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NR. 4 . APRIL 1951 . 23. ÅRGANG

E. D. R.-lotteriet.

Så blev det en kendsgerning! Jeg bebudede 
i sidste OZ, at sommerlejrudvalget ville søge 
tilladelse til at afholde et lotteri med lodsed
ler til fordel for sommerlejren. Denne tilla
delse er nu kommet og lotteriet bliver derfor

en kendsgerning. Det er endda i mellemtiden 
lykkedes os at fremskaffe en smuk række 
gevinster ved velvilje fra forskellige firmaers 
side.

Hør blot, hvordan gevinstrækken ser ud:

1. præmie: 1 Superphone radioapparat,
sidste model, værdi 525 kr.

og de andre præmier er som følger:
1 Telavox salon ur, værdi 150 kr.
1 dåse engelske cigaretter, værdi 15 kr.
1 elektrisk strygejern, værdi 25 kr.
1 kasse cigarer (25 stk), værdi 20 kr.
1 gavekort, Magasin du Nord, værdi 35 kr. 
1 B & O shaver, værdi 125 kr.
1 par nylonstrømper, værdi 15 kr.
1 gavekort, bøger etc., Flensborgs boghdl., 

værdi 15 kr.
1 gavekort, grammofonplader, værdi 15 kr.

alt i alt gevinster til en værdi af 940 kroner.

Det er vist første gang i foreningens hi
storie, at vi har haft en så smuk gevinst
række ved et arrangement. Lodsedlerne ko
ster kun 1,00 kr. pr. stk. og det er naturlig
vis tilladt at købe mere end een seddel. Lod
sedlerne kan fås gennem Deres lokale afde
lingsformand efter 6. maj, men De kan også 
allerede nu bestille lodsedler hos mig. Kniber 
det for Dem at få kontakt med en lokalafde
ling, kan lodsedler også rekvireres hos mig 
mod indsendelse af frimærker samt frankeret 
svarkuvert. Lodsedlerne vil da omgående bli
ve Dem tilsendt.

Der er kun trykt et begrænset antal lod

sedler, således at der er meget store mulig
heder for at vinde en af disse smukke gevin
ster. Når De køber Deres lodsedler, husk så 
samtidig på, at De støtter foreningens arbej
de. Overskuddet går helt og komplet ube
skåret til fordel for foreningen og sommer
lejren.

Som sagt: Der er 10 smukke gevinster og 
kun et begrænset antal lodsedler. Gør derfor 
alvor af det allerede nu og bestil de lodsed
ler, De ønsker, enten hos Deres afdelingsfor
mand eller hos

Paul Heinemann, OZ4H, 
Vanløse Allé 100, Vanløse.
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Fasemodulation på 2 meter.
Af OZ9ROS, Gorm Niros. 

(Fortsat.)

I dette nummer skal beskrives en lille 
FM tilsats.

Modelapparatet er konstrueret for at an
vendes i forbindelse med en UKW modtager, 
men der er som omtalt i sidste nummer intet 
principielt i vejen for at ændre opstillingen 
(d.v.s. blot diskriminatortrafoen) således, at 
den kan anvendes i forbindelse med modta
gere, der har en anden mellemfrekvens end 
3 MHz,

Fig. 1

Figur 2 viser det komplette diagram af op
stillingen.

Første rør, et 12SJ7 eller tilsvarende — fun
gerer som begrænserrør, idet det arbejder med 
lav anodespænding og uden gitterforspæn- 
ding. Når dette rør tilføres signal, vil, dersom 
signalets amplitude overstiger en vis lille 
værdi, mætning indtræde, d.v.s. selvom ind
gangssignalet forøges, vil udgangssignalet ikke 
forøges. Amplitudevariationer fjernes altså

fra signalet, medens frekvensvariationer na
turligvis bibeholdes uforandret. Gitterkom
pleksets tidskonstant er valgt så lille, at selv 
meget hurtige amplitudevariationer (tænd- 
støj og lign.) kan udviskes, medens på den 
anden side tidskonstanten er stor for selve 
mellemfrekvensen. Efter at signalet ved pas
sage gennem første rør således har fået fjer
net en stor del af eventuelle og uønskede am
plitudevariationer. føres det ind på 2. rør, der 
tilsvarende er koblet som begrænserrør med 
ganske analog funktion. Formålet med at an
vende 2 rør er at sørge for en effektiv be
grænsning selv på svage signaler. Som det 
blev bemærket ovenfor, er det nemlig kun 
signaler over en vis amplitude, der begrænses 
effektivt i 1. limiter. Signaler, der er for svage 
til at mætte 1. limiter, vil effektivt kunne 
mætte 2. limiter. Det er forøvrigt muligt ved 
passende valg af tidskonstanter og spændin
ger i de to begrænsere at opnå, at disse sup
plerer hinanden på bedste måde, f. eks. at ind
rette det således, at udgangsniveauet fra 1. be
grænser netop svarer til det bedste arbejds- 
punkt for 2. begrænser.

Signalet føres fra 2. begrænser via diskri
minatortransformatoren til en dobbeltdiode, 
ved hvis hjælp frekvensvariationerne omdan
nes til LF svingninger, der kan forstærkes op
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i en almindelig LF forstærker, der, hvis det 
skal være helt godt, kan bestå af en enkelt LF 
triode plus en udgangspentode.

Diskriminatorens teori er gennemgået nøje i 
EDR’s haandbog, kapitel 9, figur 7, hvorfor 
den ikke skal gentages her.

TILKOBLING OG JUSTERING 
AF APPARATET:

Apparatets indgangsklemmer forbindes til 
MF udtaget paa UKW’en med så korte lednin
ger som muligt. Udgangsklemmerne forbindes 
til en passende lavfrekvensforstærker med 
højttaler tilsluttet. Converter, UKW og FM 
tilsatsen tilsluttes strømforsyning, og der vil 
nu høres et kraftigt brus i højttaleren. Kred
sen L1/Cl på diskriminatortrafoen trimmes 
nu ind til dette brus er kraftigst. Normalt er 
indstilling af Cl tilstrækkelig nøjagtig, når 
den gøres efter øret, skal det være helt fint, 
forbindes et AC instrument eller et output
meter over højttaleren eller dennes trafo, og 
Cl stilles til maksimum udslag på in
strumentet.

Måles med et 100 mikroampéreinstrument 
(i mangel af et så følsomt instrument kan et 
instrument med mA fuldt udslag anvendes) 
mellem klemmen 1. lim. og stel, skal et udslag 
på ca. 10 mikroampére kunne noteres uden at

signal modtages. Transformatorens sekundær 
skal nu indstilles, og dette bør gøres ganske 
nøjagtigt. Hertil kræves et ret kraftigt signal. 
Dette signal afstemmes på modtager eller con
verter, alt efter som man plejer ved normal 
AM modtagning. Indstillingen skal imidlertid 
være pinlig nøjagtig på maximum signalstyrke 
(signalet, der indstilles efter, bør være uden 
modulation). For at få den helt nøjagtige ind
stilling frem, kobles 100 mikroampéremeteret 
ind i 1. lim stillingen, og der afstemmes om
hyggeligt til maksimum udslag på dette in
strument ved drejning på modtagerens nor
male afstemningshåndtag. Det er absolut nød
vendigt, at det signal, modtageren indstilles 
efter, er helt stabilt, og at converter og UKW 
har været varmet op så længe, at krybningen 
er mindst mulig. Så snart afstemningen til 
maksimum signal er foretaget, flyttes instru
mentet over mellem målebøsningen mrk. dis
kriminator og stel, og diskriminatortransfor
matorens sekundærtrimmer C2 drejes igen
nem. Man vil ved gennemdrej ningen bemær
ke, at ved en vis indstilling af C2, skifter 
diskriminatorstrømmen skarpt mellem positiv 
og negativ værdi. Ved modtagelse af bære
bølge på den rigtige frekvens, skal diskrimi
natorstrømmen være nul, idet der vil gå lige 
stor strøm gennem de to dioder. (Idet disse til
føres ensartede HF spændinger). Man bør
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dreje trimmeren helt igennem for at sikre 
sig, at det er det rigtige punkt, man har fat 
på, idet dikriminatorstrømmen kan blive nul 
på begge sider af resonans, nemlig når man 
kommer så langt bort fra resonanspunktet af 
L2/C2, at det signal, der tilføres dioderne, er 
meget lille. Det rigtige indstillingspunkt af C2 
er det punkt, hvor en lille drejning til den ene 
side giver ligeså stort positivt udslag på in
strumentet som en tilsvarende lille drejning 
til den modsatte side giver negativt udslag. 
Når det rigtige punkt er fundet (bemærk ind
stillingen af C2 skal måske stilles således, at 
der går en ganske lille positiv eller negativ- 
strøm, sålænge trimmenøglen holdes på C2, 
idet kapacitetsændringen, der fremkommer 
ved at trimmenøglen fjernes, normalt har en 
lille betydning. Instrumentet skal vise nul 
med nøglen fjernet) forsøger man at dreje af
stemningshåndtaget, der normalt benyttes til 
afstemningen af modtageren, et lille stykke til 
den ene side, og noterer samtidig instrumen
tets visning. Derefter vendes tilledningerne til 
instrumentet, og afstemningen flyttes lige saa 
meget over på den anden side af resonans, ud
slaget skal nu være lige så stort som før, men 
med negativt fortegn. Er det ikke det (i alle 
tilfælde tilnærmelsesvis), er modtagerens 
trimning (MF kredsene) ikke korrekt og bør 
forbedres på normal vis.

Herefter er apparatet klart til at modtage 
FM og PM signaler. Det bemærkes, at opstil
lingen er beregnet på at modtage signaler med 
en forbetoning på 6 db/oktav, jævnfør den 
første artikel i denne serie.

Indstillinger på en station, der sender PM 
eller FM er meget nem at foretage efter øret, 
idet den rigtige indstilling giver sig til kende 
som det punkt, hvor baggrundssuset er mindst 
og kvaliteten bedst. Ønsker man fuld kontrol 
på rigtig indstilling, kan man have instru
mentet inde til stadighed over måleklemmer
ne diskriminator. Den rigtige indstilling er 
da den, der giver diskriminatorstrøm nul og 
samtidig symmetriske udslag når symmetrisk 
forstemning forsøges.

Det vil bemærkes, at det kolossale sus, der 
høres, når intet signal modtages, vil forsvinde 
eller meget stærkt undertrykkes, blot et gan
ske svagt signal modtages. Et signal med 1 
mikrovolt over converterens antenneindgang 
og moduleret plus minus 15 kHz vil lyde fint 
og roligt i højttaleren. (Forsåvidt naturligvis 
at converter og UKW er i god stand). AM sig
naler kan også modtages godt forståeligt på 
denne opstilling, blot må man her ligesom ved 
modtagning af FM signaler på en AM mod

tager forstemme stationen man onsker at 
høre lidt. Forstemningen, der er nødvendig. vil 
være jo større, jo kraftigere stationen er. Der 
er intet i vejen for fra UKW’en samtidig at 
føde en AM og en FM detektor. FM detektoren 
er den her beskrevne opstilling, medens AM 
detektoren kan bestå af endnu en modtager 
(som allerede mange bruger det), der afstem
mes til 3 MHz. Man kan så ved simpelthen at 
skifte højttaler eller hele LF forstærkeren om 
mellem de to opstillinger skifte mellem FM og 
AM modtagning på en bekvem måde. Derved 
bliver man også i stand til at drage værdifulde 
sammenligninger mellem de to systemer, og 
man vil i alle tilfælde hurtigt komme til det 
resultat, at FM skal modtages på en FM mod
tager og AM på en AM modtager for at kom
me til sin ret. Om man så kan komme til at 
foretage en direkte sammenligning mellem de 
to systemers fordele og mangler afhænger af 
om man kan træffe en station, der er i stand 
til at skifte sin modulation fra FM til AM og 
omvendt under passende kontrol af den ud
sendte bærebølges styrke, og „modulations- 
graden“ for de to systemer.

