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Det nye 15 m bånd
Så kom da endelig tilladelsen til at benytte

arbejde på. Det må naturligvis blive en mel

det længe ventede 15 m bånd. For de fleste af

lemting mellem 10 meterens gode distancer

os kom det vel alligevel som en overraskelse,

og 20 meterens bekvemmeligheder. Naturlig

for hvor mange af os var klar til at gå i luften

vis kan vi ikke allerede nu forvente de helt

med senderen den 1. maj?

store resultater, grundet på den nok som be

Jeg for mit vedkommende har i sin tid lavet

kendte bølgedal, men om ca. 3—4 år skulle

et pænt udgangstrin til 15 m, men ak, det er

noget godt vise sig. DX-jægeren kan glæde

forlængst slagtet igen og delene anvendt til

sig til et virkeligt godt bånd at arbejde på

andet. Og modtageren? Der bliver også mange

til den tid.

problemer. Mange amatører sidder med fine

Som man ser, er foneområdet fra 21150 til

amerikanske modtagere, der stopper ved 20

21445 kHz, og nu vil man inderligt håbe, at

MC. Min modtager, der er en MWeC med con

dette må blive respekteret, så cw-båndet for

verter,

med

neden ikke oversås med fonestationer. Og en

krystal på 9700 KC, men ak, der kommer en

anden ting: Skal vi ikke allerede nu være

oversvingning ind fra et af radiofonibåndene,

enige om, at vi ikke herhjemme begynder at

således at området 21000 til 21100 er helt

bruge 21 MC-båndet til lokal fone? Der er så

oversået med radiofoni. Og så er der det aller

mange andre bånd, der kan bruges til den

vigtigste: antennen. Nu bliver der besværlig

lokale fonetrafik, så lad os holde det nye bånd

heder med de gamle antenner, f. eks. 20 m

rent fra begyndelsen. Og det er jo også stadig

Hertz og Zepp-antenner. Men der vil sikkert i
de kommende numre af OZ komme forskellige

tilladt at skifte frekvens på senderen, efter at
man har taget antennen fra, så de bekendte

ting frem. Jeg har i dag fået lavet et par „loft-

indianerhyl gennem båndet undgås.

har

en

krystalstyret

oscillator

antenner“, en alm. dipol med 70 ohm coax og

Jeg ved, at der er mange, der allerede nu

en folded dipol med 300 ohm twin lead, så må

glæder sig til at komme i gang på det ny bånd,

det køre foreløbig.
Men når vi ser bort fra alle besværligheder,

og lad mig slutte dette lille inserat med et

så bliver det sikkert et pragtfuldt bånd at

Good luck, Obs.
73s
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Så er vi nået så vidt, at vi kan offentliggøre programmet for EDRs store
jubilæumsfest.
Forud er gået et stort arbejde med at forberede alle detailler, og jubilæums
udvalget har erfaret, at tilrettelæggelsen af en så stor fest som den, vi nu skal
afholde, ikke er så ligetil. Mange forhandlinger er ført og mange nattetimer er
ofret med det ene formål at skabe os alle en uforglemmelig fest.
Programmet ser således ud:
EDRs jubilæumsfest lørdag den 23. august kl. 17,30 præcis i Håndværkerfor
eningens selskabslokaler (Grev Molktes palæ), Dronningens Tværgade 2, Kø
benhavn K.
Til tonerne af EDRs jubilæumsmarch, komponeret af komponisten 7NJ, hr.
Jørgen Nielsen, går vi til bords.
Prolog ved skuespillerinde Birgitte Reimer.
Festmiddag.
Aspargessuppe
Svinekam med rødkaal
Is a la jubilee
Kaffe

Under middagen causeri ved „Den Gyldenblonde".
Underholdning af Frandsen trioen.
Musik af Børge Hilfreds orkester.
Efter middagen dans til den lyse morgen.
Prisen for middagen er kr. 15,00 incl. drikkepenge. 01 og vine er ikke indbe
fattet i prisen, men kan nydes efter ønske og betales direkte til tjeneren.
Adgangskort til festen med middag kan købes mod kr. 15,00 ved henvendelse
til EDR-kassereren 3FL. Havn-Eriksen, Fuglsangsvej 18. Nykøbing på Falster.
Og så kan vi begynde indtegningen til EDRs store jubilæumsfest. Der er plads
til 430 deltagere, og vi kan ikke løbe an på, at man tegner sig i sidste øjeblik.
Et arrangement som denne fest kræver noje føling med alt og alle. Derfor:
rekvirer adgangskort så hurtigt som muligt.
Så håber vi alle på et glædeligt gensyn til vor store fest. Vi har bestræbt os
for at gøre festen så billig som mulig, for at de flest mulige kan deltage.
Det vil blive en nobel og stilfuld fest; vel mødt på jubilæumsdagen under
mottoet:
Fra Gedser til Skagen
vi mødes på dagen.
OZ6PA.
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Et gitterdykmeter
Af Emil Petersen, OZ8EP.
Megen tid kunne være sparet og mange
ærgrelser kunne være undgået, såfremt man
for længe siden havde lavet et gitterdyk
meter. Her fortæller OZ3EP, den kendte 2
meter mand, hvorledes han har lavet sit.
TR.

Hvis man til en afstemt kreds af ukendt
frekvens kobler en afstemmelig oscillator, vil
man i tilfælde af resonans se et udpræget
dyk på et i oscillatorens gitterafleder anbragt
MA-meter. Gitterstrømmen falder, fordi der
suges energi over i den ukendte kreds. Hvis
oscillatoren er kalibreret og ved hjælp af ud
skiftelige spoler indrettet til at dække et stort
frekvensområde, har vi et middel til at be
stemme frekvensen af enhver kreds, endda
medens kredsen sidder monteret på sin na
turlige plads i sender eller modtager, og end
da uden der er strøm på det pågældende ap
parat. Dette kan selvsagt være en meget stor
hjælp for amatøren. —

ren, der også er lavet i miniatureformat og
hvis diagram ses på fig. 2, kan så tillige bru
ges til eventuelle andre ting. Som det ses, er
der i anodespændingen anbragt en afbryder.
Tages denne, så virker instrumentet som en
almindelig
absorbtionsbølgemåler.
Trioden
virker nu som en diode, og der vil gå strøm
i diodemodstanden (gitter-aflederen), så
fremt vi nærmer instrumentet til en kreds
med hf, og såfremt der da er resonans. I

Fig. 2. Diagram af eliminatoren. Anodespændingen
er variabel, idet de højere frekvenser muligvis vil
kræve lidt større anodespænding end de lavere.

denne stilling vil gitterdykmeteret tillige
kunne virke som telefoni-monitor ved sim
pelthen at indsætte en hovedtelefon i serie
med meteret.
Et trolitulpanel med to telefonbøsninger er
loddet direkte på kondensatorens statorer
og giver robust kontakt med spolerne, der
alle er fastspændte til trolitulpaneler, hvor
der i stedet for bøsninger er anbragt stik
ben. I stedet for trolitul vil også udmærket
kunne anvendes plexiglas.

Fiy. 1. Diagram af gitterdykmeteret.

I mit gitterdykmeter har jeg benyttet en
tysk agerntriode 4671 og cn lille tysk splitstator kondensator på ca. 2 X 120 pF, anbragt
i en U-formet bøjle af aluminium og forsynet
med et håndtag af træ. Milliamperemetret er
også et af de små tyske og har fuldt udslag
for 0,5 mA. Strømforsyningen er for sig, det
gør det hele meget lettere at lave, og instru
mentet bliver mere handy. Spændingerne til
føres gennem et 3-leder kabel, og eliminato-

Fig. 3. Fotos af gitterdykmeteret og spolerne.

83

Spolerne er for de højeste frekvensområder
lavet af svær, stiv kobbertråd, og for de an
dre områders vedkommende er de enten vik
let på pertinaxrør 12 X 58 mm med spænde
stykke eller på kammerforme.
Alle spolerne overlapper hinanden, og til
hjælp ved fastlæggelsen af områderne kan
benyttes en modtager, da gitterdykmeteret
jo også optræder som en lille sender. Des
værre har man sjældent en modtager, der
dækker alle de områder, vi gerne skulle have
kalibrering på, så vi må til hjælp ved fast
læggelsen og overlapningen af områderne
anvende en ekstra afstemmelig absorbtions
kreds. Fremgangsmåden er følgende:
Begynd med spolen for det højeste fre
kvensområde, drej kondensatoren på gitter
dykmeteret omtrent helt ind og få resonans
på en tilsvarende absorbtionskreds. Tril så
den næste spole med flere vindinger og få
nu resonans med absorbtionskredsen (som
denne stod før), men nu med kondensatoren
på gitterdykmeteret omtrent uddrejet. Vin
dingerne må evt korrigeres. Så drejes kon
densatoren ind, og nu fås igen resonans med
absorbtionskredsen o. s. v. På denne måde
kan man få et fortløbende og overlappende
frekvensområde.
Mine spoler dækker følgende områder:
1. 250 — 120 MHz. Vindingen består blot af en kortslutningsbøjle.
2. 175 85 MHz. 2 vindinger.
3. 85 — 40 MHz.
4. 40 — 21 MHz.
5. 21 — 10 MHz.
6. 10 — 5 MHz.
7.
5 — 2,4 MHz.
8. 2,4 — 1,26 MHz.
Skulle det knibe med at få kalibreret de
højeste frekvenser, så kan 2 meter klubben
nok klare det, når henvendelse sker til
OZ3EP. Vel mødt på 2 meter!
Stykliste til gitterdykmeter.
Rør: 955, E1C eller 4671.
1 stk, keramisk fatning.
2 modstande, 20 kOhm, ½ watt.
2 blokke, 35 pF, keramiske.
3 blokke, 1000 pF, keramiske.
1 milliamperemeter, 0,5 mA.
1 drejekondensator, split-stator, 2 X 120 pF.
Kabel med Plug.
Eliminator.
1 afbryder.
1 potentiometer, 100 kOhm.
1 Selenventil, 200 volt, 10—20 mA.
1 modstand, 1000 Ohm, 1 watt.
1 elektrolytblok, 2x4 uF, 250 volt.
1 fatning for spændingsplug.
1 transformer, 220 volt/150 volt, 10—20 mA. samt
6,3 volt, 0,2 amp.
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Fra P&T har vi modtaget:
Ændring i bestemmelserne for
amatør-radiostationer.
Som led i de ved den ekstraordinære radiokon
ference i Geneve 1951 trufne bestemmelser an
gående overgang til Atlantic City frekvensforde
lingstabellen vil følgende ændringer i frekvens
båndene for danske radioamatører med almindelig
amatør-radiosendetiladelse træde i kraft den 1. maj
1952.
Frekvensbåndet 21000 — 21450 kHz frigives til be
nyttelse af telegrafi og frekvensbåndet 21150 —
21445 kHz for telefoni.
Frekvensbåndet 14350 — 14400 kHz inddrages.
Frekvensbåndene for radioamatører vil herefter
og indtil videre være følgende:
Lille sendetilladelse (40 tegn pr. minut) uforandret:
Frekvensbånd for anvendelse af telegrafi:
3500 — 3600 kHz
3800 — 3940
„
(midlertidigt)
144.0 — 146,0 MHz
Frekvensbånd for anvendelse af telefoni:
3600 — 3630 kHz
3690 — 3800
„
3800 — 3940
„ (midlertidigt)
144.0 — 146.0 MHz
Almindelig sendetilladelse (60 tegn pr. minut):
Frekvensbånd for anvendelse af telegrafi:
3500 — 3600kHz
3800 — 3940 *» (midlertidigt)
7000 — 7100 y y
7100 — 7200 y y (midlertidigt)
14000 — 14350 y y
21000 — 21450 y y
28000 — 29700 y y
144,0 — 146,0 MHz
Frekvensbånd for anvendelse af telefoni:
3600 — 3630 kHz
3690 — 3800
„
3800 — 3940
„
(midlertidigt)
7050 — 7100
„
7100 — 7195
„
(midlertidigt)
14125 — 14345 „
21150 — 21445
28200 — 29695 „
144,0 — 146,0 MHz
Generaldirektoratet
må
til
enhver
tid
holdes
underrettet
om
sendestationens
beliggenhed,
lige
som ændring af postadresse straks må meddeles
generaldirektoratet.
De
øvrige
bestemmelser
vedrørende
amatør
radiosendetilladelse
forbliver
indtil
videre
uæn
drede.
Der vil senere blive givet meddelelse om ind
dragning af de øvrige midlertidigt tilladte frekvens
bånd.
Indregistrerede
5506 DR-nr. 940
5597
„ 941
942
5617
943
5595
944
5549
945
5358
946
4957

modtagerstationer pr. 1. maj 1952:
H. H. Werner, O. Benzonsv. 13, Aarh.
A. Schou, Strandby pr. Farsø
B. Mortensen. Ullersvej 4, Randers
H. Wigh, V. Altanvej 26. Randers
Ib Hansen. Nygade 5. Middelfart
H. Clausen. Hillestolpe pr. Holeby
Rolf Bernstein, Box 268, Kbhvn. V.

NFM indstilling af modulationsgraden
Af Erik Langgaard, OZ8Q.
Smalbåndsfrekvensmodulation
(NFM)
bru
ges mere og mere også af danske amatører,
der her har fundet en simpel modulations
metode med gode egenskaber over for van
skeligheder med radioforstyrrelser.
Et af de vigtigste problemer ved alle NFM
sendere er indstillingen af det rigtige fre
kvenssving: 80 mener, at det ikke er så
svært, som mange tror.

