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E. D. R.s 25 års jubilæum
Den 23. august oprandt den store dag, som 

vi alle havde glædet os til så længe. Der var 
arbejdet energisk i mange måneder, inden 
dagen oprandt, og endelig kom den så.

Klokken 8,30 om morgenen mødtes jubi
læumsudvalget og nedlagde en smuk krans 
på vor tidligere protektor, professor P. O. 
Pedersens grav på Vestre Kirkegaard. På de 
rød-hvide silkebånd stod ganske enkelt: Tak
— EDR — 1927—1952.

Da klokken var 11, samledes hele EDRs 
bestyrelse med repræsentanter fra de for
skellige nationer til et møde i Håndværker
foreningens lokaler. Mødet var internationalt, 
og konferencen holdtes på engelsk med over
sættelse til forskellige sprog i givet tilfælde. 
Det var interessant at høre om forholdene i 
andre lande og sammen med disses officielle 
repræsentanter drøfte de kommende konfe
rencer og amatørernes stilling til de forskel
lige problemer, som man var enig om burde 
løses til amatørernes tilfredshed, ikke mindst 
hvad amatørbåndene angår. Efter mødet var 
der en let frokost, og så var der et par timers 
frihed, indtil den store aftenfest skulle be
gynde.

Mange af deltagerne i den store jubilæums
fest kom tidligt, og snart hørte man amatør
samtaler i alle salonerne på flere sprog. 
Kl. 17,50 gik fløjdørene op, og til tonerne af 
EDR’s jubilæumsmarch, komponeret af Jør
gen Nielsen, OZ7NJ, gik vi ind i den festligt 
udsmykkede og oplyste sal. Det gav et gisp 
i en, da man stod i døråbningen og så ud over 
det smukke lokale, der skulle være rammen 
om vor forenings store dag. Der var dækket 
til 420 deltagere, og salen var festligt ud

smykket med EDR-vimplen på alle borde. 
Salen strålede i lys fra store prismekroner i 
loftet. Langs væggene var der lampetter og 
på bordene levende lys. Bordene var festligt 
smykkede med blomster og smukke figurer, 
og ved hver plads var der som et særligt 
raffinement stillet et askebæger med EDR’s 
initialer og markerende jubilæet. Desuden 
var der ved hver plads anbragt et menukort 
og et festnummer af OZ. Festnummeret var 
en humoristisk udgave med forskellige mor
somme annoncer, små hip til kendte amatører 
og hele 4 sange. Der var noget at tage fat på.

Det varede et kvarter, inden deltagerne var 
kommet på plads, og efter en fanfare, kom
poneret af M. W. Hammerich, OZ7WH, bød 
formanden ganske kort velkommen, ikke 
alene til indbudte gæster, men også til samt
lige deltagere. Et kort øjeblik, og så stod 
Birgitte Reimer, yndig og fin, foran forsam
lingen og læste prologen, optakten til den 
store fest, i mikrofonen. Klangfuldt trængte 
hendes stemme ud til de yderste hjørner af 
salen, og prologen var netop sådan, som den 
skulle være: En blanding af alvor og virke
lighed og gode ønsker. Prologen var forfattet 
af OZ6PA.

Efter denne enkle og stilfulde indledning 
fik Bram-Hansen, OZ7DR, ordet og gav som 
toastmaster forskellige praktiske bemærknin
ger. 30 tjenere marcherede ind, og suppen 
blev serveret. Man fik lov til at spise denne 
i fred og ro, kun med hyggelig sludder med 
de omkringsiddende. Det var bemærkelses
værdigt ved denne fest, at der overhovedet 
ikke kom nogen taler under spisningen, men 
derimod i pauserne. Man sang den første sang,
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Fra mødet  
om formiddagen

Siddende:
E. Suhl,  DARC.
Ivar V/esterlund, SSA,  v. d.  Toolen, VERON,’  Poul Andersen, EDR,  Mr. Charman, RSGB , Mr. Clarricoats.  RSGB,  H. Bråthen, NRRL,

Staaende:
Henrik Nielsen, OZ9R,  Børge Petersen, OZ2NU,  O. Havn Eriksen, 3FL,  Poul Jelgren, OZ7GL,  Oskar Hansen, OZ2KG,  Kai Nielsen, OZ3U,Emil Frederiksen, 3FM,  Paul Storner,  OZ7EU,A. Clausen, OZ5AC,Berg Madsen, OZ-DR319,  Bram Hansen, OZ7DR,  Paul Heinemann, OZ4H.

der var forfattet af OZ2AB, og deltagerne var 
glade for den.

Formanden, OZ6PA, holdt aftenens hoved
tale. Han fortalte om foreningens start og 
takkede de gamle formænd, fordi de ved de
res indsats havde været med til at skabe EDR. 
Han takkede Post- & Telegrafvæsenet for et 
udmærket samarbejde og forståelse, og han 
takkede samtlige medarbejdere gennem de 
25 år for den indsats, hver især havde gjort 
for EDR.

Direktør Einar Dessau holdt en vittig tale 
om sin start som radioamatør, selv om — som 
han sagde — det just ikke var kortbølge, der 
blev arbejdet med. En del af talen blev holdt 
på engelsk. EDR’s første formand, ing. A. 
Christmas Eskildsen, udtalte sin glæde over 
at være med til festen. Hvem skulle have 
troet for 25 år siden, at den lille forening 
skulle vokse sig så stor og stærk? Endnu en 
række talere havde ordet. Foruden de alle
rede nævnte talte chefen for Post- & Tele
grafvæsenets tekniske afdeling, N. E. Holm
blad, formanden for RSGB, Mr. Charman, 
sekretæren for RSGB, Mr. Clarricoats, næst
formanden for SSA, Ivar Westerlund, 
SM5WJ, repræsentanten for DARC, E. Suhl, 
DL1FQ, formanden for NRRL, H. Bråthen, 
LA3XA, formanden for VERON, v. d. Toolen, 
PA0NP, formanden for EDR’s Københavns
afdeling, OZ3U, signaling. J. Steffensen, 
OZ2Q, formanden for den bornholmske af
deling, OZ4KA m. fl.

De fleste taler kom naturligvis efter stegen.

Mange velmente ord lød til EDR på den store 
dag, og mange gav gaver. SSA skænkede en 
smuk krystalvase med lyserøde nelliker. Den 
hollandske formand overrakte en smuk 
vimpel paa en stang. Da den bornholmske 
formand tolkede sin og Bornholms afdelings 
hyldest og tak til EDR, havde samtlige born
holmske deltagere rejst sig, og det var meget 
gribende, da OZ4KA til sidst overrakte en 
smuk vase med EDR’s emblem til EDR’ for
mand. Formanden for NRRL udtrykte Norges 
tak og overrakte en smuk vimpel. Endelig 
takkede OZ3U på den københavnske afde
lings vegne EDR for alt godt og overrakte en 
5 m lang, smuk rød og hvid vimpel med bog
staverne EDR. Fyns Tidende havde ved 
OZ5AC overrakt foreningen en smuk blom
sterkurv med indhold. Der var mange andre 
blomsterhilsener, som vi må have lov til at 
nævne: Helmer Fogedgaard, OZ7F, havde 
sendt en smuk kurv. Ligeledes var der blom
sterhilsen fra Post- & Telegrafvæsenet og fra 
redaktør Max Jørgensen, Det ny Radioblad. 
Og så var der kommet et utal af telegrammer, 
som skal omtales senere.

Men tilbage til festbordet: Efter endnu en 
sang stod Den Gyldenblonde foran forsam
lingen og satte straks stemningen en tak i 
vejret ved at holde en lille generalprøve på 
den kommende transmission. Transmissionen 
af hans tale gik godt igennem, og den var 
som sædvanlig vittig og naturligvis særlig 
morsom for kortbølgeamatørerne. Nogle af
delinger rundt om i landet holdt fest samtidig
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Den skønne sal var en værdig ramme om jubilæumsfesten.

ligesom Thorshavn afdeling, og transmissio
nen var som et samlende midtpunkt for os 
alle. — Talernes række vekslede, og så gik 
lyset i salen ud, og de 30 tjenere kom ind 
med isen smukt illumineret. Det var et skønt 
øjeblik, og arrangementet høstede fortjent 
bifald. Flere taler, flere sange — og først 
kl. 22,20 kunne toastmasteren hæve bordet 
ved at give formanden de afsluttende be
mærkninger.

Jeg kan ikke undlade at fortælle, at samt
lige gamle formænd gennem tiderne havde 
glædet foreningen ved at komme til stede, 
ligesom hele den første bestyrelse fra for 25 
år siden med et par enkelte undtagelser var 
kommet.

Kaffen blev indtaget i de forskellige salo
ner rundt omkring salen. Her gik snakken 
livligt. Det var morsomt at hilse på gamle 
venner fra nær og fjern. Der var ikke færre 
end 7 nationer repræsenteret ved denne store 
højtidsfest, så det svirrede jo med flere sprog 
i lokalerne.

Et sted havde jubilæumsudvalget oprettet 
en speciel bod, kaldet „Den glade vimpel“. 
Ved denne stod en charmerende ung dame 
og solgte jubilæumsvimpler, askebægre, 
håndbøger, mærkater, emblemer og meget 
andet. Der var stor søgning ved boden.

Da kaffen var drukket, gik alle deltagere 
igen ind i festsalen, der imidlertid var blevet 
ryddet, og nu stod Frandsen-trioen på tribu
nen og underholdt os med forskellige popu
lære numre. Herefter spillede Børge Hilfreds 
orkester med Jørgen Nielsen ved flyglet op 
til dans, og så gik dansen. Der var noget for 
enhver smag, moderne og gammeldags.

Men nu skete der igen noget. Fanfaren lød, 
EDR’s formand gik op på tribunen og kaldte 
til ro. Man samledes i forventningsfuld stil
hed foran tribunen. Formanden kaldte Christ- 
mas Eskildsen og Helmer Fogedgaard op, og 
efter at han havde takket dem for deres store 
arbejde for EDR, udnævnte han dem til æres
medlemmer i foreningen og overrakte dem 
beviset herpå. Der var en hjertelig hyldest 
til disse to mennesker, der hver på sit felt 
havde gjort en stor indsats for foreningen. 
Formanden uddelte også hædersnåle til med
lemmerne af den første bestyrelse.

Musiken begyndte igen, og dansen gik. I 
en pause sang man en blændende sang, for
fattet af OZ6EP. Sangen gik på melodien 
„Katinka, Katinka“ og omtalte kortbølge
amatørens hustru og hendes genvordigheder. 
Den var med til igen at sætte stemningen i 
vejret. Man morede sig, dansede, sludrede 
med gamle venner og stiftede ny bekendt-
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En antennemast, en beam-elevator 
og en 2 m beam-antenne

Af Henrik Nielsen, OZ9R, og Jens Jørgen Jensen, OZ4U (Sluttet).

Selve konstruktionen fremgår af fotogra
fierne og tegningerne. Alle elementerne, også 
i T-matchen, er lavet af 6 mm messingrør, 
der er loddet fast i tværbommen, som er la
vet af 12 mm messingrør. Hele antenne
systemet er båret af et 4 meter langt 3/4“ 
elektrikerrør.

Antennesystemet fødes af et 300 ohm’s ka
bel til T-matchen i midterste etage, den øver
ste og nederste etage fødes ved to transmis
sionsledninger fra midterste etage, lednin
gerne, der er lavet af 2 mm kobbertråd, er 
krydset af hensyn til fasningen. Længden og 
afstande fremgår af skitserne, spacingen, 41 
cm, svarer til 0,2 x.