Da som omtalt den viste diskriminatortrafo 
ikke kan købes i handelen, og man derfor er 
henvist til at fremstille den selv, er et par ord 
om dens opbygning på sin plads.

Figur 1 viser den elektriske opbygning. 
Transformatoren består af to kredse: Ll/Cl 
og L2./C2, der er koblet såvel induktivt som 
kapacitivt sammen. (Bemærk: C3 er i dia
grammerne figur 2 og 3 fejlagtig angivet til 
500 pF, en bedre værdi er 25 pF.)

Kredsene skal hver for sig have resonans 
på mellemfrekvensen, her altså ca. 3 MHz. 
Spolen L2 har udtag nøjagtig på midten (og 
bemærk, at det der tæller er det elektriske 
midtpunkt, hvis det skal være helt korrekt). 
Koblingen mellem spolerne er hårdere end i 
en almindelig MF transformator og bør være i 
det mindste semivariabel, således at den bed
ste kobling kan indstilles. Der henvises her til 
OZ7MP’s udmærkede artikel om NFM i et tid
ligere nummer af OZ, blot må det bemærkes, 
at trafoen her skal være beregnet for et fre
kvenssving på ca. plus minus 15 kHz.

Det nemmeste vil sikkert være at LI og L2 
er lige store, selv om man herved ikke får den 
optimale virkning frem. Ligeledes skal der, 
hvis det skal være helt rigtigt, være et be
stemt forhold mellem de to kredses Q, men det 
er tvivlsomt, om det kan betale sig i praksis at 
bekymre sig for meget om disse ting.

Modeltrafoen er opbygget på den måde, at 
primæren er opdelt i to lige store dele, der
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Gitterspændingsmoflulation — og en ensretter.
Af OZ7DR. H. Bram Hansen.

Det er desværre en kendsgerning at kun 
få af de stationer, som høres med telefoni på 
båndene, har en modulation som kan kaldes 
blot nogenlunde fri for forvrængning. År
sagerne til dette beklagelige faktum er ikke 
mange, og de er i almindelighed lette at fjer
ne. Den mest almindelige er vel nok de usta
bile PA-trin, en direkte følge af de mange 
807’er, 1825’er og UBL 21’er, som er kommet 
i gang efter krigen på grund af deres billig
hed. Disse rørtyper — tetroderne — kan 
bringes til at arbejde stabilt, når man ud
viser en passende omhu ved konstruktionen 
af PA-trinet. Denne omhu udvises kun i de 
færreste tilfælde udfra den gældende opfat
telse: „Det er jo en tetrode, og den går jo 
uden stabilisering". Det kan den som sagt 
også, men man bør i alt fald undersøge om 
den gør det, og hvis den ikke gør det, bør 
man som en god amatør ikke gå i luften igen 
før den er stabil. I bedste fald lyder det for
færdeligt, i værste fald forvolder man alvor
lige forstyrrelser, og det gælder enten man 
bruger anode-, skærmgitter- eller gittermo
dulation. Ydermere er det meget let at kon
trollere stabiliteten i sit PA-trin. Fremgangs
måden er denne:
1. Tag styringen fra PA-trinet, f. eks. ved 

at fjerne det foregående driverrør.
2. Sæt så megen negativ gitterspænding på 

PA-trinet, at der går normal anodestrøm, 
d. v. s. den anodestrøm som rørfabrikan
ten opgiver som normal ved klasse A for
stærkning ved den anvendte anodespæn
ding.

3. Tag antennen og eventuelle antenne
afstemningsled væk fra senderen.

ligger på hver sin side af sekundærviklingen, 
således at ensartet kobling til de to halvdele 
lettere sikres. Det kan være af interesse at 
eksperimentere med LC forholdet i de to 
kredse, dersom man ønsker de bedste mulig
heder udnyttet. Diagrammet figur 3 viser en 
opstilling, hvor den beskrevne enhed er sam
menbygget med lavfrekvensforstærker og 
ensretter, der er beregnet til også at forsyne 
såvel UKW som converter med de nødven
dige driftsspændinger.

4. Drej afstemningskondensatoren i gitter- 
kredsen og i anodekredsen ind og ud.

Ligemeget hvordan de to kondensatorer 
står, må PA-trinet ikke gå i selvsving.  Ano
destrømmen skal være konstant, og gitter- 
strømmen skal være nul.

Kan dette ikke lade sig gøre, er PA-trinet 
ikke stabilt, og det skal bringes i orden inden 
stationen går i luften igen. Alle amatører bør 
foretage denne prøve, og mange vil sikkert 
blive forbavsede. Lad være med at trøste 
Dem selv med at med tilstrækkelig stor git
terforspænding og tæt antennekobling er 
PA-trinet stabilt. Det er kun at narre sig selv, 
det er kun dæmpet. Ved modulation eller 
nøgling kommer ustabiliteten frem og dermed 
også den dårlige kvalitet. Ret det hellere med 
det samme og nyd så de fine rapporter.

Jeg vil anslå ca. 1/3 af de på 80 meter ar
bejdende OZ-stationer til at være ustabile, 
og da en så stor brøkdel må skyldes mang
lende oplysning fremkommer denne artikel 
som en hjælp til „de ustabile".

Når man som nævnt under punkt 2 skal 
indstille gitterforspændingen, er det en stor 
behagelighed at kunne variere gitterspæn
dingen konstinuerligt. Det kan meget let lade 
sig gøre med en gitterspændingsensretter 
som vist på diagrammet i fig. 1.

Det er i princippet en ganske almindelig 
dobbeltensretter, som er stabiliseret med en 
STV 280/40. Hvis lysnettet i sig selv er meget, 
stabilt kan dette rør og modstanden på 5 
kOhm undværes. Derefter følger regulerings
røret, som er en triode, der skal kunne tage 
en strøm på 15—20 mA. I opstillingen er der 
anvendt en triodeforbundet udgangspentode. 
Glødeviklingen til dette rør må ikke være 
stelforbundet. Ved at dreje på potentiometret 
P 1 kan spændingen over klemmerne 1—2 
varieres fra ca. - 15 til - 250 volt, når man 
anvender stabilovoltrøret STV 280/40. An
vender man ikke dette rør og modstanden på
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5 kOhm kan spændingen varieres fra - 25 
til - 400 volt blot ved at dreje på potentio
metret. Strømmen gennem den triodefor- 
bundne pentode varierer fra 1,5 til 15 mA. 
Det er således meget let at regulere gitter- 
forspændingen til den rigtige værdi, og yder
mere har denne ensretter den fordel, at den 
indre modstand er meget lav, hvilket er en 
betingelse, når den skal anvendes til gitter
spændingsmodulation. Tidligere har man op
nået dette ved at anvende bleedere med lav 
modstand, men derved bliver strømmen gen
nem bleederen meget stor, og der udvikles 
en masse unødvendig varme og forbruget fra 
nettet bliver meget stort. Denne ensretter 
bruger kun 15—25 watt. Der er anvendt al
mindelige modtagerdele til opbygningen, og 
ved et af mine besøg hos OZ8AZ fandt jeg 
alt, hvad jeg skulle bruge og resultatet ses 
af fig. 2. Som det vil ses har jeg endda byg
get to forskellige typer, en lille og en stor 
model, og de virker begge ganske fortrinligt, 
hvad de amatører, der har hørt OZ7DR i den 
sidste månedstid, kan bevidne.

Fig. 2

Anledningen til at jeg gik i gang med den
ne opgave var, at jeg gerne ville køre med 
gitterspændingsmodulation på 10, 20, 40 og 
80 meter, og da den rigtige gitterforspænding 
er meget vigtig ved denne modulationsart, 
ville jeg gerne have den konstinuerlig vari
abel og med lav indre modstand.

Måske er det her på sin plads at nævne 
lidt om, hvordan man får gitterspændings
modulation til at virke som det skal. De fleste 
tyske og mange af de allierede rør er jo kon
strueret til denne modulationsart, og den 
kræver som bekendt ingen store modulatorer 
og transformatorer. Med 1 watt fra modula
toren kan man modulere 50 til 100 watt input.

For at kunne indstille PA-trinet korrekt til 
gitterspændingsmodulation, er det nødven

digt at have et drejespoleinstrument i anode
ledningen og et i gitterledningen som vist på 
fig. 3.

Fremgangsmåden er da følgende:
Undersøg først og fremmest om PA-trinet 

er stabilt, som omtalt i begyndelsen af denne 
artikel, og gå så ikke videre med det føl
gende, før det er helt stabilt! Sæt antennnen 
(den kunstige!) på, reguler gitterforspændin
gen til den størst mulige værdi — negative 
altså — og sæt så anodespænding og HF- 
drive på. Reducer så gitterforspændingen til 
der går normal anodestrøm, luk op for modu
latoren og moduler 50—80 %. Hvis anode
strømmen falder under modulationen, er der 
for lidt gitterforspænding og den må forøges, 
hvis strømmen stiger, er der for meget gitter
forspænding, og den må formindskes til vi
seren paa instrumentet står stille. Lykkes det 
ikke at få viseren i ro, er senderen over
moduleret, og der må drejes ned for modu
lationen til viseren kan bringes til at stå stille 
under modulationen.

Når dette punkt er fundet, er det sand
synligt at input enten er for lille eller for 
stort. Så må antennekoblingen ændres til det 
rette input opnås. Det bedste resultat opnås 
som regel med en ret tæt antennekobling og 
en gitterstrøm der ikke er over ½ mA. Når 
alt er i orden, skiftes til den normale an
tenne. Det betaler sig at bruge de minutter, 
det tager at følge denne fremgangsmåde. Det 
varer ikke længere end en almindelig kort 
QSO, og resultatet bliver en fin rapport i 
næste QSO, hvis blot modulatoren er i orden. 
Pas på, at der ikke kan komme HF ind i den 
gennem mikrofonledningen eller tilbage gen
nem modulationstransformatoren T1. Denne 
transformator kan passende være en højt
talertransformator med en impedans på 7— 
10.000 Ohm på den ene og 5 Ohm på den an
den side. 5 Ohms siden forbindes til 5 Ohms 
udgangen på modulatoren, og 10.000 Ohms 
siden shuntes med en 10.000 Ohms modstand 
(2 Watt) og forbindes som vist på diagram
met fig. 3.
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Den rigtige opbygning med 807 og et PA-trin.
Af OZ5KN, K. Normann.

I fortsættelse af OZ7BG’s artikel i decem
ber OZ vil jeg her bringe en oversættelse af 
en artikel bragt i rørfabriken R. C. A.’s blad 
„Ham Tips“ for maj-juni 1947 og skrevet af 
W2FVW. Den omhandler en meget omhygge
lig beskrivelse af de problemer, der opstår 
ved brugen af 807, såsom stabilisering, para
sitsvingninger o. s. v., samt en kortfattet men 
udførlig anvisning på den rigtige konstruk
tion af et effektivt PA-trin med ovennævnte 
rør. Det bliver kun afsnittet om konstruk
tionen, jeg vil bringe, idet 7 BG’s oversættel
se om parasitsvingninger indeholder langt 
mere af værdi end „Ham Tips“.