Næsten alle de amatører, som i den sidste
tid har forsøgt sig med frekvensmodulation,
er blevet forbavset over, hvor svært det er
at nå til enighed om, hvor kraftigt der skal
moduleres. Samtidig med at een rapporterer,
at senderen er overmoduleret, beklager en
anden sig over, at modulationen er alt for
svag. Den normale fremgangsmåde synes i
øjeblikket at være, at man spørger en erfaren
amatør, som man har tillid til, og indstiller
modulationen efter hans skøn; derimod er
det vist kun meget få, som er i stand til selv
at afgøre, om senderen er „overmoduleret“.
Ser man lidt nærmere på, hvad FM egent
lig er for noget, er det ikke så svært at få
forklaringen på dette forhold. Ved frekvens
modulation er der ikke som ved AM en skarp
naturlig grænse for modulationsgraden. Me
dens senderens udgangseffekt ved AM svin
ger mellem en største og en mindste værdi
under modulationen, således at 100 % modu
lation svarer til, at denne mindste værdi er
nul. er senderens udgangseffekt ved FM kon
stant under modulationen, kun senderens øje-

Fig. 1: Ved FM dannes selv ved lav modulationsgrad
sidebånd af højere orden svarende til harmoniske
af modulationsfrekvensen. Billedet viser, hvorledes
styrken af de kraftigste sidefrekvenser varierer med
forholdet mellem frekvenssvinget A f og modula
tionsfrekvensen fm. — Ved FM varierer også bære
bølgens styrke, så den endog svinder ind til nul
ved visse værdier af I f/fm. At bærebølgen antager
negative værdier, er kun det matematiske udtryk for,
at bærebølgens fase skifter 180° ved nulgennem
gangen.

blikkelige frekvens varierer. Ved AM kan en
modulationsgrad over 100 % ikke opnås uden
en kraftig forvrængning, der bevirker, at
senderen foruden bærebølgen og de til mo
dulationsfrekvenserne svarende sidebånd ud
sender talrige sidebånd af højere orden, sva
rende til de frembragte forvrængningspro
dukter. På fig. 1 ses de tilsvarende forhold
ved FM. Her er vist, hvorledes de enkelte
sidefrekvensers styrke varierer med frekvenssvingets størrelse. Det ses, at dannelsen
af sidefrekvenser af højere orden ved FM er
ganske normalt og forekommer også ved
ganske svag modulation. Dette er anskueliggjort på fig. 2b, der viser frekvensspektret

Fig. 2: Eksempler på de dannede frekvensspektra
ved forskellige modulationsforhold; kun sidefrekvenser af 1., 2. og 3. orden er medtaget. Teoretisk
dannes uendeligt mange sidefrekvenser, men deres
styrke er som regel ubetydelig, når afstanden fra
bærefrekvensen er stor i forhold til frekvenssvinget.

for en NFM sender, der er moduleret med
det højeste tilladte frekvenssving på ± 4 kHz
med en tone på 3 kHz. Foruden de to side
frekvenser ved ± 3 kHz, som vi kender fra
AM, dannes der temmeligt kraftige sidefre
kvenser af 2. orden ved ± 6 kHz og teoretisk
yderligere et uendeligt antal svagere sidefrekvenser af højere orden. Heldigvis er disse
normalt så svage, at de ikke giver anledning
til forstyrrelser, men naturligvis vil en hel
del af dem kunne høres i senderens nærhed
og i hvert fald i stationens egen modtager.
Da den totale udsendte effekt ved FM er
uafhængig af modulationen, er det ikke mær
keligt, at bærebølgens styrke aftager, når der
dannes sidebånd. Som det fremgår af fig. 1,
siger den matematiske teori, at bærebølgen
kan aftage helt til nul, ja, endog antager ne
gative værdier, hvilket dog i praksis blot
betyder, at bærebølgens fase springer 180°.
For større modulationsgrader fortsætter bæ
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rebølgens kurve med at svinge op og ned
gennem en fortsat række af nulpunkter.
Som det kan ses på fig. 1, forsvinder bære
bølgen første gang, når frekvenssvinget er
2,4 gange modulationsfrekvensen. På denne
omstændighed hviler den følgende måle
metode:
Senderen moduleres med en konstant fre
kvens på f. eks. 1660 kHz med varierende
styrke. Modtageren indstilles med beat oscil
lator tændt til at give en passende stød
tone med senderens bærebølge. Når der nu
skrues op for modulationen, giver de derved
dannede sidefrekvenser forskellige stødtoner
i modtageren, men for en øvet amatør vil
det næppe volde vanskeligheder at indstille
modtageren således, at bærebølgen kan skel
nes fra de dannede sidefrekvenser. Idet mo
dulationsgraden langsomt forøges, kommer
man til en indstilling, hvor bærebølgen for
svinder. Denne indstilling svarer til et fre
kvenssving på 2,4 gange modulationsfrekven
sen, d. v. s. til netop de 4 kHz, som herhjem
me er det største tilladte frekvenssving ved
NFM. Bruges andre modulationsfrekvenser,
vil nulpunktet stadig indtræffe ved et fre
kvenssving på 2,4 gange modulationsfrekven
sen. Hvis modulationsgraden forøges yder
ligere, vil der komme flere nulpunkter, de
tilsvarende
værdier
fremgår
af
følgende
tabel:

1
2
3
4
5

2,40
5,52
8,65
11,79
14.93

1664 Hz
724 »
462 »
340 »
268 »

O. S. V.

Afstanden mellem nulpunkterne
nærmer sig til 3,142

Til den daglige modulationskontrol kan
bruges et LF voltmeter forbundet til modulatorrørets LF-indgang. Det skal som ved
al modulationskontrol vise spidsværdi; flere
af de fra AM kendte overmodulationsindika
torer kan anvendes. Ved kalibreringen gør
man klogt i at kontrollere enkelte punkter
ved at bruge forskellige frekvenser, f. eks.
som vist i tabellens sidste kolonne for Δ f =
4 kHz både 1. nulpunkt for 1664 Hz og 2.
nulpunkt for 724 Hz.
Da der ofte i amatørsendere arbejdes med
korrektion af frekvensgang o. s. v. i modula
tionsforstærkeren, bør det fremhæves, at
modulationsinstrumentet for at vise rigtigt
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naturligvis må anbringes efter den korrige
rede forstærker eller LF-begrænser. Der er
dog en vigtig undtagelse:
Der anvendes i
mange sendere modulatorer, der uden kor
rektion ville give fasemodulation og ikke
frekvensmodulation;
dette
gælder
således
praktisk talt alle de modulationsmetoder,
hvor modulationen foregår uafhængigt af
selve den frekvensbestemmende oscillator. En
sådan modulator kan ved et simpelt korrek
tionsled ændres til frekvensmodulation, og
kontrolinstrumentet vil naturligvis kun vise
rigtigt ved alle frekvenser, dersom det an
bringes før den således dannede frekvensmodulator, d. v. s. før korrektionsleddet.

Komponentanmeldelse.
Fra OZ3U, Speciel Radio Service i Kastrup, har vi
til undersøgelse og anmeldelse fået tilstillet et par
prøver at firmaets nyeste komponenter til* amatør
brug. Det drejer sig om en ny senderkondensator af
typen split-stator, 2x100 pF med 3 mm pladeafstand.
Den er altså beregnet til de største sendere, amatø
rerne
herhjemme
kører
med.
Kondensatoren
er
overordentlig nydeligt udført, opbygget på keramisk
materiale og med udstansede plader af hårdt, blankt
aluminium. Pladerne er uden grater, og afstandene
er overalt de samme, så der er ingen tvivl om, at
denne kondensator vil tilfredsstille selv den mest
kræsne amatør. Foruden i den nævnte størrelse fås
kondensatoren også i andre til amatørbrug egnede
størrelser, og vi kan henvise til firmaets annoncer i
sidste og dette OZ.
Og så har firmaet også bragt et keramisk kob
lingsled på markedet af en type, som vi ellers kun
ser i engelske og amerikanske kataloger. Det er be
regnet for 6 mm aksel og absolut og sikkert isole
rende. Endvidere er det fjedrende, så skævt træk
undgås. I det hele taget en lille ting, vi har savnet.
Vi dnsker firmaet til lykke med de to smukke ting.
TR.

Jubilæumsmærkat
Når disse linier læses, er jubilæumsmærkatet en
realitet. Det virker som en værdig repræsentation
for EDR og for vort 25 ars jubilæum. Vi nærer ingen
tvivl om, at alle amatører vil kobe det smukke mær
kat og benyttes det pa deres OSL-kort og korrespon
dance. Prisen er kun 5 ore nr. mærkat, og de rekvi
reres hos vor kasserer, O. Havn Eriksen i Nykøbing
Falster.
Det er ikke meningen, at foreningen skal tjene pa
mærkaterne, derfor er prisen sat sadan, at alle ama
torer og venner af foreningen kan aftage et stort
antal og derved være med til at sprede mærkaterne
over hele jorden. Mærkaterne kan fas hos 3FL fra
15. maj, og vi beder Dem allerede nu sende Deres
bestilling til ham. bilagt frankeret svarkuvert. De vil
derefter snarest muligt modtage mærkaterne. Men
lad dem nu ikke ligge i et upaaagtet hjorne eller i
en bog. De skal ud sa hurtigt som muligt og spredes
over hele jorden.
Glæd Deres venner og bekendte ved at sende dem
jubilæumsmærkatet.
OZ4H.

Anodekredse i udgangstrin
Af ingeniør S. Gregersen.*)
Ingenior S. Gregersen skriver her om noget,
som alle amatører har brug for, nemlig dimen
sionering af udgangskredsløb. Der bliver mel
lem ar og dag begået mange svære synder her.
Måtte denne artikel bøde på de værste.
TR.

Udgangstrinnet i en radiosender består
oftest af et klasse-C forstærkertrin med af
stemt anodekreds, hvortil antennen tilkobles
på en eller anden måde. Denne afstemte
anodekreds — tankkredsen — har flere for
skellige opgaver at løse, hvoraf de to vigtig
ste er:
1. At virke som tilpasningstransformator
(eller en del af en tilpasningstransformator),
således at den benyttede antennes modstand
omsættes til en modstand, der giver den opti
male belastning af udgangsrøret (eller rørene,
for der kan jo godt være flere).
2. At virke som højfrekvensfilter, sådan at
den strøm, der går til antennen, bliver meget
nær sinusformet, d. v. s. at de oversvingnin
ger (harmoniske), der findes i anodestrøm
men, skal frafiltreres af tankkredsen. Det kan
også forekomme, at udgangsrøret arbejder
som fordobler eller tripler, og her skal for
uden oversvingninger også frafiltreres sving
ninger af lavere frekvens end den benyttede
sendefrekvens.
For at tilfredsstille ovennævnte krav til en
tankkreds bestående af en spole L og en kon
densator C, som vist på fig. 1, må kredsen

kunne stemmes af til resonans med sendefre
kvensen for at virke som højfrekvensfilter;
for at opfylde dette krav er produktet L . C
altså givet for en bestemt frekvens. Kredsens
filtervirkning er i høj grad afhængig af Q
(i dette tilfælde må der regnes med kredsens
Q i belastet tilstand), som ikke må være un
der 10, hvis en rimelig god harmonisk under
trykkelse skal opnås. Det er meget alminde
ligt, at Q for tankkredse i kortbølgesendere
ligger i området fra 10 til 25.
*) Skamlebæk radio.

For at få røret belastet rigtigt, d. v. s. sådan
at det afgiver maksimal effekt ved størst virk
ningsgrad, må anodemodstanden være ren
ohmsk og have en bestemt størrelse. Anodekredsen virker som en ohmsk modstand, når
den er afstemt til resonans med sendefrekven
sen. Størrelsen af den ohmske modstand,
anodekredsen har, er afhængig af den belast
ning, der er tilkoblet kredsen. Denne belast
ning R (antenne eller fødeledning) kan f. eks.
tilkobles som vist på fig. 2. Når modstanden R
kobles til svingningskredsen, falder kredsens
Q, og desuden falder kredsens ohmske mod
stand. Nu gælder det altså om at vælge stør
relserne af L og C, således at både Q og sving
ningskredsens modstand får de rigtige vær
dier. I dette tilfælde skal kredsen laves såle
des, at reaktansen af spole eller kondensator
ved resonansfrekvensen er Q gange mindre
end den modstand, røret skal belastes med.
Her kommer der måske et dunkelt spørgsmål,
nemlig hvilken modstand skal røret belastes
med? Når man kender rørets normale data og
ræsonnerer lidt og gætter en del og afslutter
det hele med nogle komplicerede beregninger,
kan man finde ud af det; men det er væsent
lig lettere at benytte en formel, som Philips
opgiver således:

hvor n er rørets virkningsgrad, Ua er rørets
anodespænding og Na er den effekt, røret kan
afgive ved den anodespænding og virknings
grad, der regnes med, når det arbejder som
klasse C forstærker.
Endnu lettere er det at benytte de kurver,
der findes på fig. 3, og som er beregnede efter
Philips formel. Kurverne er lavet efter en
virkningsgrad på 70 %. Den effekt, et sender
rør kan afgive ved en bestemt anodespænding,
kan som regel findes i en rørliste for det på
gældende rør. Når anodespænding og rørets
afgivne effekt er kendt, benyttes kurverne på
følgende måde: Fra den vandrette akse går
man op langs den linie, der svarer til rørets
udgangseffekt Na, til man når kurven, der an
giver den benyttede anodespænding, derfra
går man ud til venstre lodrette akse og finder
her anodemodstanden Ra i ohm.
I praksis har det vist sig, at bestemmelsen
af anodemodstanden efter denne metode pas
ser udmærket.

s tre modstandsskala skal benyttes sammen
med de to nederste skalaer for L og C; højre
modstandsskala skal benyttes sammen med
øverste skala for L og C.
Eksempel: Hvilke størrelser af L og C skal
benyttes, når anodemodstanden er 3000 ohm
og frekvensen er 3,5 MHz og Q skal være 15?
Svar: 3000 ohm findes på venstre mod
standsskala, L i μH og C i pF findes på øverste
skala til L = 9 μH ogC=s 230 pF. Ved aflæs
ningen benyttes her de kurver, der svarer til
Q = 15.
Hvis den benyttede frekvens er 7 MHz, skal
værdierne divideres med 2, spole og konden
sator får da følgende størrelser:

Eksempel: Et rør
kan afgive 50 W ved en
anodespænding på
600 V, hvor
stor skal
anodemodstanden være?
Svar: 2200 ohm.
Når man har be
stemt den modstand,
udgangsrøret skal be
lastes med, må størrel
serne af L og C fast
lægges. Drejer det sig
om en simpel sving
ningskreds, som vist pa
fig. 1, og frekvensen
er 3,5 MHz, kan L i
/uH og C i pF findes
direkte på fig. 4,
og
kredsen får da et
Q.
som svarer til det kur
vepar, der benyttes.
På fig. 4 kan findes
værdier for L og C sva
rende til modstande fra
10 ohm til 10.000 ohm.
Der er to sæt samhø
rende værdier, idet ven

Er den benyttede frekvens 14 MHz, skal
værdierne, der findes af fig. 4, divideres
med 4, er frekvensen 28 MHz, divideres med 8
o. s. v. Denne omregning af de fundne værdier
for L og C betyder, at reaktansen af spole og
kondensator ikke ændres, uanset hvilken fre
kvens der benyttes. Det skal bemærkes, at de
her fundne størrelser er de effektive størrel
ser, der skal benyttes, sådan at de i praksis
anvendte spoler og specielt kondensatorerne
skal korrigeres af hensyn til ledningsselvin
duktion og -kapacitet og ikke mindst rørkapa
citet, som spiller en stor rolle ved høje fre
kvenser, hvor den nødvendige kredskapacitet
er lille.
For at få tilstrækkelig harmonisk dæmp
ning og for at lette tilslutningen af en fødeledning (koaksialkabel eller to-trådsledning),
kan det i høi grad anbefales, at der benytter

to afstemte kredse i anodekredsløbet som vist
på fig. 5 og 6.
Anodekredsen Li Ci dimensioneres ved
hjælp af kurverne fig. 4 som vist foran. Vil
man benytte en parallelafstemt sekundær
kreds som vist fig. 5, kan denne også beregnes
efter kurverne fig. 4, idet man som modstand
ved beregningen benytter fødeledningens ka
rakteristiske impedans. Ved beregning på
denne måde vil kredsen få et Q, der svarer til
det anvendte kurvepar, og det anbefales, at
Q i hvert fald ikke gøres mindre end 10. Da
sekundærkredsens Q ikke bør vælges mindre
end 10 og helst omkring 15, vil det være let
at få tilstrækkelig induktiv kobling mellem

Fig. 5.

de to kredse, sådan at der ikke bliver særlige
vanskeligheder ved at få effekten overført til
fødeledningen. Hvis sekundærkredsen består
af en uafstemt spole, som vist fig. 2, kan det
ofte være ret vanskeligt at få en passende
kobling til fødeledningen, og desuden vil har
monisk dæmpningen være væsentlig mindre.
Det skal bemærkes, at hvis antennen, der til
sluttes fødeledningne, ikke har en indgangs
modstand (fødemodstand), der er ren ohmsk
og af samme størrelse som fødeledningens ka
rakteristiske impedans, vil der blive stående
bølger på fødeledningen, og dens indgangs
modstand (set fra senderen) vil muligvis have
en ganske anden modstand end den karakte

Fig. 7.

ristiske impedans, og muligvis er indgangs
modstanden ikke ren ohmsk. Fødeledningens
indgangsmodstand er afhængig af belast
ningsmodstanden (antennen), den benyttede
frekvens og fødeledningens længde.

