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JUBILÆET
E. D. R.s jubilæum fejres i København i slutningen af august 1952. Det vil
sige, der er ni og en halv måned til den store begivenhed. For den, der glæder
sig til at komme med og kun skal vente på selve dagen, kan det synes en lang
tid, men for os, der skal arrangere festen, mærkes tiden altfor knap.
Vi håber, at I alle vil reservere denne dato og gøre den til den største dag
i E. D. R.s historie. Vi forventer, at amatørerne vil strømme ind til København
til fods, pr. bane, pr. skib eller pr. bus, pr. fly eller på knallert, og at I vil tage
jeres yndige frue eller forlovede med.
Efterhånden
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under mottoet:
Fra Gedser til Skagen
vi mødes på dagen.

OZ6PA.
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Tre-Bånds VFO
Af Bent Nielsen, OZ8BN.

På trods af, at det gang på gang fremhæ
ves, hvor vigtigt det er at have en god styre
sender, hører man stadig mange amatører
med dårlig frekvenskonstans og — på cw
— voldsomt klik og chirp stammende" fra
oscillatoren. De fleste amatører ofrer en
masse tid og penge på at bygge QRO PAtrin. modulator m. m., men gør alt for lidt
ud af styresenderen, der dog — i hvert fald
ved CW — er den vigtigste og mest kritiske
del af senderen. Den almindelige tendens til
at undlade alt for megen kritik ved rappor
teringen (måske ud fra den kloge betragt
ning, at man ikke skal kaste med sten, når
man selv bor i et glashus-hi) bærer en stor
del af skylden for tingenes tilstand. Det
skulle nemlig ikke være nogen uløselig op
gave at bygge en god VFO, og det behøver
absolut ikke at være et uhyre på en halv
snes rør. Det gælder blot om at bygge om
hyggeligt op og give sig tid til virkelig at
gennemeksperimentere opstillingen i stedet
for straks at slå sig til ro med, „at det
vist går meget godt“. Den her beskrevne
VFO, der direkte kan udstyre et mindre PAtrin på 20, 40 og 80 m, opfylder de krav,
man i dag bør stille til en VFO og er allige
vel ret simpel og billig at bygge.
Oscillatoren er en Clapp-ECO. Om Clapposcillatoren ubetinget er at foretrække frem
for de „gamle, prøvede oscillatortyper“, er et
spørgsmål, der kan diskuteres, men forud
sat gode komponenter og tilpas rin ge belast
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ning er den imponerende frekvensfast og
ikke vanskelig at nøgle. Kondensatorerne
Cl, C2 og C3 skal være førsteklasses. Almin
delige lufttrimmere er som regel ikke meka
nisk stabile nok. Ved at variere forholdet
mellem C2 og C3 kan man få båndspredning
efter behag. Hvis Cl har retlinet kapacitets
kurve, får man størst båndspredning i den
lavfrekvente del af båndet; det er meget hen
sigtsmæssigt, når man dobler til 20 og 40
m, hvor indstillingsnøjagtigheden ellers let
bliver dårlig. (3500—3600 kHz. dækker ca.
halvdelen
af
skalaen).
Clapp-oscillatoren
svinger ikke så villigt som f. eks. en ECO,
men med det angivne LC-forhold og størrelse
af C4 og C5 svinger oscillatoren stabilt. Mon
teringen skal naturligvis udføres meget om
hyggeligt. Sørg for, at få en god sokkel til
EF50! Temperaturkompensation er ikke sær
lig påkrævet, når der udelukkende anvendes
luftblokke i afstemningskredsen. Eventuel
frekvensdrift behøver ikke nødvendigvis at
skyldes daarlige komponenter i selve af
stemningskredsen, men kan bl. a. også frem
kaldes af C4 og C5. Her må man eksperimen
tere sig frem. Når der benyttes så få buffer
trin som her, må man tage tilbagevirkning
fra den øvrige sender med i sine beregninger.
Selvom nøjagtige målinger viser, at oscilla
toren ligger meget fast (10—15 Hz. total va
riation på 3,5 MHz.), når den arbejder alene,
vil stabiliteten muligvis forringes noget, når
BF- og PA-trin tilsluttes, og træ kning ved

afstemning af PA kan ikke undgås. Disse
vanskeligheder spiller dog ikke nogen større
rolle, hvis buffertrinet ellers arbejder kor
rekt (kl. A, ikke selvsving o. 1.)
Første bufferrør er et P2000 modstands
koblet. Det er mekanisk set særlig velegnet,
fordi det kan monteres på skærmvæggen til
oscillatorrummet. Andet bufferrør skal være
en høj stejl og velaf skærmet pentode med ca.
10 W. anodetab. P10, LV1 og 6AG7 er ide
elle. Deciderede modtagerrør (EBL21, 6V6 o.
1.) er ikke egnede. I anoden ligger en „bandpass“ kreds, der giver nogenlunde ensartet
output over hele 80 m båndet.
PA-trinet tilkobles kapacitivt med et styk
ke coaxialkabel (bøsningerne ,,a“). Når man
bruger et kort stykke coax-kabel, f. eks. 1
meter, er metoden lige så effektiv, som di
rekte kapacitiv kobling og er jo mere prak
tisk end linkkobling. Med kontakten SI ind
skydes doblertrinet til 40 m (output ,,b“).
Når coax-kablet flyttes fra „a“ til „b“, for
stemmes 80 m kredsen lidt; den forsvundne
kapacitet kompenseres der imidlertid for
med trimmeren C19 og 6N7’s gitter/katode
kapacitet. Output på 20 m fås ved „c“; SI og
S2 begge lukkede. Båndskiftningen kan gø
res hurtigere, hvis man kombinerer SI, S2
og coax-tilslutningen på en omskifter. Trim
ningen af kredsene foretages lettest med til
sluttet PA-trin. Man indstiller, så der går
en passende gitterstrøm i PA-røret — så ens
artet som muligt over båndene. Output fra
VFO’en er ca. 2 W, men ved at give BF- og
FD-trinene større anodespænding kan out
put sættes op. Ifølge amerikanske opgivelser
kan et 6N7 i en dobleropstilling som her,
men med 300 v på anoderne udsty re 2 stk.

807 med 150 w input! Ønsker man at kunne
variere output gøres det bedst med et tråd
viklet potentiometer indsat i skærmgitteret
på P10.
Nøgling kan med godt resultat foretages
i oscillatorens skærmgitter (vel også i kato
den. TR.) Bedre er det imidlertid at nøgle
i PA, og lade nøglens bagkontakt lægge
oscillatorens skærmgitter til jord i nøglepauserne, således at BK er muligt.
VFO’en er bygget i en kasse, der måler
20X24X14 cm. Den er lavet af 2mm alumi
nium, som er savet ud og skruet sammen
med vinkelstykker. Der er tre helt adskilte
og af skærmede rum (se diagram og foto).
På den måde sikres stabiliteten bedst. Oscil
latordelen skal under alle omstændigheder
skærmes; sørg dog for at få „luft“ omkring
L1! Rørene er anbragt „udenbords” — det
letter monteringen og er også bedst af hen
syn til varmeudviklingen. På forpladen ses
LK-skala, kurveblad og outputbøsninger.
Samtlige strømtilslutninger sker gennem et
multistik på bagsiden.
Driftsspændingerne tages fra en større
ensretter, der samtidig leverer strøm til mod
tager, monitor m. m. Anodespændingen til
oscillatoren og første buffer skal være godt
filtreret og skal helst tages fra et særskilt
filter eller ensretter. Spændingerne 210 og
150 volt er stabiliserede.
*
Jeg har foretaget omfattende målinger på
VFO’en med frekvensmåler. Desuden har jeg
været i luften med den både som selvstæn
dig sender og som styresender for et 20 watts
PA-trin med LS50. Resultaterne har været
fuldt tilfredsstillende .
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Amatørbygget bredbånds-koblere.
Af rev. F. Ness (G3ESV).
Oversat af OZ2NU.

Anvendelse.
Diagrammet, hvori dette band-pass-kredsløb blev bragt til anvendelse, var i en lille
opstilling bygget for anvendelse til transpor
tabelt brug og er det samme som i fig. 1.
En beskrivelse af senderen lyder ganske
kort: EF50 Clapp VFO med uafstemt output
efterfulgt af en EF50 dobler med bredbåndskobleren mellem dette og et 807-PA-trin.
Et 0—5 mA meter var forbundet til dia
grammet for at aflæse gitterstrømmen, me
dens kobleren blev justeret. Med kraftfor
syningen
tilsluttet
(undtagen
pladeog
skærmgitterspænding til PA-trinet) blev den
sædvanlige fremgangsmåde anvendt ved ind
stilling af trimmerne til midtbåndsfrekven
sen, og siden justering af spacingen indtil
opnåelsen af den rette band-pass karakteri
stik, som beskrevet tidligere. Adskillige be
handlinger med spolelak blev derefter fore
taget for at sikre, at alt var sikkert monteret.
Over området 3,5 til 3,8 mc var den gen
nemsnitlige gitterstrøm til 807’en 3 mA, med
en maksimal variation på 0,3 mA. Dette blev
betragtet som tilfredsstillende, og gitterstrøms-meteret blev fjernet, da det nu var
overflødigt.

Fig. 3.
Et tilsvarende diagram som fig. 1 af bredbåndskob
lere anvendt i mellemtrin. R kan være 22,000 Ohm
og C 100 μμF.

En tilsvarende metode af forbindelse er
vist i fig. 3, hvor gittermodstand og konden
sator sidder i serie med gitteret. Gittersty
ringen til V2 kan kontrolleres ved at måle
gitterspændingen med et højohmsvoltmeter
forbundet mellem gitteret og chassiset med en
drossel i serie med ledningen til gitteret. I
dette tilfælde repræsenterer hver 22 volt af
negativ gitterspænding 1 mA gitterstyring.
Stræb efter 60—80 volt forspænd ing, fordi
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(Sluttet.)

gitterstrømmen vil falde noget, når plade- og
skærmgitterspændingen bliver tilsluttet og
807’en varmet op. Den samlede styring kan
forøges eller reduceres ved en forandring af
skærmgitterspændingen på det foregående
trin. Dette kredsløb er anvendeligt, når kob
leren tjener til at koble et buffertrin eller en
VFO til et efterfølgende doblertrin.

Fig. 4.
Mekanisk arrangement af bredbåndskoblerne beskre
vet af G3ESV i denne artikel. Det må bemærkes, at
ved denne konstruktionsform må der kun anvendes
ringe energi i kredsløbet, da den cirkulerende strøm
ellers vil blive h øj og enheden derfor få tilbøjelighed
til at „varme“.
Indv. form: K arton, pertinax, plexiglas e. 1.

På andre bånd.
40 m og 20 m bredbåndskoblerne er blevet
indbyggede i 10 meter riggen, som er meget
lig den beskrevet af G2IQ i dec.-nummeret 1950
af SWM. Også her arbejder koblerne meget
effektivt, ja, så meget, at det har været nød
vendigt at nedsætte skærmgitterspændingerne på de mellemliggende doblertrin for at
undgå overskridelse af styringen.
Detaljer af de tre typer koblere, der er an
vendt i disse eksperimenter, er givet i om
stående tabel. Der er et vidt spillerum for
valg af materialer i sådanne tilfælde som dia
meter af spoleforme, jernkerne-spoler og så
videre, og de efterfølgende almindelige be
tragtninger er opstillet som en vejledning for
de, der ønsker at anvende materialer, de har
ved hånden:
1. Det bedste resultat opnås ved et højt L/C
forhold. Ved hjælp af et gitterdykmeter,
som er helt uundværligt til den slags ar
bejde, vikl et par spoler, der vil have re
sonans i det ønskede bånd med omkring
maksimum 30 uuF. I low power doblertrin
er almindelige små keramiske trimmere,
som benyttede i modtageropstillinger, me
get anvendelige.

