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En Fasemodulator
Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.

Som et vægtigt Bidrag i Teknisk Stabs 
Kamp imod „Fidusmodulation" bringer 7BO 
her en Beskrivelse af en Fasemodulator, med 
hvilken der med simple Midler kan opnaas 
korrekt NFM eller PM.

Inspireret af OZ7T’s Artikler om Frekvens
modulation samt nogle ikke synderlig beha
gelige Telefonsamtaler med BCLs, besluttede 
jeg at gøre et Forsøg med NFM eller PM.

De NFM-Systemer, der paavirker Oscilla
torkredsen paa mere eller mindre ortodox 
Maade, blev paa Forhaand forkastet. De 
kræver ganske vist et Minimum af Kompo
nenter, men er i Praksis svære at faa til at 
arbejde fint. Paa mig virker det utiltalende 
at gribe ind i Senderens Frekvensbestemmen
de Del, der saa at sige er Senderens Hjerte.

Forsøg med ren Fasemodulation faldt saa 
lovende ud, at Forsøgsopstillingen blev er
stattet af en mere permanent Konstruktion, 
der blev sammenbygget med den i OZ tidli
gere beskrevne Exciter.

Den bestaar i al sin Simpelhed af en balan
ceret Modulator; den er yderst nem at justere 
(i Virkeligheden kræves kun et nogenlunde 
følsomt mA-Meter) og de praktiske Resul
tater har været mere end tilfredsstillende.

Da Modulatoren hos mig er indskudt mel
lem VFO og Exciter og derfor arbejder paa 
Grundfrekvensen, naar der sendes paa 80 m, 
var det et Spørgsmaal, om man her kunde 
opnaa tilstrækkelig Fasedrejning. I QST 
(April 1948) findes en Beskrivelse af en kom
mercielt fremstillet Fasemodulator af lig
nende Art, saa det skulde altsaa kunne lade 
sig gøre. Det gjorde det ogsaa i Praksis.

Normalt foregaar Fasemodulationen paa 
den Maade, at de to Rør i den balancerede 
Modulator tilføres HF-Styrespændinger, der 
er 90° indbyrdes faseforskudt. Ved at for
øge denne Faseforskel skulde det være muligt 
at opnaa et lidt større Fasesving. I Praksis 
blev 120° tilstræbt.

De med denne enkle Modulator opnaaede 
Resultater har faktisk været saa lovende, at 
de berettiger en nærmere Omtale af den 
praktiske Udformning.

Som vist paa Fig. 1 tilføres HF fra VFO’en 
gennem en Link til Transformeren Ti. Se
kundærsiden af denne er afstemt til 3700 
kHz, og Midtpunktet er lagt paa Jordpoten
tial. Fasedrejningen opnaas for det øverste 
Rørs vedkommende med Ri i Forbindelse 
med Rørets Gitter/Katodekapacitet. Fase
drejningen til det nederste Rør besørges af 
Trimmeren C4 og R2.

C3R3 og C5R4 er ganske normale Gitter- 
komplexer, der ikke indfører nævneværdig 
Fasedrejning.

Skærmgitrene er lagt HF-mæssigt paa 
Jord (C2C7). Modulationsspænding tilføres 
disse Gitre i push-pull fra en lille LF-Trans- 
former. Af Hensyn til Frekvensgangen bør 
C.6, og C7 ikke gøres større end vist, da de 
ellers vil indføre Diskantafskæring. Midt
punktet af Ta’s Sekundærvikling er lagt LF- 
mæssigt paa Stel gennem C10. Skærmgitter - 
spændingen er reduceret til ca. 100 Volt gen
nem Faldmodstanden R,5, d. v. s. til cirka 
Halvdelen af det normale. Benyttes Rør som 
P2000 eller lignende, skal Skærmgitterspæn- 
dingerne formodentlig ligge endnu lavere 
(omkring 50 Volt) for at man kan modulere 
baade op og ned.
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Fig. 1.

L1 10 Vdg. 0,5 mm Ø Emalje og Bomuld.
L2 2x40 Vdg. 0,2 mm Ø Emalje og Bomuld, symme

trisk om L1, tæt Kobling.

L3 100 Vdg. 0,5 mm Ø. Spoleform: Prahn Kammerspole (Type 5014) med
L4 10 Vdg. tæt Kobling til L3’s „kolde“ Ende. Jernkerne.

De to Rørs Anoder er lagt sammen og af
stemt til 3700 kHz i T2. En Link fører Sig
nalet videre til næste Trin i Senderen, men 
naturligvis kan man udmærket benytte di
rekte kapacitiv Tilkobling, saafremt den 
balancerede Modulator er sammenbygget med 
den øvrige Sender. Herved spares en Kreds.

Naar der ikke tilføres LF-Spænding til 
Skærmgitrene, vil begge Rør afgive lige stor 
Styreeffekt til det efterfølgende Trin. Skærm- 
gittermodulationen medfører, at det Rør, der 
i et givet Øjeblik faar størst Skærmgitter- 
spænding, afgiver den væsentligste Styre
effekt, samtidig med at det andet Rør, der

faar sin Skærmgitterspænding reduceret, af
giver mindre Styring. Herved svinger Fasen 
frem og tilbage omkring Middelfasen i Takt 
med Talespændingerne.

Justeringen af Trinet er legende let. T1 og 
T2 indstilles med Jernkerner. Følges de op
givne Spoledata, gaar det af sig selv. Bruges 
afvigende Spoleforme er et Gitterdykmeter 
en dejlig Hjælp. Med afbrudt Anode- og 
Skærmgitterspænding indstilles Trimmeren 
C4, indtil der flyder lige stor Gitterstrøm i 
de to Gitterafledere R3 og R4 (et 1 mA In
strument indskydes i Serie).
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Her ser man, hvordan fasemodulatoren er påbygget 
den tidligere beskrevne båndfilter-exciter. PM- 
enheden er opbygget på et separat chassis, som er 
fastskruet i forlængelse af exciteren. Der er til
slutning for coax-kabel fra VFO og for modulations
spænding fra LF-forstærkeren. De to skærmdåser 
indeholder gitter- og anodekreds for den balancerede 
modulator. Strømforsyningen tages naturligvis fra 
exiteren. Da glødespændingen her er 12 V, er de 

to EF42 lagt i serie.

reduceres (mindre LF-Forstærkning), saa- 
ledes at Amplitudemodulationen i Modulator- 
trinet er væsentlig mindre.

De Rapporter, der er modtaget, har været 
ret tilfredsstillende. Paa 80 m er det faktisk 
de færreste, der har bemærket, at det ikke 
var Amplitudemodulation.

Paa 20 m, hvor „Hullet i Midten“ i højere 
Grad gør sig bemærket, har Rapporterne og- 
saa været gode. Trods det, at der er Tale om 
ren Fasemodulation, der modtages med Flan
kemodtagning, er der ingen, der har gjort 
Bemærkninger om, at Gengivelsen var ube
hagelig eller skærende. Om man vil fore
trække PM eller NFM, maa saa den enkelte 
afgøre. Med den her beskrevne Modulator er 
Omskiftning fra den ene til den anden Mo
dulationsform jo saa nem, at der er rig Lej
lighed til at sammenligne.

LF-F orstærkeren.

Da der til maximalt opnaaeligt Fasesving 
kun kræves Modulationsspændinger af Stør
relsesordenen 2X20 Volt paa de to Skærm
gitre, kan man klare sig med en ganske lille 
LF-Forstærker. Fig. 2 er et Eksempel paa, 
hvorledes det kan gøres. Der er benyttet to 
Rør, nemlig en EF40 og en Dobbelttriode 
ECC40 med de to Tricdesystemer i Kaskade. 
Mellem Mikrofon og første Trin er indskudt 
et HF-Filter (R7C11-12). Forstærkningsregu
leringen sker mellem første og andet Trin. 
T2 er en lille Push-pull Transformer. Pri
mærimpedansen er ca. 20 kΩ, og Omsæt
ningsforholdet er 1: 1+1. (Amplidan 5Z- 
8362).

Forstærkeren kan uden videre strømfor
synes fra Senderen, naar passende Filtrering 
anvendes (R11-12, C19-20). Strømforbruget 
er 12—14 mA ved 250 V.

Den viste LF-Forstærker er helt uden Fre
kvenskorrektion, saaledes at Frekvensgangen 
skulde blive nogenlunde flad inden for hele 
Talefrekvensomraadet. Herved opnaas ren 
Fasemodulation. Indfører man en Diskant
afskæring, f. Eks. i Form af et RC-Led ind
skudt mellem EF40 og Potentiometeret, kan 
man omdanne Fasemodulationen til NFM. 
(Fig. 3).

Praktiske Resultater.

Der viste sig ikke at være nogen Vanske
lighed ved at opnaa tilstrækkeligt Fasesving 
paa 80 m. Dog maa det pointeres, at det er 
ubetinget nødvendigt, at den efterfølgende 
Klasse C-Forstærkning er rigelig, saaledes at 
den Amplitudemodulation, der nødvendigvis 
vil opstaa i den balancerede Modulator, skæ
res bort af begrænsende Klasse C-Trin. Paa 
højere Frekvenser, hvor Modulatoren er 
efterfulgt af et eller flere Fordoblertrin, er 
der ingen Problemer. Dels er Forstærkningen 
oftest meget stor, dels skal Fasesvinget jo

Fra Fa. RADIO PARTS har vi fået tilsendt fir
maets nye (og første) katalog, der fremkommer som 
en ualmindelig smuk bog af format som vore log
bøger. Der er spiralfjederryg, så kataloget er dejlig 
at slå op i. Og hvad der ikke findes i kataloget af 
herlige ting for en radioamatør er vanskeligt at 
nævne. Firmaet er generalrepræsentant for en række 
store udenlandske firmaer, hvoraf vel nok det mest 
kendte navn i amatørkredse er RONETTE, hvilket 
firmas produkter vi da også finder et righoldigt 
udvalg af. Alle dele er forsynet med et Part num
mer, og i prislisten, som foreligger særskilt, har man 
så let ved at finde den pågældende komponents pris.
— Af ting en kortbølgeamatør særlig hæfter sig 
ved, er det store udvalg i keramisk materiel, som nu 
er på markedet herhjemme. TR.
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En ny multibands afstemningsenhed
Ved OZ7EU.

I det hollandske foreningsblad „ELEK
TRON" og i det amerikanske „RADIO AND 
TELEVISION NEWS“ har PA0UN fornylig 
beskrevet en af ham udviklet multiband tuner, 
som i hele sin virkemåde og konstruktion må 
synes at være noget for amatørerne. Vi har 
tidligere i OZ fortalt om den af National Com- 
pany udviklede tuner, men til en opstilling 
med to rør i push-pull skulle man i denne 
sidstnævnte tuner anvende en 4-gangskon- 
densator, medens man i den af PAØUN be
skrevne kun skal anvende en 2-gangs. For
delene herved er indlysende, idet det er van
skeligt at skaffe en passende 4-gangs konden
sator, men en 2-gangs kan man sagtens få 
fat i.

Den nye multiband-kreds anvender som 
ovenfor nævnt 2 rør, der arbejder i push-pull 
på 28, 21 og 14 MHz og i parallel på 7 og 3,5 
MHz. Omskiftningen fra push-pull til parallel 
foregår automatisk ved afstemningen til re
sonans til hvert bånd, idet man samtidig sty
rer rørene med den frekvens, man nu vil an
vende. Styringen må selvfølgelig foregå i 
push-pull på de høje frekvensbånd og i paral
lel på de lave.

Opstillingens princip vises på diagrammet, 
og betragter man L2 som en hf-drossel, er op

stillingen en ganske normal push-pull kreds 
med kondensatorens stel lagt på + L1 er me
get lille i forhold til L2, der sædvanligvis er 
af størrelsesordenen 2,5 mH. For lave frekven

sers vedkommende kan man sige, at Li for
binder C1 og C 2 i parallel over L2 og afstem- 
mer denne kreds til en eller anden lav fre
kvens, lad os sige 300 kHz.

Begge rør må ud
styres i fase for at 
forstærke på denne 
frekvens, men da vi 
aldrig vil styre med 
denne frekvens, vil 
der selvfølgelig hel
ler ikke komme no
get ud på den i ud
gangskredsløbet.

Imidlertid, hvis vi 
giver L2 en sådan 
størrelse, at dens 
„i fase“ resonans falder indenfor et af vore 
lave frekvensbånd (3,5 og 7 MHz), så har vi 
nu et „single-ended“ kredsløb, og begge rør 
er automatisk i fase.

Med C1 og C2 i serie vil Li kunne afstem
mes imellem 13,5 og 30,5 MHz, 28, 21 og 14 
MHz båndene falder således herinden for. Da 
forholdet mellem 3,5 og 7 MHz båndene lige
ledes er 1:2, kan L2 laves således, at Ci og C2 
i parallel går fra 3,45 til 8 MHz. Her har vi 
altså vore to lave frekvensbånd.

Da kondensatoren skal dække to områder 
samtidig, må minimumskapaciteten ikke være 
for stor. Jo længere nede denne kan holdes, jo 
mindre kan vi gøre maksimumskapaciteten. I 
den af PAØUN beskrevne opstilling har dreje- 
kondensatoren en minimumskap. på 2X15 pF 
og en maksimumskap. på 2X145 pF. Til mini
mumskap. må jo også lægges rør- og lednings

kapaciteter.