Endnu har systemet ikke været i drift så 
længe, at en rigtig vurdering kan foretages, 
men i forholdet til 6-element beamen viste 
det sig at have lidt større båndbredde, knap 
så skarp en stråle og ca. 8 db større gain 
målt lokalt. Når dertil kommer, at udstrå
lingsvinklen er gunstigere, kan der ikke være 
tvivl om, at gevinsten vil vise sig at være

anstrengelserne værd, og at det er den vej, 
man bør gå ved konstruktion af beam anten
ner til 2 meter.

Til slut et par bemærkninger om T-mat- 
ching. Ved ændringen fra 50 ohm til 300 ohm 
tilpasningen i antennesystemet var det ak
tuelt at finde ud af, hvilket transformations
forhold man kan opnå ved T-matching. Det 
viste sig ret håbløst at finde litteratur om 
emnet. Når man når det kritiske punkt og 
skal til at opgive længder og afstande, hen
vises der til ,,prøv dig frem“ metoder. Disse 
metoder er da også taget i anvendelse i den 
foreliggende konstruktion, og jeg afstår helt 
fra at give nogen forklaring på, at den ret 
lille forskydning på T-matchen giver en 
variaton paa 1:6, tilsyneladende. Som ind
stillingskriterium har været brugt en almin
delig „twin lamp“ SWR indikator, der i al 
sin enkelhed blev prøvet ved først at belaste 
linien med en 300 ohm ren ohmsk modstand, 
derefter åbnedes og konsluttedes linien, og i 
alle tilfælde var indiceringen efter loven og

skaber. Det var meningen, at man skulle 
slutte festen kl. 2 nat, men det var der slet 
ikke tale om, at deltagerne ville gå med til, 
og vi fortsatte så.

Som allerede omtalt havde EDR modtaget 
mange hilsener. Der var mange, mange tele
grammer. Der var fra

Haderslev afdeling ved OZ6SQ,
Radio OZ7C,
New Zealand ved OZ4PM,
Rud. Rapcke, DL1WA,
OZ2FR,
Lund Johansen, Populær Radio,
Aabenraa afdeling ved OZ9MG,
Old OZ7KA,
EDR Amager afdeling med et morsomt 

telegram,
Hadsund afdeling,
Finland ved formanden, 0H20H, og 

sekretæren OH2NQ,
Holten Kristensen,
James Steffensen, OZ2Q, medlem nr. 62, 
Randers afdeling ved OZ3WS,
OY1P, 5253 og 5557, Klakksvik,
Kolding afdeling ved OZ1AQ,
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Thorshavn afdeling, OY samlet til fest, 
Helsingør afdeling,
Ribe og Esbjerg adelinger, samlet til fest, 
OZ1OJ,
Struer afdeling ved OZ5KD,
Odense afdeling,

Union Schweizerischer Kurzwellen 
Amateure, Schweiz,

A. Magnussun, TF3AB.
Fra DARC kom ekspresbrev med en smuk 

adresse og en elegant vimpel i blå farve. 
Adressen var underskrevet R. Rapcke, Pre- 
sident DARC.

Hotel Nexø, Jytte, Karen og Kalle,
Viborg afdeling,
Old OZ3HA,
Aalborg afdeling.
Og så fortsatte festen. Man ville  ikke gå 

hjem, og klokken blev mange, inden OZ4H 
på jubilæumsudvalgets vegne kunne sige tak 
til deltagerne for den dejlige dag. Klokken 
blev 4, inden de sidste deltagere forlod fest
lokalerne. Og nu er EDR begyndt på de næste 
25 år. OZ4H.



1080-  / 0 8 0 .

profeterne, så den skulle være rigtig nok. 
Men prøv det selv ved eventuelle forsøg, for 
når frekvensen er 144 MHz, kan næsten alt 
ske. OZ4U.

Beamens fødede elementer med de dertil hørende transmissionsledninger.

En prins vil se sin radiopige.
Prins Talal Aziz af Saudi-Arabien, næstældste søn 

af kong Ibn Saud, er i aftes kommet med flyvema
skine til Sardinien. Prinsen, der er ivrig radio
amatør, har foretaget den 6400 kilometer lange rejse 
udelukkende for at hilse på en ung sardinisk pige, 
som han har stået i radioforbindelse med. Prins 
Talal Aziz er 27 år gammel, og hans radio-veninde, 
frøken Maria Marras fra Cagliari, er 24. I over et 
år har de udvekslet budskaber hver midnat. Maria 
vil ikke udtale sig nærmere om sin konversation 
med prinsen. Vi talte om alting og ingenting, erklæ
rer hun, men det er vel nok sødt af ham at komme 
hele den lange vej for at hilse på mig. (Inf. 20/8 52)
OZ-Festnummer.

Til jubilæumsfesten udkom et særligt festnummer, 
indeholdende sange og en mængde gamle billeder af 
historisk interesse. Bladet gjorde stor lykke blandt 
deltagerne i jubilæumsfesten, og for at medlemmer, 
der ikke var med til festen, kan erhverve et eksem
plar, er der trykt et mindre oplag, der kan købes hos kassereren, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, 
Nykøbing F. Prisen er kr. 1,25, incl. forsendelse.
Holland.

VERON vil nu udstede et certifikat ved navn 
PACC til amatører, der har haft forbindelse med 
mindst 100 forskellige hollandske amatører efter 
1946. QSL-kortene sendes tilVERON Traffic Bureau,77 Middenduinervveg, Santpoort. 

Holland.
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225 watt lavfrekvens med RL12P35.
Frit efter „RADIO AM AT ER“ ved OZ7EU.

I det jugoslaviske amatørblad RADIO
AMATER for oktober 1951 er der beskrevet 
en stor lf-forstærker eller modulator med 2 
stk. RL12P35 i udgangen. Da disse rør som be
kendt findes i et ret stort antal blandt danske 
amatører, har vi ment, at opstillingen har en 
vis interesse herhjemme også.

Diagrammet taler for sig selv. Der er et ind-

Opstillingen skal iflg. bladet kunne afgive 
ikke mindre end 225 watt lf. Så har man brug 
for så stor lf-effekt til et eller andet formål, 
kan man sikkert ikke komme billigere til den 
end på den her viste måde.

gangsrør med EF6, her vil det vel være for
målstjenligt at anvende EF40, der er mere 
antimikrofonisk, derefter følger en dobbelt- 
triode af den amerikanske type 6SL7, her kan 
anvendes ECC40 uden ændring af komponent
værdier. 2. halvdel af dette rør tjener som 
indgang for pick-up el. lign. Anoderne er kob
let parallelt, så der kan mixes med mikrofon
indgangen. 3. rør er et 6L6, her kan ligeledes 
uden at ændre værdier anvendes 807 el. 4654. 
Det er driverrør for udgangen, der som før 
nævnt består af 2 stk. 12P35. De kører ikke 
som pentoder, men som trioder med stor for
stærkning i klasse B. Styregitter og skærm
gitter er koblet sammen (som i PL38 modula- 
toren), katoderne går lige på nul, og der er 
ingen fast gitterforspænding af nogen art.

Strømforsyningen består af 2 ensretterrør, 
et stk. DCG 4/1000, der leverer spænding til 
udgangsrørene, og et stk. 5U4 (el. AZ4), der 
giver spænding til forrørene. Der er kun een 
nettransformator, og man vil bemærke et 
relæ, der sikrer, at kviksølvensretterrøret 
først får anodespænding lidt efter, at der er 
tændt, nemlig når forrørenes anodestrøm hår
trukket relæet. Anodestrommen til udgangen 
er kun med enkeltensretning, men de for
holdsvis store blokke sikrer en tilstrækkelig 
filtrering.

Data for de forskellige transformatorer er 
også angivet, og vi anfører dem her:
Nettraf o.  Jerntværsnit 18 cm2. 220 volt primær 
550 vindinger 1 mm ø.
Sekundær: 2X380 v. 2x950 vind. 0,25 mm ø.

— : 1000 volt. 2500 vind. 0,35 mm ø.
— : 2,5 volt. 6,5 vind. 2 mm ø.
— : 5 volt. 13 vind. 1,2 mm ø.
— : 2X6,3 volt. 2x16 vind. 1,2 mm ø.

Ud gang straf o.  Jerntværsnit 18 cm2.
Primær 7000 ohms impedans. 2x1250 vind. 
0,35 mm ø.
Sekundær må vikles efter behov.
Drivertrafo.  Jerntværsnit 8 cm2.
Primær 2500 vind. 0,25 mm ø.
Sekundær 3000 vind. 0,15 mm ø. Udtag på 
midten.
Filterspole. Jerntværsnit 8 cm2. 160 ohm. 
0,35 mm tråd.
Relæ.  125 ohm. 0,2 mm tråd.
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Nye rør
Ved Aage Hansen, OZ2SV.

Der foreligger nu en rørserie specielt beregnet for AM/FM modtagere.
EABC80 (UABC80) indeholder 3 dioder 

og en triode. Den ene diode har særskilt ka
tode. Røret kan anvendes som FM detektor, 
AM detektor og LF-forstærker. Triodesyste- 
met svarer ret nøje til EBC41. Det tilsvarende

EABC80 ( U A B C 8 0 )  Fig.1

amerikanske rør hedder 6T8. Data for trioden 
er følgende: Ef = 6,3 V. If = 0,45 A. EA = 
250 V. RA = 220 kOhm. RK = 1,5 kOhm, Rg 
= 1 MOhm. la — 0,7 mA. S = 1,2 mA A/V. 
Spændingsforstærkning = 48 X. Sokkelfor
bindelser fremgår af fig. 1. Røret har Noval- 
sokkel.

EC92 (UC92) er en stejl triode i miniature- 
udførelse. Røret svarer til „et halvt“ ECC81 
og kan anvendes som additiv blander eller 
som „grounded-grid“ forstærker. Data er føl
gende: Ef = 6,3 V. If = 0,15 A. Ea = 170 V 
(250 V). Eg = _iv (—2V). la == 8,5 mA 
(10 mA). S = 5,5 mA/V (5 mA/V). Støj
modstand = 0,5 kOhm. Indgangsmodstand 
ved 100 MHz — 6,5 kOhm.

ECH81 (UCH81) er en triode-heptode i No
val-udførelse. Da triadegitter og G3 i hep- 
toden er adskilt (i modsætning til ECH41 og 
ECH42), har røret lige så store anvendelses
muligheder som ECH21. Heptodedelen kan 
anvendes som HF eller MF forstærker eller 
som blandingsrør. Trioden kan anvendes som 
Oscillator, støjsvag blander eller som LF for
stærker.

EF85 (UF85) er en højstejl Expo-pentode 
i Noval-udførelse, der kan anvendes som 
bredbåndsforstærker, MF, HF og VHF for
stærker. For at kunne nedsætte katodeselv
induktionen har katoden to udføringer.

EZ80 er et indirekte opvarmet ensretterrør 
for dobbelt ensretning (Noval udførelse). Iso
lationen mellem katode og glødetråd tillader, 
at røret får glødestrøm fra samme transfor
matorvikling som de øvrige rør i modtageren. 
Ved 2x350 V AC kan røret afgive 90 mA DC. 
Maximal spænding mellem glødetråd og ka
tode er 500 V.

Nyt „magisk øje“.
EM85 er et magisk øje i Noval-udførelse 

(fremstillet af Lorenz A. G.). Det adskiller sig 
væsentligt fra de hidtil kendte typer. Glas
kolbens længde er 60 mm og diameteren er 
21 mm. Den fluorescerende skærm står på 
højkant i røret således, at dette skal betragtes 
fra siden. Derved opnås en stor fluorescens
skærm trods rørets små dimensioner. Foruden 
selve indikatordelen indeholder røret også en 
triode. Dennes anode skal normalt forbindes 
med indikatorens styreelektrode (st. på dia
gram), men trioden kan dog også anvendes 
særskilt. De to rørsystemer har dog fælles katode.