I stedet for kredsløbet fig. 5 kan benyttes
en serieafstemt sekundærkreds som vist fig. 6.
De to sekundærkredse er i elektrisk henseende
identiske, og når man skal vælge mellem den
ene og den anden af disse, bliver de praktiske
størrelser af spole og kondensator faktisk af
gørende for, hvilken man må vælge.
Dimensioneringen af den serieafstemte
kreds kan foretages ved hjælp af fig. 7, idet
man går ind på venstre skala med fødeledningens karakteristiske impedans, og på nederste
skala findes størrelserne af L og C ved 3,5
MHz og med Q, der svarer til det anvendte
kurvepar. Her gælder også som for fig. 4, at
værdierne skal divideres med 2 ved 7 MHz,
med 4 ved 14 MHz o. s. v.
Eksempel: Hvor store skal spole og konden
sator være i en sekundærkreds, der tilsluttes
et 70 ohm koaksialkabel a: ved parallelaf
stemning, b: ved serieafstemning. Frekvensen
i begge tilfælde 3,5 MHz og Q = 15.
Svar: a. af kurverne fig. 4 findes L = 0,121
μH, C = 10.000 pF, b,
af kurverne fig. 7 fin
des L = 46 m H, C =
46 pF.
Som det ses af oven
stående eksempel, er
størrelserne af L og C
i de to tilfælde meget
forskellige. Hvilke af de
to metoder skal man nu
vælge i ovenstående til
fælde? Man må først
tænke på, at kredsen
skal stemmes af, og
ved amatørfrekvenser
ne vil afstemningen sik
kert foregå lettest med
en drejekondensator.
Da afstemningskapaci
teten ved parallelkred-

89

sen er 10,000 pF, skal der benyttes en meget
stor drejekondensator i parallel med en fast
kondensator for at få et rimeligt stort afstem
ningsområde: ved seriekredsen er afstem
ningskapaciteten 46 pF, altså en værdi, som
meget let kan klares med en drejekondensa
tor, og der kan endda opnås et ret stort varia
tionsområde, når drejekondensatorens minimumskapacitet ikke er for stor. Spolerne vil
i begge tilfælde være lette at fremstille. Re
sultatet af overvejelserne vil i dette tilfælde
sikkert være, at serieafstemningen foretræk
kes.
Hvis fødeledningens impedans derimod lig
ger omkring 100 ohm eller derover, vil det
sikkert være mest praktisk at benytte paral
lelafstemt sekundærkreds.
Hvis der anvendes en balanceret totråds
fødeledning, kan det anbefales at jordforbinde
midtpunktet af sekundærspolen af hensyn til
afledningen af strømmene fra de harmoniske
og for at undgå statiske spændinger fra an
tennen. Hvis det serieafstemte kredsløb an
vendes i forbindelse med en balanceret føde
ledning, vil det være nødvendigt af hensyn til
balancen at benytte en kondensator i hver
gren, som vist på fig. 8. Hver af kondensato

Fig. 8.

rerne skal da have en kapacitet, der er dob
belt så stor som den værdi, der er fundet efter
fig. 7, idet de to kondensatorer ligger i serie
med hensyn til afstemningen. Af hensyn til
tilstrækkelig dæmpning af de harmoniske vil
det være gavnligt at benytte en statisk skærm
mellem primærspole og sekundærspole, spe
cielt når primærkredsen er ubalanceret. Det
må erindres, at den statiske skærm ikke må
danne en kortsluttet ring omkring primær
spolen.
Nu vil en eller anden, der ikke anvender
fødeledning, men føder antennen direkte fra
senderen, måske spørge, om han kan anvende
de viste koblingsmetoder. Det kan udmærket
lade sig gøre — også med lige så godt resultat
— at anvende disse koblinger direkte i for
bindelse med en antenne; men — for der er
dog et men ved det — for at lave koblingen
rigtig, kræves det, at man kender antennens
indgangsimpedans, eller med andre ord, at
man kender antennens elektriske data. Anten
nen laves vel som regel efter opgivelse, der
er nogenlunde „standardiserede 44 med hensyn
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til mekanisk længde, enten det nu drejer sig
om en midtpunktfødet dipol, en endefødet
dipol, en trediedel Hertz o. s. v. og de elek
triske data antages at være de „normale" for
vedkommende antennetype. Jeg tror dog ikke.
at man skal regne alt for sikkert med, at de
elektriske data er normale, selv om de meka
niske dimensioner er i orden. Ved høje fre
kvenser spiller antennens omgivelser en meget
stor rolle for antennens data. Det vil derfor
være at foretrække, at man måler antennens
data og laver sit koblingsarrangement ud fra
disse målinger. Det er imidlertid ikke så let
at måle på en antenne, når man ikke har spe
cielt måleapparatur, der er beregnet til det,
men en tilstrækkelig nøjagtig måling kan
foretages på følgende måde.
Antennen kobles til senderens anodespole,
enten ved hjælp af en link på få vindinger
eller ved et udtag på anodespolen. I serie med
antennen indsættes et strømmåleinstrument
(som eventuelt godt kan være en glødelampe
— men det er dog bedre med et termokorsinstrument) og en spole eller en kondensator,
alt efter om antennens reaktans er kapacitiv
eller induktiv. Spolen eller kondensatoren
skal benyttes til afstemning af antennen, så
der fås størst mulig strøm i den (det behøver
absolut ikke at være maksimal effekt fra sen
deren). Når denne afstemning er i orden, af
læses antennestrømmen (relativ værdi er til
strækkelig) og anodestrømmen i udgangsrøret. Antennen kobles nu fra, uden at man
ændrer afstemningen i anodekreds eller an
tenne. I stedet for antennen indsættes nu en
ren ohmsk modstand i serie med en reaktans;
hvis man med antennen tilsluttet skulle be
nytte en spole for at få max. antennestrøm,
indsættes nu en kondensator, og skulle før
benyttes en kondensator, indsættes nu en
spole. Man indstiller nu på reaktansen i serie
med modstanden, til der fås maksimum strøm
i antennemetret, derefter reguleres modstan
den ved parallel eller serieforbindelse med
andre modstande, indtil „antennestrøm“ og
anodestrøm svarer så nøje som muligt til de
værdier, man aflæste med antennen tilsluttet.
Når dette er i orden, har man lavet en kunstantenne, der er meget nær identisk med den
virkelige antenne, hvad modstand og reaktans
angår. Ved at måle størrelsen af modstand og
reaktans (spole eller kondensator), har man
antennens data set fra senderen. Alt dette ly
der muligvis noget indviklet, men det er ikke
så slemt, når blot man vælger komponenterne
for kunstantennen med lidt omtanke til at
begynde med; hvis man f. eks. begynder med
en 600 ohms modstand, hvis antennen er en

trediedel Hertz, en 40 ohms modstand, hvis
antennen er en kvartbølge endefødet antenne
o. s. v., altså faktisk starter med den mod
stand, antennen burde have. Til sidst ender
man altså med at finde den modstand, anten
nen i virkeligheden har. Det må erindres, at
hvis antennen benyttes på flere frekvensbånd,
er det nødvendigt at foretage en måling i
hvert bånd.
Når først man kender antennens data, kan
koblingselementerne beregnes, som det er vist
foran. Hvis antennen ikke er ren ohmsk, må
der benyttes en afstemningsreaktans, som ved
den serieafstemte sekundærkreds kan indgå i
selve kredsafstemningen. Da de fleste an
tennetyper, der fødes direkte fra senderen, er
ubalancerede, vil man vel som regel anvende
serieafstemning som vist på fig. 9.

Fig. 9.

Selv om man bruger fødeledning mellem
antenne og sender, kan man have fordel af at
måle lidt på selve antennen og eventuelt æn
dre den, så man undgår stående bølger. En
midtpunktfødet halvbølgedipol kan f. eks.
kontroleres ved at erstatte den med en ohmsk
modstand på 72 ohm og iagttage indgangs
impedansen på fødeledningen f. eks. ved
strøm- og spændingsmåling.
Eksempel: Ved 3,5 MHz måles en antennes
data til 40 ohm i serie med en selvinduktion
på 18 μH. Hvilke værdier skal L og C have
(fig. 9)?
Svar: For at afstemme selve antennen, må
der benyttes en kapacitet, hvis reaktans er af
samme størrelse som antennens selvinduktion,
det vil med andre ord sige en kondensator, der
i forbindelse med 18 μH giver resonans ved
3,5 MHz. Da L . C produktet er konstant for
en bestemt frekvens, kan C let findes, når man
kender L . C, der ved 3,5 MHz er 2025 pF μH.
7 MHz er L . C = 506,25 pF . μH, ved 14 MHz
er L . C = 126,55 pF . μH, ved 28 MHz er
L . C = 31,64 pF . μH). Fra fig. 7 findes L =
27 μH og C = 80 pF, de 80 pF skal ligge i
serie med de tidligere fundne 113 pF, og i ste
det for at benytte to kondensatorer, kan der
benyttes en, der har samme reaktans som de
to i serie. Det vil sige, at den resulterende
Altså bliver resultatet L — 27 μH og C =
47 pF.

Det vil muligvis undre nogle, at primær
spolen L ved serieafstemning bliver relativ
stor, ofte omkring samme størrelse som pri
mærspolen, men det bliver væsentlig lettere
at få en passende kobling mellem de to spoler,
når Q for hver kreds ligger omkring 15, end
når Q for sekundærkredsen ligger på en me
get lav værdi. Hvis sekundærspolen gøres
mindre end det, der fremgår af beregning
efter fig. 7, bliver sekundærkredsens Q min
dre, og herved bliver det vanskeligere at få
tilstrækkelig kobling.
Ved den parallelafstemte sekundærkreds
vil Q blive mindre, hvis spolen gøres større
end det beregnede efter fig. 4.
Strømmen i den parallelafstemte sekundær
kreds vil være Q gange strømmen i den fødeledning, der er tilsluttet kredsen. Eksempel:
En sender afgiver 50 W til et 70 ohms koaksialkabel, hvor stor er strømmen i kablet, og
hvor stor er strømmen i en parallelafstemt
sekundærkreds, når kredsens effektive Q er

Collins-led eller pi-led.
Pi-leddet eller Collins-leddet er sikkert
kendt af mange, men trods det hører man
sjældent noget godt om det. Det kan være
særdeles let at arbejde med, når det er rig
tig dimensioneret og ikke mindst, når de im
pedanser, leddet skal anvendes i forbindelse
med, har de rigtige størrelsesforhold. Leddet
kan nemlig ikke anvendes med held ved alle
impedanser, som tilfældet er med de foran
omtalte kredse. For at få en anodekreds i en
klasse C-forstærker til at virke tilfredsstil
lende, er det nødvendigt, at kredsens Q har
en størrelse omkring 10—15 og ihvert fald
ikke under 10 for kortbølge. Et pi-leds Q
hænger ganske sammen med leddets impe
danstransformering, sådan at jo større impe
danstransformeringen er, jo større er Q. Hvis
forholdet mellem anodemodstand Ra og be
lastningsmodstand Rb er større end 50, er
leddets Q større end 10, og det vil da være
anvendeligt som anodekreds. Er Ra/Rb større
end 200, bliver leddets Q større end 20, så
det bliver sikkert grænsen for anvendelig
heden til den side. Et kredsløb med pi-led er
vist skematisk fig. 10. Dimensioneringen af
Cl, C2 og L kan foretages efter kurverne fig.
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11. På fig. 11 er på skalaen til venstre afsat
forholdet mellem anodemodstand Ra og be
lastningsmodstand Rb (Ra/Rb) og på nederste
skala kan størrelserne af Cl, C2, L og Q af
læses. Ved et par eksempler skal vises, hvor
ledes kurverne benyttes.

Fiff.
Eksempel: Af fig. 3 er et rørs anodemod
stand fundet til 2800 ohm; til røret skal kob
les en antenne med en modstand på 40 ohm.
Hvilke værdier skal Cl, C2 og L have i en
anodekreds (pi-led) ved 3,5 MHz?
Svar:

Forholdet

mellem anodemodstand

70. Ved at gå ind i kurverne fig. 11 langs en
vandret linie for Ra/Rb = 70 findes Cl =
54 pF, C2 = 350 pF, L = 42 μ H og Q bliver
12. Disse værdier svarer til en anodemodstand
på 10.000 ohm, og de skal nu omregnes til
den foreliggende anodemodstand på 2800
ohm. Dette gøres ved, at kapacitetsværdier
divideres med samme størrelse. Altså bliver
Cl = 54 . 3,57 = 193 pF, C2 = 350 . 3,57 =
Er frekvensen højere end 3,5 MHz, kan
størrelserne af spole og kondensator omreg
nes som vist for de foregående kredse.

Fig. 11.
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Eksempel: Røret
pel arbejder ved 14
alle andre forhold
dier skal L, Cl og C2

i det foran viste eksem
MHz i stedet for 3,5 MHz,
iøvrigt ens, hvilke vær
da have?