2. Sørg for rigelig længde på forbindelserne
for at tillade tilstrækkelig bevægelse af
spolerne. 1½“ vil sædvanligvis være nok.
3. Jernkernespoler kan anvendes med godt
resultat i forbindelse med små faste ke
ramiske eller Mica-blokke på 25—30 uuF.
Reguler antallet af vindinger på spolen
således, at den bliver i resonans med det
ønskede bånd og med kernen 3/4 inde i
vindingerne. Tanken hermed er at have
tilstrækkelig variation af selvinduktionen
til rådighed, for at kunne kompensere mod
ledningskapaciteten og kapaciteten i de
tilsluttede rør, når kobleren er installeret
i senderen.
4. Anvend ikke for stor energi i doblertrinene; rør som 6V6, 6F6 eller selv EF50 giver
rigelig output, når de arbejder med 300
volt på anoderne til at drive en hvilken
som helst af de moderne tetroder eller
pentoder.
5. Indstil ikke på trimmerne eller jernker
nerne efter at de er blevet justerede og
fastgjorte på deres plads. Det er i almin
delighed umuligt at finde tilbage til de
oprindelige indstillinger, og kobleren må
helt genopbygges.
Der er i almindelighed mindst eet sted i
enhver rig, hvor en bredbåndskobler kan er
statte et af de tidligere hævdvundne afstem
ningsled og samtidig spare både komponen
ter og den tid, der anvendes til efterafstemning af disse afstemningsled. De er i sagens
natur helt ideelle til multibåndsopstillinger,
men disse emner ligger udenfor, hvad der er
tiltænkt med denne introducerende artikel.

Tabel over konstruktive detaljer for
bredbånds-koblere.
Område A: 3,5 — 3,8 mc.
Spole L1, L2 hver på 45 vindinger nr. 30
SWG emaljeret, tætviklet på denco ribbet
polysterene forme, diam. l 1/8“ C7, C8=
30 uuF keramiske trimmere, enten enkelte
eller en dobbelt.
Område B: 7 — 7,5 mc.
Spole L1, L2 hver på 22 vindinger nr. 30
SWG emaljeret, tætviklede som ovenfor
under område A. C7, C8 — som for om
råde A.
Område C: 14 — 15 mc.
Spole L1, L2 hver på 9 vindinger nr. 30
SWG emaljeret, tætviklede som ovenfor
under område A ,C7, C8 = som under om
råde A.
Skort Wave Magazine, juli 195 1.

Er du uvenner med nøglen?
Af E. Bøtter Jensen, OZ7BA.
Man hører ofte på fone-båndene udtryk
som dette: „Ja, jeg kører kun på fone, jeg
kan ikke rigtig komme efter at bruge nøglen
på CW, det er jo længe siden man aflagde
morseprøven osv. osv. —“
Enhver ved jo, at rækkevidden med CW
er større og giver en større høst af DX’er
end fone, så til de amatører, der har „nøgleskræk“, vil jeg sige: „Frem med nøglen og
øv dig lidt i at bruge den“. Der findes jo
mange forskellige nøgletyper, men til ny
begyndere vil jeg anbefale den almindelige
statstelegraftype („håndpumpen"). De mere
moderne typer af „sidelæns" bugs og el-bugs
kræver stor dygtighed og længere træning,
inden man kan være bekendt at optræde i
æteren med dem. Selv om man må sige, at
det er sjældent at høre en virkelig ubehjælp
som dansk amatør på CW, hvad der i mine
øren er lige så flovt som en dårlig tone på
senderen, er det af og til slemt med rytmen
ved brug af bug-nøglen (,,Rasle-nøglen“).
Langt de fleste amatører benytter efter bed
ste USA-mønster alt for høj speed på prik
kerne i forhold til streglængden, hvorved
der opstår en nervøs, forpustet og urytmisk
nøgleskrift. Det sobre går sig en tur, og man
ge ser stort på, om der ryger en prik eller
tre for meget med ud; kommer man så vidt,
er vi nået til det, der kaldes griseri. Nogle
påstår, at det er en nødvendighed at være
musikalsk for at opnå en smuk nøgleskrift;
det kan diskuteres, men skade kan det vel
ikke. OZ7BO m. fl. må være meget musikal
ske ! !
En ting, det ofte kniber med, er at få sam
let prikkerne til stregen (stregerne) i det
enkelte bogstav, navnlig for nybegyndere på
bug-nøgle. For eksempel bliver et V ofte til
ST, eller et adskillelsestegn til TV, men det
kræver kun lidt øvelse at få dette rettet.
Skrivekrampen melder sig før eller senere
for de fleste og viser sig hyppigst på den
måde, at det næsten er umuligt at skrive be
stemte tegn. Bogstavet V, et firetal eller et
adskillelsestegn kan synes uoverkommeligt
at skrive. Hånden vil ikke lystre hjernen.
Krampen er ofte opstået ved at forcere tem
poet ved sendingen, og kuren til helbredelse
er følgelig at sætte farten ned og begynde
,,forfra“. Tag en daglig øvelse med løst hånd
led og lav en lang serie prikker i et roligt,
langsomt tempo (ca. 2—3 prikker i sekun
det). Dette gælder naturligvis for en almin-
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Sådan har jeg indrettet det.
OZ7G
Vi har for i OZ bragt forskellige stationsbeskrivelser, og det har altid været yndet
læsestof, hvor amatørerne kunne faa impulser
og nye ideer til deres egen station. Vi paa
begynder nu en række beskrivelser og star
ter med OZ7G .

I 1927 var min sender en Hartley-selvsvinger, modtageren var en detektorspille
med 2 rør, og antennen en 20 m hertz. I 1940
var senderen en krystalstyret 4 rørs opstil
ling, modtageren en retmodtager med HF,
og antennen stadig en 20 m hertz. I dag vi
ser hosstående billede stationen, der dækker
alle bånd fra 3,5 til 145 MHz. Således er i
korte træk udviklingen.
I
årene efter 1945 er interessen mest sam
let om antenneforsøg, og et betydelig antal
typer incl. mange forskellige retningsanten
ner er blevet gennemprøvet ud fra den be
tragtning, at en god antenne både på senderog modtagersiden giver den ekstra styrke,
der betinger, at signalet kan høres igennem
på stærkt overfyldte bånd. Af samme grund
er den nuværende modtager ekstremt selek
tiv og stabil, medens senderens styrke ikke
er særlig stor; men dens signaler er stabile.
DX-arbejdet har interesseret genne m mange
delig håndpumpe og ikke en bug, der selv
laver prikkerne. Nøglefjederens kontaktskrue
må stilles således, at nøglens vippebevægel
se ikke bliver for lille, selv om den laver lidt
mere støj, det er en god støtte at kunne høre
(rent mekanisk), hvad man selv sender.
„Slå“ aldrig tegnene med løse dask af hån
den på nøglen, men fat om nøgleknappen,
der helst skal være omtrent kuglerund, med
3 fingre i samme stilling, som når du strør
salt på et stykke med tomat. Den anden
yderlighed; at gribe om knappen med hele
hånden og flå i nøglen, som gjaldt det om
at løsne den fra bordpladen, er lige så gal.
— Man kan vel skelne mellem den stilrene
nøgleskrift, der har transmitterskriften som
forbillede, og den mere personlige skrift med
for lang streg i f. eks. bogstavet L, eller med
en urimelig lang første streg i bogstavet Y.
Lad os holde fast ved transmitteren som for
billede, det være også sagt til ham, der på
sin bug piller loddet af nøglestangen og fy
rer prikker af i blinde.
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OZ7G-stationen i dag.
år. WAC-certifikat blev opnået i 1936, og i
1939 var alle kontinenter bearbejdet på 28
MHz med en 20 m hertz som antenne. Efter
krigen har OZ7G deltaget i de fleste DXcontests og har siden 1945 haft ca. 5000 DXforbindelser, fortrinsvis på 14 og 28 MHz.
På hosstående billede af stationen ses sen
deren til højre, indbygget i et højt og smalt
krydsfinerskab. På bordet ses følgende ap
parater. Yderst til højre på hylden findes en
modulator, opbygget om rørene EF50, EF12
og 6F6. Udgangseffekten er max. 3 watt.
Mikrofonen er en MP Xtalmike. Med moduDesværre har mange fået deres nøgleskrift
ødelagt ved at skulle (ville) opnå en stor
hastighed på kort tid. Farten vil helt natur
ligt vokse ved daglig træning; al forcering
er af det onde. Min erfaring viser også, at
et for lille mellemrum til nøglens kontakt
fjeder kan give skrivekrampe. Først når ha
stigheden er kommet godt i vejret, kan man
mindske dette mellemrum. At håndleddet
skal være løst, uden spændte muskler, ved
vel enhver.
Husk så også, hvis du har QSO med en
„old-timer“, der måske sender ca. 125 bog
staver i minuttet eller mere, så taber du ikke
terrain ved „kun“ at svare med 60, hvis din
skrift iøvrigt er pæn og regelmæssig. Jeg
synes snarere, det er lidt flovt, hvis man
fyrer 125 tegn af pr. minut og kun er i stand
til at høre 60 — det oplever man også.
Hermed vil jeg slutte min lille „nøgleroman“. På CW-genhør!

OZ7BA.

modtageren er indbygget en seriestøj begræn
ser samt taget udtag på fanggitrene i mellem
frekvensforstærkeren, det sidste til brug for
BK-arbejde. Modtageren er faktisk god, den
er ekstremt selektiv og tillader DX-arbejde
trods meget kraftig støj (biler og sporvogne
i stadig strøm på en hovedgade ikke 20 meter
fra antennen).
På bordet til højre ses nederst — i sort
(S/y*• 3oo*
'Hs, kasse med hvid forplade — nøglen, efter
OZ7BO’s konstruktion, der kører med 2 stk.
latoren betjenes enten den store sender
RV 12T2-rør samt to små telefonspole-re(fanggittermod.) eller en 2 meter sender lais’er (mekanisk næsten støjfrit!) Det før
(skærmgittermod.) Denne sender står nær
ste relais i opstillingen, pulsrelaiset, har så
mest modulatoren og er krystalstyret (144,14 vel brydekontakt som sluttekontakt, og med
MHz) med rørene LV 1 (24/48 MHz), 832 sluttekontakten kan modtageren „dødes"
(48/144 MHz), 829B som PA, max. 50 watt. passende for BK. Dette system er let at lave
Som antenne for 2 meter senderen benyttes støjfrit (støj kan jeg ikke fordrage), men
en 6 element Yagi-antenne, anbragt under tillader ikke medhør i selve bogstavernes
taget og drejelig fra stationen. Til højre for
tegn, derimod fint i alle mellemrum. (Med
2 m senderen ses højttaleren, der kan skiftes samme system kan man for øvrigt nøgle en
mellem flere modtagere. Der benyttes aldrig sender efter OZ7BR’s system, idet pulsrehovedtelefon til aflytning.
lais’et nøgler en oscillator og „døder“ mod
På selve bordet ses under hylden til ven
tageren, og tegn-relaiset nøgler PA).
stre en 2m—lOm modtager, opbygget med en
Over den elektroniske nøgle ses en 9 rørs
UKW modtager som basis (modtagerens mel
modtager for 2 meter, fortrinsvis benyttet
lemfrekvens er ændret til ca. 450 kHz, og på Field-days.
der er indbygget beat og støj begrænser). Til
Senderen i den store kasse er egentlig no
modtageren ses ført et 300 ohm kabel fra 2 get skrammel, men synes at virke ganske
meter antennen. Under højttaleren ses mod
godt. Stabiliteten er god på alle bånd, selv
tageren for de alm. bånd (28 — 14 — 7 —
på det nu desværre nedlagte 5 meter bånd.
3,5 MHz). Den består af 2 dele. Nederst fin
Da der i 1945 skulle laves en ny sender, fandt
des den i amatørkredse kendte MW-modta- jeg det gamle krydsfinerskab frem og satte
ger, en 9 rørs modtager med dobbelt krystal
en række træhylder ind i det på passende
filter samt bølgeområder fra 800 til 1600 steder. Der tilføres 220 v. vekselspænding,
kHz og fra 1600 til 3000 kHz. Denne modtager og alt er iøvrigt indbygget. Der findes nederst
er fremragende god i forbindelse med en en ensretter for 300 v. maks., med to regule
converter, og over modtageren er bygget en rede spændinger, henholdsvis 80 og 160 v.
krystalstyret converter for alle de nævnte og meget omhyggeligt filtreret med dobbelte
amatør-bånd. Converteren indeholder 3 rør filtre og store elektrolytblokke. Desuden en
med
udtag
for
(P. 2000) og 2 krystaller (henholdsvis ca. 5,8 gitterspændingsensretter
spændinger med ca. 30 v. spring til - 300 v.
og 8,7 MHz), hvis grundfrekvenser og har
På
næste hylde findes en 500 v. ensretter,
moniske dækker alle amatørbåndene. I MW207