Røret udmærker sig ved stor følsomhed og 
stor kantskarphed.

Fig. 2 viser normal tilslutning af røret. Ved 
at variere Vg fra 0 til - 18 volt ændres 
skyggevinklen fra 100° til 0°. Ved en anode-

spænding på 100 volt behøver Vg kun ændre 
sig fra 0 til - 6 volt for at få samme ændring 
af skyggevinklen. Ved 250 V anodespænding 
vil skyggevinklen ændres fra 110° til 0°, når 
spændingen på styreelektroden ændrer sig fra 
+ 5 til + 160 volt. (Styreelektrode og triode-

anode adskilt). Ved 100 V anodespænding op
nås samme ændring, når styrespændingen 
varierer mellem + 5 og + 60 volt.

For særskilt triode er data: Va == 100 V, 
Vg = - 5,8 V, la = 1 mA, S = 0,6 mA/V, 
Ri = 22,2 kOhm.

Sokkelforbindelserne ses på fig. 3.
Nærmere beskrivelse af EM85 findes i 

„Radio Mentor“ august 1952, side 356—360. 
2SV.
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Anodekredse i udgangstrin - igen
Af ingeniør S. Gregersen, Skamlebæk Radio.

Ingeniør Gregersens foregående artikler har 
vakt interesse, det kan høres pa 80 meter bån
det, og som foreløbig slutning på dette emne, 
har vi faet forfatteren til at foretage bereg
ninger over anodekredse til de almindeligst 
anvendte udgangsrør. Mange amatorer er kede 
af at begynde udregningen af disse kredse, så pse — her er de på tryk! TR.

I det følgende skal gives nogle anvisninger 
på, hvorledes anodekredsene kan laves til 
nogle af de almindeligste amatørrør. Det er 
imidlertid meget vanskeligt at give en detail
leret opskrift på, hvordan en anodekreds til 
et bestemt rør skal laves, når man f. eks. ikke 
ved, hvilke spændingskilder og hvilken anten
ne, der helst skal bruges. Det er valgt at op
give komponenter, der svarer til rørenes mak
simale data, for at have nogle konkrete stør-

Fig. 1.  Ustabiliseret trin.
relser at holde sig til, og ud fra disse data er 
der lavet komponent værdier til de viste trin. 
Der er selvfølgelig intet i vejen, for at rørene 
kan arbejde ved andre (lavere) spændinger, 
end de maksimale; man skal blot være op
mærksom på, at når man ændrer een spæn
ding, kan det i nogle tilfælde også være nød
vendigt at ændre andre spændinger for at få 
røret til at arbejde rigtigt. De komponent
værdier, der her opgives, skal ikke bruges, 
som om det var de endelige rigtige værdier, 
de skal derimod kun danne et grundlag for 
videre eksperimenteren, sådan at man er fri 
for at starte med helt forkerte værdier.

I de viste fem tabeller er angivet størrelse 
af kredskondensator C1 i pF og L1 i μH, og 
desuden er der opgivet vindingsantal for L1, 
når den vikles på en form med de opgivne 
dimensioner. Spoleformen: Tage Schouboe nr. 
6128 er en frekventitform med en diameter:

D=65 mm og en stigning: S=3,3 mm (d. s. v. 
at afstanden fra midte til midte af to nabo
vindinger er 3,33 mm), formen har plads til 
ca. 27 vindinger. Spoleformen TS nr. 6121 er 
en frekventitform med målene: D=36 mm og 
stigning: S=2,5 mm; på denne plads til ca. 
7 vindinger.

Den opgivne kapacitet C1 er kredsens total
kapacitet, hvorfra skal trækkes rørets (røre
nes) udgangskapacitet og ledningskapacitet. 
Da disse kapaciteter let bliver 10—25 pF, alt 
efter hvilket rør og hvilken opbygning, der 
benyttes, kan det ses, at der i flere tilfælde 
ikke er nogen afstemningskapacitet tilbage 
ved 28 MHz. I sådanne tilfælde må man be
nytte så lille en afstemningskondensator som 
mulig, og derefter reducere selvinduktionen 
til der fås afstemning, og husk, at det er meget 
vigtigt, at der virkelig fås afstemning. Ved 
at gøre spolen mindre end opgivet i tabellen, 
vil Q blive større end 12, hvilket resulterer
i, at kredstabene stiger lidt, men til gengæld 
fås en bedre filtervirkning i anodekredsen, og 
dykket i anodestrømmen bliver lidt mere ud
præget, og det kan ofte være tiltrængt, når 
der arbejdes med pentoder eller tetroder.

Spole- og kondensatorstørrelser i tabellen 
kan anvendes både ved telegrafi og telefoni 
(anode-, skærm- eller styregitter-modula- 
tion). Dog må det bemærkes, at der er spe
cielle tabeller for LS 50 og RS 391, når de 
arbejder med anodemodulation,  og det skyl
des, at anodebelastningen for LS50 skal være 
noget lavere end de øvrige tyske rør, og 
anodebelastningen for RS391 skal være noget 
højere. Ved andre modulationsarter er vær
dier for kredsløb til LS50 og RS391 samlet 
i tabel 3 tillige med RL12P35 og RS337. 
Anodebelastningen for disse rør er ikke helt 
ens indbyrdes, og heller ikke ved forskellige
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modulationsarter, men forskellen er så ringe, 
at det ikke har nogen større betydning. Ved 
at benytte de opgivne værdier for L1 og C1 
bliver Q for den belastede anodekreds fra ca. 
12 til ca. 20, alt efter hvilket rør og modula
tionsart, det drejer sig om.

Rørene 813 og 807 (1625) har så stor anode
gitter kapacitet (ca. 0,25 pF), at det sikkert 
er nødvendigt at anvende neutrodynstabilise- 
ring ved alle amatørfrekvenser for at få trin
net til at arbejde stabilt. Selv om disse rør 
kan køre uden stabilisering ved 3,5 MHz, når 
de er fuldt belastede, må det dog anbefales 
at anvende stabilisering. De her omtalte tyske 
rør vil sikkert kun kræve stabilisering ved de 
højeste anodefrekvenser (28 MHz og opefter). 
Neutrodynkondensatorerne skal have ganske 
lille kapacitet, og de laves i almindelighed af 
et par stykker stiv ledning, som anbringes i 
passende afstand fra hinanden og indstilles 
til den rigtige kapacitet på en af de sædvan
lige måder for neutrodynstabilisering. Hvis 
der arbejdes med et modtakttrin (push-pull),

er stabiliseringen ikke særlig vanskelig at 
foretage, idet neutrodynkondensatorerne be
står af et par stykker tråd, som går fra gitte
ret i det ene rør hen til en afstand af 10—20 
mm fra glaskolben af det andet rør ud for anoden.

Da de her omtalte rør giver meget stor for
stærkning, vil der være stor tilbøjelighed til 
selvsving og parasitsvingninger, hvis der ikke 
træffes særlige foranstaltninger til undgåelse 
af disse. Det vigtigste er at erindre, at git
ter- og anodekredsløb skal være godt afskær
mede fra hinanden, og desuden skal alle led
ninger, der fører højfrekvens, være så korte 
som muligt. For at bremse evntl. VHF- 
parasitsving, vil det være en fordel at ind
sætte modstande direkte i gitter- og anode
ledning. Modstandene skal være induktions
fri (kulmodstande) 1 W ca. 50 ohm, og 
de skal parallelforbindes med en spole, som 
vikles direkte på modstanden, og som har 2—3 
vindinger af 1—2 mm tråd. Det kan muligvis 
også være gavnligt at indsætte en tilsvaren
de parasitmodstand i skærmgitterledningen 
umiddelbart ved røret. Der må sikkert også 
indsættes modstande på 1—10 kΩ i skærm
gitrene for at undgå overbelastning.
Antennetilslutning.

Der skal kun her vises et par måder for 
antennetilkobling, nemlig når fødeledningen 
er enten ca. 70 ohm eller ca. 600 ohm. Når der 
benyttes 70 Ω fødeledning, vil det sikkert være 
mest praktisk at koble til anodespolen med en 
serieafstemt kreds som vist fig. 4. Spolen L2 
(eller en del af den) kan med fordel anbringes 
sådan i forhold til anodespolen, at koblings
graden er let at ændre. I tabel 6 findes stør
relser af L2 og C2 ved Q=10. Vindingstal for 
spolen er opgivet for spoleform TS nr. 6128, 
det er kun gjort for at angive den mekaniske

Tabel 1. Kredsstørrelser for 807 (1625)

Kr
ed

slo
b 

eft
er 

fig
.

C1 pF L1 UH L1i vdg Spoleform for L1

Fre
kv

en
s

MH
z

1 215 9 13 TS nr. 6128 3,5
2 54 36 41 D = 65 mm S —3,3 mm 3,5
3 108 18 22 TS nr. 6128 3.5
1 108 4,5 8 TS nr. 6128 7
2 27 18 22 TS nr. 6128 7
3 54 9 13 TS nr. 6128 7
1 54 2,25 8 TS nr. 6121 14
2 13,5 9 13 TS nr. 6128 14
3 27 4,5 8 TS nr. 6128 14
1 27 1,13 5 TS nr. 6121 28
2 6,3 4,5 8 TS nr. 6128 28
3 13,5 2,25 8 TS nr. 6128 28

Tabel 2. Kredsstørrelser for 813.

Kr
eds

løb
 

eft
er 

fig
.

Cl pF L1 UH L1 vdg Spoleform for L1

Fre
kve

ns
MH

z

1 100 20 24 TS nr. 6128 3,5
2 25 80 35 D = 100mmS=2,85mm 3,5
3 50 40 46 D —65 mm S=3,3 mm 3,5
1 50 10 14 TS nr. 6128 7
2 12,5 40 46 D=:65 mm S=3,3 mm 7
3 25 20 24 TS nr. 6128 7
1 25 5 9 TS nr. 6128 14
2 6,3 20 24 TS nr. 6128 14
3 12,5 10 14 TS nr. 6128 14
1 12.5 2.5 8 TS nr. 6121 28
2 3,2 10 14 TS nr. 6128 28
3 6,3 5 9 TS nr. 6128 28
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Tabel 3. Kredsstørrelser for
LS50
RS39I
RL12P35
RS337 (RS287)

Spoleform for L1

l
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

140
35
70
70
17.5 
35 
35

8.7
17.5
17.5 
4,4
8.7

14
56
28

7
28
14
3.5 

14
7
1,75
7
3.5

18
29
33
11
33
18
11
18
11
7

11
11

TS nr. 6128 3,5
D = 100mm S 3,45mm 3.5 
D 65 mm S— 3,3 mm 3,5 TS nr. 6128 7
D —65 mm S = 3,3 mm 7 
TS nr. 6128 7
TS nr. 6121 14
TS nr. 6128 14
TS nr. 6128 14
TS nr. 6121 28
TS nr. 6128 28
TS nr. 6121 28

størrelse, idet det sikkert vil være mest 
praktisk at vikle en del af L-2 på en sådan 
måde, at det bliver mekanisk let at arrangere 
en variabel kobling. Hvis der benyttes balan
ceret fødeledning, skal C2 deles til en kon
densator i hver gren af hensyn til balancen. 
Hver af disse kondensatorer skal være 2 
gange værdien i tabel 6.

Tabel 6. Data for L2
f. MHz Ca pF La „H La udg Spoleform for La

3.5
7

14
28

68
34
17
8,5

32
16
8
4

36
20
12
8

D —63 mm, S=3,3 mm 
TS nr. 6128 
TS nr. 6128 
TS nr. 6128

Fig.  5. Tilkobling med parallelafstemt kreds.

f. MHz Ca pF 52iC
l

>-3
i

La udg Spoleform for La
3.5 740 2,8 90 TS nr. 6121
7 370 1,4 6 TS nr. 6121

14 185 0,7 4 TS nr. 6121
28 92,5 0,35 2 TS nr. 6121

Benyttes 600 u fødeledning, som vist fig. 5, 
fås de mest praktiske størrelser af L2 og C2 
ved at anvende parallelafstemning. Værdier
ne af L2 og C2 kan findes i tabel 7 for Q —10.

