmer 3—30 pF Philips.
RI—2 470 000 1/2 W Vitrohm.
R3 56 ohm ½ W Vitrohm.
R4—10—12 1000 ohm ½ W Vitrohm.
R5—6 270000 ohm ½ W Vitrohm.
R8—9 12/15000 ohm ½ W Vitrohm.
R7 470 ohm ½W Vitrohm.
R11 56 ohm ½ W Vitrohm.

Tabel 2.
Spoledata.

L1 2 a 3 lø emal. 12 mm 5 mm midt over L2.
L2 5 a 6 lø fort. 10 mm ca. 20 mm.

eller
„hårnål"    3ø forsøl. spacing 28 mm, længde 105 mm 

L3      5 a 6       lø fort. 10 mm ca. 20 mm.
L4 4 a 5  lø emal. 10 mm vikles ind i L3’ vdg. 
L5 4 a 5 lø fort. 10 mm ca. 18 mm.
L6 4 1,50 forrt. 6 mm ca. 16 mm.

Monteringen af HF-trinet med neutrodyn- 
stabiliseringskondensatorerne er vist på skit
serne figur 3 og 4.

Figur 1.
Strømskema
for push-pull converter
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Figur 2.
Philips lufttrimmere: t. v. normal, t. h. ændret

virringens skyld er anbragt endnu et HF-trin 
med det amerikanske rør 12AT7, koblet som 
grounded grid push-pull triode, som ON4XB 
i øjeblikket er ved at indbygge. Det er alle
rede afprøvet hos ON4VY. Vil man blive ved 
opstillingen i figur 1, kan man blot tænke sig 
L* — 12ATT — Ls — Cr> fjernet.

Har man imidlertid „blod på tanden1' til 
at gå i lag med den større opstilling, er dia
grammet for denne vist på figur 6, medens 
L.4 og Ls’s data er opført i tabel 2.

*

Til afprøvning, trimning, kalibrering og 
stabilitetskontrol af VHF-grejet, og til af
prøvning af krystaller for aktivitet, kan man 
benytte en „harmonisk krystal oscillator" som 
vist på strømskemaet på figur 7. Output kan 
reguleres ved hjælp af det trådviklede 50 
kohm potentiometer. Modulatorrøret kan 
være et hvilket som helst foreliggende rør af 
pentodetypen. Husk, at en rensning af et kry
stal i „Tri“, også kaldet triklorætylen, kan få 
vakt det til dåd igen.

Nederst på næste side bringer vi fig. 7.

Tabel 3.
Komponentliste for andet HF-trin.

R15 100 ohm ½ W Vitrohm.
R16 1000 ohm ½W Vitrohm.
C14 500 pF Mica eller miniature U.I.C.
C15 Split stator 2,5 a 6 pF.
Ch VHF-choke som i tabel 1.

Chassiset er langt, U-formet, fremstillet af
2 mm aluminium, og placeringen er skitse
mæssigt vist på figur 5, hvor der dog for for
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Modtagerfølsomhed og modtagerstøj.
Af Erik Langgaard OZ8O.

Som bekendt er det forbundet med betyde
lige vanskeligheder at bedømme en god mod
tagers følsomhed. Dersom vi går ud fra den 
hævdvundne definition: Den indgangsspæn
ding til kunstantennen, som ved 30 % modu
lation frembringer en udgangseffekt på 50 
mW i en nærmere fastlagt belastningsmod
stand vil vi ofte opleve, at modtageren selv 
helt uden indgangsspænding afgiver 50 mW 
støj. Mange af de modtagere, som i tidens 
løb er blevet solgt med angivelsen: Følsom
hed bedre end luV, har i Virkeligheden slet 
ikke kunnet give et anvendeligt signal ud ved 
en indgangsspænding på 1 uV, fordi et så svagt 
signal simpelthen druknede i modtagerens 
egenstøj.

Støjfaktor.
Det, der i større modtagere sætter græn

sen for, hvor svage signaler der kan modtages, 
er nemlig ikke modtagerens forstærkning, der 
ofte vil være rigeligt stor, men derimod den 
støj, som opstår i modtagerens første trin, og 
som efter den store forstærkning antager vær
dier af samme størrelse som de ønskede sig
nalspændinger. De sidste årtiers arbejde for 
at finde frem til et fornuftigt udtryk for en 
modtagers støj egenskaber ved ganske svage 
signaler har ført til fremkomsten af begrebet 
støjfaktor og til en overordentlig simpel måle
metode til bestemmelse af en modtagers støj -

Støjgeneratoren set forfra.

faktor. Denne faktor kan angives som et 
effektforhold, men udtrykkes oftest i db; jo 
mindre dette tal er, desto bedre er modtage
ren. En fuldkommen modtager ville have en 
støjfaktor på 0 db. Dette betyder ikke, at der 
ikke kommer nogen støj ud af den tænkte 
fuldkomne, „støjfri" modtager. Sagen er den, 
at enhver generator og altså også en antenne 
nødvendigvis må afgive en støjspænding, der 
er bestemt af dens indre modstand og af dens 
temperatur, en støjspænding, som skyldes 
elektronernes tilfældige varmebevægelser i 
modstanden. Vi kan altså ikke forlange 
andet af den utopiske „støjfri" modtager, end
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at støjfaktoren defineret som forholdet mel
lem generatorens (antennens) signal/støj for
hold og signal/støj forholdet på modtagerens 
udgang er lig 1, d. v. s. at modtageren ikke 
selv forringer signal/støjforholdet. Det er 
sværere at opnå gode støj faktorer ved højere 
frekvenser end ved lavere. De bedste resul
tater, der er opnået med moderne teknik, er 
12 db ved centimeterbølger, 6 db ved 60 MHz 
og 2—3 db ved 30 MHz.

Støjdiode.
Bestemmelsen af en modtagers støjfaktor 

ville være en overordentlig ubehagelig op
gave, hvis man ikke under den sidste krigs 
krævende arbejde med disse problemer havde 
fundet på at bruge et „signal“ med samme 
egenskaber som støjen. Selv om absolutte 
målinger stadig er en krævende opgave, i 
hvert fald, hvis der fordres større nøjagtig
hed, er det med den nye metode muligt med 
ganske simple midler at foretage ret nøj
agtige sammenligninger, og f. eks. konstatere 
forbedringer i en modtagers støjfaktor på 
mindre end een db.

Et forenklet diagram af en støjgenerator 
er vist På fig. 1. Dioden arbejder med „tem
peraturbegrænset mætningsstrøm‘\ d. v. s., 
anodespændingen er så høj, at anodestrøm
men kun bestemmes af glødetrådens tempe
ratur. På grund af denne begrænsning vil der 
opstå variationer i anodestrømmen, hvis stør
relse nøje kan forudberegnes. og med en 
næsten fuldstændig jævn frekvensfordeling 
(„hvid støj“); altså af samme art som en 
modstands termiske støj. Hele støjstrømmen 
sendes gennem modstanden R, der optræder 
som generatorens indre modstand, og som 
skal svare til indgangsimpedansen i den mod
tager, der skal prøves.

Måling af støjfaktor.
Målingen foregår nu på følgende måde: 

Modtagerens indgangsklemmer forbindes over 
modstanden R, og modtagerens udgangs
effekt (forstærket termisk støj fra R mod
tagerens egen støj) måles med et output
meter over højttaleren, medens støjgenerato
ren er slukket. Herefter forøges støjdiodens 
glødestrøm, indtil modtagerens udgangseffekt

Støjgeneratoren set bagfra.

Fig. 2.

122



(støj + „signal" (diodestøj)) er steget til det 
dobbelte (3 db på outputmetret eller ca. 40 
% i udgangsspænding). Nu er signal/støj for
holdet på modtagerens udgang altså 1. „Sig- 
nal“ (diodestøj-) spændingen på indgangen 
afhænger af diodens anodestrøm og af mod
standen R’s størrelse, medens den termiske 
støj spænding over R kan beregnes af R’s stør
relse og temperatur. Signal/støj forholdet 
for støj generatoren kan vises at være 

N = 20 I . R, 
hvor I er diodens anodestrøm i ampere, og R 
modstanden R's størrelse i ohm. (Modstan
dens temperatur forudsættes at være om
kring normal stuetemperatur). Modtagerens 
støj faktor, forholdet mellem signal/støj for
holdet på modtagerens indgang (=N) og sig
nal/støj forholdet på dens udgang (som vi jo 
her valgte = 1), bliver altså netop N. Alt 
hvad der behøves til bestemmelse af mod
tagerens støjfaktor, er således kendskab til I 
og R, der begge let kan findes. Udtrykt i db 
er støjfaktoren simpelthen 10 gange logarit
men til N (3 db svarer til 2 gange, 6 db til
4 gange og 10 db til 10 gange).

Desværre er de fleste moderne dioder 
uegnede til støjgeneratorer, da oksydkato- 
derne medfører en særlig støjeffekt, „flicker"' 
effekten, der skyldes, at de aktive pietter på 
katoden skifter plads. Glødetråden skili der
for være af ren wolfram eller af thorium- 
dækket wolfram, altså af de typer, der lyser 
kraftigt hvidt ved normal glødestrøm.

En støjgenerator.
Fotografiet og skemaet fig. 2 viser en støj

generator, som jeg har arbejdet lidt med i 
den sidste tid. Som det fremgår af skemaet 
har man her omgået den praktiske vanskelig
hed, som en jævn variation af en glødestrøm 
på 1—2 A medfører, ved at føde hele appara- 
tet fra en variabel transformator. Skal man

Støjgeneratoren set fra bunden.

anskaffe transformatoren alene til dette brug, 
bliver denne udvej nok for kostbar, men 
man har jo så den mulighed at bruge en for
modstand på primærsiden. Støjdiodens ano
destrøm sendes gennem to serieforbundne 
modstande på 20 og 50 ohm, således at støj
spændingen kan aftages mellem stel og enten 
over delemodstanden på 50 ohm eller over den 
samlede modstand på 70 ohm. I anodestrøm
men er indskudt et mA-meter, som direkte 
angiver støjfaktoren, når der måles over 50 
ohm; indsættes nemlig værdien 50 ohm i 
formlen N = 20 I X R, fås N = 1000 I, hvor I 
skal måles i ampere, d. v. s. strømmen målt 
i mA bliver netop støjfaktoren. Ved måling 
over 70 ohm bliver støjfaktoren 40 pct. (1½ 
db) højere. Med et 5 milliamperes instrument 
bliver måleområdet uden shunt, altså 1 — 5 
(0 — 7 db) over 50 ohm og 1 — 7 (0 — 8V2 
db) over 70 ohm. Med en 50 mA shunt kan 
måles støj faktorer op til henholdsvis ca. 35 og 
50 gange (15½ og 17db). Det anvendte rørs 
maksimale anodestrøm er nemlig 35 mA.

Nu kunne den tænksomme læser spørge, 
om man ikke kan måle støjfaktorer mindre 
end 1, kunne man ikke tænke sig at arbejde 
med anodestrømme i støj dioden under 1 mA? 
Forklaringen er naturligvis, at 1 mA diode
strøm netop vil give en støj spænding over de 
50 ohm af samme størrelse som den termiske 
støj fra modstanden selv, og da modtageren 
foruden den forstærkede termiske støj ogsaa 
selv frembringer støj, kan signal/støj forhol
det over modtagens udgangsklemmer ikke 
blive 1, før signal/støjforholdet over R er 
større end 1, og altsaa diodens anodestrøm 
større end 1 mA.