Det skal bemærkes, at da pi-leddet er et
lavpas filter, vil det ikke have nogen større
filtervirkning over for frekvenser, der er la
vere end sendefrekvensen. Det vil sige, at
hvis udgangstrinnet eller evt. det foregående
trin kører med frekvensfordobling, vil det
ikke være tilrådeligt at anvende et pi-led
som anodekreds af hensyn til udstrålingen af
de lavere frekvenser. Hvis leddet laves med
et Q på 10 eller derover og benyttes i for
bindelse med en lavohms antenne (kvart
bølge eller kortere), vil harmonisk dæmp
ningen være tilstrækkelig.
Af det foregående fremgår, at pi-leddet har
sin store berettigelse — men også sin store
begrænsning, og når man kender denne be
grænsning, skulle det være muligt at undgå
alt for mange ærgrelser med dette afstem
nings- og tilpasningsled.
Indstillingen af pi-leddet foretages på den
måde, at spole og kondensatorer indstil
les på de beregnede værdier, hvorefter der
stemmes til minimum anodestrøm med Cl,
hvis koblingen ikke er passende, ændres C2,
og der stemmes efter med Cl. Når C2 gøres
større, bliver koblingen løsere, og når den
formindskes, bliver koblingen hårdere (større
anodestrøm). C2 kan laves som en drejekondensator med en fast kondensator paral
lelt over.
(Fortsættes).

E.D.R.s jubilæumslotteri
Som allerede tidligere anført afholder foreningen i forbindelse med sit 25- års jubilæum
et kæmpelotteri til fordel for E. D. R. Det er nu muligt at fortælle noget om det og jeg skal
herved fortælle vore medlemmer, hvad der kan vindes. Det bliver et lotteri enestående i sin
art i EDR. Der bliver ikke mindre end 15 dejlige gevinster og jeg kan love Dem for, at det
virkelig er skonne sager. Hor blot, hvad man kan vinde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

En Ekkola Wirerecorder (værdi 1200 kr.).
En radiomodtager, nyeste type, Sonofon (værdi 600 kr.).
En flyverejse Aarhus—København eller omvendt og retur (værdi 77 kr.).
En damecykel, luksusudførelse (værdi 300,00 kr.).
En støvsuger, nem og praktisk model (værdi 190 kr ).
En rejse til EDR’s jubilæum med middag (tur-retur).
En 100 W. sendetriode, T100-1 (Brownbovery).
En højfjeldssol (værdi 300 kr.).
Køb hvad De vil i Magasin du Nord for 50 kr.
En flyverejse Aalborg-København eller omvendt og retur (værdi 77 kr.).
To ensretterrør, DQ2 (som 866) (Brownbovery).
En støvsuger (værdi 190 kr.).
En herrecykel, luksusudførelse (værdi 300 kr.).
En rejse med middag til EDR’s jubilæumsfest og retur.
En flyvcrejse København—Rønne eller omvendt og retur (værdi kr. 77).

Vi er virkelig stolte over at kunne byde EDR’s medlemmer samt venner og bekendte en
sådan smuk samling af gevinster. Det er vist forste gang i foreningens historie, at en sådan
gevinstrække præsenteres, men EDR holder jo ikke 25-års jubilæum hvert år. Vi har ønsket
at byde pa noget ekstra. Lodsedlerne koster kun 1,00 kr. pr. stk. og rekvireres hos undertegnede.
Det er selvfølgelig tilladt at købe mange sedler, men vi er også overbeviste om, at alle
amatører vil kobe bravt for at sikre sig en af de fine præmier. Som sagt fås lodsedlerne hos
mig, og De kan enten sende frimærker, postanvisning eller check for det antal sedler, De
onsker. I alle tilfælde bedes frankeret porto beregnet eller frankeret svarkonvolut vedlægges.
Vi håber også, at De vil støtte sagen ved at sælge sedler til venner og bekendte, og vi håber,
at afdelingsformændene vil gøre en indsats ved at sælge sedler for os. Sedlerne rekvireres
hos mig. — Lodsedlerne kan købes fra 15. maj og salget varer kun så længe det begrænsede
lager af lodsedler er til stede. Bestil Deres sedler nu eller send beløbet til mig på en af
de ovenfor anførte mader og sedlerne sendes snarest muligt til Dem.
PAUL HEINEM ANN, OZ4H, 100, Vanløse Allé, Vanløse.

OZs redaktion har fra Grønland modtaget neden
for gengivne brev, som vil blive læst med interesse
af mange OZ-amatører.

OX contra OZ
I en tid, hvor der tales om laurbær i forbindelse
med amatørradio, kan OZ3Y’s lille omtale af OZ—
OX QSO’s måske virke stimulerende, og jeg vil fuldt
ud slutte mig til hans udtalelser.
Jeg har nu været på Grønland i halvandet år, dels
på Prins Christian, dels Narssak, og det har altid
været spændende at se, eller rettere høre, om det er
muligt at få forbindelse med OZ.
Uden at udpege nogen bestemt station har jeg
mange gange været ude for, at der blev kaldt på
samme frekvens, medens man havde en god eller
middelkraftig station, med det resultat, at det halve
af en transmission går tabt, og måske er det lige ved
at være forbi med de gode forhold.
Jeg ved godt, at jeg er tilbøjelig til at holde en
forbindelse længe, men RCC er ikke opnået for
ingenting, og når der er stationer, der prøver at
komme ind, vil jeg gøre de enkelte contacts så korte
som muligt. Alle er velkomne på 20 m, men prøv at

køre lidt ved siden af frekvensen, kald een eller to
gange og vent så på os; hvis forholdene er stabile,
kommer vi og vil hellere end gerne have contact.
Med hensyn til QSL har jeg indtil dato sendt kort
for alle nye forbindelser og vedbliver dermed, indtil
de efterhånden få kort er opbrugt. For andre statio
ner kan det til tider være vanskeligt at få sendt kort
af sted, når man har QTH på 78° nord og med eet å
to skibe årligt, og i almindelighed er postgangen til
grønlandske stationer meget langsom.
Konklusionen heraf bliver: Vær tålmodig, når det
gælder OX.
En anden ting, der måske bør nævnes i forbindelse
med OX, er de mange amerikansk betjente stationer.
Disse ligger som regel isoleret fra kolonierne og de
danske vejrstationer, og de opgivne navne stemmer
ikke mere, de fleste er fra årene lige efter krigen,
og mandskabet bliver udskiftet i lobet af et halvt
eller trekvart år; til OX3BD. 3MW og MC kan QSL
sendes via APO 858, c/o P. M. New York, N. Y.,
U. S. A„ eller til undertegnede, der så vil sørge for
videre befordring, så længe jeg befinder mig i Nars
sak.
Ja, dette kan blive en hel artikel, men når ingen
andre oplyser om OX-forhold, så må vi selv gøre det.
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1 løbet af vinteren 1951—1952 har der regelmæssigt
lørdag aften været CQ-opkald langs med vestkysten,
3WW i syd. fulgt af 3EL, SV, WX, WD, UD, WE, MD
og andre, og det har været hyggeligt at få en lille
sludder på 80. På 20 er vi som regel ikke i stand til
at hore hinanden, måske for en kort periode, men
ikke pålidelig, til gengæld kan vi arbejde masser af
W-stationer, og på nuværende tidspunkt har jeg 40
U. S. stater og ca. 38 lande, men alle i Atlantområdet.
Radioforholdene er meget forskellige på de for
skellige stationer, nogle kan arbejde alle retninger,
andre mange europæere, igen andre W. Det er det
lokale landskab, der gør sig gældende, men det kan
også siges om 20, at der hersker meget ustabile for
hold i disse år. Til tider kommer der overraskende
resultater efter et CQ. f. eks. fik jeg forbindelse med
fem ZS6 i januar, bl. a. med S9 rapport, også VQ4RF,
PY2CK, LU8FAO, KL7NXI, og mange andre, for OZ
sjældne, stationer er worked, men disse lækkerier er
ikke så sjældne heroppe.
Båndet lukker som regel i aften- og nattimerne og
skifter hurtigt mellem de forskellige retninger.
I 1951 deltog jeg i ARRL DX contesten og opnåede,
så vidt vides, bedste placering for Grønland. Også i
år har jeg været med, men forholdene var ikke så
gode. (7BG, hvem var bedst?).
Det var lidt om aktiviteten på fone for OX3WX.
Jeg har helt glemt at nævne OX3WB. der har
QTH Prins Christians Sund; han kommer nok igang
i denne måned på 20 m cw og lytter specielt efter
OZ fra Herning. Bruno vil være glad for en forbin
delse, så prøv at lytte og giv ham et kald.
Til slut tak for de mange gode forbindelser i den
svundne tid, specielt til OZ5TZ og BW, og så på gen
hør fra OX3WX i Narssak.
Kælenavnet for stationsbetjeningen i Buske mølle
kan passende blive: „The miils brothers“.
Med venlig hilsen
Johs. Lomholt,
EDR 3196, Narssak Point.

Holland.
Pr. 1.-1.-52 var antallet af licenserede PA-amatører
837. Der har været en mindre tilbagegang i 1951, idet
tilgangen var 61 og afgangen 170.
Argentina.
LU-amatorerne har været noget tidligere på færde
end. vi herhjemme, idet de d. 21.-10.-51 kunne fejre
30 års jubilæum.
IARU
udstedte i 1951 681 WAC-eertifikater, heraf 239 for
fone. Aret tor var de tilsvarende tal 916 og 376.

*
Diagram efterlyses.
Lloyd Harr-ocks. 290 N. Sadusky st., Delaware,
O hio, USA, har som souvenier hjembragt en tysk
transportabel radio. K32GWB. og efterlyser nu et
diagram hertil. Kan nogen af OZ's læsere hjælpe?
Skriv til red. i Odense eller direkte til ovenstående
adresse.

DX-jægeren
v. OZ7BG.
Et nyt prefix på båndene er ODS, der er trådt
i stedet for AR8. I den senere tid har forholdene
på 14 mc. været ret gode, så der er jo muligheder
for gode resultater på vort nye 21 mc. bånd. Skal
vi se, hvem der får det første 21 mc. WAC?
OZ7HT har fået en ny 2 element beam, der på
14 mc. fone har givet VQ's 2NS, 4CO, 4AA, 5CK og
5DQ. EA0AB, OD5AD, OD5AM, MI3’s LV og DW;
KT1LM, YV5AB, PY’s 4CP og 6BP plus W & 4X4.
OZ7SM’s 3 element storkerede kan stadigvæk, og
Herb viser det med VQ3’s 3CP 14200, 5CK 300: 5DQ
14290: CR's 6AM 14270, 6AN 14240, 7BB 14370;
VS7SR 14200, M1B 14170, OD5’s AS 14200. 5AC,
SAK; FQ8AK 14085 fone, 3A2AQ, JA's 7SL 14340,
8AB 14340.
Vor 7 mc. DX’er OZ4KT har på en orlov lavet
FA8DA 7050, HH2FL 7035, KZ5CS 7040, LU4HO
7040, TF3MB 7045, ZC4XP 7040, 4X4's BE 7030, RE
7050: + PY, ZL, W, VE, VK, VO og 9S4. Hvem
siger, at 7 mc. ikke er et DX-bånd?
OZ7KV har nu arbejdet de 100 points sammen til
WAE, og blandt de sidste er: 3,5 mc: GD3UB. 7 mc:
GD3IBQ, FKS8BC, 9S4AX, IT1AGA, SP2SJ. 14 mc:
LZ1KAB, IS1CXF, SV0WW, IS1FIC. Af DX er
worked: 7 mc: PY2BIG og CN8AF. 14 mc: KG6ABI,
VK9XK, VK9DB, KR6HB, ZE5JA, FQ8AF, CR9AH,
DU1MB. og en masse mere. Kaj har hørt OY2Z
på 7001 kc.
OZ7ML fortæller, at TF3NA er ivrig efter QSO
med OZ på 7 mc søndag aftener med cw. Martin
har sidst i april haft W. TA, PY, VP6, OX, VK,
VS etc. på 14 mc.
Jørgen Arnvig lytter lidt engang imellem tiltrods
for eksamens-QRM. Det er med fone blevet til
KP4KE, VP4LL, VP6SD, VQ4BU-4RF-4CO, OQ5VP,
HP3FL, HI6EC, HV1R ................ ZP3NB. OD5AD.
Og med cw: CR9AH, KV4AA, KG4AF. HP1BR.
KZ5AA, C05FL, C020E. alt på 14 mc.
OZ7BG
ligeledes
eksamens-QRL.
men
alligevel
kom på 14 mc. VS6AE 042, 4UAJ 082, VS2CR 021.
JA’s 2IM 081, 2KL 046; VK9DB 034. Kort nr. 101 er
ankommet til WAE.
JY1AL er hørt på 14029 kl. 1730 GMT med t5c.

*
QTH’s:
3A2AQ c/o F7BB. REF.
CN8EU Thomas H. Lucking, Navy 214, FPO New
York, NY. USA.
HZ1MY P. O. Box 167, Jedda, Aarabia.
KL7PI P. O. Box 1551. Juneau. Alaska.
KG6’s Box 100, Agana. Guam, M. I.
TA2VDR c o TA3AA.
TA3AA American Mission for Aid to Turkey, APO
206. PM. New York, N. Y.. USA.
VK9XK c o VK3XK.
VQ2JN J. P. Nortje. P. O. Box 7. Livingstone,
N. Rhodesia.
VQ3BM Aeradio. Mbeya. Tanganyika.
VS1DU M. de Cruz. 3 Oxford Road, Singapore,
Malaya.
VS6AE Box 541. Hong-Kong.

*
Nu er det gode vejr jo kommet, men glem allige
vel ikke DX’en. Tag modtageren og nøglen med ud
i haven, og slå to fluer med et smæk.
73 r DX til næste gang — Erik.

Sommerlejren 1952
Tidspunktet for lejrens afholdelse nærmer
sig med hastige skridt. Som tidligere nævnt
afholdes lejren i tidsrummet 12. til 20. juli på
Rågebakken ved Skotterup, 38 km fra Kø
benhavn.
Allerede nu tegner jubilæumslejren til at
blive en af de helt store lejre; som bekendt er
det Helsingør og Københavner-afdelingerne,
der i fællesskab arrangerer lejren, og der ar
bejdes energisk med tilrettelægningen, så vi i
år kan få den helt store lejr.
Helsingør-afdelingen sørger for installatio
nen af strøm, 220 volt AC i samlingsteltet og
6 volt til de øvrige telte.
Ligeledes har afdelingen påtaget sig arran
gementet af udflugter og en del af de aften
lige underholdninger.
Og her er et foreløbigt program af, hvad der
kommer til at foregå i lejren:
Udflugt til Kronborg.
Udflugt til Helsingør med besøg på Wibroes
bryggeri.
Udflugt til Helsingborg. HUSK PAS!
Rævejagter.
Tonefilms aftener.
Demonstration af fjernsyn.
Aftentur på sundet.
Lejrbål på stranden.
To festaftener med dans m. m.
Desuden bliver der indrettet legeplads til børnene.
Lejlighed til fisketur på sundet.
Et par tekniske foredrag.