150 mA, godt filtreret, samt en 1500 v. ens
retter, Denne sidste er lidt ejendommelig.
Den har en 2X800 v. Lübcke-transformator
og har enkeltensretning over de samlede 1600
v. med et Philips DCG 4/1000 kviksølvrør.
Udglatningen sker med en 75 ohm sving
drossel, en stor 100 ohm Neutrofon-filterspole samt med 2 stk. 2 μF TCC. 2000 v.blokke. De nævnte ensrettere har i 6 år vir
ket helt upåklageligt og kører stadig med
samme ensretterrør. Over alle ensrettere fin
des bleedere på 0.5 megohm.
På næste hylde findes senderens VFO. der
afstemmes med det nederste skalahåndtag. I
tidens lob er mange forskellige VFO’s prø
vede. Den nuværende ses i hosstående dia
gram.
Derpå kommer en hylde med mellemtrin,
med 2 rør, henholdsvis en P10 og en P35,
samt omskiftere for alle bånd. Afstemningen
sker med de tre skalahåndtag i vandret række. Dernæst følger en hylde med PA-trinet
med 2 afstemningshåndtag og ma-metre i
gitter- og anodetilledning. Øverst ses afstem
ningshåndtaget for linktilkoblingen til PAudgangsspolen. Til venstre på siden af apparatet ses antenneomskifteren, en 4-polet
..Utility 1'-omskifter, der dels bringer anten
nen (300 ohm ledningen vandret til venstre
for antenneindforingen) i forbindelse med
senderlink
eller
modtagertilledning
(også
link på alle bånd), dels med et par kontak
ter sørger for, at oscillatoren — i tilfælde af
nøgling i PA — bringes ud af sving. Om
skiftningen betjenes ved en træstang og kan
ske på brøkdele af sekunder (nødvendigt for
contest-arbejde).
Som
antennestrømsmåler
er altid benyttet en lommelampepære. shuntet
over en lille del af en antenneledning. — Til
slutningen til antennen er altid sket gennem
linkkobling direkte til PA-spolen. Jeg har
aldrig kunnet fordrage de mere eller mindre
indviklede antenneafstemningsled. der kræ
ver tid at afstemme og som giver tab. Det
er bedre at sørge for, at feederlængden til
antennen er af den rette længde for linkkob
ling direkte. Som antenne benyttes for øje
blikket en 40 meter lang vandret liggende
antenne, ca. 24 m i højden, med 600 ohm
dobbeltfeeder fra fjerdedelspunktet (d. v. s.
en antenne, der for 14 MHz er 3 halvbølger
plus 1 halvbølge, en ganske god rundstråler,
der også trækker godt på 28, 7 og 3,5 MHz).
Desuden findes, fast indstillet på USA en
extended zepp med 2 direktorer for 28 MHz.
gain ca. 8 db.
Senderen blev bygget i 1945. og er egent 
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lig ikke undergået principielle ændringer
siden. Alle rør er tyske 12.6 v rør. Til ven
stre, nederst i diagrammet, ses VFO’en. der
kan BK-nøgles efter OZ7BO’s system med
kombineret skærmgitter- og gitterblokering.
Rørene er P2000, LV1 og P10, og over P10’s
anodedrossel kan udtages svingspænding til
første rør i senderens forstærkertrin, dels på
3,5 dels på 7MHz, idet den afstemte gitter
kreds klarer frekvensvalget. I VFO’en er
alle værdier for komponenter nævnt, og op
stillingen er iøvrigt ganske normal i opbyg
ning med god skærmning af de 2 første ror
og tilhørende kredsløb. Dog kan oscillatoren
anes ved BK-arbejde på 3.5 MHz.
Selve senderopstillingen har 3 ror. hen
holdsvis en P10, en P35 og en RS391. Alle
spoler undtagen udgangsspolen og link er
fast indbyggede og betjenes ved enkle om
skiftere (Prahn Reliable — topolede, indsat
hvor de skal bruges). Første rørs gitterkreds
kan afstemmes til 3.5 og 7 MHz på gittersiden,
og på 3,5—7—14 MHz i anodekredsen, idet
en del af spolen kan kortsluttes. Fra VFO'en
kan der tages spænding enten til 1’ eller 2’
rør gennem en omskifter. Andet rør har i
anoden 2 spoler, der dels dækker 3,5—7, dels
14—28 MHz, og effekten overføres herfra
gennem links til gitterkredsen i PA-røret.
Her findes på samme måde 2 spoler og om
skifter for de 4 bånd. I PA-rorets anode
kreds ses anodekredsen med kondensator
midtpunkt samt antenne-link.
PA-nøgling foretages samtidigt i skærm
gitrene på P35 og RS391, idet rørenes skærm
gitre er ført parallelt gennem nøglepunktet.
SG-spændingen og dermed udgangseffekten
kan varieres inden for vide grænser ved ind
stilling af SG-spændingen over et 10 kohmpotentiometer. I kredsløbene ses endvidere
de forskellige afkoblingskredslob, metre o. 1.
For telefoni benyttes fanggittermodulation
på sædvanlig måde.
Båndskiftning kan foretages i løbet af få
sekunder, men de store kondensatorer i af
stemningskredsene tillader ikke, at båndene
dækkes fra den ene ende til den anden uden
efterindstilling af kredsene. Til gengæld er
det anvendte system meget driftsikkert og
stabilt. Der er ikke udskiftet et eneste ror
siden 1946. og den eneste fejl, der har været,
var en kortslutning af den fælles glødetransformator for de 3 senderrør for 3 år siden.
Mange komponenter er af ældgammel model,
f. eks. afstemningskondensatorerne i sende
rens for kredse, der er gamle Remler-kondensatorer. Udgangsspolen for 3.5 MH z har ind-

En Baandfilter Exciter.
Af OZ7BO, Bo Brøndum-Nielsen.
I løbet af det sidste års tid har man i den
udenlandske radiopresse set forskellige be
skrivelser af båndfilterkoblinger anvendt i
en senders mellemtrin. I sidste OZ begyndte
OZ2NU en oversættelse af en artikel fra
SHORT WAVE MAGAZINE af G3ESV om
dette emne, og herhjemme har vor pioner
på mange tekniske omrader OZ7BO også ar
bejdet med problemet og fundet en overor
dentlig nydelig losning. For nogen tid siden
holdt 7BO et foredrag i den københavnske
afdeling og viste sin exciter frem.
De, der horte foredraget, vil nikke gen
kendende til artiklen, og mange har sikkert
ventet på den med længsel, forinden ombyg
ningen af den gamle rig påbegyndtes. Med
disse artikler tror vi et længe folt savn vil
være nogenlunde afhjulpet.
TR .

Fordelene ved hurtigt at kunne skifte
Frekvens saavel inden for det enkelte Baand
som fra Baand til Baand er vist saa umid
delbart indlysende, at de næppe behøver
nærmere Forklaring.
Selvom Brugen af en Baandskift-Exciter
ikke løser Problemet 100 % (der er jo sta
dig PA-Trin, Antennekobling og Antenneaf
stemning tilbage), saa er det et Skridt i den
rigtige Retning.
bygget parallelkondensatorer, 2X200 pF
(keramiske), af hensyn til rimelige kreds
konstanter. De fast indbyggede spoler i sen
deren er viklet på keramiske ribbeforme.
Udgangsspolerne for 3,5 og 7 MHz er viklede
på pertinax-rør, forsynet med en slidse på
midten, hvori linken til antennen kan føres
ind. Spolerne for 14 og 28 MHz er kobber
rørsspoler. Vindingsantallet for de fire spo
ler er henholdsvis 24, 16, 9 og 4.
Med denne kortfattede gennemgang af
min station håber jeg at have givet et ind
tryk af, hvordan de forskellige apparater er
indrettet og anvendt. Kortbølgearbejdet er
som hobby en herlig fornøjelse, det giver ud
syn og kontakt med en mængde mennesker
og giver anledning til fritidsbeskæftigelse
både med hoved og hænder. Spekulationer
over nye og meget bedre opstillinger (som
måske aldrig bliver virkelighed) er ikke det
ringeste. Og man møder i ind- og udland
personligt mennesker som gode kammerater.
73. OZ7G.

Har man bestemt sig til at bygge en saa«
dan Exciter med fast indbyggede Spoler og
et Minimum af Afstemningshaandtag, er der
tre almindelige Veje at gaa. Enten kan man
— som i Modtagere — foretage en mekanisk
Sammenkobling af de forskellige Kondensa
torer. Denne Løsning er elektrisk helt til
fredsstillende, men byder nok saa store me
kaniske Vanskeligheder, at de fleste viger
tilbage for dem. Tilsyneladende kommer man
nemmere igennem ved at gøre Kredsene mel
lem de forskellige Trin brede, f. Eks. ved
simpelthen at bruge Spoler afstemt til
Baandmidte blot med Spredningskapaciteter
— evt. suppleret med en lille Trimmerkondensator. Denne Fremgangsmaade ser be
stikkende ud, og flere Konstruktioner af
denne Art har ogsaa set Dagens Lys. Den er
imidlertid behæftet med visse Skavanker,
som bl. a. har givet Forfatteren adskillige
graa Haar.
Saadanne Kredse kan med lidt god Vilje
betragtes som HF-Drosler. Indskyder vi to
eller tre Doblertrin af denne Art mellem
VFO og PA-Trin, sker der meget let det, at
lidt af PA-Trinets HF (enten fra Trinet selv
eller fra Antennefeeder) finder tilbage ti!
VFO, Kablet mellem VFO og Exciter eller
Exciterens Indgang. Exciterens Indgang er
maaske 3,5 MHz med Dobling til 14 eller 28,
men da Forstærkningen er stor, og de daarlige Kredse ikke effektivt stopper for 14 eller
28 MHz, saa er Faren for Instabilitet betyde
lig.
Vi maa altsaa se os om efter Kredse, der
er brede nok til Amatørbaandene, men som
paa den anden Side virker som effektiv
Kortslutning for alle andre Frekvenser, kort
sagt Baandfiltre.
Et simpelt Baandfilter bestaaende af t<>
fast afstemte Kredse overkritisk koblede, vil
være udmærket, hvor det ikke drejer sig
om Effektoverføring, og med moderne Pentoder, som styres praktisk talt effektløst, er
Systemet nemt at faa til at arbejde. En Spo
leform, der egner sig til Baandfiltre af denne
Art, er bragt paa Markedet af Firmaet
Prahn. Den bestaar af et glat Trolitulrør ca.
80 mm langt. Det er forsynet med den sæd
vanlige Spolefod, der enten kan fastgøres i
et Hul i Chassiset eller bedre, i det dertil
beregnede Trolitulbundstykke, der samtidig
tjener til Fastgørelse af Loddefligene. Kam-
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merspoleforme med glat, indvendig Væg pas
ser ned over Røret, og anvendes to, er det
en smal Sag at tilpasse Koblingen, idet den
ene Kammerspole fastlimes og den anden
skydes op og ned ad Røret til den optimale
Afstand er fundet. Er Justeringen i Orden,
paasættes Skærmdaasen, og man har en vir
kelig „færdig“ Spole. Skærmdaasen medfø
rer praktisk talt ingen Ændring af Afstem
ningen.
I det følgende skal beskrives en Exciter for
fem Baand (3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 MHz)
opbygget med saadanne Baandfiltre. Den er
beregnet til at fødes fra en VFO paa 3,5 MHz
gennem et Coax-Kabel. En halv Watt er ri
gelig til fuld Styring. I Udgangstrinet er an
vendt LS50 med reducerede Data. Anode
spændingen er ikke over 500 Volt, da Exciteren i mit Tilfælde benyttes til Styring af et
Pushpull Trin med RS 337. Der er dog intet
i Vejen for, at LS50 kan køre med maximale
Arbejdsdata, saa at Exciteren kan arbejde
som selvstændig Sender. Til dem, der gaar
i Gang med Bygningen af denne Exciter eller