På billedet viser vi, hvorledes tuneren er 
lavet. Lj har 15 vindinger 1 mm tråd på en 
13/4” form, viklingslængde ligeledes l3/4”, og 
Li er viklet „på luft“ af 5 mm kobbertråd 
eller rør. Der er 8 vindinger, 21/4” i diameter 

og 21” lang.

Effekten må aftages gennem hver sin link, 
der begge består af 2 vindinger. På L2 kobles 
til den kolde ende af spolen og på Li til mid
ten, som det også fremgår af billedet.

Den her viste tuner er beregnet til at køre 
med to stk. 807, og vi skal i næste OZ beskrive 
hele PAØUN’s sender, som tillige byder på 
mange andre nyheder, samt tillige beskrive 
en tuner, lavet efter dette princip og gennem

prøvet i praksis.
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Gitterdykmeler
med jævnstrømsforstærkning og ringe belastning, lavet af rodekassedele.

Af OZ5WJ.

Lige så nødvendig som en absorbtion sbølge- 
måler er til indstilling af en ny sender eller 
kontrol af en stationssender, ligeså uundvær
lig er et gitter dykmeter ved bygning af en 
modtager eller ved eftertrimning af denne, 
hvorfor man skulle synes, at et sådant burde 
være et ganske naturligt aggregat på en mo
derne amatørstation. Men hånden på hjertet, 
hvor mange er i besiddelse af et sådant?

Efter at have prøvet og arbejdet med flere 
forskellige opstillinger er jeg endt med en, 
som opfylder de fordringer tilfredsstillende, 
som jeg ved konstruktionen havde for øje; 
nemlig:

1. Stor følsomhed, der kan reguleres.
2. Smal båndbredde, der ligelede.1; er regu

lerbar.
3. Ringe belastning af måleobjektet.
4. Retvisende udslag uden dyrt måleinstru

ment.
5. Ringe følsomhed for alt andet end måle

objektet.
6. Små udgifter (rodekassedele).
7. Stor aflæsningsnøjagtighed.
8. Ens følsomhed på alle anvendelige fre

kvenser.
9. Let betjening.

10. Anvendelig som målesender med eller 
uden modulation.

I diagrammet er der anvendt to ensretter
rør, der er koblet i en halv graetzkobling, for 
at opnå tilstrækkelig spænding til den direkte 
koblede forstærker. Der er derimod ikke gjort 
ret meget ud af filteret, idet jeg kun bruger 
en lavfrekvensdrossel lagt således, at den for 
den nederste spænding ligger i + ledning, 
medens den for den øverste spænding ligger i 
-, og hertil er benyttet 2 dobbelte elektrolyt
kondensatorer hver på 2X8 μF. Den viste fil
trering har vist sig mere end god nok til for
målet. Når denne fremgangsmåde er blevet 
benyttet, er det for at spare dels transforma
tor og dels plads. Glødetråden på det nederste 
ensretterrør (CY 1) er lagt ovenfor faldmod- 
standen for at få så lille spænding som muligt 
mellem glødetråd og katode. Man kunne her 
godt anvende et direkte opvarmet ensretter
rør, men da det skal ligge i serie med de andre 
rør, er der ingen fordel ved det. Det andet 
ensretterrør, ligeledes et CY 1, er lagt i den 
anden ende af glødestrømskredsløbet af sam
me årsag. Og her er det nødvendigt at have 
et indirekte opvarmet rør, da filtreringen 
ellers vil gå fløjten.

Det i katoden på E. M. 4 viste potentiometer 
er på 25 kΩ, og bevirker, at katoden kan „hej- 
ses“ op og ned i forhold til gitteret på samme 
rør. Herved opnår man at få netop den git-

V4
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Gitterdykmeteret set forfra.

terspænding, som er ønskelig for at få så 
skarpt et kalibreringspunkt som muligt eller 
ønskeligt. Det er unødvendigt at afkoble kato
den. R6 vælges så stor som mulig og tjener 
kun til at holde gitterspændingen så jævn 
som mulig under forskellig styring på EM 4.

Måske er det på sin plads at advare mod at 
undvære de to sikringsmodstande R11 og R12, 
der er af en størrelse på 3—500 ohm. Der gik 
i hvert fald et ensretterrør for mig under eks
perimenterne, da jeg forsøgte dette.

Da det er jævnstrømsforstærkning, man 
ønsker, er gitteret på EM 4 forbundet direkte 
til anoden på forstærkerrøret, hvorved R4, der 
er på 0,2 Megohm, kommer til at virke som 
gitterafleder for dette. R5 og R7, der hver er 
på 0,5 Megohm, begrænser tilligemed R4 
anodestrømmen i forstærkerrøret CF7 således, 
at katodemodstand her er unødvendig.

Det er ligeledes unødvendigt at afkoble 
skærmgitteret, da der kun er tale om jævn
strømsforstærkning.

Lavfrekvenstransformatoren, der er an
bragt mellem oscillatorrøret og forstærkerrø
ret CF 1, er en tilfældig lille transformator 
1/3, jo mindre, jo bedre. Den benyttes til at 
gittermodulere oscillatoren, når meter et be
nyttes til målesender, idet man så lader for
stærkerrøret virke som lavfrekvensoscillator.

De tre små kondensatorer c4, c5 og c6 er alle 
på 100 pF, og den benyttede kobling er blevet 
til under eksperimentering efter at opnå den 
mest stabile tone med passende tonehøjde, ca. 
1000 Hz. med åbent potentiometer. Potentio
meteret R3, der er på 27 kΩ kan indenfor 
rimelige grænser regulere såvel modulations
grad som tone, dog ikke uafhængig af hinan

den. Hvis man ønsker både at ændre tone og 
modulationsgrad, kan C4 gøres variabel, men 
så skal der straks et håndtag mere til.

Det samme potentiometer anvendes tillige 
til at regulere styringen af forstærkerrøret, 
hvorved man kan opnå at få følsomheden ens 
overalt, når meteret anvendes som gitter- 
dykmeter.

Til oscillator er benyttet en simpel colpitts- 
opstilling med en triodekoblet pentode CF1. 
En sådan oscillator giver den simplest mulige 
spole og svinger villigt, og dette har ret stor 
betydning, idet man så kan lave spolerne så
ledes, at kalibreringspunkterne for samtlige 
kredse falder sammen. Man kan da nøjes med 
eet kurveblad for samtlige kredse, når disse 
vælges således, at de overlapper hinanden og 
fordobler eller halverer frekvensen. Dette er 
meget let, når der holdes samme vikleplads 
på samme form og bruges tyndere tråd på 
de lave frekvenser. Har man lejlighed til at 
komme til et Q-meter, sørger man blot for, 
at selvinduktionen fordobles hver gang.

Oscillatorspolen er lavet på zerolitforme og 
har for områderne følgende vindingstal:

Område Vikling Link

1,5 MHz — 4 MHz 32 2
3 — — 8 — 16 2
6 — — 16 — 8 2

12 — — 32 — 4 1

og endelig til brug for mellemfrekvensen: 
375 kHz — 1 MHz 128 3

I hvilken ende linken lægges er ret under
ordnet, da begge spolens ender er varme.

Gitter dykmeter et set fra oven.
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Til link er benyttet en dobbelt plastikled
ning med to svære ledninger i een fælles 
plastikstrømpe. Denne ledning har en ret lav 
impedans og giver derfor mindst mulig til
bagevirkning på oscillatoren for alt andet end 
lige måleobjektet.

Linken er aftagelig, men bør ved alle må
linger sidde på, da kurvebladet ellers ikke 
passer. I den ene ende er den monteret i en 
afbrændt lommelygtepære, som den netop 
udfylder; og i den anden ende er en lille 
linkvikling på 2 vindinger med en diameter 
på ca. 3½ cm monteret på et lille stykke tro- 
litul. Denne vikling er lavet af plastik ringe- 
ledning, der har den fordel, at linken kan 
formes efter formålet og komme til alle ste
der selv i en ret vanskelig tilgængelig spole
central.

Kondensatoren C2 over kredsen er en lille 
dobbeltkondensator på 500 pF, og Cl er en 
lille Prahn trimmer med 3 faste og 2 bevæge
lige plader. Her er det nødvendigt af hensyn 
til håndkapacitet at montere kondensatoren 
isoleret fra skalaen og forbinde skærmpladen 
til stel.

Begge skalaer går fra 1—100, og er spoler
ne viklet rigtigt, falder på den venstre skala 
1,75 — 3,5 — 7 og 14 MHz i samme punkter, 
således at man kun behøver at lave eet kur
veblad for samtlige frekvensbånd. Derimod 
er det nødvendigt at have specielle kurve
blade for den højre afstemning til hvert bånd
spredt område, man ønsker. Men til langt de 
fleste målinger, er det kun nødvendigt at be
nytte venstre skala, idet den højre skala er 
til brug for meget nøjagtige målinger, og der
for almindeligvis står på indstilling 0.

Hvorledes man udarbejder kurvebladene, 
behøver vist ingen nærmere kommentarer, 
idet man kan nå vidt med et eller to kry
staller eller eventuelt med radiofonistationer.

Meteret er så følsomt, at det kan registrere 
på ca. 30 cm’s afstand fra en god kreds. Med 
linken bliver afstanden dog højst 5 til 8 cm.

På grund af meterets store følsomhed an
befales det at kortslutte eller belaste nabo- 
kredse på samme eller nærliggende frekven
ser, da man ellers let risikerer at få disses 
indikering med ind.

Da det oprindelig var tænkt som en ren 
eksperimentopstilling, er det hele monteret 
på et træchassis, hvilket er det billigste og 
letteste at arbejde med. Da det færdige git- 
terdykmeter imidlertid fungerer så tilfreds
stillende, som tilfældet er, har jeg tænkt mig 
at bibeholde chassis’et og blot sætte en kasse 

omkring det.

Af rør benyttes et gammelt CF7 og CF1, 
men jeg har gennemprøvet opstillingen med 
moderne rør, uden at der har været nogen 
væsentlig ændring at spore. I det hele taget 
har mit princip været at benytte, hvad der 
fandtes i min rodekasse, hvorfor hele histo
rien alt i alt kun har kostet mig 1,05 kr., 
nemlig den 1,5 m lange linkledning. Hi!

Ved benyttelse af gitterdykmeteret går man 
frem således:

Meteret tændes og begge afstemningsska
laer stilles på 0. Man kobler nu den kreds, 
man vil måle, hårdt til linken og drejer den 
venstre skala igennem, indtil øjet slår sam
men. Er der intet udslag ved gennemdrejning, 
må man prøve en større eller mindre spole. 
Har man fundet udslag, kan man allerede på 
kurvebladet for venstre skala groft aflæse 
den omtrentlige frekvens. Det er en selv
følge, at begge potentiometrene indtil nu har 
stået i nul-stilling, således at øjet uden for 
indikeringspunktet har vist fuldt udslag. Har 
man brug for en noget mere nøjagtig fre
kvensbestemmelse, drejer man lidt væk fra 
frekvensen, og det venstre potentiometer 
drejes nu så meget ind, at øjet slår halvt ud, 
hvilket vil sige, at vi formindsker styringen 
til forstærkeren. Vi har nu stillet øjet på det 
mest følsomme punkt, og vi drejer nu på det 
højre potentiometer, indtil øjet slår en smule 
mere sammen. Derefter drejes afstemningen i 
resonans igen, hvorefter vi fjerner linken 
mest muligt væk fra kredsen, det vil sige ca. 
5 til 8 cm, alt efter kredsens godhed.

Vi vil nu have et minimalt udslag, der lig
ger knivskarpt på skalaen. Vil man have en 
tydeligere aflæsning, må man benytte højre 
skala og i første omgang nøjes med at fast
lægge, hvilket kurveblad der skal benyttes 
ved grovindstillingen af venstre skala. Da 
denne skala på 3,5 MHz kun dækker om
trent 200 kHz, er det klart, at aflæsningsnøj- 
agtigheden her bliver meget stor.

Det er klart, at der hører en smule øvelse 
til for at få en ganske nøjagtig måling, men 
når man rendyrker aflæsningen ved hjælp af 
potentiometrene og fjerner linken mest mu
ligt fra måleobjektet, kan man hurtigt få en 
frekvensaflæsning, der ikke afviger mange 
kHz fra den virkelige. Der vil jo altid blive 
en ganske lille unøjagtighed, fordi meteret 
først kan virke, når der er en vis minimal 
belastning på kredsen, og denne belastning 
altid vil trække kredsen nogle få hertz.

Gælder det justeringen f. eks. af kredsene 
i en super, kan den grove trimning foregå på 
den måde, at man hænger linken om de for-
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Oscillatorudstråling fra 
UKB-modtagere (FM og TV)

Efter Philips „Teknisk Information

I april-hæftet af FUNK-TECHNIK finder 
vi nogle betragtninger over UKB-følsomhed 
og oscillatorudstråling.