For de, der vil bo i lejren, men ikke selv har
telt, bliver der et fælles telt, hvor man kan
sove; medbring sovepose.
Som man vil se, kan det ikke undgås at blive
en lejr med mange muntre og interessante
oplevelser, så reserver derfor nu ferien i lejr
perioden. Tilmeldelse må ske snarest mulig
og sendes til Københavner-afdelingens sekre
tær, OZ8I, Bruun Jørgensen, Silkeborggade 2,
Kbhvn. 0.
Det forventes, at en del udenlandske ama
tører vil gæste lejren, og lejrsenderen vil som
sædvanlig operere fra lejren.
SOLDATER!
På
given
foranledning
henledes
opmærksomhe
den på, at EDRs medlemmer kan opnå nedsættelse
af kontingentet under aftjening af værnepligten til
½ kontingent. Betingelsen herfor er, at den mili
tære adresse og nummer opgives hertil straks efter
indkaldelsen. OZ vil så blive inddraget pa den
hjemlige adresse, og bladet sendes i stedet i korsband direkte til militær-adressen. — Såfremt alle
betingelser ikke er opfyldt, kan nedsættelse af kon
tingentet ikke fås.
Og så burde det være en selvfølge, at det straks
blev meddelt hertil, når hjemsendelsen finder sted!
Husk det venligst!!
73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.
LÆREBOG I RADIOTEKNIK H.
Som en slags jubilæumsgave til EDRs medlem
mer
har
forretningsudvalget
besluttet
at
nedsætte
prisen — kun i tidsrummet fra 1. april til 30. sep
tember 1952 — fra 15 kr. til kun 5 kr. + porto. —
Bogen leveres kun som løsblade med vedlagt facit
liste til bogens opgaver. Selv om I del af bogen er
udsolgt, er der intet i vejen for at bruge II del
alene — ja, bogen bør faktisk ikke savnes hos nogen
amatør. Bestilling sker lettest ved indbetaling af
5 kr. 60 øre til girokonto 22116, EDR, postbox 79,
Kbh. K. og samtidig anføre bestillingen på giro
kuponen. Bogens oprindelige pris var 25 kr., der
lige
netop
dækkede
fremstillingsomkostningerne,
så
vort jubilæumstilbud vil sikkert vise sig at have
interesse for medlemmerne.
73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.

Fællesmøde — Vestsjælland
Hotellet, hvor måltiderne skal indtages.

Og så skal det lige nævnes, at der er meget
fine forbindelser til lejren; der går tog og bus
ser fra København hver time, og for selvkø
rerne er der sørget for parkeringspladser.
Prisen for opholdet i lejren bliver: Fuld kost
på Hotel MIRASOL 11,50 kr. pr. dag. Lejr
bidrag, der omfatter teltplads, bidrag til
strøm, leje af stort samlingstelt og andre ud
gifter, 1,50 kr. pr. døgn.
For de, der ønsker det, kan der til normal
hotelpris lejes værelser på Hotel Mirasol i
Snekkersten eller Skotterup kro; det tilrådes
allerede at bestille værelserne nu.

Vi har fornøjelsen at invitere specielt vest
sjællandske amatører, men også andre inter
esserede er velkomne, til et stort fællesmode i
Slagelse l ø r d a g d. 24. m a j kl. 19,30 prc. i
Kvægtorvsrestaurationen,
Ndr.
Stationsvej
(op ad den „forkerte" udgang af perrontunne
len og til venstre).
Talere bliver OZ4U og OZ7DR;
disse to kendte „hams“ behover næppe nær
mere præsentation, de borger hver for sig for,
at vi vil fa en virkelig fin teknisk aften. Der
for, OB’s, benyt denne enestående lejlighed til
at fa din tekniske viden suppleret op. Bliver
mødet godt besogt, er det meningen at fort
sætte med foredrag og tekniske tonefilm til
efteråret. Altsa, OB, det afhænger af dig
s e l v ! Velkommen til Slagelse lordag den
24. maj!
73 OZ3Y.
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Fra testudvalget
Det er mængden, der gør det . . .
Så foreligger langt om længe resultatet fra årets
NRAU-test. Man kan ikke just sige, at det var med
spænding, det blev ventet, thi de for testen gældende
regler, der var de samme som i fjor. ville aldrig give
EDR nogen chance for sejr — dette var på forhånd
udelukket.
Allerede i fjor, da de nye regler blev prøvede for
første gang, rejste der sig kritiske røster, men jeg
fandt ikke grund til at give kritikken al for megen
medvind, da jeg nærede det svage håb, at formen
måtte rubbe ,.OZ“-amatørerne op til at gøre en vir
kelig indsats, det lykkedes ikke helt, og i år var del
tagelsen endnu ringere.
Der er derfor ingen grund til længere at holde
hånden over et bedømmelsessystem, hvor der ene
skeles til, at det skal være mængden, der er afgø
rende, og hvor kvaliteten således kommer i anden
række.
Vi vil erindre om. at allerede udgangspunktet med
4 % af de licenserede medlemmer i de respektive
foreninger giver et helt fejlagtigt billede af forholdet
mellem OZ og de øvrige nordiske lande, idet det her
i vort land er muligt at forny sit licens år efter år
— uden at aflægge aktivitetsrapport og således også
uden i det hele taget at være i besiddelse af en
station.
Går vi amatørfortegnelsen igennem her i „OZ*‘,
kan der uden overdrivelse udpeges hundrede af sta
tioner, der enten endnu ikke har været aktive efter
krigen, eller som er holdt op af forskellige årsager,
eller som nok har fået licens efter beståede prøver,
men endnu ikke har udnyttet licensen. Selv her i
denne by har vi repræsentanter for alle tre kate
gorier.
Dette skal ikke være skrevet for at dryppe malurt
i det norske sejrsbæger. Sejren er LA velundt, og
aktiviteten
beundringsværdig
og
forbilledlig,
men
det er forkert, når mængden alene skal være afgø
rende.
Når EDR i 1953 skal arrangere testen, må der for
håbentlig til den tid være udfundet et sæt regler,
der deler sol og vind lige. Med tallene fra i år som
grundlag kunne det f. eks. gøres således:
Ialt scorede de 131 deltagere 10969 points.
De ti bedste fra hvert land opnåede:
OZ = 2092 points
SM = 1600
„
LA = 1442
„
OH = 1297
„
eller ialt 6431 points
Trækker man nu dette tal fra den samlede sum.
får man, at de resterende 91 deltagere ialt har scoret
4538 p. eller gennemsnitlig 44.9 points pr. deltager.
De resterende deltagere fordelte sig med
LA = 32
SM = 24
OZ = 21
OH = 14
hvorefter de deltagende landes samlede pointstal
derefter bliver følgende:
1. OZ = 2092 + (44,9X21) = 2092+ 942,9 = 3034.9 p.
2. LA = 1442 + (44,9x32) = 1442 + 1436.8 = 2878,8 p.
3. SM = 1600 + (44,9x24) = 1600+1077.6 = 2677,6 p.
4. OH = 1297 + (44,9X14) = 1297+ 628,6 = 1925,6 p.
Dette er imidlertid kun een måde at gøre det på,
og den gør ikke fordring på at være den eneste rig
tige. Men ud af overvejelserne kommer man til sy
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vende og sidst til det synspunkt — og det er i hvert
fald rigtigt — at det snart var på tide, at man nåede
frem til et sæt regler, der ikke nødvendigvis skal
ændres hvert andet ar.
Nu. hvor NRAU’s væsentligste opgave — efter op
rettelsen af Region I bureauet i London — ind
skrænker sig til at lægge navn til den nordiske test.
var det måske mere på sin plads, at de fire landes
test-managers samledes for at skabe disse regler, og
hvad der ellers ligger for af den slags kollektivt ar
bejd*'. og så iøvrigt indtil videre undlader at afholde
de årlige NRAU-moder. Det vil forenkle arbejdet og
også betyde en velkommen økonomisk besparelse.
Nedenfor gengiver vi resultatlisten med de kom
mentarer, som test-manager LA7DA har knyttet der
til, og så siger vi NRRL og LA7DA tak for testen og
tak for besværet og endnu en gang til lykke med
sejren.
OZ2NU.
Efter den originale norske liste bringer vi nedenstaaende:
Nr. Call
1 OZ7BO
2 OZ7BG
3 OZ4FT
4 SM5AQV .
5 OZ7T
6 OZ1W
7 OZ2LX
8 SM7QY
9 SM5AQW .
10 OH6NZ
11 SM7AJD
12 LA4U
13 LA8J
14 SM5AHK
15 LA8M
16 LA5B
17 OH2RY
18 LA3ZA
19 SM4APZ
20 OZ4AH
21 OH3NY
22 OH2MC
23 OZ2E
24 LA8UB
25 SM5AMJ .
26 LA3VA
27 LA8RB
28 OH2RU
29 OH6OB
30 OH2RB
31 LA8Q
32 LA6PB
33 SM3BNL
34 SM4BZN
35 SM6AZB
36 SM7BFL
37OH5OE
38 OH3NB
39 OZ3J
40 SM5YD
41 OH5NR
42 LAIS
43 LA1RD
44 OZ8JB
45 OH6PQ

Poeng
348
324
260
... 241
230
224
223
206
... 199
192
. . . 18.1
176
169
... 168
167
157
152
149
. 146
. . . 146
144
. . 141
138
134
. . 133
132
130
128
118
116
114
114
113
... 108
. . 105
. . 105
104
102
101
101
100
100
99
... 98
97

Nr. Call
46 SM5ARL
47 SM4AEE
48 LA6F
49 SM3AXM
50 OZ7G
51 LA6U
52 LA4KC
53 SM6ID
54 LA2MB
55 OZ5PA
56 OZ5MJ
57 LA6RC
58 OH6NR
59 OZ7HM
60 OH3RA
61 SM5PV
62 OZ7SB
63 OZ7HW
64 SM7VX
65 LA7X
66 LA4R
67 SM2BQE
68 SM7BVO
69 LA6Z
70 SM5SC
71 SM5ARR
72 OH2NW
73 LA5DB
74 OZ5II
75 SM6JY
76 LA4NA
77 OZ8BN
78 OZ2N
79 SM7AUH
80 LA6DA
81 SM7BLF
82 OZ3G
83 OH2XI
84 OH2SD
85 LA6ZA
86 SM6AMF
87 LA2MA
88 OH6PT
89 LA6YC
90 LA5ID

Poeng
... 93
... 93
93
. . 92
92
92
92
91
90
89
89
... 89
88
... 88
87
84
81
. . 80
78
78
77
... 67
... 67
66
64
. . 63
63
63
62
62
. . 62
60
60
. . 59
56
. 55
55
54
53
52
48
. . 45
43
42
... 40

Nr. Call
91 LA5OA
92 LA8JC .
93 LA6UB . .
94 OZ9A
95 SM6ASE
96 SM4KL
97 SM4BTF
98 LA9T
99 LA8TA .
100 LA4PC
101 LA1TC
102 OH2YV
103 LA5EC
104 SL3AF ..
105 OZ4IM
106 OZ4SD
107 LA9HC . .
108 OZ8NJ
109 OZ7MW
110 OZ2NU
111 OZ4AS

Poeng
39
37
37
33
.... 33
32
.... 32
31
31
29
28
27
27
.... 26
26
25
. . . 25
24
. ... 23
22
22

Nr. Call
112 LA3DB
113 LA70C
114 OH1NI
115 OH6OT
116 SM7BDK
117 SM5AFU
118 OZ7BR
119 LA8TB
120 OH6QS
121 OZ4PM
122 LA6I
123 OH4NF
124 LA3V
125 OH2VZ . .
126 OZ7MA
127 LA6LC
128 SM6AFK
129 OH8NU
130 OZ4HF
131 SM3BZD

Poeng
. 20
18
16
16
. ... 16
. . . . 16
15
15
14
13
13
12
10
8
8
6
___ 5
4
3
2

Til underretning for alle dem, som ser sine be
regnete poeng endel forminsket, opplyses om, at
det er brukt folgende framgangsmåte under kryssing av loggene:
Feil i mottatt gruppe: Minus 1 pts.
Manglende logg for motstn.: Minus 1 poeng un
der forutsetning av, at sign. også forekommer hos
flere. Ellers 0 poeng for QSO.
Feil i signaturen for den stn., man har hatt forbinnelse med: O poeng.
Ellers er det tatt lempelig på tidsfristen for
innsendelse av loggene, da vi gjerne ville ha så
godt bilde av den samlede deltakelse i landskam
pen som mulig.
Idet vi tar forbehold for feil fra postgang eller
liknende, som kan være årsaken, ser det ut til, at
folgende logger mangler:
LA3TD — LA3C — LA5DD — LA6CA — LA9FB
OH2OP — OH2TW — OH3OS — OH8NV
OZ3FL — OZ7JT — OZ9MG — OZ9OD — OZ9O
SM5WM — SM7BHC — SM7ACO — SM7AED
Disse stns. har fra 3 til 59 QSO’s, så det synd, de
ikke foreligger.
NRRL/NRAU
LA7DA

NRAU-TESTEN 1952.
LA
Sammenstilling
Antall lisenserte medlemmer
830
i respektive forening 31/12
33
4 % av medlemstallet ..
Antall deltakere, som har
sendt inn logg .......................... 43
Prosent deltakelse ................... 5,2
2845
Landslagets poengsum .
Middelpoeng ............................ 86,2
1
Plassering ...............................
Seirende forening og vinner af
NRRL

OH

OZ

SM

720
29

1256
50

1280
51

24
3,3
1879
64,8
2

31
2,5
3062
61,2
3

34
2,6
2984
58,5
4

vandringspokalen

De tre beste i hvert
1. LA4U
1. OH6NZ
2. LA8J
2. OH2RY
3. LA8M 3. OH3NY

land:
1. OZ7BO
2. OZ7BG
3. OZ4FT

1. SM5AQV
2. SM7QY
3. SM5AQW

Det har gått litt sent med testarbeidet grunnet
ualminnelig meget arbeide på annen kant, men ved
å ta påsken til hjelp er det endelig blitt en avslutning på det, og vi håper det ikke er innsneket seg
noen feil.
Med takk for NRAU-testen 1952, 73
NRRL/NRAU
LA7DA