Egnede rør.
Den viste støjgenerator anvender et ameri

kansk specialrør (Sylvania 5722). Dette rør 
vil nok være vanskeligt for amatører at få 
herhjemme; men for det første kan man til 
mange målinger bruge et diodeforbundet sen
derrør med wolframkatode, og for det andet 
er der håb om, at et tilsvarende rør i løbet 
af det kommende halve år vil blive fremstil
let og solgt her i landet. Det, der sætter græn
sen for anvendeligheden af et større rør, vil 
være dets indre kapacitet, der jo især ved 
højere frekvenser vil kortslutte R og derfor 
medføre for høje værdier for støjfaktoren. 
Man kan i første omgang omgå denne van
skelighed ved at afstemme rørkapaciteten 
med en spole parallelt over røret, men ved 
endnu højere frekvenser vil tilledningernes 
selvinduktion indføre betragtelige fejl.
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Krystalstyret Converter for 144-146 MHz.
Af OZ9ROS, Gorm Niros.

Efter det har vist sig, at 2 meter slet ikke er 
noget ringe ,,dx“ bånd, er interessen for bån
det steget ganske væsentligt.

Det har vist sig, at af de ni af ti gange det 
har været muligt her omkring København at 
høre gøteborgerne, har det kun været muligt 
at få CW igennem.

Er man altså i stand til at modtage CW på
lideligt, er chancerne for langdistance-for
bindelser meget større, end naar man kun kan 
modtage fone.

Imidlertid er de normale convertertyper 
med selvsvingende lokaloscillatorer ikke sær
lig velegnede, idet det praktisk talt er umu
ligt at få disse oscillatorer så stabile, at kry
stalfilteret på den efterfølgende modtager kan 
benyttes. Og det vil meget ofte være nødven
digt at indkoble krystalfilteret, når det drejer 
sig om at hale en station ud af suset.

Skal man lytte efter en dx station, man 
har fået opgivet frekvensen for, er det en me
get stor fordel, at modtageren er nøjagtig ka
libreret, da opsøgningsarbejdet derved lettes

meget. Da en selvsvingende lokaloscillator 
som regel vil have stor tilbøjelighed til drift 
og frekvenskastning samt frekvensvariatio
ner i takt med driftspændingsvariationer, ses 
det, at en krystalstyret lokaloscillator også af 
denne grund vil være en meget stor fordel.

En af de største vanskeligheder ved at kon
struere en converter med x-tal oscillator er 
at få opstillingen fri for uønskede stødtoner 
stammende fra harmoniske af krystalos
cillatoren (og blandingsprodukter af samme), 
da krystaloscillatoren på grund af vanskelig
heden med at få krystaller på en tilstrække
lig høj frekvens må fremstilles som en minia
ture flertrinssender, hvor man starter med 
krystalfrekvensen og dobler op flere gange 
indtil en passende oscillatorfrekvens opnås.

Det er klart, at jo højere frekvens selve 
krystallet er, des mindre er chancen for uøn
skede „bærebølger" over området. Her må 
dog tilføjes, at ved et passende valg af oscilla
torfrekvens og mellemfrekvens kan man gøre 
meget for at forhindre de uønskede fløjt. Den

Den anvendte specialdiode har en anode- 
katodekapacitet på 1,5 pF. Dersom vi regner 
med yderligere ca. 5 pF i fatning og lednin
ger, vil denne kapacitet bevirke en fejl i 
måleresultatet på 5 pct. ved en frekvens på 
omkring 150 MHz, hvis modstanden R er 50 
ohm. Det kan endda gå an; men hvis man 
vælger R = 600 ohm, svarende til indgangs
impedansen af mange store kommercielle 
modtagere, vil en fejl på 5 pct. kunne ventes 
allerede omkring 12 MHz. Det vil i så fald 
blive nødvendigt at afstemme rørkapaciteten 
til den frekvens, der måles ved, idet man 
danner en svingningskreds bestående af den 
uønskede kapacitet og en passende spole pa
rallelt over røret.

Den beskrevne støjgenerator er fremstillet 
til målinger på fjernsynsmodtagere og andre 
modtagere for meterbølger, og de foreløbige 
erfaringer tyder på, at instrumentet vil blive 
et af laboratoriets mest nyttige apparater, 
når det drejer sig om at få følsomheden bragt 
op på den højest mulige værdi. De, der er 
vant til at bedømme en modtagers følsom
hed efter den mængde sus, der kommer ud

af højttaleren, når antennen afstemmes, vil 
få lejlighed til at revidere deres opfattelse, 
i de tilfælde, hvor modtagerens usædvanlige 
høje forstærkning skyldes en mere eller min
dre utilsigtet tilbagekobling i indgangskred
sen, vil det vise sig, at forstærkningen er op
nået på bekostning af en forøgelse af støj
faktoren, d. v. s., at mod lagerens effektive 
følsomhed er forholdsvis dårlig.

Litteratur.
I det foregående er med vilje forbigået en 

række problemer af mere teoretisk interes
se, ligesom der ikke er lagt vægt på en teo
retisk korrekt udredning, der kan siges be
tydeligt mere om disse ting, se f. eks. Byron 
Goodman W1DX: How sensitive is your re
ceiver? QST 31 september 1947 p. 13 ff.

Noise Figures, Ionospheric Radio Propaga- 
tion, cirkular 462 National bureau of stan
dards, U. S. government printing office, Wa
shington D. C. 1948. H. T. Friis: Noise figu
res of radio receivers, Proc. Inst. Radio En- 
grs. 32, p. 418 (1944).
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kendte svenske vhf mand SM5VL har således 
konstrueret en converter, hvor krystallets fre
kvens er i nærheden af 7 MHz, og der påstås, 
at der overhovedet ikke findes uønskede bæ
rebølger indenfor området 144 til 146 MHz.

Da der blandt tyskerefterladenskaberne 
fandtes en masse krystaller på 19 MHz, finder 
vi det tilladeligt at beskrive en krystalstyret 
converter, hvori der benyttes et sådant kry
stal, selv om et 19 MHz krystal ikke fås direkte 
i handelen herhjemme. De fleste OZ amatører, 
der arbejder på 2 meter, anvender som efter
følgende modtager for deres converter en 10 
meter modtager, f. eks. en Ukw. E. e. Denne 
modtagers fordel for formålet har tidligere 
været udførligt beskrevet. I denne sammen
hæng er dens vigtigste fordel den, at den er 
fint og nøjagtigt kalibreret.

For at få 144 til 146 MHz til at falde inden
for denne modtagers område, må vi støde det 
indkommende signal med den 6. harmoniske 
af krystallet på 19 MHz.

Da seks gange 19 som bekendt er 114, vil 
det sige, at vi får 144 MHz liggende på 30 MHz 
på modtageren og 146 ligger så på 32 MHz. 
Det er således en smal sag at aflæse et hvil- 
ketsomhelst 2 meter signals nøjagtige fre
kvens til gavn og glæde for alle parter. Na
turligvis behøver det ikke at være en UKW 
Ee, der anvendes, en hvilken somhelst modta
ger, der kan afstemmes fra 30 til 32 MHz, vil 
kunne anvendes.

Imidlertid er UKW Ee’en for dx brug ikke 
helt velegnet, da den dels mangler Beat os
cillator og dels er for bredbånds og derfor har 
for stor støj. Imidlertid er det jo en velkendt 
fidus til at opnå begge dele, at føre MF sig
nalet fra UKW Ee’en, der jo ligger omkring 3 
MHz, ud til endnu en anden modtager, der 
kan afstemmes til denne frekvens, og som er 
i besiddelse af såvel beatoscillator som bedre

selektivitet og deraf følgende mindre sus. 
Måske har man endda en sådan modtager, 
hvori der findes krystalfilter og LF selekti
vitet, anlægget vil da være helt ff som CW 
modtager for 2 meter dx signaler. Den bedste
3. modtager, der efter min mening findes, må 
være MWE’en.

Vi går så over til at beskrive selve dia
grammet — se figur 1.

Converteren består af tre rør af miniature 
eller Rimlock serien. Heraf er et rør højfre
kvensforstærker, medens nummer to rør, der 
er en dobbelttriode fungerer som henholdsvis 
blandingsrør og dobler for lokaloscillatoren, 
der igen består af en dobbelttriode, hvor an
den sektion er tripler for første sektion, der 
arbejder som krystaloscillator af normal type 
med afstemt anode.

Fig. 2. Converteren set forfra.

Høj frekvensforstærkerrøret er et 6AK5 
(EF91 kan også anvendes), der er velegnet til 
formålet, selv om måske VHF-folkene vil for- 
bavses over, at der ikke som HF forstærker er 
anvendt noget mere raffineret, f. eks. 2 stk. 
6J4 i grounded grid opstilling eller en cascade 
opstilling. Det står imidlertid enhver frit for 
at anvende sådanne opstillinger, og converte
ren vil da naturligvis blive en del bedre hvad 
signal støj forhold angaar, men det egentlige
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i beskrivelsen her, er den krystalstyrede lo
kaloscillator, derfor er et ret simpelt HF-trin 
vist. Dog må det retfærdigvis bemærkes, at 
6AK5’en alene gør det mægtigt godt — det 
er alle tiders rør.

V3 er i modelopstillingen et ECC40, men 
sandsynligvis vil et ECC91 være en lille smu
le nemmere at få til at arbejde, det er nu 
forøvrigt ikke svært med ECC40 heller. Den 
ene sektion er som omtalt en ganske simpel 
krystaloscillator. Anodekredsen er afstemt til 
19 MHz med en lille luftrimmer, der blot 
indstilles en gang for alle, derfor er anvendt 
en trimmer med sekskantet hovede, der drej
es med en trimmenøgle. 19 MHz signalet 
føres fra anoden på første triodesektion af 
V3 ind på anden sektions gitter. I denne sek
tions anodekreds udtages den tredie harmo
niske, altså 57 MHz. Nummer to sektion i 
V2 (der er et ECC91 eller det tilsvarende 
6J6) får de 57 MHz tilført gitteret gennem en 
keramisk kondensator paa 20 pF og i anoden 
udtages den anden harmoniske: 114 MHz. 
Blandingsinjektionen sker automatisk ved de 
indre og ydre kapaciteter de to rørhalvdele 
i V2 imellem. Sektion et i V2 er blandings
røret. Anodekredsen er afstemt til ca. 31 
MHz, men der anvendes en stor spole og næ
sten ingen kondensator. Bedst er det at an
vende en spole med jernkerne og slet ingen 
kondensator, kredsen afstemmes med jern
kernen. Rørets udgangskapacitet og led- 
ningskapaciteterne er så tilstrækkelige til 
med den viste spole at give resonans ved 31 
MHz og kredsen vil være tilstrækkelig bred, 
således at den giver nogenlunde samme for
stærkning over hele området fra 30 til 31 
MHz. Koblingen til den efterfølgende mod
tager tages over en link på et par vindinger 
på den kolde ende af L7, ledningen til mod
tageren bør være så kort som muligt. Snoet 
PVC er tilstrækkeligt. Ved længere lednin
ger kan anvendes tyndt koaxkabel, der jor
des ved modtageren, men ikke ved konver
teren.