150 watts input til et CW-PA-trin med en 
anodespænding på kun 750 volt! Dækker alle 
bånd fra 3—30 MHz med udskiftelige spoler! 
Fuldstændigt fri for parasitter, uden neutra
lisering! Og mindre end 2 watt gitterstyring, 
som nemt opnås med f. eks. en 6V6 dobler! 
Alt dette kan med lethed opnås med 807 i 
push-pull.

Fig. 1 a viser den hyppigst anvendte men 
fejlagtige anbringelse af 807’s. Intet under, 
at den forårsager så mange vanskeligheder, 
når man bemærker og forstår de 3 vigtigste 
tilbagekoblingsveje. Som pilene viser består 
der direkte elektrostatisk kobling mellem git
ter- og anodekredse, (1) fra anodekredsspo- 
len til gitterledningerne indvendigt i rørene, 
(2) fra anoderne til gitterkredsspolen, (3) 
fra anodeafstemningskondensatoren til git
terafstemningskondensatoren. De punkterede 
linier viser afskærmningen, som er nødven
dig for at borteliminere følgerne af disse 
snyltekoblinger.

Det er naturligvis en fordel at have adgang 
til en modulationsindikator eller et modula
tionsmeter ved indstillingen af modulationen, 
men det er ingen nødvendighed. Når instru
mentet — det s k a l  være et drejespoleinstru- 
ment — i anodeledningen blot står stille 
under modulationen, er der ikke overmodu
lation på senderen, og når modulatoren er i 
orden, vil udsendelsens kvalitet ganske af sig 
selv være på højde med mikrofonkvaliteten.

Til slut skal jeg lige til dem, der kører med 
CW og anodemodulation bemærke, at den 
omtalte ensretter også er velegnet til at ind
regulere PA-trinets input. løvrigt kan den 
naturligvis også anvendes som strømforsy
ning til en modtager eller frekvensmåler. I 
så fald skal man ikke anvende den regu
lerede spænding over den triodeforbundne 
pentode, men udtage spændingen over poten
tiometret P1. OZ7DR.

Fig 1 b viser en mere hensigtsmæssig og 
derfor foretrukket opbygning. Da rørene er 
anbragt horisontalt, „torpedofacon“, er de 
meget mere stabile end de ville være i et sæd
vanligt arrangement, alene på grund af, at 
kredsene nu er „usynlige" for hinanden. Rør
soklerne er monteret gennem en metalplade, 
der fungerer som skærm for elektrostatiske 
og elektromagnetiske kræfter oven over 
chassiset. Anodespolen er monteret som vist 
i ret vinkel på gitterspolen. En afskærmning 
af selve rørene er unødvendig.

Under chassiset er drejekondensatorerne 
monteret med deres r o t o r e r  v e n d e n d e  
m o d  h i n a n d e n .  Dette arrangement plus 
den store afstand sørger sædvanligvis for til
strækkelig isolation mellem gitter og anode
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kreds. For at opnå yderligere isolation kan 
man i mellemrummet mellem drejekonden 
satorerne, vist med punkteret linie, anbringe 
en skærm, en transformator, en blokkonden
sator eller et hvilket som helst andet „me
tallegeme", hvorved eventuelle rester af ten
dens til tilbagekobling reduceres til et abso
lut minimum.

Fotografiet og diagrammet viser, hvorledes 
et par 807 kan bruges i praksis i et 150 watt 
P. A-trin. Opstillingen arbejder på alle bånd 
fra 10—80 meter med hjemmeviklede, ud
skiftelige spoler. Man ser arrangementet med 
meter-omskifteren, hvor der i den ene stil
ling males gitterstrøm, i den anden katode
strøm.

Man lægger mærke til, at der foruden „tor
pedoophængningen" er taget alle mulige 
forholdsregler mod parasitter.

Egne kommentarer:
Jeg har selv kørt med et PA-trin nøjagtigt 

som det ovenstående. Resultatet blev efter en 
del langvarige eksperimenter meget, meget 
fint. Men så gik det som det så ofte går, man 
vil prøve noget nyt, og de 2 stk. 807 blev er
stattet af 2 stk. 811, der med nødvendig for
andring blev anbragt i de samme huller, 
hvor 807 havde deres plads. Jeg bibeholdt

Stykliste.
R1 5000 Ω ½ watt kulstofmodstand
R2 Hjemmeviklet shunt til meteret
R3, R7 50 Ω eller mindre ½watt

kulstof
R4 10.000 til 0,1 MΩ 1 watt kulstof

(se tekst).
R5, R6 25 Ω ell. mindre ½ watt kulstof
R8 200 Ω, 10 watt trådviklet
R9 Shunt passende til meteret
R10, R11 2 stk. 6000 Ω 10 watt trådvik-

viklede i serie
Cl 2x100 pF variabel
C2 500 pF glimmer
C3, C4, C5 2000 pF glimmer
C6 2x100 pF variable med stor

pladeafstand.
RFC 2 mHy HF-drossel.

PRÆMIE KONKURRENCEN !

Pa grund af overvældende tilslutning har det væ
ret nødvendigt at forlænge afleveringsfristen for 
den i OZ for marts maned (side 56) startede præ
miekonkurrence til den 30. april! — „Losninger", 
der er mig i hænde senest den dag, kommer med
i lodtrækningen, der finder sted på EDR’s formands
møde, der afholdes i Odense den 6. maj.

73 OZ3FL

altså stadig ..torpedoopbygningen", og jeg 
tror, at denne måde at opbygge et P. A.-trin 
på er den eneste rigtige, hvilket resultatet 
med 811’s også viser.

En ting. jeg lagde mærke til under mine 
eksperimenter, var, at modstanden R4 i dia
grammet var meget nødvendig. Jeg fandt 
storreisen 10000 Ω bedst. Den dæmper natur
ligvis gitterkredsen noget og der skal en 
smule større styring til. men det opvejes ri
gelig. af de i stabilitet, der opnås. Hosstående 
findes stykliste med værdier til konstruk
tionen.
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Sommerlejren 1951.

Sommerlejrudvalget har igen været ved 
sommerlejren. Der er mange ting, der skal 
ordnes. For hver gang vi kommer der, glæder 
vi os til at byde vore amatører med familie 
velkommen i dagene 8.—22. juli. Der er ingen 
tvivl om, at det må blive en dejlig lejr med 
den pragtfulde beliggenhed. Lejren er godt 
skærmet mod vejr og vind, på to sider endda 
af blomstrende rosenbede, lige ved vandet 
efter få skridt. Spisestedet også kun få skridt. 
Jo, det må bestemt blive godt.

Vi håber da, at også De gør noget ved det, 
ob? De har da forhåbentlig allerede sikret 
Dem ferie i tiden 8.—22. juli for et dejligt 
ophold i EDR’s sommerlejr. Lejren ligger som 
tidligere fortalt ved „Strandhotellet", kun 2 
km fra Korsør station ud mod revet. Der vil 
naturligvis blive vejviserskilte, og i sommer
tiden går der bus lige til døren. Badestran
den er pragtfuld, fint sand og fin udsigt. Be
spisningen har vi lagt an på skal være abso
lut første klasses. De tider, da vore XYL’s 
og YL’s måtte skære smørrebrød og vaske 
op, er forbi. De skal da også have ferie. Be
spisningen koster i pension kun kr. 9,00 pr. 
dag excl. betjening. Den omfatter morgen
kaffe complet, i tiden 7,30 til 9,00. Der er 
frokost kl. 11,30 og her serveres det store 
kolde bord med varm og lune retter samt 
kaffe. Aftensmaden serveres kl. 17,30 og be
står af middag 2 retter. Som sagt alt dette for 
kun 9,00 kr., og hver gæst skal blive mere 
end mæt. For børn under 12 år betales kr. 
4,50 pr. dag og for børn under 3 år kr. 3,00 
pr. dag. Derudover betales kun 0,75 kr. daglig 
i lejrpenge for voksne, og for børnene betales 
intet. Det må da siges at være godt og billigt, 
ikke?

Naturligvis skal vi have en god sender
station i lejren, og OZ2ED arbejder allerede 
energisk med sin sædvanlige omhu og energi 
på at gøre den virkelig fb. 2 store antenne
master med en midtpunktfødet zepp bliver 
sikkert lejrens vartegn. Og foruden alle de 
sædvanlige gode gamle sommerlejrfornøjel
ser bliver der forskellige arrangementer. Der 
bliver en stor rævejagt, besøg på en moderne 
Storebælts-færge, besøg pa vikingebyen Trel
leborg, og vi prøver, om vi kan få arrangeret

et besøg på Korsør glasværk. For damerne og 
naturligvis også alle andre interesserede er 
der 20 minigolfbaner, som man kan more sig 
på, dog mod en lille betaling. Jo, der vil blive 
mange overraskelser, som vi glæder os til at 
vise vore amatørvenner med familie.

Der er allerede anmeldt nogle udenlandske 
gæster til lejren, og det er heller ikke for 
tidligt, hvis De, ob, sender mig et par ord 
så snart som muligt med ankomstdato og del
tagerantal. Det er af stor betydning for os at 
kunne disponere lidt i forvejen med forskel
lige ting, og hvis De allerede nu har besluttet 
Dem til at være i lejren i Deres ferie, for
håbentlig alle 14 dage, send mig så allerede 
nu besked om det. Vi lover at tage godt imod 
Dem.

De har sikkert selv telt med, vi sørger for 
belysningen i teltet. Har De intet telt og kan 
De ikke være hos en kammerat, er der mu
lighed for at leje nogle enkelte værelser på 
hotellet. Vi kan disponere over 15 senge. Pri
sen pr. nat er kun kr. 4,00. Også om dette 
vil vi gerne have besked snarest, Ob.

Og så har De sikkert allerede nu læst om 
vort lotteri til fordel for lejren. Der er meget 
fine gevinster til en værdi af ialt 940 kroner. 
De kan vinde een eller flere af disse gevin
ster for fra 1,00 krone og opefter. Ikke alene 
er der chance for at vinde, men De støtter 
også EDR, idet overskuddet helt og aldeles 
ubeskåret går til fordel for lejren. De må 
gerne købe mange sedler, sålænge vi har 
nogen, og De kan også glæde familie og ven
ner med nogle. Sedlerne kan købes gennem 
den lokale afdelingsformand eller hos under
tegnede eller De kan sende frimærker til mig 
for det antal sedler, De ønsker, samt natur
ligvis frankeret svarkuvert. Lodtrækningen 
finder sted den 3. juli.

Vi vil ikke afsløre mere i dag, kun håbe, 
at De vil tage godt imod vore planer og lod
sedler. Og så håber vi, at De sørger for at 
få Deres ferie i tiden 8.—22. juli for et besøg 
i sommerlejren ved Korsør. Send mig blot 
snarest meddelelse om deltagelsen, så vi kan 
reservere en god plads i lejrgaden til Dem.

Vy 73s 
Paul Heinemann, OZ4H.
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DX-jægeren ved OZ7BG

ARRL’s DX-contest oplevede i år den hidtil stør
ste fiasko i sin efterhånden lange historie. Forhol
dene for W/VE var så elendige, at de fleste gav 
op og gik i seng i stedet for. For at ærgre os yder
ligere viste 14 mc. sig fra sin allerbedste side man
dag og tirsdag efter den sidste cw-periode, og W- 
stationerne brasede igennem med s9 + .

