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Kendes begrebel: „QSL-Marodører"?
Det er sandsynligvis af og til hørt af en
eller anden af vore ivrige DX-jægere, men
ellers er det nok ukendt.
Nuvel — udenvælts er det betegnelsen for
den type amatører, der er vokset ud af ama
tørfællesskabet og ind i en sfære, hvor de er
sig selv nok, og hvor man bl. a. „ikke vil
beskæftige sig med noget så ordinært som
QSL-udveksling“.
Der skal ikke spildes yderligere ord på
denne type, der så utvetydigt har glemt sin
egen oprindelse, men det skal i denne forbin
delse nævnes, at der i referatet af en spansk
contest, hvori der også havde været dansk
deltagelse, var opstillet en liste over delta
gelsen fra de forskellige lande, og en oversigt
over den procentvise QSL-besvarelse, og at
„OZ“-amatørerne her figurerede som en flot
nr. sidst.
Amatørbevægelsen — og langt mindre de
enkelte amatører — er endnu ikke nået så
vidt, at der er skabt noget berettiget grund
lag for at foretage en ændring i noget af det
fundamentale og mest traditionsrige i vort
virke: Udvekslingen af QSL’s mellem to
stationer, der mødes for første gang.
QSL’s har flere formål. Det primære er ven
skabsbekræftelsen, som kortet giver udtryk
for, dernæst en repetition af afgivne rappor
ter og stationsbeskrivelser samt andre oplys

ninger eller data, som den enkelte amatør
føler trang til at oplyse om, og som bl. a. kan
sætte ham i forbindelse med amatører, der
har samme interesse på f. eks. andre hobby
felter.
Et QSL-kort skal fortælle mest muligt. Men
derudover har QSL-kortet en meget stor mis
sion for den ikke ringe gruppe af amatører
verden over, for hvem et nyt QSL-kort fra
et nyt land eller fra et andet frekvensområde
end tidligere betyder et skridt frem på vejen
mod dette eller hint diplom.
Det er rigtigt, at vi kan have forskellige
mål for vort arbejde med amatør-radio, men
trods dette må vi ikke ignorere samhørighedsfølelsen, der hjælper os til i givne situationer
at række en hjælpende hånd — på felter, hvor
vi ellers ikke er ovenud interesserede i at
virke — hvor dette kan være til gavn for
andre af vore amatørkammerater.
I det hele taget, vil det ingen skade være
til, at vi, helst ubevidst, vænner os til en
større hensyntagen til andre.
Gør vi det, så vil laurbærbladene, uden at
vi mærker det, langsomt vokse ud igen og
hjælpe med til at skabe os en good-will ude
omkring i verden, og den er ikke mindst i
tider som de, vi gennemlever i dag, af meget
stor værdi.
OZ2NU.
37

Lidt om PA-rørets gitterspændinger
Af OZ7AQ, Bent Johansen.

Ved besøg hos og samtaler med flere ama
tører er jeg gentagne gange stødt pa de pro
blemer, der behandles i nedenstående lille
artikel. Betragtningerne, der primært tager
sigte paa cw-senderen, idet min interesse
udelukkende ligger her, gælder selvfølgelig i
lige så høj grad for telefonisendere, selv om
man jo her sædvanligvis kan klare sig meget
simpelt, nemlig ved en afbryder. 7AQ.

til nul, såfremt styregitterforspændingen er
tilstrækkelig stor. Dette bevirker, at skærm
gitterspændingen stiger til anodespændingens
værdi, og herved flytter rørets karakteristik
sig således, at der nu skal en meget større
negativ styregitterforspænding til at stoppe
anodestrømmen, og denne forspænding er
muligvis alt for stor til korrekt drift af roret.
I praksis indstiller der sig en balance, således
at der går en vis lav anode- og skærmgitterstrøm. Yderligere er for visse rør opgivet en
maksimal skærmgitterspænding, der hermed
let overskrides. Konklusionen må være, at
seriefødning af skærmgitteret fra anodespæn
dingen absolut bør undgås. Der bør anvendes
en særlig spændingskilde, der så samtidig kan
føde eventuelle buffer- og doblerrør, eller
man kan benytte spændingsstabiliseringsrør,
hvilket dog er upraktisk ved større PA-trin.
Svigter anodespændingen, kan det imidler
tid blive en alvorlig sag for røret at få skærm
gitterspænding fra en særlig ensretter, så det

En almindeligt forekommende skavank ved
tetrode- eller pentodeudgangstrinnet i sende
ren er, at anodestrømmen ikke falder til nul,
når styringen til trinnet fjernes. Dette udgør
i de færreste tilfælde en fare for PA-røret,
idet strømmen som regel falder så meget, at
maksimalt anodetab ikke overskrides. Hvis
man benytter BK, især hvis der anvendes
særlig modtagerantenne, vil denne tomgangs
strøm imidlertid kunne forårsage en kraftig
forstyrrelse af modtagningen af svage signa
ler, PA-røret vil nemlig virke som en kraftig
støjgenerator1)2), hvilket har til følge, at det
modtagne signal fuldstændig kan drukne i
sus. Denne ubehagelige effekt kan være me
get generende, og mange amatører har sikkert
bemærket den, måske uden at være klar over,
hvor støjen kommer fra. Den eneste helt
2. Sikring af PA-rør, hvis anodespændingen
effektive modforholdsregel er at sørge for, at Fig.
svigter.
Ved betjening af afbryderen i primærsiden
PA-røret er fuldstændigt cut-off i nøglepau af transformeren
serne, og dette gøres simpelthen ved at give gitterspændingen. afbrydes både anode- og skærm
røret de rigtige spændinger, ikke alene under
drift, men også i driftspauserne.
kan varmt anbefales at anvende den på fig. 2
lo
viste sikkerhedsforanstaltning. Svigter ano
despændingen (eller afbrydes den med vilje),
falder relæet og fjerner skærmgitterspændin
gen.
Den anden årsag til PA-rørets forkerte op
førsel kan være den negative spændingskilde,
der giver sikringsspænding til styregitteret.
Fig. 1. a er opstillingen. 1 b er vist, hvorledes den
Denne benævnes ofte „fast forspænding“,
statiske la-Vg karakteristik flyttes til venstre,
men svarer kun sjældent til sit navn. Hvis
når skærmgitterspændingen stiger. Vc er cut-off
bleederstrømmen fra ensretteren ikke er ad
spænding ved normal skærmgitter spænding.
skillige gange større end selve gitterstrøm
stiger den „faste“ gitterforspænding be
Lad os først betragte skærmgitteret, der men,
når der optræder gitterstrøm. Indhyppigt fødes over en seriemodstand fra tragteligt,
nu forspænding til den rigtige
anodespændingskilden. Når styringen til rø reguleres
med styring på røret, falder spændin
ret tages bort, falder skærmgitterstrømmen værdi
gen, når styringen fjernes, hvilket kan be
virke, at røret ikke blokeres i nøglepauserne.
Denne effekt ses at virke i samme retning
i) Se for eksempel OZ juli 1950 side 121: Modtagerfølsomhed og modtagerstøj, OZ8O.
spændingsstigning på skærmgitteret.
2) At røret ikke arbejder med temperaturbegrænset som
strøm og har oxydkatode, formindsker ikke den af
Midlet herimod er en kraftig bleederstrøm,
givne støjeffekt.
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Tryk på en knap

(Fortsat.)
Af Math. Panisen, OZ7MP.

Relækontakter.
Relæer kan være forsynede med eet eller
flere kontaktsæt. I teorien er der faktisk ikke
nogen begrænsning i antallet af kontakter. Et
stort antal kontakter giver dog en upraktisk
konstruktion og kræver en kraftig elektro
magnet. Foruden almindelige slutte- og skif
tekontakter findes en række andre mulig
heder, se fig. 9:

relæ skal udføre deres funktioner i en be
stemt rækkefølge, når relæet trækker. I fig.
9h er således vist 3 sæt kontakter. Når re
læet trækker, sluttes først kl, derefter brydes
k2 og til sidst skiftes k3. Undertiden lader
man sådan et relæ trække i to tempi, f. eks.
ved hjælp af 2 spoler, således at kl slutter
først, hvorefter den anden kraftigere spole
ordner resten. Det siger sig selv, at sådanne
relæer kun kan virke efter hensigten, når
kontaktfjedrene er rigtigt „justerede", d. v. s.
sidder i den rigtige afstand fra hinanden og
har den rigtige elasticitet. Telefonmontører
har særligt fjederretterværktøj, afstandslæ
rer og kontakttrykmålere.

Fig. 9.
a. slutte
-kontakt
b. bryde
„
c. skifte
„
d. slutte før bryde
„
e. slutte-slutte
„
f. bryde-slutte-bryde
„
g. slutte-bryde-slutte
„
h. følgestyrede kontakter.
Her er a til d langt de almindeligste. Ofte
kræves det, at de forskellige kontakter i et
hvilket betyder en kraftig ensretter med
følgende spild af komponenter og effekt.
En simpel og billig løsning er anven
delsen af spændingsregulatorrør som vist på
fig. 3. I a ensrettes vekselspændingen, der
stammer fra nettransformeren, til en af ano

Fig. 3. Gitterspændingsaggregat. Ensretteren skal
kun afgive nogle få mA til at holde glimrøret tændt,
b kan let indbygges i en forhåndenværende opstil
ling til erstatning af clamp-rør.

Fig. 10.
Selve kontakterne er oftest udformede som
vist i fig. 10 a, b og c. Det flade kontaktpar
i c skulle kunne bære større strøm, men det
forudsætter dog, at fladerne er helt plane og
slutter over hele fladen. I stedet bruges ofte
dobbelte kontakter som i d, der også giver
større sikkerhed mod fejl som følge af støv
eller snavs mellem kontakterne.
despændingsensretterne, af dioden, som kan
være næsten hvad som helst, C skal være af
bedste kvalitet og med høj prøvespænding.
Modstanden R indstilles, så glimrøret netop
lyser, når der ikke går gitterstrøm, b viser
en anden udførelse, hvor man sparer kob
lingskondensatoren med den høje prøvespæn
ding. Stabilovoltrør findes så vidt vides ikke
til lavere spænding end ca. 75 volt, men et
rør som 807, der kræver - 50 volt, arbejder
fortrinligt med et STW 75/15 som gitterafle
der. Ved højere spændinger kan man seriefor
binde flere glimrør med samme tværstrøm,
men eventuelt med forskellige driftsspændin
ger. Hvis glimrøret indbygges, så det er syn
ligt udefra, kan det forøvrigt udmærket gøre
det ud for gitterstrømsmeter.
Om det såkaldte clamp-rør skal kun til
føjes, at det umiddelbart af ovenstående ses
at være en dårlig løsning af problemet, og vil
endda let blive dyrere i anskaffelse end glimrørsaggregatet.
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Kontaktmaterialet kan være forskellige le
geringer, som kan tåle strøm og ikke koroderer. De bedste materialer er platinlegerin
ger, sølv, kobolt, palladium og tungsten.
Når en strøm brydes af en kontakt, opstår
der tit en gnist, især hvis der er tale om et
induktivt kredsløb. I det lange løb kan dette
betyde ødelæggelse af kontakterne. Man kan
Fig. 11.
da, som vist i fig. 11, anbringe en gnistsluk
ker over kontakten eller en ensretterventil
over den induktive belastning. Ensretteren
må være forbundet således, at der normalt
(kontakten sluttet) ikke går strøm gennem
den. Den kan i visse tilfælde erstattes af en
almindelig modstand.
Elementære relækredsløb.
Det er med relæteknik som med anden
teknik: Man må kende grundprincipperne, før
man rigtig kan drage fordel af den i en given
situation. Man kan måske klare sig med det
allersimpleste, men muligvis kan en enkelt
lille forbedring gøre hele systemet både enk
lere og billigere.
Fig. 12 viser nogle af de simpleste kob-

Fig. 12.
lingsmuligheder. Det er kun spolekredsløbe
ne, der er vist, samt de relækontakter (bort
set fra a og b), som er nødvendige for disse.
Herudover må relæerne naturligvis have
andre kontakter, som udfører de egentlige til
sigtede funktioner. Ved at lægge strømkildens
ene pol og andre hertil forbundne elementer
på nærmeste stelpunkt, kan der som regel op
nås en ikke ubetydelig ledningsbesparelse.
a viser den almindelige direkte kontrol,
hvor relæet trækker, når afbryderen sluttes,
og falder fra, når afbryderen åbnes igen. Der
kan imidlertid være tilfælde, hvor man øn
sker den omvendte funktion. Denne shunt
kontrol er vist i b. Her er relæet trukket, når
afbryderen er åbnet, men bliver kortsluttet
og falder fra, når afbryderen sluttes. Mod
standen skal hindre unødig strømforbrug,
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mens relæet er kortsluttet, men må til gen
gæld ikke være større, end at relæet kan
trække med den til rådighed stående spæn
dingskilde.
c viser et eksempel på et holde-kredsløb.
Når begge de to afbrydere 1 og 2 sluttes, vil
relæet trække. Åbner man derefter 2, vil re
læet forblive trukket, idet strømkredsløbet
nu er sluttet gennem den viste relækontakt.
Først ved åbning af 1 falder relæet fra igen.
Er 2 en trykkontakt uden spær, vil et ganske
kortvarigt tryk være nok til at trække re
læet og lade det forblive trukket, indtil 1
åbnes igen. — Lader man yderligere 1 være
en tryk-bryde kontakt (1 og 2 kan være to
spidsvekslere uden spær, se fig. 6), kan man
lade relæet trække ved et kort tryk på 2 og
lade det falde fra ved et kort tryk på 1 —
og det er meget anvendt ved fjernstyrings
koblinger.
d viser et andet holde-kredsløb, hvor der
er anvendt et relæ med slutte-før-bryde kon
takt. Hermed opnås samme funktion, men
med den fordel, at afbryderen 2 bliver fri for
andre formål. Hvis 1 ikke er sluttet først, vil
slutning af 2 bevirke, at relæet „summer”,
idet det virker som en almindelig ringe
klokke.
Endelig viser e et spærre-kredsløb. Relæet
betjenes med afbryder 1, forudsat 2 er åben.
Hvis 2 er lukket, er relæet kortsluttet og
spærret. Men har relæet først trukket, har 2
ikke mere nogen indflydelse.