Hvis der er stående bølger på fødelednin- 
gen, sådan at fødeenden ikke er ohmsk og af
viger fra 600 Ω (eller 70 Ω), kan man godt 
afstemme med C2, når blot den er stor (eller 
lille) nok til at dække det nødvendige område.

Afstemning af et trin med to induktivt kob
lede kredse, som vist fig. 4 og 5 kan med held 
foretages således. Spolerne L1 og L2 kobles 
så løst som muligt, hvorefter C1 stemmes til 
resonnans efter dyk i anodestrøm (pas på 
skærmgitteret!) Derefter tilkobles L2, indtil 
der netop går strøm i fødeledningen, og C2 
stemmes til maksimum strøm. Herved stiger 
antennestrøm og anodestrøm. For at undgå 
indvirkning på selve anodekredsen, kobles 
igen løsere, C2 stemmes efter. Afstemningen 
af C2 er rigtig, når indstillingen af C1 ved 
belastning svarer praktisk talt til indstillingen 
ved meget løs kobling.

Når begge kredse er i resonnans, gøres kob
lingen fastere, til andestrømmen er normal.

Tabel 4. Kredsstørrelser for LS50 anodemoduleret. Tabel 5. Kredsstorrelser for RS391 anodemoduleret.

Kr
ed

slø
b 

eft
er 

fig
.

C, pF L, μH L1 vdg

1 170 12 16
2 42.5 48 27
3 85 24 28
1 85 6 10
2 21,3 24 28
3 42,5 12 16
1 42,5 3 10
2 10,7 12 16
3 21,3 6 10
1 21,3 1,5 6
2 5,3 6 10
3 10.7 3 10

Spoleform for Li

TS nr. 6128 
D 100 mm S 
TS nr. 6128 
TS nr. 6128 
TS nr. 6128 
TS nr. 6128 
TS nr. 6121 
TS nr. 6121 
TS nr. 6128 
TS nr. 6121 
TS nr. 6128 
TS nr. 6121

3,7 mm

Fre
kv

en
s

MH
z

Kr
ed

sié
b 

eft
er 

fig
.

c. pF L, U H Li vdg

3,5 1 64 32 36
3,5 2 16 128 39
3,5 3 32 64 31
7 1 32 16 20

7 2 8 64 31
7 3 16 32 36

14 i 16 8 12
14 2 4 32 36
14 3 8 16 20
28 1 8 4 8
28 2 2 16 20

28 3 4 8 12

Spoleform for Li

D = 65 mm S- 
D 120 mm S 
D= 100 mm S 
TS nr. 6128 D 100 mm S 
D 65 mm S- 
TS r:r. 6128 D = 65 mm S 
TS nr. 6128 
TS nr. 6128 TS nr. 6128 
TS nr. 6128

~3.3 mm 3.5 
=3,1 mm 3.5 
=3.2 mm 3,5 7
= 3.2 mm 7 
3,3 mm 7
3.3 mm

14
14
14
28
28
28
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En 100 pCt. sikker antennefeeder tilkobling
Af  OZ4KT.

Det rent mekaniske problem ved at hæfte 
en feeder i kabelform til antennen er en ting, 
der volder mange besvær, men nedenstående 
løsning har følgende fordele:

I forbindelse med Københavns kommunes fortsæt
telses kursus er der arrangeret et teknisk kursus 
for medlemmer af EDR’s københavnske afdeling.

Kursus begynder onsdag den 1. oktober og koster 
10 kr. for hele kursus’et. Undervisningsaftener man
dag og onsdag, og kursus varer 6 mdr.

Undervisningen finder sted på Grundtvigsskolen, 
og tilmeldelse må aldeles omgående  inden torsdag 
den 18. sept. finde sted.Der indsendes 10 kr. og en skriftlig tilmeldelse 
til OZ3U, Kai Nielsen, Løjtegaardsvej 8, Kastrup.

Og husk, sidste frist  er 18. september!

1. Kan bruges til alle kabler, såvel coax som 
twin-lead op til ca. 15 mm i diameter.

2. Er upåvirkelig af vind og vejr.
3. Er nem at lave samtidig med et kommer

cielt udseende.
4. Giver en meget sikker kontakt mellem 

feeder og antenne.
5. Er mekanisk solid, både hvad angår an

tennens træk, såvel som den hindrer kab
let i at knække (viste led har været brugt 
på en antenne i ca. 3½  år og viste sig ved 
en undersøgelse for nylig at være så god 
som ved opsætningen).

Koblingsleddet består af 2 stand-offs 
(TS 4244), i hvilke der midt imellem fast
spændingsskruerne er slebet 2  halvcirkel
formede huller, der tilsammen danner ind
førsel for kablet. (Se fig.)

Gennem øverste hul i isolatoren er der så 
sat en 5/3 2  skrue med loddeøsken v, hvori 
kablet er loddet fast. Skruen er spændt med 
en spændskive og møttriken m. En massiv 
messingaksel s (ca. 60X6 mm) skrues, efter

at der er skåret gevind i den ene ende på v. 
hvorefter der loddes kanten rundt. Før de to 
halvdele samles, kan man som en ekstra sik
kerhed mod vejret fylde halvt o d  med smeltet

ningen, lige fra alle sider. På tegningen er 
vist det ydre af et tykkere stykke kabel sat 
uden om selve feederen på et ca. 25 cm langt 
stykke. Det hindrer feederen i at bøje skarpt 
i punktet h.

Til twin-lead sliber man blot et aflangt 
hul (efter typen), og beskyttelsesstykket an
tager da samme form som feederen ved sam
menspændingen. NB. Man må naturligvis 
tage hensyn til stykket k under tilpasning af 
kablet! Fig. 2 viser snit gennem planet X—X, 
og konstruktionen skulle således ikke volde 
noget besvær.
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voks (se fig.) Når de to halvdele 
samles, holdes feederen urokkelig 
fast af den ret brede kant i isolato
rerne, og trykket kommer, hvis man 
da har gjort sig lidt umage med slib-



En ny Elbug - et nyt system
Af Erik B. Madsen, OZ8EM.

I de seneste år er der fremkommet mangfol
dige Elbug-konstruktioner, alle med det for
mål at lette operatørens bestræbelser for at 
opnå perfekt morse. De bedste af disse kon
struktioner sikrer rigtig prik- og streglængde 
og en vis minimumslængde af mellemrum
mene. Den her beskrevne Elbug yder desuden 
udstrakt garanti for korrekte mellemrum, 
taget i videste betydning, som mellemrum 
mellem tegn, bogstaver og ord! En vis skepsis 
vil ikke blive taget ilde op. Tanken om en så
dan Elbug blev første gang mødt med: „Non
sens, en Elbug kan da ikke vide, hvornår et 
ord er færdigt!" Men----------------

Fig. 1.
Kontaktsti l l ingerne svarer t i l ,  at  nøglen er i  ro.

V1 og V2 (fig. 1) fungerer som en modifi
ceret Abraham-Bloch multivibrator, idet til
bagekoblingen i V2 foregår over skærmgitte
ret. Output tages ved elektronkobling fra V2’s 
anode gennem en kondensator. Herved opnås 
et passende kraftigt output, og belastnings
variationer får ingen indflydelse på multi- 
vibratorens frekvens.

2a

Fig. 2.

Idet spændingen over V2 anodemodstand 
har et udseende som vist på fig. 2a, vil strøm
men gennem kondensatoren få et forløb som 
skitseret på 2b, altså korte strømstød med 
vekslende retning. Sendes disse strømstød 
gennem spolen på et polariseret telegrafrelæ,

vil hvert af dem bevirke en omlægning af 
kontakten, så der frembringes en serie prik
ker. Det vil være praktisk at skelne mellem 
start- og stopimpulser.

Der er i konstruktionen anvendt et polari
seret telegrafrelæ med to viklinger, der i 
diagrammet er betegnet med SP1 og SP2, re
læets kontakt er d—e. Vi betragter foreløbig 
kun den ene spole, SP1. Når sideswiperen står 
i midterstilling, vil spolen være kortsluttet, 
idet kontakterne a, b og d er sluttede. Lægges 
sideswiperen til een af siderne, vil enten a 
eller b brydes, den førstkommende startim
puls løber gennem SP1, og relætungen lægges 
over mod e; d brydes, så den følgende stop
impuls, uafhængig af sideswiperens stilling, 
vil lægge relætungen tilbage. Vi får således 
frembragt en prik, og processen vil gentages, 
så længe sideswiperen er lagt over. Lægges 
sideswiperen til stregsiden, afbrydes kontak
ten b, medens c sluttes, og kondensatoren C 
oplades. Når relætungen lægges over mod e, 
vil der derfor gennem SP2 gå en strøm, der, 
idet C aflades, vil aftage, og ved passende valg 
af RC-leddets tidskonstant vil strømmen 
kompensere for den førstkommende stopim
puls, hvorimod den næste, der kommer tre 
prikker efter tegnstart, vil få overtaget og 
lægge relætungen tilbage. Resultatet er en 
korrekt streg.

Lad os tænke os, at impuls 2 i fig. 2b har 
afsluttet et tegn, næste tegn kan først påbe
gyndes ved impuls 3, og mellemrummet bliver 
lig een prik, d. v. s. korrekt tegnmellemrum. 
Benyttes denne mulighed ikke, må man vente 
til impuls 5, og mellemrummet bliver lig 3 
prikker, korrekt bogstavmellemrum. Benyttes 
heller ikke denne mulighed for tegnstart, må 
man vente til impuls 7 og får et mellemrum 
på 5 prikker, korrekt ordmellemrum. Elbug
gen er kort sagt kun i stand til at frembringe 
mellemrum svarende til et ulige antal prik
længder. (Tilhængere af 7-priks ordmellem
rum vil altså også kunne få deres ønsker op
fyldt). Det er værd at bemærke, at sideswi
peren kun bestemmer o m et tegn skal påbe
gyndes — og arten af tegnet, mens multivi- 
bratoren bestemmer tidspunktet for tegnkon
taktens omlægning — analogt med den per
forerede papirstrimmel og vuggen ved trans
mitteren.Multivibratorens frekvens og derved speed 
varieres ved hjælp af potmetrene P1 og P2
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der er logaritmiske og forbundet, så deres 
største modstandsvariation fås, når der er ind
skudt mest modstand. Herved opnås en mere 
lineær speedskala end den, man får ved at 
bruge lineære potmetre. De to potentiometre 
kan uden videre ganges. Ganske vist er de 
sjældent helt ons, men af liensyn til tegnfor
vrængning i nøglefilter, nøglerelæ etc., må 
man alligevel normalt trimme multivrbrato- 
ren vod at lægge en modstand parallelt med 
et af potmetrene eller ændre een af serie
modstandene.

Pa er mage til P1 og P2, og alle tre potmetre 
kan udmærket ganges. Varierer man ved en 
bestemt speed P.t, vil man se, at der frembrin
ges pr ikker i stedet for streger, når modstan
den er under en vis værdi; er den større end 
en vis anden kritisk værdi, bliver streglæng
den 5 prikker i stedet for 3, men mellem de to 
modstandsværdier, der har et forhold på 1:3, 
vil streglængden være korrekt. Dette betyder, 
at man kan erstatte P:$ med en passende, fast 
modstand (0,5 MOhm), hvis man vil nøjes 
mod en speedvariation på 1:3. Da der kræves 
en vis sikkerhedsmargin, bliver forholdet i 
praksis lidt mindre, f. eks. 60 160 bogstaver
pr. minut. En simpel måde at måle speed på 
er forøvrigt at tælle, hvor mange streger ftl- 
buggen laver i 5 sekunder. Dette tal ganget 
med 5 angiver speed i bogst. pr. min. (Ved 
højero speeds gør man klogt i at tælle stre
gerne i grupper på f. eks. 4).