Tidligere havde man i Tyskland fastlagt 
200 mV på dipolantennens tilslutningsklem
mer som den højst tilladelige udstrålings
spænding. Det viste sig, at denne værdi 
var alt for stor; desuden siger udstrålings
spændingen på antenneklemmerne jo ikke ret 
meget om den feltstyrke, den frembringer, 
og dermed om forstyrrelsen på andre mod
tagere. — De tyske myndigheder har derfor 
foreslået nye udstrålingskrav, der siger:

„Den højst tilladelige feltstyrke, målt i det 
frie med en afstand af 30 m mellem den 
udstrålende modtager og en feltstyrkemåler 
må ikke overstige:

i frekvensområdet op til 108 MHz: 1 mV/m
i frekvensområdet over 108 MHz: 30 μV/m

Disse værdier må heller ikke overskrides 
ved tilslutning af antenne, jordledning, pick
up ledning eller ledning til ekstrahøjttaler.

Kravene er meget strenge, og industrien 
har derfor også tøvet med at anerkende dem. 
Tilsyneladende vil myndighederne dog gen
nemføre disse krav, eventuelt tillade visse 

tolerancer. Det er især for FM og TV, de vil 
få betydning, men også de mange forbindel
sestjenester mellem 100 og 174 MHz og over 
216 MHz må beskyttes.

skellige spoler, der skal justeres. Derefter 
drejer man jernet eller trimmerne, indtil re
sonans opnås, hvorefter fintrimning som 
ovenfor beskrevet kan finde sted. Her bør 
det måske tilføjes, at man ved hjælp af det 
venstre potentiometer, hvor styringen regu
leres, altid kan holde meteret på det mest 
følsomme sted, enten ved at dreje lidt op 
eller ned for denne styring.

Meteret kan benyttes til målesender, idet 
kalibreringen passer med de til dykket an
vendte kurveblade. Men man må huske at 
lade linken blive siddende i, da en fjernelse 
af denne forårsager en forskydning af fre

kvensen.

Ved at tænde kontakten for tonen kan 
man til målingen få et tonemoduleret signal. 
Det kan mange gange være en fordel, og 
frekvensen ændres ikke.

I FUNK-TECHNIK er anført en udtalelse 
fra en af den tyske radioindustris mænd. 
Ifølge ham er det ikke blot udstrålingen gen
nem antennen, der betyder noget, men des
uden kan tilledningerne til magisk øje og 
højttaler danne kvartbølgeantenner for fre
kvenser omkring 200 MHz og give en væsent
lig udstråling. Det kan være nødvendigt at 
dele chassiet op i to fra hinanden isolerede 
halvdele. Monteringsledninger længere end 
25 cm bør undgås.

Også mellemfrekvensen kan give udstrå
ling af væsentlig styrke. På sidste trin er 
MF-spændingens værdi ikke sjældent op mod 
80 V, og da dette trin jo ofte er koblet som 
begrænsertrin, er det ikke blot frekvensen 
10,7 MHz (28,04 m), men også de harmoniske 
heraf, der udstråles.

Arrangementskalenderen
På generalforsamlingen i Odense lovede under

tegnede at forsøge at puste nyt liv i denne oversigt 
over arrangementer indenfor foreningen. Jeg vil 
derfor på det indstændigste anmode d’herrer afde- 
lingsformænd om, snarest til mig at indsende oplys
ninger om arrangementer (dog ikke almindelige 
møder) indenfor deres afdeling, som d.e antager har 
interesse for andre end lige netop deres egne med
lemmer. Det gælder specielt rævejagter, foredrag, 
stævner m. m. — Jeg vil selv sætte mig i forbin
delse med de forskellige udvalg inden for hoved.- 
bestyrelsen, og i næste OZ vil så fremkomme den 
første kalender. — Kære venner!, glem mig nu ikke, 
det er jo i jeres egen interesse at få så stor tilslut
ning til disse særlige lejligheder som muligt, og vi 
skulle også på den måde kunne gardere os imod, at 
flere udmærkede arrangementer kolliderer med hin
anden.

73. —OZ7EU, 
Huldbergs Allé 8, Søborg.

Man kan også få lavfrekvenssignalet ud 
alene, f. eks. til afprøvning af lavfrekvens
forstærkere, ved at tilføje et par blokke over 
enten R8 eller R9. Det er ikke vist på dia
grammet, da jeg har en anden lavfrekvens
generator til dette brug, men det er jo altid 

rart at vide det.

De til gitterdykmeteret anvendte kompo

nenter er følgende:

V. 1. CFl, V 2 CF7, V3 EM4, V5 skalalampe, 5 

volt 0,2 amp. V4 og V6 CY1.

R1 100 kΩ, R2 30 kΩ, R4 200 kΩ R5 500 kΩ, 
R6 200 kΩ, R7 0,5 megΩ, R8 1 megΩ, R9 1 megΩ, 
R1l 500 ohm, R12 500 ohm, alle af 1 Watts typen. 
R3 27 ko potmeter, R10 25 kΩ potmeter, R13 700 

ohm 25 watts faldmodstand.

Cl Prahn trimmer, se tekst, C2 2x500 pF, C3 
C6 100 pF, C7 — C10 8 μF. Dertil 2 enkelte afbry
dere Kl og K2, lavfrekvenstrafo 1/3 og en drossel 

på ca. 10 hy.
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En wire-recorder forstærker
Ved OZ7EU.

Magnetisk lydregistrering er i de senere år 
blevet meget moderne, og en del amatører 
har optaget denne gren indenfor radioteknik
ken. Det mest anvendte apparat hertil er vel 
nok endnu wire-recorderen, og der har i fag
pressen været beskrevet adskillige mekaniske 
enheder hertil, ligesom der også har været 
givet anvisning på fremstilling af tonehove
der. Det er dog ikke så ligetil en sag at lave 
disse ting selv, i hvert fald ikke, såfremt man 
vil gøre sig håb om at få udbytte af arbejdet, 
så de fleste vil vel nok købe disse ting færdige, 
hvad det da også i dag godt kan lade sig gøre. 
Men forstærkeren vil amatøren i hvert fald 
kunne fremstille selv, det er ikke spor vanske
ligere end at lave sendere og modtagere, så på 
opfordring skal jeg her bringe diagrammet 
over en sådan med de nødvendige data påført.
— Hele historien består af 6 rør, heri indbe
fattet ensretterrør og magisk øje til udsty
ringsindikator. Det kan måske se lidt voldsomt 
ud, men der er ikke spor i vejen for, at rørene 
nr. 2 og 3 fra venstre på diagrammet kan be
stå af et dobbeltrør af typen 6J6, ECC35 eller 
ECC40. Som det vil være interesserede be
kendt, skal tråden foruden selve de lydsving
ninger, man påfører den, også tilføres en HF-

tonehoved

spænding, der dels tjener til formagnetisering 
af tråden og dels til sletning af en tidligere 
indspilning, og på den her viste opstilling er 
det det sidste rør, udgangsrøret, der i indspil
ningsstilling giver os denne HF-spænding. 
Med HF-spænding menes der dog her kun en 
spænding i frekvensområdet 30—50 kHz. I af
spilningsstilling virker røret som almindeligt 
udgansrør.

Som man vil bemærke, er de forreste tre rør 
trioder, eller i det mindste triodeforbundne 
pentoder. Forstærkningen er tilstrækkelig stor 
på denne måde, og opstillingen er nemmere at 
„tøjle“. Så kunne man måske indvende, at så 
ville to pentoder rigeligt kunne gøre fyldest, 
men da vi har gitteret på rør nr. 1 og pladen 
på rør nr. 3 i nærheden af hinanden gennem 
den kombinerede omskifter, ville opstillingen, 
såfremt der kun var to rør, meget let gå i 
sving. Den ene triode tjener faktisk kun til at 
vende fasen, og som det også vil bemærkes, er 
forstærkningen meget nedsat gennem spæn- 
dingsdeleren R9-R10.

Katoden på første rør er forbundet direkte 
til stel, og gitteraflederen på dette rør er for
holdsvis stor, 5 megohm. Røret vil ikke kunne 
overstyres af de svage spændinger, der kom
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mer fra mikrofonen, og ved den direkte ka
todeforbindelse får vi lettere vor forstærker 
brumfri. Katodeledningen fra tonehovedet 
skal af samme årsag føres direkte til rørets 
katode og ikke til et eller andet tilfældigt sted 
på chassiset.

Styrkereguleringen ligger imellem 1. og 2. 
rør, og skal vi recorde kraftigere spændinger, 
f. eks. fra en pick-up eller fra radioen, går vi 
også ind på rør nr. 2. Tonekontrollen består af 
en omskifter 2X4 stillinger, som dels ændrer 
modkoblingsgraden og dels ændrer højtoneaf- 
skæringen med komplexet C4-R.M-R35. Om
skifteren er vist i venstre yderstilling. Betje
ningsomskifteren er en 7X4 stillinger og er 
vist i radio-gr-etc.-stilling.

Tonehovedet, som er vist øverst til venstre 
(der er dog ikke angivet formagnetiserings
vikling, som er forbundet indeni hovedet), er 
af den normale type med fælles ind- og afspil
ningsvikling af højohmtypen og slette- og 
formagnetiseringsvikling af lavohmtypen 
(Webster, Air King, Ekko m. m.). Oscillator- 
spolen følger normalt med, når man køber et 
mekanisk chassis, det kan dårligt betale sig at 
vikle denne selv.

Tonekorrektionskomplexet C2-R3 må af- 
skærmes godt og ikke ligge i nærheden af net- 
trafoen.

Med de viste værdier for det magiske øje 
vil den følsomme sektor lige nå sammen, når 
korrekt indspilningsstyrke er nået. Dette kan 
dog i nogen grad afhænge af tråden og det 
anvendte tonehoved.

Under indspilningen frakobles højttaleren. 
Der er vist tilslutning for ekstra højttaler, og 
man kan så afbryde den i den eventuelle kasse 
indbyggede højttaler med en afbryder.

Afbryderen, der er tegnet foroven til ven
stre på diagrammet, er normalt anbragt på 
den mekaniske del i forbindelse med frem- og 
tilbageomstyringen og tjener til at undgå at 
slette det indspillede under returkørsel, hvisT 
man har glemt at omstille ind- og afspilnings- 
omskifteren. Den skal kun være sluttet under 
fremføring af tråden. 1 ro og under returkørsel 

skal den være åben.

Der er regnet med at anvende en almindelig 
krystalmikrofon.

Læserne skriver:

Forudsigelser, papir og tallerkener.
Fra og med jan. „OZ“ 1952 er det atter slut med 

forudsigelserne i „OZ“. — Hvorfor? Disse forudsi
gelser, som i sin tid redigeredes af OZ8O, stoppede 
fra og med „OZ“ for maj 1949, iøvrigt uden at dette 
stop blev forklaret „OZ“’s læsere nærmere. Ved 
generalforsamlingen i Kbhvn. al'd. efteråret 1950 blev

OZ8O spurgt, hvorfor forudsigelserne ikke længere 
fandtes i „OZ“. 80 forklarede, at han ikke længere 
kunne afse tid til det regnearbejde, som lå til grund 
for forudsigelserne, hvilket naturligvis ikke kunne 
bebrejdes ham. Flere forskellige var interesseret i 
spørgsmålet, og OZ7HW tilbød 80 at overtage redi
geringen af forudsigelserne. Dette skete fra og med 
„OZ“ for november 1950. — Fra og med jan. 1952 er 
det altså forbi igen — atter uden kommentarer.

Det vil vist være passende, at vi, der har haft gavn 
og glæde af forudsigelserne, medens de endnu fand
tes, benytter lejligheden til at takke 80 og 7HW for 
det arbejde, de udførte til gavn for os andre.

Denne gang føler man sig lidt mere på gyngende 
grund, når man vil anmode om en genoptagelse af 
forudsigelserne. Papir er jo blevet et uartigt ord. 
7BG meddeler beklagende, at han kun kan få plads 
til sit skema hver tredie måned og så fremdeles. I 
denne forbindelse kunne man passende spørge om 
følgende: Den gang vrøvl, som findes i „OZ“ for 
september på siderne 182—183 og nederste halvdel 
af 184 — er den også et nyt udslag af papirmangelen? 
Er det ikke at skyde langt under lavmålet at servere 
sådan noget nonsens for „OZ“’s læsere i en tid, hvor 
nye medlemmer skriger efter begynderartikler. 
2-meter folk efter UHF-stof, DX-folk efter DX-stof
o. s. v.?? Selvom den famøse afhandling har stået i 
QST — og selv om den er forfattet af ingen mindre 
end W1DX.

Nu, da test-sæsonen står for døren, må man med 
vemod konstatere, at det ikke er muligt på basis af 
vort eget amatørorgan „OZ“ at få oplysninger om 
muligheden for forbindelser på de forskellige bånd. 
Man er altså henvist til at blive abonnent på et af 
de store udenlandske amatørtidsskrifter for at få 
disse oplysninger — og er det egentlig meningen? 
Men — naturligvis — her vil man jo åbenbart snart 
kunne få de interplanetare forudsigelser med i købet. 
DX-jægere i OZ-land er imidlertid beskedne folk — 
de vil såmænd ikke engang kræve inter-tallerkenare 
forudsigelser, men bare be’ om de almindelige jor

diske do. do.

Altså, ob’s, lad os få vort skema med forudsigel
serne tilbage — det må gerne være nok så lille. En 
størrelse, som det havde i sin oprindelige form i 
„OZ“ 1948, er rigeligt. Hvis det er manglende tid, 
det skorter på hos 7HW, er der sikkert andre, som 
vil gøre arbejdet. Som en sidste udvej skal jeg gerne 

tilbyde mig selv.