Fig. 13.
Fig. 13 viser forskellige anvendelser af re
læer med to viklinger.a er et holde-kredsløb,
nærmest svarende til fig. 12c, kun med den
forskel, at her kan afbryderen altid betjene
relæet, uanset om 1 er sluttet eller ej.
I b anvendes et relæ med to ens viklinger
i differential-kobling. De to viklinger forbin
des således, at deres magnetiske kraftlinier
modvirker hinanden. Heraf følger, at relæet
trækker, når enten 1 eller 2 sluttes, men ikke
når begge afbrydere er sluttet eller åbnet.
Koblingen kan for eksempel anvendes, hvor
det gælder om at kontrollere, om to afbryde
re betjenes samtidig. I c virker den nederste
vikling betydelig kraftigere end den øverste.
Med det viste holde-kredsløb vil et tryk på
1 trække og holde relæet. Når 2 derefter slut
tes, vil den nederste vikling give et kraftigere

og modsat rettet felt, som bevirker, at relæet en større strøm end normalt. Skal relæet
falder meget hurtigt fra i det øjeblik, de to imidlertid bære denne strøm i nogen tid, vil
felter ophæver hinanden. Holdekontakten der være fare for overbelastning. Det kan
sikrer, at kredsløbet åbnes, før relæet igen hindres ved den i fig. 14d viste kobling, hvor
kan trække med modsat rettet felt.
strømmen passerer en brydekontakt. Så snart
Polariserede relæer, se fig. 8c, bruges ikke relæet har trukket, er der indkoblet en be
alene som telegraf relæer, men også på steder, grænsningsmodstand.
hvor der er brug for særlig følsomme relæer.
I fig. 15 er vist en række standardiserede
De er for det meste udstyrede med kun een signaturer for relæer med særlige egenskaber.
skiftekontakt. Fig. 14a viser det almindelige
kredsløb. Ved hjælp af omskifteren kan man
Trægt frafaldende relæ.
sende strøm enten den ene eller den anden
Meget trægt frafaldende relæ.
vej gennem spolen, og relæets skiftekontakt
Trægt tiltrækkende relæ.
vil som følge heraf slutte til hhv. den ene og
Meget trægt tiltrækkende relæ.
den anden side. Man ser, at der kræves to
Vekselstrømsrelæ.
strømkilder med forskellig polaritet i forhold
Polariseret relæ.
til stel. Hvor dette er en ulempe, kan man
Fig. 15.
klare sig med det i b viste kredsløb, hvor
man i stedet bruger en større og en mindre Tidsforsinkning.
spænding af samme polaritet.
Både inden for telefon-, radio- og stærk
strømsteknikken har man ofte brug for for
sinkede relæer, som først reagerer nogen tid
efter, at strømmen er sluttet eller afbrudt.
Man taler om trægt tiltrækkende eller trægt
frafaldende relæer, og eksempler er allerede
vist i fig. 7 og 8. Uden at der egentlig er no
gen skarp afgrænsning skelner man mellem
Fig. 14.
forsinkede relæer og tidsrelæer. Med sidst
Som det fremgår af fig. 8c, har det polari nævnte mener man oftest sådanne, hvor for
serede relæ ikke nogen hvilestilling, gør man sinkelsen er over nogle sekunder.
relæet strømløs, kan skiftekontakten ligesåThermorelæer er allerede omtalt i deres
vel ligge til den ene side som til den anden. almindeligste form. Forsinkelsen er svær at
Som vist i c kan man imidlertid give det po bestemme nøjagtig, og den langsomme kon
lariserede relæ en hvilestilling ved at anven taktvandring kan være en ulempe. En bedre
de „forspænding“, d. v. s. give den ene vik udførelse har man, hvor den ene af kontak
ling en konstant spænding. Herved vil skifte terne bærer et lille jernanker og den anden
kontakten blive trukket til den ene side. Når en lille magnet. Relæet vil da slutte og bryde
den anden vikling er forbundet således, at ret hurtigt. Det er klart, at man ved gen
den giver et modsat rettet magnetisk felt, og tagne strømtilslutninger kun får samme tids
afbryderen så sluttes, vil kontakten skifte til forsinkelse, hvis relæet når at køle helt af
den anden side, fordi denne viklings træk efter hver anvendelsesperiode.
kraft er større (der er ingen seriemodstand
Et almindeligt radiorør (diode eller diode
indskudt). Åbnes afbryderen, skifter kontak forbundet, særlig indirekte opvarmet) kan
ten tilbage igen. Ligesom man i nogle af de som fig. 16 viser, anvendes som forsinkende
almindelige relætyper kan variere fjederkraf element i et relækredsløb. Når afbryderen
ten, kan man her variere forspændingen ved
hjælp af seriemodstand eller strømkilde. Da
relæet som nævnt er meget følsomt, skal
strømmen gennem arbejdsviklingen kun være
ganske lidt større end gennem holdeviklingen
for at skifte kontakten. Dette har særlig be
tydning i kredsløb, hvor relæet skal reagere
for en meget lille strøm- variation. En yder
ligere regulering af følsomheden kan ske ved
at stille på kontaktafstandene.
Hvor man er interesseret i at få et relæ til
Fig. 16.
at trække meget hurtigt, kan man give det
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sluttes, begynder glødetrålen at varme, og
når den er varm nok, går der anodestrøm,
som trækker relæet. Rør og relæstrøm må
naturligvis passe for hinanden. Afbryderen i
anodekredsen er nødvendig, hvis man ønsker,
at relæet skal falde fra straks, når afbryderen
åbnes. Tidsforsinkelsen kan reguleres med en
modstand i glødestrømskredsen, men det er
kun tilrådeligt, hvor der er tale om små vær
dier af anodespænding og -strøm.
I b er vist et relæ med termisk shunt. Når
afbryderen sluttes, deler strømmen sig gen
nem relæ og modstanden R1. Sidstnævnte er
dimensioneret således, at den bliver varm
kort tid efter, at strømmen sluttes. Da mod
standen samtidig er ret temperaturafhængig,
falder strømmen gennem R1, og spændings
faldet over R2 falder også. Relæet får større
spænding og trækker, hvorved R1 kobles ud
og køler af. Ulempen ved princippet er, at
der enten må anvendes et meget temperatur
afhængigt materiale, eller relæet må være ret
følsomt.
Hvor det gælder om at opnå en variabel,
men præcis tidsforsinkelse, anvendes motor
eller urværktrukne relæer, der kan indstilles
lige fra sekunder til timer.
I forsinkelseskredsløb gøres ofte brug af
selvinduktioner (drosselspoler), kapaciteter
og neon-rør (glimlamper).
Sluttes en jævnstrøm gennem en stor spole,
varer det som bekendt nogen tid, før strøm
men når sin fulde værdi, der er bestemt af
den ohmske modstand i kredsen. Ligeledes er
det bekendt, at opladningen af en kapacitet
tager en vis tid. Er kapaciteten forbundet i
serie med en modstand, tager det en vis tid,
før spændingen over kapaciteten når sin fulde
værdi.
For neon-røret er det karakteristisk, at så
længe spændingen over det er under en vis
værdi, går der ingen strøm gennem det, det
„tænder" ikke. Først når tændspændingen
overskrides, går der pludselig strøm, og lam
pen lyser. Er dette først sket, kan spændin
gen godt gøres noget mindre end tændspæn
dingen, før røret slukkes.
Fig. 16c viser en simpel anvendelse af en
kondensator til tidsforsinkning. Når afbryde
ren sluttes, vil kondensatoren C i første øje
blik trække så megen strøm, at spændingsfal
det over R hindrer relæet i at trække, før C
er helt opladet. Afbrydes strømmen, falder
relæet først fra, når C har afladet sig gennem
viklingen. Her er der altså tale om forsink
ning i både tiltrækning og frafald. Hvor store
forsinkelserne bliver, afhænger af spænding,
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relæmodstand og -fjederkraft. R og C. Men
man kan jo prøve sig frem.
Kredsløbet i d kan anvendes som over
spændingssikring i en strømtilførende led
ning. Relæet er i serie med glimlampen for
bundet over en del af spændingen ved hjælp
af potentiometret. Relæet har en brydekon
takt indskudt i strømafgangen. Den viste af
bryder er normalt sluttet. Potentiometret er
indstillet således, at glimlampen lige akkurat
ikke har spænding nok til at tænde ved nor
mal spænding over potentiometret. Opstår
der overspænding, tændes lampen, relæet
trækker, og strømafgangen brydes. Er spæn
dingen normal igen, kan strømmen sluttes
igen ved at åbne afbryderen. Relæets data
må være således, at det kan trække ved den
strøm, som glimlampen bruger. Indskydes der
ved X endnu en glimlampe af samme type,
men parallelforbundct med en kondensator,
kan opstillingen gøres mere følsom.
I e er vist anvendelsen af relæ og glimlam
pe til fremstillingen af impulser. Når afbry
deren sluttes, vil relæet ikke trække straks.
Først når kondensatoren er opladet så meget,
at der er tilstrækkelig spænding over relæ
og glimlampe, vil sidstnævnte tænde og re
læet trække. Derved udlades imidlertid kon
densatoren gennem kontakten al, relæet kort
sluttes og falder fra, hvorefter det hele be
gynder forfra igen. Herved opnås periodiske,
kortvarige slutninger af kontakten a2. Pe
riodetiden bestemmes af kondensatoren og
den variable modstand. 100 ohm modstanden
skal kun begrænse kortslutningsstrømmen for
at skåne kontakten. — Sådanne kredsløb kan
udføres i en mængde variationer.
( Fortsættes.)
Rævejagter for Københavns afdeling.
Den 6. april 1952 lægger vi ud med jagt på et nyt
kort: Geodætisk Institut turistkort, Dyrehaven
Hareskovene til Nivaa. Vi kører efter den side med
LYNGBY pa. Tiderne kl. 9,30, 10,00, 10,30, 10,45,
11,00, 11,15, 11,30, med position kl. 11,40. Samlings
sted opgives hos ræven. Frekvens 1710. Der vil i
år blive givet 20 points til den første, 19 til nr. 2,
o. s. v. løvrigt alle oplysninger hos OZ5AB på rnø
deaftenerne eller telefon NO 5655.
Datoerne for sommerens jagter vil blive som føl
ger, såfremt intet andet bliver meddelt:
Søndag den 18. maj, søndag den 22. juni, lørdag
den 26. juli, søndag den 10. august, søndag den 31.
august, lørdag den 13. september, søndag den 14.
september, søndag den 28. september.
Vy 73. OZ5AB.

En F. M. forsats

Af Kai Aage Barfoed, OZ5KB.
Interessen for F.M.-radiofoni har været sti har flere motiveringer. For det første adskil
gende i de senere år, og da statsradiofonien ler de to sektioner sig væsentligt fra hinan
med dobbeltprogrammet for øje udbyggede den i komponentvalg og opbygning, idet F.M.sendenettet med 2 moderne og kraftige F.M.- delen kræver en langt mere gennemgribende
stationer, der kan aflyttes på det meste af afskærmning mellem trinene, der jo alle ar
Sjælland med god signalstyrke, var det ret bejder på samme frekvens, og for det andet
naturligt, at mange kortbølgeamatører tog kan F.M. ved en simpel omskiftning benyttes
denne side af teknikken ind i deres eksperi som lyd-kanal til en kommende T.V.-modtamenter.
ger, da 10,7 MHz også er standardiseret hertil.

HF-trin, blandertrin og oscillator.

Denne lille konstruktion er ingen komplet
F.M.-modtager, den skal tilsluttes en L-Fforstærker, der selvfølgelig skal være så god
som mulig for at få den fulde glæde af det
udvidede frekvensområde og støjfriheden.
Konstruktionen er det foreløbige resultat af
en række eksperimenter især med afstem
ningskredsene; først benyttedes den såkaldte
luft-trimmer som afstemningsorgan, senere
induktiv afstemning, og til sidst blev man så
stående ved en robust og stabil 4-gangs kon
densator af tysk oprindelse.
H.F.-trin, blandertrin og det kombinerede
oscillator-rør er monteret på et chassis, me
dens hele mellemfrekvensforstærkeren med
frekvensdetektor er monteret på et andet. Det

Mellemfrekvensforstærkeren.