Med de angivne spoledata skal kondensa
toren over L6 være drejet ca. halvt ud (lidt

mere end halvt ud). Kondensatoren over L5 
ca. 3/4 ud. kondensatoren over L4 næsten 
helt ud Do .do. for kondensatorerne over L2 
og L3.

Opbygningen fremgår af fotoet figur 2. 
Krystallet, rørene og L7 befinder sig ovenpå 
chassiset — resten under dette. Målene på 
chassiset er: længde 30 cm. bredde 8,5 cm. 
højde 6,5 cm. Tværs over fatningen for VI 
er anbragt en skærm — samme mål som 
chassiset indvendigt — for at skærme dette 
rørs indgangs- og udgangskreds. Dette er 
nødvendigt for at holde trinet stabilt. Det 
vil være klogt at anvende skærmning i lo
kaloscillatoren, også for ikke at få uønskede 
„bærebølger" frem. Bedst er det at opbygge 
V3 og tilhørende kredse til og med L5 på 
et lille underchassis helt skærmet indeni ho
vedchassiset.

Converteren set fra bunden.

Denne cconverter har været i brug ca. ½ 
år på station OZ5HV og har virket til stor 
tilfredshed, der er mange, der er blevet op
lyst om, at den frekvens de troede at arbejde 
på, faktisk ikke var den, der svarede til vir
keligheden — f. eks. viste det sig, at tre 
amatører, der kørte med nøjagtig samme type 
amerikansk krystal i nøjagtig samme type 
sender lå på tre ret forskellige frekvenser 
til trods for, at krystallerne var stemplet 
med JAN inspections stempel og 7 de
cimaler. Tngen af frekvenserne passede til 
det opgivne bedre end 5 kHz! Og det kan
være de 5 kHz som gøteborgerne afsøger når 
de læser frekvensen i „OZ“!

Spoledata.
L1 Længde 4 mm, indv. diam. 14 mm, 2 vind. 1,8 mm emailletr. 
L2: Som L3.
L3: Længde 11 mm. indv. diam. 14 mm, 2 — 1,8 mm —

L4: — 12 mm, — 14 mm, 3 — 1,8 mm —
L5: — 9 mm, — 14 mm, 4 — 1,8 mm —
L6: — 28 mm, — 14 mm, 15 — 1,8 mm —

L8: — 25 mm, — 18 mm, 11 — 1.8 mm —

L9: — 3 vindinger PVC på L7,s kolde ende.
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Modulationsbedømmelse.
Af OZ9WO og OZ6CA.

OZ9WO og OZ6CA har via OZ7T sendt os 
denne lille artikel. Et saadant apparat vil 
sikkert ændre de modulationsrapporter en 
del der afgives mellem aar og dag. Blot ke
deligt, at der kræves en oscillograf til at 
fuldende apparatet, men ganske vist kan det 
være en overordentlig simpel oscillograf.

Når man har bygget sig en modulations
indikator, som f. eks. den i håndbogen be
skrevne, og på den har fremtryllet mange 
mærkelige figurer, trapez’er, trekanter uden 
og med spids, bølgelinier m. m. — altsammen 
ved hjælp af ens egen sender, melder sig 
spørgsmålet: Hvordan bedømmer jeg nu
a n d r e  stationers modulationsprocent og 
eventuelle forvrængning?

afstemt til M-f-resonons

Efter at have spekuleret lidt over proble
met, flikkede vi følgende opstilling (fig. 1) 
sammen — og den virkede.

Opstillingen er, som det ses, uhyre simpel. 
Den laves af rodekasse-skrammel plus et en
kelt rør. Som det fremgår af diagrammet, 
tages en lille smule MF ud af modtageren, 
forstærkes og tilføres katodestråleoscillogra- 
fens afbøjningsplader. Størrelsen af konden
satoren C, der bestemmer hvor meget MF 
der tilføres rørets styregitter, kan bedst af
gøres ved forsøg, og vi har anvendt en lille 
trimmer af tysk oprindelse. Et par stumper 
ledning snoet sammen vil uden tvivl gøre god 
fyldest. Rørets forstærkning og dermed bil- 
ledhøjden reguleres med potentiometret. Til 
den afstemte kreds i anoden har vi simpelt
hen anvendt halvdelen af en kasseret MF- 
transformator. Det forstærkede MF-signal

tilføres så katodestrålerørets ene pladesæt 
gennem C2.

Når man er kommet så vidt, er der en streg 
på katodestrålerøret, der varierer i længden 
i overensstemmelse med modulationen af det 
modtagne signal. Hvis man så tilfører det 
andet pladesæt en LF-spænding fra modtage
ren, skulle der fremkomme et trapez, men det 
bliver sikkert med ellipser i siderne hidrø
rende fra fasedrejning i modtagerens LF-del. 
langt lettere er det at sætte en afbøjnings
spænding på X-pladerne, og vi har gjort 
dette, idet vi bruger kipspændingen fra vor 
oscillograf, men 50 Hz vekselspænding vil 
også udmærket kunne bruges. Man får så 
afbildet den modtagne stations modulerede 
signal, og man kan med en lille smule erfaring 
let bedømme modulationsgraden og navnlig 
med største sikkerhed afgøre, om den mod
tagne station er over- eller undermoduleret.

Fig. 2 viser et par eksempler.

Ingen modulation eller NFM:

100 % modulation:

I den korte tid, apparatet har* været i brug, 
har vi haft megen fornøjelse af det, og det er 
forbavsende at konstatere, at så mange dan
ske amatører på 80 m kører med ret kraftig
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overmodulation. Derfor: Byg en modulations
indikator, dels af hensyn til dig selv, men 
mest af hensyn til andre.

*
Bem. af TR. Det vil sikkert være klogt at 

lave det lille fikse apparat i en afskærmet 
kasse, ligesom ledninger til og fra apparatet 
skal skærmes.

Fra 10 m båndet.
Som de fleste 10 m amatører vil vide, var der i 

dagene 24.—25.26. juni udprægede short skip forhold 
på 28 MC. Den 26- havde adskillige 10 m-folk kon
takter med G, F og I-stationer under usædvanligt 
gode forhold.

Da jeg mandag den 26. lukkede op for modtage
ren kl. 23,20, hørtes stadig nogle få G- og F-statio- 
ner. Jeg startede senderen med beamen mod vest— 
sydvest og kaldte CQ short-skip (Phone, NBFM) 
for om muligt at få fat på en englænder. Stor var 
derfor min forbavselse, da jeg på min egen frekvens 
blev svaret af CE3CZ, nær Santiago i Chile. Vi 
havde kontakt fra 23,30 til 23,45 med R 4/5 og S 4/5 
på begge sider. Han udtrykte sin store forbavselse 
over at have en europæer på den tid af aftenen 
(klokken var hos ham 19,30 — 3 timer efter solned
gang dernede på denne årstid). Han fortalte, at jeg 
var den eneste europæer, han kunne høre på bån
det, og at det var første gang, han havde haft en 
europæer på dette sene tidspunkt.

Er der andre, som kan berette om en lige så sen 
DX-kontakt På 28 MC.? Det ville interessere mig 
og sikkert også mange andre at høre. Kom derfor 
frit frem og fortæl. 73 de OZ4KX.
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En nem måde at beregne nettrans
form atorer på

Af OZ1FG. F. Gadmar.

Skalaerne er beregnet ud fra

og magnetisk induktion = 10000 gauss.
På den øverste skala går man ind med den 

samlede sekundære wattafgivelse og trækker 
en lodret linie her. På skala 2 fås da det 
nødvendige jernareal (skalaen angiver Qj + 
10 %). Skala 3 angiver vindinger/volt til be
regning af sekundære antal vindinger (ska-

laen angiver Skala 4 er dobbelt,

og angiver over stregen det primære antal 
vindinger for 220 volt og under stregen for 
127 volt (skalaen angiver Np - 5 %). Skala 
5 giver trådtykkelse for de to primær vik
linger. Skala 6 anvendes til dimensionering 
af tråden i sekundærviklingerne og skala 7 
giver antal vindinger pr. cm2 til bedømmelse 
af vinduesarealets størrelse.



Om NFM
et par hjertesuk samt et par råd

Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

Ved hjælp af NFM — eller „smalbånds- 
frekvensmodulation“ — har amatører, som 
har besvær med BC-QRM, fået mulighed for 
at bruge deres sender døgnet rundt — om de 
vil. En rigtigt bygget NFM-sender har så at 
sige ingen mulighed for at give forstyrrelser 
i en BC-modtager, og af denne grund er prin
cippet blevet så populært, som tilfældet er.

Mange anser dog NFM for at være en min
dreværdig nødhjælps-foreteelse. Dette er vir
kelig helt forkert! Rigtigt udsendt og rigtigt 
modtaget er NFM en ligeså forsvarlig modu
lationsform som AM, og rækkevidden for 
samme effekt vil være den samme for de to 
systemer. MEN: NFM bliver meget sjældent 
udsendt rigtigt og ligeledes kun meget sjæl
dent rigtigt modtaget. Derfor er NFM ved at 
komme i miskredit, og derfor er NFM-ama- 
tører i almindelighed nærmest en svøbe for 
deres naboamatører. Jeg vover at påstå (med 
fare for et injuriesøgsmål!), at antallet af 
gode NFM-stationer her i landet kan tælles 
på een hånds fingre.

Forklaringen herpå er ganske ligetil: Man 
har almindeligvis ikke de nødvendige kon
trolmidler til at sikre, at frekvenssvinget er 
tilpas og symmetrisk, og rapporterne hjælper 
ikke spor på miséren, fordi modtagningen 
næsten altid sker ganske forkert, nemlig ved 
skæv indstilling på signalet.

Ikke desto mindre opnåes med NFM ofte 
ganske forbløffende resultater, tilmed på DX. 
Hvordan kan da dette forklares? Ganske sim
pelt: På korte distancer er feltstyrken ofte 
stor, og så kan ganske god modtagning opnås 
med den almindelige, forkerte modtagetek
nik; på DX kan en kraftig station — ikke 
mindst når båndet er „åbent“ — modtages 
med stor feltstyrke, og så er forholdene gan
ske de samme, som var det en lokal forbin
delse. En NFM-amatør med et i virkeligheden 
meget dårligt signal kan derfor meget for
ståeligt køre videre med sin sender uden at 
ane, hvilken pest han er for sine naboama
tører.

Lad mig så lige med det samme slå en pæl 
igennem den gale opfattelse, at den „rigtige‘* 
NFM-modtager skal have en begrænser efter
fulgt af en frekvensdetektor. Dette er den

rigtige metode til at modtage bredbånds-fre
kvensmodulation, som bruges til radiofoni, 
men metoden er ikke rigtig for NFM. At mod
tage på flanken af MF-resonanskurven er 
heller ikke korrekt; denne metode egner sig 
også kun for bredbåndsmodulation, men man 
må da forlange, at resonanskurven er retlinet 
over hele det frekvensområde, som modula
tionen strækker sig over.

„Det går da meget godt!“ vil sikkert nogle 
sige. Ja, men når det nu kunne gå endda me
get bedre, hvorfor så ikke?

NFM må ikke fylde mere frekvensplads 
end AM, og dette medfører, at det maksimale 
frekvenssving må ikke være større end den 
højeste modulationsfrekvens, altså ca. 3 kHz. 
Hvis denne betingelse er opfyldt, vil fre
kvensspektret for en NFM- og en AM-station 
være praktisk talt det samme. Hvordan skal 
en amatør kunne kontrolere, at svinget er til
ladeligt og modulationen iøvrigt forvræng
ningsfri?