73 es fb planet-DX.
OZ4KX, K. A. Petersen.

Hvor Søren hur jeg nu gjort af det OZ?
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Generalforsamlingen i Odense 14. september 1952
Det må sikkert tilskrives den lige overståede ju

bilæumsfest i København, at der var så forholdsvis 
få deltagere i generalforsamlingen — der kan jo 
stilles for store krav til ens tid og pengepung, men 
spisesalen i Industripalæet i Odense var da omtrent 
fyldt, da formanden, OZ6PA, kunne byde ca. 70 
medlemmer velkommen med ønsket om en god og 
saglig drøftelse af dagsordenen.

OZ7HL blev valgt til dirigent og gav straks ordet 
til formanden.

Formandens beretning.

Den nuværende bestyrelse har kun arbejdet i ca.
9 måneder, men arbejdet er gået støt og roligt. Vor 
økonomi er også god, takket være det forhøjede 
kontingent. Vi har udsendt „OZ“, fyldt, med dejligt 
stof. Takkede de to redaktører for vel udført 
arbejde.

Udvalgsarbejdet.
Båndudvalget og formanden har haft forhandlin

ger med P&T, bl. a. om „Hullet" i 80 m båndet. 
Det var blevet oplyst, at nu havde også tyske ama
tører tilladelse til at sende her, og nu vilie man 
også gerne have „Hullet“ dækket for danske ama
tører. P&T oplyste, at mulighederne herfor var små 
i øjeblikket.

Testudvalget.
Formanden udtalte en tak til lederen heraf, 

OZ2NU, for hans store arbejde og interesse. For
manden håbede på stor tilslutning til den kommende 
Europa-test.

Foredragsudvalget.
Der har været udsendt foredragsholdere, og ialt 

har 14 foredrag været hørt af 600 medlemmer. Efter
lyste større interesse fra afdelingsformændene med 
hensyn til at arrangere foredrag, som EDR gerne 
vil være med til at formidle. Skriv til OZ6EP og 
få gang i foredragene.

Sommerlejren.
Vejret havde en stor skyld i, at besøget blev så 

ringe. Man må vist have lov til at sige, at sommer
lejren nærmest blev en fiasko. Lad os få en dis
kussion om fremtidige sommerlejre. Lejrsenderen 
er bragt i fin orden af 7EU og 9R, og den er nu så 
god, at den må betragtes som fyldestgørende.

Det nordiske samarbejde 
har nærmest ligget stille. DFDS anmodede EDR 

om at opstille en radiostation i en skihytte i Norge, 
beregnet for ophold til svagelige danske børn. EDR 
fik det ordnet således, at vore norske amatørkam
merater påtog sig opstilling af senderen.

Deponerede sendere.
Der er nu ialt udbetalt ca. 50.000 kroner i erstat

ning, men regningen fra sagførerne blev på ca. 
10.000 kroner. Erstatningssagerne må betragtes som 
afsluttede.

Delegeretforsamlinger.
På formandsmødet i Odense drøftede man at gå 

over til delegeretforsarnlinger til afløsning for ge
neralforsamlinger, men formanden mente, at det

var en meget udemokratisk form at drive en for
ening på. Bestyrelsen har ikke kunnet finde nogen 
løsning på spørgsmålet, så sagen er totalt opgivet.

Jubilæumsfesten.
Formanden mente at have konstateret, at festen 

var ualmindelig god. Men der var også gået et stort 
arbejde forud. Ikke mindre end 22 udvalgsmøder 
har været afholdt. Flere hundrede breve er skrevet. 
4H har udført et meget stort arbejde. Vi har lov 
til at være stolte over den fine fest.

Til formandens beretning var der ingen, der øn
skede ordet, men 5G ville gerne have en „løs“ 
dagsorden til generalforsamlingen, så han var fri 
for at skulle medtage hele sit store jubilæumsnum
mer af „OZ“ (Det vil blive overvejet at trykke 
særskilte dagsordener til omdeling på selve general
forsamlingsdagen. 5AC.)

Regnskabet.

Kassereren, OZ3FL, henviste til det i OZ offentlig
gjorte regnskab og bad om udtalelser fra general
forsamlingen.

2Q: Tryksager og møder var på budgettet opført 
med 1000 kr., men regnskabet viste 3000 kr. Ønskede 
nærmere specifikation i budget og regnskab.

Kassereren: Forskellen stammer fra bl. a. to ge
neralforsamlinger, en ny skrivemaskine, ny karto
tekskuffer samt mindre medlemsantal. Jeg har pro
testeret mod et HB-mødes afholdelse i Aalborg, da 
dette forøgede udgifterne. Mødet blev afholdt sam
tidig med et stævne.

7GL efterlyste lysbilledapparatet på statusopgø
relsen.

Formanden: Det findes hos 6EP, der klager over, 
at der ikke gøres brug af det.

5Y: Lysbilledapparatet er i sin tid modtaget fra 
1D som led i en afregning. Lav tekniske foredrag 
og benyt lysbilleder.

5AB efterlyste en motorgenerator, som tilhører 
EDR.

3FL var lidt beklemt over inventaret, da det jo 
lå på mange forskellige hænder. 2NU har nu over
opsigt med inventaret.

7GL: Mange ting må være købt til de forskellige 
sommerlejre, bl. a. grammofonplader, antennetråd 
m. v. Lav en liste over samtlige ting, der tilhører 
EDR.

2Q: Der er vel ikke nogle passiver, der også er 
blevet væk?

7CA: Er Lærebog II afskrevet?
3FL: Ja. sagen er afskrevet. Men „Vejen til sende- 

tilladelse“ er ikke.
2AV efterlyste målesenderen. Er den EDR eller 

Kbh.afd.s ejendom?
Formanden: Bestyrelsen har gjort, hvad gøres 

kunne for at efterlyse forskelligt inventar. Der er 
lidt tvivl om målesenderens ejermand. Kbh.-afd. 
har nægtet at låne målesenderen ud.

7NS: Der er to målesendere i Kbh.-afd., hvoraf 
den ene er en gave til afdelingen.

7HL: Philips har ved gavebrev overdraget en må
lesender til EDR.

9R: Philips malesenderen tilhører EDR, men har 
været opbevaret af Kbh.-afd.
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8I: Philips målesenderen skal altid være i Kbh.- 
afd., det er et forlangende af giveren.

4NO: Er de tre skrivemaskiner kun 28 kroner 
værd?

Kassereren: Skrivemaskinerne bliver afskrevet 
med 20 procent i værdi pr. år.

Herefter var der ikke flere forespørgsler til regn
skabet, og det blev så godkendt.

Indkomne forslag.
Kbh.-afd.s forslag blev først gennemgået af diri

genten og derefter sat under debat.
81 anbefalede forslaget fra den københavnske af

deling.

Kassereren mente, at der kom flere medlemmer 
hvis man ikke lagde afdelingskontingentet i toppen 
på foreningskontingentet.

2KG: Enhver kan blive fri for afdelingskontin
gentet ved at sende et kort til kassereren inden den 
31. december. Anbefalede kraftigt, at forslaget blev 
optaget i EDRs vedtægter. Lokalkontingentet skal 
opkræves samtidig med foreningskontingentet. 
Mente, at det var vedtaget på generalforsamlingen 
i fjor, men ikke tilføjet vedtægterne.

7NS: Selvfølgelig er det meningen, at lokalkon
tingentet skal opkræves af hovedforeningen, da 
ellers pasus om udmeldelse inden 31. december er 
overflødig.

4LM: Det burde være sådan, at man kunne melde 
sig ind i en lokalafdeling, og ikke skulle. Det andet 
er tvang.

7GL: Det er hovedforeningens arbejde, vi skal se 
på. Man skal ikke kunne tvinges ind i en afdeling. 
Man kan ikke smides ud af EDR, hvis man ikke 
ønsker at betale afdelingskontingent.

7HL: Tænk på de forskellige ledere i afdelingerne, 
man skal hjælpe dem ved opkrævningen.

3FL: Ingen er tvungen ind i afdelingerne. Hægt 
lokalkontingentet af hovedforeningens. Lad mig 
eventuelt opkræve lokalkontingentet, men på et 
andet tidspunkt.

7EU: Vi er i Kbh.-afd ca. 500 medlemmer og har 
mange udgifter. Hvis vi ikke får lokalkontingentet 
opkrævet samtidig med hovedkontingentet, slår vi 
bunden ud af Kbh.-afd. Anbefalede forslaget.

2KG sluttede sig til 7EUs udtalelser. Kan afdelin
gerne undværes ud over landet? Anbefalede op
krævning gennem EDR.

2Q sluttede sig også til 7EU og 2KG. Vedtag til
føjelsen og undgå den tragikomiske affære: OZ7BO.

5G. Da der ikke var lokalkontingent, var der liv 

og fut i afdelingsarbejdet!
2ED gik mod 5G. Der er intet menneske, der kan 

lave noget for en afdeling, såfremt der ikke er et 
lokalkontingent.

5AB anbefalede forslaget.
Formanden henstillede alvorligt til forsamlingen 

at støtte forslaget. Beløbet skal opkræves på en 
gang.

7NS anbefalede ligeledes forslaget, men der skal 
ikke stå noget om lokalkontingentets størrelse.

7GL: Vi kan ikke undvære afdelingernes arbejde. 
Mister vi ikke medlemmer på grund af det store 
kontingent? Opkræv afdelingskontingentet for sig.

4H: Lad spørgsmålet nu blive afsluttet.
7EU: Opkræv begge kontingenter samtidig. Det 

andet går ikke.

Dirigenten satte forslaget til afstemning. Der var 
37 for, ingen imod, og Kbh.-afd.s forslag var der
efter vedtaget af generalforsamlingen.

Man gik over til at diskutere det indsendte for
slag fra 3Y, 1KP og 4NO. (Dette forslag var egent
lig indsendt af følgende: Kalundborg, Slagelse, 
Næstved og Sorø afdelinger samt enkelte medlem
mer fra Høng, Gørlev og Tersløse, men da under
skriverne af forslaget havde blandet vedtægtsæn
dring og bestyrelsesvalg sammen i manuskriptet, 
var det nødvendigt at omredigere dette. Ved denne 
omredigering er der desværre sket den fejl, at de 
afdelinger, der havde indsendt forslaget, blev ude
ladt i OZ. hvilket såvel OZ9R som OZ5AC be
klager.)

1KP indledede med at protestere mod den form, 
forslaget havde fået i OZ.

5Y forklarede stemmesedlernes brug — synes det 
er et dårligt forslag, der var kommet fra Kalund
borg m. fl. afdi.

2Q syntes, det var en meget alvorlig fejl, besty
relsen havde gjort sig skyldig i ved at udelade de 
indsendende afdelinger i forslaget i OZ.

5AC tilbyder at hente manuskriptet for med det 
samme at få fastslået, hvor fejlen ligger (se oven
stående redegørelse fra 9R og 5AC).

7HL: Det ville være en fordel at få Kalundborg 
m. fl. afdl.s motivering for deres forslag om ved
tægtsændring.

1KP mente, at der altid var så mange skumlerier 
med hensyn til antallet af medlemmer i de forskel
lige kredse. Mente ikke, at Kbh.-afd. var berettiget 
til så mange bestyrelsesmedlemmer som tre. Lad 
os få oplyst, hvor mange medlemmer, der er i hver 
af de fire kredse.

3FL kom nu med en længere redegørelse for sin 
opfattelse af 3Y m. fleres angreb på kassereren. 
Mente iøvrigt, at hele forslaget kun var et stort 
mistillidsvotum til 3FL.

Diskussionen mellem 1KP og 3FL ebbede ud i at 
hele forsamlingen (på nær fire personer) rejste sig 
op for at tilkendegive deres sympati for 3FL.

7GL går imod anskaffelse af statsautoriseret revi
sor, der menes at koste 2000 kr. årligt. Mener iøv
rigt, at hele ordningen vedr. bestyrelsesvalget er 
forkert. 7GL synes — i modsætning til forslags
stillerne — at man godt kan have tillid til en mand, 
der har en lønnet stilling inden for EDR.

3FL oplyser, at en revisor koster 450 kr. årlig. 
Synes iøvrigt, at man foruden den regnskabsmæs
sige revision bør have en kritisk revision.

3TM, 7CA og 5Y ville alle anbefale en kritisk 

revision.
2Q stemmer også for en kritisk revision, men 

mener iøvrigt, at den tildels fremkommer igennem 

generalforsamlingen.
7HL: Lad os først tage prgf. 10, punkt 7: Revisio

nen.
3FL oplyser, at differencen i udgifterne ved kri

tisk revision og revisor er ca. 200 kr.
5AB: Kan vi ikke som forening blive beskattet, 

hvis vi får en statsaut. revisor?
5Y: Hvad siger bestyrelsen, hvis sommerlejrens 

regnskab ikke var blevet kritisk revideret.
4H: Vi må trække forslaget tilbage. Når en mand 

kan forvalte 610.000 kr. — så kan han også forvalte 

nogle stemmesedler.
1KP: Vi har ingen kompetence til at trække for

slaget tilbage. Vi må have mandatfordeling i forhold 

til medlemstallet.
6PA foreslår, at bestyrelsen udarbejder nye ved

tægter — komplette forslag til næste år.
7HL: Mandatfordelingen hviler på, at forretnings

udvalget bør findes i København — sluttede sig 

til 6PA.
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Det blev nu vedtaget (alle stemte for), at besty
relsen til næste år fremkommer med komplette 
rettede forslag til vedtægter, der tager rimelige 
hensyn til alle sider.