Som nr. 1 har vi OZ4KT. Knud kører udelukken
de 7 mc cw og ofrede sin nattesøvn på VK4XP 
7025 (1900 DNT), UA9KEA 7027, ZL2IQ 7020, UF6PA 
7023 og HK5CR, der gerne vil have QSO med OZ. 
ZL21Q høres næsten hver morgen, så hvis der er 
nogen, der mangler ham for WAC på 7, er chancen 
der nu!

Vores eneste 28 mc rapport kommer fra OZ5BW, 
der neglede VS9AA 28350, VK9GW 28300, ZS9F 
28400 og UD6AH 14250. 5BW mangler nu kun 1 QSL 
for fone DXCC!

OZ3Y har på 20 m fone sludret med MI3ZX, 
VT1AB, EQ3FM. samt en gammel personlig bekendt 
PY2JU, John var her i Danmark sidste sommer og 
har mange OZ-venner. Det ovenstående var mellem 
14300 og 14350.

OZ7SM har sparet på krudtet, og det er kun ble
vet til YV5AB 14360, KR6’s FO 14250, FA 14200, 
DU1AP 14220, VS2CY 14150 og KG4AU 14295. 5XY 
har gjort et forgæves forsøg på at omvende Herb 
til CW, men det ser jo ikke ud til, at det er nød
vendigt for ham.

OZ4RJ har på 14 mc fone fået VS7GD, CS3AB, 
YV5AB, CT3MB og EA8BC. 4RJ klager over dårlige 
antenneforhold og fortæller samtidig, at han sagtens 
kan få en halv kilometer long-wire antenne op! Du 
skulle prøve at lave DX fra en grund, der er 25x25 
meter, 4RJ.

OZ7BA synes alligevel ikke, at den hjemlige kulde 
var så slem, da han fik QSO med VE8MA, der for
talte, at de havde -4- 40° celsius. Brrrrr.

OZ3PO har mellem 14080 og 14100 haft EK1DD, 
ZS3R og KR6FG, som har en broder i København. 
3PO o. a. efterlyser en liste med de til DXCC gæl
dende lande. Jeg er bange for, at en sådan vil 
sprænge rammerne for DX-jægeren, men i den nye 
QTH-liste, der forhåbentlig snart viser sig, kommer 
der en, der egner sig bedre til optælling og også 
er mere korrekt end den gamle, som desværre er 
behæftet med alvorlige fejl.

OZ7BG var i „slåssemål“ med W’erne om KZ5DC 
14079, VP3FD 14119, ZS2MI (Marion Island, særskilt 
laud!) 14050, VP4TAB 14055, SU’s 1AD 14101, 6XN 
14037, VQ8CB (Chagos) 14018, KV4AU 14048, FP8AW 
14017, HS1VR 14062, FR7ZA xtal 14020, VS6BA 14056, 
PZ1QM 14000. Og på 3,5 mc ZD4AB 3502 og FA8IH 
3505.

FP8AW betjenes af ex-HB9AW og er meget aktiv. 
FR7ZA er ok. Det er ex-F3RR, der sidder dernede, 
og hans QTH findes nedenfor. CM9AA vil muligvis 
komme i luften fra FG8. PX og 3A2 i april. VR6AB 
er en pirat, ifølge VR6AC, og til samme kategori 
hører ZD2LO. Alle licenserede ZD2’s har trebog- 
stavsealls undtagen ZD2S og ZD2G. ST2TC er vendt 
tilbage fra et kortere ophold i ZC4. ARRL fastslår, 
at LU og CE stationer, som kører fra områder, der 
ellers omfattes af VP8, IKKE tæller til DXCC, da

dette ville være i modstrid med regel 7 i DXCC 
Hvis I hører et kaldesignal som VQ2E og VS9E, 
skal I ikke lade dem løbe som pirater, da de er 
helt ok.

QTH's:
EQ3FM APO 205. c o PM. NY. NY. USA 
FP8AW QSL via ARRL.
FR7ZA Louis Ferrier. Box 330, St. Denis, Reunion

Island.
HS1VR Army Signal Corps, Bangkok. Siam. 
KG4AU Navy 115. Box 63. c o Post Office, NY.

NY. USA.
MI3ZX Radio Marina, Asmara. Eritrea.
VP3FD c/o International Aeradio, Atkinson

Field. Br. Guiana. 
ZS2MI Box 92, Pretoria, South Africa.
9S4 via 9S4AX. Alfred Woerner, Saarstrasse 9,

Saarbriicken.

Dette er manden og stationen, der laver den støj,  
der hedder VK2DG. Keith kører med PP 807 150  
watts på alle bånd og har en meget f in antenne-  

farm, med 8JK beams etc.

Jeg havde tænke mig hver måned at bringe et 
billede af en sjælden DX, eller en velkendt DX- 
jæger, så hvis nogen af læserne ligger inde med 
billedstof af denne art, vil det være meget velkom
ment. Billederne bliver naturligvis returneret i 
uskadt stand efter brugen!

Lande og zoner.

Call
Lande /oner

wrkd. bekr. wrkd. bekr.

OZ7CC 170 140 39 39
OZ7EU 175 155 39 39
OZ7G 158 114 38 38
OZ1W 151 122 39 39
OZ3Y 151 119 39 39
OZ2NU 149 108 36 32
OZ7UG 149 87 37 35
OZ7SS 139
OZ7SN 123 108 38

OZ5BW * 112 99 36 34
OZ7SM * 109 88 36 31
OZ5XY 103 83
OZ2N 103 36
OZ8U 92 75
OZ4KX 90 34
OZ3PO 63 50 25 21

OZ9O 58 18
OZ7HT 50 17

*) Kun fone.
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Fra Testudvalget.
I tilslutning til offentliggørelsen af denne skrivelse 

bringer vi så nedenstående årets foreløbige termins
liste.

Testudvalget skal forsøge på i den udstrækning, 
det er muligt, efterhånden at bringe bestemmelserne 
for de enkelte tester, her ikke mindst VHF-testerne. 
hvor vore hjemlige pionerer på sådanne dage har de 
bedste chancer for opnåelse af de helt store resul
tater. Foreløbigt bringer vi her reglerne for den 
ovenfor nævnte

OZ-contest 1951.
Testudvalget indbyder herved paa landsforenin

gens vegne medlemmerne til deltagelse i den første 
OZ-contest,  der afholdes fra onsdag den 2. maj kl. 20 
til torsdag den 3. maj kl. 24 D. N. T. (Kr. himmel
fartsdag) efter følgende regler:
1. De almindeligt gældende regler for anvendelse af 

amatørstation skal overholdes, derunder også fre
kvensbånd og input-grænser. (50 og 100 w for 
henholdsvis fone og cw).

2. Der må under hele testperioden kun haves 1 QSO 
på hvert bånd med samme station.
Testen omfatter kun OZ-stationer, der er med
lemmer af EDR.

3. Der benyttes en 4-cifret talkode, hvoraf de to før
ste angiver QSO-nr. og de to sidste ordinær rap
port. Hver rigtig overført gruppe giver 1 point, 
en komplet QSO altså 2 points til hver af de to 
parter.

4. Desuden tillægges 1 point for hver påbegyndt 35 
km mellem stationerne.

5. Det samlede pointstal multipliceres med antallet 
af forskellige stationer, der har været kontakt 
med.

6. Fone og telegrafi kan anvendes efter behag, men 
kun en fælles udregning. Kun points, der er be
kræftede af modsvarende logs, medregnes.

7. Logs skal indeholde rubrikker for: Tid, call, af
sendt kode, modtaget kode, QSO points, distance 
points, samlet points samt tom rubrik til brug for 
testudvalget.
Desuden skal loggen foroven angive den pågæl
dende stations call, QTH og input, dette sidste 
nøjagtigt anført af hensyn til visse beregninger, 
T. U. vil foretage.

Arrangør: Dato: Konkurrence--art:
E. D. R. 2. og 3. maj 1951 OZ-contest.

(Se nærmere regler i dette nr.)
R. S. G. B. 19. og 20. maj 1951 144 mc/-contest.
R. S. G. B. 2. og 3. juni 1951 National Field dag.
u. S. K. A. 2. og 3. juni 1951 National Field dag.
E. D. R. 2. og 3. juni 1951 National Field dag.
R. S. G. B. 17. og 18. juni 1951 420 mc/s test.
R. S. G. B. 8. juli 1951 144 mc/s Field dag.

6—10 C. E. T.u. s. K. A. 22. juli 1951 N. M. D. 3,5 mc/s kl.
144 mc/s kl. 11—15 C. E. T.

E. D. R. 18. og 19. august 1951 V. H. F. dag.
R. S. G. B. 9. september 1951 Low Power Field Day. 3,5 mc/s.
R. s. G. B. 6. og 7. oktober 1951 QRP-contest. 3,5 mc/s (5 w. MaxK
E. D. R. Oktober 1951 Marathontest.
U. S. K. A. 13. og 14. oktober 1951 V. H. F. 17,00—23,00

11,00—15,00
R. S. G. B. 1. og 2. december 1951 Europæisk DX-contest (CW).

R. S. G. B. 8. og 9. december 1951 Europæisk DX-contest (Fone)
U. S. K. A. 16. december 1951 Juletest (Fone) kl. 6,00—12,00.
U. S. K. A. 23. december 1951 Juletest (CW) kl. 6,00—12,00.
E. D. R. 26. december 1951 Juletest. (Efter nye regler).

Tester, der kommer.
For at opdele arbejdet indenfor IARU blev  

det på konferencen i  Paris sidste år vedtaget  
forsøgsvis at oprette et  bureau for region 1.

RSGB påtog sig den foreløbige ledelse af  
dette bureau, og vi har i  den anledning mod
taget nedenstående:

London, February 8.th. 1951. 
Til: Contest-Managers i IARU's medlemsorg. i

region I.
Fra: Radio Society of Great Britain.
Dr. Om.

Contests.
På IARU's kongres, afholdt i Paris i maj 1950, blev 

det foreslået, at der skulle oprettes et bureau for 
region I.

RSGB's delegerede tilbød, under forudsætning af 
godkendelse fra RSGB's ledelse, at etablere og drive 
et sådant bureau i en foreløbig periode af et år. 
Dette tilbud blev senere anerkendt af RSGB’s le
delse, og nu foreligger forslaget til en speciel IARU- 
terminsliste (Europæiske contest-terminer. — O. a.). 
Indtil afstemningen over denne terminsliste forelig
ger, kan region I bureauet ikke officielt fungere.

Under denne foreløbige periode har RSGB imid
lertid modtaget informationer fra en række euro
pæiske medlemsorganisationer over deres contest- 
programmer for 1951, og vi er af den overbevisning, 
at viderebringeisen af disse informationer maa 
hjælpe andre organisationer til at undgaa terminer, 
der allerede er lagt beslag paa, eller ogsaa mulig
gøre internationalt samarbejde under visse af disse 
contester. Vi benytter denne lejlighed til at be
kræfte, at den europæiske DX-contest vil blive gen
nemført med RSGB som arrangør i anledning af 
„Festival of Britain“. Datoerne, der foreløbig er 
valgte, er:

CW: 1. og 2. december 1951.
Fone: 8. og 9. december 1951.

Vær så venlig at lade os vide, så snart som muligt, 
hvorvidt disse arrangementer kan godkendes af De
res organisation.

Med højagtelse John Clarricoats, 
generalsekretær.
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Logs skal være testudvalget i hænde senest den 
23. april 1951 og sendes til OZ2NU, Borge Peter
sen, Himmerlandsgade 1\ Aalborg.
Resultatet bekendtgores i maj nr. af ..OZ”.