Fig. 3.

Et eksempel på konstruktion af den usæd
vanlige- sideswiper, der anvendes, er vist på 
fig. 3. Grundelementerne er kontakter og re
lætunge fra et udrangeret telegraf relæ. Kela- 
tungen er forsynet med et håndtag af tre styk
ker 1 mm pertinax, der er limet sammen. Alt 
for fantasifulde udformninger af dette hånd
tag må frarådes. Det er et ikke ubetydeligt ar
bejde, der- kræves, i hvert fald ved højere 
speeds, for at manipulere sideswiperen, hvis 
håndtaget laves for tungt, ligesom faren for 
egensvingninger forøges. Sideswiperen er 
monteret på en 5 mm pertinaxplade sammen 
med El buggens øvrige komponenter.

Det polariserede relæ er et telegrafrelæ af 
Siemens fabrikat, type 43a, med følgende data: SI‘I: I!»4 Ohm, 5000 vindinger 
3300 Ohm, 12000 vindinger. Det er vigtigt, at 
Sl‘2 vendes rigtigt, nemlig sådan at strømmen 
gennem den holder re'lætungen mod kontak
ten e. Sammenha-ngen mellem strømretning 
og rela-tungens påvirkning fremgår af fig. 4.

Fig. 4.
Sammenhæng mellem strømretning og relætungen:;

bevægelse.

1 V : 2x77Ω .  2 ....... 2' :  2X 1650Ω .

Bruger man et relæ med flere kontaktsæt, 
vil et af disse kunne anvendes til nøglmg. 
Normalt er et telegraf reko dog kun forsynet 
med een skiftekontakt, og et almindeligt relæ 
kan så forbindes som vist på diagrammet.

Multivibratorens justering kan som angivet 
af OZ7BR, kontrolleres ved hjælp af et ohm
meter, der sluttes til terminalerne f g. Er 
trimningen i orden, skal instrumentet, når 
nøglen laver prikker, vise 50 pct. af fuldt ud
slag (målt på jævnstrømsskalaen) og ved 
streger 2/3 af fuldt udslag.

Nøglens anodestrømsforbrug er yderst mo
derat, 10 15 mA, men spændingen bør alli
gevel være ret stabil, da opladningen af C 
ellers kan influere på multivibratoren; er 
dette tilfældet, må V1’s anodespænding og 
V2's skærmgitterspiending afkobles, evt. sta
biliseres.

Der stilles ikke store krav til rørbestyknin
gen. V1 og V3 kan være en dobbelttriode, f. 
eks. ECC 40, blot skal isolationen mellem V3’s 
katode og glødetråd kunne tåle gitterforspæn- 
diugen. Pentoden bør va re al sharp cut-off 
typen, f. eks. EF 36, mens exporør er mindre 
egnede.

Til slut lidt om brugen af nøglen. Det er 
svært. Overgangen fra almindelig Elbug til 
denne må nærmest sidestilles med overgangen 
fra Vibroplex til den alm. Elbug. Man skulle
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Den mest ensomme amatør i verden
Af Byron Goodman, W1DX.

Oversat af OZ2NU.
Fra „Q.S.T.", juli 1950.

(Jeg venter ikke,  at  der er nogen, der vil  
tro det.  Jeg har vanskeligt  ved at tro det selv.  
Men jeg føler,  at  det skal r.krives ned, om ikke  
for andet,  så for at bevare det) .

Det var en god sammenkost, selv om regnen må 
have gjort tilslutningen mindre.

Ved DX-mødet omtalte jeg, hvorledes vi i ARRLs 
hovedkvarter ofte glædede over tillidsfuldheden 
hos fremmede hams, som er tvunget til at arbejde 
„under cover", og hvorledes disse operatører i 
„mørkelagte" lande i sandhed har en vanskelig tid. 
Det viste sig ofte at være nogle af de mest interes
sante strejflys over arbejdet i hovedkvarteret, og 
jeg har talt om det masser af gange uden at nævne 
calls, naturligvis.

Banketten sluttede tidligt, og jeg fandt, at det 
ville være passende at krybe til køjs.

Men netop som jeg kom op på mit værelse, ringe
de telefonen, og en stemme i den anden ende 
spurgte, om han måtte komme op og snakke DX.

Well, ligegyldig hvor træt du er, lad ikke noget 
som dette gå fra dig, så jeg sagde til ham, „natur
ligvis, kom bare op“.

Jeg anslog min gæst til at være i 50erne, men 
man ved jo aldrig. Han fortalte mig sit call, 
hvilket ikke fik nogen klokker til at ringe for mig, 
og sit navn.

Han tog sig en drink med soda og sagde så: „Yeh, 
jeg har haft flere DX’er end nogen anden i verden“.

Oh, broder tænkte jeg. En pralhans. Jeg kendte 
W1FH og nogle få af de andre, og denne fætter her 
var ingen af dem.

„Jeg kan ikke rigtig følge dig, Mike“, sagde jeg. 
„W1FH har de fleste bekræftede, og der er nogle få

tro, at det var meget generende, at tegnet ikke 
altid starter straks, man rører sideswiperen, 
men det lægger man kun mærke til i begyn
delsen. Interessant er det, at man prompte 
bliver gjort opmærksom på sine udskejelser 
med hensyn til anvendelse af lidt for store 
mellemrum, f. eks. før e, eller hvad man nu er 
forfalden til. Jo flere uvaner man har erhver
vet sig, desto vanskeligere er det naturligvis 
at vænne sig til nøglen, men har man først 
fået sine sjusketilbøjeligheder undertrykt, 
kan man glæde sig over en skrift, der ikke 
står tilbage for en veltrimmet transmitters.

OZ8EM.

", juli 1950.

andre lige i halen på ham. Hvor mange har du 
fået?"

„Hvis du mener lande", sagde han, „så har jeg 
ikke haft et eneste. Jeg taler om virkelige  DX’er. 
Jeg må fortælle det til nogen, ellers får jeg et sam
menbrud. Jeg tror, jeg kan tale til dig, fordi jeg 
ved, du ikke vil svigte tilliden."

„Oh, du kan stole på mig,“ sagde jeg. „Hvad 
kalder du for virkelig  DX’er?“

Han nippede til sin drink, og så lige på mig. Han 
så ikke ud til at være tosset. Hans øjne var klare 
og rolige, og han hørte ikke til den nervøse type. 
„Planeter“, sagde han stille. „Jeg har haft forbin
delse med fire af dem".

Min første indskydelse var at spøge med det, og 
spørge om han havde fået QSL, men så tænkte jeg 
nærmere over det. „Hvad får dig til at tænke, at 
jeg vil tro det, endsige betragte det som en spøg?“, 
spurgte jeg.

„Se, det er tidligt", svarede han, „kom med ud 
til min shack, og jeg vil vise dig noget. Toget mod 
øst går kl. 9, og jeg vil bringe dig tilbage inden mid
nat, så du vil stadig kunne få din skønhedssøvn."

Jeg er en hund efter nye oplevelser, og tog med. 
Han gav mig visse oplysninger, medens jeg vogtede 
hans Buicks projektører, der førte os ud gennem 
byen ud på en „highway".

„Jeg blev interesseret i 5 meter, da andre amatø
rer havde mas med at få en CL4 til at gå på 20 m“, 
sagde han. „Det er meget længe siden, og jeg havde 
ikke haft min licens ret længe. Der var ikke en 
sjæl heromkring på 5, men jeg vidste ikke nok til 
at kunne afgøre, om der ikke var en bunke af dem 
ude over landet. I alle tilfælde rapporterede QST 
om aktivitet".

„Det var før min tid“, forklarede jeg, „blamér 
mig ikke.“

„Jeg kaldte cq på 5 m hver aften og hvert tiende 
minut, jeg ved ikke hvor længe”, fortsatte han. 
„Så en aften, da jeg tunede rundt efter mit andet 
eller tredie cq, hørte jeg en eller anden kalde mig. 
Signalet sluttede med callet MAIA, men jeg tænkte 
ikke nærmere over det. Det var en eller anden, jeg 
kunne kontakte, og det var tilstrækkeligt for mig. 
Jeg gav ham en rapport og skiftede over til ham. 
Han kom ikke tilbage. Jeg var rasende. Her var 
den første station, jeg nogensinde havde „rejst", og 
så mistede jeg ham. Så, fulde 7 eller 8 minutter se
nere lob jeg over hans signal, bekræftede min rap
port, og fortællende mig, at jeg var meget svag.
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Han var slet ikke svag, og før vi var færdige havde 
han fortalt mig, hvorledes jeg skulle bygge en or
dentlig antenne, skønt jeg sommetider havde lidt 
vanskeligt ved at forstå hans engelske. Det var en 
drejelig type „skywire“, der ikke lignede noget som 
helst i bøgerne, hverken dengang eller nu. Vi af
talte en forbindelse til næste aften, og i løbet af 
dagen byggede jeg antennen. Da den aftalte tid var 
inde, kaldte jeg fortrøstningsfuldt, men intet svar. 
Så, efter ca. 7 til 8 minutter hørte jeg ham. Denne 
gang sludrede vi i fire timer, og hele tiden med 
denne pause paa 7—8 min., når der blev skiftet til 
ham. Det han fortalte mig den aften, gjorde mig 
fuldkommen forvirret. Han sagde, at  han var på  
Mars.  De havde hørt mig kalde CQ hver aften, eller 
øve mig på morsekoden, og det var lykkedes dem at 
dechifrere sproget gennem alt det, jeg havde sendt 
i alle disse måneder. Det er rigtigt, at jeg havde 
moret mig med at øve mig på alfabetet over sta
tionen — og ved at sende en side stof fra QST eller 
Scientif ic American  —, men jeg kan ikke se, hvorle
des de har været i stand til at udrede hele sproget 
deraf. De havde det vel også knapt nok, men efter 
få ugers forbindelser med mig og ved hjælp af en 
bunke spørgsmål, kendte MA1A sproget ligeså godt 
som jeg. Fra den første stund sagde han til mig, 
at hvis jeg fortalte en eneste om vore forbindelser, 
så ville disse omgående stoppe, så jeg nævnte intet 
om det.“

„Hvor når var alt dette?“, spurgte jeg.
„Oh, det begyndte i tyverne“, svarede Mike. „Si

den da har vi flyttet os højere op i frekvens, og han 
fortalte mig, hvorledes jeg skulle bygge et hemme
ligt diagram ind, således at andre ikke kom ind på 
vores frekvens. Jeg kan ikke fortælle dig om de
taljerne, men vi opholdt os aldrig længe nok på en 
frekvens, til at andre kunne komme i nulstød med 
os. Vi flyttede rundt i 2-meter-båndet hundreder af 
gange i timen, men intet ville kunne få hold på os, 
måske lige bortset fra en televisionsmodtager i 
området“.

„Og du har oprethodt disse forbindelser lige si- 
den“, frittede jeg.

„Den og nogle få andre. I sin tid da vi startede, 
stillede MAIA mig en bunke spørgsmål, og jeg be
mærkede, at når jeg fortalte ham om vore flyvema
skiner, undervandsbåde og kanoner var han ikke 
synderlig interesseret. Men siden krigen har jeg 
måttet læse alle magasiner, artikler o. 1. vedrøren
de enhver oplysning om jetjagere, raketter og atom 
energi, fordi han stillede en bunke spørgsmål om, 
hvad vi gjorde med dem. Lige siden han fortalte 
mig, hvorledes jeg skulle bygge en god antenne og 
en god station, har vi haft en solid og regelmæssig 
forbindelse. Han og hans venner er nogle smarte 
nogen. De ting, de fortæller mig om, fungerer altid, 
og det er altsammen tanker og ideer, der aldrig har

været i QST  eller selv I.R.E. proceedings.  Således 
som han hjalp mig med at forbedre min rig, således 
satte han mig også i forbindelse med nogle andre 
planeter."