Bestyrelsesvalget.

Kreds 1: OZ7EU .. .. 102 stemmer
6PA ... . . 82 —

9R . 82 —
7DR ... .. 69 —
2KP ... . 59 —
5AB ... .. 27 —

81 23 —

Kreds 2: OZ3FL .. .. 58 stemmer
4NO .. . 28 —

Kreds 3: OZ1W .. . . 24 stemmer
3XA .. . . 17 —

5CC ... 8 —

Kreds 4: OZ2NU .. . . 91 stemmer
DR319 . . . 89 —

2KG .. . . 70 —

2663 ... .. 59 —

Hovedbestyrelsen består herefter af:

OZ7DR, Bram-Hansen,
7EU, Paul Størner,
6PA, Poul Andersen,
9R, Henrik Nielsen,
3FL, Havn Eriksen,
1W, G. Wørmer,
2NU, Børge Petersen,
DR-319, Berg Madsen,
2GK, G. Krogsøe.

Suppleanter: OZ2KP, 4NO, 3XA, medl. nr. 2663.

Valg af formand:
Der blev foreslået genvalg, og det var et varmt 

håndslag, der blev givet OZ6PA, da hele forsamlin
gen rejste sig og spontant gav sit bifald til kende.
— 6PA takkede for den store tillid.

Eventuelt.
7GL sagde tak for den stilfulde måde, jubilæums

festen var tilrettelagt på. Festnummeret af OZ var 
vældig morsomt at kigge i. Lad os takke jubilæums
udvalget med 4H i spidsen. (Forsamlingen rejste 
sig.)

3FL: Jubelfesten har kostet os meget, og han ville 
derfor foreslå besparelser, bl. a. kunne han tænke 
sig, at OZ for juni—juli 1953 blev slået sammen til 
eet nummer, EDR ville spare penge, og de, der 
arbejder med OZ, kunne få sig en lille ferie — 
fortjent.

Formanden benyttede lejligheden til i smukke 
ord at takke to af de afgåede HB-medlemmer, 
OZ2KG og 3FM. Disse to udmærkede kammerater 
ville EDR gerne hædre. De fik derefter overrakt 
EDRs æresnål.

3FM takkede for æresbevisningen. Jeg har søgt 
at undgå slæbearbejdet! Tak til hovedbestyrelsen 
og tak til mine kammerater landet over for al ven
lighed i årene.

2KG: Jeg siger også tak for æresnålen! Den er 
ganske ufortjent! Vi skal ikke have løn for vort 
arbejde i HB, men også jeg har været meget glad 
og taknemlig, fordi jeg måtte udføre et arbejde for 
EDR.

5AB efterlyste en arrangementskalender i OZ.

2KG: Det er arrangørernes skyld, at der ikke har 
været arrangementskalender i OZ i lang tid. Det 
er følgelig arrangørerne, der skal skydes på. Ind
send i god tid meddelelserne til kalenderføreren — 
helst et par måneder før.

7EU efterlyste retningslinier for den — eventuelle
— næste sommerlejr.

8I: Sidste sommerlejr var jo en — fiasko. Hel
singør afd. havde gjort et stort forarbejde, men det 
var medlemmerne, der udeblev. Sommerlejrene har 
overlevet sig selv. Lad dem hvile et f-ar år. Det er 
ikke morsomt hvert år at konstatere et stort under
skud. Prøv at hitte på en helt anden form for som
mersamvær.

7HL anbefalede, at lade 8I overtage arrangements
kalenderen igen. Lad afdelingerne selv komme og 
lave sommerlejre. Der er ikke den interesse for 
sommerlejre som i gamle dage. Afdelingerne må 
selv tage risikoen ved en sommerlejr.

5G oplyste, at han og 7F foreslog den allerførste 
sommerlejr. Lad HB opfordre de forskellige afde
linger at ordne sommerlejren, dette må gøres uden 
udgift for EDR.

3FM: Hvad er grunden til den ringe tilslutning? 
Vi er alle blevet fattigere, og alt er blevet dyrt. 
Jeg tror, sommerlejrene er blevet for mondæne! 
Bring udgifterne ned. så alle kan være med.

8I: Det er forkert at tage en mand uden for HB 
til at ordne sommerlejre, det bør være en mand 
fra forretningsudvalget.

7GL: Der er tradition for EDRs sommerlejre. Bør 
ikke droppes. Efterlyste en fortegnelse i OZ over 
samtlige HB-medlemmer. Ville mene, at det ikke 
var nødvendigt med en tidsfrist for optagelse i EDR.

6KW: Vi har været godt tilfredse med „Konser
vesf oredrag“. Kunne der ikke indtales flere fore
drag på stålbånd, ledsaget af skitser. Kan der ikke 
sendes foredrag over en kortbølgestation en søndag 
formiddag. Efterlyste stationskort i OZ.

5AB: Det er kedeligt, hvis vi skal undvære som
merlejre! Foreslog, at man selv lavede maden. Vi 
har jo også Buske Mølle, hvor der er en udmærket 
lejrplads, hvor der eventuelt kunne arrangeres 
sommerlejr.

4H: Jeg tør næsten ikke sige det — men vi træn
ger hårdt til en ny QTH-liste. Der er sikkert mange 
medlemmer, der gerne ville betale een eller to 
kroner for at få en ny QTH-liste, det ville aflaste 
EDRs budget.

7CA: Hvad koster en sommerlejr for EDR?
3FL: Ca. 500 kroner.
7HL: Man stiller større krav og møder med større 

forventninger, hvis sommerlejren arrangeres af 
EDR.

7NS ville benytte lejligheden til at oplyse, at der 
ikke er gået så meget som fem øre fra hovedfor
eningen til Buske Mølle. Den er betalt af Køben
havns afdeling. Alle er velkomne til at få et ophold.

9R: Vi har i Teknisk stab lavet et foredrag til 
stålbåndsoptagelse. Det skulle vare et kvarter, men 
det tog ca. otte timer at tilrettelægge det.

4PB: Hjemmeværnet mangler kvalificerede radio
folk. Meld jer frivilligt. Det tjener en god sag.

2AV efterlyste også QTH-listen. Sommerlejren 
må ikke aflives!

4JJ: Hvis der var flere sommerlejre, kunne man 
vælge den, der lå nærmest. Spekuler ikke så meget 
på hjemmeværnet, det er ikke amatørgrej, der an
vendes der!

3XA: De gamle, traditionsbundne lejre og stæv
ner svigtes af de gamle amatører. De unge står 
faktisk alene.

201



7GL: Vi har ikke kritiseret ,.OZ“ ved denne ge
neralforsamling. Lad os give et tillidsvotum til ho
vedredaktør og teknisk redaktor. ^Forsamlingen 
rejste sig og gav ved håndklap tilslutning til 7GL.)

4PB slog atter til lyd for tilslutning til hjemme
værnet.

Hermed var talelysten udtomt. Dirigenten sluttede 
den meget hyggelige generalforsamling med at fore
slå et leve for EDR. Straks efter var der almindeligt 
opbrud efter den mest rolige generalforsamling i 
mange år.

(Ref. OZ9R og 5AC.)

☆

Guldkorn i kampens hede:
Dirigenten — i diskussionen om, at man selv 

skulle indbetale lokalkontingentet: . . nej, det
går ikke, for man husker det ikke, og så ender det 
med, at man glemmer det . .

DX-jægeren
v. OZ7BG.

Resultaterne fra CQ's DX-Contests fone afdeling 
1951 foreligger nu. OZ's scores ligger således:

Zoner Lande Points

OZ7BG 29 67 22.054

OZ6TJ 13 34 4.700

OZ7G 11 21 1.188

OZ7BG 2 10 216

OZ7G 1 3 16

OZ7BG 3 4 28

OZ7G 1 3 8

OZ7BG 16 41 9.633

OZ7HT 11 34 9.000

OZ7SM 10 24 5.005

OZ6TJ 11 32 4.085

OZ1SP 8 14 1.056

OZ7ML 3 12 270

OZ7G 4 11 255

OZ5TZ 5 5 200

OZ5KP 11 14 1.325

OZ7BG 8 12 760

OZ7G 5 5 130

OZ6TJ 2 2 20

Der deltog een multioperatør station OZ9WS.
Resultater: 21 zoner, 66 lande, 22.620 points.

.»9WS assisteredes af 2PA og 4KX.

OZ7SM har på 14 mc fone KLT's ADR og AGU 
(vfo); OX’s 3PM 170, 3MW 250, 3FP 165; VS2DB 
med OZ1KJ ved miken 220. VS7’s NC 265, FG 260, 
WA vfo; VE8MA tex-OZ7SC) 172 xtal; YI2AM vfo, 

FI8AC vfo.
OZ3Y ligeledes 14 mc fone (.14150 — 14250) 

VK6DX, VK6MK, VS2DB, VS1CZ, YI2AM, KG4AF, 
VS9AW Oman, VU2MA, VS1EG, VP6FO, OX3WX 
og EQ3NA.

OZ3PO 14 mc: FQ8AP, ZS3B med cw, og ZB2A 
og IS1EHM med fone. 28 mc: ZS1BM, EA7CA, 
PY2OE og ZC4RX. 28 mc: GD6IA.

OZ4KX 14 mc cw: VQ8CB, FF8AG, IT1AGA,

KG4AF, FQ8AR. Kurt truer med voldsommere ak
tivitet i den kommende tid.

OZ3FL fik nye lande med ZS7C. FP8AK. HS1WR. 
M1D, VQ5CL. FB8BB og CE7ZN. Desuden FI8YB. 
FI8AD, KL7PI, CR7AF. CR7CR. DU1MB. OQ5CP. 
KR6IN. EQ3TT, VQ3BM og HC1JW. Alt på 14 mc.

OZBA på 14 mc cw: FB8BB. FB8ZZ, FF8AJ. 
G3AAT/OX. JA1WA, JA2AD, JYIBB. KA2GD. 
KG6ABV, KL7YJ. KR6IN, W5AGB FM (Nordpolen), 
plus MI, MP4, OX. TA, VK, VS6. VS7. VU, ZS etc. 
14 mc fone VP9AV.

OZ7BG 14 mc cw: ZD2DCP 041, VP8AP 040. 
ZD9AA 029, KC6QL 095, C3PG 097. — 21 mc cw: 
KZ5WZ og W0UYD.

Call
Lande Zoner

wekd. bekr. wrkd. bekr.

OZ3FL 198 118

OZ7PH 186 153

OZ7BG 186 148 37 37

OZ3Y 136 39 39

OZ4KX 132 113 37 36

OZ7SN 125 110 38 38

OZ3PO 90 73 32 29

Fone

OZ7SM 133 117 37 36

OZ3Y 116 37 36

OZ5KP 106 91 28 25

OZ7HT 80 68 22 17

OZ3Y foreslår, at listen over lande og zoner i 
fremtiden skal ordnes efter bekræftede forbindelser, 
og ikke som før efter arbejdede lande og zoner. 
Jeg vil gerne høre andres mening herom, så pse i 
næste brev hertil skriv et par vise ord med jeres 
mening. Indtil videre fortsætter vi som før.

QRU for denne gang. 73 &cu on the low end.
Erik —7BG.

DØDSFALD
John Sigfred Pedersen, 
OZ1JP. Engvej, Had
sund, er ikke mere. — 
Efter en lang, smerte
fuld sygdom døde John 
på amtssygehuset i 
Hobro, lørdag den 20. 
september, kun 28 år 
gammel. Med ham. som 
indtil for kort tid siden 
var bestyrelsesmedlem 
i EDR’s Hadsund- 
afdeling, har vi mistet 
en virkelig ven og 
kammerat, der altid 
var rede til at række 
en hjælpende hånd. 
John var den hen
synsfulde, beskedne og 

teknisk meget interesserede radioamatør, og til 
trods af hans svære sygdom, dyrkede han til det sid
ste sin hobby, selvom ikke aktiv, så læste han og 
snakkede radio med de besøgende. John Pedersen, 
som efterlader sig husti'u, vil blive savnet af mange. 
Æret være hans minde.
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Fra testudvalget
Argentinsk glæde.

For et par numre siden kunne vi meddele, om 
den beslutning ARRL havde taget til spørgs
målet om de forskellige prefixer, der efterhånden 
er blevet bragt i anvendelse i Antarctika, og at 
VP8 fremtidig ikke længere skulle gælde som ene
ste anerkendte prefix til DCC-certifikatet, men og
så LU og CE prefixer. der er i gang inden for om
rådet.

Denne beslutning har medført en sand glæde i 
Argentina, hvor det særlig kommer til udtryk i 
tidsskriftet „Revista Telegrafica Elektron-ica“, der i 
sit august nr. først bringer en kommentar til artik
len i ,,QST“ og dernæst en stor illustreret artikel 
om radioamatører i Antarctika for endelig at slutte 
med en oversigt over de stationer, der er i gang i 
området en oversigt, der iøvrigt går helt tilbage til 
1932. Fra denne oversigt skal vi nævne følgende:

Syd-Orkney-oerne. (Laurie-oen). 1952.