Samtidigt udskrives en test for vore lytter-ama
tører, der indenfor den ovennævnte testperiode skal 
forsøge at aflytte flest mulige test-QSO’er. Log ind
sendes herover indeholdende:

De to stationers calls, tid. afgivne koder.
Points tildeles som ovenfor under punkterne 3 

og 5.
Frist for indsendelse af logs som under punkt 7.
Testudvalget ønsker såvel sender- som lytter

amatører en god test.
Testudvalget OZ2NU

*

System i rævejagterne.
Nej, det er ikke nogen kritik, der følger her. Vel 

står der noget om „system" i overskriften, men det 
har ingen reformerende mening. Der tænkes her 
ikke på at pille ved de enkelte arrangørers specielle 
form for at hygge om jagterne, men kun på at 
trække visse retningslinier op, således at der kan 
skabes grundlag for en sammenligning mellem jag
terne rundt omkring i landet. Sagen stiller sig såle
des, at der for øjeblikket foreligger forslag fra hen
holdsvis Svendborg og Aalborg afdelingerne om ret
ningslinier for afholdelsen af en serie af jagter, der 
årligt skulle afsluttes med kåringen af en „Lands- 
rævejagt-mester" eller en anden tilsvarende titel. 
Forslagene dækker hinanden på de fleste punkter, 
men der er enkelte paragraffer, der skal omredigeres 
for at dække hinanden, og når det er sket, vil det 
endelige forslag blive forelagt HB til bedømmelse og

afgørelse. Imidlertid vil en sådan rævejagtsform 
først kunne gennemføres fra næste år. da flere afde
linger allerede har tilrettelagt dere? program for i 
ar. men der vil da også på den måde blive lejlighed 
til at drøfte spørgsmålet med de andre afdelinger, 
der har været aktive på rævejagt-området, og hore 
deres mening om sagen. Det skal kun nævnes her. 
såfremt, der et eller andet sted i landet findes nogen, 
der ønsker at give sit besyv med i sagen, så mod
tages dette, hvad enten det er for eller imod. med 
interesse af testudvalget. Breve i denne sag sendes 
til OZ2NU.

Forudsigelser.
Forholdene i maj er ved at være sommer

forhold d. v. s. de forandringer, som sker i 
døgnets løb, er temmelig små og foregår 
jævnt i modsætning til de typiske vinterfor
hold, hvor maximalfrekvensen i løbet af en 
time kan variere op til 20 Mhz.

Det at variationerne nu foregår jævnt og 
er små medfører desværre, at forudsigelserne 
ikke kan regnes at være helt pålidelige som 
om vinteren, fordi små variationer, som ikke 
kan forudberegnes, får større indflydelse.

Om forholdene i maj kan man iøvrigt sige, 
at 10 m båndet vil være meget dårligt, hvor
imod 20 m båndet skulle være fb til dx ar
bejde hele døgnet rundt og med lidt held 
skulle det også være muligt at lave et par 
dx’er på 7 Mhz, bedst om morgenen.

MAJ 1951

Rute Afst.
j

Pejling
|

28 MIIz 14 MHz 7 MHz

Call Mm Grader 
fra nord DNT DNT DNT

W2 6 295 — 1030-0200 
og (0200—1030) Hele døgnet

W6 8.5 .320 — 1400—0700 
og (0700—1400)

YV 8,5 265 — 0700—0500 
og (0500-0700)

CP 11 250 — 0000 — 2400 »

* SU 3.2 144 0400-0200 
og (0200-0400)

»

zs 9 170 0000 — 2400 »

vu 7 102 — 0000—2400

VK6 13,5 90 — 0730-1300 og (2300-0100) 
og (2300—2000)

\>

J.UAo 8 40 — 0100 — 1800 og 2200 
og (1800—0100)

»

ZI. 18 48 — 2000-0800 
og (1200 — 1400)

y>

ZL 22 228 — 0200 -1500 
og (2300-0200)

»

OX         3,2 315 — 1000 — 2400 
og (0000-0400)
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QSL-centralen
Som tidligere meddelt vil der fra 1. april 

for amatører, der får QSL tilsendt direkte 
fra centralen mod betaling, og kun for disse 
amatører, blive lavet en ny ordning med hen
syn til betalingsmåden. Man skal herefter 
ikke som tidligere indbetale forskellige be
løb. Efter den nye ordning indbetaler amatø
rer, der vil have deres kort tilsendt direkte 
til egen QTH fra centralen kr. 3,00. Indbe
talingen foregår som sædvanligt til QSL-cen- 
tralens girokonto 239 34, Vanløse Allé 100, 
Vanløse. Kassereren skriver på foreningens 
adressemaskine kuverter, der svarer til dette 
beløb og sender disse til centralen. Når sidste 
kuvert er nået, vedlægges automatisk et gi
rokort og amatøren indbetaler derefter igen 
kr. 3,00, forinden ny tilsendelse af kort fin
der sted. Det bemærkes i denne forbindelse, 
at al indbetaling bedes foretaget pr. giro, og 
ikke f. eks. ved postanvisninger eller checks 
af hensyn til regnskabet.

Det hænder stadigvæk, at vi her fra cen
tralen må returnere kort til danske amatører 
med påskriften ,,Retur — for megen skreven 
Tekst". Der må under ingen omstændigheder 
findes mere end 5 skrevne ord på kortet. Alle 
lange hilsener og forklaringer må derfor ude
lades. Der må desuden på bagsiden ikke skri
ves andet end „Adressatens" Call. Dette er 
ikke noget, vi finder på her, men ordningen 
er nødvendig af hensyn til kortenes forsen
delsesmåde. Det er nu lykkedes at få en ord
ning med postvæsenet, så at EDR kan sende 
kort på samme måde som andre lande. Hvis 
denne tilladelse ikke skal tages fra os igen, 
må jeg henstille indtrængende til alle ama
tører, at dette overholdes nøje.

Det letter QSL-manager uhyre meget, når 
kortene er ordnet alfabetisk efter prefixes. 
Hjælp De mig også, Ob, ved at sortere Deres 
kort på denne måde. Tnx.

Newfoundland.
I 1949 blev Newfoundland en canadisk provins. 

Amatørprefixet er stadig VO, men det gælder ikke
længere som et selvstændigt land til DXCC, lige
som foreningen N.A.R.U. ikke mere er et selvstæn
digt medlem af IARU.

International amatør kommunikation.
I Indo-Kina, Iran, Libanon, Thailand og Hollandsk 

Vestindien er al amatørvirksomhed forbudt.
I Indonesien og Japan (med undtagelse af al

lierede besættelsesstyrker) er forbindelse med an
dre låndes amatører forbudt.

I Østrig er amatørsending forbudt, men det er
tilladt at lytte til amatørkorrespondancen.

Nyt prefix: Syrien OD. 7CC.

Åstö-lejren
Vi har modtaget:
Tredje distriktet av Sveriges Sändareama

törer har härmed äran inbjuda medlemmer 
i EDR att bevista det sedvanliga s. k. Åstöläg- 
ret på Aston utanför Sundsvall den 1 —7 
juli 1951.

Inkvartering och utspisning ordnas i likhet 
med föregående år, alltså barackförlägning 
och utspisning av mat från disk. Kostnaden 
för detta blir omkring 5 kronor per person 
och dygn.

Programmet för lägret blir som vanligt 
amatörradio i alla former, bad, underhåll
ning och rekreation. På lägret finnes ett antal 
stationer för trafik.

Vi har de senaste åren haft det stora nöjet 
att se några av våra danska amatörvänner 
på lägret och hoppas vi innerligen även i år 
få glädja oss åt besök från Danmark.

Ytterligare upplysningar kunna erhållas 
genom: SM3AXM, Torsten Lundgren, Nip- 
vallav 10, Sollefteå,Sverige.

För Sollefteå Radioklub på uppdrag av SSA.
Torsten Lundgren.

Færøerne.
Som det fremgår af nedenstående, er der dannet 

en afdeling af EDR i Thorshavn, og vi ønsker den 
nyfødte til lykke med starten og fremtiden.

Det er ikke små opgaver den ny afdi. har påtaget 
sig, vi ønsker den held med foretagendet. Afdelin
gen har sender med call OY2EDR (100w-cw og 50w 
fone) og arbejder på frkv. 3549 — 14361. Kan der ad 
denne vej opnås kontakt, så samhørsfølelse og kam
meratskab kan udvikles, vil meget- derved være 
vundet. Held og lykke. OZ2KG.

Thorshavn.
Kære OZ!

Ja, så er Thorshavn-kredsen startet. Det skete ved 
et møde søndag aften den 11. februar. Interessen er 
god, og vi håber nu at få vor licens og komme i for
bindelse med fastlandet af og til. Prøven skal være 
omkring påske. Som særlig opgave for kredsen har 
vi taget udforskningen af de korte bølgers udbre
delse over Nordatlanten og fjeldenes indvirkning, 
afbøjning og absorbtion, navnlig på v. h. f. Nord
lysets indvirken kan vi desuden desværre slet ikke 
se bort fra — samt haglvejrets usædvanlige udlad
ninger. At der også er mange andre lokale proble
mer kan man forstå, når man hører, at en god 
pyrex-isolator på et par maneder kan vise en afled
ning på ca. 20 kiloohm! Det er fordi bolgerne (de 
salte!) ikke kan nøjes med havet. .

Foreløbig valgtes kun tre bestyrelsesmedlemmer, 
nemlig: Johan Ziska, Peter F. Christiansen og Olaf 
Magnussen som henholdsvis sekretær, næstformand 
(og kasserer) og formand. — Møde hveranden lør
dag: 24. febr., 10. marts, 31. marts, 14. april. 28. april. 
Til rette tid: „rusgilde"!

En af de tre tusinde. 2632.
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DR-rubrikken.

Hvordan bestemmer man modstanden i et 
måleinstrument.

Man støder ofte på opgaven at skulle be
stemme den indre modstand i et følsomt mi
kro- eller milliamperemeter, og hvor det må 
frarådes at anvende et af de almindelige 
,,multi“-metre, dels på grund af muligheden 
for overbelastning, dels paa grund af util
strækkelig nøjagtighed.

Man kan f, eks. benytte den i DR-rubrik- 
ken tidligere beskrevne Wheatstone-bro (OZ 
1950, april, side 55 og juni, side 97) under an
vendelse af en variabel modstand i batteritil
ledningen, hvorved strømmen gennem det 
undersøgte instrument kan reguleres, så 
overbelastning undgås.

Man kan også benytte nedenstående me
tode, som giver nøjagtige resultater, og som 
beskytter instrumentet mod ødelæggelse.

Instrumentet forbindes i serie med en mod
stand R og en spændingskilde med konstant 
EMF med så lav indre modstand, at der kan 
ses bort fra den, f. eks. en akkumulator. 
(Figur 1.)

Figur 2.
Reciprokke værdi af udslag afsat,  for t i lsvarende  

værdier af R

— en ret linje — der forlænges indtil den 
skærer „R"-aksen ved - r. Den numeriske 
værdi ved skæringspunktet er da den søgte 
indre modstand af instrumentet.

Fire omhyggeligt bestemte punkter er til
strækkelige til at bestemme kurven, og disse 
kan opnås ved anvendelse af to nøjagtige 
modstande af forskellig størrelse, idet de bru
ges enkeltvis, i serie og i parallel.