Det er meget, meget nemt! Lyt simpelthen 
på eget signal på en ganske almindelig kom
munikationsmodtager med BFO. Modtageren 
skal være godt skærmet, ingen antenne til
sluttes, og BFO stilles til ganske eksakt nul
stød med bærebølgen. HF-følsomheden redu
ceres, indtil den modulerede bærebølge mod
tages med passende styrke, ca. S7. Når sen
deren nu moduleres, skal modulationen kun
ne høres klart og rent. Man har den rigtige 
indstilling af modulationsstyrken, når man 
har drejet „næsten“ helt op til den grænse, 
hvor modulationen begynder at lyde urent.

Hvis man ikke er i stand til at skærme sin 
modtager tilstrækkeligt af for eget signal, må 
man have en naboamatør til at lytte på gan
ske samme måde. Husk, at BFO’en skal hol
des i aldeles præcist nulstød med den umodu- 
lerede bærebølge. Det er „synkrodynmodtag- 
ning“, men uden synkroniseringsanordning.

,.Rigtig“ synkrodynmodtagning, d. v. s. at 
BFO’en automatisk holdes i fuld synkronisme 
med den modtagne stations bærebølge, er en 
fuldgod modtagemetode for NFM-signaler. 
Man opnår det bedst mulige signal/støjfor
hold, og det er slet ikke så vanskeilgt!

Synkrodynmodtagning stiller som bekendt
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ret store krav til frekvensstabilitet, både for 
senderen og for modtageren. Hvis disse krav 
ikke er opfyldt under en QSO, bør dog rap
porteringen foregå på grundlag af en aflyt
ning med BFO i nulstød og HF-følsomheden 
reduceret så meget, at signalet modtages med 
passende styrke. LF-reguleringen skal samti
dig være drejet højt op.

Hvis al rapportering foregår på den be
skrevne måde, vil man finde, at langt det 
største antal af NFM-stationer har dårlig mo
dulation. Glem så ikke at fortælle dem det! 
De vil utvivlsomt i de allerfleste tilfælde være 
interesseret i en ærlig rapport.

Og hvad så med de stakkels amatører, som 
nu pludselig får at vide, at deres NFM lyder 
skrækkeligt? Ja, får de en sådan rapport, 
bør de først og fremmest vide, at så er der 
virkelig noget i vejen, selv om de tidligere 
har modtaget gode rapporter. Og så bør de 
også gøre noget ved sagen. Om ikke af andre 
grunde, så af hensyn til deres medamatører. 
I adskillige tilfælde kan fejlen rettes ved blot 
at reducere svinget, som jo kan være indre
guleret efter de fejlagtige rapporter, som 
kommer fra modtagning „på flanken”.

I andre tilfælde er svinget ikke for stort, 
men til gengæld usymmetrisk — for resten 
en meget almindelig fejl, når NFM frembrin
ges ved direkte modulation af VFO’en. Denne 
metode er egentlig ikke videre god, den er 
altfor sensibel overfor ukorrekt indstilling og 
burde aldrig anvendes af begyndere. En VFO 
bør man principielt ikke modulere. Blad hel
lere tilbage til marts OZ for dette år og læs, 
hvorledes fasemodulation overordentlig nemt 
kan frembringes. Fasemodulation bliver til 
frekvensmodulation, når der i LF-forstærke- 
ren indføres et passende korrektionsled, og 
dette omtales ligeledes i den omtalte artikel.

OZ-fone har ikke noget godt ry på sig 
blandt udenlandske amatører. Bevares, vi har 
en mængde stationer med aldeles fortrinlig 
kvalitet, men det er de meget dårlige statio
ner, som trækker ned. Så længe det kun 
drejer sig om rent lokale forbindelser, som 
ikke kan aflyttes af andre, kan det være lige
gyldigt, om kvaliteten er god eller ringe, når 
blot man kan forstå, hvad der siges Men så
dan er det næsten aldrig: Hele det øvrige 
land — for ikke at sige hele verden — kan 
lytte med, og så kan man ikke være dårlig 
kvalitet bekendt! Derfor skal man først og 
fremmest selv kontrollere kvaliteten, og der
for skal man altid tro mest på den dårligste 
rapport, som man modtager.

SSA:s UKV-test 1950.
Lordagen den 19. au gusti och søndagen den

20. augusti utlyser SSA en UKV-test till vil- 
ken samtliga nordiska lander inbjudes att 
deltage. Testen uppdelas på 3 perioder enligt:

Period 1 : 19/8 kl. 1800 — 2400 SNT
d : o 2 : 20/8 kl. 0800 — 1400 SNT
d : o 3 : 20/8 kl. 1800 — 2400 SNT

Det år tillåtet att kore samma motstation 
alla 3 perioderna och detta råknas alltså som 
3 QSO. Varje med QSL bekråftat QSO som 
har båttre rapport an R2 ger 1 poång (R1 
och R2 råknas ej som QSO). Om mojligt kan 
detta bekråftas på samma QSL.

Alla tillåtna trafiksått på samtliga amatör- 
band ovan 30 Mc få koras och multiplier ut- 
går med:

1,0 for ett band,
1,2 for två band,
1,5 for tre band.

Fler ån tre band blir det val knappt frågen 
om. Korsbands-QSO åro endast tillåtna mel- 
lan UKV-banden, men endast dessa ge ingen 
bandmultiplier for så vitt man inte har minst 
ett tvåvågs-QSO per band med någon forut. 
Hela testtiden råknas vid såttande av band
multiplier.

Multiplier for distans per QSO enligt:
0— 50 km Mult. = 1

51—100 km Mult = 2
101—150 km Mult. = 3 o. s. v.

En som kort ett QSO på 220 km får alltså
5 i multiplier.

Testloggarna inklusive QSL skall vara un- 
dertecknad : Radio SM5VL, Håradsdomare- 
vågen 13, Enskede 2 eller SSA:s kansli, Mag
nus Ladulåsgatan 4/1, Sthlm tillhanda senast 
den 30. september 1950. Kuverten mårkas 
UKV-test i øvre vånstra hornet.

I loggarna skall forutom QSO:ts borjan och 
slut, motstation, sand och mottagen rapport, 
band, vågtyp och input dessutom anges di
stansen eller distansmultipliern enligt ovan.

Dessutom bifogas en kortfattad beskrivning 
på anvånd RX TX och antenn inklusive 
feeder.

Kom ihåg att det åven dette år galler att 
stimulera och visa aktivitet varfor samtliga 
som har något att kora med måste vara med 
och åven skicka in logg hur blygsamt du ån 
anser resultatet vara.

Lycka till under testen och håll tummarna 
for bra kondis.
SM5VL.
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Fra testudvalget

VK/ZL international DX Contest 1950.
VK/ZL testen er i år lagt på følgende week-ends:

22. sept. kl. 1201 GMT til 24. sept. kl. 1159 GMT. CW.
29. sept. kl. 1201 GMT til 1. okt. kl. 1159 GMT. Fone.

6. okt. kl. 1201 GMT til 8. okt. kl. 1159 GMT. CW.
13. okt. kl. 1201 GMT til 15. okt. kl. 1159 GMT. Fone.

Amatører udenfor VK og ZL skal forsøge
at opnå forbindelse med så mange VK og ZL
amatører som muligt indenfor de givne test
perioder.

Regler:
1. Testen er delt i 3 hovedafdelinger.

a. CW sendere
b. Fone sendere
c. Fone og CW modtagere.

2. Alle licenserede amatører kan deltage.
3. Alle amatørbånd kan benyttes.
4. Stationer, der deltager i både CW og Fone 

afdelingerne, må indsende særskilt log for 
hver afdeling.

5. Der tillades kun een forbindelse pr. bånd 
med hver amatør i hver periode. Næste 
week-end kan man begynde forfra igen.

6. Kun een amatør må betjene stationen.
7. Der udveksles 5- eller 6-talsgrupper. De 

består af RS (telefoni) eller RST (CW) 
rapporten efterfulgt af tre cifre, som ved 
den første kontakt kan være et hvilket 
som helst tal mellem 001 og 100. Dette 

xai skal tiltage i værdi for de efterføl
gende forbindelser. D. v. s.: Hvis man ved 
den første forbindelse har valgt de tre 
cifre til 053, skal de for den næste for
bindelse være 054, og den næste o. s. v. 
Hvis en deltager når 999, starter han igen 
fra 001 og fortsætter.

8. SCORING: Der gives 15 points for den 
første kontakt på et hvilket som helst bånd 
med et hvilket som helst VK/ZL distrikt. 
Den næste QSO på samme bånd med sam
me distrikt tæller 14 points o. s. v. indtil 
nr. 15, der giver 1 point. Efterfølgende 
forbindelser på dette bånd med samme 
distrikt giver alle 1 point. Denne score
måde gentages på alle de andre bånd for 
at opmuntre til flerbånds trafik. VK/ZL 
distrikterne er VK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
og ZL 1, 2, 3, 4.

9. Logs må indeholde i den nævnte række
følge: Dato, tid (GMT), bånd, call, tal
gruppe sendt, talgruppe modtaget, kræ
vede points.
Der må indsendes en særskilt log for 
hvert bånd. Ligeledes må der for hvert 
bånd medsendes en opgørelse over, hvor 
mange VK/ZL distrikter, man har opnået 
på det pågældende bånd, samt antallet af 
forbindelser og det krævede antal points. 
På særskilt papir skal man indsende føl
gende oplysninger:
1. Stationens kaldesignal. 2. Navn og 
adresse på operatøren. 3. Fone eller CW.
4. Krævede points for hvert bånd. 5. Sam
lede antal krævede points. 6. Kort be
skrivelse af sender, rør, input, antenne etc. 
Loggen må være underskrevet af opera
tøren sammen med en erklæring om, at 
alle testregler og regler for amatør radio 
i det pågældende land er blevet overholdt, 
og at loggens oplysninger er sande. 
Loggen, der skal være tydeligt mærket 
„VK/ZL test“ skal sendes til N. Z. A. R. T. 
Box 489, Wellington, New Zealand, og 
være der senest den 14. januar 1951.

OZ7BG

Paa fielddagen hørtes OZ5AB med phone i Hol
land.

OZ1WP har haft phone QSO med SM6QS i Gote
borg i over 2 timer.

SM7BE, som er flyttet til Bjerre strand ved Mal
mo, har flere gange haft phone QSO med OZ2FL i 
Bække. Stationen høres næsten dagligt med fin 
styrke, omend det kniber for københavnerne (dår
lige modtagere).

OZ1WP har haft phone QSO med OZ2FL.
SM7XV i Helsingborg hørt phone sigs. fra PA0PN 

med R5,S7. OZ3EP.

„Voice of America”s
udsendelser til Europa finder for fremtiden sted 

hver søndag kl. 19,15 AMT på 15270 — 17780 og 
21500 Kc og retransmitteres af stationer i Europa 
på 7200 — 9700 og 15230 Ke-
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Sommerlejren. Til slut: Glem ikke rationeringsmærker! 
Skulle der blandt amatørerne være nogen, 
som ikke kommer i lejren, og som har et 
kaffemærke for meget og vil skænke det til 
et godt mormål, bedes det sendt til mig. På 
forhånd tak. og på gensyn i lejren.

Vi gør opmærksom paa. at alle rævejagter 
foregår på 3510 kHz.

Esbjerg afdeling. OZ8Q.