Noget for danske DX-lyttere
21 mc bandet åbnet for brasilianske amatører.
Contest på alle 4 weekends i juli 1952.
De brazilianske myndigheder har i overensstem
melse med den internationale konference i Atlantic
City i 1947 åbnet 21 mc-båndet til amatørbrug —
både for fone og cw, den brazilianske amatør
organisation LABRE har på grundlag heraf aver
teret afholdelsen af en interessant Contest i løbet
af juli 1952.
PY-stationerne på deres side vil søge at opnå
størst mulig dækning af deres 8,5 millioner km 2
store territorium ved hjælp af 21 mc-båndet, me
dens amatører og kortbølgelyttere (DR-amatører)
fra et hvilket som helst land er inviterede til at
deltage i denne interessante contest som „medlyttere“, hvilket kan kvalificere til specielt diplom
afhængigt af rapporterne, der indsendes til den
brazilianske amatør-union. Det nye bånd har et
udstrakt cw-område (Al) fra 21.000 til 21.450 kc/s
og indeholder et område for fone (A3) fra 21.150
til 21.450 kc/s.
Contesten vil omfatte 4 perioder svarende til
weekends i juli 1952 med følgende opdeling:
Fone-afdeling starter lørdagene den 5. og 19. juli
kl. 03,01 og slutter henholdsvis mandagene den 7.
og 21. juli kl. 03.00 (GMT).
Cw-afdelingen starter lørdagene den 12. og 26.
juli kl. 03,01 og slutter henholdsvis mandagene den
14. og 28. juli kl. 03,00 (GMT).
Amatører fra ethvert land uden for PY, må del
tage i denne „med-lytter“-contest og indbydes til at
indsende rapporter til LABRE’s hovedkvarter inde
holdende følgende data: Dato — tid (GMT) kaldesignalet på den kaldende PY-station — eller
kaldesignalet på den PY-station, der bliver kaldt
— samt de kodeserier, der er knyttet til de nævnte
hørte stationers contestarbejde.
Lytterne vil opnå 2 points for enhver korrekt
rapport. Man må aflytte og rapportere den samme
PY-station flere gange, forsåvidt der er en tids
forskel på mindst 2 timer mellem hver rapporte
ring. De to bedst placerede fra hvert deltagende
land vil faa tildelt diplom.
Logs skal sendes til LABRE Headquarters. P. O.
Box 2353, Rio de Janeiro, DF. Brasil, således at de
er LABRE i hænde før den 31. oktober 1952, som
er den sidste dag for modtagelse af logs.
Bedømmelsen af denne contest vil blive foretaget
af LABRE’s diplom-komité, hvis afgørelse er ende
lig.
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Det danske diplom »OZ CCA«
Det er glædeligt at kunne fastslå, at der både her
hjemme og ude omkring i Europa har vist sig en
endda meget stor interesse for vort nyindstiftede,
danske diplom „OZ Cross-Country Award“, der, som
det fremgik af reglerne i sidste nr. af „OZ“, er base
ret på opnåelse af forbindelse med flest mulige af
de danske amter og på så mange af de i Danmark
tilladte amatørbånd som muligt.
I månedens post har der allerede været adskillige
henvendelser fra England, Holland, Sverige og Norge
samt herhjemme fra om yderligere oplysninger eller
anmodning om tilsendelse af personligt eksemplar af
de på engelsk foreliggende regler.
Henvendelsernes art og karakter viser, at der er
stor interesse for sagen, og den giver anledning til
en kraftig opfordring til alle aktive „OZ“ -amatører
om såvel i de tester, der arrangeres specielt med
henblik på amtsforbindelser, som i den daglige trafik
med danske og fremmede stationer at efterkomme
eventuelle opfordringer om at bekræfte de hafte for
bindelser. En norsk amatør, vi kan godt nævne,
hvem det er, LA2MA, meddeler således, at han både
har amter og forbindelser nok for at opnå diplomet,
men at det går meget langsomt med hensyn til at få
tilstrækkelige QSL hjem, og han siger rent ud, at
% ,OZ“ -erne er dårlige til at sende QSL. Det er kun
forbigående, ikke sandt?

derborg med bogstavsbetegnelsen R i den oprindelige
liste. Ved at føje dette amt til bliver det samlede
antal amter ialt 25.
Af hensyn til de udenlandske diplomsøgere er det
meningen senere at finde et amtskort, hvor i det
mindste de største byer findes gengivet. Denne mid
lertidige mangel kan væsentligt afhjælpes, såfremt
samtlige danske amatører fremtidigt vil føje amts
forkortelsen til deres QTH på QSL-kortene. Vær så
venlig OB’s, det er kun en bagatel.
OZ2NU.

Reglerne for „OZ-CCA“.
Den oprettede og nye engelske udgave af reglerne
for det allerede nu meget efterspurgte danske di
plom „OZ-CCA“ kan, sålænge oplag haves, rekvire
res fra testudvalget, Himmerlandsgade l 3 , mod ind
sendelse af 50 øre i frimærker.
2NU.
Curacao.
Sidst i december gav regeringen i PJ-land formelt
tilsagn til oprettelse af amatørstationer og meddelte,
at eksaminationer af vordende amatører ville blive
påbegyndt i begyndelsen af 1952. Max. power under
29680 kHz er 150 watt og over denne frekvens 50
watt. Eksamensgebyr bliver ca. 90 kr. og årlig licens
afgift ca. 175 kr.
OZ7CC.

EDR’s AARHUS-AFDELING
arrangerer

HOLLANDSTUR

Til hjælp for lokaliseringen af amterne gengiver
vi et kort med Danmarks amter, idet vi hertil har
følgende bemærkninger: Pa Sjælland regnes Ros
kilde med til Københavns amt og på Fyn Assens
med til Odense amt. medens Sønderborg og Tønder
i Sønderjylland regnes sammen til eet område under
distriktsmarkeringen: AE
Som det fremgår af tilføjelser til regierne, der fin
des andetsteds i dette nr. af „OZ", manglede Skan
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for radioamatører i 7 dage 14.—22. juli.
1. dag: Afrejse fra Aarhus kl. 6,00, i Ham
burg kl. ca. 16. Turen går ad hovedvej 10 til
Krusaa, videre over Flensborg, Slesvig, Rendsburg,
Neumiinster
til
Hamburg.
Overnatning.
Evt. aftenbesøg i Set. Pauli.
2. dag: Fra Hamburg kl. ca. 9 over Bremen,
Dehlmenhorst,
Oldenburg,
Leer
til
Nieuwe
Schans,
Winchoten
til
Groningen.
Overnat
ning.
3. dag: Fra Gronningen kl. 8 over Leeuwarden-dæmningen
til
Volendam
til
Amsterdam.
Overnatning. Kanaltur om aftenen.
4. dag: Fra Amsterdam kl. 10 til Schipool,
rundtur på flyvepladsen, frokost i Schipools
nærhed,
videre
til
Hilversum
radiostation
(besøg), tilbage til Amsterdam. Overnatning.
5. dag: Fra Amsterdam kl. 7 over Leiden til
Haag, besøg på Fredspalæet, Panoramaet, til
Schewinigen, over Delft til Rotterdam, Breda,
Tilburg, Eindhoven. Ank. kl. ca. 15. Besøg på
Phillips fabrikker. Overnatning.
6. dag: Fra Eindhoven kl. ca. 8 over Neijmegen til Arnhem (besøg pa krigerkirkegår
den, ca. 2000 soldater ligger begravet her),
videre
over
Zuften.
Hengelo
til
Oldenzaal,
over
Lingen
til
Schlutter
(Lisbeth).
Afslutningsfest. Overnatning i Bremen.
7. dag: Fra Bremen over Hamburg, Lûbeek
ud til østzonegrænsen, over Kiel, gennem det
holstenske Schweiz. Pløn til Slesvig, Flensburg, Krusaa. ad hovedvej 10 til Aarhus.
Prisen for denne udmærkede tur bliver ca.
kr. 250,00 a 11 iberegnet, undtagen lomme
penge. Tilmelding skal ske inden den 10/6 52
til
Aarhus
afdelingens
formand,
installatør
W. Kaiser, Klintegaarden, Aarhus, på telefon
12241 eller skriftligt.
Vy 73 EDR’s Aarhus afd.

Som et led i sin stævne-række afholder EDR, Aalborg afdeling,

lørdag d 24. og søndag d. 25. »naj 1952
sit

6. AALBORG-STÆVNE
der i anledning af landsforeningens 25-års beståen får en speciel omfattende karakter.
Nedenstående gengiver vi i store træk
STÆVNETS PROGRAM:
Lordag den 24. maj:
Stævnets svenske gæster fra foreningen:
„Goteborgs
Såndare
Amatører“
ankommer
med tog fra Frederikshavn kl. ca. 13,00.
Kl. 14.30 arrangeres der besøg enten på De
danske Spritfabrikker ell. bryggeriet „Urban' 4 .
Kl. 16,30: Besøg i „AALBORG-T ARNET 44 .
Kl. 18.00: Aftensmad enten ved privat ind
kvartering
eller
på
Ungdomsgården,
hvor
overnatning finder sted.
Kl. 20,00: Besøg i Tivoli-Karolinelund i
Aalborg, samtidigt afholdes HB-møde i EDR
på „Odd Fellow-Palæet".
Søndag den 25. maj:
Kl. 10,00: Stævnets officielle åbning i
restaurant „Kilden" s selskabslokaler, med
indledning af OZ2NU. Derefter foredrag af
OZ7EU: „Teknisk stab og dens arbejde 14 .
Kl. ca. 11.00: Filmsforevisning:
Naturfilm
fra den berOmte „Death Valley", farvefilm
med dansk tale.
Kl. 11,30: Eventuel modtagelse på byens
rådhus af de svenske gæster.
Middagspause til kl. 13,30.
Kl. 13,30: Foredrag om modulation. Samtale
mellem OZ4U og OZ9R.
Kl. 14,30: Fælles kaffebord. Herunder: For
manden for EDR, OZ6PA:
EDR’s historie.
SSA's DL6-leder SM6ID, Goteborg, taler for
internationalt samarbejde.
Kl. 16,00: Filmsfremvisning. DDPA’s Minerva-film: „Sikkerheden i luften". — Der
efter kammeratligt samvær.
Kl. ca. 17,00: Officiel afslutning ved
OZ2NU. — Hvorefter musikfilmen: „Toscanini" spilles. Toscanini dirigerer NBC’s sym
foniorkester, der spiller „Skæbnens magt 44 og
„Nationernes hymne".

Nyt fra Buske Mølle
Søndag den 27. april startede del første hold ama
tører fra København til Buske Mølle; denne gang
uden radiogrej, men bevæbnet med hamre, save,
koben og andet værktøj. Vi skulle ikke på en almin
delig søndagsudflugt for at nyde naturen eller få en
rigtig driverdag ud af det, nej, vi skulle ned og slå
et slag for EDRs Københavns-afdelings nyerhver
velse, vores allesammens mølle.
Vi var 20 mand, og der blev bestilt noget, lige fra
vi kom ved ca. 9-tiden, og til vi forlod møllen ved
ca. 19-tiden; naturligvis fik vi også en bid mad
ind imellem, og som den rigtige formand, 3U er,
skaffede han os en god kop kaffe hen paa eftermid
dagen. Det var en herlig dag, vejret var dårligt, men
kunne på ingen måde ødelægge den iver, energi og
det humør, hvormed der blev arbejdet.

Medlemmer af EDR fra hele Jylland ind
bydes til at deltage i dette stævne, også i
arrangementerne om lørdagen.
For alle udenbys boende gælder det imid
lertid, at arrangørerne meget indtrængende
anmoder om at få anmeldelse i forvejen, for
at hele arrangementet kan komme til at klap
pe på bedste måde. Anmeldelsen skal sendes
til OZ2NU, Himmerlandsgade 1, 3. sal, senest
21. maj og skal indeholde besvarelse af føl
gende punkter:
1) Den forventede ankomsttid og befor
dringsmiddel, tog eller rutebil. — 2) Om
overnatning
ønskes
på
„Ungdomsgården 4 '
(Vandrerhjemmet) eller om arrangørerne skal
bestille hotelværelse. — 3) Om forplejning
ønskes: a) Aftensmad lørdag. — b) Morgen
mad søndag, c) Middagsmad søndag, d) Del
tagelse i kaffebord. 4) Formodet afrejse
tidspunkt. (5) Samt naturligvis navn — evt.
call — og adresse.
De anmeldte deltagere vil da umiddelbart
faa tilsendt eventuelle nye oplysninger ved
rørende arrangementet.
Til dækning af lokaleleje samt leje af tone
filmsapparat m. v. tillader den arrangerende
afdeling sig at opkræve et entrébeløb på
kr. 2,50.
Forhåbentlig vil rigtig mange efterkomme
denne indbydelnse — det kan sikkert slås
fast, at de, der bliver borte, snyder sig selv
for en oplevelse.
Paa Aalborg-afdelingeng vegne,
OZ2NU.

Jeg ved godt, at bestyrelsen vil udsende propa
ganda for at få flere med ned og hjælpe til, for der
er meget, der skal gøres endnu, men jeg føler allige
vel trang til som menig medlem at give mit besyv
med. Ikke mindst må det prægtige kammeratskab og
den samarbejdsånd, der udvistes, prises.
Der blev arbejdet hårdt, og vi var alle godt snav
sede og dødtrætte, da vi om aftenen vendte hjem,
men eet var vi enige om, vi havde haft en strålende
tur, og vi er flere, der klemmer på igen næste
søndag.
Altså, de der kan og vil bestille noget (for det er
naturligvis en betingelse), trop op og giv et nap med!
Og så til slut vil jeg som gammel vejrprofet tro,
at når jeg denne gang skal forudsige noget, ikke om
vejret, men om Buske Mølle, så må det blive, at det
ubetinget bliver en knaldsukces — jeg tror, jeg får
ret.
Vy 73 OZ7IW.
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Mere Buske Mølle
Hvis man i disse søndage kommer forbi Buske
mølle, genlyder møllen af hammerslag, savning og
mange andre sære lyde; der foregår noget på møllen
i denne tid.
Den nye trappe er stillet op. og taget i brug, sa
nu er det ingen sag at færdes på møllen: den gamle
trappe var nemlig
ikke så god at betræde,
den
havde set sin bedste tid.
Medlemmerne fra
København
og omegnen
har
meldt sig flittigt til arbejdet på møllen, og der er
hver søndag et hold dernede.
Der arbejdes energisk fra morgen til aften, og
allerede den første
søndag blev der lagt to
nye
gulve samt nedlagt jordkabel til den elektriske in
stallation, og meget andet groft arbejde fik vi fra
hånden.
Alle de medlemmer, der indtil nu har været på
møllen, er enige om, at det er den helt rigtige idé,
der her føres ud i livet, og så godt som alle vil
gerne
med
derned
hver
søndag,
men
desværre
kniber det med transportmidler: enkelte af med
lemmerne har og vil stadig stille deres privat
automobiler til rådighed, men vi skulle gerne have
mange flere vogne; det er da ærgerligt, når vi har
tilbud på så megen god og billig arbejdskraft, ikke
at kunne tage mod tilbudet. Det har været forsøgt
at arrangere en turistbus til at køre medlemmerne
derned og hjem igen, men det er for dyrt, der skal
jo økonomiseres med de ret små midler, der er til
rådighed: så hvis der er medlemmer, der læser
dette og har en vogn eller andet motorkøretøj, så
afse en søndag eller to og kør så mange, der kan
være i køretøjet, til
møllen.
Ring lige til OZ8I
og han giver
nærmere besked
om dagen m. m. Telefon ØBRO 4817x.
Og så skal vi lige have rettet en lille misforstå
else, idet der er EDR medlemmer i provinsen, der
har udtalt, at nu bygger københavnerne et sommer
hus for deres penge, og de (provinsamatørerne)
hverken kan eller vil besøge dette hus.
Skal vi lige een gang for alle fastslå, at Buske
mølle er købt og omforandres for midler, der KUN
hidrører fra den københavnske afdeling af EDR
samt dennes byggefond.
Afdelingens medlemmer har i mange år betalt et
ekstrakontingent. der blev opkrævet sammen med
kontingentet til EDR. foruden dette har medlem
merne i afdelingen i de senere år betalt et årligt
bidrag til byggefonden. Det er af disse midler, møl
len bliver til, og er som sådan et rent københavnsk
foretagende.
Men derfor er provinsamatørerne selvsagt altid
velkommen paa møllen, hvad enten det kun er på
et kortere besøg eller man vil tilbringe en ferie dér.
Og a til slut er priserne pa ferieophold på møllen
regnet ud. Prisen for ophold på Buske mølle bliver
3.00 kr. pr. køje i døgnet! I denne pris er beregnet
ALLE udgifter til gas. elektricitet, vedligeholdelse
m. m. Der er to- og fire-mands kamre og der er
endnu kamre ledige til sommerferien. Ring eller
skriv til OZ8I. nar De ønsker at besøge mollen,
men gør det NU, ellers er det måske for sent. Der
er kun ea. 20 køjepladser til rådighed.