Diagrammet er ret ordinært. Antennens
fødeledning, ca. 70 Ohm, tilsluttes en link på
1½ vinding 0,83 cul tæt koblet til gitterspolen,
der består af 1 /4 vinding 1,5 cul, begge viklet
på en 7 mm trolitulform, der afstemmes af en
sektion af kondensatorer og en 30 pF. lufttrimmer. HF-røret — EF 42 — er iøvrigt kob
let normalt med en drosselspole i anoden og
overføringsblok til blanderrøret, hvis gitter
spole har samme data som HF-rørets, linken
undtaget. Som blander anvendes også det
stejle EF 42 koblet med lidt andre data.
Et 6J6 eller ECC91 arbejder som oscillator
og indtrækker. I oscillatorkredsløbet er en
spole mage til forkredsen, men yderligere
shuntet med en blok på 30 pF., idet frekven-

HF-trin,
blandertrin og
oscillator.
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sen her ligger 10,7 MHz lavere end signalfre
kvensen. Ved dette arrangement er der op
nået en god sporing uden tab i følsomhed ved
båndgrænserne. Det vil måske undre, at oscil
latorkredsløbet er udført med separat kob
lingsspole og afstemt gitterspole ligesom
BCL-modtagere, det skyldes, at kondensato
rens hus er udfræset som stator og derfor jor
det (rotor er ført isoleret ud), hvilket jo umu
liggør trepunktskobling såsom Hartley og
Colpitt. Indtrækkere, der er af reaktanstypen, har været en del anvendt i amerikan
ske modtagere og skal ikke kommenteres
nærmere. Anodespændingen til 6J6 er stabi
liseret 140 v.
M.F.-forstærkeren
består af 2 trin, en begrænser og en fre
kvensdetektor, der er den gode gamle FosterSeeley. De enkelte trin er omhyggeligt afkob
lede og afskærmede fra hinanden. Som de to
første rør er valgt 6BA6, svarende til EF93,
et halvstejlt rør ca. 4,3 mA/v. et expo-rør,
hvilket er uden betydning her, men sokkel
forbindelserne er ideelle for anvendelse af
multiafkoblingsblok, idet afkoblingspunkter
ne Sg., Kat. og An. ligger på samme side af
den skærm, man lader gå tværs over rørfat
ningen. Tredie rør er et EF42 lav An. og Sg.
spænding, således at det bliver kraftigt be
grænsende, og til samme formål har det et
gitterkompleks med passende tidskonstant;
fra gitteret føres desuden en modstand ud til
til målebøsning, der tilsluttes et μA-meter ved
trimning. Herefter følger diskriminator-trafoen, der på sekundærsiden er tilsluttet dobbelt-dioden EB41, og den varme side af kato
den er her ført ud dels til indtrækkeren, dels
til en målebøsning for justering af frekvens
detektoren. Endelig følger et efterbetoningsled R 32 — C 35 og- LF-spændingen føres i
skærmkabel til den efterfølgende forstærker.
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Afprøvning og justering.
Hertil bør man råde over en variabel sig
nalgenerator eller målesender, som kan
dække 10 MHz-området. Signaler føres ind på
gitteret af blandingsrøret, evt. fjernes forbin
delsen til spolen og et μA-meter tilsluttes bøs
ningen ,,M“, og trimningen foregår som sæd
vanligt, evt. med dæmpning af nabokredsene.
Derefter flyttes til bøsning „T“, og diskriminator-trafoens primær trimmes til maximum,
hvorefter sekundæren stilles til minimum,
der skal falde midt mellem et positivt og et
negativt udslag. Når F.M.-delen således er
færdigjusteret, kan man let med tilsluttet
antenne finde F.M.-stationerne med oscillatortrimmeren og derefter få for- og mellem
kreds i resonans. Ved høj frekvens stilles
trimmerkondensatorerne, og ved lav frekvens
skubbes spolevindingerne mod eller fra hin
anden. Med den anvendte afstemningskon
densator, der har 180° drejning, ligger FM 1
og FM 2 på henholdsvis 30° og 140°, medens
de to tyske stationer, sandsynligvis Flensborg
og Hamborg, ligger imellem disse. Modtage
ren virker iøvrigt godt og stabilt, man kan
indstille på stationen straks efter opvarmning
af rørene uden at mærke frekvensdrift under
fortsat aflytning. Tyske stationer er modtaget
med god kvalitet, men selvfølgelig stærkt be
tinget af forholdene.
Stykliste.
C 1-11-15
C 2-10-16
C 3-4-7-12
C5
C 6-28-33
C8
C9
C 13
C 14
C 17-21-25
C 18-22-26
C 19-25-27
C 20-24-29
C 30

3x20 pF
30 pF lufttr.
1,5 nF
27 pF
50 pF
10 pF
30 pF
1,5 keram. trimmer
400 pF
3x4,5 nF
47 pF
39 pF
3 nF
80 pF

Bech-Hansen
Philips
keramisk
keramisk
keramisk
keramisk
keramisk
Phillips
keramisk
Erie
keramisk
keramisk
Trolitul
keramisk

C 31
C 32
C 34
C 35
C 36

5 nF
39 pF
100 pF
500 pF
50nF
R1
R 2-18-22
R 3-7-9-29
R 4-25-30-31
R5
R6

mica
keramisk
keramisk
papir
papir
230 Ohm
1,6 kOhm 1 w
10 kOhm 1 w
0,1 mOhm
150 Ohm 1 w
0,2 mOhm

R8
R 10
R 11
R 13-17-21
R 14-19-24
R 15-20
R 16-23
R 26-27
R 28
HFDR. I og II 0,19 mm
50 kOhm modstand 1 w.
Loddtfliyt

Mtyctstanet

22 kOhm
500 Ohm
510 Ohm
30 kOhm
43 kOhm
68 Ohm
30 kOhm 1 w
50 kOhm
20 kOhm 1 w
cul. tæt viklet på en
$ pote formt

hondcnttr.

Mat: Pers pr. x

SMaermdasc

mat: o,5 Kobberplade.

23 ars amatør-historie pr. QSL.
Hvor kan QSL-kort dog være himmelråbende
forskellige, og hvor få opfylder egentlig den mis
sion, som jeg personligt mener, er det primære ved
dem: den fortællende. Det skal fortælle om amatø
ren bag kortet, hans oplevelser og indleven i den
internationale amatørbevægelse, hans tekniske ud
styr o. s. v.
Du har utvivlsomt studeret bunkevis af QSL’s og
set alle varianter, der mer eller mindre kunne dæk
ke ovenstående rubricerede krav, men mon du no
gensinde på eet eneste QSL-kort har set 23 års
amatør-historie gengivet så detaljeret og interessant
som nedenstående facts, der passerede min hånd
forleden på et kort fra W4KE, ægteparret Lloyd og
Iris Colvin’s station i Fort Bragg i North Carolina.
Ud over bekræftelsen på QSO'en og en omtale af
stationen bliver der plads til at fortælle, at siden
1929, hvor æteren første gang bragte stationens sig
naler videre, har følgende calls været benyttet (gen
givet i vilkårlig rækkefølge):
FA8JD — KL7KG — J2AHI — W2USA —
W6AHI — W6ANS — W6IPF — W6KFD — W7KG
— W6TG — J2USA — W7YA — JA2KG — K2CC.
Hvad fortæller det ikke om strejftog gennem
staterne og den halve jordklode. Men det har også

Spoleforme : Philips nr. 7977
Spoledata.
L1 1½3 vd. 0,7 cul.
L 2 1 3/4 vd. 1,5 cul, begge på 7 mm trolitulform.
L 3 1 /4 vd. 1,5 cul.
L 4 1½
vd. 0,7 cul, begge på 7 mm trolitulform.
L 5 13 /4 vd. 1,5 cul. på luft 7 mm indvendig.
L 6-7-8-9-10 11,25 vd. 0,3 cul på 7 mm form.
Phillips no. 7978.
L 12 15 vd. 0,3 cul. på Philips 7978.
L 13 2x9 vd. 0,3 cul. bifilarviklet på 7978.
givet forbindelser med 208 forskellige prefixer, og
ind imellem opholdet ved nøgle og mikrofon har
der været tid til at besøge følgende få lande:
G — GC — GM — GI — GW — ON — OZ — F
— DL — El — I — LX — PA — SM — HB —
VS1 — VS2 — VS6 — VS7 — VS 9 — KL7 — FA
— VE — C — SU — FF8 — KG6 — JA — HL —
— EL — TR — CR9 — XE — W — CN — EA9 —
K — KR6 — DU — HZ — HS — EK — FT4 — HV
— KZ5 — HP — LI — MD5.
Selvom dette tal er imponerende, så er de fleste
lande trods alt gennem stationen hjemme, og dette
er også bekræftet gennem adskillige diplomer, der
dækker placeringer i mange DX-contests. WAZ
(nr. 89), DXCC (nr. 193), WAS — WAC — WBE
— DX marathon o. s. v.
Videre har dette medført medlemsskab i adskil
lige amatørorganisationer, tekniske sammenslutnin
ger og militære institutioner, såsom:
MARS — AIEE — AFCCA — ARRL — BPL —
FEARL — IRE — ORS — RCC.
Alt dette fortæller denne stations kort, så det
forbavser sikkert ikke at høre, at der siden 1929
har været gennemført ca. 52.000 QSO med for at
bruge W4KE egne ord — halvdelen af de aktive
amatører i hele verden.
Jeg hører til den anden halvdel.
OZ2NU.
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Amatørsuper med udskiftelige spoler
Nedenstående er udpluk af el foredrag:,
holdt i Københavns-afdelingen for begyndere,
af OZ7EU. Den hor beskrevne modtager er
taget fra det norske „Amatør Radio‘\ som
igen har lånt den fra ,.OEM“. Modtageren er
konstrueret af to østrigske ingeniører og vandt
førsteprisen ved en udstilling af amatørud
styr. Den er på samme tid enkel og effektiv
og skulle nok kunne udføres af selv mindre
erfarne apparatbyggere.

Jeg tror nok, at jeg i en sådan modtager,
der specielt er beregnet til bygning af en ny
amatør, vil anvende udskiftelige spoler. De
færdige spolecentraler der i dag er på mar
kedet er — synes jeg da — ikke af særlig
god kvalitet, og selv lave en spolecentral,
der duer, det er nu ikke så ligetil en sag for
den nye mand, i særdeleshed, hvis man ikke
har adgang til lidt måleudstyr. Men selv
følgelig har man lov til at prøve, evt. kan man
jo lave modtageren således, at der senere kan
indsættes en færdig spolecentral. Men i første
omgang regner vi så med udskiftelige spoler
og bringer her data for disse. —
Selve modtageren består som diagrammet
viser faktisk kun af tre rør + ensretterrør.
Der er ganske vist kun regnet med at bruge
hovedtelefon, men der er afgjort særdeles god
telefonstyrke. Vil man have højttaler på, så
må man tilføje et udgangsrør af en eller anden
til formålet svarende type. — Der anvendes
tre ens rør af dobbelttypen, nemlig ECH21,
såfremt man bygger modtageren til veksel
strømsdrift. Ved jævnstrøms- eller universal
drift anvendes UCH21. Andre iøvrigt tilsva
rende blandingsrør som ECH4 eller UCH4 kan
også udmærket anvendes, men ikke f. eks.
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ECH42 eller UCH42 på nær i blandingstrinet
idet der ikke må være indvendig forbindelse
mellem blandingsgitter og triodegitter i de
øvrige trin.
Hvis man har vekselstrøm, så lav endelig
modtageren kun til denne strømart. Det er
absolut at foretrække, idet man så har mod
tagerens metaldele isoleret fra nettet gennem
nettransformeren og kan tilslutte sin jord
ledning direkte. Laves den til jævnstrdmseller universaldrift, så byg den med det
samme i en beskyttende kasse af træ
eller metal, i sidste tilfælde må der
isoleres godt mellem modtagerens minus
forbundne chassis og kasse, og kun sættes
den normerede blok på 5000 pF mellem kasse
og chassis. Ved jævnstrøm kan denne værdi
dog forhøjes til 0,1 uF. Og tilslut så jordled
ningen direkte til kassen, så faremomentet
på den måde nedsættes.
Lad os se lidt på rørfunktionerne.
Hexodedelen i rør nr. 1 er HF-forstærkerrør.
Rør nr. 2 er normalt blander og oscillator
rør.
Hexodedelen i rør nr. 3 er MF-forstærker,
og triodedelen i dette rør fungerer som beatoscillator.
Detektoren bliver så triodedelen i rør nr. 1.
Det er en gitterensretter med en vis grad af
tilbagekobling til MF’en.
Til slut et ensretterrør samt et stabilisator
rør, VR150 el. lign.
Antennen kobles via L1 induktivt til HFtrinets gitterkreds. Begge ender af antenne
spolen er ført ud, så der kan bruges en sym
metrisk antenne. Vil man bruge normal anten
ne og jord, udføres antennekredsen på normal

måde. Alle rørs katoder er lagt direkte på
chassis, men dette er hævet fra - gennem en
fælles katodemodstand på 500 Ohm, som er
opdelt i 450 + 50 Ohm. Over de 50 Ohm
tages bl. andet gitterspænding til HF og blan
derrør. — I HF-rørets skærmgitterledning er
lagt en tilbagekoblingsvikling L3. Graden af
tilbagekobling kan varieres med potentiome
teret PI, der er forbundet tværs over spolen.
Det er dog kun på de højere frekvensbånd,
at denne tilbagekobling bruges, på 80 meter
er den ikke nødvendig, ja, faktisk helt unødig.
Her er der nemlig rigelig med styrke, og spejl
selektiviteten er også god nok. Det er
specielt for at forbedre spejlselektiviteten, at
vi anvender denne signaltilbagekobling, som
forøvrigt i sin tid blev lanceret her i landet
af 9R, dog på en noget anden måde. Ved
hjælp af denne tilbagekobling får vi ophævet
en del af antennens dæmpende virkning på
HF-gitterkredsen. Den medfører ganske vist
også, at kravet om, at denne kreds er i nøje
resonans med det indkommende signal, over
holdes, så vi må indføre en antennekorrektion,
som består af en PRAHN lufttrimmer lagt
parallel over gitterkredsens drejekondensator.
Denne lufttrimmer må føres ud på forpladen.
Den forstærkede HF fører vi nu fra anode
kredsen via L4/L5 ind på blanderrørets gitter.
Dette rør er forbundet helt normalt. Fra ano
den på dette rør fører vi så MF-signalet til
1. MF-trafo, og som man vil bemærke, er der
også her indført lidt tilbagekobling på den
nes sekundær ved hjælp af et lille udtag på
ca. 1/4. Denne tilbagekobling er fast indstillet
med trimmeren, og røret må selvfølgelig her
heller ikke kunne svinge. Nu går MF-signalet
så fra rør nr. 3 ind på en enkelt MF-kreds
i forbindelse med triodedelen på rør nr. 1 —
og også her har vi lidt tilbagekobling gennem
en ekstra vikling. Tilbagekoblingen regule
res af potentiometeret på 100 kOhm. Dette er
ført ud på forpladen, så tilbagekoblingsgraden
kan indstilles til en passende MF-selektivitet.
Alle disse tilbagekoblinger tjener jo nemlig
til at få en høj og smal MF-kurve frem, noget
i retning af de kurver vi ser på de store og
dyre modtagere.
Over et spærreled for MF’en, simpelthen en
modstand på 5 kOhm, fører vi nu det ensret
tede signal ud til vore telefonbøsninger. Selv
følgelig gennem en blokkondensator så vi ikke
har jævnspænding på telefonen. Anvendes
universal- eller jævnstrømsdrift skal der også
en blok mellem telefonen og stel.
Detektoren er som før nævnt en gitterens
retter, men gitterspændingen kan varieres
med potentiometeret P3. Ved rigtig indstilling

af forspændingen opnås en amplitudebe
grænsning som i høj grad letter modtagnin
gen i stærk QRM.
Selve lydstyrkereguleringen foretages med
potentiometeret P2, der regulerer MF-rørets
gitterforspænding.