I 11. time henleder vi endnu engang med
lemmernes opmærksomhed på sommerlejren. 
Vi har i særudgaven af OZ meddelt medlem
merne, hvad det koster at opholde sig i lej
ren, og der er jo sikkert de, der syntes, det 
er dyrt nok, men vi kan betro Dem: Vi har 
gjort alt, hvad der står i vor magt for at 
gøre det så billigt som muligt, men stedet, 
vi har valgt, ligger i et meget stærkt, besøgt 
område, og de har ikke været muligt at finde 
andre pladser, der var egnede. Vi har prøvet 
flere steder, men det var hver gang panden 
mod muren; på et eller andet område var 
pladsen god, ingen vand; var der vand og god 
plads, var der ingen strøm og muligheder for 
madlavning o.s.v.

„Vagtbjerg“.

Derfor har vi bestemt os til lejren „Vagt
bjerg” i Hindby, som vi bringer et billede af 
her. Stedet er mellem høje klitter, der omgi
ver lejren på alle sider, og vi håber nu på, 
at besøget vil overstige alle vore forvent
ninger.

Vi har her, tror vi, mulighed for at få en 
udmærket sommerlejr.

Her ses lejrens placering på Fanø.

Pokal til VHF-field dav

I anledning af firmaet Bang & Olufsens 25 åars 
jubilæum har EDR modtaget en meget værdifuld 
gave. EDR’s bestyrelse beder gennem disse linier 
direktør Bang modtage vor hjerteligste tak.

Ovenstående billede viser gaven, en meget smuk 
sølvpokal, udført af Georg Jensen Sølvsmedie A/S, 
København.

Pokalen, der er skænket til EDR’s VHF field-day 
som vandrepokal, bærer navnet „B & O Jubilæums
pokal 1925—1950”.

Pokalen skal for at blive ejendom vindes 3 gange 
i træk eller 4 gange ialt, og vinder er den, der op
når flest point på både 2m og 5 m-

Det er bestyrelsens håb, at denne ikke uopnåe
lige præmie vil gøre sit til at øge interessen for 
VHF-arbejdet.

Pokalen er 250 mm høj, fremstillet i engelsk ster
ling sølv og vejer næsten et kilo. Bestyrelsen.

*

Philips A/S har via OZ8T meddelt, at firmaet 
udsætter følgende præmier for VHF-field day 1950:

1. pr.: 1 Philips 829-B, 2. pr.: 1 Philips QQC04/15,
3. pr.: 1 Philips QE04/10.

Bestyrelsen beder 8T overbringe vor tak.
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Fremtidens amatørradio.
(Nu, da fjernsynet vinder frem, er dette måske den type QSO’ er, vi kommer til at høre i 1980).

Af W9YMZ i QST, maj 1950. 
Oversat af OZ7BG, Erik Størner.

K9XOX: Hallo K2YOY, K2YOY ..............................
K2YOY. Her kalder K9XOX i Chicago. Skif
ter og lytter.

K2YOY: „K9XOX Chicago, her er K2YOY 
New York tilbage. Mange tak fordi du svare
de på min CQ-strimmel, old man. Hov! der 
brugte jeg igen det gammeldags udtryk, selv
om jeg kan se på skærmen, at du ikke er mere 
end ca. 25 år gammel. Dit billede kommer

fint ind her i New York City til morgen. Dit 
test skilt, og din station er vældig fin. Nu 
skal du få din rapport. L y d e n :  Læselighed 
5, styrke 7. B i l l e d e t :  Styrke 4, kontrast
skala 8, opdeling 425 linier, farveregister 6. 
Med sådan et dejligt billede må det være et 
nyt kamerarør, du har! Navnet her er Jim. 
Det er snevejr her og koldt. Vent lige et øje
blik, så tager vi test-skiltet af og holder ka
meraet ud af vinduet. Det focuseringshånd- 
tag stritter lidt; sådan! Drej lige den monitor, 
så kan jeg se den. Du kan se sneen på jorden, 
den er ca. 4 tommer nu. Kan du se døren i 
det nederste venstre hjørne af billedet? Det 
er indgangen til vort hus. Lad mig lige prøve, 
om jeg kan få kameraet indstillet på termo
metret i vinduet. Ja, der er det. 22 grader. 
Nå vi ruller tilbage i schacket, og viser dig 
stationen. Dette er lydsenderen, som ender 
med 2 stk. 90002. Hvis du har en projekti
onsmodtager, kan du sikkert læse metrene, 
uden at jeg behøver at gå nærmere. 500 watts 
input der. Så er der billedsenderen med . . øh 
. . 820 watts input. Modtageren er en ny tea
tertype projektionsmodtager med et billed- 
felt på 8X10 fod. Jeg sætter lige et billede

med et blokdiagram af senderen i kameraet. 
Som du ser, er kameraet det nye 58020. Det 
ligger sådan, at vi kender en fyr, der kender 
en, der kunne skaffe os det billigt. Forresten 
har vi også lavet et billede med diagram over 
hele senderen, hvis du er interesseret i at se 
det. Her ser du min antenne. 4 otte-element 
beams stacked. Ikke så dårligt, vel? Nå, men 
det er din tur nu. K9XOX Chicago. Det er 
K2YOY New York City. Over.

K9XOX: „K2YOY, her er K9XOX Chicago 
tilbage. Alt ok, Jim. Fint hele tiden, slet in
gen TVI. Du har sørme en dejlig station der. 
Den ser helt kommerciel ud. Jeg ville ønske, 
jeg havde råd til noget lignende, men det må 
vente til jeg er færdig med at betale på min 
jet-helikopter. Din rapport er. L y d e n :  Læ
selighed 5, styrke 9. B i l l e d e t :  Styrke 5, 
kontrastskala 10, opdeling 600 linier, farve
register 10. Virkeligt fint, Jim. Det nye ka
merarør, du har der, er godt. Mit er et gam
melt 2P223, og jeg ved godt, at dynode plet
terne får mig til at se ud, som om jeg har 
mæslinger, men jeg har ikke råd til et nyt 
endnu. Før jeg glemmer det; navnet her er 
Mac, M-A-C. Som du kan se med den store 
skærm du har, er senderen kun lille. For øje
blikket kører lyden med 100 watts og bille
det med 200. Jeg ku’ ikke aflæse dine metre, 
Jim, da mit billedfelt kun er 19 tommer. Jeg

håber at få bygget en projektionsmodtager 
snart, og også få et kamera til film. Men det 
er fremtidsmusik. Forresten Jim, jeg har 
ikke megen tid, men jeg ville gerne lige have 
en rapport på mit farveregister. Jeg håber 
ikke, det er altfor elendigt, da jeg lige skiftede
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til farve i går. Så giv mig en kritisk rapport 
på det. K2YOY, K2YOY, Chicago skifter.

K2YOY: K9XOX, Chicago, her er K2YOY 
i New York City tilbage. Fin-fin, Mac, hele 
tiden. Du glemte at vise mig vejret derude i 
Chicago, så gør det på næste skift. Hvad dit 
farveregister angår, er rapporten, jeg gav dig, 
helt rigtig.

Hvad slags lys bruger du? Vi har Kelvin 
3479 fluoroscentslamper med et Wratten 
2B386 filter. Det er godt til indendørs brug. 
Så bruger vi en speciel make-up, der lige er

kommet på markedet; Virile Manhood No. 31. 
Den og så en smule mascara på mine lyse 
øjenbryn pynter vist lidt på det. Jeg ville ikke 
bekymre mig om de dynodepletter, hvis jeg 
var dig. Du kunne efterindstille din focuse- 
ringsstrøm lidt i stedet. Var du med på Field- 
day i Chicago. Vi har nogle fine billeder af 
vor klubs field-day arbejde der. Lige et øje
blik, så skal du få dem. Mary, tag lige rulle 
nummer 24583 og sæt den i kameraet. Min 
XYL, Mary, er her også. Du så hende måske 
i baggrunden før. Hun er min kamerachef og 
fik sin licens i tirsdags. Nå, der kommer den. 
Det er Mary og mig, idet vi kører over Georg 
Washington broen. Det er min søn Jeff, der 
har taget denne film. Og her er vi, idet vi . . . .
................ Nå, det var det sidste på den 400
fod spole. Der var lige en ting, jeg gerne ville 
spørge dig om. Hvordan bærer du dig ad, med 
at holde mikrofonen udenfor billedet?? Denne 
knaphulsmikrofon her stritter frem ligesom 
en øm tommelfinger. Vi har tænkt på at lade 
Jeff tage eksamen som mikrofonbærer, men 
han synes ikke særlig interesseret. Nå, til
bage til dig. K9XOX, her er K2YOY. Over.

K9XOX: K2YOY, her er K9XOX, Chicago 
tilbage. Ok, Jim, og det var sjovt at se dine 
billeder, selv om jeg blev kaldt til telefonen, 
mens de var på, men jeg gjorde nogle få no
tater, som jeg hellere må besvare ret hurtigt, 
da jeg må gå på arbejde om nogle få minutter. 
Jeg må fortælle dig lidt om vejret, da kame

raet her står fast. Måske kan jeg en dag få 
råd til at købe et mobilt ligesom dit. Vejret 
her er klart og koldt, og temperaturen er - 8 
lige nu. Tak for rapporten om farverne. Jeg 
bruger almindelige Kelvin 3400 fotolamper 
og et Wratten 2X56 filter. Min make-up er 
Florida-Suntan No. 28. Du spurgte om mikro
fonen. Jo, på grund af det faste kamera har 
jeg en gammel radiofonimikrofon hængende 
ca. 1 meter over hovedet. Jim, det har været 
hyggeligt at sludre med dig og se din dejlige 
station, men jeg må løbe nu; ellers kommer 
jeg igen for sent på arbejde. Håber at se dig 
igen, 73 Jim. K2YOY, det er K9XOX, Chi
cago, Illinois, der slutter og skifter for din 
final.

K2YOY, K9XOX. Her er K2YOY i New 
York City tilbage. Alt ok, Mac, og i forbin
delse med dit farveregister kunne jeg tænke 
mig, at et Wratten KN43A ville være bedre 
til dig. Og din make-up er gammeldags. Læ
ste du ikke artiklen i november QST af Alger- 
non Kronk om make-up?? Ifølge ham er Flo
rida Suntan noget møg. Jeg tror, at han an
befaler „Blussende ungdom No. 40“ til det 
lys, du bruger. Kik i dine gamle QST’er efter 
den artikel. Før du løber, vælg så lige det 
QSL-kort, du ønsker at fotografere. Jeg har
3 at vælge imellem. Mary, giv mig lige de 
kort. Tak! — og skift til en 8½ linse. Dette 
er nummer 1, Mac. Jeff tog dette farvefoto
grafi af mig ved stationen. Og her er nummer
2. Vi tænkte, at billedet af Mary i badedragt 
satte kortet i en klasse for sig. Mac, fortæl 
mig lige, hvilket kort du ønsker, så sætter vi 
det i kameraet, så du kan fotografere det. 
Bryd ind og vælg. — Over....................

K9XOX, K9XOX, Chicago. Her er K2YOY, 
New York City. Kom ..

Nå, forholdene er åbenbart skiftede. Jeg 
kan ikke se ham mere. Vil du lige sætte CQ- 
strimlen i igen, Mary?

THE END

134



Danske hams.

OZ1W i 1928 ------------med hår!