Fra testudvalget.
Testudvalgets adresse er indtil videre ændret
EDR’s testudvalg, OZ2NU. postboks 355, Aalborg.
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til

Med københavnerne
på skovtur til Buske Mølle
I eget tog til højtidelig indvielse af den
store nyerhvervelse.

Københavnerne har noget at glæde sig til. Det
gode, gamle amatørhumør vil vise sig at være livs
kraftigt som aldrig før, når alle hamserne med
deres koner og børn tager paa skovtur til højtide
lig indvielse af Buske mølle.
Søndag den 15. juni kl. 8,45 modes vi alle på
hovedbanegården for at bestige EDRs eget tog. —
Hørte vi rigttigt, vort eget tog? — Ja netop, vort
eget tog, thi generaldirektør Therkelsen har stillet
lokomotivfører
Skrap-Petersen
og
togforer
BlegNielsen til vor rådighed, og de moder med deres
henrivende lille futtog. De er der om morgenen,
når vi starter, de rangerer ind på et sidespor på
en lille idyllisk landstation, når vi skal hen på
møllen, og de sidder resten af dagen og venter
længselsfuldt, til det behager os atter at vende
hjemad. Og så er det ikke et helt almindeligt tog.
næh. et rigtigt luksustog. festligt udsmykket og med
særskilt kinovogn. altså en hel rullende biograf.
En særlig dansevogn er indkoblet i togstammen,
og sa er der naturligvis de almindelige opholds
vogne, hvorfra strømmen vil gaa frem og tilbage,
til dans eller til biograf. Gennem hele toget er in
stalleret højttalere og afvekslende lyder musik eller
måske små morsomme udsendelser fra togets eget
mikrofonrum. Da der også er en pakvogn i toget,
er det muligt man kan kobe en enkelt sodavand.
Når vi nu kommer til nævnte lille landstation,
vil en højttalervogn køre i spidsen for vor pro
cession, som bevæger sig til Buske molle, og så
bliver det dejligt at spise sin medbragte mad. Jeg
vil tro, bestyrelsen har kobt lidt øl, som den har

deponeret i møllens egen panserbox. Derefter, når
vi alle er glade og mætte, foregår den højtidelige
indvielse af møllen. Lokale honoratiores, der har
ønsket at stifte bekendtskab med det løjerlige
folkefærd, der hedder senderamatørerne og som på
forskellig måde har hjulpet os, er indbudt. Derefter
bliver der lejlighed til megen morskab med for
skellige overraskelser, og mon ikke også 5EDR vil
lade sin stemme høre i æteren.
Når vi så, sandsynligvis dødtrætte, sætter os op
i vort eget tog for at lunte hjem. fortsætter dansen
og EDR kinoen har fuldt hus.
Og så på gensyn alle sammen til en dejlig tur gen
nem det skønne Sjælland til indvielsesfest på Buske
mølle, københavnske amatørers nye feriehjem.
Mødested: Kl. 8,45 præcis i afgangshallen på ho
vedbanegården, udfor den lille restauration mod
Bernstorffsgade.
Medbring frokostpakke og supergodt humør.
Pris for deltagelse: Kun billetprisen, der er kr. 10
tur og retur, børn halv pris.
Deltagelse kan anmeldes og billet bedes Idst senest
8 dage før turen ved henvendelse: til
2KP tlf.
Hvidovre 667.
3U
„ Kastrup 2272 eller Ka. 3039.
5AB „ Nora 5655 eller Ægir 480.
7R
„ Godth. 2407.
81
„ Øbro 4817x.
Bliv ikke hjemme på grund af regnvejr, thi solen
skinner, hvor amatørerne kommer frem. Reservér
denne dag til familiens årlige skovtur. Den er ikke
dyrere, men morsommere. Mød i god tid, toget
venter ikke. men kører præcis kl. 9,00.
Bestyrelsen.
*

Safety first
Efter R.S.G.B. gengiver vi i fri oversættelse:

Blot nogle få hundrede volt kan medføre
en betydelig psykologisk virkning, dersom de
omgås skødesløst. De spændinger, der i dag
arbejdes med på en moderne amatørsende
station, er i stand til at forårsage alvorlige
skader, endog død, hvorfor alle mulige sikker
hedshensyn skal tages.
1. Alle ledninger og installationer skal være
anbragt således, at det er umuligt at komme i
direkte berøring med steder, hvor der er høj
DC eller RF strømme, når stationen er i gang.
2. Antennen må aldrig forbindes direkte til
anodespolen i udgangstrinet. Udskift aldrig
denne spole med strøm på.
3. Benyt altid dobbeltpolede afbrydere til
ensretternes transformere. Disse afbrydere
bør være mærkede således, at man kan se, når
de er sluttede og afbrudt.
4. Indsæt signallampe af neontypen over
transformerens primærside, således at opera
tøren let kan se, når transformeren er under
spænding.
5. Morsenøgle, indskudt i et HF-kredsløb,
skal være af den indkapslede type; bedre er
det at bruge nøglerelæer. Mikrofonstativet
skal jordforbindes.
Jeg glæder mig til skovturen til Buske mølle,
6. Isolerede aksler til afstemningskonden
og jeg håber at alle amagerkanerne vil slutte op
om denne fornøjelige udflugt.
satorer vil fjerne faren for berøring med
OZ7NS, formand for Amager a/d.
skruer, der fastholder skala eller knap.
7. Indsæt store bleeder-modstande over ens
*
retteren; de vil beskytte mod stød fra opladte
2
meter klubbens medlemmer bør deltage i den filterkondensatorer.
ne udflugt. Bese de ideelle forhold, hvorunder
8. Mindst een person i huset bør altid vide.
mange fremtidige 2 m forsøg kan udføres. Ved
hvorledes man afbryder for lysnettet i tilfælde
erhvervelsen af møllen er vist initiativ og frem
af ulykke.
synethed. Vis derfor din interesse og slut op om
9. Hvis det er absolut nødvendigt at ,,pille“
turen til Buske mølle. For 2 meter klubben:
OZ3EP.
ved senderen med spænding på, så hold den
ene hånd på ryggen eller stik den i lommen.
Nyt fra Uganda.
Arbejd aldrig med senderen, medens De har
hovedtelefon på.
VQ5AU og hans to danske venner i Karnpala,
Uganda er meget interesseret i OZ QSO, specielt
10. Vær fuldkommen sikker på, at alle
København eller deromkring. X-talstyret 14156 kHz
udvendige metaldele er effektiv forbundet til
fone de fleste dage efter kl. 17,00 GMT. „Ernie“s
jord.
Stol ikke på gas- eller centralvarmerør!
adresse er: Box 355, Kampala, Uganda. OZ3Y.

Til medlemmerne!
Det hænder ofte. at der er amatørannoncer
i min post; men husk venligst, at disse
annoncer skal sendes til kassereren,OZ3FL.
Nykøbing F, senest tre dage før månedens
begyndelse - sammen med betalingen i frimærker. 10 øre pr. ord.
73OZ7HL
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Til afdelingsformændene
Vort
store
jubilæumslotteri
starter
nu med en masse flotte gevinster,
og vi beder alle afdelingsformænd
agitere for salget. 1 kr. pr. lodseddel.

FRA AFDELINGERNE
Københavns-afdelingen.
Formand OZ3U, Kaj Nielsen, Løjtegårdsvej 5,
Kastrup. Afdelingen holder normalt mpde 2 gange
om måneden. Hvis ikke andet er meddelt, er mode
lokalerne Martinis selskabslokaler, Borups Alle 233.
19,30 — 20,00 er der ind- og udlevering af QSLkort, og 20,00 begynder mødet.
KOBENHAVNSKREDSEN
12. maj: Sommerens transportable anlæg. Demon
strationer, foredrag m. m.
26.
maj: 2 meter aften. Testresultater diskute
res o. a.
15. juni: Udflugt til Buske molle. Se programmet
andetsteds i bladet.
— Og så holder vi sommerferie.
OZ7EU.
Efter vinterens foredrag hilser 2 meter klubben
foråret og varmen velkommen med en hjemme-test.
Vi venter stor aktivitet, da der særlig i Skåne er
kommet mange nye amatorer igang. Vi anfører
eall og qth:
SM 7 AWT, XU, BE, BUU, PP. BOA, AEB, alle
i Lund. — 7 BEK, ABU, CT, IA, CVV, BEH, B.I,
BJP, alle i Malmo. — 7 SG i Simrishamn, 7 BMO
i Onnerup, 7RP i Landskrona, 7BIH i Linhamn,
7AED i Orkelsjunge, 7BB i Peerstorp, disse to sidste
er ved Håsleholm. Desuden 7HZ i Bjørnstorp. Af
nye danske 2 meter folk nævner vi OZ6PA, OZ9R,
OZ1S og OZ8AZ.
Testperioderne bliver som folger:
1.
periode. Den 24. maj kl. 20—23. I>NT.
2.
periode. Den 25. maj kl.
9—11.
“
3.
periode. Den 25. maj kl. 13—15.
Vel modt pa 2 meter.
Rævejagt.
Søndag den 18. maj 1952 afholdes rævejagt på
kort: Dyrehaven — Hareskovene til Nivå den side
med Lyngby. Sendetider 9.30 — 10,00 — 10.30 —
10,45 — 11,00 — 11,15 — 11,30. Position opgives
kl. 11,35, hvor samlingssted samtidig opgives.
De her opgivne tider vil alle gælde for samtlige
søndagsrævejagter, hvis intet andet fremkommer.
1
marts OZ er rævejagten lørdag den 31. maj 1952
af en eller anden grund ikke kommet med; denne
afholdes pa kort A 3230. Amager.
Bemærk de nye sendetider kl, 21 — 21,30 — 21,45
— 22,00. 22.15 — 22,30 — 22.45. Position kl. 22.50.
Samling Taarnbv kro.
Samtidig en rettelse til frekvensen; den skal
være 1810.
vy 73.

OZ5AB.
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Amager.
Formand: OZ7NS. Herkules Alle 2. Kastrup. Telf.
Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver tors
dag kl. 19.30 i modelokalerne Strandlodsvej 17, S.
Månedsprogram:
15. maj: VHF og stålbåndsoptagning ved OZ5LBC.
22. maj: Intet møde.
29, maj: Foredrag ved OZ7EU om 21 MC.
5. juni: Sommerfest i klubbens lokaler med damer,
vi begynder kl. 16 og medbringer madkurv, godt hu
mør. og der bliver anledning til en lille svingom;
kort sagt: et rigtigt a m a g e r g i l d e .
12.
juni: Auktion til fordel for klubmodtageren;
har du noget grej. så tag det med og stot det gode
fc’-mål.
19. juni: Klubaften.
Aalborg. Den ordinære halvårlige generalforsam
ling fandt sted tirsdag den 29. april i afdelings
lokalet på ,.Ungdomsgårdeir\ Kornblomstvej.
Såvel beretning og regnskab godkendtes.
Til formand i stedet for OZ2NU, der grundet på
sine opgaver indenfor landsforeningen ikke kunne
afse tilstrækkelig tid, valgtes OZ3PS.
OZ5MV
genvalgtes
til
kasserer,
medens
2NU
overtog 3PS's tidligere funktion som sekretær.
Til rævejagtsleder valgtes OZ3XB i stedet for
OZ7DP. der skal ind som soldat.
Bestyrelsen
opfordrer
alle
afdelingens
medlem
mer til at deltage i stævnet den 24. og 25. maj. og
henviser til omstående specielle indbydelse.
Aarhus.
Lørdag den 17. maj 1952: Sæsonens første ræve
jagt indledes med en natrævejagt, der påbegyndes
med den 1. udsendelse kl. 21.30 og derefter 22.00.
22,15,22,30, 22,45, 23,00 og position 23.10.
Onsdag den 21. maj 1952: Justering af rævemod
tagere og „vi sludrer om morsomme episoder under
rævejagten' 4 .
Søndag den 25. maj 1952: Rævejagt. 1. udsendelse
kl. 9.00, 9,30, 9.45, 10,00, 10,15, 10,30, 10,45, 11,00,
position 11,10.
Onsdag den 4. juni 1952: Auktion og klubaften.
Lørdag den 7. juni 1952: Natrævejagt. Samme
tidspunkter som nævnt under den 17. maj 1952.
Søndag den 15. juni 1952: Rævejagt. Se tiderne
den 25. maj 1952.
Lørdag den 21. juni 1952: Natrævejagt. Se tiderne
den 17. maj 1952
Onsdag den 25. juni 1952: Klubaften.
Sondag den 29. juni 1952: Ra-vejagt. Se den 25.
maj 1952.
Ved alle natrævejagter benyttes kort 2414 syd og
ved alle dagrævejagter benyttes kort 2415 nord.
Frekvens 3505.
Der bliver fine præmier, bl. a. til den, der opnår
sæsonens bedste resultat, og til den, der moder
mest ihærdigt.
Juli måned er lokalerne lukket på grund af som
merferie. og \i henviser til den i dette OZ omtalte
Udlandstur 14. juli til 22. juli 1952.
Foreningen påtænker at arrangere en fællestur
til EDR’s jubilæum den 23. august 1952. Nærmere
herom i juli OZ.
OZ2EDR genoptager sine udsendelser, idet vi ag
ter efter hver rævejagt at kommentere denne og
evt.
andre
foreningsarrangementer.
Udsendelserne
finder sted første gang søndag den 18. maj 1952
kl. 23,00 o. s. f. på frekvens ca. 3800.
Foreningens morsekursus afsluttedes den 2. maj
1952. og eleverne har udtrykt deres store tilfreds
hed med dette kursus. Vy 73. P. b. v. OZ2KK.