Den bliver tykkere og tykkere, tænkte jeg.
„Tilsyneladende bragte disse fyre eller ting på 

Mars, jordsproget, eller i det mindste en version af 
det, til de andre planeter, og fortalte dem, hvorledes 
de skulle komme i forbindelse med mig. Jeg fore
stillede mig, at det hele måtte være en mystifikation, 
jeg begyndte at læse om astronomi og bandede, hvis 
ikke alting passede. Vore skeds blev kun gennem
førte på de tider, hvor de andre planeter var syn
lige eller på denne side af jorden, og opholdet efter 
hver „skiften over“ passede altid. Det vanskeligste 
sted at nå til var Jupiter, og jeg måtte til slut for
høje min peak power til 200 kilowatts, før jeg kunne 
slå igennem, skønt jeg havde hørt dem i ugevis.

„Hvad mener du, peak power?“, spurgte jeg. „An
vender du „pulse“?“.

„Naturligvis", replicerede Mike. „Det er den ene
ste måde, jeg kan komme igennem på, og for ikke 
at anvende rør, der ville se fordægtige ud, såfremt 
det skulle vise sig, at jeg skulle rage ud for et be
søg af myndighederne. Jeg satte dette rør i helt til
bage i 1932, da jeg første gang havde QSO med Ve
nus. Ikke desto mindre er det en del af vort hemme
lige system."

„Hvad med fone? Prøvede du ikke på at høre, 
hvad deres stemer lød som?“

„Jeg foreslog det", sagde Mike. „Men de sagde 
NEJ, morse var godt nok til det, de tilstræbte, sagde 
de. Jeg forestiller mig, at de ikke ønskede, at jeg 
skulle springe fra i tilfælde af, at de ikke havde 
stemmer, og de skulle skabe nogle kunstige."

Det lød altsammen logisk nok, men jeg ville ikke 
tro det, før jeg havde set eller hørt det selv.

Netop da drejede Mike bort fra highway’en og ind 
på en snavset og ujævn vej og endte til sidst oppe 
ved et lille hus. I månelyset kunne jeg se et hav af 
master.

„Min antenne er lavet af wire spændt op mellem 
disse poler", forklarede Mike. „Jeg skifter retningen 
ved at bringe dem i phase fra shacken, og jeg har 
forklaret overfor de få hams, der har strejfet rundt 
her, at det er en eksperimentel 40 m beam. Jeg er 
aldrig på 40, så de hører mig ikke, og de taber inter
essen."

Inde i shacken så grejet virkelig godt ud. Jeg så 
ikke noget, der bar præg af usædvanlig teknik, og 
jeg undrede mig højlydt over det hemmelige grej. 
Mike smilede og forklarede, at stedet skulle se ud 
som en amatør station — det hemmelige grej var 
gemt bort, og jeg spildte tiden ved at pylre rundt.

„Hvornår er din næste sked?" fandt jeg på at 
spørge.

„I morgen aften", svarede Mike. „Men vi kan af
lytte båndet, hvis du ønsker, i tilfælde af, at nogen
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DX-jægeren
v. OZ7BG.

Så er vi her igen, og jeg vil forst sige tak til 4KT, 
fordi han overtog „jægeren“ i sidste OZ.

Efter denne måneds posts størrelse er det ikke 
meget DX, der laves herhjemmefra. Trist nok, da 
forholdene ellers har været nogenlunde tålelige i den 
sidste tid. Det kunne interessere mig at vide, om 
nogen OZ’s fik VS5ELA?

OZ7MA  har eksperimenteret med antenner og prø
vet de forskellige typer med:

På 3,5 mc cw: OY3IGO og SM8AIY i Biscayabug- 
ten.

7 mc cw: Europa bl. a. 9S4AX.
14 mc cw: C08DL, CE30K, FF8AG, HP1LA, 

JY1AJ, KL7PB. KZ5CH, LZ1KAB, LU, PY. TF, 4X4, 
W, VE etc. OZ7MA QSY’er nu til Kbhvn., så ikke 
mere DX fra den kant foreløbig.

OZ4FA  fortæller gennem 7SM, at han omkring d. 
1. august arbejdede PY stationer på 80 meter fone 
omkring 3750 kc. ca. 0400 GMT.

OZ7BG  14 mc cw: I5PR 080, FG7XA 019, VQ2JN 
034, FQ8AK 061, FP8AP 060, LU4ZI (Antarctica) 058.

14 mc fone: KH6WU 280, HB1JJ/HE 135.
21 mc cw: VK9GW 070 og HZ1MY 060.
For WAE interesserede: Der skulle være en

TA4US i europæisk tyrki på 14 mc cw . . . W6HQH/ 
KM6 hedder nu KM6BE . . . KC6QL er ude efter 
DXCC fra Carolinerne . . . SU1AD er QRT og retur
neret til W3BHD . . . VR7AB er aktiv fra Nauru med 
50 watt til et 807. Tidligt om morgenen er vist den 
bedste tid herfra til VR7 . . . Der kommer snart en 
Christmas Island ZC3 i luften . . . QSL’s til VP5BF 
kan sendes via W4LVV og til VP5BH via W5GEL

skulle være i gang.“ Han varmede riggen op nogle 
få minutter og drejede derpå på en omskifter. Lyset 
svækkedes en smule, og jeg hørte et par transforma
torer begynde at brumme. Et signal viste sig på 
panorama-skærmen, og Mike gik i zero beat med det. 
Han satte sig ned ved bordet og kaldte fyren med 
buggen.

Call’et var „MM1F“, men jeg var ikke imponeret, 
eftersom en bunke spøgefugle med mystiske calls 
havde fedtet for mig i løbet af det sidste ti-år eller 
to, og jeg tror dem, når jeg får et QSL. Mike og 
MM1F udvekslede rapporter og tykkede derefter 
langhalm på en ionisfærisk storm, gørende brug af 
hurtig bk.

MM1F kunne have været en ZL med den forskel 
i proceduren, dette ville have medført. Jeg måtte 
beundre hans nøgling, selv om — den lød akkurat 
som en strimmel. Og så slog det ned i mig, at det 
hele var en and. Der var intet ophold i de forskellige 
„come backs“.

Nogle af de lokale gutter måtte have tilrettelagt 
hele historien for at gøre New-englænderen til grin. 
Men operatøren i den anden ende havde glemt op
holdene. Meget snedigt, tænkte jeg, men de dum
mede sig efter hele denne fuldendte opbyggen. Nå. 
men jeg ville følge spøgen helt ud.

Mike sluttede af, der var ikke flere signaler på

. . . LB6XD og LB6ZD på Jan Maven er QRT . . . 
Endelig Z7D aktivitet!!!  Bob og Arthur Hemsley rej
ser til ZD7 fra ZS den 23. september og bliver der 
ca. to måneder. Call ZD7B . . . Måske får vi snart et 
nyt land at jage. Det drejer sig om RUANDA 
URUNDI, som endnu regnes med til OQ5. men som 
politisk er helt selvstændigt. For Ojeblikket er der to 
amatører der, OQ5CZ 14 cw og OQ5DZ 14 fone . . .

Ændring til prefixlisten:
JA erstattes med KA.
I næste OZ skal vi have den reviderede liste over 

lande og zoner, så pse indsend jeres tal til den tid. 
Jeg vil gerne have alle slags DX stof, ligegyldigt 
hvor almindeligt, der er næsten altid en eller anden, 
der er interesseret. Stoffet kan enten sendes pr. post 
eller også på båndene. Jeg er særligt i luften på 
week-ends. 73 & DX — Erik,  7BG.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. septbr. 1952: 
Medl. nr. 5710 DR-nr. 958 Hans Ammendrup, Havne-

gade 7, Frederikssund.
- 5686 „ 959 Bent Frandsen, Kastetvej

118, Aalborg.
- 5619 „ 960 Per Jean Larsen, Vester

gade 2, Maribo.
4944 „ 961 Per Christensen, Vodroffs-

vej 19, København V.

VERON udsender over PA0AA morsekursus på 
engelsk hver søndag morgen fra kl. 10,00 GMT. Ha
stighederne er 15, 20, 25 og 30 w. p. m. Frekvensen 
er 3625 kHz. Hvis man kan modtage teksten fejlfrit 
i mindst eet minut, kan man få udstedt et certifikat. 
Nærmere oplysninger fås hos PA0LR, 77 Midden- 
duinerweg, Santpoort, Holland.

skærmen, og han lukkede af og lavede en kande 
kaffe. Vi sludrede videre om modtagersensivitet. 
pulse-teknik, beam antenner og det sædvanlige.

Det var mig, der måtte stille spørgsmålene, men 
han  kendte alle svarene.

Tilsyneladende tilfældigt gik jeg rundt mellem 
grejet, men han afviste mine nærgående spørgsmål 
med at undskylde, at alt dette hørte med i det hem
melige materiale. På vejen tilbage til hotellet gik det 
meste på samme måde, men han gav mig et par 
ideer, som jeg vil prøve snarest. Den ene om ,,blan
det tilbagekobling" rummer muligheder.

Mike fik mig til at love, at jeg ikke ville fortælle 
en levende sjæl om hans arbejde, inviterede ham på 
en „nightcap“, og så gav jeg ham „bredsiden", „For
resten, Mike", fortsatte jeg, „hvorfor var der ikke 
noget ophold fra den planet MM1F, som du havde 
QSO med?“

„Oh, det, det var skam ingen planet", replicerede 
Mike. „Det var en mobil station, et rum-skib prak
tisk talt i vor atmosfære, der er netop nogle stykker 
af dem rundt omkring os i disse dage, udspejdende 
jorden. Kig ind til mig næste gang, du er på disse 
kanter.“ Han var borte, inden jeg fik chance til at 
fortælle ham. at jeg havde hele sagen klar.

Men havde jeg? Jeg har netop læst om to airline 
piloter, som har set disse mystiske tingester.
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Fra testudvalget
Landskampen SM—OZ

Vi skal prøve noget helt nyt. Som meddelt i test- 
kalenderen i marts „OZ“ afholdes der den 4. og 5. 
oktober såkaldt landskamp med Sverige efter forslag fra SSA.

Testudvalget, der var samlet i København i for
bindelse med jubilæumsfesten, har nu vedtaget føl
gende regler for denne test:
1. Alle licenserede medlemmer af SSA og EDR kan

deltage.
2. Der kan anvendes fone eller telegrafi efter behag, 

men kun een fælles udregning.
3. Frekvensområder: Telegrafi: 3500—3600 kHz

Telefoni : 3825—3925 kHz
4. Codegruppen skal bestå af 10 vilkårligt valgte 

bogstaver, medens der i denne test hverken skal 
udveksles rapport eller kodetal.
Kodegruppen skal af den modtagne station videre
sendes til modparten i den efterfølgende QSO.

5. Testperioder bliver:
Lørdag den 4. oktbr. fra kl. 23,00 til søndag den 
5. oktbr. kl. 01.00 DNT og
søndag den 5. oktbr. fra kl. 08,00 til kl. 10,00 DNT. 
Den samme station må kontaktes een gang i hver 
periode.