LU1ZA: Observatorie Meteorologico Nacional. 
LU2ZA: Mansilla Aroldo.
LU3ZA: Pertillo José Ramon.
LU1ZG: Guerrero Oscar Néstor.
LU2ZG: Manzolillo Germån Dario.

Melchior-ogruppen. (Observatorie-oen). 1952.

LU1ZB: Destacamento Naval Melchior.
LU3ZH: Lafert Måximo Alberto.
LU4ZH: Nava Roberto Argentimo.
LU5ZH: Guerro Oscar Néstor.
LU6ZH: Manzolillo Germån Dario.

Syd-Shetlands-perne. 1952.

LU1ZC: Destacamento Naval Decepciøn.
LU3ZI: Lucero Guillermo.
LU4ZI: Vicent Arol J.
LU5ZI: Andreu Augusto Martin .
LU6ZI: Adamoli Wenceslao Enrique.
LU7ZI: Candido Domingo.
LU8ZI: Guerro Oscar Néstor.
LU9ZI: Manzolillo Germån Dario.

Bahia Margarita, Tierra de Graham Antartida 
Continental Argentina, Base General San 
Martin. 1952.

LU1ZD: Base General San- Martin. (Expedicion 
Cientifica i la Antartida Continental Argentina) 
1952.

LU4ZD: Gonzales Enrique Edgardo.
LU5ZD: Santos Telmo Félix.
LU1ZJ: Guerro Oscar Néstor.
LU2ZJ: Manzolillo Germån Dario.
LU3ZJ: Vaca José Maria Toribio.
LU4ZJ: Parodi Hugo Jorge.
LU5ZJ: Olmedo Diaz Félix Arturo.
LU6ZJ: Fontana Luis Roberto.
LU7ZJ: Giovannini Alberto Pedro.
LU8ZJ: Bassani Grande Humberto.
LU9ZJ: Soares Gache Federico Maria.

Punta Proa. Tierra de Graham o. s. v. 1952.

LU1ZE: Destacamento Naval „Almirante Brown". 
LU2ZE: Godoy Paulino Primitivo.
LU3ZE: Guerrero Oscar Néstor.
LU4ZE: Manzolillo Germån Dario.

Bahia Esparanza, Tierra de Graham o. s. v. 1952.
LU1ZF: Destacamento Naval „Bahia Esperanza".

LU2ZF: Casanova Luis Manuel.

— Ja, der er noget at prøve lykken på.

2nu.
☆

Første WAC på 21 mc/s.

Det første WAC certificat for 21 mc/s blev ud
stedt den 24. juli 1952 til ZE3JJ, Iwan Wood i Sa- 
lisbury, Syd Rhodesia. De lande, der havde været 
forbindelse med og modtaget QSL fra, var: G — W 
— PY — VK — OD og OQ.

☆
Europæisk V. H. F. Contest Trofæ.

RSGB meddeler i „Bulletin11 for september 
1952, at det fra G4KD, mr. P. A. Thoregood har 
modtaget en ny vandre-pris udsat årligt blandt 
medlemmer af lARU-medlemsorganisationerne i 
Europa. Reglerne, der gælder for opnåelsen af pri
sen. er:

1) Det europæiske V. H. F. Contest Trofæ vil, un
der afgørelse af RSGB, blive tildelt den ama
tør, der er medlem af sin nationale organisation (i 
Danmark: EDR), som har scoret det højeste antal 
points (offentliggjort i RSGB’s „Bulletin11) i den 
årlige V. H. F. Contest, arrangeret af IAR U-orga- 
nisationerne i Europa.

2) Trofæet erholdes for eet år.
3) Hovedledelsen af RSGB forbeholdes retten 

til at tildele trofæet for et hvilket som helst andet 
formål end det nævnte i paragraf 1.

Trofæet er første gang blevet tildelt G3BLP, mr. 
J. P. Haydon, Croydon, som vinder af den 1. euro
pæiske V. H. F. test 1951, og blev overrakt ham af 
præsidenten for RSGB, G6CJ, ved en middag 
arrangeret af Croydon-gruppen den 3. september 
1952. OZ2NU.

☆
Sidste nyt: Ny europæisk 2-meter rekord.

Den europæiske 2-meter rekord blev slået den 
29. august, da EI2W (Dublin) og DL3VJ/P (arbej
dende portable nær Horn'Lippe) kontaktede hin
anden på fone over en distance på 621 miles (999,4 
km).

Forbindelse blev først opnået kl. 22,22 GMT med 
rapporter RS56 begge veje, og derpå igen kl. 00,34 
GMT næste morgen, hvor en stigning i signalstyrke 
til S8 blev rapporteret.

Den tyske station var 1300 ft. (ca. 396 m) over 
havets overflade med 15 watts til et 832-udgangstrin 
og en 8-elements stacked array, medens EI2W var 
760 ft. (ca. 231,6 m) over h. o. med 25 watts til en 
829B og en 7 over 7 wide spaced yagi. Begge statio
ner gjorde anvendelse af cascade converters ved 
modtagningen. (RSGB „Bulletin")

sept. 52.

☆
Den fprste britiske Nordgrpnlands-expedition.

Amatør-kaldesignalet der vil blive benyttet af 
Capt. J. S. Agar, Royal Signals, som varetager radio
tjenesten under den første britiske Nordgrønlands
ekspedition her i efteråret, vil være G3AAT/OX. 
Stationen forventer at arbejde på 3,5—7 og 14 mc/s 
i løbet af oktober 1952.
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Certifikat fra Colombia
Ligaen af Radioamatører i Colombia (LCRA) har 

indstiftet et CERTIFICADO COLOMBIA, som kan 
opnås af radioamatører overalt i verden, som har 
haft forbindelse med alle de forskellige colombian- 
ske zoner og distrikter, baseret på nedenstående 
betingelser:

1. De forskellige zoner er: HK1, HK2, HK3, HK4, 
HK5, HK6, HK7 og HK8, og forbindelserne skal 
være gennemførte på de forskellige internatio
nalt anerkendte amatørbånd, på telefoni eller 
telegrafi.

2. De forskellige forbindelser skal være bekræf
tede med QSL’s. der sendes pr. luftpost til LIGA 
COLOMBIANA DE RADIOAFICIONADOS, 
APARTADO POSTAL 584, BOGOTA, COLOM
BIA, Sur America.

QSL-kortene såvel som certificatet returneres 
på LCRA’s bekostning, ligesom LCRA vil gøre 
alt for at sikre denne forsendelse.

3. Forbindelserne skal være gennemført efter 23. 
juli 1947 til minde om doctor FERNANDO CAR- 
RIZOSA-VALENZUELA, den første præsident 
for LCRA.

4. Alle gældende bestemmelser i de forskellige 
lande skal overholdes under bestræbelserne på

at opnå certificatet.

☆

Et hjertesuk — der kan gælde 
i almindelighed

I testudvalgets arbejde foreligger der ret ofte be
klagelser over manglende QSL på forbindelser med 
OZ-stationer. Dette forhold er trådt særligt tyde
ligt frem efter indstiftelsen af det danske diplom. 
I den anledning kan det være på sin plads at of
fentliggøre det sidste af de modtagne hjertesuk, der 
er modtaget fra F8BO:

Kære OM.
Undskyld mig. at jeg skriver på fransk. Jeg 

forsøger at opnå „OZ-CCA“-diplomet, men uhel
digvis er der mange danske stationer, der ikke 
svarer på QSL.

Det er derfor, at jeg tillader mig at fremsende 
nyt QSL med Dem som mellemled til stationer, 
der ikke har svaret paa QSL. ^Vedlagt 29 kort 
ti: forskellige ret kendte OZ-stationer.)

Jeg takker Dem overordentlig for videreførel
sen. som jeg håber vil gøre det muligt, at man
ge OZ-OM’s vil svare mig.

Desuden er der flere OZ-stationer, som i QSO’ 
erne giver det udseende af ikke at kende det bog
stav, der kendetegner deres amt, og jeg tillader 
mig derfor samtidig at fremsende en liste, som 
jeg beder Dem returnere med bogstaverne for de 
pågældende distrikter.

Jeg beder undskylde dette ekstra arbejde, som 
jeg pålægger Dem, men jeg venter een af disse 
dage at kunne fremsende til Dem mit ønske 
(krav) om OZ-CCA 3. klasse.

Med alle mine bedste hilsener, jeg adresserer 
til Dem, mine kære OM, mine mest venskabe
lige 73 sig. Pierre R. Herbert,

F8BO.

☆
2-Meter-Nyt.

Nedenstaaende Distriktsordning for 2-Meter Fre
kvenser i England, Skotland, Wales og Nordirland 
er sikkert af Interesse. Dens praktiske Fordele er

indlysende, og den kunde maaske faa danske 2- 
Meter-Folk til at træffe en tilsvarende Ordning for 
Danmark.

144.00—144,20 Mc 
144.20—144,40 Mc

145.80—146.00 Mc 
144.40—144.65 Mc

145.65—145.80 Mc

144.65—144.85 Mc

144.25—145.50 Mc 
145.50—145.65 Mc

144.85—145.25 Mc

Skotland (GM).
Nordengland (Durham. Cumber- 
Northumberland, Yorkshire, 
Lancashire).
Nordirland (GI).

Midtengland (Derbyshire, Che- 
shire, Warwickshire o.s.v.). 
Wales (GW) samt en del af Eng
land omkring Worcestershire- 
Omraadet.
Grevskaberne nordøst for Lon
don.

Syd- og Sydøstengland. 
Vestengland (Devonshire, Corn- 
wall og Somersetshire. 
Sydøstengland.

G2DUV skriver til mig om denne Distriktsord
ning, at den overholdes af praktisk talt alle Ama
tører. Mogens Kunst, OZ5MK.

Sløje forhold under »OZ«-contesten 
1952

Det er ikke for at bortforklare facts, at det spe
cielt fremhæves, at forholdene under denne test var 
rent ud sagt elendige, for på den anden side må 
det også indrømmes, at deltagelsen var så usand
synlig ringe. Imidlertid er begge forhold rigtige, 
og da medlem af testudvalget vurderer ud fra et 
optimistisk synspunkt, må det håbes, at forskellige 
andre grunde — måske af personlig karakter — så
vel som tidspunktet (i slutningen af sommerferie
perioden) har været årsagen til den minimale til
slutning.

Med de særligt få deltagere fra Jylland medfører 
dette omvendt, at den ihærdigt arbejdende station 
fra denne landsdel står med de største vinderchan
cer, grundet på distance-koefficientens indflydelse 
på slutresultatet.

Dette er i sig selv forklaringen på OZ7SM’s ret 
overlegne sejr, trods det, han kun har haft 3 QSO’s 
mere end 7BG på andenpladsen. Men der var kun

19 deltagere ialt.
Og så er der vel ingen grund til at snakke mere 

om den test, men nøjes med at bringe resultat

listen:
Nr. 1 OZ7SM, Haderslev .............................  2590 points.

,. 2 OZ7BG, Søborg ................................... 1356
„ 3 OZ4CJ, Rønne .....................................  1044
„ 4 OZ4AO, København ............................  1012
„ 5 OZ9AD, København ............................  979
„ 6 OZ3AD, København ............................  890
„ 7 OZ5XY, Aalborg .................................. 880
„ 8 OZ6JP, Roskilde .................................  470
„ 9 OZ7KP, Silkeborg .........................  364
„ 10 OZ6JJ, Dianalund ................................  180
“ 11 OZ4MB, Rønne.....................................  120
„ 12 OZ2CJ, København .............................  80
„ 13 OZ7MJ, Lønstrup ...................................  75
Og så er der det glædelige — trods alt andet — 

at 10 af de ovennævnte calls i almindelighed ellers 
ikke figurerer på testlister. Må denne test’s sørge
lige forhold ikke straks fra begyndelsen jage disse 

stationer bort fra testarbejdet igen.
Desuden er der indgået logs fra 1W og 2NU, me

dens log fra 9BR er indgået efter tiden, men de af
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ovennævnte stationer, der har haft QSO med 9BE, 
er blevet godskrevet de tilkommende points.

Logs er udeblevet fra 4FA, 4PW og 7TL.
DR961 var den eneste DR-deltager i testen og 

har indsendt 42 godkendte aflytninger. Hvor bliver 
alle de andre DR-amatører af? Her er der da ellers 
et udmærket skolingsfelt. 2NU.

☆

— men den nordiske VHF-test 
blev ovenud vellykket

Efterhånden, som de forskellige logs indløb fra de 
forskellige test-deltagere, var det klart, at testen 
blev af større dimensioner end nogensinde tidligere, 
særligt hvad bedømmelsen i bredden angår, ligesom 
det var glædeligt at se deltagelse fra Norge og Fin
land samt fra Stockholms-distriktet i SM, selv om 
der ikke fra disse stationer opnåedes forbindelser 
med det danske deltager-kontingent.