OZ1W.
OZ1W er en udpræget QRP-mand, idet han al

drig har arbejdet med større effekt end 35 W på 
CW og 20 W på fone. Alligevel er det forbløffende, 
hvad 1W har opnået. Hør bare:

WAC (7, 14 og 28 mc.), WAS, WBE, FOC, A—1 
OP., RSGB „100 UNITED KINGDOM’ (160 m.), REF 
DIPLOME COMMEMORATIF DU 25 me ANIVER- 
SAIRE DE LA PREMIERE LIAISON TRANS- 
ATLANTIQUE (30 m DX).

Stationen i dag.

OZ1W er en ivrig deltager i de store tests og 
opnår altid en fin placering. I dette års Amerika- 
test opnåede han 800 QSO med ovennævnte lille 
effekt og uden brug af retningsantenner. Når 1W 
har opnået disse fine resultater, er det på grund 
af hans store dygtighed som opr. samt fordi han 
går 100 pct. ind for kortbølgearbejdet. Dette har 
også givet sig udslag indenfor afdelingen i Odense,

idet, 1W har ledet flere morsekursus, hvoraf det ene 
gav 60 tegn prøven til samtlige deltagere. Også 
som rævejæger kan vi finde 1W, og han har vundet 
adskillige rævejagter.

Han er i det hele taget en rigtig kortbølgeamatør.

Amager—København
I den standende strid mellem ovennævnte 

to afdelinger er „OZ“ nu også blevet impli
ceret, idet red. har modtaget følgende fra 
Kbh. afd. sekretær:

. . . Da De bekalgeligvis i de forløbne må
neder kritikløst har optaget en del stof, der 
ikke er indsendt herfra afdelingen, vedrøren
de det såkaldte „EDR Amager“, skal vi sam
tidig henstille, at De fremtidig intet optager 
fra den nævnte „afdeling" uden vor sanktion.

P. b. v.
Knud S. Levinsen.

OZs red. har intet at „bekalge“. Ethvert 
medlem af E. D. R. har ret til at indsende 
stof til bladet, og det bliver så red., der må 
afgøre, om optagelse kan finde sted eller ej.

I tilfældet Amager-København har red. 
altså ment, at det indsendte stof skulle op
tages i OZ.

Så længe E. D. R.s hovedbestyrelse intet 
har haft at bemærke om stoffet i OZ, lige så 
længe vil red. være bestemmende om, hvad 
der skal optages — eller ikke optages!

Indhente „sanktion“? Aldrig!
Forøvrigt mener jeg, at „striden“ burde 

standses nu; den har allerede varet for længe. 
De to afdelinger burde finde hinanden til et 
samarbejde i stedet for et modarbejde. Jo 
længere tid, der går, desto mere bliver der 
slået i stykker og jo vanskeligere bliver det 
at komme til en forståelse. A. C.

Ferie på redaktionen
TR og HR holder ferie de to sidste uger i 

juli. — August-OZ udkommer omkring den
10. af hensyn til radioudstillingen, hvor EDR 
jo har nogle sendere opstillet. Sendetiderne 
for disse vil fremkomme i august nummeret.

Stof til dette nummer må være HR i hænde 
senest den 24. august — ellers udskydes det 
til september.

Benyt sædvanlig adresse. HR.

Nevvcommer!
Vi meddeler herved, at vor „second operator" den 

20.4.50 kl. 6.00 GMT gik i luften med rst. 0 9 + 3!
Vy 73. — OZ8AZ es xyl.

135



EDRs nye håndbog
Et længe næret ønske er nu ved at blive 

opfyldt, idet E. D. R.s nye håndbog „Vejen 
til sendetilladelsen“ er på trapperne. Der har 
været sagt og skrevet meget om, at E. D. R. 
gjorde for lidt for begynderne indenfor kort
bølgesagen. Ved udsendelsen af denne nye 
bog beviser E. D. R., at den gerne vil gøre 
noget netop for begynderne.

Bogen redigeres af to så kendte kortbølge
amatører som OZ8T og OZ4U. Disse to navne 
er en borgen for, at bogens indhold netop 
bliver det en vordende kortbølgeamatør har 
brug for, inden han kan søge om licens. Bo
gens indhold bliver af ren teoretisk karakter, 
men i en sådan form, at enhver kan tilegne 
sig stoffet.

Forfatterne er nu ved at lægge sidste hånd 
på værket, så bogen kan udkomme samtidig 
med den store radioudstilling i København i 
midten af august måned.

E. D. R.-bulletiner.
Nye licenserede og flytninger:

Se de respektive rubrikker i OZ.

EDR-bulletin nr. 5 den 4.6. 1950.
Sommerlejren 1950.

Fra den 29. juli til den 12. august afholdes EDRs 
sommerlejr. Lejren kommer som tidligere nævnt 
til at ligge på Fanø, nærmere betegnet på „Vagt
bjerg" ved Rindby.

Lejrens kassereer, OZ2BB, N. C. Bystrup, Hjer- 
tingevejen 62, Esbjerg, modtager tilmelding om del
tagelse indtil den 25. juli. Prisen bliver for voksne 
deltagere 9,00 kr. pr. døgn og 4,50 for børn under 
10 år, alt inclusive; der opkræves altså intet særligt 
lejrbidrag. Der vil hos kassereren i lejren kunne 
købes billetter til fuld forplejning under hele ophol
det, til enkelte dage eller til enkelte måltider. 

Nærmere oplysning findes i senere OZ.

EDR-bulletin nr. 6 den 11.6. 195>0.
2 meter nyt.

Tirsdag den 6/ kl. 21,30 gennemførtes 2 meter 
QSO mellem OZ9ROS i Lyngby og SM6ZW i Gø
teborg; der benyttedes telegrafi.

9ROS rapport til SM6ZW var 569x, selv fik han 
349x, begge sendere var krystalstyrede. 9ROS ar
bejdede med 5 Watt out til en 5 ellm. yagi-beam, 
men antennehøjde er meget ringe. Til modtagning 
brugte 9ROS krystalstyret converter, beskrevet i 
HB.

Der er 2 meter test i dag, se tiderne i OZ.
ON4XB i Leuven sørger for. at der lyttes i test

perioderne på 144 Mc i dag af de belgiske amatorer; 
der er stationer i gang i Antwerpen. Bryssel. Leu
ven samt i en række andre belgiske byer.

ON4XB. der tidligere har hort 2 SM-stationer på 

144 Mc uden at kunne komme til orde. da der ingen 
pauser blev givet for opkald: det var heller ikke 
muligt at identificere dem, da de ikke benyttede 
internationale bogstaveringsord. ON4XB sender i dag 
på 144,18 eller 144.72 Mc. Hvis der er mulighed, 
bedes denne meddelelse overgivet til testdeltagerne 
i dag.

EDR-bulletin nr. 7 den 18.6. 1950.
Foredragsudvalget holder ferie til den 15. august.

EDR-bulletin nr. 8 25.6. 1950-
I dagene 5.—6. august d. år afholder Kiel-afde- 

lingen under DARC et meeting, hvortil også uden
landske amatører indbydes. .........................

I lighed med turen til Geestacht sidste år søger 
OZ9WO at arrangere en tur til dette meeting og 
håber på god tilslutning.

Turen foretages i bus og tænkes udgå fra Vejle 
lørdag og afsluttet samme sted sent søndag aften. 
Prisen vil, uden forbindende, blive ca. 30—35 kr + 
pasvisum 15—20 kr.

Der er kun 30 pladser i vognen; hvis flere melder 
sig, vil man søge at faa en bus til; dette er dog no
get usikkert, så de første 30, der meller sig, vil 
selvfølgelig have første ret til plads.

Måltider og overnatning i Kiel vil blive arran
geret så billigt som muligt.

Du kan få tysk valuta (ca. 90 DM) i banken, når 
passet er i orden. Da vi ikke kan skrive til alle OZ- 
hams, beder vi dig agitere for turen.

Sjællændere kan sikkert med fordel benytte den 
nye rute Korsør—Kiel.

WAJAD
er et certifikat, der udstedes til amatører, der 

har worked 7 af de 9 japanske distrikter siden 1—1 
—49. OSL’s til Secretary FEARL, APO 500, c/o 
Rostmaster, San Francisco, Calif.
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Stof til

august-nr. af OZ
bedes være redaktionen i 
hænde senest den 24. juli, da 
bladet udkommer omkring den
10. af hensyn til den store radio
udstilling i København.

Den store fynske rævejagt
Under stor tilslutning, ca. 30 hold. fandt den store 

fynske rævejagt sted den 3. (natjagten) og 4. juni 
(dagjagten).

Desværre var der kun mødt een udenøs jæger, 
nemlig OZ5US fra Herning, og det blev således mere 
et lokalt opgør. Man må håbe, at „den store fynske” 
igen ad åre kan blive en „international” begivenhed.

Resultatet af nat jagten blev, at OZ9AC besatte 1. 
pladsen, OZ7UZ og OZ6OK 3. pladsen. Tiderne blev 
henholdsvis 1.20, 1,36 og 1,50- Derefter indkom i 
hurtig rækkefølge endnu 11 deltagere.

Dagjagten vandtes af OZ7CA med Frank Nielsen, 
Svendborg, på 2. og OZ7U på 3. pladsen. Tiderne:
1,33, 1,33,5 og 1,34. Yderligere 16 deltagere fandt 
ræven.

Det samlede resultat blev, at OZ7U besatte 1. plad
sen og OZ9AC 2. pladsen. Der var hård kamp om 1. 
pladsen, idet OZ7U’s gennemsnitstid blev 1,35, me
dens OZ9AC’s tid blev 1,35,5.

Uddelingen af præmierne vil finde sted ved 
Odense-afdelingens månedsmøde i august.

Læserne skriver:

At våse eller ikke våse —
EDR er blevet en stor forening, så stor, at et 

medlemsnummer under 1000 næsten kan tages for 
tegn på, at vedkommende medlem er „old-timer”: 
Hans ord får kraft af hans anciennitet, man må tro 
på det, han siger — han er jo gammelt medlem 
og erfaren amatør.

Derfor nødes jeg til at svare OZ1KP på noget 
formidabelt vås, han har skrevet i juni OZ om ESB- 
stationerne her i landet. ESB-stationerne skulle i 
følge 1KP „fylde op til 75 kHz på vore smalle bånd”. 
Dette er en overdrivelse på ca. 25 gange, og fejlvur
deringen skyldes udelukkende en forkert slutning 
fra lKP’s side.

Vil man undersøge, om en station udsender fre
kvenser på et givet sted på skalaen, kan man aller- 
lettest gøre det ved at afstemme modtageren på 
den frekvens, man vil undersøge, i C W - s t i l l i n g .  
LF-kontrollen drejes fuldt op, og HF-kontrollen 
drejes tilsvarende langt ned. Hvis man under disse 
omstændigheder kan høre „splatter” fra den station,

hvis frekvensområde man vil undersøge, så har man 
vished for, at stationen spreder sig så langt som 
hertil på skalaen. Fremgangsmåden er indlysende 
rigtig, når det drejer sig om en CW-station, men 
den er også helt korrekt, når talen er om fone- 
stationer.