Esbjerg. Afdelingen holder møde hver onsdag kl.
19.30 i lokalerne Teglværksgade 74.
Lørdag den 17. maj kl. 19.30 vil OZ9R fra Køben
havn holde et foredrag om modtagere. Varde og Ribe
afd. er velkomne.
Morsekursus afsluttes lørdag den 31. maj.
Angående de øvrige arrangementer se opslagene i
lokalerne.
Herning. Afdelingen har for sommeren 1952 til
rettelagt en serie turnerings-rævejagter, hvor alle
interesserede udenbys jægere er hjertelig velkom
men. Turneringen gælder en vandrepokal, der vindes
ved det største samlede pointstal. Der vil desuden
ved hver rævejagt blive udsat en 1. og en 2. præmie
1 form af sølvplader. Jagterne er ansat som følger:
Dag-jagt søndag
d. 25. maj kl. 13.00.
Nat-jagt torsdag
d. 12. juni kl. 21,00.
Dag-jagt søndag
d. 22. juni kl. 13,00.
Dag-jagt søndag
d. 20. juli kl. 13.00.
Nat-jagt torsdag
d. 31. juli kl. 21,00.
Dag-jagt søndag d. 14. september kl. 13,00.
Ovenstående jagter er alle på målebordsblad

:

.

1 20000

Endvidere afholdes den store midtjydske rævejagt
på generalstabskort 1:100.000. Denne jagt afholdes i
2 afd., en natjagt lørdag den 16. aug. kl. 21,00 og en
dagjagt søndag den 17. aug. kl. 9,00.
Mødested til alle jagter: „Vestre Gæstgivergård"
i Herning.
Modtagere, der ankommer efter angivne klokkeslet
diskvalificeres.
Frekvens til alle jagter 1810 Kc.
Øvrige oplysninger om kort, sendetider m. m. kan
fås ved henvendelse til OZ5US eller OZ4CH.
Middelfart. Vinterfesten løb af stabelen med højt
humør, og der skal herfra lyde en tak til de med
virkende og gæsterne fra naboafdelingerne med hå
bet om at ss dem alle til sommerudflugten. Forårs
generalforsamlingsn vil blive bekendtgjort senere.
Klubaften hver mandag på Centralhotellet.
Randers. Afdelingen afholdt generalforsamling d.
3. d. m., og bestyrelsen består nu af følgende med
lemmer: Formand 5WJ, kasserer 3LR (nyvalgt),
sekretær 4SK, samt 2IW og 3BR. — Det blev over
draget 3BR at organisere morse-træningen, medens
5WJ påtog sig morse-prøverne.
Teknisk kursus fortsætter med 2IW som leder.
Forårets første rævejagt blev afholdt søndag den
27. april.
På grund af et lille teknisk uheld (der var ingen
strøm på akkumulatoren!) kom udsendelserne des
værre i gang 1 time for sent. Sådan noget kan altså
også ske!
Vi afholder ny rævejagt den 18. maj, og delta
gelse kan kun ske af medlemmer, som har afhentet
QTH-kuvert.
Roskilde. Ordinær generalforsamling afholdtes 16.
april hos OZ4LF. Formandens og kassererens be
retning blev enstemmig godkendt. Valgt til besty
relse blev følgende: Formand, OZ3GR, Fælledvej
36 E, (genvalg), kasserer, OZ2KJ, Kløvervej 20,
(genvalg), sekretær, OZ5MA, Møllehusvej 90, (ny
valg), suppleant, OZ6JP, Roarsvej 2, (nyvalg). —
Under eventuelt fremkom forslag om bygning af
en trimmergenerator; udvalg til budgettering ned
sat, bestående af OZ3GR og OZ5MA.
Onsdag den 30. april afholdes møde hos OZ3GR,
Fælledvej 36 E, og onsdag den 14. maj mødes vi
hos OZ6JP, Roarsvej 2.

Struer. I den forløbne måned er der afholdt 3
foredrag og et stationsbesøg hos 7TS. Den 26. havde
afdelingen besøg af Holstebro lokalafdeling. Der
var arrangeret et besøg på B&O med direktionens
velvillige tilladelse, og alle beså fabrikken. Derefter
var Holstebro-folkene på stationsbesøg hos forman
den, 5KD, hvor senderen blev afprøvet på 80, og
besøget sluttede med almindelig diskussion.
Afdelingen takker for besøget og håber på gen
syn.
Vy 73 de OZ5KD.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i april måned anmodet om optagelse
i EDR:
5644 - Jørgen Høegh Jensen, Ingerslevgade 134, 3. s.
th., Kbh. V.
5645 - Kurt Flemming Nielsen, Vanløse Allé 28. 1. s.,
Kbh. F.
5646 - Bjarne Kristensen, Hobrovej 38, Randers.
5647 - Bjarne Svendsen, Gudenaavej 37, 1. s., Kbh. F.
5648 - Hans Jakob Egholm, M. Heinasonsgøta 6,
Thorshavn.
5649 - Bent Lausten, Ranum Mark, Ranum.
5650 - OZ1PH, P. H. Andersen. Fabriksvej 27,
Horsens.
5651 - Tonny Sørensen, Hestehavevej 2, Højbjerg.
5652 - Jens Sørensen, Møllen Bodalsvej, Ry st.
5653 - Ejnar Nielsen, Virkelyst 9, Hjørring.
5654 - Ingvar Emanuel Jensen, Bispengade 77,
Hjørring.
5655 - Søren Jespersgaard, Kærvej 1, Hjørring.
5656 - Johs. Blok Andersen, Asdal, Hirtshals.
5657 - Kaj Andersen, Snerildvej 23, Odder.
5658 - Peter Sørensen, Carl Lundsvej 7, 1. s., Odense.
5659 - J. Chr. Hedegaard Frederiksen, Olaigade 41,
Helsingør.
5660 - Arthur Larsen, Tulipanvej 24, Kbh. F.
5661 - Kjeld T. Larsen, Hillerød.
5662 - Vagn Erik Michelsen, Torsgøta 26, Thorshavn.
5663 - Arne Jakobsen, Telegrafstationen, Thorshavn.
5664 - Carl Ove Svendsen, Fredensvej 4, 1. sal,
Helsingør.
5665 - Carl Egon Petersen, Rosenkildevej 25,
Helsingør.
5666 - OX3GL, Erik Gøtsche Larsen, Egedesminde,
Grønland.
5667 - Arne Magnussen, Tværaa, Suderø, Færøerne.
5668 - Bent Jørgensen Thykjær, Toftevej 16, Odense.
5669 - Egon Halskov, Stjerneborg Allé 10, Søborg.
5670 - Christian Linnet, Østerbrogade 118, 4. sal,
Kbh. 0.
5671 - V. Boelskov Christiansen, Koldingvej 6,
Helsingør.
5672 - Holger K. Agergaard, Jegindø pr. Hvidbjerg.
Tidligere medlemmer:
1098 - OZ9BR, Walter Berg, Guldsmedegade 40,
Aarhus.
1334 - OZ3ER, Hans Schiitt, Jernbanegade 1,
Middelfart.
3544 - Frede Andreasen, Baggesensgade 13, 4. sal.
Kbh. N.
3804 - OZ5MI, Bent Gudmundsen, villa Elmely,
Godspladsen, Aalborg.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i EDR betragtes de som med
lemmer af foreningen.
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4699
4741

QTH-RUBRIKKEN

4941
4947

858 - OZ3AM, A. Gottlieb-Hansen, Højvangsallé 22.
st., Esbjerg, lokal.
1207 - H. M. Ullerichsen, Vejlevej 33, Brande, lokal.
1264 - OZ7GR, H. Griinfeld, Vollerup, ex Sonderborg.
1410 - OZ4VEW, V. Eisby, Laasbygade 61. Kolding,
lokal.
1675 - OZ2GK, Gunnar Krogsøe, Rindby, Fanø, ex
Esbjerg.
2301 - OZ9BB, Tb. Burkal, Fjenneslevvej 7, 2. sal,
Brønshøj, lokal.
2307 - OZ2GR, K. E. Rasmussen, Aaboulevarden 10,
Grenaa, ex Kokkedal.
2321 - OZ8CA, E. Christensen, c/o Kaisers Laborato
rium, Læderstræde 28, Kbh. K., lokal.
2380 - OZ4GG, Børge Haagensen, Station Nord,
Grønland, ex Kbh.
2640 - OZ2HR. Herluf Rasmussen, c/o A. Andersen,
H. C. Ørstedsvej 27, Kbh. V., lokal.
2681 - OZ1KL, Knud Larsen, Isafjordsgade 3, 5. sal
tv., Kbh. S., lokal.
2717 - S. E. Koch Sørensen, box 135, Nykøbing F.,
ex Kbh.
2933 - OZ7CA. C. E. Rasmussen, Middelfartvej 72, st.
tv., Bolbro, lokal.
3312 - OZ3FN, J. Laursen, Kaplevej 29. Lyngby,
lokal.
3324 - 8904/275, Fl. Hansen, Kaserneskibet Fyn, Hol
men, Kbh. K, ex Arresødallejr.
3465 - OZ9PL, 136494 / Lustrup, 7. telegrafkomp.,
Ing.Kasernen, Kbh. 0., ex Aarhus.
3471 - J. Prins, Midtagervej 19. Viby J., lokal.
3489 - OZ7KK, Kr. Kirkeby, Bredgade 7, Ikast, ex
Nordby, Fanø.
3745 - OZ7AL, Johs. Larsen, A. F. Beyersvej 25,
Kbh. F., lokal.
3798 - OZ9AC, Radiokonstabel 7963/Nielsen, Flåderadio, Rønne, ex soldat.
3909 - Finn Jørgensen. Amagerbrogade 103, 2. sal th.,
Kbh. S., lokal.
3955 - OZ1CF, Chr. Farstrup, Jernbanevej 14, Snek
kersten, ex Hillerød.
4080 - OZ5FL, 1445/921 - Larsen, 3. komp., Arresødallejren, Fr.værk, ex Bøjden.
4081 - OZ6JM, S. Bastholm, Diget, Uggerby, Hjør
ring, ex Korinth.
4340 - Verner Olsen, „Vennerslyst“, Robbedale,
Rønne, ex soldat.
4471 - OZ8XP, E. Østergaard. m/s „Gudrun Mærsk“,
Rederiet A. P. Møller, Kgs. Nytorv 8, Kbh. K,
ex Nordby, Fanø.
4487 - Ejnar Christensen, Bredgade 112, Skjern, ex
Nordby, Fanø.
4491 - OZ4SS, Sv. Skov. Helmer Søgaards Allé 10,
2. sal, Kastrup, ex Helsingør.
4547 - OZ4KT, telegrafist Thomsen, Almegårdslejren,
Rønne, ex soldat.
4576 - Poul V. Petersen. Østre Skolevej 20, Svend
borg, lokal.
4642 - OZ8BN, B. Nielsen, Fuglebakkevej 81, 2. sal,
Kbh. F., ex Borre.
4649 - OZ6RS. 711 Nebelong, Flyvestation Køben
havn, Refshalevej, Kbh. K, ex Kbh.
4657 - Poul Chr. Staugaard. Fensten. Ørting, ex
soldat.
4695 - OZ7MH, 203 Hansen, Artillerilejren, Esbjerg,
ex Horsens.

I O4

5010
5036
5046
5060
5066
5170
5275
5326
5342
5510
5566
5581
5623

OZ8LD. Ove Larsen, Middelfartvej 154,
Bolbro, lokal.
OZ3OH. mathelev 919, Hovgård. Mathskolen,
Flyvestation. Værløse, ex Værløse.
OZ6NC, Poul Christensen. Skovbrynet 2,
Middelfart, lokal.
Karl K. Nielsen, Havdrupvej 58 st., Brønshøj,
lokal.
Erik Kaas, Møllergade 37, Svendborg, lokal.
OZ4HI. H. Brask. Molbechsvej 1. 4. sal th.,
Kbh. Valby, lokal.
Kai Joh. Madsen, c/o Biissing. Joachim Larsensvej 11, 1. sal, Kbh. F., lokal.
Arne Bendixen, Gustafberg Konsum, Gustafberg. Sverige, ex Hinnerup.
E. Vilhelmsen, Gøhlmannsvej 61. Kolding,
lokal.
Magnus Hesdorff, Holbæksvej 19, Sorø, lokal.
Egon Giversen, Toustrup, ex Møldrup.
Ejvind Schou. Perlegade 7, Sønderborg, lakol.
Gunnar Poulsen, Tødsø pr. Nykøbing Mors, ex
soldat.
Ass. Christensen, Stormgade 93, Esbjerg, ex
Skive.
B. Svendsen, Jørgensvej 14, 2. sal, Viborg,
lokal.
G. Justesen, Thurø, ex Svendborg.
Math 159, Guy Wenckens Madsen, H. M. S.
„Heimdal“, Købmagergades Postkontor, Kbh.
K, ex Fr.havn.

„OZ‘‘ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79,
København K.
Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EJ,
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.
Hovedredaktør (ansvarlig overtor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30. Odense, telefon 10.439. Hertil
sendes alt øvrigt stof, som ønsKes optaget i oladet.
Senest den 1. i måneden.
Formand: Poul Andersen, OZ6PA, Peder Lykkesvej 15,
København S.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18,
Sundby, Nykpbing F.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF
Sekretær: Henrik Nielsen, OZ9R, Klavs Næbvej 7,
Virum, Lyngoy.
QSL-ekspeditør:
Paul Heinemann, VanlOse allé 100,
Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, Køben
havn K, giro nr. 23934. Træffes i EDR's Københavns
atdeling 1. og 3. rnandag i hver måned.
Landsafdelingsleder og kalenderfører:
O. Hansen,
OZ2KG, Koensgade 73, Odense.
EDR's testudvalg: OZ2NU, postboks 355. 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.
EDR's girokonto 22116, postbox 79, Kbh. K. Hertil
indbetales alle kontingentbeløb m. m.
QSL-centralens girokonto er nr. 23934, QSL-centralen,
Vanløse Allé 100, Vanløse, og hertil indbetales de 3 kr.
for direkte tilsendelse af QSL-kort.
Girokonto 35183, der er OZ3FLs private, må ikke
benyttes til indbetalinger til EDR.
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
navn 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