Den teoretiske forklaring er følgende. I det 
punkt, hvor kurven skærer R-aksen, er den 
reciprokke værdi af instrumentets udslag nul. 
Teoretisk går der her en uendelig høj strøm
styrke gennem instrumentet (1/ oo  = 0).
Kredsløbets EMF er endelig, derfor må dets 
samlede modstand være nul. Af kurven ses, at 
værdien af R under disse omstændigheder 
er - r. Instrumentets modstand må derfor 
være + r for at bringe den samlede modstand 
på nul.

Hvis spændingskilden har en kendt indre 
modstand, der ikke kan ses bort fra, må 
denne naturligvis lægges til værdierne af R 
før punkterne afsættes.

Til slut et taleksempel:
Modstanden i et instrument med fuldt ud

slag for 200 mikroampere ønskedes bestemt. 
Som spændingskilde benyttedes en 2 V ak
kumulator. Da den mindste værdi for R ved 
direkte serieforbindelse ville blive 10000 ohm 
(2:0,0002 = 10000 ohm), og altså meget stor 
i forhold til den formodede indre modstand, 
der på denne måde kun ville blive ret unøj
agtigt bestemt, benyttedes en spændingsdeler 
på 500 ohm i serie med 10 ohm, idet spæn
dingen blev taget ud over de 10 ohm. Den in
dre modstand for spændingskilden bliver

herved forøget til 9,8 ohm

Til R anvendtes to modstande, hhv. 100 og 
200 ohm, der kombineredes til 66,7 — 100 — 
200 — 300 ohm. De hertil svarende udslag på 
instrumentet var 200 — 170 — 120 — 90 /uA. 
På millimeterpapiret afsattes punkterne: 75,5 
ohm — 0,00500. 109,8 ohm — 0,00588. 209,8 
ohm — 0,00833. 309,8 ohm — 0,0111.

Herved bestemtes instrumentets modstand 
til 123 ohm. En kontrolmåling gav 120 ohm.

(Efter R.S.G.B bulletin april 1950, Donald Hughes. 
Bearbejdet af OZ-DR
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Figur 1.
Instrument,  modstand og spændingskilde i  serie.

For forskellige værdier af R aflæses de til
svarende udslag på instrumentet, og på et 
stykke millimeterpapir afsættes et punkt for 
hver værdi af R og den hertil svarende re
ciprokke værdi af udslaget (1 : udslaget).
(Fig. 2.)

Passende værdier for R vælges for at sikre 
,sig mod overbelastning.

Forbindes punkterne fås således en kurve



Tips.
På senderen har man normalt lavet et eller andet 

arrangement, så der ikke kan sættes anodespænding 
på rørene forinden glødestrømmen. I særdeleshed 
gælder dette selvfølgelig for kviksølvensretterrør. I 
den helt store og dyre rig sker alt dette selvfølgelig 
med relæer, men mange anvender dog stadig almin
delige afbrydere, og for disse vil dette tips, som vi 
har fundet i sidste QST, være en ren lækkerbidsken.

Det er så simpelt, at det utvivlsomt nu omgående 
bliver lavet hos en masse amatører. Kig på diagram
met, og De vil se, at ligegyldigt hvilken afbryder der 
først bliver tændt, vil det være glødestrømmen, der 
kommer på. Og den anden afbryder tager så anode
spændingen. Men nu k o m m e r  d e t  m e s t  g e 
n i a l  e. Fuldstændig ligegyldigt hvilken afbryder 
der først afbrydes, er det alligevel anodespændingen 
der tages, og dernæst glødestrømmen. Dette sidste 
kan være af overordentlig stor betydning i visse til
fælde. hvor den forkerte funktion kan have kata
strofale følger. TR.

Nedenstående liste giver en kort oversigt over de 
forskellige DX-certifikater. I parantes er anført pre- 
fix for det land, der udsteder det pågældende
certifikat.

WAA (PY) WHC (HC)
WAAfr. (ZS) WHP (HP)
WABP (ON) WPR (KP4)
WAC (IARU) ARALV (CM)
WACC ( W 6 ) BERTA (G)
WACE (CE) DUF (F)
WAE (D) DXCC (W)
WAJAD (JA) 19DC (CX)
WAP (ZL) EMPIRE DX (G)
WAS (W) HBE (G)
WAS/YL (W) H22 (HB)
WAVE (VE) KZ5 (KZ5)
WAZ (W) MM (W5AXI)
WXBAS (ON) DECAGON (W)
WBE (G) NASHVILLE (W)
WEA (VQ) ORLANDO (W)

PEITERMARITZBURG (ZS)
RADIO ONDA DX (LU)
7SM (SM)

OZ7CC.
U. S. A.

„QST“ har i spørgerubrikken i et blad ved navn 
„Moderne Ægteskab" fundet følgende svar til en 
læserinde, der spørger, hvordan hun bedst kan 
træffe giftefærdige mænd.

„Prøv at blive radioamatør. Der er flere hun
drede tusinder af dem i Nordamerika. De plejer 
at være alvorlige og intelligente mennesker. Mange 
af dem er ugifte. Få en eller anden til at skaffe 
Dem udstyret. De kan komme i forbindelse med 
alle amatører indenfor 30—40 miles. Inviter dem 
til at kigge ind, når de kommer forbi for at kriti- 
sprp npres station o£ hiæloe Dem med gode råd“.

England.
R.S.G.B. har besluttet kun at udstede Empire DX- 

certifikatet til personer, der har været medlem af 
foreningen i mindst 3 år. Årsagen er, at skønt det 
koster 2 £ 2 s at fremstille certifikatet og emble
met, har en oversøisk amatør erhvervet disse ting 
for et kontingent på 12 s 6 d. 7CC.

U. S. A.
„Voice of America"s udsendelser finder sted 

søndag kl. 19.15 GMT på 11870, 15270, 17780 og 
21500 kc og retransmitteres af „BBC“ på 6110, 7200 
og 9700 kc. 7CC

Hallo CQ recorder-hams!
Vi er efterhånden mange, som har en wire-recor- 

der blandt stationsudstyret. Også mange ikke-ama- 
tører har anskaffet sig recorder. og der er en del, 
som egentlig ikke mere ved, hvad de skal bruge 
den til. Familien er optaget indtil trivialitet, radioen 
gider man heller ikke tage mere fra, og nu står 
recorderen det meste af tiden tavs og død. Det er 
synd for de mange muligheder en sådan tingest 
indebærer, dersom de ikke bliver udnyttet. Jeg 
tillader mig derfor at fremkomme med et par be
skedne forslag til organiseret udnyttelse af stål- 
wiren . . .

Størst interesse vil wire-korrespondancen måske 
have. Man kan f. eks. danne små korrespondance 
klubber, — to, fire eller flere i hver ring, — og dis
kutere bestemte emner. Køber man f. eks. en times 
wire til en ring på 4 klubber, giver klub nr. 1 bol
den op i første kvarter, klub nr. .2 optager sit ind
læg på det næste kvarter o. s. v. Når wiren har 
været ringen rundt, benytter klub nr. 1 igen i sit 
første kvarter til kommentarer o. s. v. Samme 
fremgangsmåde kan selvfølgelig benyttes, selvom 
man foretrækker almindelig kammeratlig kor
respondance med tilfældige emner og udveksling af 
erfaringer. Navnlig de helt små afdelinger af EDR 
og smågrupper af afsides boende medlemmer, vil 
sikkert have gavn og glæde af sådanne korrespon
dancer.

Foredrag og kurser kan også transmitteres fra de 
større afdelinger af EDR ud til de små kredse, ev!. 
til enkelte medlemmer. Både morse og teknisk kur
sus kan på denne måde bringes ud til alle medlem
mer. Også foredragsvirksomheden kan udvides og 
gøres billigere ved hjælp af recorderen, især når 
spolerne vedlægges duplikerede demonstrationsteg
ninger og diagrammer, som kan cirkulere blandt til
hørerne under eller efter foredraget.

Rent underholdningsmæssigt set tror jeg, at en 
bytte- og udlejningscentral vil være den bedste or
ganisation. Der findes en mængde amatører i musik 
og andre kunstarter spredt ud over landet, og de 
vil meget gerne høre sig selv på stålbånd. Selv hai 
jeg en del ganske udmærkede optagelser af så
danne opagelser og vil let kunne skaffe flere. Ved 
organiseret udveksling af sådanne optagelser, vil vi 
kunne skabe os selv og vore familier mange smaa, 
hyggelige wire-programmer. Udgifterne vil ikke 
blive store, og vi får på en ny måde glæde og gavn
af recorderen . . .

Medlemmer, som er interesserede i ovenstående 
forslag, bedes sende mig et par ord pr. brev eller 
wire og skal snarest medtage en nærmere uddyb
ning af forslagene.
Vy 73. OZ3PN. P. E. Nielsen, Trøjborgv. 14, Aarhus.
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Vedrørende teknisk prøve for 
radioamatører

Man skal herved til underretning meddele, at 
radioamatører, som ikke allerede har indsendt an
søgning om amatør-radiosendetilladelse. men som 
dog ønsker at deltage i den tekniske prøve i maj 
maned, ma indsende skemaet „Ansøgning om sende
tilladelse" i udfyldt og underskreven stand, sa det 
kan være generaldirektoratet i hænde senest den 
28. april for ansøgere ost for Storebælt og den 23. 
april for ansogere fra den øvrige del af landet. An
søgninger, der indkommer efter ovennævnte datoer 
vil blive henfort til proven i november d. å.

Morseattest kan evt. indsendes senere.
E. B.

Gunnar Pedersen.
, E. A. Hansen, 

Ting.

Amager-kreds afdelingens første 
stiftelsesfest

Det førset år er rundet med godt resultat for vor 
lille afdeling, dette blev fejret ved en sammenkomst 
i vore mødelokaler, som i dagens anledning var pyn
tet til fest af vor altid arbejdende OZ2XU.

På billedet ses et uddrag af deltagerne.
Vi samledes ved fælles kaffebord og tankerne gik 

tilbage på ondt og godt i den forløbne tid.
Bestyrelsen blev glædelig overrasket ved at få 

overrakt et meget smukt banner fra afdelingens da
mer. Banneret er smukt broderet med EDRs emblem 
og OZ7AMG på blå pund på den ene side, på den 
anden side af banneret er Dannebrog. Den smukke 
gestus gjorde stor lykke.

Blandt aftenens arrangementer var ting, som i 
ganske særlig grad bør fremhæves. For eks. OZ5FY 
og OZ2B var mødt som gæster og havde medbragt 
et musikanlæg, bestående af webster wirerecorder, 
forstærker og et højttaleranlæg bestående af 4 højt
talere. Flere pragtfulde spoler med alskens musik
underholdning og dansemusik i en kvalitet, som 
næppe er hørt af ret mange. Det var simpelthen 
pragtfuldt.

Troldmanden OZ7WH underholdt med hypnose
eksperimenter til stor morskab for dem, det ikke 
gik ud over.

OZ6PA havde til aftenen arrangeret en morsom 
gættekonkurrence med 20 spørgsmål fra professoren. 
Den gjorde lykke.

Aftenen sluttede med indtagelse af medbragt nat
mad og diverse. Det blev ud på de små timer før 
alle var qrt. OZ7KY.

Danske

hams

OZ7NS kan den 12. maj fejre 25 års jubilæum som 
licenseret dansk radioamatør, idet han den 12. maj 
1926 fik svar på sit andragende fra generaldirekto
ratet for telegrafvæsenet med sendetilladelse efter 
de dengang pudsige regler.