Man kan derimod i k k e  uden videre foretage 
undersøgelsen ved at bruge en modtager i fone- 
stilling. Hvis modtageren ikke lige netop er ind
stillet på en stations bærebølge, vil der ingen AVC- 
spænding være, og følsomheden vil derfor være 
meget stor, mange gange større end nødvendigt 
for at modtage en telefonisender. Til trods for mod
tagerens afskæring af fremmede frekvenser ved 
hjælp af dens selektivitet, vil dog signaler fra en 
fremmed sender kunne trænge igennem til detekto
ren, fordi følsomheden er urimeligt stor.

Noget anderledes er det, når modtageren står ind
stillet på en bærebølge: AVC-spændingen vil da 
nedregulere følsomheden ganske betydeligt. Hvis 
der da kan høres splatter fra en ESB-station (eller 
en station med een af de mere gængse modulations
former) kan med rette siges, at stationen spreder 
sig ind over den aflyttede stations frekvensområde. 
Men forstyrrelser kan dog også opstå, selv om der 
ingen frekvens-overlapning er til stede, nemlig når 
den „anden” station er så kraftig, at den trods for
stemningen af modtageren kommer ind med samme 
spænding på ensretterdioden som den aflyttede 
station. Dette er netop fejlen ved diode-detektoren: 
Den ensretter alle signaler, uanset deres frekvens
— den spørger kun om spændingens værdier.

Jeg kan forsikre OZ1KP om, at alle de danske 
ESB-stationer optager m i n d r e  frekvensplads 
end en hvilken som helst anden fone-station på 
båndene. Man er for det første n ø d t  til at be
grænse sit udsendte LF-område (der sendes kun 
frekvenser mellem ca. 250 Hz og 3500 Hz), og for 
det andet sendes kun eet sidebånd i stedet for to. 
Dette har til følge, at ESB-stationerne faktisk fyl
der mindre end det halve af normale, godt modu
lerede AM- og NFM-stationer.

Det er ganske rigtigt, at ESB-stationer kommer 
ind med stor styrke. Det er jo netop een af for
delene ved systemet, at h e l e  sendereffekten kan 
koncentreres i overførelsen af talefrekvenserne. 
Man opnår ved ESB en effektiv 4-dobling af effek
ten u d e n  f o r ø g e l s e  a f  i n p u t ,  fordi man 
ved ESB slipper for at udsende bærebølge. Man har 
lov til at bruge denne metode, et vidtgående hensyn 
har man jo tilmed taget overfor andre amatører, 
fordi hele effekten er koncentreret i et ganske smalt 
frekvensområde.

Amatører, som forstyrres af ESB- stationer, som 
ligger på en anden frekvens end den, som modta
geren er indstillet på, er ude for det samme fæ
nomen, som opstår, hvis de åbner for deres VFO, 
som er indstillet på en frekvens godt ved siden af 
den frekvens, som modtageren står indstillet på: I 
almindelighed vil modtagningen blive svagere, mu
ligvis blive helt ødelagt, men fejlen ligger u d e 
l u k k e n d e  i modtageren, hvis selektivitet ikke 
er tilstrækkelig til at undertrykke et meget kraftigt 
signal på en fremmed frekvens. Det kræver gode 
modtagere, hvis sådanne kraftige signaler skal un
dertrykkes, men amatørerne — også de med lave 
medlemsnumre — må følge med tiden, og så gav
ner det jo dem selv allermest.

Jeg er ked af at bruge OZ’s spalteplads til noget, 
som ligner polemik, men lKP’s udfald har jo gan
ske tydelig adresse, og klaringen af spørgsmålet har 
nok almen interesse.
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Forøvrigt er jeg ganske enig med 1KP i. at det 
staar sløjt til med hensyntagen til andre amatører. 
Ustabile signaler er regelen, overmodulation, skæv 
modulation, bred FM og AC-brum hører til dagens 
orden og bliver næsten aldrig rapporteret. Den 
danske fone-amatørs standard er bemærkelsesværdig 
lav — jeg citerer her nogle udtalelser, som flere 
SM-amatører fremkom med efter rævejagten i 
Skåne den 18. juni. Det. var en bitter pille at sluge, 
men kritikken er desværre ganske berettiget.

Medlem 39, OZ7T.

*

„Var det nu også vås?“
OZ7T har vist den rette ånd, idet han for at i'å 

en ende på polemikken har sendt mig en kopi af 
hans ovenstående indlæg, der er et svar på mit 
indlæg i juni OZ. for at jeg kunne komme med 
eventuelle kommentarer med det samme, og få sa
gen sluttet, og jeg skal da så kort som muligt for
svare mig.

Der er et gammelt ord der siger, at „slår man 
blandt hunde, hyler den man rammer", det passer 
nu ikke i dette tilfælde, idet 7Ts station, som vi 
alle ved. kører fb, med det er jo undtagelsen, der 
bekræfter reglen. Det var i hvert fald ikke 7T jeg 
havde ventet at høre fra som svar på indlæget. 
Vi plejer ikke at nævne navne eller call, når nogen 
eller noget kritiseres i OZ, og det skal vi heller 
ikke gøre i fremtiden. Jeg tror, at de medlemmer, 
det virkeligt gælder, godt ved, hvem der i hvert 
enkelt tilfælde sigtes til, og 7T ved også, at det 
ikke var en til ham, men han forsvarer sagen ud 
fra tekniske synspunkter, hvilket kan være fuld
stændig korrekt, men det forudsætter selvfølgelig, 
at grejet er lavet lige så teknisk korrekt, (hi, hi), 
og det er der, det visse steder kniber gevaldigt, 
hvilket 7T og jeg i følge ovenstående er mere end 
enige om. Det ESB tilfælde, jeg nævnte i mit ind
læg, var en dag, jeg havde QSO med en amatør i 
Slagelse. Han kom her med R5 og S7 +, da en 
ESB station OZNN, hvis midte (hvis en sådan i det 
hele taget kunne findes) lå ca. 25 kc. lavere i fre
kvens end os, ved sit opkald fuldstændigt overdø
vede os begge, så helt vås er det vel ikke, i be
tragtning af, at modtagerne på begge sider var gode, 
sellektive dobb. supere. Ganske vist hedder vi eks
perimenterende danske radioamatører, men ekspe
rimenterne må foregå på en sådan måde eller på 
sådanne tidspunkter, så det ikke ødelægger al af
lytning for andre amatører, det tror jeg, alle må 
give mig ret i. At andre systemer end ESB kan 
lave QRM. ved vi desværre alt for godt, men ESB 
var da også kun nævnt i forbifarten i mit indlæg. 
At jeg personlig ikke er videre begejstret for ESB 
this’s another storry“ for at sige det med gamle 
Kiplings ord.

Medl 605 OZ1KP.

*

Apropos

Der har i de sidste numre af OZ været nogle 
indlæg af forskellige amatører angaaende EDR i 
almindelighed samt OZ og „amatørkultur“ i sær
deleshed. Det har været mig — og sikkert også 
mange andre — en stor fornøjelse at læse de for
skellige amatørers meninger i disse sager. Jeg er 
dog langt fra enige med d’herrer i alt.

Hvor var det velgørende at læse OZ7Fs „Indbildte 
bussemænd“. Der er ganske sikkert mange — der
iblandt jeg selv — der aldrig har set OZ. som det 
var før krigen, i særdeleshed de aargange. 7F redi
gerede. De kan umulig have været så „triste", som 
det nu er tilfældet, men det hænger måske sammen 
med, at honoraret for „underholdende" artikler er 
så lavt. Det være hermed ikke sagt, at OZ skal 
laves om til et vittighedsblad i klasse med Skipper 
Skræk, langtfra. Jeg tror dog. de fleste — eller 
blot en del — af EDR's medlemmer godt kunne 
tænke sig et lille „smil" ind imellem. Jeg synes, 
7F har fuldstændig ret i sin kritik af ledelsen. For 
de menige medlemmer får yderst lidt information 
angående de forskellige udvalgs arbejde. Gøres der 
noget i det hele taget for at blive „hullet" i 80 m 
båndet kvit? Eller eksisterer det såkaldte bånd
udvalg slet ikke mere? Lad os få lidt at vide om 
dette i OZ.

Hvad OZ's tekniske artikler angår, er der næppe 
tvivl om, at de ligger i et for begyndere alt for højt 
plan. Ved at blade de sidste 3 årgange af OZ igen
nem har jeg fundet 3 modtagere og 3 sendere egnede 
for begyndere. Det er alt for lidt i betragtning af 
de mange ny medlemmer, der har indfundet sig i 
dette tidsrum. Hvor stort dette antal er, får man 
et lille begreb om, hvis man ser på medlemsnum
rene. I januar 1947 begyndtes med nr. 3472, i dag 
(pr. 15. juni 1950) er vi naaet til nr. 4963. Man 
kan hurtigt overbvise sig om, at tilgangen har væ
ret ca. 1500. Hvor stor afgangen i det samme tids
rum har været, ved jeg ikke, men selv om der 
kun er 700 tilbage, vil de udgøre ca. % af det 
samlede medlemstal. Man må da indrømme, at 
denne del af OZ’s læsere i alt for høj grad har 
været forfordelt. Måske bærer dette forhold en stor 
del af skylden for det store frafald. Men ledelsen 
inden for EDR er måske slet ikke interesseret i ny 
medlemmer?

Det meget omdebatterede 2 m stof skal jeg ikke 
ofre mange ord. Jeg tror dog, at interessen for de 
høje frekvenser er i stor stigning, og alene af den 
grund synes jeg, det har sin berettigelse. Hvordan 
OZ3Y har regnet de „8 pct.“ ud, er mig en stor 
gåde.

I øvrigt er jeg fuldstændig enig med 3Y og 7F, 
hvad de små sentenser (pas på højspændingen! o. 
s. v.) angår. Tror TR virkelig, det hjælper på døde
ligheden blandt amatørerne med den slags advars
ler? Radioamatører er da voksne mennesker, der 
ikke skulle behøve advarsler som f. eks. „pas nu 
godt på, du ikke falder ned ad trappen, for så slår 
du dig slemt." I samme — eller næsten samme — 
ølan forekommer det mig, at disse advarsler ligger. 
Ligefrem usmagelig og slet ikke passende for et 
tidsskrift som OZ synes jeg følgende er, taget fra 
sidste nummer: „Hold ferie på Fanø! Deltag i som
merlejren 30. juli—12. august.“ Det er ikke tanken, 
der ligger bag ved det, jeg er ude efter, men „ma
den som at det gør’s på11.

Så er der smertensbarnet: 80 m fonebåndet. Der er 
i tidernes løb sagt og skrevet en masse om dette 
prekære emne, sidst af OZ1KP. 1KP fremdrager 
forskellige ting, som virkelig finder sted på 80 m, 
og som ikke medvirker til at gøre forholdene for 
de „små“ amatører blot nogenlunde tålelige. Jeg 
tænker her på nogle af de „smalbånds" frekvens
modulerede sendere med ganske utilladeligt store 
frekvenssving. Så er der de store „kanoner". Hvor
for kan disse dog ikke lære at vise deres medamatører 
det hensyn kun at køre med 50 w og derunder. Ja,
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i virkeligheden er det måske også for meget. Det 
er sørgeligt, at man ikke er nået længere end til: 
„Den, der har watt’erne har også frekvensen." Er 
det „ham spirit“, så siger jeg ellers tak. 1KP gør 
endvidere vrøvl over ESB senderene. Det må vist 
bero på dårlige modtagere, hvis det er tilfældet, at 
disse sendere optager så megen plads. På min sta
tionsmodtager, der er en ganske almindelig 7 rørs 
dobbeltsuper, fylder ESB ingenlunde mere end al
mindelig AM.