Fig. 1. Chassisdimensioner: 300 x 180 x 60 mm.
80/40 m Spole og de fire Baandfiltre (28, 21, 3,5 og
7 MHz fra venstre til højre). 1 forreste højre Hjørne
ses Indgangstransformeren med Coaxbøs umiddel
bart herunder. Tandhjulstrækket er for Spoleomskif
teren. Coaxbøs for Udgangen findes i Chassisets
modsatte Ende .
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med Baandfiltre i det hele taget, skal det si
ges, at Anvendelsen af et Gitterdvkmeter vil
være om ikke absolut nødvendig, saa dog til
uvurderlig Hjælp. Hele Indtrimningsarbejdet
lettes kolossalt.
Som det fremgaar af Diagrammet, er der
benyttet Spoler afstemt med Spredningska
pacitet. Det vil sikkert falde de fleste lettere
at forsyne alle Baandfilterspoler med en
lille Trimmer (30pF Philips ell. lign.) Jernkernetrimning kan ikke anbefales i Baand
filtre. Ændres Koblingen mellem Spolerne,
ændrer Selvinduktionen sig samtidig (Spo
len flyttes i Forhold til Kernen). I Indgangs
transformeren (L1 L2), der kun tjener til
Tilpasning mellem Coaxkablet og første Rørs
Gitter, er der selvfølgelig intet i Vejen for
at bruge Jernkernetrimning. Som Frekvensdoblere er anvendt EL 41, der er en høj stejl
LF-Udgangspentode (10 mA/V). Den skal,
som alle stejle Rør, omgaas med Varsomhed.
Parasitstop, der kun behøver at være en
Modstand, direkte i Styregitteret er tvingende
nødvendigt under alle Forhold. Da GitterAnodekapaciteten er ca. 1 pF kan man ikke
forvente, at Røret skal arbejde som Ligeudforstærker uden Neutralisering eller anden
Form for Stabilisering.
I
den her viste Konstruktion var det saaledes nødvendigt at dæmpe Gitterkredsen
med 2 kOhm, naar Gitter- og Anodekreds
begge var afstemte til 3,5 MHz, men saa var
det ogsaa effektivt tæmmet.
En kort Gennemgang af Diagrammet:
Fra VFO og Coaxkabel gaar Signalet via
Tilpasningstransformeren (L1 —
L2) til
første Trins Gitterkompleks. Første Omskif
tersektion (Ol) sørger for, at Gitter kredsen
shuntes med 2 kOhm, naar Rørets Anode
kreds er afstemt til 3,5 MHz. Desuden viste
det sig af andre Grunde praktisk at reducere
Gitterimpedansen og dermed Følsomheden,
naar Exciteroutput var 14 MHz. Dette laa

udelukkende i, at Nøglingen foregik i et Buf
fertrin i VFO’en, idet Tegnformen blev bedre
ved mindre HF-Styring. Her maa man selv
eksperimentere, men af Stabilitetsgrunde er
Dæmpning ikke nødvendig.
Første Trin er forsynet med Katodekom
pleks (ogsaa af Hensyn til VFO-Nøgling) og
Gitterafledning. Skærmgitterspændingen er
reduceret saaledes, at Røret kun trækker ca.
20 mA. Anodekredsen er afstemt til enten
3,5 (L3L4) eller 7 MHz (L5L6). Der er be
nyttet Parallelfødning med Drosselspole og
HF-Overføringskondensator. Det er rart, naar
man skal justere Baandfiltrene. Man er jo
F amilief orsørger.
2.
Omskiftersektions ene Halvdel indkob
ler L3L4, naar Output ønskes paa 3,5 MHz,
L4L5 paa alle andre Baand. For at opnaa
ensartet Styring af LS 50 over hele Baandet
blev Baandfilteret L3L4 forsynet med lidt
ekstra kapacitiv Kobling (ca. 5 pF). Sekun
dæren er dæmpet med 10 kOhm. 2. Om
skifterdæks anden Halvdel lægger 7 MHz
Baandfilteret til LS 50 eller til næste Dob
lertrin. En 20 pF Trimmer kompenserer for
Kapacitetsforskelle i de to Tilfælde. V2 fun
gerer enten som Dobler til 14 MHz (L7L8)
eller som Tripler (L9L10) til 21 MHz. Det
er iøvrigt koblet ganske som foregaaende
Trin.
LS50 arbejder altsaa som Ligeudforstærker paa alle Baand med Undtagelse af paa 28
MHz, hvor det kører som Frekvensdobler.
Udgangstrinet arbejder med fast Forspæn
ding. Ved Justering af Filtrene er det en
stor Behagelighed at have Gitterstrømsmeter
(5 mA) indskudt her. Hvis man foretrækker
det, er der intet i Vejen for at bruge Katode
kompleks og Gitterafleder og udelade Git
terspændingsensretteren.
Fjerde og sidste Omskifterdæk tager sig af
Tankkreds og Link. Lll og L13 er forsynet
med Udtag og dækker saaledes hver to
Baand. (3,5 og 7 hhv. 14 og 21 MHz) L15 er
28 MHz Spolen. Ogsaa i Udgangstrinet er
DC-Anodespændingen holdt borte fra Af
stemningskredsene.
En
Drosselspole
fra
TU5B (ImHy) er brugt her, da Prahns Minichoke er lidt for spinkel til de 100 mA. Bort
set fra de rent sikkerhedsmæssige Grunde
tilraades det at anvende Parallelfødning, da
man herved slipper for Jævnspænding paa
Omskifteren. Alligevel staar man sig ved
ikke at skifte Baand med Styring paa Exciteren, da Kontakterne let forbrændes. Da LS50
er et 12 Volt Rør og EL41 er af 6 Volt Type,
er Glødestrømsforsyningen som vist .

Fig. 2. Bemærk Skærmen, der dels støtter Omskif
teren,
dels
skærmer
Udgangstrinets
Anodekreds.
10 m Spolen er loddet direkte paa Skillevæggen,
mens 15/20 m spolen er fastgjort paa skillevæggen.
Spændingstilslutning sker via et 5-polet Stik i Chas
sisets nederste højre Hjørne

.

I den foreliggende Konstruktion er an
vendt en keramisk Omskifter. Køres LS50
med beskedne Data som her, kan man stor
artet bruge en normal MEC (Superpertinax).
Selv med 800 V paa Anoden gaar det utvivl
somt. Den Sektion, der ligger i Udgangsrørets
Tankkreds, bør dog nok opdeles i to, saaledes
at Linken ligger for sig.
Det tilraades at bruge Dæk med Dobbelt
kontakter (to Fjedersæt parallelt — leveres
af MEC paa Forlangende).
Den mekaniske Opbygning fremgaar af
Fotografierne. Ved Montagen er der kun an
vendt een Stelforbindelse for hvert Trin.
Effektiv Afskærmning mellem Udgangstri
nets Anode- og Gitterkreds er nødvendig og
er foretaget med en Skillevæg paa tværs af
Chassiset, og den gaar igennem Fatningen
paa LS50 og tjener samtidig til Befæstelse
af Omskifterens fjerne Ende.
I Praksis viste det sig ønskeligt at placere
Chassiset paa langs bag en Forplade i Sen
derstellet. Der blev derfor anvendt et Tand
hi ulsdrev til Omskifteren.
Trimning.
Hvis man — som nævnt i Indledningen —
indsætter Trimmere i samtlige Baandfiltre,
vil Justeringsarbejdet sikkert lettes. Spred
ningskapaciteter kan variere en hel Del fra
Opstilling til Opstilling, saaledes at det er
svært at opgive exakte Spoledata. Det til
raades, at man reducerer de angivne Vik
lingstal med f. Eks. 10—15 % og i stedet
indtrimmer med Kondensator. Har man et
Gitterdykmeter, er det ingen Sag. Fremgangsmaaden, der gælder alle Filtrene, er
følgende. Sæt Omskifter i Stilling 2(7 MHz).
Indstil L2 til 3700 kHz med Gitterdykmeter.
Sæt nu Omskifter i Stilling 1 (3,5 MHz) og
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juster L3 til 3900 kHz. Herunder skal alle
Anode- og Skærmgitterspændinger være af
brudte og L4 være fraloddet i den varme
Ende. Lod nu L3 fra og tilslut L4. Juster
L4 til samme Frekvens, 3900 kHz. Tilslut
L3, og sæt Styring til Exciteren. Afbryd
Skærmgitter og Anodespænding til LS50.
Tænd for Exciteren. Tilpas nu Koblingen mel
lem L3 og L4, indtil der opnaas konstant
Gitterstrøm i LS50 ved Gennemdrejning af
Omraadet 3500 til 3950 kHz paa VFO’en.
Øges Koblingen mellem de to Spoler i Baand
filteret, vil den maksimale Frekvens ligge
fast og Baandbredden vokse nedad i Fre
kvens.
Er dette Filter nu i Orden, skiftes til
7 MHz-Omraadet, og L5L6 justeres paa gan
ske tilsvarende Maade. Skifter man nu til 14
MHz, maa Trimmeren i Gitteret paa V2 ju
steres, saaledes at man kompenserer for den
mindre Spredningskapacitet. Indskyd for
søgsvis 5—10 pF og efterindstil, naar de re
sterende Baandfiltre er optrimmede. Inden
man gaar i Luften, maa man forvisse sig om,
at LS50 er kemisk fri for Selvsvingstilbøje
ligheder. Fjern Styringen til Exciteren, redu
cer Gitterspændingen, saa LS50 trækker ca.
30—40 mA. Kontroller at denne Anodestrøm
er uændret uanset Afstemningskondensato
rens og Omskifterens Stilling.
Spoledata.
Alle Spoler (med Undtagelse af Tankkredsen) er
viklet med 0,2 mm bomuldsomsp. Kobbertraad.
L1 10 Vdg
L2 90 Vdg
L3 100 Vdg
L4 100 Vdg

Tilpasningstransformer, tættest mu
lig Kobling, alm. Kammerspoleform
3,5 Mil/. Baandfilter, paa hver sin
Kammerform, tæt Kobling, evt. sup
pleret med svag kapacitiv Kobling.
7 M i l / Baandfilter, hver sin Kam
merform. Koblingsafstand 5-10 mm.
14 MHz Baandfilter, som ovenfor.
Koblingsafstand ca. 10 mm.

L5 47 Vdg
L6 40 Vdg
L7 20 Vdg
L8 18 Vdg
L9 13 Vdg
21 MHz. Baandfilter, som ovenfor.
L10 12 Vdg
Lll 3,5 MHz Tankspole, keram. Form fra TU
f)B 35 Vdg. Diameter 50 mm, Længde 75 mm.
7 MHz Tankspole Udtag paa Lll, 11 Vdg fra kolde
Ende.
LI2 Link for 3.5 og 7 MHz 2 Vdg over Lll*s
kolde Ende. (PVC isol.)
L13 14 MHz Tankspole, keramisk Form TS 6121,
8 Vindinger, 1 mm Kobber. 21 MHz Tankspole, Ud
tag paa L13, 4 Vdg fra kolde Ende,
L14 Link for 14 og 21 MHz 1 Vdg tæt koblet
til L13.
LI5 28 MHz Tankspole, Luftspole 2 rum Kobber,
5 Vdg. 25 mm Diameter.
Ll6 Link for 28 MHz, 1 Vdg viklet i Forlængelse
af L1 5 .
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Typebetegnelse for Spoleforme:
Glat Trolitulrør
Bundstykke
Kammerform (oversaves til
2x3 Kamre)
Loddeflige (4 Stk.)
Spoledaase, 82 mm
Evt. Spoledaase. 57 mm

Type

5012
5030

„
„

5015
411004
414001
„ 414002

Omskifter:
4
evt. 5 Dæk, hvert Dæk med 2x5 Stillinger,
shorting, Omskifterarm ca. 200 mm. Afstand mel
lem Dæk tilpasses Konstruktionen, 1 Dæk evt. for
synet med Dobbeltkontakter. Se idvrigt Tekst.