Når man gennemgår resultatlisten, er det iøvrigt 
interessant at bemærke, at det er stationerne, der 
ligger på de mere afsides liggende pladser, der op
når de bedste resultater, medens deltagerne fra 
storbysområdet med den større koncentration af 
deltagere nok opnår de fleste forbindelser, men har 
vanskeligt ved at nå helt frem i spidsen, hvad kilo
meterantallet angår. De tre bedst placerede OZ-sta- 
tioner har alle QTH i Jylland med lange distancer 
til de københavnske deltagere og med bedre place
ring for forbindelser sydover til de tyske stationer. 
Trods det høje kilometertal ligger alle tre stationer 
med 40 til 50 pct. dårligere QSO-antal end flere af 
deres københavnske konkurrenter. Ved at sammen
ligne sine egne QSO-numre med konkurrenternes 
tal f. eks. i næstsidste QSO, hvor 2IZ har 32 i mod
sætning til 2BZ's 74, får 2IZ den opfattelse, at han 
ingen chancer har og skriver derfor også helt op
givende i følgebrevet, h v o r  s k a l  j e g  s e n d e  
p o k a l e n  h e n ?  Og så er virkeligheden den, at 
kun ca. 80 points skiller ham fra førstepladsen. 
Disse 80 points var 2FR denne gang bedre, og op
nåede dette forspring ved umiddelbart før testens 
ophør at opnå forbindelse med DL3VJ/P i Horn/ 
Lippe, hvilket samtidig var testens længste forbin
delse med sine 420 km. Bedste station udenfor Skan
dinavien var DL1JH, der med sine ikke mindre end 
22 QSO’s med 10 forskellige danske og svenske sta
tioner nåede op på et samlet kilometertal på 436 , 
hvilket ville have placeret ham som nr. 8 i hoved
testen.

Testen nød iøvrigt bevågenhed fra RSGB-Veron 
og DARC ved udmærket foromtale — Veron ud
sendte endda indlægsblad til det forudgående nr. 
af „Electron" — men desværre opnåedes der ikke 
forbindelser med stationer fra nogen af disse lande.

Vi bringer OZ2FR vor lykønskning til sejren og 
glæder os iøvrigt til at se, hvilken yderligere frem
gang testen til næste år vil udvise.

Resultatlisten.

1. OZ2FR
2. OZ2IZ
3. SM7BE
4. OZ8EDR
5. OZ7G
6. OZ5AB
7. SM7IA
8. OZ2BZ
9. SM7AED

10. OZ7KM
11. OZ7WA

Bække 7320
Struer 7240
Rønnebga. 7011
Skamling. 6874
Møens Kl. 6351
Buske M. 4475
Genarp 4376
Gladsaks 4283
Staversh. 3752
Frederiksberg 2706
Silkeborg 2382

km 40 QSO 
km 33 „
km 81 „
km 41 „
km 57 „
km 47 „
km 58 „
km 75 „
km 45 „
km 59 „
km 22 „

12. SM7BEK Malmø 2326 km 61 QSO
13. OZ5HV Søllerød 2204 km 56
14. OZ4JL Østerbro 2039 km 66
15. OZ5MK Lyngby 1906 km 58
16. OZ7BX Klampenborg 1874 km 57
17. SM7XU Lund 1827 km 42
18. SM7BZX Hollviksnæs. 1526 km 31
19. SM7CT Hollviksnæs. 1481 km 33 ty

20. SM7BB Perstorp 1469 km 27 li

21. OZ7EP Søborg 1264 km 50 tt

22. SM7RP Landskrona 1226 km 23
23. OZ2ES Frederiksb. 1235 km 45
24. OZ2IW Randers 884 km 12 tt

25. OZ7AN Amager 671 km 31 tt

26. SM5UU Ronninge 480 km 4 yt

27. OH1AA Aabo 330 km 1 yt

28. OZ3WK Aarhus 316 km 5 ft

29. OZ7FB Hellerup 280 km 27 tt

30. SM5BDQ Kaarsta 240 km 4 tt

31. LA4VC Oslo 180 km 3 tt

32. LB9T Moss 180 km 3 tt

33. SM5MX Lidingøl 166 km 4 tt

34. OZ7EU Søborg 72 km 9 tt

35. SM5TW Hudding. 16 km 1 tt

36. OZ7HW Randers 6 km 2 tt

Desuden er der efter tiden indgået logs fra:
OZ9R Virum 5240 km 71 QSO
SM7BNX Perstorp 1165 km 23 tt

OZ3EP Gentofte 938 km 36 rt

4365 km 22 QSO 
2949 km 11 „

Disses points er medregnet i resultatlisten. 
Derimod mangler der logs fra følgende stationer: 

SM5AY 
SM5BYT/BQR 
SM5BKU 
LA1KB 
DL2MW

Bedste station udenfor Skandinavien blev som 
nævnt DL1JH, og listen over disse stationer ser så
ledes ud:
1. DL1JH Kiel
2. DL6SV Ahrensb.
3. DL1CK Braunsch. 750 km 2 „
4. DL3MH Hannover 695 km 2 „
5. DL3VJ/P Horn/Lippe 420 km 1 „

OZ2NU.

FRA AFDELINGERNE
Københavns-afdelingen.

Afdelingen holder normalt møde to gange om 
måneden. Foreningslokalerne er i „Foreningen af 
1860“, Nørrevoldgade 90, lille sal, over gaarden. 
19,30—20,00 er der ind- og udlevering af QSL-kort, 
og kl. 20 begynder mødet. Alle oplysninger om for
eningens virksomhed fås på mødeaftenerne hos for
manden eller den øvrige bestyrelse.

Vore gamle og udmærkede lokaler på Nørrevold 
er nu atter istandsat. Det vil sikkert glæde alle 
medlemmerne.

Mandag den 27. oktober holder OZ9R foredrag 
om oscillatorer. OZ9R behøver vist ingen reklame 
yderligere.

Mandag den 10. november vil ingeniør Gregersen 
fra Skamlebæk radio fortælle os om HF-forstærkere 
og udgangstrin i relation til sine artikler i OZ. Dette 
emne interesserer alle, så vi regner med, at vi skal 
have fuldt hus også denne aften. 73. OZ7EU.
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AMAGER:

Formand OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Telf. 
Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver tors
dag kl. 19,30 i mødelokalerne, Strandlodsvoj 7, st.

Den 11. oktober holdt OZ4U et glimrende fore
drag om modulationstransformatorer; det var både 
en god og lærerig aften, og der blev efter foredra
get rettet en del spørgsmål fra de tilstedeværende, 
som OZ41J besvarede til alles tilfredshed, og vi fik 
mange gode tips af ham.

Den 25. oktober holdt OZ7SN foredrag om sin nye 
styresender, som han havde taget med, og det kan 
nok være, at den blev betragtet af samtlige, men 
det var også et ualmindeligt smukt stykke arbejde. 
For os andre, der har set det d a g l i g e  arbejde i 
afdelingen, er det også en fornøjelse at se så mange, 
der møder op til disse foredrags- og demonstrations
aftener, og hver gang møder der nye mennesker op, 
som er blevet bidt af bacillen og både dem og OB 
erindrer vi om, at vi stadig har morselræning hver 
torsdag aften fra kl. 19,30—20,00.

MÅNEDSPROGRAM:
16. oktober: Klubaften.
23. oktober: Foredrag om antenner ved OZ7NS.
30. oktober: Klubaften.
6. november: Efterårsfest. (Nærmere meddelelse 

i afdelingen).
23. november: Klubaften.

Aalborg og omegn. Med kun ganske få medlem
mer til stede afholdt afdelingen den 24. september 
sin ordinære halvårlige generalforsamling i klub
lokalet på Vandrehjemmet, Kornblomstvej.

Formanden OZ3PS bød velkommen og valgtes til 
dirigent og aflagde derefter beretning for det for- 
lobne halvår, hvori han særligt heftede sig ved det
6. Aalborg-stævne med deltagelse af amatører fra 
Goteborg og den samlede hovedbestyrelse for EDR.
— For tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette 
udmærkede stævne rettede han en tak paa afdelin
ger. vegne til OZ2NU. Videre omtaltes sommerens 
rævejagter og landsforeningens 25 års jubilæums
lest (hvorfra 2NU aflagde speciel rapport). Beret
ningen godkendtes.

Efter en kort diskussion over en speciel økono
misk disposition godkendtes endvidere det fremlagte 
regnskab, der var revideret og godkendt af revi
soren. Der var ikke indkommet forslag til behand
ling Under valg genvalgtes formanden 3PS, medens 
5MI valgtes til sekretær i stedet for 2NU, der øn
skede sig fritaget for hvervet. 1KB valgtes til be
styrelses-suppleant, medens øvrige valg var genvalg.

Under fremtidig virksomhed meddeltes det, at 
vinterens kursus havde fået nogle og tredive del
tagere. 1517.

Aarhus. Afdelingen afholdt den 24. september ge
neralforsamling i afdelingslokalerne, og til den nye 
bestyrelse blev følgende valgt: OZ6AE. A. Erikstrup, 
Silkeborgvej 120. Aarhus, formand. OZ7BW, B. 
Nielsen, Knudriisgade 40, Aarhus, næstformand, 
OZ6KF, K Frederiksen, Høgevej 8, Aarhus, sekre
tær. OZ1EG, Eric G i Isfort, Røllikevej 3, Risskov, 
kasserer, medlem nr. 5335, Erik Sørensen, Barths- 
gade 18. Aarhus, materialeforvalter, samt OZ2KK, 
Kaj Madsen, Tietgens Plads 14, Aarhus, suppleant.

QSL-manager blev OZ7BW og QSL-kort udleveres 
i lokalerne den første mødedag i hver måned. Møde
dagene vil fortsat blive den første og den tredie 
onsdag i hver måned. Auktionerne vil blive afholdt

den første onsdag i hver måned (— og så Ob., se 
nu efter i alle gemmerne, „det“ skal nok blive om
sat!!).

Selve sæsonen er tænkt åbnet med en QRP-fest- 
lighed med damer, kaffebord, dans, udnævnelse af 
„rævemester“ for den nu afsluttede sæson, alt
sammen mod en beskeden entre, hvor billetten sam
tidig er lodseddel i et morsomt „blandet"' lotteri. 
Vi glæder os til at se også old boys, så festen kan 
blive sukces.

Af påtænkte arrangementer kan nævnes: Fore
drag, morsekursus, teknisk kursus og rævejagter. 
Meddelelser om disse arrangementer og QRP-festen, 
vil tilgå medlemmerne direkte.

En naturlig basis for afdelingens arrangementer 
er økonomien, så eventuelle restancer af lokalkon
tingent bedes indbetalt — kassereren tager altid 
mod indbetalinger — også om torsdagen!

Afdelingens motto vil for den kommende sæson 
være: „Alle er velkomne“! 1EG.

Esbjerg. Onsdagsmøderne fortsætter i vinter med 
indledning af lokale foredragsholdere, således den 
15. oktober af 7BE, den 22. oktober af 1CU og den 
29. oktober af 5E. Medlemmerne opfordres til at 
møde præcis og talrigt. Morsekursus vil blive af
holdt såfremt tilstrækkelige deltagere melder sig.

OZ2GK.

Frederikssund. Det påtænkes at oprette en lokal
afdeling i Frederikssund, så snart tilslutningen er 
stor nok. Interesserede EDR-medlemmer i Frede
rikssund og omegn, som vi endnu ikke har forbin
delse med, kan få alle oplysninger hos underteg
nede. Ligeledes vTil vi gerne i forbindelse med evt. 
medlemmer i Jægersprislejren.

Vy 73 de OZ5CB, Åbjergvej 8, Frederikssund.

Give og omegn. Tirsdag den 21. oktober: Måle
aften hos OZ5BO. Grej, som ønskes trimmet eller 
målt, bedes medbragt. — Tirsdag den 4. november: 
Generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene.

Vy 73. P. b. v. OZ5VR.

Hadsund. Generalforsamlingen vil blive afholdt 
som sædvanlig i Afholdshotellets lille sal. Meddelelse 
om dagsorden og tidspunkt vil blive postsendt til 
hvert enkelt medlem. Man erindrer om medlems
mødet den første torsdag i hver måned kl. 20.

Herning. Søndag den 14. september 1952 afholdtes 
den sidste af vore rævejagter i den midtjydske tur
neringsrække, og som ventet vandt OZ5US (.Brandi) 
turneringen med ialt 678 points, og blev derefter 
ved en sammenkomst på den „Vestre" efter jagten 
kåret som midtjydsk „rævejægemester“.

Afdelingen har atter begyndt sine ugentlige mø
deaftener, og har for den kommende sæson tilret
telagt 2 kurser: Matematik under ledelse af OZ5US 
med 12 deltagere og teknik for begyndere under le

delse af 0Z50S med 10 deltagere.

Hvidovre. Medlemmerne indkaldes til ordinær 
generalforsamling onsdag den 22. oktober kl. 19,30. 

Dagsorden iflg. lovene. OZ8ZO.

Randers. Afdelingen har ændret sine mødeaftener 
til 1. og 3. onsdag i hver måned i stedet for torsdage 
af hensyn til 2 m-folkene, der som regel benytter 

torsdagene til udenbys QSO s.
Aktiviteten indenfor afdelingen har i de sidste
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par måneder omfattet en aftenrævejagt 10. juli, en 
dagrævejagt med præmier 24. august, en meget vel
lykket udflugt til Uggelhuse ved Randers fjord søn
dag 31. august. På vore medlemsmøder afholdt vi 
20. august auktionsaften med stort udbud af radio
grej, og heldigvis også stor købelyst, 3. september 
beretning fra jubilæumsfestlighederne ved vort ho
vedbestyrelsesmedlem, DR 319, Berg Madsen, og 17. 
september forevisning af begyndersendere, bygget 
af unge amatører efter et diagram gennemgået på 
et tidligere møde, samt 1. oktober læseaften, hvor 
afdelingens udenlandske radiolitteratur var frem
lagt.