Den særdeles aktive ham er kendt og skattet viden 
om, blandt andet som formand for Københavns
kredsens byggefond og Amager-kreds afdelingen.

Som amatør og ven besidder han de rette egen
skaber, og er uforlignelig med hensyn til at give 
råd og bistand.

Vi bringer et billede af OZ7NS første station, som 
efter den tids forhold var et pragtværk og altsam
men hjemmegjort. Den nuværende station står selv
følgelig i overensstemmelse med nutidens krav, og 
den er anbragt flot og skinnende i det bedste hjørne 
af stuen.

Der vil sikkert gå mange venlige tanker til vor 
fælles ven på den store dag. Good luck, old chap.

7KY
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Den store fynske rævejagt,
ODENSE-AFDELINGEN

indbyder samtlige danske hams til at konkurrere 
om det fynske rævej ægermesterskab 1951.

Regler for jagterne:
Tilmeldelse og pris for deltagelse:

Det er absolut nødvendigt, at tilmeldelse forud er 
sket ved køb af deltagerkort. der koster 2 kr. pr. 
jagt. Til alle 7 jagter kan der samlet købes 7 kort 
til en pris af ialt 12 kr. Deltagerkort fås hos kasse
reren OZ7CA.
Rævens beliggenhed:

Ræven må ligge overalt i terrænet. Der fører al
tid vej eller sti til rævens umiddelbare nærhed. 
Ræven ligger ikke i hus. Rævens QTH opgives 
umiddelbart efter udsendelsens afslutning.
Melding til ræven:

Den eneste gyldige melding til ræven er afleve
ring af deltagerkortet.

Melding til ræven kan tidligst finde sted, når 2. 
udsendelse er afsluttet. Tidligere melding medfø
rer diskvalifikation. Melding kan ske indtil udsen
delse af QTH er sluttet.
Frekvens:

1810 kHz.
Call:

OZ3FYN.
Område:

Målebordsblad 3717, bortset fra den store fynske 
jagt, hvor kortet 1:100.000 Svendborg er området. 
Pointsberegning:

Nr. 1 får 25 points, nr. 2 får 24 og således frem
deles. — Til de jægere, der kommer ind, når 2. 
udsendelse er sluttet, og inden 3. udsendelse er be
gyndt, gives 2 points ekstra.
Præmier:

Der konkurreres om den af Odense afdelingen 
udsatte vandrepokal. I de enkelte jagter udsættes 
sølvplader i forhold til deltagerantallet, højst 3 
præmier.

I den store fynske er der udover sølvpræmierne 
udsat en vandrepokal for såvel dag- som natjagten.
I år er der yderligere for bedste sammenlagte re
sultat udsat en Ronette mikrofon, skænket af fir
maet RADIO-PARTS.
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Til vore annoncører!
Det meddeles herved, at EDR pr. 1. maj 1951 selv 

overtager tegningen af annoncer til OZ. 
Alle henvendelser angående annoncer bedes rettet til 

sekretæren, Henry Larsen, Mågevej 31, L, København NV.

Forretningsudvalget.

Arrangementskalender
20. april kl. 20. Biilowsvej 34. Foredrag om 

LF-forstærkere.
4. maj kl. 20. Bulovsvej 34 (ændres evt). 

Foredrag om elektrolyse med demonstratio
ner ved laborantforeningen i København.

25. maj kl. 20. Lokale bekendtgøres senere. 
Emne: Philips måleapparater (deriblandt os- 
cillografen) forklaret og demonstreret af en 
af firmaets måleeksperter.

Rævejagtsprogram for København 1951: 
8. april (dag). 29. april (dag). 20. maj (dag. 2. 
juni (nat). 17. juni (dag). 29. juli (dag). 18. 
august (nat). 19. august (dag). 15. sept. (nat). 
30. sept. (dag).

Rævejagtsprogram for Odense 1951: 2.
april kl. 20 (nat). 20. maj kl. 9 (dag). 9. juni 
kl. 22 (nat). 10. juni kl. 8 (dag). 4. august kl. 
kl. 22 (nat). 2. sept. kl. 9 (dag). 29. sept. kl. 20 
(nat).

Aalborg afdelings rævejagter: 1. maj. 19. 
maj. 5. juni. 24. juni. 5. august. 23. august. 9. 
september .

2.—3. maj: EDR OZ-contest 1951.
19.—20. maj: RSGB 144 mc/s contest.
2.—3. juni: RSGB national field day. —

USKA national field day. — EDR national 
field day.

8. juli: RSGB 144 mc/s field day.
22. juli: USKA 144 mc/s test.
18.—19. august: EDR VHF-dag.
Okt.: EDR marathontest.
13.—14. okt.: USKA VHF.
1.—2. dec.: RSGB europ. DX-contest CW.
3.—9 dec.: RSGB europ. DX-contest, fone.
26. dec.: EDR juletest.
Alle meddelelser til kalenderen bedes sendt 

til OZ2KG, Oskar Hansen, Kochsgade 73, 
Odense.



Datoer og tider:
21/4 1951 kl. 20.00
20/5 „ „ 9.00
9/6 „ 22.00 den store fynske

10/6 „ „ 8.00 do.
4/8 „ „ 22.00
2/9 „ „ 9,00

29/9 „ „ 20.00
Samtlige jagter med undtagelse af jagterne den 

9/6 og 10/6, der varer 3 timer, strækker sig over 2 
timer .

De anførte tidspunkter angiver 1. udsendelses be
gyndelse. 2. udsendelse finder sted en halv time se
nere. Sendetid hver gang 2 minutter. 3. udsendelse 
begynder 1 kvarter efter 2. udsendelse og vedvarer 
jagten ud (konstant tone. afbrudt af call).

Jægerne skal følge rævens anvisninger, når de 
har meldt sig, med hensyn til at blive ved ræven 
eller at fjerne sig fra den. Overtrædelser medforer 
diskvalifikation.

Rævens afgørelser er inappelable.
Det henstilles indtrægende til jægerne at behandle 

andres ejendom med den største omhu og at tage 
det størst mulige hensyn til tilsåede marker, hegn 
o. s. v. og om natten at færdes uden støj.

Odense afdeling.

På vikingefærd.
OZ5U i Nyborg vil i nær fremtid gentage vikin

gernes togt til Kent, idet han af G3CED er blevet 
inviteret på et 8 dages gratis ophold hos ham i 
Broadstairs. 5U er i England fra 24. april til 1. maj 
og vil gerne i forbindelse med danske hams på 7022— 
7040 kHz om dagen, på 3510—3525 kHz om eftenen 
efter 23,30. QSL bedes sendt direkte til OZ5U, c/o 
Mr. Geo A. Partridge esq, G3CED, 17 Ethel Rd„ 
..Brent House“, Broadstairs. Kent, England, eller di
rekte til 5U i Nyborg.

G3CED og OZ5U er i k k e  QRV på følgende ti
der i GMT: 10,00 - 12,00 - 15.00 - 16,00 - 17,00 - 
18.00 - 20.00 - 22,15. da vi ikke må lave QRM for 
televisions listeners!

Stævne i Cuxhafen.
I midten af juni afholdes et stort møde — arran

geret af DARC — i Cuxhafen. Såfremt der er til
strækkelig tilslutning, vil OZ9WO søge at arrangere 
cn samlet tur med bus derned — eventuelt med bus 
til Brunsbüttel og derfra med skib til Cuxhafen. In
teresserede bedes snarest henvende sig til OZ9WO.

2 meter klubben.
Vi har nu haft vor første ordinære mødeaften 

hos OZ3EP. hvor der var mødt fuldtalligt. Aftenen 
bød på et foredrag af OZ7G, der til emnet „Anten
ner og deres strålinger” havde bygget en 60 cm 
sender og modtager, så vi på et stort instrument 
nøje kunne følge udslaget og derigennem se, at de 
optegnede kurver ikke bare var noget, der stod på 
et papir, men de virkelige kendsgerninger. Der 
blev prøvet mange forskellige retningsantenner, så 
medlemmerne havde et godt udbytte af aftenen.

Nogle resultater siden sidst. OZ2FR har med CW 
haft kontakt med DL6SW i Hamborg 145,2 mc, ca. 
125 km. Med DL2DV i Celle ved Hannover 145,4 
mc og med DL3MH samme sted på 45,6 mc, ca. 
415 km.

OZ1OJ med SM6QP i Goteborg.
Den kendte SM7BE i Lund har også haft kontakt 

med DL2DV, og distancen er i dette tilfælde ca. 420 
km. Som De altså ser, er der noget at gøre på 2 
meter, og så er der ikke QRM på dette bånd endnu.

Vy 73 OZ5AB.

Gronland.
Fra OX3SF er modtaget følgende rapport for fe

bruar måned og på 20 meter:
Worked: DL - El - F - G- GC - GI - GM - GW - 

HB - HE - I - K2.6 - KH6 - LA - OH - OK - OX - 
OZ - PA - SM - VE 1.2.4.5,7.8 - W 1,2.3.4,5.6.7,8,9,0 - 
YU - ZS 1.2,6, - 4X“.

OX3SF sender 73 til alle OZ.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVNS-KREDSEN
Formand: OZ2KP Staack-Petersen, Risbjerggaards 

Allé 63, Valby. Kredsen har normalt møde hver 
mandag aften kl. 19,30 i „Martini Selskabslokaler", 
Borups Allé 233, 1. sal. Fra 19,30—20,00: QSL-cen- 
tral. Alle oplysninger om kredsens virksomhed fås 
på mødeaftenerne hos formanden.

Lokaler:
Til trods for at bestyrelsen gør sig de ihærdigste 

anstrengelser for at finde bedre og mere centralt 
beliggende lokaler til en nogenlunde rimelig pris. 
er der endnu ikke fundet nogle. Dersom nogle af 
medlemmerne kommer under vejr med. at der dér 
eller dér findes egnede lokaler, vil bestyrelsen me
get gerne have et praj derom.

Manedens program:
16. april: Grønlandsaften. OZ2Z fortæller om sine 

ophold paa Grønland i de sidste 2 aar og viser sine 
sidste farvefilms deroppefra.

23. april: Afslutning på morsekursus. Beviserne 
for aflagte prøver udleveres til de kursusdeltagere, 
der har bestået, og begivenheden fejres med smør
rebrød, øl og kaffe. Også andre dimittender er vel
komne.

30. april: OZ8O indleder en samtale om moderne 
modtagertyper. Medlemmer, der har interessante
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Formandsmøde 
i Odense

I lighed med tidligere år afholdes for
mandsmode sondag den 6. maj i Odense.

Modested: Park Hotel (lige ved hovedbane
gården) .

Program vil blive tilsendt alle afdelings
ledere, men vær venlig at reservere denne 
dag allerede nu.

For at indbydelse og program kan tilsen
des de rette afdelingsformænd. bedes even
tuelle adresseændringer snarest meddelt un
dertegnede.

Forslag, som onskes behandlet pa modet, 
bedes tilsendt sekretæren, OZ7HL. Henry 
Larsen, Maagevej 31, Kobenhavn NV, senest 
den 25. april.

Vy 73. Landskredslederen, OZ2KG.



modtagere, bedes tage dem med til forevisning og 
demonstration.
7. maj: OZ7DR fortsætter sin gennemgang af stof

fet til den tekniske prøve.
14. maj: (2. pinsedag). Intet møde.
21. maj: Field day-aften og VHF-aften ved 2m- 

klubben.