2 in aktivitetsrapport.

De gunstige meteorologiske forhold i den første
del af oktober forte gode forhold med sig på 2 m.
Resultatet af dette blev herfra følgende: 8 okt. 16
G-forbindelser + GW5MQ. 9. okt. 8 G-forbindelser
f GW5MQ + GW2ADZ (144,29). 11. okt. SM7BEH—
BE, SM6QP—WB, GW5MQ (144,2—144.55), G3WW
(144,83), G5YV, LA2GC (144.15). 12. okt. GW5MQ.
16. okt. G3BK (144,6) — BLP (144,9) —WW—DIV/A,
G2ANT (145,2) — FQP (144,78), G5DS (144,95),
G80U (145,12). Rapporten varierede mellem R 3—
S 3 og R 5—S 9 + 30 db.
Ud over disse forbindelser er også ført adskillige
QSOer med københavnske stationer, med lOJ, 5AA,
6B, 6PX, 7WA, med 2FR og med DL1JH og DL6SW.
Under åbningerne på de nævnte dage efterlyste de
udenlandske stationer aktivitet bl. a. fra København.
Det samme gjaldt forøvrigt under den europæiske
V. H. F. test. Pse how?
På genhør på 2 m hver torsdag kl. 19,30—24,00.
73 de OZ2IZ.

Friske bornholmere
Ja, nu tror du jo, jeg mener de små lækre sild,
men ork nej, det er vore amatørkammerater på
Bornholm, det gælder.
Nu har de igen vist et frisk initiativ. Hver gang,
de mødes i deres klubhus, indbetaler de hver nogle
kroner til en særlig kasse, der skal dække en .iubilæumsrejse til København. De har oven i købet ud
nævnt en særlig mand til at forvalte kapitalen, en
såkaldt jubilæumsrejseoverskatmester.
Vi er nogle stykker, der på jubilæumsdagen skal
ned og tage imod, når Rotna glider ind i havnelpbet.
6PA.
Sverige.
Den 30. marts i år blev senderlicens nr. 2500 ud
stedt i Sverige. Af disse 2500 er mellem 1500 og
1600 stadig gældende. Heraf tegner Stockholm sig
for ca. 200. 13 pct. af disse licenser er udstedt i
løbet af det sidste aar.
Rumænien.
De rumænske amatører har nu tilladelse til at
sende på 160, 80, 20. 15, 10, 6 og 5 meter. Maximalt
tilladt input er 50 watt.
Holland.
Det land i Europa, hvor amatørtelevision er mest
udbredt, er sikkert Holland. Interessen er meget
stor. og det sidste nummer af „Electron" var ude
lukkende helliget television.
7CC

Fra testud valget
*
Så kaldes der til NRAU-test igen Contest: PA mod det øvrige Europa
Det er Norsk Radio Relæ Liga, der står for arran
gementet af den kommende N. R. A. U.-test, der går
af stabelen i den første week-end i det nye år. I den
anledning har vi modtaget reglerne for denne test,
som praktisk talt er de samme som i fjor.
Da vi imidlertid udover at appellere til de gamle
vante deltagere i denne test også må opfordre nyere
amatører til at deltage, da det, som resultatet viste
sidste år, er yderst påkrævet, at så mange som mu
ligt deltager, såfremt EDR skal have nogen som helst
chance for at vinde testen, må der nødvendigvis også
denne gang bruges nogen plads til at bringe reglerne
på. Disse er følgende:
1. Tidspunkt.
5. jan. 1952 kl. 14.00—16.00 GMT
kl. 22.00—24.00 „
6. jan. 1952 kl. 06.00—08.00 „
kl. 14.00—16.00 „
2. Bånd: 3,5 og 7 mc.
3. Telefoni og cw kan benyttes, men testen bedøm
mes kun i een samlet klasse.
4. Opkald: NR AU de . . .
5. Kode: Der benyttes koder af typen 09579
KARLO, hvor de to første cifre angiver forbindelsens
løbende nummer og de tre sidste RST-rapporten. In
gen deltager må bruge tallet 01 som nummer på sin
første QSO, et hvilket som helst andet tal benyttes i
stedet.
Nar nr. 99 passeres skrives 00-01 o. s. v. Tallet 100
sløjfes således. Bogstavgruppen består af 5 tilfældig
valgte bogstaver og sendes ved første QSO. Ved næ
ste QSO sendes den gruppe, man modtog i den fore
gående QSO, o. s. v. Såfremt man ikke har opfattet
den sidst modtagne bogstavgruppe ok, sender man i
stedet den bogstavgruppe, man fik i den foregående
QSO.
6. Pointsberegning: I hver konkurrenceperiode kan
man kun have een QSO med samme station på hvert
bånd. Krydsbåndskontakter og kontakter med eget
lands stationer tillades ikke. Hver godkendt sendt og
modtaget melding giver eet point. Hver QSO kan
således give 2 points. Deltagere, som har haft QSO
med en station, der ikke har sendt log ind, godskrives
eet point, forudsat at også andre stationer rapporte
rer, at de har haft kontakt med denne station.
Landskampen: For at beregne de deltagende landes
slutsum forudsættes det, at 4 pct. af de senderama
tører, der er tilsluttet vedkommende lands amatør
organisation, deltager i testen.
Det samlede pointstal, der opnås af hvert land,
divideres med 4 pct.-tallet, og man finder på den
måde de respektive landes sluttal.
7. Præmier: Vandrepræmie til den sejrende for
ening. De tre bedste i hvert land får diplom.
8. Logs: Logs skal sendes til NRRL box 898, Oslo
inden den 20. januar 1952. Desuden mærkes brevet
NRAU-testen.
9. Resultatet af testen offentliggøres i de respektive
landes medlemsblade.
Bekkelagshogda, Oslo 24. september 1951.
NRRL/NRAU
Willy Treu, LA7DA.

Fra „VERON“ har vi modtaget indbydelse til del
tagelse i en test, som foreningen arrangerer mel
lem PA og alle øvrige licenserede europæiske ama
tørstationer.
Perioderne for contesten er følgende:
CW: Fra den 17. nov. kl. 22,00 til d. 18. nov. kl.
3,00 GMT og
Fone: Fra d. 24. nov. kl. 22,00 til d. 25. nov.
kl. 3,00 GMT.
Der skal udveksles kodenumre under hver QSO.
Kodenummeret for cw består af RST-rapporten
efterfulgt af et 3-cifret tal liggende mellem 000 og
100 for den første kontakt og stigende med 1 for
hver efterfølgende kontakt.
Kodenummeret for fone består af 5 cifre, idet
T-rapporten fra foranstående udelades.
Der opnås et point for hver kontakt. Den sam
lede sum multipliceres med antallet af hollandske
forbindelser, der har været kontakt med.
e er følgende:
1. Groeningen
/D
2. Friesland
/F
/G
3. Drente
/K
4. Overijsel
5. Gelderland
/L
6. Utrecht
/R
/M
7. Noord-Holland
/N
8. ZUID-Holland
/U
9. Zeeland
/V
10. Noord-Brabrant
/w
11. Limburg
Alle nederlandske stationer, der deltager i te
sten vil angive, hvilken provins de hører til.
Om testen hedder det iøvrigt, at man kun må
have een forbindelse med hver station.
Loggene skal sendes til
Veron-Traffic — Departement.
H. P. Elzerman — PAOHPE
Prunuslaan 33. D E L F T.
Holland.
Loggen skal foroven bære navn, call, QTH og
krævet antal points for den indsendende station.
Iøvrigt skal der være følgende rubrikker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modpartens call.
Dato for QSO.
GMT.
Afsendt kode.
Modtaget kode.
Provinsen for den holl. station.

Stationerne må under hele testen kun betjenes
af den samme operatør. Loggene skal være ind
sendt til ovenstående QTH før den 1. december
1951. Certifikater vil blive tildelt de tre bedst pla
cerede stationer i hvert land.
*
Endnu ved udgangen af oktober manglede ca. 50
pct. af loggene fra maraton-testen. Lad dem nu
blive indsendt inden fristens udløb d. 20. nov. 2NU.

*
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Bestyrelsesvalget

Resultaterne fra All-European DX Contest 1950.

Resultaterne fra denen test, der afholdtes sidste
nov. dec., foreligger nu delvis. Endnu er resultaterne Med dette OZ folger stemmeseddel til be
kun kommet for Europas vedkommende.
styrelsesvalget i december. Mangler den. kan
CW OZ7BG 2381 points
OZ7G 2290 „
en ny rekvireres fra OZ3FL, Nykøbing F.. —
OZ1W 1845 „
Fone OZ3Y
69 points
Husk, at stemmesedlen skal indsendes inden
OZ6TJ
3 „
den 30. november, og luk den således, at kon
Bedste europæer var med CW OK1FF med 22106
points og med fone YU1CAB med 1816 points.
Resultaterne fra ARRL’s DX Contest 1951.
De danske resultater i denne test blev i CW-afdelingen:
1. OZ4H 33600 points 32 dist. 350 QSO’er
OZ1W 25748
„
33 „ 258
OZ7G 22134
„
31 „ 246
OZ7S 6
„
2 „
2_____ „
og med fone:
OZ7TS14800 points 25 dist. 210 QSO’er
OZ3EA 2624
„
16 „ 56
Bedste europæer var med CW GW3ZV med 102024
points og med fone I1US med 32076 points. Udenfor
W/VE/VO var den bedste med CW KV4AA med
649467 points og fone VP6SD 195360 points. I CWafdelingen blev bedste mand fra W/VE/VO W3LOE
293022 points, og i fone-afd. var det W4DCQ me d

177237 points.

len vil blive kasseret, dersom kassereren ikke
kan afklippe kuponen, uden at stemmesedlen
derved ville blive aabnet.

,.Dansk Tidsskrift Index“.
Systematisk fortegnelse over indholdet af ca. 300
danske og en del andre nordiske tidsskrifter. Den
36. årgang, 1950, (430 sider), foreligger nu, udgivet
af statens bibliotekstilsyn, i kommission hos Nyt
nordisk forlag, Arnold Busck, København.

DXCC.

QRM fra Universet.
I „Aktuelt kvarter“ transmitteredes for nogen
tid siden radiostøj fra henholdsvis solen og mælke
vejen. „RSGB-bulletin“ meddeler, at støjen fra so
len den 16. juni var så kraftig, at den ødelagde
3,7 Mc fonebåndet fra 7,30—8,00 B. S. T. Udbrud
dene kom med ca. et halvt minuts mellemrum og
ved hvert udbrud fadede stationerne ud og kom
langsomt igen indtil næste udbrud. Samme dag ved
solnedgang kunne solen pejles med en 28 Mc beam
ved at aflæse støjens styrke på et S-meter.
Ifølge de sidste undersøgelser i U. S. A. hævdes
det, at magnetiske storme forårsaget af solen er
direkte afhængige af planeternes stilling i forhold
til hinanden og til solen. Magnetiske uvejr påstås
at være forudsagt på basis af planeternes stilling
fra dag til dag med 85 % sikkerhed.
Det har vist sig, at udbruddenes styrke ikke så
meget afhænger af solpletternes størrelse som af
deres alder og beliggenhed på solen. En kritisk
zone, 26° fra det optiske solcentrum, markerer om
rådet med den kraftigste solpletaktivitet og denne
zone udvider sig efterhånden, som man nærmer sig
maximum af solpletaktiviteten, hvilket næste gan g

er i 1954.

trolkuponen er fri til afklipning. Stemmesed

ARRL meddeler, at QSO efter den 21. december
1950 foreløbig ikke kan godkendes til DXCC for
følgende 8 landes vedkommende: PK, FI, EP (EQ),
AR, HS, PJ, JA og OE. For de to sidstnævntes ved
kommende gælder QSO med besættelsesstyrkerne
dog stadig.
7CC

den lille svenske!