Af planlagte arrangementer indenfor nærmeste 
fremtid kan nævnes:

Mødeaften 15. oktober: „Modtagere" ved 3LR 
og 4SD.

Mødeaften 5. november: Bygning af absorptions
bølgemålere. Værktøj og materialer medbringes.

Mødeaften 19. november: „Antenner44 ved 5WJ og 
evt. 3K.

Endvidere påtænkes mod forventet tilladelse be
søg på et af DFDS’s skibe, hvori er installeret ra
dar, til demonstration af radar og radioanlæg. Lyk
kes det af få dette arrangement i orden, vil med
delelse blive tilsendt medlemmerne, når et sådant 
skib anløber havnen. OZ4SK.

Silkeborg. Afdelingen holder ordinær generalfor
samling mandag den 27. oktober 1952. Dagsorden 
iflg. lovene. Mødested: Lyngbygade 7. Morsekursus 
afholdes, hvis der er tilslutning nok, igen i vinter. 
Tilmeldelse til Grauholm, OZ6KW, Lyngbygade 7.

73. OZ6KW.

Soro. Onsdag 24. september afholdtes møde på 
„Hotel Sorø", hvor man tilrettelagde afdelingsar
bejdet for efteråret.

Der afholdes medlemsmøde hver onsdag aften kl.
20 på „Hotel Sorø" hvor man fortsætter med gen
nemgang af stoffet til teknisk prøve. Morsekursus 
påbegyndes efter nytår. Da der var stor interesse 
for foredrag, satte man sig i forbindelse med 6EP, 
hvilket resulterede i, at der vil blive foredragsafte
ner Søndag den 19. oktober, kl. 19, med foredrag af 
7BO og søndag den 16. november kl. 19, hvor 7T 
kommer til stede. 7BO vil fortælle om PA-trin og 
7T om modulation.

Da der her er tale om eksperter på hvert sit felt, 
forventer vi stor tilslutning og indbyder vore nabo
afdelinger og alle, som har interesse i at høre lidt 
om disse emner. Møderne afholdes som sædvanlig 
på „Hotel Sorø", vis a vis Sorø station.

Vy 73. OZ4NO.

Sønderborg. Fredag den 26. september afholdt af
delingen generalforsamling på Strandpavillonen. På 
trods af meget dårligt vejr var der fremmødt 18 
medlemmer. OZ1RL valgtes til dirigent. Forman
dens beretning og kassererens regnskab godkendtes 
enstemmigt. Til formand og kasserer genvalgtes hen
holdsvis OZ5J og OZ7JA. Sekretæren, OZ7UN, øn
skede ikke genvalg. Til sekretær nyvalgtes OZ8NJ. 
Under eventuelt drøftede man afdelingskontingent, 
lokalespørgsmålet, morsekursus, foredrag og 2 meter 
aktivitet. Efter kaffebordet fortalte OZ7GR om sine 
oplevelser ved jubilæumsfesten i København. Det 
blev vedtaget at ændre mødeaftenerne til første og 
tredie tirsdag i hver måned. Til slut takkede diri
genten OZ7UN for hans arbejde i afdelingen som 
sekretær.

Indtil det lykkes at få et lokale afholdes afdelin
gens møder på de nævnte dage kl. 20 på Strand
pavillonen. OZ8NJ.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i september måned 1952 anmodet om 

optagelse i EDR:

5739 - Bent Kristensen, Hasselvej 12, 2. sal, Virum
pr. Lyngby.

5740 - Leif Gerhard Fischer, Bytoften 5, 2. sal tv.,
København, Valby.

5741 - Jørgen Petersen, Gåsebjerget 28, Gentofte.
5742 - OZ6AW, A. W. Øelund, Paludan Mullersvej

119, Aarhus.
5743 - Asger Brunke, C. Albretsensvej 11, Ringe.
5744 - N. Sørensen, c/o guldsmed From, Nygade 25,

Nakskov.
5745 - H. I. Kristensen, Kastruplundsgade 52, st. th.,

Kastrup.
5746 - Fr. Karen Bøving Jensen, Bakkegårds Allé 9,

2. sal, København V.
5747 - Olaf Christensen, Godthaabsgade 15, 1. sal,

Herning.
5748 - Willy Svanevik, Skamlebæk Radio, Faare-

vejle.
5749 - Knud Hildsgård, Orø Kro pr. Holbæk.
5750 - L. P. B. Jørgensen, Helmer Søgaardsallé 28.

1. sal tv., Kastrup.
5751 - Th. Augustsson, Ryesgade 109 B, 3. sal th.,

København 0.
5752 - Bent Jørgensen, Kastanieallé 24, 3. sal,

Sønderborg.
5753 - Erik Sørensen, Rosenholms Allé 4, 1. sal, Kø

benhavn, Valby.
5754 - Bent Nicolaisen, Hviding, Sønderjylland.
5755 - Bendt Mikkelsen, „Hundalslund", Hjermind,

Bjerringbro.
5756 - Niels Kjeld Rasmussen, Hornsyld.
5757 - Preben Høyer Nielsen, Søværnets Radioskole,

Holmen, København K.
5758 - Charles Mortensen, Valnøddevej 5, Kbhvn. F.
5759 - Harry Lund Nielsen, c/o Lund & Eriksen,

Bredgade 49, Herning.
5760 - OZ7KI, Erik Johansen, Vestergade 103,

Silkeborg.
5761 - V. Suhr, Biilowsvej 32 C, 1. sal, Kbhvn. V.
5762 - Knud Breum-Eriksen, Tietgensgade 4,

Herning.
5763 - Jørgen Kristoffersen, Marbækvej 14,

Frederikssund.
5764 - Leif Løvborg, Torben Oxes Allé 4, 1. sal,

København S.
5765 - Jens Chr. Møller, Svinget 4, 5. sal, Kbhvn. S.
5766 - Benny Melgaard, Præstelængen 19, Kbh. NV.
5767 - Preben Danbo, Saltværksvej 49, Kastrup.
5768 - Sv. Neermann Jensen, Emdrup Huse nr. 10,

st. th., København Ø.
5769 - Jørgen Poulsen, Kastetvej 84, 4. sal, Aalborg.
5770 - H. Højland Hansen, Griffenfeldtsgade 8, 5. sal

th., København N.
5771 - OZ8JP, Jens Provst Christensen, Klejtrup pr,

Hobro.
5772 - Helmuth Sørensen, Torvet 20, Køge.
5773 - Ture Røes Andersen, Havnegade 55, Esbjerg.
5774 - Svend Aage Nielsen, Strandbygade 52, 3. sal,

Esbjerg.
5775 - Bent Jensen, Søndergade 13 C, Kolding.
5776 - Carl Ove Bagge, Sallingvej 85, Kbhvn. F.
5777 - Frede Bjerregaard Jensen, Emdrup Huse 13,

st. th., København Ø.
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Tidligere medlemmer:

1076 - Helge Nielsen, Slotsherrensvej 149, st. tv,, 
Vanløse.

1703 - Ib Randers, Bredalsvej 15, Odense.
2020 - B. F. Hansen, Odinsvej 1, Viborg.
2349 - OZ5HC. F. Hansen, P. Rørdamsvej 4, Kgs. 

Lyngby.

3367 - Aage Pallesen. Rutebilstationen, Thisted.
4923 - Kaj Gerry Olsson, Trægården 6, Kbhvn. S.

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

QTH-RUBRIKKEN
204 - 

692 - 

805 - 

842 - 

858 - 

887 - 

1201 - 

1767 - 

2303 - 

2378 - 

2480 - 

2544 - 

2766 - 

2788 - 

2877 - 

2962 - 

3212 

3314 

3703

3798
3840

3856

4031

4385

4404

4416

OZ3RG, Rob. Givskov, Fiskerihavnsvej 4, 
Hadsund, lokal.
OZ4K, Axel Gerner Jørgensen, M. Bechs Allé 
154. Valby, lokal.
OZ6V, A. H. Jacobsen, v/ Østerbjerg 10, 
Glostrup, lokal.
OZ8Z, K. Aagaard Petersen, Hverringevej 23, 
Odense, lokal.
OZ3AM, A. Gottlieb Hansen, Niels Lambert- 
sensvej 1, Esbjerg, lokal.
OZ2W, Vilh. Thorstensson, Roligheden, Vrids- 
løsemagle, Taastrup ex Kbhvn.
Villy Jensen, Kværkeby, Kværkeby ex 
Farendløse.

  OZ6H, Henry Hansen, Jyllandsgade 4, 
Vildbjerg ex Ulfborg.

- OZ3UA, ex-OX3MF, H. O. Lauridsen, Nygade 
68, Aabenraa ex Grønland.

- OZ2BZ. B. Behrendtz, Gladsaxe Møllevej 122, 
Søborg, lokal.

- OZ6U, O. Selchau Larsen, Kochsvej 33, 1. sal 
th., København V., lokal.

- OZ4GU - E. Guldbrandsen, Eiderstedsgade 4,
3. sal, København V. ex Aarhus.

- OZ2FV, F. V. Midtgaard, Maglegårdsallé 40, 
Søborg, lokal.

- OZ2KB, H. Hansen, Christianslundsvej 82,
1. sal, Nyborg, lokal.

- OZ2RU, E. Ruegaard Hansen, Mellemvangen 
61, 1. sal, Brønshøj, lokal.

- Sv. Albæk, Hermann Triersplads 5, st., 
Kbhvn. V., lokal.

- Frank Larsen, c/o Berntsen, Bogstaveien 5. 
Oslo ex Kirkenes.

- OZ4AM, Willy Cohn, Vodroffsvej 3 B, 2. s. th., 
København V., lokal.

- OZ3BO, B. Olesen, Skivevej 80, Holstebro, 

lokal.
- OZ9AC. Kaj Nielsen. Vejstrup, Fyn ex soldat.
- OZ7HW, H. Worsøe, c/o fru Landorf, Dr. 

Abildgårds Allé 3, Kbhvn. V. ex Randers.
- OZ2VS, V. Sietskov, Martin Vahlsvej 4, 1. sal, 

Aarhus, lokal.
- Greve-Rasmussen, ex-OX3SF, Tranehave- 

gård 9, 1. sal, Kbhvn. SV. ex Grønland.
- OZ7AC, A. Christiansen, Sygehuset,

Grindsted ex Vejle.
- OZ9CB, Kn. Gøgsig Andersen, Lendum pr. 

Sindal ex Sæby.
- OZ7UM, Chr. Quortrup, L. E. Brunsvej 38, 

Charlottenlund ex Nyborg.

4477

4603

4647

4733

4834

4861

5005

5060

5094

5163

5196

5245

5494
5541

5544

5552

5623

5734

OZ8FV, Carl Nielsen, Maribovej 19. Kbhvn., 
Valby ex Bolbro.

Hans Bro Nielsen, Gymnasiet, Haslev ex 
Kolding.

H. K. Thorngård Jensen, Westermannsvej 10, 
Odense, lokal.

OX3BR, Kristen Sørensen, Radio Nord, 
Grønland ex Kbhvn.

OZ3TH, H. Th. Andersen, Købmandsgården, 
Ørsted ex Knarreborg.
OZ7DP, orlogsgast hv. nr. 2235. W. D. Peder
sen, Marinestationen, Grønnedal, Grønland ex 
Aalborg.

Mogens Hansen, Soldugvej 15, Kastrup ex 
0. Ulslev.

Arne Bendixen, Konsum Butik 3, Jakobsberg, 
Sverige ex Sverige.
OZ3HW, Kn. Stage, Vognmandsvej 4, Gedser, 
lokal.
Sv. Rodam Pedersen, Telefoncentralen, 
Smedegade 1, Herning ex Aarhus.
Børge Jensen, Systofte pr. Nykøbing F. ex 
St. Heddinge.
E. Rugaard, c/o fru Langballe Jacobsen, 
Assensgade 32, st., Aarhus ex Kalundborg. 
Martin Eriksen, Elsagervej 25, Hjørring, lokal. 
OZ8BW, V. Lorentzen, Skovvej 28, 1. sal, 
Korsør, lokal.

E. Torstein Jørgensen, D. S. Torm, m/s Estrid 
Torm, Holmens Kanal 42, Kbh. K. ex Risskov. 
Henrik Sørensen, c/o enkefru Christensen, 
Gimsing, Struer, lokal.
Radiomath 159, G. Wenckens Madsen, Radio
skolen, Holmen, Kbhvn. K. ex soldat.
Jens Børge Madsen, Vestergade 41, Stige, Fyn.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE 
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER**, Pustbox 79. 
København K.

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

Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30. Odense, telefon 10.439. Hertil 
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i 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, Lyngby.
QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100.

Vanløse — QSL-kort kan sendes til box 79, Køben
havn K giro nr. 23934. Træffes i EDR’s Københavns 
afdeling 1. og 3. mandag i hver måned. 

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

EDR’s testudvalg: OZ2NU, postboks 335, Aalborg. 
DR-leder: J. P. Berg-Madsen, OZ-DR319, Handelsban

ken, Randers.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP, Alekiste- 

vej 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. cur-,

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.

Eftertryk af „OZ‘*s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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