Rævejagter:
Sendetider og kortområde kan foreløbig fås op

givet hos ræveudvalget OZ7ET og OZ1MU. til hvem 
tilmeldelse ligeledes foregår.

Amagerkredsafdelingens maanedsprograni:
12. april: Modtagere, foredrag ved OZ7SN.
19. april.OZ7AMG kalder CQ på 2 m, 144 me.
26. april: Måleaften.
3. maj: Ingen mødeaften.
10. maj: Byggeaften og gennemgang af afdelingens 
grej.

17. maj: Auktion (medlemmerne tilmelder grej 
til formanden).

Ordinær generalforsamling afholdtes den 29. 
marts, og 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. 
Bestyrelsen blev som følger: Formand OZ7NS, gen
valg, kasserer OZ2XU, genvalg, sekretær OZ7KY 
genvalg, næstformand OZ7HP genvalg. Øvrige med
lemmer til betyrelsen: OZ3CL, hr. Markussen. Sup
pleanter OZ8IR og OZ3WP. Revisorer hr. Krantz og 
OZ6PA. Vy 73. Sekretæren, OZ7KY.

Aalborg: Afdelingen holdt torsdag den 1. marts 
ekstraordinær generalforsamling med klublokalet 
som eneste punkt paa dagsordenen.

OZ2NU gennemgik i sin indledning klublokalets 
10-aarige historie, med de glæder afdelingen havde 
haft af det. men cgsaa de brister, der var ved det, 
og som gennem de sidste par år var trådt mere og 
mere tydeligt frem.

De gentagne vandskader og vanskelighederne med 
at fyre lokalet op havde foranlediget, at afdelingens 
bestyrelse nu pnskede medlemmernes syn på en 
fortsat drift af dette lokale. Under den efterfølgende 
diskussion, hvor samtlige de fremmødte medlemmer 
blev udspurgte om deres synspunkt, hørtes forskel
lige forslag til løsning af lokalespørgsmålet, og ge
neralforsamlingen endte med, at det blev pålagt be
styrelsen at finde et andet og mere passende lokale.

Afdelingens ordinære- halvårlige generalforsam
ling indkaldes herved til afholdelse torsdag den 26. 
april kl. 19,30 i lokalet. Dagsorden ifølge lovene. 
Forslag, der ønskes behandlede, må være forman
den i hænde senest mandag den 23. april 1951.

Medlemmernes opmærksomhed henledes iøvrigt 
på listen over afdelingens rævejagter, der findes an
detsteds i dette nummer af OZ. 1517.

På foranledning af meddelelse fra landsforenin
gens forretningsudvalg bekendtgøres det herved, at 
de licenserede amatører fremtidigt må sende deres 
QSL-kort direkte til QSL-manageren OZ4H, Paul 
Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse.

QSL fra centralen fordeles som hiditil gennem 
afdelingen. OZ2NU.

Aarhus. Bestyrelsen for Aarhus afd. har modta
get skriftlig meddelelse fra formanden, 8JB, hvori 
meddeles, at han med øjeblikkelig varsel nedlæg
ger sit mandat som formand for Aarhus afdeling.

Nærmere begrundelse vil formentlig fremkomme.
Næstformanden, 2HT, vil indtil videre fungere 

som afdelingens formand.

Pa et medlemsmøde afholdt den 4. ds. nedlagde 
3WK sit mandat som bestyrelsesmedlem. QSL-cen- 
tralen varetages indtil videre af 3WK.

Det meddeles, at der inden for Aarhus afdeling 
er startet en 2 meter klub. Arbejdet foregår i af
delingens lokaler, og medlemmer, der har lyst til 
at deltage i arbejdet, bedes melde sig til 2KM eller 
2PN. På bestyrelsens vegne OZ2HT.

Lemvig: På generalforsamlingen den 1. marts 51 
blev følgende valgt til bestyrelsen: Formand 4195 
N. C. Stausholm, Søndergade 53, sekretær 4906 B. 
Bjerre, Vestergade 37, kasserer 5121 frk. R. Orup, 
Østerbrogade 37, afgået: 4910 R. Lorbeer. Som sup
pleanter og revisorer: Nr. 1 5110 Arne Kvist Jensen, 
afgået 4907 Reinh. Nielsen, nr. 2 4909 Th. Kynde 
Laursen.

Odense. Månedsmøde afholdes på brandstationen 
tirsdag den 24. april kl. 20. Der vil blive vist en del 
interessante film.

Mandag den 7. maj mødes vi på brandstationen 
kl. 20 til kammeratligt samvær. Bestyrelsen.

Nye afdelinger. Der er i sidste måned oprettet to 
ny afdelinger indenfor JEDR, nemlig Mariager og 
Køge. Vi byder de ny afdelinger velkommen i EDR 
og ønker alt held fremover.

OZ2KG.

HØRTE DE
til de ulykkelige medlemmer, der hverken fik ind

løst kontingentopkrævningen i marts eller senest 
den 2. april, fik betalt beløbet på det girokort, der 
er tilsendt som en særlig påskehilsen? I så fald 
har jeg den trøst at bringe, at der ikke tages re
pressalier af nogen art, såfremt kontingentbeløbet 
er indbetalt på postkontoret senest den 2. maj d. å.  
— Efter denne dato er det uigenkaldelig slut med 
min langmodighed!

73
Kassereren O. Havn Eriksen, OZ3FL,  
Fuglsangsvej 18, Sundby,  Nykøbing F.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i marts maned 1951 anmodet 
om optagelse i EDR:

5286 - R. Trosborg, Nyrnbergsgade 2 b1, Kbh. S.
5287 - L. Sørensen, toldkamret, Esbjerg.
5288 - H. N. Brix, toldkamret, Esbjerg.
5289 - Bengt Kristensen, Skt. Gertrudsstræde 33

Kbhvn. K.
5290 - Jens Ejnar Kristensen, Østergade 39, Brøn

derslev.
5291 - Arne Andreasen, Stenbæk, Nr. Lem pr.

Lemvig.
5292 - Birger M. Pedersen, Søvejen 22, Lemvig.
5293 - Willy Andersen, Vinkelvej, Lemvig.
5294 - Jacob Christen Nielsen, Sportsvej 2', Ikast.
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5295 - Torkild Viggo Olsen. Sølystgade 524. Aarhus.
5296 - Leo Normann Petersen. Lyngbvgårdsvej 91,

Kgs. Lyngby.
5297 - Gunnar Jensby, „Prøven". Rødovre pr.

Vanløse.
5298 - Henning Per Thorvaldsson, Aggervej 71.

Vanløse.
5299 - Per Nicolaisen, Dyrehavevej 19, Hillerød.
5300 - OZ8OJ, Ole Jensen, Kirkestræde 45. Køge.
5301 - H. Helmuth Christiansen, Svenstrup Heste

have pr. Nr. Asmindrup st.
5302 - Carlo Brygmann Christiansen, Aakjærs

Alle 1 st. th., Søborg.
5303 - Mogens Cloos, Vingårds Alle 18, Hellerup.
5304 - Helge Wichmann Lund, Tårnvej 13, Nyborg.
5305 - Paul Jørgensen, Horsebøg, Sorø.
5306 - Erhardt Johansen, Ribevej 18, Bramminge.
5307 - Ib Jensen, Østervang 16, Roskilde.
5308 - Egon Skoubo, Nansensgade 704 tv., Kbh. K.
5309 - Leif Pauls, Nansensgade 824, Kbh. K.

Tidligere medlemmer:
1201 - Willy Jensen, Ørslev pr. Ørslev.

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

1085 - OZ7TK, T. K. Jensen, c/o fru Feilberg, GI. 
Mønt 143, Kbhvn. K, lokal.

1161 - OZ2S, Harald Hansen, Nygade 2, Brønders
lev, lokal.

1410 - OZ4VEW, Verner Eisby, c/o Petersen & Har- 
ting, Zahnsgade 51, Kolding, lokal.

1513 - Poul Givskov, Skamlebæk, Faarevejle ex 
Vildbjerg.

1616 - OZ6Y, H. O. Bennedsen, Strandvejen 167, 
Hellerup, lokal.

2054 - A. Andersen, Hovedgaden 36, Farum ex Taa- 
strup.

2182 - Egon Therkelsen, Mimersgade 10 B, st. th., 
Horsens, lokal.

2226 - OZ5EA, Knud Andersen, Kajerødgade 22, 
Birkerød, ex Kbh.

2423 - OZ4OK, Kjeld Olsen, Thorsly Alle 4 st., Ka
strup, lokal.

2440 - OZ3SV, Sv. V. Jespersen, Bredager 352 th., 
Brøndbyøster, Glostrup, lokal.

2461 - OZ5T, M. E. Blichfeldt-Petersen, Sdr. Boule
vard 543 th., Kbh. V. ex Aarhus.

2655 - Kai Petersen, Porthusvej 45, Svendborg, 
lokal.

3173 - OZ7O, Hans Andersen, Kroghsvej 11, Skagen, 
lokal.

3284 - OZ8AL, Anker Larsen, Stinesminde, Hobro 
ex Mariager.

3342 - Bent Andersen, Lollandsgade 77*. Aarhus ex 
Vefiinge.

3388 - H. Boi Boisen, Lavbrinksvej 7, Sønderborg, 
lokal.

3634 - Eigil Hansen, Kalmarsvej 15. Rønne, lokal.

4069 - Bent Højer, c o dyrlæge Jørgensen. Bern- 
storffsvej 246, Charlottenlund ex Fredericia.

4354 - Henry Kortsen. Christopher Boecks Alle 120. 
Søborg ex Risskov.

4370 - Georg Rich. Bruun. GI. Kirkevej 1371. 
Taarnby pr. Kastrup, lokal.

4385 - OZ7AC, Alfred Christiansen. Møllegade 221 
tv.. Kbh. N.. lokal.

4397 - OZ3TK, Th. Gjerløv, Raadmand Liisbergs- 
gade 4, Aarhus ex soldat.

4403 - Bent Eriksen, c o Jørgensen, Bernstorffsvej 
246. Charlottenlund ex Fredericia.

4490 - OZ4SM, Bent Andersen, Søkildevej 2. Svend
borg ex Neksø.

4638 - 6195/1307 - H. Johnsen, Arresodallejren. Fre
deriksværk ex Kbh.

4673 - Jørgen Nielsen, Havnegade 21, Frederikssund, 
lokal.

4712 - John Ryå Pedersen, Haslevej 18, Rønne, lokal.
4979 - OZ2BR. Henrik Bang. Skelbækvej 9. Risskov 

ex Kbhvn.
5052 - Riber Maria Bing, Hviddingevej 45, Kbhvn. 

Valby ex Roskilde.
5150 - J. P. Jørgensen. Fælledvej 19,l. Brønderslev, 

lokal.
5193 - Henning Pedersen, Margrethevej 7, Hellerup 

ex Fredericia.
5235 - Kjeld Jensen, Thorsgade 24, Randers, lokal.
5241 - H. E. Toft, Teleiirafstationen, Aarhus ex 

Fredericia.
5253 - Pall Poulsen, c/o Oxfeldt, Spurvegården 211, 

Kbh. Valby, lokal.

,.OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79, 
København K.

Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, 
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.

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.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF

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.

Landsafdelingsleder og kalenderfører: O. Hansen,
OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.

Testudvalget: Børge Petersen, Himmerlandsgade 1, 3. s.. 
Aalborg.

DR-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Århus.
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.

Annoncer: Henry Larsen, OZ7HL, Maagevej 31, Køben
havn NV.

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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