7CC.

Rettelse til sidste OZ. Lidt om „Clamper“-rør.
Der står i indledningen: Hvis man bruger en
beamtetrode eller en pentode som PA med alminde
lig fast gitterf or spænding, . . .
Der skal selvfølgelig stå: Hvis man bruger en
beamtetrode eller en pentode med almindelig git ter-

afleder, . . .
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TR.

Fra QTC

Det var en oplevelse
Har De nogen sinde været med i en test? Det
er noget af det mest morsomme og interessante,
der findes. Blandt alle DX-jægere staar ARRL’s
contest i februar og marts absolut som det højeste
af alt. Jeg havde rigtig gjort mig til i år og håbede
på at blive nr. 1 i Danmark. Havde allieret mig
med en ven på Stevns. Antennen var 172 m longwire 10 m over jorden. Senderen er der ikke me
get at sige om, udover at den kørte godt. Mod
tageren var en MWeC med 4 krystalstyrede convertere, een for hvert bånd. Det var en oplevelse
at se hen til dagen, hvor starten skulle finde sted.
Og så fik man meddelelse om om morgenen, at an
tennen var blæst ned. Ned og lægge master ned og
hænge antennen op, og så kom det store øjeblik
kl. 1 om natten. Erfaringsmæssigt får man næsten
aldrig nogen QSO den første time i en test, men
så går det. Forholdene var alt andet end gode, men
det lykkedes dog alligevel at faa 117 stk. den før
ste nat. Det var med bange anelser, man i løbet
af formiddagen spurgte de forskellige store kano
ner 7G, 3FL, 1W og 7BG, hvor mange de havde.
Og så gik den vilde jagt videre igen 48 timer i
træk. Der var ikke tid til søvn, men der kan ry
ges nogle cigarer og drikkes nogle kopper kaffe
på 48 timer. Da jeg kom hjem om mandagen, kom
der brev fra 3FL. Det var ikke gået ham så godt,
og med ægte sportsmanship gratulerede han med
det fine resultat for første omgang. 7BG kørte og
så træt, men hvor skal der dog meget lidt til, at
det hele går i fisk, for minutterne er kostbare i de
travle timer.

*

Forudsigelser

Da jeg kom ned på landet i marts for at være
med i anden halvleg, knurrede beboerne fra de tre
huse, der lå ved siden af „mit“ ved synet af mig.
Radio opgav de at høre i de dage, men det var
nogle gamle, kedelige spiller. Manden i huset kun
ne ingen forstyrrelser høre i sin, og det allervær
ste var, at de alle i nabolaget om aftenen sad og
klippede med øjnene i takt med morsesignalerne.
Lysnettet er jo ikke altid det bedste og mine 100
watt sugede jo kræfter af det. Anden afdeling var
omtrent som første. Der var voldsom kappestrid
mellem 1W, 7G og mig, men jeg holdt da stillingen,
og resultatet blev 350 QSO’er ialt. Det var en vir
kelig oplevelse at være med. Nogen tid efter blev
det meddelt i Voice of America, at OZ4H var nr. 1
i Europa i cw-testen, så man var jo stolt. Nu er
QST kommet, og så passer det slet ikke. Jeg blev
„kun“ nr. 9 i Europa. Bedst var EA4CN med 90098
points og ikke mindre end 800 QSO’er.
Resultaterne for Danmark er som følger:
OZ4H 33600 points 350 QSO,
OZ1W 25748 points 258 QSO.
OZ7G 22134 points 246 QSO.
Det var cw-afdelingen, og i fone-afdelingen var
resultatet for Danmark:
OZ7TS 14800 points 210 QSO,
OZ3EA (OZ6BC) 2624 points og 56 QSO.
Men nu har de gamle stridsfæller svoret en
voldsom hævn til næste år, så man må jo anstren
ge sig yderligere for at være i den fine ende. Hvis
De ikke har været med i en sådan stor test, så prøv
engang. Det er noget af det morsomste, der findes
inden for kortbølgearbejdet. Herhjemme er der
også nu forskellige gode tests at deltage i. Sørg for,
at grejet er i fineste orden og tag en ekstra op
levelse med.
73s.
OZ4H.

oz7hw

december 1951

Rute

Afst.

Pejling

28 MHz

14 MHz

7 MHz

Call

Mm

Grader
fra nord

DNT

DNT

DNT

w2

6

295

---

1300—1700

1200—2000

w6

8,5

320

---

160 0-1800
(2100—0200)

2200-1200

YV

8,5

2b5

1400

1100—2000

0000—0800

CP

11

2^0

1400—1800

1100—2200
(070 0-1100)

0600-0800

SU

3.2

144

1000 -1400

070 0-1800
(0000-0500 )

2200-0600

ZS

9

170

1200 -1600

070 0-1800

200>-2400

vu

7

102

0800 — 1200

0500—1600

0000—0400

YK6

13,5

90

—.

0000-0800

JA

8

40

—

1000 —1900
(190 0-2100)
0100—0900
(2300-1500)

ZL

18

48

—

2000-0400

Zl.

22

228

—

060 0-1200
1 800
osoo—1 -*00
( I S v 0— 0100)

OX

3.2

315

—

1100— 1800
( 1800 — 0600)

2000-1800

0000-1700
2000-1000
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DX-jægeren
Ved OZ7BG.
Når man gennem længere tid hovedsageligt har
beskæftiget sig med DX, kan det ikke undgås, at
man uvilkårligt deler de amatører, man hører, op
i forskellige klasser efter deres teknik under DXjagten. De højere klasser behøver vi ikke at sige
meget om, deres resultater taler for sig selv, men
der er visse kategorier, som det nok kunne være
værd at bruge et par linjer på.
For det første er der den velsignede og ret ud
bredte type, der, når de har kaldt en svag DXstation og ikke fået svar, tænker sådan noget som:
„Når jeg ikke kan få ham, skal de andre sandelig
heller ikke have ham“, hvor efter han parkerer
sin VFO lige pladask i hovedet på DX’en, sætter
fuld power på PA-trinet og kalder CQ DX i de
næste fem minutter. Hvad de ventende, der følger
spillets regler, tænker, unddrager sig publikation
i et tidsskrift som OZ.
Dernæst er der typen, der i QSO med en sjælden
DX giver en langsommelig og omstændig beskrivel
se af vejr, vindforhold, navn o. s.v., o. s. v., medens
de ventende sidder og er ved at slide enden ud
af bukserne af nervøsitet for, at båndet skal fade
ud, før denne kunstige „rag-chew“ er forbi.
Andre typer, der kan få en til at bide i gulv
tæppet af raseri, er de, der kalder en af parterne
i en QSO op, før QSO’en er slut og således umulig
gør en 100 % QSO. Også fone-amatøren med et
par hundrede pct. modulation nede omkring 14050
kc. er en hyggelig fyr.
Det er vist surdej g nok for denne måned, så lad
os hellere se, hvad der er sket inden for DX i den
forløbne måned.
OZ7BA har på 14 mc. CW JA’s 200, 2TJ og 3AF;
KH6’s AEX og MG; KG6ABE, MP4BAF, YI’s 6BD
og 3PDR plus 9B3AA QTH??
OZ3PO har ZS3K 28080, YI3EFE 14070, CR7AS
14080, 9S4AX 7012 og OX-W-VE. Ja, MD5 = SU og
MD7 = ZC4 og tæller ikke særskilt til DXCC.

Lande og zoner.
Zoner

Lande

Call

wrkd.

bekr.

wrkd.

bekr.

OZ7RU
OZ7CC
OZ3FL
OZ7BG
OZ1W
OZ3Y
OZ2XU
OZ4KX
OZ2PA
OZ5PA
OZ3PO

177
176
174
164
156
153
149
119
90
80
75

156
140
136
125
123
126
109
103
54
51
57

39
39

39
39

37
39
39
37
36
30
27
30

36
39
39
33
31
25
14
27

OZ7TS
OZ7SM
OZ3Y
OZ5BW
OZ5KP

160
128
119
116
101

136
106
104
105
87

37
37
36
36
27

35
35
35
35
24

OZ5PA i Skive har fået CX4CZ. KH6's IJ og WU
KL7PI, ZE's 4JC og 4JG. Alt på 14 mc. CW.
OZ7KV har ligeledes på 14 mc. CW fået FR7ZA
FQ8AE. EA9’s AP og BA: TA's 3AF og 4QR;
YI3EFE, ZA3XL (T2), PK5AA. 9S4AL. FF8JC.
KH6ES, 3A2AG, JA80D og PK4DA. Kaj har fået
sit kort fra LB5ZC.
OZ4KT må snart lukke fuldstændigt p. gr. af
militærtjeneste, men sluttede af fb. med CO, HK.
KP4, LU. TI, VK, ZL og VP4 på 7 mc. Knud har på
7 mc. WAC og WASM begge tildelt i 1951.
OZ7BG har med CW VU2DZ 28090 ex-AP5B!
GD3FBS 3516 fb for WAE. VS6HR 14050. YI3ECU
14100. 4X4RE 3517, og med fone VS7BR 14180. KL7s
CM 14260. AFR og YZ 14300, 3A2AG 14190.
VQ4RF 28400, PY2CK 28390, CE1AJ og HC2JR
28380, KG6AAE 14220. CR7IV 28300. VU2NG og
VS6BO 14310, TA3AA 14330 og FR7ZA 14139.

ZS6Z, der ses herover, er meget kendt på 14 og
28 mc. fonebåndene. Han besøgte Danmark i som
mer og boede et stykke tid hos OZ5KP. (Foto via
OZ5KP).
KM6AW/KS6 er hørt på 14150 fone
VQ4RF planlægger en ekspedition til VQ1 omkring
den 15.—31. december .—.—.— FB8BB er nu også
i gang med fone, frekvens ca. 14300 .—.—.— EA5BD
rejser snart til Ifni og bliver til EA0BD. Ja, det
er et særskilt land .—.—.— QSL’s fra W6NQG/KM6
eller KM6AB for QSO’er er fra 1947 kan fås fra
KH6WW
ON4QF fortæller:
FI8RO og
FB8BB QSL er kommet. Zone 23 er atter aktiv i
skikkelse af C8YR. Mick har planer om „noget“
i et land, hvor der aldrig før har været nogen
amatøraktivitet. Indtil fyldigere data kommer frem,
kan man med sindsro qso en station med et skørt
kaldesignal, der ender på 4QF .—.—.— OX3UD
i Tovkussak er qrv hver dag på 14 mc. og vil gerne
have QSO med OZ
FD8AA er hørt på
14058 kc. kl. 1700 GMT. Har nogen for resten set
et QSL fra FD3RG med adressat OZ7BG?? Det
savnes hårdt .
QTH’s:
CR9AW
KX6AC

Fone

216

MD2DW
OQ5VN
TA3AF
TA4QR
YN3AG
3A2AG

QSL til Box 541, Hong Kong.
Navy 824, FPO, San Francisco, Calif.,
USA.
RSGB.
Box 631, Elizabethville.
ARRL.
RSGB.
QSL til W3AG.
QSL til F7AT.

KØBENHAVNS AFDELINGEN
arrangerer
lørdag den 1. december kl. 19,30 prc.