Grammofonmusik hører absolut ikke hjemme på 
80 m når trængselen er størst. At man spiller musik 
i de stille formiddagstimer, hvor der tit er flere 
hundrede hkz mellem stationerne, kan dog vel kun 
de færreste være imod. En hel del af de amatører, 
der sender grammofonplader, har imidlertid en elen
dig kvalitet, så var det ikke en idé at gøre lidt ved 
det, inden det fremføres for „offentligheden11?

„Desværre" er vi jo ikke ene om at sende på 80 
m, og jeg begriber ikke, at nogen kan holde ud at 
arbejde her om aftenen. De par gange i årets løb, 
jeg har lyttet på dette bånd efter kl. 18,00 DNT, 
har så sandelig ingen nydelse været. Man lukker 
hurtigst muligt for modtageren igen. Ak ja, hvad 
skal en sølle 20 w’s amatør gøre, når båndet er 
fyldt med larmende amatør- og kommercielle-kilo- 
watt-sendere fra ind- og udland?

vy 73 de 7SI.

*

Pas stadig på højspændingen! og husk, at sommer
lejren er på Fanø i tiden fra 30. juli til 12. august.

Red.

Husk at indsende liste over 

kandidater til bestyrelsesvalget 

inden den 20. juli.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN

København: Formand: OZ2KP Staack-Petersen
Risbjerggaardsallé 63, Valby. Afdelingen har nor
malt møde hver mandag aften kl. 19,30 i Martini 
Selskabslokaler, Borups Allé 233 l. Fra 19,30 til 20,00: 
QSL-central. Alle oplysninger om afdelingens virk
somhed fås paa mødeaftenerne hos formanden.

Manedens program: Sommerferie indtil 14. august. 
Den 14. august lægges for med auktion.

Siden sidst. Der er grund til at nævne den vel
lykkede rævejagt den 18. juni ved Malmø, arrange
ret af Malmø-amatørerne i samarbejde med den 
stedlige automobilklub og Københavns-afdelingen.

Fra København deltog 30 hold, hvoraf adskillige 
blev fint placeret. 7PT vandt jagten. Københavns- 
afdelingen er Malmø-amatørerne og automobilklub
ben taknemmelig for en god dag.

Paa det den 19- juni afholdte møde opstilledes 
følgende emner som afdelingens kandidater til 
EDR’s kommende hovedbestyrelse: 3U, 81, 7HL. 8T. 
6PA og 5AB.

„Amager-afdelingen” Til underretning for de med
lemmer, der er bosat på Amager, gør vi atter op
mærksom på, at „Amager-afdelingen” ikke er nogen 
selvstændig lokalafdeling af E. D. R., men kun en 
underafdeling under Københavns-afdelingen.

Levinsen.

Amager-afdelingen. Formand: OZ7NS, Hercules 
Allé 2, Kastrup.

Afdelingen har mødeaften hver onsdag kl. 19,30
i lokalerne Strandlodsvej 82.

Alle oplysninger om afdelingen fås på mødeafte
nerne samt på telefonerne Su. 7361. Am. 3812 v, Su. 
135, Lu. 1859 v.

Månedens program: Klublokalerne lukkes fra 28- 
juni til 2. august 1950.

2. august: VHF-aften.
9. august: OZ7AMG kalder cq (afdelingens kalde- 

signal).
16. august: Fjernsynsaften; vi kigger med Xyl.

23. august: Ekstraordinær generalforsamling.
Eventuelle henvendelser angående dette indlæg 

bedes rettet til sekretæren, B. Holst Hansen, Prags 
Boulevard 46, København S.

Esbjerg afdeling meddeler, at alle meddelelser til 
medlemmerne angaaende møder og lignende vil 
blive opslået i afdelingens udhængsskab hos Lothar 
Fialla, Kongensgade.

Lemvig. Afdelingen har siden starten den 1. marts 
1950 afholdt ialt 12 møder med morsekursus under 
ledelse af Østerskov Jensen, teknisk undervisning 
ved Reinh. Nielsen, 2 aftener om fjernsyn hos EDR, 
Struer. Der har også været besøg hos B&O samt 2 
alm. mødeaftener. Afd. beder 3LM modtage en tak 
for venlighed.

Jeg kan hermed oplyse afdelingens medlemmer, 
at vi atter kan komme i gang med det afbrudte 
morsekursus, da hr. overstyrmand K. T. Blokhøj fra 
redningsdamperen „Vestkysten" har været saa ven
lig at stille sig til afdelingens raadighed.

73. — Stausholm.

Odense. I juli intet månedsmøde på grund af 
sommerferien. Bestyrelsen.

Struer. Juli intet møde. Tirsdag den 22. august 
kl. 20,00 mødes alle UBK-medlemmer med grej for 
at faa det justeret og kalibreret. Der vil bl- a. være 
målesender til 2 m og 5 m. Sørg for, at grejet er i 
orden i god tid. — Den ordinære generalforsamling 
er blevet udsat til torsdag den 31. august kl. 20,00 
ved B & O .  vy 73, OZ3LM.

Vendsyssel. Den 15. juni blev der på Martins 
hotel i Hjorring afholdt en selskabelig sammen
komst for afdelingens medlemmer med damer. Til
slutningen var god og stemningen endnu bedre. 
Desværre (hi!) gik gevinsterne i aftenens ameri- 
kaske lotteri til Sæby og Brønderslev. Det drejede 
sig om en morsenøgle, skænket af grosserer Steen- 
sen, Vinkelvej, og V* kg kaffe, skænket af købmand 
Jens Nielsen, Børsen. 2346.
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EDR's kasserer holder ferie de 

første 14 dage i august.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i juni måned 1950 anmodet om op
tagelse i EDR:
4964 - Peter C. Matzen, Nygade 52, Aabenraa-
4965 - Niels Brorsen, Maltagade 3 A, Kbhvn. S.
4966 - Bent Larsen, Stefansgade 521 th., Kbhvn. N.
4967 - Hans Erik Jørgensen, Margaard pr. Nr. Aaby.
4968 - Emil Hansen, Københavnsvej 73, Roskilde.
4969 - Per Schou, Huslodsvej 82 2, Fredericia.
4970 - Helmuth Larsen, Nøddebo, Dyssekilde.
4971 - Jonas Collin, Hundegade 13, Ribe.
4972 - Klaus Hansen, Præstebakken 57, Virum pr.

Lyngby.
4973 - Bent Sejbæk, Andreasbjørnsgade 72, Kbh. K
4974 - Harry Johs. Jepsen, Hyldtoftevej 6, Herlev.
4975 - Ejnar Madsen, Vestergade 19, Holstebro.
4976 - S. A. C. Fischer, Falckstationen, Kerteminde.
4977 - Fru Birgit Haase, OZ2YL, Ahlgade 74, Hol

bæk.
4978 - N. B. Blom, Hjertinggade, Esbjerg.
4979 - Henrik Bang, OZ2BR, Villa Pax, Rønnevej

11, Risskov.
4980 - Erik Drescher, Solbakken 15, Holte.
4981 - Svend Aage Hansen, Tartinisvej 303 tv. Kø

benhavn SV.
4982 - Georg Gartoft, Tartinisvej 302 th-, Kbh. SV.
4983 - K. E. Bidstrup, Holbergsvej 13 C, Holstebro.

Tidligere medlem:
726 - S. Jespersen, OZ2SJ, Magnoliavej 6, Køben

havn Valby.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som 
medlemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN

304

1060

OZ7HM, H. Mikkelsen, Fabriksvej, Knud
sker, Rønne.
OZ5A, Jens Holbak, Sæterdalsgade 9;f th, 
København S.
OZ1CW. Henning Jepsen, Taulov. 
ex-OZ2FX, Gunnar Thirup, Mathijsenlaan 
31, Eindhoven, Holland.

OZ3PL, P. Garfield Larsen, Georgsgade 42 *,
Odense.

630/Hansen, ll.ing. komp., Værløselejren 
J. Mecklenburg Nielsen, Reberbanegade 5 1 ' ,  
København S-
Arnold Jensen, Beboelsesvognen, Sdr. Bork. 
OZ7DC, John Christensen, havef. „Kalvebod”, 
have 20, Hammeltrupvej, København SV. 

2968 - Kpl. K. Hansen, 7. ing. komp., Ing. Kasernen, 
København 0.

1068
1070

1919

2249
2348

2704
2947

3024 - Rich Murholt. Bondetinget 9. Roskilde.
3233 - OZ7EA. Erling Andersen, Silkeborggade 23, 

Kobenhavn Ø.
3309 - Menig 980 Andersen, grænsekommandoet. 

Aabenraa.
3392 - OZ2PH. P. Hansen, Voldgade 2. Nykobing F.
3651 - Pioner 29804 Finding Jensen, OZ4RH. Hær

radio, Slagelse.
3787 - Jørgen Chr. Jensen, Solsortsvej 2, Køge.
3874 - Telegrafist Guldmann, m/s „Kamma Dan”, 

Rederiet J. Lauritzen. Hammerensgade 1. 
København K.

3797 - OZ2EP, Egon Petersen, Tamsborgvej 20. Hil
lerød.

3973 - E. Boilesen, Nyvangen 15, Silkeborg.
3983 - Knud Rasmussen, Allégade 25 B, 2 th. Kbh. F.
4261 - Arne Pedersen, OZ7MA, „Hjemly”, Broby

værk-
4298 - OZ2HM, H. Møller, c/o fru Møller, Clemens- 

gade 10, Kolding.
4303 - ex-OX3SD, Sv. Mortensen, Krarupvej 17, 

Brønshøj.
4352 - OZ5HA, Sv. Frede Jakobsen, Silkeborgvej 66, 

Herning.
4373 - 623-Egon Jensen, 12. bat., 3. komp., Kasernen, 

Fredericia
4397 - Pioner 988, Gjerløv, OZ3TK, Jydske Div., 

Postbox 63, Aarhus.
4445 - Kn. e. 1585 - Hansen, 3. deling, Grønnegades 

Kaserne, Næstved.
4463 - OZ3BM, Bagge Mørup, Jyllandsgade 27, 

Horsens.
4509 - 1745 - Tjele, 3. esk., 4. del., J. D. R., Randers.
4522 - Poul Villumsen, Fredensvej 27, Hjørring.
4555 - Th. Emil Kristensen, Hovedbanegården, opg. 

F. 2, Aarhus.
4639 - Thorleif Liiders, Vridsløselille pr. Taastrup.
4686 - Alfred Grewsen, Nordmarksvej 116, Kastrup.
4737 - 1801, Norlyk, OZ8HN, 1. del., 4. esk., J. D. R.( 

Randers.
4743 - Louis Dalgaard, Jenagade 31, Kbh. S.
4896 - Kay Strandberg, Hørsholm Hotel, Hoved

gaden 6, Hørsholm.
4933 - John Johnsen, Hunsballevej, Holstebro.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER1*, 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-ekspedltør: 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.

l)R-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Århus.
Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag, Akts., Sølvgade 10, 

København K. Tlf. Central 230.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP. Ålekiste- 

vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager 
vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.

Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., 1/2 side 80 kr., 1/4 side 
45 kr. og 1/8 side 30 kr. For 6 indrykninger ydes 5 
pct. rabat, for 12 indrykninger 10 pct. rabat.

Eftertryk af ,.OZ“s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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