6. Den enkelte stations points udregnes på følgende 
måde:
Der gives hver station 1 point for hver opnået 
bekræftet forbindelse, samt 1 point for hver rigtig 
modtaget kodegruppe. Det herved opnåede sam
lede pointstal multipliceres for danske stationers 
vedkommende med antallet af svenske distrikter, 
der har været forbindelse med — maksimalt 6, 
idet SM1 og SM2 regnes for eet distrikt.
For svenske stationer multipliceres det samlede 
pointstal med antallet af call-tal, der har været 
forbindelse med — maksimalt 6, nemlig cifrene 
1—2—3—4—6 og 7, idet

9 regnes under eet med 1 
5 - „ - » 2 og
8 - „ „ - 6

Landenes samlede resultater fremkommer ved sammenlægning af de respektive amatørers 
pointstal.
Forskellen i antallet af deltagere fra de to lande 
udlignes ved hjælp af koefficienter, der først ud
regnes, når deltagerantallet i testen er kendt.

7. Logs indeholdende følgende rubrikker: Tid, mod
partens call, modpartens kodegruppe, afsendt 
kodegruppe, QSO points, samt rubrik for testud
valget. Desuden skal loggen, der skal være skrevet 
på almindelige logbogsblade, foroven være forsy
net med den pågældende stations call, QTH og 
input. Dette sidste må under testen ikke overstige 
maksimalgrænserne i Danmark, henholdsvis 50 w 
for fone og 100 w for telegrafi. Underskreven be
kræftelse på, at overskridelse af denne bestem
melse ikke har fundet sted, skal afslutte loggen. 
Loggen skal være afsendt således, at den senest 
bærer påstemplingen 15. oktober 1952, og sendes 
til EDRs Contest Committee, Postbox 335, Aalborg. 
Resultaterne bekendtgøres i novembernumrene af 
„QTC“ og „OZ“.

8. Samtidigt udskrives en landskamp for de svenske 
og danske lytteramatører, der indenfor de oven

nævnte testperioder skal forsøge at aflytte flest 
mulige test-QSO’er. Log indsendes indeholdende: 
De to stationers calls, tid og afgivne kodegrupper. 
Frist for indsendelse af disse logs som under § 7. God fornøjelse! OZ2NU.

*
Fra „VERON“ har vi modtaget nedenstående reg

ler for den årlige test:
„PA mod resten af Europa."

Vi indbyder herved med glæde til contesten „PA 
mod resten af Europa“, der vil blive afholdt på to 
på hinanden følgende week-ends.

CW-testen afholdes fra lørdag den 15. novbr. kl,
22.30 G MT til søndag den 16. novbr. kl. 02,00 GMT 
på 3,5 mc/s-båndet.

Fone-testen afholdes fra lørdag den 22. novbr. kl.
22.30 GMT til søndag den 23. novbr. kl. 02,00 GMT 
på 3,6 mc/s-båndet.

Netherland er inddelt i 11 distrikter eller provinser:
1. Groeningen (G) 7. Noord-Holland (N)2. Friesland (F) 8. Zuid-Holland (H)
3. Drente (D) 9. Zeeland (Z)
4. Overijsel (O) 10. Noord-Brabant (B)
5. Gelderland (M) 11. Limburg (L)
6. Utrecht (U)

Itoder udveksles
for cw bestående af RST og codenr. f. eks. 579001 
for fone „ „ RS „ „ „ 58008

Enhver deltager udenfor Holland, men i Europa 
opnår 1 point for hver QSO med PA-stationer, for- 
såvidt coderne er ret modtaget på begge sider.

Pointstallet vil blive multipliceret med antallet af 
kontaktede provinser.

Det bedste resultat i hvert europæisk land vil 
modtage et certifikat, der bekræfter resultatet.

Logs må inden den 10. december være sendt til 
VERON, Contest-Manager, PA0JQ, Lisstraat 11, Rot
terdam, Netherland.

73 de „VERON"
Contest-Manager PresidentA. H. Rawie, L. J. v. d. Toolen,

PA0JQ. PA0NP.
*

CQ’s World Wide DX Contest 1952
Nr. 5 i rækken af disse populære DX tester ligger 

på følgende tider:
FONE: 25. okt. kl. 0200 GMT til 27. okt. kl. 0200 GMT 
CW: 1. nov. kl. 0200 GMT til 3. nov. kl. 0200 GMT 

Band: 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 MHz.
Testen er som før delt i fire sektioner, nemlig:

(1) Enkelt-operatør fone
(2) Multi-operatør fone
(3) Enkelt-operatør CW
(4) Multi-operatør CW

Stationer i begge fonesektioner kan kontakte hin
anden, og stationer i begge cw-sektioner kan kon-
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Log-eksempel

Dette er et  eksempel paa en log  
fra en enkelt-operatør CW-deltager.  
Bemærk: Kolonnerne for zone og  
land behøver man kun at udfylde,  
naar forbindelsen repræsenterer ny  
zone eller land paa det paagælden
de b aand.

takte hinanden, men der tillades i k k e  kontakter 
mellem fone og cw stationer.

Koder: CW stationer udveksler femcifrede kode- 
grupper, hvor de første tre cifre er RST-rapport og 
de to sidste cifre er stationens eget zone-nummer. 
(Danmark ligger i zone 14!). Fone stationer udveks
ler firecifrede kodegrupper bestående af RS-rapport 
og zone nummer. Stationerne i zonerne 1 til 9 vil 
sætte et 0 foran deres zonenummer (01, 02, 03 etc.).

Forbindelser mellem stationer i forskellige konti
nenter tæller 3 points. Forbindelser mellem stationer 
i samme kontinent, men i forskellige lande, tæller 1 point.

Forbindelser mellem stationer i samme land for at 
opnå zone og/eller lande faktor er tilladt, men giver 
ikke points. Der tillades kun een forbindelse med 
hver station pr. bånd.

Scoring: Scoren for hvert enkelt bånd er summen 
af de kontaktede zoner og lande på det enkelte bånd 
multipliceret med de opnåede points på dette bånd. 
Alle bånds-scoren er summen af zoner og lande på 
alle bånd multipliceret med de på samtlige bånd op
nåede points. Der indsendes særskilt log for hvert 
enkelt bånd. — Se log eksemplet.

Logs skal være poststemplede senest den 15. de
cember 1952 og sendes til Herb Becker, W6QD. DX 
Contest Committee. 1140 Crenshaw Blvd. Los Ange- 
les 19, California, USA.

Specielle logblade kan fås fra denne adresse.
Dette er et eksempel på en log fra en enkelt-ope

ratør cw deltager. Bemærk: Kolonnerne for zone og 
land behøver man kun at udfylde, når forbindelsen 
repræsenterer ny zone eller land på det pågældende 
bånd. 73 og på genhør i slaget — OZ7BG.

Fra P&T har vi modtaget:
Teknisk prøve for radioamatorer.

Man skal herved til underretning meddele, at 
radioamatører, som ikke allerede har indsendt an
søgning om amatør-radiosendetilladelse, men som 
dog ønsker at deltage i den tekniske prøve i novem
ber d. å., må indsende skemaet „Ansøgning om 
sendetilladelse" i udfyldt og underskrevet stand, så 
det kan være generaldirektoratet i hænde senest den 
25. oktober d. å. for ansøgere øst for Storebælt og 
den 20. oktober d. å. for ansøgere fra den øvrige del 
af landet.

Ansøgninger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til den næstfølgende tek
niske prøve.

Heldig stud. polyt.
Radio-Teknisk Insti tuts jubilæumsgave,  et gratis 

kursus i fjernsynsteknik, blev vundet af stud. polyt. 
T. Stockflet ,  Dyrehavevej 20, Hillerød,  idet han var 
den første, der svarede på institutets annonce i OZ 
for august.

Københavns-afdelingen.
Formand OZ3U, Kaj Nielsen, Løjtegårdsvej 5, 

Kastrup. Afdelingen holder normalt møde 2 gange 
om måneden. Hvis ikke andet er meddelt, er møde
lokalerne Martinis selskabslokaler,  Borups Alle 233.
19,30 — 20,00 er der ind- og udlevering af QSL- 
kort, og 20,00 begynder mødet.
KOBENHAVNSKREDSEN

Mandag 23. septbr.: Foredrag af OZ7T. Lavfre
kvensforstærkere og modulatorer m. demonstratio
ner.

Mandag 13. oktober: Generalforsamling. Dags
orden iflg. vedtægterne. Byggefonden. Vi begynder 
kl. 20 prc. Medlemskort må forevises. Mød talrigt op.

Den store sjællandske rævejagt fik desværre ikke 
den store tilslutning som ventet og fortjent, grundet 
en beklagelig misforståelse fra svenskernes side. 
Ræven var overordentlig fint placeret i yderkanten 
af det store terræn og blev da også forst nedlagt 
efter 4. sending af 7EU (de gamle kan endnu). Nr. 2  
var 2BP og så fulgte rask efter 5 hold til af de 17 
hold, der var ude. Der var fine præmier til alle de 
indkomne hold. Efter jagten samledes man pa Ølsted 
kro. Særlig lykke gjorde OZ5ED, OZ6UL og 
OZ9ROS, der var kørende på jagten i en ældgam
mel Ford T, årgang 1919. og udstyret med bowler 
og høje silkehatte. 7EU.

Amager.
Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Telf. 

Kastrup 2667. Afdelingens modeaftener er hver tors
dag kl. 19,30 i mødelokalerne. Strandlodsvej 1". S.

Den 14. august havde vi en vellykket foredrags- 
og demonstrationsaften om 144 mc. OZ5AB var modt 
med sit grej. Da vi havde rejst antennen, lyttede vi
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alle spændt, da OZ5AB kaldte CQ, og det varede 
ikke længe, fOr vi fik kontakt, det var hovedsagelig 
SMer og nogle enkelte OZer; der blev gennemført
8 QSOer. I mellemtiden holdt OZ9R foredrag om 
emnet og sin nye antenne, som er beskrevet i OZ, 
Aug. Under foredraget testede OZ5AB. og vi fik fine 
rapporter fra hinsidan, det var alt i alt en af de store 
aftener i Amg. afd., og vi havde fuldt hus. OZ5AB 
og OZ9R høstede stort bifald, og vi glæder os til næste gang, vi ser dem herude.

Månedsprogram:
11. septbr.: Foredrag af OZ4U om modulations

transformatorer.
18. septbr.: Klubaften.
25. septbr.: Foredrag og demonstration af OZ7SN. 

Nyt styretrin.
2. oktbr.: Klubaften.
9. oktbr.: Måleaften. Anmeldelse til OZ2XU.
16. oktbr.: Klubaften.
Aalborg. Medlemmerne indkaldes herved til den 

ordinære halvårlige generalforsamling, der afholdes 
onsdag den 24. september kl. 19,30. Dagsorden iflg. 
lovene. Mødested: „Ungdomsgården", Kornblomst
vej. Forslag, der ønskes behandlede på generalfor
samlingen, må være formanden, OZ3PS, i hænde 
senest lørdag den 20. september.

Der afholdes almindelig klubmøde hver onsdag 
aften kl. 20,00. OZ3PS.

Aarhus. Afdelingen indkalder herved medlemmer
ne til ordinær generalforsamling onsdag den 24. sep
tember 1952 kl. 20,00 i afdelingslokalerne.

Vy 73 OZ3WK, formand.
Esbjerg’. Den lokale jubilæumsfest fik et i enhver 

henseende vellykket forløb. En morsom sketch, Erik- 
sens velkendte guitar- og visekunst, 1LF’s film fra 
kapitulationen samt ikke mindst det kammeratlige 
samvær i hyggelige omgivelser gjorde festen til en 
oplevelse, der vil huskes længe. Kun var lokalerne 
næsten for små, fyldt til bristepunktet, som de var, 
af 52 glade, feststemte mennesker. Tak for den gode 
tilslutning og på gensyn ved onsdagsmøderne, der 
fortsætter som hidtil. OZ2FM.