FJERNSYNS AFTEN
Afholdes i Teknologisk Instituts festsal,
indgang Vester Farimagsgade 22.
PROGRAM:
Kl. 19,30—20,00: Foredrag om fjernsynsmod
tagere.
Kl. 20,00—21,00: Demonstration på flere mod
tagere af statsradiofoniens fjernsynsproprogram.
Kl. 21,10—21,30: Amerikansk fjernsynsfilm.
Kl. 21,30—22,00: Foredrag af ing. Peter Han
sen, OZ6K, om statsradiofoniens fjern
synsmateriel.
Kl. 22,00—22,30: BBCs fjernsynsfilm.
Der er gratis adgang for Københavns afde
lingens medlemmer, medlemskort skal fore
vises ved indgangen. Gæstekort kan i begræn
set omfang rekvireres hos:
BETAFON radio, Prins Jørgensgade 4, Nora
5655.
Morten Ryde, Jyllandsvej 18, Go. 2407.
SPECIEL RADIO SERVICE, Ka 2272.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Formand: OZ3U, Kaj Nielsen, Løjtegårdsvej 5,
Kastrup. Afdelingen har møde 2 gange om måneden
i „Foreningen af 1860“, Nørrevold 90 over gården,
stuen til venstre, „lille sal“. Fra kl. 19,30—20,00:
QSL-central, og kl. 20,00 begynder mødet. Alle op
lysninger om afdelingens virksomhed fås på mødeaftenerne hos formanden eller de øvrige bestyrelses
medlemmer.
Månedens program:
19. november: Foredrag af ing. J. Iversen, RADIO
METER OZ8K). Demonstration af forskellige må
leinstrumenter med særlig henblik på disses an
vendelse indenfor kortbølgeteknikken.
1.
december: Stor fjernsynsaften i Teknologisk
Institut. Se annoncen øverst på denne side.
3.
December: Teknisk samtale om antenner og de
res tilpasning. OZ4U indleder og OZ9R er dirigent.
De fleste amatører har sikkert et eller andet an
tenneproblem. Tag det med og lad os tale om det,
her er den store chance.
17. december: Udstilling og demonstration af amatprbygget materiel. Der er allerede anmeldt en del
materiel, men vi kan bruge meget mere. Har De selv
noget særligt godt, så tag det med og lad kamme

raterne nyde godt af Deres erfaringer. Er det for
tungt at tage under armen, så tal med 3U om sa
gen. og vi henter og bringer.
Den nye bestyrelse har iøvrigt konstitueret sig
som følger: OZ3U formand, OZ2KP næstformand,
OZ7R kasserer, OZ8I sekretær, OZ7EU korrespon
dent til OZ og OZ5AB tager sig af rævejagterne,
som menigt b-medlem OZ7DR.
OZ7EU.
AMAGER
Månedsprogram.
Formand OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, tlf.
Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver
torsdag kl. 19,30 i lokalerne, Strandlosvej 17.
Alle oplysninger om afdelingen fås på mødeeftenerne.
15. nov.: Antenneforedrag af OZ7G.
22. nov.: Modulationsforedrag ved OZ7DR.
29. nov.: Klubaften.
6.
dec.: Demonstration og diskussion om mod
tagere.
13. dec.: Klubaften.
20. dec.: Julefest.
Aarhus. Afdelingen har den 30. okt. arrangeret
morsekursus, men da der var så stor tilslutning, kun
ne vi ikke være i vore egne lokaler, og bestyrelsen
har derfor henvendt sig til hr. officiant Henriksen,
telegraftstationen, og fået denne til at overtage le
delsen af dette kursus, prisen er 15 kr., og der un
dervises tirsdag og torsdag fra kl. 20,15 til 22,00,
første gang torsdag den 1. november.
Onsdag den 21. novbr. er der filmsaften i Haandværkerforeningen, og til denne aften er der særlig
indbydelse til alle YL og XYL, og vi håber at se
rigtig mange, da der vil blive anledning til en sving
om. Prisen er 1 kr. pr. deltager og mødetiden 19,30,
men kom i god tid.
Onsdag den 5. dec. ordinær mødeaften. Der vil
denne aften være en målesender til medlemmernes
rådighed, så hvis du trænger til at få din modtager
justeret, så tag den med i afdelingen.
Onsdag 12. dec. praktiseres noget helt nyt for
Aarhus afdelingen. OZ2WO borger for denne aften,
og han har kaldt den Julestue, hvilket lyder meget
tiltalende.
Onsdag den 19. dec. ordinær mødeaften. Denne af
ten vil komme til at blive en hyggelig klubaften,
hvor vi vil diskutere de kommende tester..
Af praktiske grunde skal det bemærkes, at alle
arrangementer, hvor intet andet er bemærket, fore
går i vore klublokaler, og mødetiden er kl. 20,00.
— og så på gensyn med YL og XYL i Haandværkerforeningen den 21. dec. kl. 19,30.
Bornholm. Tyvebesøg på Snorrebakken. Kortbøl
gemodtager fjernet. Radioamatørernes hus på Snor
rebakken har i sidste uge haft tyvebesøg. De uvente
de gæster har brudt døren op og har fjernet en kort
bølgemodtager, mærket „Radione“ nr. R. 3/14628.
Modtageren er forsynet med grå stålkasse. Krimi
nalpolitiet er stærkt interesseret i oplysninger.
Esbjerg: I lighed med foregående år, vil, såfremt
fornøden tilslutning opnås, morsekursus blive påbe
gyndt efter nytår. I kursusgebyr betales for teknisk
kursus 15 kr., for morsekursus 10 kr., og for begge
kursus samlet 20 kr. Beløbet kan betales med halv
delen første kursusaften og resten den følgende må
ned. Indtegning ved bestyrelsen inden 1. december.
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Udlevering af QSL foregår hos OZ1LF. Lothar
Fialla, i forretningen i Kongensgade.
Afdelingslokale har vi stadig ikke fundet, så vi
beder fortsat medlemmerne være på udkig. Evt.
kunne vi måske være fælles om et lokale med en
anden forening.
21. nov. kl. 20 møde hos A. P. i Torvegade. Dis
kussion om rævemodtagere og de kommende ræve
jagter. Eventuelle ejere af rævemodtagere bedes
medbringe disse. Bemærk: I tiden fra 19,30—20 vil
2AX være til stede for at eksaminere evt. aspiranter
til morseattester.
5.
dec. kl. 20 hos A. P.: Møde med diskussion om
evt. 2 meter arbejde i afdelingen. 7KK fra Fanø vil
fortælle lidt om sine oplevelser på UKB.
9. dec.: Besøg på dampcentralen. Vi mødes uden
for hovedindgangen kl. 10 formiddag.
Hillerød. På den ordinære generalforsamling, hvor
25 af 29 medlemmer var mødt, blev følgende ny be
styrelse valgt:
Formand OZ7FD, næstformand
OZ1OY, kasserer OZ1OK, sekretær OZ1TW, revisor
OZ1DD. — Vi vil gerne herigennem takke den
afgåede bestyrelse for dens arbejde, og særlig
OZ7IP og XYL for deres nydelige arrange
ment paa generalforsamlingsaftenen.
OZ1TW.
Kolding: Afdelingen afholdt den 29. oktober sin
årlige generalforsamling under dårlig tilslutning.
Formanden aflagde beretning om afdelingens virk
somhed m. m. i det forløbne år. Beretningen god
kendtes uden afstemning. Den tidligere bestyrelse
(7MQ, 6PX og 6B) ønskede ikke at fortsætte bl. a.
under henvisning til medlemmernes manglende in
teresse for foreningens arrangementer. Til ny besty
relse valgtes 1AQ (formand), 1AW og 2RD. Der blev
på generalforsamlingen udtrykt ønske om film, fo
redrag m. m., som den ny bestyrelse skulle forsøge
at imødekomme. Forsamlingen udtrykte til slut sin
tak overfor den afgåede formand, 7MQ, for den lan
ge tid, han på fortræffelig måde havde ledet afde
lingen.
OZ1AQ.
Næstved. Afdelingen deltager i dagene den 14.15.-16. dec. på Julemessen, Bygningen, Jernbane
gade Næstved, med en amatørstand, hvorfra en sta
tion OZ7TL vil være i aktivitet. Kontakter bekræf
tes med særligt QSL.
Den 15. dec. kl. 15,00 er der kammeratlig sammen
komst for lokale og besøgende EDR-medlemmer.
Oplysning om mødested på afdelingens stand.
Kig ind på vejen eller giv os et call.
vy 73, Næstved afd.
Afdelingen har fortsat møde hver mandag kl. 20,
Lokalet, Tranevej 7.
19. nov.: Modulation, OZ5CB.
26. nov.: Brug af målegrej, OZ5RV.
3. dec.: Blandingssystemer, OZ2HJ.
10. dec.: Stationsbetjening, OZ7TL.
14.-15.-16. dec.: Julemessen (se ovenfor).
Af hensyn til vedtægtsændringen angående med
lemsskab af lokalafdelinger skal oplyses, at afdelin
gen er kontingentfri.
Oplysninger om afdelingens arbejde fås hos for
manden OZ7TL Thode-Jensen, Tranevej 7, Næstved.
Odense. Ved månedsmødet d. 26. nov. kl. 20,00 vil
der blive gennemgået og om muligt demonstreret 2
amerikanske communicationsmodtagere: RCA-AR77
og BC-348 samt 2 amatørbyggede supere.

218

Dette og fremtidige måredsmoder afholdes på In
dustripalæet, kælderetagen. Albanitorv.
Randers. For at styrke det gode samarbejde af
delingerne imellem havde Randers afd. den 14. ok
tober inviteret afdelingerne i Viborg. Hobro. Ma
riager. Hadsund og Grenaa. Desværre var det kun
Viborg afd., der reflekterede på indbydelsen.
Man havde om formiddagen en vellykket ræve
jagt. Om eftermiddagen drøftede man, hvorledes
og hvori samarbejdet skulle bestå. Man enedes om
at afholde fælles rævejagter, at udveksle lokale
foredragsholdere, at udveksle båndoptagelser af
foredrag, helst ledsaget af evt. diagrammer og teg
ninger, samt afholdelse af stævner.
Det var en fornøjelig og udbytterig dag. og vi
takker Viborg afdelingen for dens interesse for
sagen.
— 3K.
Soro. Formand OZ4NO. Til eget klublokale har
man på Sorø Stolefabrik for en billig pris haft lej
lighed til at købe 15 stole, cg da man i fremtiden
må regne med udgifter til montering og vedligehol
delse, har man vedtaget, at nye medlemmer heref
ter — foruden det årlige kontingent på 3 kr. — må
betale 5 kr. i indskud.
Struer. Den 23. okt. afholdtes møde med foredrag
af OZ2IZ over emnet: 2 meter. 2IZ gav en oriente
ring om, hvorledes der arbejdes paa UKB og gen
nemgik bl. a. hvilket grej og konstruktioner, der
efter hans erfaring var velegnede til dette bånd. 2IZ
gennemgik sine erfaringer med antenner og slutte
de med at gengive nogle QSO’s, bl. a. med engelske
stationer, disse gav nogle indtryk af, hvor gode for
holdene kan være på 144 mc. QSO’erne var optaget
på Beocord stålbånd.
Det var glædeligt at konstatere den store interesse
for mødet, idet der var mødt 21 deltagere, hvoraf de
fire var udenbys, til hvilke vi retter en særlig tak
og håber på gensyn ved senere lejligheder.
Morsekursus påbegyndes torsdag den 1. nov. og
fortsættes hver mandag og torsdag under ledelse af
OZ4EJ og J. L. Jensen, moduleret cw optaget på
stålbånd.
Næste møde afholdes 21. nov. kl. 19,30 i biografen
på B&O. 7TS taler om KB-modtager, og efter fore
draget er der spørgetime, hvor 7TS besvarer spørgs
mål.
På et bestyrelsesmøde vedtoges det at afholde et
stævne til foråret. Det påtænktes til stævnet at
tage emner som fjernsyn, wirerecorder og FM på
programmet, med demonstration og foredrag ved
B&Os tekniske stab.
Udenbys amatører er altid velkomne til vore
møder.
vy 73. OZ5KD.
Viborg. Den 14. oktober havde Randers afdeling
indbudt os til en „demonstrations"-rævejagt. Da
ingen her i afdelingen før havde deltaget i ræve
jagter, havde vi megen fornøjelse heraf.
Om eftermiddagen drøftedes samarbejdet mellem
Randers og Viborg afdelinger; foruden os var en del
af nabobyerne til Randers indbudt — men hvorfor
kom I ikke, Obs? —
Vi takker for den gode dag og håber på god frugt
af samarbejdet.
Tid og sted for næste møde vil blive meddelt di
rekte. Vi håber, at 7HW kommer og fortæller os lidt
om rævemodtagere.
73 fra Viborg afd.
9AV.