Vi har stabiliseret anodespændingen på
oscillatorrøret, beatrøret samt skærmgitterspændingerne på MF og blanderrør.
Da vi har beatoscillatoren i selve det sam
me rør som MF’en, vil den antagelig blive for
kraftig, såfremt den svinger på den samme
frekvens, som der her bruges. Som følge deraf
kan man lade den svinge på en lavere fre
kvens, har vi f. eks. en MF på 450 kHz, lader
vi vor beat svinge på 150 kHz, så det i virke
ligheden er den 3. harmoniske vi anvender.
Afstemningskondensatoren er en 3-gangs.
30 pF variation i hver sektion.
Fortsættes næste side.

SPOLETABEL

40 meter
2 v 0,3 mm tråd
7 v 0,5 mm tråd
2 v 0,3 mm
3 v 0,3 mm
8 v 0,5 mm
53 v 0,3 mm
6 /4 v 0,5 mm
20 meter
mm tråd
0,3
V
L1 2
mm tråd
V
0.8
4
L2
mm
0,3
V
1
L3
mm
0.3
V
3
L4
mm
0,8
V
4
L5
mm
0,3
V
L6 3½3
mm
V
0,8
3
/
L7
4
Alle spoler er viklet på sokler fra gamle rør, 3,5
cm i diameter. L1 er viklet 3 mm fra den kolde ende
af L2 L4 er viklet 3 mm fra den kolde ende af L5.
L6 er i ca. 3/4 længde lagt imellem vindingerne på
L7. Samtlige spolers viklelængde er ca. 12 mm.
For at opnå båndspredning er der i spolerne fast
indbygget følgende kondensatorer, alle gode kera
miske.
parallelt over 80 meter
40 meter
20 meter
L2
20 pF
110 pF
110 pF
L5
60 pF trimmer 120 pF
120 pF
L7
36 pF
120 pF
120 pF
Spolerne til 10 meter må man prøve sig frem til.
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

80 meter
7 v 0,3 mm tråd
23 v 0,3 mm tråd
9 0,3 mm
24 0,3 mm
0,3 mm
8
0,3 mm
21
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En opfindelse, som vil revolutionere forstærkertekniken
En opfindelse af den allerstørste betydning
for radio-, television- og forstærkerteknik er
gjort i USA af videnskabsmænd ved verdens
største svagstrømslaboratorium, THE BELL
TELEPHONE LABORATORIES, som drives
i fællesskab af Western Electric og American
Telephone and Telegraph Company.
Opfindelsen er intet mindre end en erstat
ning for radiorøret, men vel at mærke en
erstatning, som på væsentlige punkter langt
overgår radiorøret.
Opfindelsen er baseret på det velkendte
fænomen, at visse halvledere med krystal
struktur kan virke som ensretter, den bedst
kendte form er krystaldetektoren i et krystal
apparat. Som bekendt kunne det første radio
rør også kun bruges som ensretter, først ved
opfindelsen af styregitteret kunne det også
bruges som forstærker. Man må dog ikke her
af drage sammenligning mellem virkemåden
i et radiorør og en transistor, som den nye
forstærker er blevet døbt af dens opfindere.
Den virker nemlig ud fra helt andre princip
per end et radiorør, og en af opfinderne dis
kuterede bl. a. med professor Niels Bohr for
at finde frem til en tilfredsstillende videnska
belig forklaring på, hvorfor en transistor
overhovedet er i stand til at virke som for
stærker.
Grundelementet i transistor’en er mineralet
germanium, og den første model, som frem
kom for ca. 3 år siden, havde lighed med en
krystaldetektor. Den var forsynet med føletråd som denne, men havde også samme man
gel, nemlig ustabilitet og varierende for
stærkning. En anden, men forbedret, type
med „føletråd“ blev lavet, men nu er det lykMan kan sige, der er mange indstillings
knapper, men af erfaring ved jeg, at det som
regel ikke betyder noget for den virkelig in
teresserede amatør, tværtimod.
Vil en begynder ikke med det samme lave
alle de forskellige her omtalte finesser ved
modtageren, så udelad dem i første omgang,
når man så er klar over, at nu fungerer mod
tageren iøvrigt godt, men nu forlanger vi
noget mere af den, så monter det på efter
hånden. Det gælder i særlig grad de forskel
lige tilbagekoblinger. De kan selvfølgelig godt
alle undværes i første omgang. Ligeledes
reguleringen på detektorrørets gitter.
OZ7EU.
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En transistor sammenlignet med et miniature
radiorør.

kedes at fremstille en helt ny type, som er
i besiddelse af fremragende egenskaber.
Den nye type er permanent, uden føletråd,
som kan komme ud af stilling. Den er, som
det fremgår af fotografiet, ikke større end
en ært, og den har iøvrigt følgende egen
skaber:
1) Den kræver ingen energi til gløde- og
anodestrøm som et radiorør, den virker
øj eblikkeligt.
2) Den formodes at have praktisk taget
ubegrænset levetid.
3) Den kan fremstilles i massefabrikation
til en billig pris.
4) Den forstærker op til ca. en million
gange.
5) Støjniveau’et er betydeligt lavere end et
radiorørs.
6) Den er upåvirkelig af mekaniske rystel
ser og altså ikke mikrofonisk.
7) Den kan afgive en effekt på ca. 2 watt
pr. stk.
Den sidste faktor er en begrænsning i sam
menligning med radiorøret, men det ses, at
allerede i sin nuværende form kan den er
statte radiorør i talrige tilfælde. Dens indre
kapacitet er højere end radiorørs, således at
forstærkningen falder med forøgelse af fre
kvensen, men endnu ved radiofonifrekvenser
er forstærkningen på højde med de alminde
ligt brugte radiorør.
Den største, nuværende mangel er dog, at
den ikke kan købes, idet hele produktionen
anvendes i USA’s forsvarsindustri, men den
dag kommer, da vi alle lærer transistoren
nærmere at kende.
H. Tscherning Petersen, OZ7Z.

Sådan har jeg lavet det

Station OZ7SM
For at begynde ovenfra er der i øjeblikket
4 antenner til rådighed: 1. En 3 element
close-spaced rotary beam til 14 MHz, 2. en
2X20 meter dipol midtpunktsfødet med 73
ohm coax; 3. en 40 meter endefødet zepp og
4. en foldet dipol til 28 MHz. Disse antenner
kan hurtigt skiftes med stik til en bøsning
på antenne-relæet Ri. Herfra går signalet i
modtagestilling til dipolindgang på E52a’en,
hvis indgang i sendestilling kortsluttes ved
hjælp af R-2, der er direkte påmonteret mod
tageren (skærmet). Indgangen er desuden
sikret mod alt for store HF-spændinger ved
en glimlampe. R2 kortslutter i sendestilling
også telefonudgangen for at eliminere de nok
så bekendte indianerhyl. Telefonudgangen
kan ved en vippeomskifter, S2, kobles til hhv.
hovedtelefon eller en lille forstærker med 1
stk. 6L6, der er indbygget i højttalerkabinet
tet. For at være 100 pct. sikker kortsluttes
samtidig svingspolen. I serie med begge kort
slutningskontakter for LF-udgangen er der
indskudt en 2-polet afbryder Si, der benyttes,
når der indstilles på en given frekvens. Mod
tageren er som omtalt en E52a (også
kaldet kasseapparatet, på grund af de ind
byggede narrestreger med motorindstilling,

- Haderslev.

der giver samme karakteristiske lyd). Den
eneste forandring, jeg har foretaget, er at ud
skifte de to HF-rør, P2000, med 2 stk. 6AK5,
der er påmonterede bunden af defekte P2000
rør; de to glødetråde er lagt i serie. Til 10
meter anvendes desuden en UKWEe som con
verter. Oscillografen er tilkoblet sidste MFrør gennem en blok på 1 pF. Såvidt modta
gerdelen.
Senderen er der ikke meget hokus-pokus
ved. PA-trinet har et par HK 257B i pushpull. Der er gjort en del ud af opbygningen
for at få dem stabile, og det er de med garanti!
PA-kondensatoren er kun på 2X50 pF, hvil
ket giver et dårligt LC-forhold på 3,5 MHz,
men forholdet er så meget bedre på 14 og 28
MHz, og det er disse to bånd, jeg lægger ho
vedvægten på. Ved PA-trinets opbygning er
der taget hensyn til, at der ikke må kunne
opstå selvsving som følge af TPTG. Der er
forholdsvis lange ledninger i gitterkredsen,
og VHF-drosler er indsat. Anodekredsen er
opbygget efter de korte ledningers princip, og
alle ledninger er ca. 10 mm bred kobberfolie.
PA-tanken er tilsluttet antennerelæet Ri
gennem en swinging-link og et kort stykke
coax.
PA-trinet får styring fra 3 stk. VFO’er: 1.
en lOWsc til 28 MHz, 2. en modificeret
BC457a til 3,5 MHz, og 3. en BC458a, der er
ændret til at give output på 14 MHz. Styrin
gen kan reguleres i hver VFO med en swin
ging-link.
Modulatoren er lige ud ad landevejen med
undtagelse af clipperen, der burde findes i
flere forforstærkere, og relæet R3, der i sen
destilling slutter nøglen til de tre VFO’er,
hvis anodespænding skiftes med en omskif
ter, og slutter koblingsblokken til 6SJ7. I
modtagestilling kan der, selv om der råbes
kraftigt i mikrofonen, ikke opstå spændinger
i klasse B trinet, der kan ødelægge modulationstrafoen. Clipperen afskærer alle fre
kvenser over 3500 Hz, og de små koblings
blokke spærrer for alle frekvenser under ca.
200 Hz. I forstærkeren er der endvidere en
omskifter S3, ved hjælp af hvilken clipperen
kan sættes ud af drift.
Hele mekanikken kan startes med en fod
kontakt, en afbryder eller en nøgle (til BK
i contester). Ved cw kan der desuden med
en jack indskydes en nøgle i hver VFO for
at være fri for relæernes spektakel.
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Alle betjeningshåndtag er inden for række
vidde selv i en magelig siddende stilling, hvil
ket er af uvurderlig betydning ved store contests.

Til jævnstrømsamatørerne

Teknisk stab har i den senere tid fået ad
skillige henvendelser (og bebrejdelser) om
at bringe en sender med det nye televisions
rør PL38. Røret skal efter forlydende være
glimrende egnet til senderør på den lave
anodespænding, som de amatører, der er
belemrede med jævnstrøm, kan opnå. —
Selvfølgelig har teknisk stab ikke over
set fremkomsten af dette rør, og i for
bindelse med OZ4U og OZ9R har OZ7HB
konstrueret en sender med PL 38 i såvel HFdelen som modulatoren. Der har imidlertid
under arbejdet med senderen vist sig en del
problemer, som det har taget længere tid
end beregnet med at overvinde, så konstruk
tionsbeskrivelsen i OZ har ladet vente lidt
på sig, men vi kan nu glæde vore læsere med,
at den vil fremkomme i april OZ.
TR.
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Stationens komplette diagram.
Kalibreringsfrekvenser.
Ved forskellige lejligheder kommer man ud for
at have brug for kalibreringsfrekvenser; til det
formål gengives der nedenstående en lille liste over
sådanne frekvenser, hvor der måske netop er én
iblandt, som du har brug for.
3482 mHz YOB2
3513 — OEO 33
3555 — W1AW
3646 — GNZ 4
3902 — SQK 2
4002 — YOV
6982 — CUA 29
6993 — ORE 2
7000 — IFH
7090 — RBK 3
7110 — RBK
7215 — W1AW
7338 — YOP
13940 SUV 22
14150 W1AW
14430 WFK 24
28060 W1AW
28670 GYE 7
30000 WWY

En bølgefælde
Af Herluf Hansen, OZ7HB.
Amatørerne anvender sikkert i tidens løb
en del bølgefælder til BCL-modtagere. Disse
bør udføres så stabile, at de ikke med tiden
bliver ødelagt ved mekanisk overlast, så af
stemningen derved forrykkes. Hensigtsmæs
sig opbygning vil også tiltale BCL. Det må
anbefales at anvende spoler uden jernkerner
og faste kondensatorer. Jernkernerne kan gå
løse eller blive ødelagt af vand, f. eks. ved
rengøringen. Tilgængelige trimmere eller af
stemningskondensatorer med håndtag vil til
tale enhver pilfinger og hurtig blive bragt
ud af justering.
Som omtalt i december nummeret er bølge
fælder også særdeles nyttige som spærrefiltre
i stationens lysnetledning. Det må være be
tryggende og vel også mest hensigtsmæssigt,
at ens signaler kun udstråles gennem anten
nen, ligesom modtagningen nok vil blive
bedst, når signalet kommer fra en fritliggen
de antenne fremfor fra lysnettet. Bølgefælder
vil her spærre mere effektivt end uafstemte
netfiltre. Bølgefælder, anvendt som netfiltre,
må udføres uden jernkernespoler, idet mag
netiseringen af jernet fra den store forbrugs
strøm kan forstemme bølgefælderne. Ved
vekselstrøm vil magnetiseringen følge lysnet
tets frekvens, så man ser, at der på den måde
kan opstå indviklede fænomener.

gang. Hvis man som her anvender en kon
densator på 75 pF er vindingstallene for bån
dene følgende:
For 10 meter 3 vind. 0,5 mm tråd
— 20 —
7 — o,5 — —
— 40 —
14 — 0,3 — —
— 80 —
28 — 0,2 — —
Spolerne justeres ved absorbtion fra en
svingende detektor eller styresender, vindin
gerne skubbes på røret, så spolen bliver kor
tere eller længere, indtil den absorberer midt
i båndet, hvorefter spolen lakeres et par gan
ge med zaponlak.
Det har i praksis vist sig at være tilstræk
keligt at justere bølgefælden på denne måde,
uanset hvilken modtager og antenne (eller
jordledning) den blev tilsluttet, så justering
og forsøg hos BCL har været overflødig, hvil
ket er en meget stor fordel. Lytterne skal
helst have det indtryk, at dæmpning er en let
sag. Husk i vanskelige tilfælde at prøve med
en fælde i jordledningen; jordledninger kan,
når de har ganske bestemte længder, opsam
le lige så meget effekt fra senderen som en
antenne. Hvis det i sådanne tilfælde kan lade
sig gøre at ændre jordledningens længde og
dermed få støjfrihed, er det jo en simplere
løsning.
Anvendes bølgefælden som spærrekreds i
lysnettet, må spolernes tråddimensioner na
turligvis vælges efter stationens strømfor
brug.
Brisbane DX-klub
udsteder et certifikat til enhver DX-station, der har
haft kontakt med 5 af klubbens 12 medlemmer. Ved
kontakten med første station skal man spørge: „Are
you a member of the Brisbane DX-Club?“ Er sva
ret ja, beder man om fornavnet på operatøren og
noterer dette i loggen. Ved kontakten med nr. 5
opgiver man fornavnene på de fire første og tids
punkterne for de forskellige forbindelser. Før cer
tifikatet sendes, må de fem stationer have mod
taget dit QSL-kort.

Tegningen viser, hvorledes man laver en
solid og stabil bølgefælde. Spoleformen er
pertinaxrør, 1 mm tyk eller mere, uden om
OZ3RO har opnået det franske Diplomé Union
bølgefælden sættes som beskyttelse et andet Francais af 1. grad. Til lykke.
pertinaxrør, og rørets ender lukkes med pertinaxskiver, som limes med zaponlak. En så
dan bølgefælde kan tåle et meget stort tryk Goteborg-diplom.
uden at blive ødelagt. Den viste bølgefælde
Foreningen Goteborg sender-amatører har beslut
er for 20 og 80 meter, men der er ikke noget tet at indstifte et specielt Goteborg-diplom. Reglerne
i vejen for at lave den til samtlige bånd på en skal vi bringe, såsnart de foreligger officielt.
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Fra testudvalget.
E.D.R.s jubilæums contest og diplom.
»OZ-Cross Country Award« (OZCCA).
1. I anledning af sit 25-års jubilæum ind
stifter E. D. R. sit „OZ-Cross Country Award“
(OZ-CCA), der er opnåeligt for licenserede
amatører overalt i verden.
2. Diplomet er baseret på opnåelsen af kon
takt med flest mulige af de amter, Danmark
er opdelt i — samt på flest mulige af de i
Danmark officielle amatørbånd efter neden
stående amtsliste og pointsfordelingssystem.
3. Alle bekræftede amatør-radio-forbindelser, udført efter 1. august 1947 (E. D. R.s 20
års jubilæum), tæller til OZ-CCA.
4. Diplomet udstedes henholdsvis for tele
foni og telegrafi. Krydsforbindelser mellem
telefoni og telegrafi tæller ikke.
Endvidere har diplomet indenfor de to
kommunikationsmetoder forskellige valører
for amatører henholdsvis udenfor eller inden
for OZ-land.
5. Ethvert amt opnået på de i Danmark til
ladte amatørbånd, d. v. s. 3,5 — 7 — 14 og
28 MHz, giver eet point for hvert bånd, me
dens forbindelser på 144 MHz giver 2 points.
6. Ansøgere udenfor Danmark skal med
QSL eller andet skriftlig bevis godtgøre, at
de har opnået 50 points ved forbindelse med
mindst 15 amter for at opnå „OZ-CCA“
klasse III.
OZ-amatører kan tildeles det samme di
plom ved opnåelse af 60 points ved forbin
delse med mindst 15 amter.
7. Udenlandske indehavere af „OZ-CCA“
klasse III vil kunne ansøge om diplom klasse
II, der vil blive udstedt for 60 bekræftede
points og forbindelse med 20 amter.
8. Ansøgere, der kan dokumentere forbin
delse med alle 24 amter og opnåelse af 70
points, vil udover tildelelsen af „OZ-CCA“
klasse I modtage E. D. R.s erindrings-plaquette.
9. Amterne har følgende navne og ken
dingsbogstav:
Københavns amt ............................... A
Frederiksberg amt ............................ B
Holbæk amt ....................................... C
Haderslev amt ................................... D
Sorø amt ............................................ E
Færøerne ............................................ F
Grønland . ......................................... G
Præstø amt ........................................ H
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Bornholms amt.................................... I
København (by) ................................ K
Maribo amt ........................................ L
Odense amt ....................................... M
Aabenraa amt .................................... N
Svendborg amt................................... O
Hjørring amt........................................ P
Thisted amt ........................................ S
Viborg amt ......................................... T
Aalborg amt ....................................... U
Randers amt ....................................... V
Aarhus amt ........................................ X
Vejle amt ........................................... Y
Ribe amt ............................................. Z
Tønder.............................................. AE
Ringkjøbing ................................... OE
10. For at understøtte arbejdet med opnåel
sen af diplomet arrangerer E. D. R. hvert år
en test, første gang i 1952 — E. D. R.s jubilæums-contest. Reglerne for denne findes
omstående.
11. Ansøgningen om „OZ-CCA“ indsendes
til E. D. R.s testudvalg, OZ2NU, Himmerlandsgade 1, 3. sal, Aalborg.
Den skal være ledsaget af QSL eller anden
skriftlig bekræftelse på de krævede forbin
delser samt en liste, indeholdende begge sta
tioners kaldesignal, frekvensbånd og datoen
for forbindelsen samt trafikformen: cw eller
fone. Listen forbliver hos E. D. R., medens
QSL-kortene vil blive returnerede.
Til dækning af tilsendelse af diplom og
returnering af QSL-kort beregnes 5 interna
tionale svarkuponer.
12. Tildelingen af diplomerne kan og skal
finde sted, når alle betingelser er opfyldte.
Kontrollen af ansøgningen såvel som afgørel
sen tilkommer alene E. D. R.s testudvalg.
Denne afgørelse ar bindende og kan ikke
appelleres.
13. I det danske amatørtidsskrift „OZ“ vil
der lejlighedsvis blive offentliggjort en liste
over kaldesignalerne på de stationer, der har
opnået en eller flere valører af ,,OZ-CCA“.
14. E. D. R.s testudvalg forbeholder sig ret
til evt. ændringer i ovenstående regler, så
fremt vilkårene m. m. for opnåelsen af diplo
met gør dette nødvendigt.
Aalborg, i februar 1952.
f. EDR’s testudvalg
Børge Petersen,
OZ2NU.

E. D. R.s jubilæums-contest

1. I anledning af sit 25 års jubilæum arran
gerer E. D. R. en jubilæums-contest, der af
holdes fra
21.00 G. M. T. lørdag d. 3. Maj 1952 til
21.00 G. M. T.. søndag d. 4. maj 1952.
2. Contesten er åben for alle licenserede
amatører overalt i verden, og forbindelser
heri tæller til ,,OZ Cross Country Award“.
3. Både telefoni og telegrafi kan benyttes,
men forbindelser mellem telefoni- og tele
grafistation tæller ikke.
4. Opkald skal foretages på følgende måde:
CQ OZ-CCA de . . . — OZ stationer skal ved
opgivelsen af deres call angive deres respek
tive kendingsbogstaver, f. eks. ... de
OZ5XY/U.
5. Ved enhver forbindelse udveksles en
kontrolgruppe, der består af RST eller RS
efterfulgt af tre cifre, der angiver QSO-nr.
begyndende med 001.
6. For hver forbindelse gives 1 point, på
2 m dog 2 points. Videre regnes med en multi
plikator, der svarer til det samlede antal kon
taktede amter. Liste over amterne findes i
reglerne for „OZ Cross Country Award“. —
Totalscore er summen af QSO-points multi
pliceret med summen af multiplikator-points.
Tilladte bånd: 2 — 10 — 20 — 40 og 80 m.
Eksempel:

m
20 m
40 m
80 m

15 QSO 10 amter
23 >> 12
12
20
45
15
103 X 49 = 5047 points.
Der regnes kun med forbindelser, hvor ken
dingsbogstavet er rigtigt angivet.
7. Logs indeholdende call og kendingsbog
staver for kontaktede stationer, afsendte og
modtagne rapporter og kontrolgrupper, tid og
frekvens samt trafikform: cw eller fone, sen
des til EDR’s testudvalg inden 1. juni 1952.
Resultaterne vil senere blive offentliggjorte i
„OZ“ samt tilsendt de deltagende udenland
ske stationers organisationer.
8. De bedste stationer på cw og fone i hvert
deltagende land tildeles E. D. R.s diplom.
Dette diplom tildeles ligeledes de tre OZ-stationer, der har opnået flest points i kontakt
med udenlandske stationer.
9. Bedømmelsen af de indsendte logs fore
tages af E. D. R.s testudvalg, hvis afgørelse
er bindende og inappellabel.
På testudvalgets vegne
Børge Petersen,
OZ2NU.
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Helvetia 22.
CW-afdelingen i årets Helvetia 22-contest finder
sted i week-enden d. 22. og 23. marts. Testudvalget
henviser til tidligere offentliggjorte regler for denne
test.
Opnåelsen af Helvetia 22-diplomet må betragtes
som en meget vanskelig opgave, idet det i den tid,
det har været muligt at opnå points til dette diplom,
bortset fra en række HB9-stationer, kun har været
muligt for 2 andre europæiske stationer at få det
tildelt.
Worked All-Europe.
Med mørklægningen af de fleste sovjetrussiske
stationer er der samtidig opstået visse vanskelighe
der for opnåelsen af alle værdier af WAE-diplomet.
For at hjælpe herpå har det tyske diplom-udvalg
vedtaget følgende tilføjelse til de gældende regler.
§ 20. For forbindelse med een og samme station
fra et af WAE-landene på fire bånd gives et ekstra
point.
§ 21. Nybetegnelse og tilføjelse til WAE-landene
nr. 57 lyder nu: Nr. 57. Pelagiske Middelhavs øer
(Lampedusa, Linosa og Pantelleria).
S 22. Under sendebegrænsningen indenfor de ni
europæiske, sovjetrussiske lande nr. 43 til 51 gælder
for QSO’er efter 1.-12.-51 — indtil genoptagelse af
normaltilstande — følgende erstatningslande:
Nr. 43. UA1-3-4-6 Rusland = DL8 Sovjetr. besæt
telseszone.
Nr. 44. UA1 Frans Josef L. = GM Shetlandsøerne.
Nr. 45. UB Ukraine
= LA Nord-Norge.*)
Nr. 46. UC Hvide Rusland = OH Nord-Finland.*)
Nr. 47. Karelen
= SM 2 Nord-Sverige*)
Nr. 48. UO Moldau
= GM
Orkney og
Hebriderne.
Nr. 49 UP Lithauen
= SM
1 Gotland.
Nr. 50. UQ Letland
= OZ
Bornholm.
Nr. 51. UR Estland
= DL
7 Vest-Berlin.
*) Områderne nord for polar-cirklen.
§ 23. Erstatningslisten gælder kun for 40—20 og
10 m.
§ 24. De een gang fra erstatningslisten medregnede
WAE-lande og points kan ikke yderligere opnås
efter genindførelse af normaltilstande.
§ 25. En forøgelse af WAE-lande og points fra er
statningslisten er i den gældende periode tilladt for
indehavere af ukomplette U-QSL-serier.
§ 26. QSL-kort fra lande fra erstatningslisten op
hører med at have gyldighed eet år efter ophævel
sen af erstatningslisten.
Arets EI)R-test-terminer.
For året 1952 er der fastlagt følgende tester med
EDR som arrangør.
„OZ-Cross Country Contest“, E. D. R.s jubilæums
test: 3. til 4. maj 1952.
Kobenhavns afd. field day: Dato endnu ikke fast
lagt.
EDR-V. H. F. dag: 16. til 17. august.
„OZ 2. contest“: 30. til 31. august.
„OZ — SM contest“: 4. til 5. oktober.
AU-European DX-contest: cw 6. til 7. december,
fone 13. til 14. december.
OZ-juletest: 26. december.
PA mod resten af Europa.
I det hollandske amatørblad „Electron*4 finder vi
resultatlisten fra efterårets nye hollandske test. PA
mod resten af Europa. Et par enkelte danske ama
tører har været med heri og opnåede følgende resul
tater:
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CW OZ 8 JB 81 — 84
OZ 1 W 5 6 — 4 0
Fone OZ 4 PA 112 — 112
OZ 5 AB 225 — 105
Det første tal angiver det krævede antal points,
medens det andet tal er det godkendte pointstal på
basis af de indåede logs.
All European DX-contests 1952.
Efter en meget lang korrespondance, som har
strakt sig over et helt år, er det endelig lykkedes
at få arrangementet af den 6. All European DXcontests overdraget til EDR i vor forenings 25-års
jubilæumsår.
Efter ca. % år fik vi besked om, at arrangemen
tet allerede i 1950 på kongressen i Paris var tildelt
Finland, som imidlertid nu i den sidste ende gerne
afstod fra arrangementet, da man frygter for, at
olympiaden i Helsingfors også ville komme til at
lægge beslag på en stor del af de ledende finske
amatører.
Fra vort testudvalgs side er arbejdet med testen
allerede påbegyndt.
OZ2NU har haft en konference med SM6ID, der
for 2 år siden i SSA’s jubilæums-år stod som arrangor af testen, og er blevet delagtiggjort i dennes
erfaringer.
Endvidere er der i midten af februar udsendt de
første midlertidige indbydelser til 49 amatørorgani
sationer og tidsskrifter over hele verden. Denne ind
bydelse følges senere på året af en detaljeret ind
bydelse med alle betingelser for testen, der, som
det fremgår af omstående arrangements-kalender,
afholdes med sin
telegrafi afd. den 6. og 7. december og
telefoni afd. den 13. og 14. december.
Når tidens fylde er inde, håber Testudvalget, at
vore store DX-kanoner hjælper til med at propa
gandere for dette arrangement, som vi gerne skulle
føre igennem til sukces.

Schweiz’ Contest Calender 1952.
March 22.—23.: CQ Helvetia 22 cw.
June 7.—8.: National Field Day.
June 29.: National Mountain Day.
July 6.: European VHF.
Dec. 14.: X-mas contest fone.
Dec. 21.: X-mas contest cw.

Contest terminer for RSGB.

29.—30. marts: BERU (telegrafi;.
5.—6. april: BERU (telefoni).
10.—11. maj: 144 mc/s-Field-day (nr. 1).
7.—8. juni: National Field-day.
6. juli: Europæisk VHF-test.
26.—27. juli: 144 mc/s åben konk.
21. sept.: 144 mc/s Field-day (nr. 2).

Siam.
Stationen HS1UN, der drives af United Nations,
er for tiden den eneste legale station i Siam.
(fra RSGB).

Bulgarien.
Følgende officielle stationer findes nu i Bul
garien:
LZ1AA Centralstation for D. O. S. O.
LZ1KDP Polyteknisk radiokfub.
LZ1KEP Amatør-radioklub på det physiske
fakultet.
LZ1KSR Kollektiv station.
LZ1KAB Amatør-radfcoklub, Sofia.
LZ1TPI Radioklub for post-instituttet.
Alle QSL-kort skal sendes via Box 830, Sofia.
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Isolation af 60.000 russiske sender-amatorer. Kun
tre må optage QSO med amatører uden for Osteuropa.
Nedenstående meddelelse gengives fra „Ama
tør Radio“ — det australske amatorblad — der
for sin del har sin kilde i en engelsk avis.
„Den russiske regering har forbudt alle russiske
kortbølgeamatører — bortset fra tre af de licenserede stationer — at sende til fremmede lande.
Og de tre, som har tilladelse til at sende — til at
have frihed i luften — er i højeste grad mistænke
lige i England.
Der er ikke blevet givet nogen begrundelse for
bandbullen, men det er underforstået, 4 at den blev
udstedt, efter at en serie af „illegale ' transmissio
ner i kode var blevet opsnappet af de russiske
kontrolstationer. De tre, der stadig kan hdres —
alle i 20 meter-båndet — er UP5A fra Kaunas i
Lithauen; UA3PA fra Moskva, betjent af en hånd.
der er velkendt af amatører i dette land (Eng
land), og UM8KAA — en ny station i den central
asiatiske Kirghiz republik.
Den sovjetrussiske ambassade (i London) næg
tede i aftes at forklare forbudet.
En embedsmand tvivlede på, at andre end disse
tre stationer ville blive hørt kalde dette land.
For de fleste af de 60.000 russiske stationer var
luften den eneste forbindelse med den vestlige
civilisation.
De fleste af dem overholdt nøje bestemmelserne
nedlagt i den internationale overenskomst, at kun
tekniske data skulle diskuteres i QSO’erne. En em
bedsmand i London bureauet, der havde til opgave
at kontrollere QSL-kortene, sagde i går, at der
blev modtaget 30 til 40.000 russiske kort hver sjette
uge, der bekræfter forbindelse med engelske sta
tioner.
Igennem 12 måneder har den russiske regering
opretholdt en station, der sender kode-budskaber ud
på 20 meter-båndet, det bånd, der mest anvendes
af russiske amatører.
Russiske kaldesignaler er ikke offentliggjorte i
„Radio Amateur Call-Book Magazine“, og det er
tvivlsomt, om der i det hele taget er så mange,
som ovennævnte rapport giver udtryk for, samt om
læserne tror det.
Ligesom andre lande modtager Australien hun
dreder og atter hundreder af russiske kort — et
stort antal af disse er dog kun lytter-rapporter og
ikke bekræftelser på forbindelser med australske
amatører.
(Oversat af OZ2NU).

Lichtenstein.
I Lichtenstein er det første legale amatør-licens
blevet udstedt til herr H. Hilti, Schaan 378, hans
call er HE9LAA, og han er allerede QRV på alle
bånd.
Schweitz.
HB4F — efterfulgt af endnu et bogstav — er
kaldesignalerne for amatørbetjente stationer i det
svejtsiske flyvevåben. Disse stationer arbejder kun
på CW-amatprbåndene og tager QSO med såvel
svejtsiske som udenlandske amatørstationer. Leder
pa en sådan station er altid en licenseret HB9’er.

Københavner afdelingen er blevet mølleejer!
Historien om Buske mølle.

Ja, så er et længe næret ønske gået i opfyldelse
for københavnerafdelingen, at få sit eget hus.
Jeg vil ikke påstå, at det lige var det, man havde
tænkt sig, men det. lader sig ikke tilbagevise, at
afdelingen er blevet ejendomsbesidder. Selvfølgelig
var tanken med eget hus, at dette skulle ligge i,
eller i umiddelbar nærhed af byen, men dertil er
de tilstedeværende midler endnu for små. Men be
gyndelsen er gjort, og hvem ved, hvad dette senere
kan føre med sig.

Højt på bakken knejser møllen
Buske Mølle er en foræring fra Ringsted turist
forening, der i sin tid erhvervede møllen for at be
vare den smukke mølle i landskabet, og med vort
gamle medlem OZ1D i Ringsted som formidler, er
møllen blevet overdraget den københavnske afde
ling mod et mindre beløb, der er benyttet til den
ydre istandsættelse af møllen.
Møllen ligger i de smukkeste omgivelser, lige ved
Susåen og i nærheden af Næsbyholms skove.
Lige på hovedlandevejen Ringsted—Næstved, 10
km fra Ringsted. Beliggende højt på en bakke og
med den herligste udsigt over det smukke landskab.
Og så vil man måske spørge, hvad skal vi med
en mølle?
Jo, tanken er, at så mange af afdelingens med
lemmer som muligt her skulle have mulighed for
at tilbringe en ferie på 8 eller 14 dage i smukke
omgivelser og sammen med kammerater med sam
me interesser, hvor sommerens glæder kombineret
med vor hobby skulle give den ideelle ferie.
Man kan vist rolig sige, at mennesker, der til dag
lig lever i en storby, mindst een gang om året har
lyst til at slappe af fra hverdagen og stenbi'oen og
nyde naturen, men denne nydelse kan, som Tiderne
er nu, godt blive kostbar, og her er det, at vor mølle
har sin mission.
Der bliver indrettet kamre med 4 eller 2 køjer,
som medlemmerne kan leje for et mindre beløb
i kortere eller længere tid. Der bliver ligeledes ind
rettet køkken med Kosangas og vaskerum samt øv
rige sanitære indretninger.
Men hør nu her, hvordan vi havde tænkt os det:
I stueetagen, der måler godt 6 meter i diameter,
bliver der opholdsstue med pejs, og her skal man

hygge sig på regnvejrsdage, og man vil vel også
for det meste indtage måltiderne her. Den bliver
hyggelig indrettet, og man vil søge at skabe en
rigtig EDR-stue.
På 1. etage bliver så 6 kamre med køjer til hen
holdsvis 4 eller 2 gæster.
Næste etage bliver også indrettet med kamre, her
er plads til 4 to-mands kamre, og endelig helt oppe
i toppen kommer det allerhelligste, stationen, hvor
der skulle blive et par køjer til evt. week-end
gæster.
Stationen indrettes med sendere og modtagere,
der bliver en 80 meter og en to meter station i
første omgang, og vi har allerede løfter om en del
materiel til dette.
Men at få alt dette til at klappe, så møllen kan
tages i brug allerede i sommer, kræver, at mange
hjælper med, vi har allerede haft den glæde at få
adskillige tilsagn om støtte både på den ene og
den anden måde. Et medlem har tilbudt et komplet
spisebestik i rustfrit stål til 30 personer, en anden
hegn og andre afgrænsninger, og en anden alle
vinduesruder. Et ikke-medlem, en lytter, der har
hørt noget om møllen på 80 meter har tilbudt et
elektrisk ur, vi selv kan tegne, som det ønskes.
Og vi har henvendt os til medlemmer, der er ar
kitekter, som har opmålt, tegnet og beregnet ind
retningen.
Men det vanskeligste er dog den økonomiske side
af sagen, her mangler vi en ,,Danielsen“; ganske
vist er der midler til rådighed både i afdelingens
kasse og i byggefondet, og begge kasser vil også
gerne være med til at støtte sagen, men de rækker

ikke, hvis vi ønsker møllen færdig på en gang. Der
for har bestyrelsen søgt støtte udefra, og man for
handler i øjeblikket om et favorabelt lån, som skulle
sætte os i stand til at realisere de ovennævnte
planer.
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Men der er lang vej igen, og vi opfordrer med
lemmerne, navnlig de, der er fortrolig med at bruge
en sav og hammer, men også andre, der vil give
et nap med, til at give os en hånd med i arbejdet.
Man kan blot ringe til undertegnede på KA 2272
og give sit tilsagn, jeg skal så snarest muligt give
nærmere besked om, hvordan arbejdet bliver til
rettelagt.
Ja, det var historien om Buske mølle, og til sidst
vil vi gerne vide, hvor mange medlemmer, der kun
ne tænke sig allerede i år at tilbringe deres ferie
på møllen, enten de nu er alene eller vil være sam
men med familien; der bliver som sagt mulighed
for en herlig ferie, hvor far kan diskutere radio og
køre med sender (forudsat man har licens) og mor
og børnene nyde dagene enten på den smukke
grund, der hører til møllen eller gå ture i den
pragtfulde omegn. Kort sagt en ferie for hele fa
milien.
Og jeg kan lige fortælle, at købmanden bor i det
lille, hvide hus lige ved møllen. Så der er taget alle
mulige hensyn.
Nu ved jeg, at der melder sig mange flere, end
vi overhovedet kan tage, men kære OB’s, tag det
nu ikke fortrydeligt op, hvis der ikke i år kan blive
plads til netop dig og familien, vi skal gøre det så
godt som overhovedet muligt, og de, der kommer
først, må selvsagt have plads først. Men henvendel
ser ang. leje af kamre og ophold i møllen bedes gi
vet skriftligt til vor sekretær OZ8I, og der skal
komme svar så snart som muligt. Om prisen på op
holdet kan der ikke siges noget endnu, men det
bliver meget billigt. Og madspørgsmålet må hver
især selv ordne, der bliver som sagt fælles køkken,
og man kan godt klare dette problem nemt i ferien.
Vil man af og til have den store diner, er der kun
10 km til Ringsted, hvor der findes mange gode
spisesteder. Der vil i sommerens løb blive arrange
ret week-end ture til møllen, ligesom der vil blive
forskellige arrangementer på Field-day og tester,
men herom senere.
Vi venter så kun på tilsagn om Arbejdskraft, og
dernæst om tilmeldelser fra de, der ønsker at til
bringe ferien på møllen. Det forventes, at møllen
kan tages i brug omkring den 1. juni. OZ3U.

Boganmeldelse

„Håndbog for radiomekanikere“
Som EDR’s medlemmer sikkert har erfaret, er der
fra Schaumburg-Mullers Boghandel, København F.,
udsendt en brochure med udførligt uddrag af indhol
det over en nylig udkommet „Håndbog for Radio
mekanikere", udgivet af Ivars Forlag og under
redaktion af ingeniør K. Galle. Efter et hastigt gen
nemsyn af bogen — der er USA-contest på nuvæ
rende tidspunkt! — føler jeg mig overbevist om at
have gjort en god gerning ved at bruge vor adres
seringsmaskine til brug ved udsendelsen af brochu
ren. Bogen, der ganske vist ikke er nogen speciel
kortbølgebog, har med sine 766 sider og 612 illustra
tioner bud til masser af EDR’s medlemmer. Fir
maet er ovenikøbet så sikker på bogens sukces —
og jeg tror med rette — at man ikke behøver at
købe katten i sækken, men kan få bogen leveret
med returret i hele 7 dage! Jeg gad nok se den
mand, der kan nå at lære hele bogen på den tid,
så størsteparten føler sikkert trang til at eje den,
da den vil være til kolossal hjælp i den daglige pus
len med vor fælles hobby. OZ3FL. Nykøbing F.
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Hvem vil have en engelsk amatøre på ferie
i sommer?
Et hold på 20 engelske amatører har allerede re
serveret sig værelser på københavnske hoteller i
slutningen af august for at kunne kombinere en
ferie med deltagelse i EDR s jubilæumsfest.
Man har forespurgt den københavnske afdeling,
om der var amatører her i byen, der kunne tænke
sig at huse en engelsk amatør i 6 a 8 dage i det
tidspunkt. Det er hovedsagelig unge mennesker, og
De tilbyder så at cleare med danske amatører, der
kunne få ophold i England til gengæld.
Tilsagn bedes gives til afdelingens sekretær OZ8I
eller OZ3U.
OZ3U.

OX QSO

En af de kendte OX hams fortalte mig en dag,
at han havde hørt om en del OZ hams, der var
utilfredse med den måde, som OX afviklede QSO
på, og han var selv direkte blevet beskyldt for
at være en „dårlig“ amatør.
Det drejer sig om en del OZ stn., som så snart
de hørte en OX stn. i QSO, forsøgte sig med et
„break in“ call på hans frekvens i håb om, at der
lå nok en anden OZ.
Denne fremgangsmåde er, om ikke helt pæn, så
dog tolereret og anvendt en del på 80 meter tele
foni, idet resultatet bliver de velkendte, men oftest
ikke vellidte Ring QSO. Men OB's, på 80 meter kan
alle parter høre hinanden (som regel), på 20 meter
ryger hele fornøjelsen ved, at hver gang den anden
OZ sender, er egen modtager tavs.
Er nu også denne metode med at bryde ind i en
QSO helt fair? Lad os se på sagen. Jeg havde en
aftale med OX3 . . . . et fast tidspunkt . . . . om en
QSO for at diskutere et antenneproblem, vi begge
var interesserede i. Under denne QSO var der op
kald fra ikke mindre end 3 OZ-stationer; OX’en
ville gerne have QSO med dem allesammen, men
efter vor aftalte QSO, og gav så vidt muligt de sta
tioner, der gav opkald, en rapport; det tydede på,
synes jeg, at han var høflig og korrekt. En anden
dx ville i hvert fald, hvis han overhovedet svare
de, bede om QRX, indtil hans QSO var sluttet.
Altså OB’s, er du tilhænger af, at andre bryder
ind i din QSO, så gør det bare selv, men gør det
kort, blot for at tilkendegive, at du venter på ham,
og lad OX’en om, hvornår han vil slutte sin QSO
til fordel for dig.
Der er condx for OX omtrent daglig på 20 meter,
oftest telefoni, mellem 15 og 17 GMT, der er efter
hånden mange danske OX’er, og de er alle glade for
at få QSO med OZ. Der bliver sikkert også et
OX-QSL til dem, der ønsker det, de har i hvert
fald god tid til at skrive dem.
Good luck!
OZ3Y.

Redaktionelt

Stof til næste nummer af OZ — april — ma være
redaktionen i hænde senest den 28. marts. — Påsken
falder netop i de dage, da OZ normalt færdigtryk
kes. Stof, der ikke er modtaget senest ovennævnte
dato, må vente til maj-nummeret.
Red.

DX-jægeren

QTH’s:

EL2R Roger Harrison, Roberts P'ield, Liberia.
v. OZ7BG.
FL8BC Gilbert Besset, c/o Station COTIER,
Da dette skrives 9 timer før ARRL’s DX-Contest’s
Djibouti, Fr. Somali.
CW afdeling starter, er der ikke een W at høre, så
det er tvivlsomt, om testen bliver nogen større LB6XD via NRRL.
sukces. Fone-afdelingen, der er overstået, faldt no LZ1KAB Box 830, Sofia, Bulgaria. Ikke som i
get dødt ud i år, og foreløbig ser det ud. som om
februar OZ, Box j30.
OZ7SM er løbet med sejren for OZ. Herb har 116
QSO’er på 17 distrikter; 7TS, 3EA etc. Hw??
KH6QY/KC6 John H. West, Mgr. Communications
Min appel i sidste måned har åbenbart vækket de
Station, Ponape, Caroline Islands.
slumrende DX-ånder til live i OZ-land, og denne
gang er der heldigvis en hel del mere lokalt stof at VQ8AD Paul Caboche, Box 155, Port Louis,
Mauritius.
tage af. Blandt andre har
OZ7EB på 14 mc fået MC1GC, FQ8AE, ZE's, 3JI, ZD6HN P. O. Box 41, Zomba, Nyasaland.
5JA; ZL, VK og W. Bedste DX er dog vistnok en ny ZS2MI via ZS6BW.
YL jr-op.
Jørgen Arnvig har på 14 mc fone hørt PY’s 2CK, 4UAJ Radio Officer Ted H. Gull, United Nations
6BP, 7TA, 7VB, 4RJ; EA8AW. EA9BC. YV5AB
Radio, Jammu, Kashmir. Central Asia.
VP6SD, 5A2TH, og med cw:
ZC4DT, KT1UX,
OX3EL.
Husk endelig at indsende jeres lande/zone tal til
OZ-DR-844 har på 14 mc fone slæbt ZD9AA, næste måned!!!
ZS7C, PK6RW, ZS2MI hjem. Og på cw: VS6’s BA,
Det var alt for denne måned, så for denne gang
CG; CR9AF, HS1WR t4, FN8AD, ZD2GAJ, VR2BE,
F08AC, VK9DB. DR-844 har hørt 196 lande og har 73 og fortsat god DX.
Erik — 7BG.
QSL fra 101 lande i 36 zoner. Modtageren er en S-38
Stof til DX-jægeren sendes til Erik Størner, Huldmed et 4 mm bredt 20 meter bånd!! FB.
OZ5MJ kører 40 meter med VE1GU, SU’s 1GY, bergs Alle 8, Søborg.
1RM, TF5TP, ZC4XP, og 20 meter med VK1WO på
Macquarie. Jo, Jens. Han er god nok og sender
QSL i april efter hjemkomsten til VK3. Se QTH
i februar OZ.
Frankrig.
OZ-DR-926 har hørt AC3, C, AP, EP, FF, MP4,
Der er udstedt et fransk provins-diplom, som vi
OQ, XZ, TA og VQ2. Vel antagelig på 14 mc.
OZ7SM skreg sig hæs på ZS2MI 14285 (Ah, you senere skal give reglerne for.
lucky guy), ZS7C 14375, VQ2WS 14210, OX3BC
Thule 14365, CR7AH 14280, ZE2JK 14165 og KL7ADR
14300.
OZ2KD starter med en lang stribe VK’er, SV0WP, Fra P&T har vi modtaget:
PY4K??, FA9IO, KG6ABW og Wl-2-3-4-5.
Vedrørende teknisk prøve for radioamatører.
OZ7BG udvekslede 14 mc klik med VS7’s RF 064,
Man skal herved til underretning meddele, at
NG 078, CR7AG 055, VQ8AD Mauritius 084 t7, EL2R radioamatører,
ikke allerede har indsendt an
013, EA9BD 031, AR8AB 085, ZE5JA 073, MI3ZX 018 søgning om som
amatør-radiosendetilladelse,
men som
og sidst, men ikke mindst 4UAJ i Kashmir 14080. Alt dog ønsker at deltage i den tekniske prøve
i maj
mellem 1400 og 1900 GMT.
måned, må indsende skemaet „Ansøgning om sende
Gode hørte ting er bl. a. JA0IJ/M 075 1200, tilladelse" i udfyldt og underskrevet stand, så det
KH6QY/KC6 098, VP5BP Grand Caymens, CR5AD kan være generaldirektoratet i hænde senest den 25.
064 2000, EA0AC 020 1715, FL8BC 078 1730, FY7YB april for ansøgere øst for Storebælt og den 20. april
050 1900, KM6AW/KS6 070 0630, ZD1SD 098 1800, for ansøgere fra den øvrige del af landet. Ansøgnin
ZS8MK 034 1820, SS9G 076, FB8BD 093 1500, FI8YB ger, der indkommer efter ovennævnte datoer, vil
082 1530.
blive henført til den næstfølgende tekniske prøve.
Fone: CR6AL 340 1930, CR6AV 307 1900, CR6BC
200 1620, EL9A 343, VK1BS 175 1445, ZS2MI 305 1700.
Det første tal angiver frekvensen i 14 mc båndet.
Det andet tal er tiden i GMT.
4UAJ er et nyt fænomen på 14 mc. Han opgiver Boganmeldelse
sin QTH som Jammu, Kashmir (se QTH’s). Endnu Radioteknisk Årsbok 1952.
er Kashmir ikke anerkendt som separat land.
Redigeret af John Schroder, Stockholm.
KH6QY/KC6 er aktiv fra Ponape, Caroline Islands.
ny svensk håndbog har set dagens lys, og ved
Dette er de østlige Caroliner (KC6E-) og tæller en Enhastig
synes den at indeholde en del
særskilt fra KC6WC, Paula etc. — VP2LE xtal på gode ting gennemgang
for
radioteknikere
amatører, der be
14333 og 14284 fone er eneste amatør i St. Lucia. — skæftiger sig med radio. Forog amatøren
indeholder
Macao skal skifte prefix til XX3. CR9AG bli bogen kun få konstruktioner, men til gengæld
ver XX3BD og CR9AH bliver XX3BC. Hvad det der en del tabeller, kurver og eksempler på bereger
skal gøre godt for, er der ingen, der ved. — KG4AD ninger samt en del formler.
er aktiv på 3501 kc. — VU5AB/Nicobars er nu kom
Bogens tekniske udstyr er smukt: godt papir og
met i gang. F7AR har haft QSO med ham på 7 mc
fint
tryk. — Pris sv. kr. 12,00.
fone og cw. —
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Læserne skriver:
For et par dage siden startede jeg min tx på
14 mc for at kalde op. Jeg fik qso med F3PX. Jeg
talte med ham i 20 min. — Han havde haft 6 OZqso’er førend omtalte qso med mig. Han bad om
QSL. og jeg lovede dette. Dertil sagde han, at de
andre OZ HAMS også havde lovet QSL, men han
havde ingen kort set. — Jeg sendte straks kort di
rekte (Postbox 26, Vichy).
Hvis I ikke vil sende QSL til b a r e en europæisk
STN, så lad være med at love det. Det er så nemt
at besvare et spørgsmål om QSL med: „be quite
sure of QSL: I should be very glad to send you my
QSL card“. — Bavl! Lad være, når du ikke mener
det alligevel!
Almindelig HAM spirit kræver da indfrielse af et
givet løfte, ikke. 73 ex OZ5HS, Helge Sørensen.

Københavner afdelingen indbyder
til indvielsesfest paa Buske mølle
For at give så mange af afdelingens medlemmer
med familie lejlighed til at se Buske molle, og del
tage i indvielsesfesten, har vi i samarbejde med
DSB fået arrangeret en fællestur til møllen søndag
den 15. juni.
Der er bestilt et helt særtog, hvor der foruden de
sædvanlige opholdsvogne også findes kino-vogn,
hvor de allermindste kan se film under turen, og
dansevogn med højttaleranlæg, hvor de, der har
lyst, kan få en dans, medens vi ruller mod Ringsted.
Toget kører til nærmeste station ved møllen, og
der bliver en 3 km.s spadseretur for deltagerne, så
det skulle være med god appetit, vi sætter os til de
lange borde, hvor den medbragte mad indtages. Der
bliver saa forskellige arrangementer i løbet af da
gen, og bestyrelsen for Ringsted turistforening bli
ver inviteret, så der bliver lejlighed, til at takke for
den smukke gestus.
Reserver dagen, det bliver en festdag for hele
familien.
Tider og billetpriser kommer i næste OZ. OZ3U.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVNSKREDSEN
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.
17. marts: Teknisk samtale om antenner. OZ7G
indleder.
31. marts. Demonstration af Radioteknisk Forsk
ningslaboratoriums fjernsynsudstyr ved civilingeniør
Georg Bruun. Demonstrationen foregår på Dan
marks tekniske Højsktøle, Øster Voldgade 10, opg. G,
2. sal, auditorium TT.
58

Fra 1. marts 1952 er forevisning af medlemskort
til afdelingen obligatorisk ved alle moder og sam
menkomster.
Ang. afdelingens rævejagtsprogram, se andetsteds
i bladet.
OZ7EU.
SIDSTE. Vore foreningslokaler er brændte, eller
i hvert fald sa beskadigede, at de ikke kan bruges
foreløbig. De fremtidige møder afholdes i lokalet
— H. C. Ørstedsvej 22 A over garden 1. sal — indtil
anden meddelelse fremkommer.
Amager:
Formand OZ7NS. Hercules Alle 2, Kastrup. Telf.
Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver
torsdag kl. 19,30 i lokalerne Strandlodsvej 17, S.
Månedsprogram:
15. marts (lørdag): Stiftelsesfest med XYL. (Hyggeaften med flere morsomme overraskelser). Dans
og pakkefest, deltagerne bedes medbringe en pak
ke, værdi mindst 1 krone. Obs.: Husk natmaden.
27. marts: Måleaften: Deltagerne bedes, hvis de
vil have grej trimmet eller målt, indtegne sig hos
kassereren, som vil sørge for, at hvert tilfælde bli
ver behandlet i den orden, indtegningerne foreligger.
3. april: Klubaften.
10. april: Skærtorsdag, intet møde.
17. april: Klubaften.
Aalborg og omegns afdeling. Som sine forgængere
blev det 5. Aalborg-stævne et arrangement, som del
tagerne vil huske længe. Skylden herfor påhviler
ikke mindst OZ7DR, der med sit interessante og
fængslende foredrag om: „Krystaller, deres frem
stilling og anvendelse til amatør-brug“ kom ind på
et emne, der sjældent eller måske aldrig plejer at fi
gurere på emnelisten over vore mange afdelingers
foredrag.
Foredraget bør blive kendt i videste kredse, og kan
på det varmeste anbefales til benyttelse andre steder.
Den store udenbys deltagelse — med deltagere fra
15 forskellige nordjydske byer og et uvente besøg af
OZ2Q gav også sit præg på mødets forløb.
Og så forbereder afdelingen sig til det største ama
tørstævne, der endnu har været afholdt i Nordjyl
land, og som er planlagt til afholdelse i slutningen
af maj måned.
Stævnet afholdes i forbindelse med et hovedbesty
relsesmøde i Aalborg, og der er allerede nu tilsagt
deltagelse af et meget stort kontingent svenske ama
tører fra foreningen Goteborg Sender-Amatører.
Mere om dette stævne i næste nummer af OZ. 1517.
Aarhus. Onsdag den 19. marts: Medlemsmøde.
Lørdag den 22. marts: Filmsaften med bal. Pris
pro persona kr. 3,00. Den medlemmerne sendte til
meldelsesblanket, bedes såfremt du ønsker at del
tage, omgående returneret.
Onsdag den 2. april: Medlemsmøde og auktion.
Onsdag den 16. april: I anledning af påsken intet
møde.
Onsdag den 23. april: Foredrag, nærmere i næste
OZ.
Afdelingssenderen OZ2EDR, der forsøgsvis har
været i gang, standser foreløbig sine udsendelser.
Det nystartede morsekursus er blevet en stor suk
ces, idet ikke mindre en 39 vordende amatører
ihærdigt arbejder for at opnå den ønskede færdig
hed.
Fællesrejse til EDR’s jubilæum den 23. august
1952. Såfremt der er interesse for denne rejse kan
en opsparing foretages ved indbetaling af ugentlige
eller månedlige bidrag til OZ2KK.
Vy 73. P. b. v. OZ2KK.

Esbjerg. Formand: OZ2GK, G. B. Krogsøe, Grøn
negade 37. — Afdelingen har møde hver onsdag kl.
19,30 i afdelingslokalerne Teglværksgade 74. Ang.
program se opslagstavlen i lokalerne. — Morsekursus afholdes fortsat hver lørdag kl. 15,30.
Herning. Afdelingen afholder lørdag den 29. marts
kl. 19,00 på Vestre Gæstgivergaard i Herning den
sædvanlige årlige amatørfest med fællesspisning
og bal.
Vi håber at se mange amatører fra andre afdelin
ger. Tag fruen eller kæresten med og reserver så
iøvrigt den 29. marts for Herning.
Tilmeldelse til festen må ske senest den 25. marts
telefonisk til Herning 899 eller til sekretæren,
OZ4CH.
Kolding. Den 28. februar afholdtes et møde, hvor
OZ6B talte om antenner. Tilslutningen var god.
Næste månedsmøde den 20. marts, hvor OZ4VEW
taler om rævejagt og -modtagere.
Næstved. Afdelingen har fortsat møde hver man
dag aften kl. 20,00 hos formanden, OZ7TL, J. ThodeJensen, Tranevej 7, Næstved. Ved hvert møde er
der cw-træning for interesserede ved Knud Bruun
Jensen. Iøvrigt fås alle oplysninger om afdelingens
arbejde hos formanden. Programmet for den kom
mende tid ser således ud:
Mandagene 17. og 31. marts: 2 m aftener.
Mandagene 24. marts og 7. april: Teori til sende
tilladelsen.
NB.: Afdelingen afholder lørdag den 22. marts kl.
20 films- og diskussionsaften i V o r d i n g b o r g
(Gymnasiet, hvide bygning, nr. 29) med følgende
program: Forevisning af et par smalfilms. Diskus
sion om stationsmodtageren. OZ7TL indleder. Fæl
les kaffebord. — Udenbys er meget velkomne.
Odense. Stor aftenunderholdning med damer tors
dag den 3. april kl. 20 i „Eventyrkroen“, Kronprin
sensgade 7. Gratis fælles kaffebord. Præmier til
damerne. Til slut en svingom til „levende“ musik.
Roskilde. Næste mødeaften er onsdag den 19.
marts kl. 19,30 hos OZ2TO, GI. Landevej 27. Afte
nens emne: Rævejagt.
Onsdag den 2. april kl. 19,30 mødes vi hos OZ2TA,
Vindingevej 42.
Onsdag den 16. april kl. 19,30 afholdes ordinær ge
neralforsamling hos OZ4LF, Københavnsvej 43.
, Svendborg. Månedsmøde den 1. lørdag i hver må
ned på hotel Klostergaarden. Se iøvrigt opslagstav
len, der efter 1. april 1952 vil være ophængt ved
fotograf Frank Nielsens butiksvindue.
Vendsyssel. Onsdag den 13. februar afholdtes med
lemsmøde paa Afholdshotellet, Hjørring. 7JT for
talte instruktivt og interessant om, hvordan man
bedst afvikler en CW-QSO — og hvordan man helst
ikke skal gøre. Et afsnit om nødtrafik var måske
ikke det mindst interessante.
Hver tirsdag kl. 19,30 er der morsekursus på
Ungdomshjemmet, Korsgade. Undervisningen er
beregnet for begyndere og er i de bedste hænder
hos 7JT, der er telegrafist i det „civile“ liv.
OZ7KO.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i februar måned 1952 anmodet om
optagelse i EDR:
5563 - Børge Højlund Petersen, Ragnhildsgade 128,
København Ø.
5564 - Karl Aage Kristian Larsen, Odensevej 16,
Faaborg.
5565 - Regin Mortensen, Lærlingehjemmet, Nr.
Søgade 11, København K.
5566 - B. Svendsen, Jørgensensvej 11, Viborg.
5567 - F. Jørgensen, Navigationsskolen,
Nordby, Fanø.
5568 - Peter Lynggaard, Ndr. Farimagsvej 9,
Næstved.
5569 - Iver Høpner Petersen, Rengegade 12,
Store Hedinge.
5570 - Jørgen Walmar Jensen, Ravnsborggade 5 A,
2. sal., th., København N.
5571 - Erik Petersen, „Granly“, Hejring pr. Hobro.
5572 - Ove Mogensen, Sdr. Strandvej 18,
Vindingsland, Vejle.
5573 - Curt Storek-Clausen, Solgaarden 1,
Stubbekøbing.
5574 - Villy Samsing, c/o Th. Jonsson, Hantverksgatan, Oskersstrom, Sverige.
5575 - Egon Gadebjerg, Haraidsgade 5 A, Esbjerg.
5576 - Ernst Breckling, Baggesensalle 42, Esbjerg.
5577 - Jens Otto Jørgensen, Grejs Østermark,
Lindved, Vejle.
5578 - Knud Madsen, Fredhøj Alle 9, Herning.
5579 - Erik Karlsson, Box 67, Hokon, Skåne, Sverige.
5580 - Poul Lang-Jensen, Aaby Bækgaardsvej 8,
Aabyhøj.
5581 - G. Justesen, Thurø pr. Svendborg.
5582 - N. Bauer, Frederiksborgvej 201, Kbh. NV.
5583 - Per Bauer, Frederiksborgvej 201, Kbh. NV.
5584 - Niels Peter Gyrup, Hans Tavsensvej 1, 2. sal,
Esbjerg.
5585 - Svend Bock, Vestergade 26, Struer.
5586 - Vagn Aagesen, ,,Findlater“, Melby.
5587 - Aksel Broksø, Hulgaards Plads 11, 1. sal,
Kbh. NV.
5588 - J. P. Kjærsgaard, Jernbanegade 37, Padborg.
5589 - Normann Frennesen, Kalkværksvej 7,
Grenaa.
5590 - Arne Henriksen, Tolstoys Alle 35, Søborg.
5591 - Niels Mortensen, Øselsgade 9, 2. tv., Kbh. S.
5592 - Hermann Sprenger, Bøndergårdene 2,
Haderslev.
5593 - Ulf Krarup, Allegade 34, 2., Odense.
5594 - Jørgen Rasmussen, Overgade 17, 1., Odense.
5595 - H. Wigh, Vester Altanvej 26, Randers.
5596 - Aage Th. Hansen, Spøttrup st.
5597 - A. Schou, Strandby pr. Farsø.
5598 - Leo Rosendahl Kristensen, Dr. Margrethesvej 93, Aarhus.
5599 - Henning Ingvorsen, Menstrup pr. Hyllinge.
5600 - Knud Råkilde Hansen, Udridergården, Indslev pr. Nr. Aaby.
5601 - Ole Søndergaard-Nielsen, Vordingborgvej 27,
Køge.
5602 - Helge Hansen, Danasvej 16, Køge.
5603 - Antonio de Alencar Santiago, PY7WO,
Box 298, Fortaleza Ceara, Brazil.
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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.
Tidligere medlem:
813 - OZ5DC, Orla Walsborg, Syvstjerne Alle 27,
Kastrup.

QTH-RUBRIKKEN
280 - OZ5M, H. E. Jensen, Bjørnøgade 17, Aalborg,
lokal.
1364 - OZ7SL, S. T. Lyngsøe, Helmsvej 12,
Bagsværd, lokal.
1380 - Hans Daugaard, Nyledsbakken, Nykøbing S.,
lokal.
1616 - OZ6Y, H. O. Bennedsen, 523 W. 112 st.,
Apt. 3., New York 25, N. Y. USA, lokal.
1862 - Jørgen Eg Hansen, Møllemarksvej 33, Bolbro,
lokal.
2084 - J. Sædholm Andersen, Vestergade 58, 1. sal,
Horsens, lokal.
2121 - OZ1H, K. H. Nielsen, Bredgade 11, Ulfborg,
ex Svendborg.
2342 - OZ7NB, Niels Bahnson, Islandsgade 4,
Esbjerg, ex soldat.
2413 - Ludvig Erik Madsen, Langelandsgade 39, 2.
sal, tv., Aarhus, lokal.
2549 - Aage H. Jakobsen, Gladsaxe Møllevej 50, st.
th., Søborg, lokal.
2963 - OZ4KI, C. C. Frederiksen, I. Th. Thielesvej 3,
3. sal, th., København V., ex Allinge.
3238 - OZ7AS, A. Sloth, Ryvej 16, Hasle, Aarhus,
lokal.
3325 - 8904/1314-Hansen, 5. komp., Arresødallejren,
Frederiksværk, ex Kalundborg.
3532 - OZ3GJ, G. Jørgensen, Østergade 7, Heden
sted. ex Vejstrup.
3699 - OZ7RN, Tage Nielsen, Ølbyvej 15, Struer,
lokal.
3912 - OZ2KA, E. K. Hylander, Hyrdevej 4 F, Fre
dericia ,lokal.
3998 - OZ7JB, J. Barnsholdt, Vantorevej 16,
Nysted, ex Køge.
4195 - N. C. Stausholm, Søndergade 53, Lemvig,
ex soldat.
4311 - Konstabel 240/01sen, 4. A. A„ 1. Bt., Kaser
nen, Ringsted, ex soldat.
4445 - Elektriker Hans Hansen, Skødstrup,
ex soldat.
4458 - OZ6JK, John K. Knox, Kristianiagade 10,
København 0, ex Helsingør.
4535 - Egon Christiansen, Vesterlund, Gern st.,
ex Thorshavn.
4577 - OZ2LL, 963/Erik Larsen, 8. ing. komp.,
Langelandsg. kaserne, Aarhus, ex Aalborg.
4647 - H. K. Thorngård Jensen, Rødegaardsvej 149,
st., Odense, lokal.
4704 - OZ8KL, 963/Kaj Budde-Lund, 8. ing. komp.,
Langelandsg. kaserne, Aarhus, ex Odense.
4712 - J. Ryå PeteBBen, Kalkbrænderivej 15,
Rønne, lokal.
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4807 - OZ1HH, H. Hdjsgaard, Lille Karlsmindevej
11, Hundested, lokal.
4849 - OZ6KG, L. Gustafsson, Nannasvej 6. Hel
singør, lokal.
5046 - Kaj Johan Madsen, Rorholmsgade 21, 1. sal,
København, lokal.
5093 - Hugo Eriksen, Ths. Smedsvej 8, Hjorring,
ex Lønstrup.
5103 - Radiomath 618/50, H. Aa. K. Jensen, Flyve
materieltjenesten,
Radiosektionen,
Værløse,
ex soldat.
5127 - OZ7PF, Preben Aaen, Løvetandsvej 2. 5. th.,
Brønshøj, lokal.
5214 - Bjarne Miitze, Rygaards Alle 32, 2. sal,
Hellerup, lokal.
5241 - H. E. Toft, c/o Frederiksen, Norgesgade 4,
København S., lokal.
5333 - OZ2RI, J. Bechmann Jensen, Marienborgsvej
11 B. Vordingborg, ex Holbæk.
5413 - Svend Larsen, GI. Mønt 31, 2., Kbh. K., lokal.
5479 - J. Nielsen Holm, Vrøgum, ex Oksbøl.
5491 - E. Frausing, Tvedevej 6, Kolding, ex Viby J.
Rettelse:
I november OZ 1951 var optaget som nyt medlem:
5456 - Udby Jensen, Strømmen 18, Randers. Da Udby
Jensen nu har godtgjort tidligere at have været
medlem af EDR under nr. 268 bedes nummeret ret
tet i overensstemmelse hermed.
„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: Poul Andersen, OZ6PA, Peder Lykkesvej 15,
København S.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18,
Sundby, Nykøbing F.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF
Sekretær: Henrik Nielsen, OZ9R, Klavs Næbvej 7,
Virum, Lyngby.
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: J. P. Berg-Madsen, OZ-DR319, Handelsban
ken, Randers.
Foredragsudvalget:
Einar
Pedersen,
OZ6EP,
Ålekistevej 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