Herning. Lørdag den 16. august løb den „store, 
midtjydske rævejagt" af stablen; der stillede ialt 14 
deltagere til start — men hvor var de berømte „fyn
boer"? De turde åbenbart ikke vove sig ud på det 
mørke Midtjyllands vejløse vidder — og det viste sig 
da også, at det blev en af de helt store opgaver for 
jægerne, der måtte igennem både vand og pløre for 
at finde ræven.

Natjagten startede i silende regn, der efter meget 
indtrængende anmodninger til vejrguderne allernå- 
digst blev ændret til tåge, men ih, hvor var det vådt.

Den eneste, der ikke blev særlig våd, var 2UC, idet 
hans motorkøretøj straks blev klar over, at det ikke 
ville lege med, og trods ihærdige overtalelsesforsøg 
fra hele Herning Falck-stations personale nægtede 
det at rokke sig ud af stedet ved egen kraft.

Ræven kedede sig; der kom kun 3 af 14 ind.
Endelig kl. 3 morgen kunne jægerne gå til ro og 

få nogle timers velfortjent søvn.
Om søndagen havde vejrguderne ladet sig for

milde og fundet det helt fine vejr frem; da jagten gik 
ind kl. 13, skinnede solen, og det blev den fineste 
skovtur, man kunne tænke sig. Jægerne fik rørt be
nene i vore dejlige plantager, en travetur på 2—3 km 
var normalt; det var vel nok en jagt.

Her gik det bedre, ialt 12 af 14 jægere kom ind, sveddryppende, men fornøjede.
Efter jagten samledes vi alle på den „Vestre" til 

præmieuddeling og kammeratligt samvær, og vi 
havde her den glæde at se repræsentanter for den 
lokale presse, som gav os en meget fin omtale såvel før som efter jagten.

Det samlede resultat af nat- og dagjagten:
Nr. 1. OZ5US (Brandi) 309 points
Nr. 2. OZ8KP (Kaj) 240 points
Nr. 3. OZ6SH (Kvist) 216 points

Kl. ca. 19 skiltes deltagerne efter et anstrengende, 
men fornøjeligt døgn og med løfte om at stille til stor midtjydsk rævejagt næste år.

Den 14. september afholdes den sidste jagt i turne
ringsrækken, og vi håber, at mange udenbys amatø
rer vil komme hertil og deltage i udnævnelsen af 
den midtjydske rævejægermester, som vil blive ud
nævnt ved en sammenkomst på den „Vestre".

Fra torsdag den 4. september påbegyndes atter vor ugentlige mødeaften.
Odense. Mandag den 1. september afholdt Odense 

afdeling generalforsamling på Industripalæet. OZ5Y 
valgtes til dirigent. Formandens beretning og kasse
rerens regnskab godkendtes enstemmigt. På dagsor
denen var valg af bestyrelsesmedlemmer, idet 
OZ2KG, OZ3MJ og OZ7KV ikke ønskede at fort
sætte, hvorimod OZ3XA og OZ7CA indvilgede heri. 
Den ny bestyrelse kom til at bestå af OZ3XA (for
mand), OZ7CA (kasserer), og nyvalgt blev DR593 
(næstformand), OZ1WL og OZ4WJ (sekretær). Un
der Eventuelt drøftedes forskellige problemer ved
rørende rævejagter samt love, gældende for Odense 
afdeling.

OZ2ED takkede vor afgåede formand (OZ2KG) 
for hans værdifulde arbejde gennem de 13 år, han 
havde siddet i afdelingens bestyrelse, og medlem
merne udbragte et hurra som en foreløbig  tak for 
OZ2KG’s indsats for EDR. 4WJ.

Struer. Afdelingen har holdt ordinær generalfor
samling på B&O. Til dirigent valgtes Kaj Thomsen, 
8KW.

Formanden aflagde beretning, som godkendtes, 
derefter fremlagde kassereren det reviderede regn
skab, som ligeledes godkendtes. Til formand gen
valgtes 5KD. Kasseren 3KC genvalgtes ligeledes, og 
som tredie bestyrelsesmedlem nyvalgtes Kaj Nielsen, 
nr. 5192. Til suppleant genvalgtes 7TS, til revisor 
valgtes 5KG.

Der stilledes forslag om, at afdelingen skulle stille 
stationen op på vort QTH på Toftum Bjerge og med
virke ved ZL-VK-testen i oktober måned. Dette ved
toges, såfremt de lokale forhold til den tid tillader 
det.

Det vedtoges at sende et telegram til EDR i anled
ning af jubilæet. På jubilæumsaftenen slog nogle 
medlemmer sig sammen og fejrede 25 årsdagen ved 
en fest hos formanden.

I de forløbne måneder har afdelingen haft to 
week-end-udflugter til vort QTH på Toftum Bjerge: 
begge disse ture var særdeles vellykkede, både hvad 
angår det kortbølgemæssige og det kammeratlige 
samvær.

På den første tur opnåedes 48 QSOs med 22 for
skellige lande, og der arbejdedes kun på 20 meter.

Vi takker de udenbys „hams", som besøgte os på 
begge turene og hjalp med til at skabe den fornøje
lige stemning. Vy 73 de 5KD.
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NYE MEDLEMMER
Følgende har i august måned 1952 anmodet om 

optagelse i EDR:
5728 - Bent Andersen, Gunnekær 11, st. th.,

Rødovre pr. Vanløse.
5729 - Hans Kluge, c/o Kai Skov, Ny Østergade 32,

Kbh. K.
5730 - S. A. Mathiasen, „Mosevang“, Farum.
5731 - Egil Rasmussen, Finlandsvej 12, Herning.
5732 - Erik Petersen, Silkeborg Plads 8, 3. tv.,

København 0.
5733 - OZ4PW, Preben Wolder, Istedvænget 7,

Odense.
5734 - Jens Børge Madsen, Vestergade 41, Stige,

Odense.
5735 - OZ8HC, Chas. E. Hornfelt, Vardevej 34, Vejle.
5736 - Niels Anton Klitgaard, Bjælkevangen 77,

Hjortekær, Klampenborg.
5737 - John Reimers, GI. Kongevej 164, Kbh. V.
5738 - Kaj Pedersen, Nørre Alle 5, Brønderslev.

Tidligere medlem:
3077 - OZ7IR, Ingv. Nielsen, Lobeliavej 30, Kbh. S.

Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de 
som medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN

387
857

1 1 1 2

1592
1713
2002
2092
2373
2556
2588
3201
3400
3476
3488
3544
4244

- OZ7HB, Herluf Hansen, Niels Ebbesensvej 
13, 4., Kbh. V. ex Farum.

- OZ5CN, Carl Nielsen, Hovedgaden 21, Græ
sted ex Hundested.

- OZ2N, A. Nielsen, Muldager rød bungalow, 
Brønshøj, lokal.

- Kaj Hansen, Frederiksborgvej 9, st., 
Roskilde, lokal.

- OZ3PN, Poul Ernst Nielsen, Aldersrovej 40,
2. tv., Aarhus ex Holme-Olstrup.

- G. Ankerstjerne, Asylvej 11, Aalborg, lokal.
- Chris Djerlev, 708 SO 23rd Ave East,

Duluth 5. B., Minn, USA, ex USA.
- Søren Nielsen, Yding skole, Østbirk, lokal.
- Arne Mikkelsen, Broparken 5, 1. tv., Viborg, 

lokal.
- OZ2SN, Sv. Nielsen, Tordenskjoldsgade 25, 

3., Kbh. K. ex Ribe.- OZ7SH, Sv. Bruun Hansen, Anlægsvej 30, 
Struer, lokal.- Lars Andersen, c/o Reetz, Gyldenløvesgade 
16, 3., Kbh. K. ex Aulum.

- 153923 - Frandsen, 7. telegrafkomp., Ryvan
gen, Kbh. 0. ex Kbh.

- OZ1AC, A. Clausen, Allegade 29, 1. tv., 
Odense, lokal.- Frede Andreasen, Husumgade 7, 5., Kbh. N., 
lokal.- OZ6AB, 153914 - Karlsen, 7. telegrafkomp., 
Ryvangen, Kbh. 0., ex Kbh.

4278
4293
4471
4619
4626
4647
4788
5177
5209
5243
5254
5298
5364
5380

5452
5494
5605

- OZ8JO, cpl. J. Ostenfeldt, 3380 student 
squadron, Box 813, Keesler AFB Miss., USA.

- OZ8BB, 1626/52 - Hansen, 7. komp., flyve
station Aalborg, Nr. Sundby ex soldat.

- OZ8XP, E. Østergaard, Dalgasgade 21, Aal
borg ex m/s „Gudrun Mærsk”.

- N. J. Wind, Aarøsundvej 43, A, Haderslev, lokal.
- OZ4YL, fru Gurli Ikjær-Jensen, Lisesmindevej 53, Odense, lokal.
- H. K. Thorngård Jensen, Westermannsvej 

149, Odense, lokal.
- C. E. A. Knudsen, Pension „Strandbo", 

Odensevej 6, Kerteminde, lokal.
- Kurt Gaarn, Gadelandet 1, Brønshøj 

ex Kalundborg.
- OZ4BF, B. Fuglsang, Jernbanegade 28, Støv

ring ex Struer.
- 190/377 - Orla Christensen, Kystmathskolen, 

Lynæs Fort, Hundested ex Klovborg.
- J. Heine Jensen, Østbanetorvet 4, 1., Aarhus 

ex Egernsund.
- H. P. Thorvaldsen, Fr.dalsvej 1, st., Vanløse, 

lokal.
- OZ3UK, Kaj Jepsen, Kalekovej 22, Faaborg 

ex Odense.
- OZ9KC, K. Hammer Christensen, 3380 stu

dent squadron, Box 836, Keesler AFB, Miss., 
USA.

- K. E. Windberg, Paukevej 22, Herlev 
ex Svendborg.

- Martin Eriksen, Østergade 25 o. g., Hjørring, 
lokal.

- H. Bank, c/o fru Tomsen, Kildegården 7, 3., 
Aarhus ex Gylling.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Pustbox 79. København K.Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, Huldbergs allé 8, Kbh.—Soborg.Hovedredaktør (ansvarlig overtor presseloven): A. Clausen, Enighedsvej 30. Odense, telefon 10.439. Hertil sendes alt øvrigt stof, som ønskes optager i oladet. Senest den 1. i måneden.Formand: Poul Andersen, OZ6PA, Peder Lykkesvej 15, København S.Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, Sundby, Nykøbing F.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF
Sekretær: Henrik Nielsen, OZ9R, Klavs Næbvej 7, Virum, LyngDy.
QSL-ekspeditpr: Paul Heinemann, Vanldse allé 100,Vanløse — QSL-kort kan sendes til box 79, Koben- havn K, giro nr. 23934. Træffes i EDR’s Københavns afdeling 1. og 3. mandag i hver måned.
Landsaf delingsleder og kalenderfører:    O. Hansen,OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.
EDR’s testudvalg: OZ2NU, postboks 335, Aalborg.
DR-leder: J. P. Berg-Madsen, OZ-DR319, Handelsbanken, Randers.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP, Alekiste- vej 211, Kbh., VanlOse.Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

EDR’s girokonto 22116, postbox 79, Kbh. K. Hertilindbetales alle kontingentbeløb m. m.
QSL-centralens girokonto er nr. 23934, QSL-centralen,Vanlose Allé 100, Vanlose, og hertil indbetales de 3 kr.for direkte tilsendelse af QSL-kort. .Girokonto 35183, der er OZ3FL s private, må ikkebenyttes til indbetalinger til EDR.Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager vedrorende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæsenet og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.

Annoncer: Henry Larsen. OZ7HL, Maagevej 31. Koben
navn NV.Eftertryk af „OZ“s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI

188