NYE MEDLEMMER

En god ven
Følgende har i oktober 1951 anmodet om optagelse
i EDR:
af Danmark

Vi bringer her et billede af den franske amatør
station F9HE med dens meget aktive indehaver
Tom. Mange danske amatører har glædet sig over
fornøjelige cg lærerige samtaler med denne erfarne
foneamatør. Fra sit hyggelige hjem i Versailles
knytter han venskabelige forbindelser med folk fra
de fjerneste egne af kloden, men gladest er Tom,
når de nordiske lande går ind i hans „kasse“. Tom
er meget inde i danske forhold, og mange danske
har nydt godt af hans gæstfrihed.
6PA.

W4JVT in memoriam.
En af de kendteste amerikanske kortbølgestationer
forstummede søndag den 28. oktober. W4JVT er
ikke mere.
Bag kaldesignalet W4JVT stod danskeren Markus
Nielsen, som trods sit 36-årige ophold i USA stadig
følte sig knyttet til sit hjemland med stærke bånd
og talte sit modersmål saa godt som nogen.
Altid var Marc på vagt, når der var muligheder
for forbindelse med danske amatører, hvoraf mange
sikkert i de sidste måneder har savnet den kendte
glade stemme fra Miami.
En begyndende sygdom tvang ham få dage før af
rejsen til at opgive en længe planlagt tur hjem til
Danmark, hvor familie og venner havde ventet
længe på at møde ham, men sygdommen tog over
hånd, og i de sidste forbindelser, han havde med
Danmark, kunne man mærke, det ikke var den
gamle muntre stemme, man hørte, og det gik stadig
dårligere, så man blev klar over, hvor det bar hen.
Marc’s stemme vil blive savnet af danske amatø
rer, og vi samler vor medfølelse om hans hustru og
lille datter samt om hans gamle moder, der havde
ventet at se ham endnu engang herhjemme.
Blandt de mange OZ amatører, som kendte ham,
vil hans friske glade stemme stadig stå i erindrin
gen, ligesom de danske, der har nydt hans gæstfri
hed, altid vil mindes dagene sammen med ham.
Æret være hans minde .
OZ6AA.
Fotoalbummet!
Efter at der har været indsamlet fotos til Amatøralbummet i ca. 5 måneder, slutter vi nu indsam
lingen.
Sidste frist for indsendelse 1. december 1951.
På indsamlingskomitéens vegne takker jeg for de
indsendte fotos.
vy 73. OZ5KD,
Holstebrovej 50, Struer.

5450 - T. K. Kristensen, Saltværksvej 61 A, 3. sal tv.,
Kastrup.
5451 - E. Johs. Petersen, Ejnarsvej 130, Kgs. Lyngby.
5452 - Knud E. Windberg, Hyrdebjerg 17, Svendborg.
5453 - Hans Christensen, Erik Glippingsvej 26
Kolding.
5454 - Chr. Hein Sindrup, Toxværd pr. HolmeOlstrup.
5455 - Rode Nielsen, Jernbanegade 20, Randers.
5456 - Udby Jensen, Strømmen 18, Randers.
5457 - Chr. Terling, Postbox 105, Kolding.
5458 - Jørgen Andersen, Køgevej 193, Taastrup.
5459 - C. A. P. Nielsen, Istedgade 99 mezz. tv.,
København V.
5460 - Alfred Petersen, Sjællandsgade 44, 4. sal,
Randers.
5461 - Hans Nielsen, Fredensgade 11, Horsens.
5462 - P. W. Haberg, Thorshavn, Færøerne.
5463 - Niels Hansen, Ingemannsalle 112, Esbjerg.
5464 - Bent Eggert Pedersen, Holbækvej 10, Hvalsø,
Sjælland.
5465 - OZ1KT, Hjalmar Christensen, Sjællands
gade 6, Esbjerg.
5466 - E. Snedvig, Maltaged 14 st. th., Kbhvn. S.
5467 - Otto Rytter Jensen, Vesterbrogade 169 4. sal
th., København V.
5468 - Arnold Petersen, Nygade 10, Kalundborg.
5469 - Ejler Christophersen, Torvegade 7, 1., Haslev,
5470 - J. Bitsch, Dalgasgade 14, Herning.
Tidligere medlemmer:
1456 - Einer Sørensen, Odense Lufthavn, Beldringe.
1764 - Axel Rasmussen, Næstvedgade 41, 1. sal,
København Ø.
3267 - Jørgen Lundbye-Jensen, Ringgade 60, Struer.
3955 - OZ1CF, Chr. Farstrup, Amtssygehuset, afd. D,
Hillerød.
4779 - Svend Hansen, Islevvangen 8, Brønshøj.
4926 - Henrik Preklasa, Ulse-Olstrup pr. Rønnede.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i EDR betragtes de som med
lemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN
806 - OZ5D, K. C. Brønnum, Spliidsvej 8, Skagen,
lokal.
845 - OZ4AJ, A. J. Andersen, Sveasvej 16, Rønne,
lokal.
853 - OZ7AB, E. Høegh Jacobsen, Degnemose Alle
85 st., Brønshøj, ex Væggerløse.
857 - OZ5CN, Carl Nielsen, Søndergade 39, Hunde
sted, lokal.
1085 - OZ7TK, Torben Jensen, Artilleriskydeskolen,
Artillerivej 5, København S., loka l.
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1483 - OZ6AT, Holger Hansen, Anlægsvej 38, 2. sal,
Struer, lokal.
2200 - OZ7PL, Preben Lund, Skelhojvej 40, 1. sal th.,
Lyngby, lokal.
2201 - OZ5AW, A. Wagenblast, Vejlefjord højskole,
Daugaard, ex Springforbi.
2307 - OZ2GR, K. E. Rasmussen, Toftegård Auderød
pr. Kokkedal, ex Rungsted Kyst.
2579 - Jens Mortensen, Classensgade 49, 1. sal,
København Ø., lokal.
2640 - OZ2HR, Herluf Rasmussen, Stenmaglevej 22,
Brønshøj, ex soldat.
2740 - OZ1BC, Oscar Jeppesen, Sofie Amalievej 26,
Fredericia, lokal.
2803 - OZ5SQ, Klaus Dvinger, 4. maj kollegiet, Frbg.
Bredegade, København F., lokal.
2824 - Claus Petersen, Solderup pr. Jejsing, ex soldat.
2892 - OZ5OR, Johs. Kruse, c/o Aggerdahl, Ordrup
Jagtvej 7, Charlottenlund, ex Ribe.
2936 - OZ2RS, N. Fr. Thorsen, Gyldenløvesgade 8,
Slagelse, lokal.
3196 - OX3WK, Johs. Lomholt, Narssak Point,
Grønland.
3282 - V. Lynge Christensen, Jernbanegade 3,
Aakirkeby, ex Strib.
3342 - 132356/Andersen, 13. ing. komp., Langelands
gades kaserne, Aarhus, ex Aarhus.
3400 - Lars Andersen, Solvænget 33, Nr. Aaby, ex
København.
3415 - OZ3GR, Preben Grønager, Fælledvej 36 E.,
Roskilde, lokal.
3562 - OZ5KL, Chr. Visby, Nørrealle 4, st., Hurup,
Thy, ex Snedsted.
3580 - - Aage Møller, Portugalsgade 17, st., Kbh. S.,
lokal.
3651 - OZ4RH, C. E. Finding Jensen, Egernvej 55,
København F., ex Høng.
3675 - OZ1E, Chr. Søe Højbjerg, Vestre Alle 34,
Silkeborg, ex Ulfborg.
3685 - OZ6O, P. G. Kristensen, Molsvej 15, Rønde,
ex Kolind.
3719 - OZ5SV, Svend Kirk, Frederiksdal Loranstation, Grønland, ex Nykøbing Mors.
3908 - OZ4BA, Bent Jensen, Poul Møllersvej 4,
Kolding, lokal.
4022 - OZ2BT, Bertel Tarp, Kastanievej 30, Aarhus,
ex Randers.
4041 - OZ2CP, Karl Petersen, Rolfsted, Langeskov,
ex Aarslev.
4126 - OZ7LL, V. Daugaard Nielsen, Abel Katrinesgade 21 a, 4. s., København V., ex Bramminge.
4134 - OZ2KZ, M. H. Nielsen, c/o Rørbæk Madsen,
Gimsing, Struer, ex Ulfborg.
4150 - OZ9KW, P. M. Kofoed, Køgevej 7, Haslev, ex
soldat.
4174 - OZ7XL, A. Hjort Andersen, Ægirsgade 33,
København N. lokal.
4195 - H. V. D. 12191, lejr nr. 1326, Stausholm, 5.
kompagni,
Arresødallejren,
Frederiksværk,
ex Lemvig.
4311 - Kst. rkt. 130240/51-01sen, 4. aa., 1. bt., Almegårdslejren, Rønne, ex Køge.
4514 - Gert Overgaard Gertsen, Elverumsvej 15,
Aarhus, lokal.
4524 - Søren Jensen, Granvej 4, Svendborg, lokal.
4617 - OZ3FP, Flemming Poulsen, Frederiksdal
Loranstation, Grønland, ex Holstebro.
4619 - N. J. Wind, Mellemgade 11, Haderslev,
ex Kliplev.
4629 - Boas Larsen, Rørkjærsgade 67 st., Esbjerg,
lokal.
4642 - OZ8BN, Bent Nielsen, Raaby pr. Borre,
Møen, ex soldat .
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4657 - 127024 51-Stougaard, 3 7 AA., Langelands
gades kaserne. Aarhus, ex Ørting.
4695 - OZ7MH. Mogens Hansen. Molletoften 9.
Horsens, ex Bolbro.
4715 - Niels Hansen, c o kbm. Chr. Hansen.
Vøjstrup pr. Nr. Broby, ex Haarby.
4(35 - OZ3GW, H. Jungdal, Dalvad pr. Arden,
ex Rorbæk.
4814 - A. W. Hoffmann, Ilbro st., ex Bronden.
4861 - OZ7DP, W. Dahlslund Pedersen,
Danmarksgade 71, 3. sal th., Aalborg, lokal.
5008 - Hans J. Brask. Øresundsvej 60. 2. sal tv.,
København S, ex soldat.
5142 - Carlo Pedersen, Bachersvej 107,
København S, lokal.
5174 - Flemming Palsøe, Havnelev, Rødvig, Stevns,
ex Store-Hedinge.
5243 - Orla Christensen, Gribstrup, Klovborg.
ex Daugaard.
5246 - Bent Faurschou, „Strandlyst", Greve
Strand, ex Thorshavn.
5255 - Jan Ulrich Pedersen, Rughavevej 7, 1. sal
th., København Valby, lokal.
5316 - Axel Jørgensen. Tjørnekrogen 7, Gentofte,
ex Vinderup .

„OZ“
udgives
af
Landsforeningen
„EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER**, Postbox 79,
København K.
Teknisk
stof
sendes
til
TR,
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.

Paul

Stømer,

OZ7EU,

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: Poul Andersen,
København S.
Kassereren: O. Havn
Sundby, Nykøbing F.

OZ6PA,

Eriksen,

Peder

OZ3FL,

Lykkesvej

15,

Fuglsangsvej

18,

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:
OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.

O.

Hansen,

Testudvalget: Børge Petersen, Himmerlandsgade 1,
Aalborg.
DR-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Århus.
Foredragsudvalget:
Einar
Pedersen,
vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

OZ6EP.

3.

s.,

Alekiste-

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
angivelse.

indhold

er tilladt

med tydelig

kilde

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI

