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Tekniske småting om nettransformere og ensrettere
J. J. Jensen. OZ4U.

Man ser i de fleste artikler om beregning
af nettransformere omhyggeligt angivet enten
hvor svær tråd, man skal benytte til en gi
ven strøm, eller hvor mange Amp. pr. mm2,
man kan belaste tråden med. Desværre ser
man sjældent angivet, hvilke strømme man
maa regne med i transformerviklingerne i
forhold til den afgivne dc effekt, og navnlig
bliver der som regel gået meget let hen over
de forskelle, der i så henseende er på ens
retterkoblingerne.
Set fra et transformersynspunkt er varme
afgivelsen i viklingerne eneafgørende, det
er derfor viklingsstrømmenes effektivvær
dier, der har interesse, samtidig er det natur
ligvis afgørende for transformerstørrelsen,
hvordan forholdet er mellem total sekundær
spænding og jævnspænding. I den følgende
tabel er anført effektivværdier for primær og
sekundær strøm, sekundærspænding og ker
nestørrelse i forhold til dc output. Det er
altså disse strømme, man skal regne med,
når man skal finde tråddimensionerne til den
næste transformer, ligesom en og anden må
ske i tabellen kan finde forklaringer på, at
den sidste transformer blev meget varmere,
end den burde.
I tabellen er kun behandlet dobbeltensret
ter og brokoblet ensretter med kondensator
og filterindgang; halvbølgeensrettere er ude
ladt, da de vel næppe forekommer udover
som ganske smaa ensrettere til specialfor
mål,
hvor
dimensioneringsspørgsmålet
er
underordnet. Imidlertid er forholdene for
halvbølgeensrettere væsentlig værre end for
de to andre koblinger; man kan således kom

me ud for, at effektivværdien af sekundær
strømmen kan blive mere end tre gange så
stor som den afgivne jævnstrøm; ligeledes
skal primærtråden dimensioneres meget ri
geligt. Alt i alt må man regne med, at det er
nødvendigt at bruge en indtil 50 pct. større
kerne ved halvbølgeensretning end ved helbølgeensretning for samme dc output.
Tabellens angivelser er især for de koblin
ger, der benytter kondensatorindgang behæf
tede med stor usikkerhed, da strømmenes ef
fektivværdier afhænger af både kondensa
torstørrelse og modstandene i ensrettere og
transformere samt af belastningen, man kan
i uheldige tilfælde få væsentlig større effektivværdier end angivet; stor samleblok og
små modstande i transformere og ensrettere
giver en sådan stigning. For disse koblinger
er spændingsvariationen mellem tomgang og
fuldlast stor.
For koblinger med drosselindgange er tal
lene ret nøjagtige, når droslen er over den
kritiske værdi, man kan regne med, at dros-

trykt i hhv. Volt og mA ved netfrekvens 50
Hz. For ikke at få altfor store selvinduktionsværdier ved lille belastning, må man
bruge ret kraftig bleeder, hvis man da ikke
foretrækker at benytte swinging choke, hvor
selvinduktionen regulerer sig selv efter dc
strømmen.
Spændingsvariationerne
mellem
tomgang og fuldlast er meget mindre end
ved de tidligere nævnte koblinger.
(Fortsættes side 92)
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2 meter modtager med »noise figure« 2 (3 db)
Af Henrik Nielsen, OZ9R.

En modtager til 144 MHz, bygget op over
det nye rør ECC84, krystalstyret 1. oscillator,
frekvensskala bestående af et centimetermal,
stor selektivitet og følsomhed — og sidst, men
ikke mindst: Et meget fint støj-signalforhold.

Inden man begynder at bygge en ny mod
tager til VHF, er det bedst at opstille følgende
krav, som modtageren bør kunne tilfredsstille:
1. Følsomhed uden støj (lav støjfaktor).
2.
God selektivitet over for en generende
station (10 kHz afvigelse ca. 1:1000).
3. Frihed for fløjt (birdies).
4. God kalibrering (for at kunne finde svage
stationer efter en opgivet frekvens).
5. Støjfrihed (med hensyn til støj udefra, f.
eks. tændingsstøj).
6.
Frekvensstabilitet (naar man skifter fra
sending til modtagning, må det ikke være
nødvendigt at lede efter den station, man
har QSO med).
I almindelighed opfattes følsomhed som stor
forstærkning i modtageren. Ganske vist er det
nødvendigt, at der er en vis forstærkning til
stede for at opnå en høj følsomhed — men
mange amatørbyggede modtagere er fyldt
med rør, der giver meget stor forstærkning
uden at opnå den eftertragtede følsomhed med
god „signal to noise ratio“. Amatørerne råder
ikke over mange måleinstrumenter, men som
god praktisk regel kan man sige: En modta
ger har tilstrækkelig forstærkning, nar den
med fuldt opskruede volumenkontroller kan
afgive 50 mWatt støj i højttaleren. Ved denne
måling må antennen ikke være tilsluttet, men
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erstattet af en modstand af samme størrelse
(75 eller 300 Ohm) over antenneklemmerne.
Støjen, man måler, må være rørstøj — en
ensartet susen, der ikke varierer i styrke i
modsætning til de sædvanlige elektriske for
styrrelser. Fjerner man de første par rør i
modtageren, må støjen forsvinde. — Pas pa,
der ikke registreres brum, snerren eller lign.
Til at måle de 50 mWatt kan benyttes et alm.
ventilvoltmeter eller amperemeter.
Når den tilstrækkelige forstærkning er
konstateret, må man undersøge signal-støj forholdet — eller simplere: måle støjfak
toren. Støjfaktormåling sker med en støjgene
rator — simpelthen en diode, der giver ,,hvid"
støj, støj af samme type som den, der bliver
produceret i modtageren. For at konstatere
støjfaktoren (noise figure), må man fra støj
generatoren tilføre modtageren lige så meget
støj, som den selv producerer. Det er en sim
pel måling — idet outputmeteret blot skal
vise dobbelt output — eller hvis man måler
spænding: 40 % mere spænding end modta
geren giver, når støj generatoren ikke er
tændt. Volumenkontrollen, tonekontrol, kry
stalfilter eller hvad man har i modtageren,
skal ved de to målinger stå i samme stilling
— men det er uden betydning, hvordan de
iøvrigt staar. Ved at måle anodestrømmen
gennem støjdioden og dennes belastningsmod
stand (der svarer til modtagerens indgangs
impedans), kan man konstatere støj faktoren
N, der er lig 20 X I X R. hvor I er diodens
anodestrøm i Ampere og R er belastnings-

Delenes placering over chassis.

modstandens størrelse i Ohm. Hvis R er lig
50 Ohm, er strømmen i dioden målt i mA
simpelthen støjfaktoren. (Se iøvrigt OZ8O’s
artikel „Mod tagerf ølsomhed og modtagerstøj “
i OZ. juli 1950).
Hvis det nu viser sig, at en modtager har
et dårligt signal-støj-forhold (støjfaktor over
10), hvad skal man så foretage sig for at for
bedre dette forhold? Ja, først og fremmest må
man vælge et indgangsrør, der er velegnet til
formålet. Røret skal være en triode eller en
triodeforbunden pentode af hensyn til forde
lingsstøjen i røret. Stejlheden skal være høj,
fordi den ækvivalente støjmodstand

d. v. s. støjmodstanden, bliver lav, når stejl
heden er stor. Rørets indgangsmodstand skal
være stor, fordi man kan udtrykke støjfak
toren således:

hvor Rin er rørets indgangsmodstand i Ohm
og Ra den optransformerede antenneimpedans
(man må opfatte indgangskredsen som en
transformer og Ra som den modstand, der
faktisk kommer parallelt med rørets ind
gangsmodstand.
Er Raeq lav, Rin høj og Ra relativ lav, bli
ver støjfaktoren også lav. Støjfaktoren ud
trykkes ofte i db, idet lOXlog til støjfaktoren
giver denne udtrykt i db.
Benytter man et rør ved den dobbelte fre
kvens, falder dets indgangsmodstand til en
fjerdedel.
En 6AK5 (EF95) har en stejlhed på 6
mA/V og ved 145 MHz en indgangsmodstand
på 2000 Ohm. Den gunstigste støjfaktor med
dette rør opnås, når det benyttes som triode
i en Wallman Cascode, og denne bliver så
3,5 (5,44 db).
Et 6J6 (ECC91) benyttet som stabiliseret
HF-forstærker (push-pull) ved samme fre
kvens har en stejlhed på 5,3 mA/V og en ind
gangsmodstand på 3500 Ohm, hvilket giver
en støjfaktor på 2,95 (4,7 db).
Det ret kostbare amerikanske rør 6F4 har
en stejlhed på 5,8 mA/V og en indgangsmod
stand på 10.000 Ohm. Støjfaktoren bliver her
2,0 (3,0 db).
I de allersidste dage er Philips og Telefunken kommet frem med rørene PCC84 og
ECC84. Det er specielle dobbelttrioder bereg
net til den meget populære Wallmann Cas
code. Indgangstrioden benyttes som jordet
katodeforstærker og udgangstrieden som jor-
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det gitterforstærker. Røret har en stejlhed på
6 mA/V og en indgangsmodstand ved 145
MHz på 10—12.000 Ohm. De praktiske måle
resultater i den beskrevne modtager gav en
støjfaktor på 2,0 (3,0 db).
Den i OZ, december 1952, beskrevne mod
tager med rørene 6AK5-EC91 viste sig ved
praktiske målinger at give en støjfaktor på
4,5 (6,5 db), og nu kan man måske spørge:
Hvad betyder en forbedring på 3,5 db? Po
pulært kan man sige: En station, der kan
høres på den dårlige modtager — men som
iøvrigt ligger nede ved støjgrænsen, kan re
ducere sit output til det halve og dog allige
vel høres på den gode modtager.
Foruden valget af et egnet rør, må man
også vælge sit diagram med eftertanke: I al
mindelighed kan siges: Wallmann Cascoden
har vist sig at være det bedste af det bedste,
og i forbindelse med gode rør er valget ikke
svært. Antennens tilslutning til indgangs
kredsen er et lille problem for sig. Man må
ikke her regne med max forstærkning —d. v.
s. optimal tilpasning, men nogen mistilpas
ning. Antennen skal lidt kraftigere til — flyt
tes lidt tættere til gitterenden af spolen, hvor
forstærkningen er faldet en halv S grad for
at give max. støjfrihed. Også dette er ting,
som en støj generator afslører.
Punkt 2. God selektivitet betinger faktisk
at modtageren må laves som dobbeltsuper.
Den anden mellemfrekvens er her valgt til
450 kHz, og for at få rigelig selektivitet er to
transformatorer koblet ryg til ryg. Topkapa
citeten består af 2 ledninger snoet ganske
lidt (een å to omgange). Det vil være alde
les forkasteligt at sætte et mellemfrekvens85

Krystalstyret converter for 144—146 MHz. Oscil..frekvens 126 MHz.

rør mere ind — forstærkningen er rigelig
endda. For at hindre forstemning af resonans
kurven ved AVC’ens indvirken er anden
transformer forsynet med et midtpunktudtag,
hvor gitteret er koblet til. Denne foranstalt
ning forøger stabiliteten og reducerer for
stærkningen (som der stadig er nok af).
Punkt 3. Frihed for fløjt. 1. mellemfrekvens
bør vælges, så anden oscillator’s oversving
ninger ikke falder i 2 meter båndet. Vælges
første mellemfrekvens høj, får man lettere
ved at gøre modtageren fløjtefri (større af
stand i kHz mellem oversvingningerne). På
den anden side må man ikke vælge den så
høj, at man der får problemer med specialrør
for at opnå støjfrihed. Ligeledes må kredsgodheden også være sådan, at man opnår en
passende signal-spejlselektivitet (stationerne
ville ellers komme to gange med 900 kHz
afstand). Her er valgt et passende kompromis
på 18 til 20 MHz ikke alene af hensyn til de
ovenfor angivne forhold, men også for at få
en procentvis lille variation (her 10 %) af
hensyn til drejekondensatoren og LC-forholdet.
1.
oscillator er krystalstyret med et 42 MHz
overtone-krystal af fabrikat Scantronic. Med
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den viste opstilling og ved anvendelse af røret
ECC81 (12AT7) opnås rigelig output på 126
MHz. Det er af stor betydning, at der ikke
finder nogen galvanisk kobling sted mellem
42, 84 og 126 MHz-signalerne fra oscillatoren
og til modtagerens 145 MHz-kredse. Derfor
er såvel glødeledninger som anodeledninger
isoleret med drosler og modstande fra den
egentlige modtager. Det er af afgørende be
tydning for fløjtfrihed, at 145 MHz mixeren
(EC92) ikke overstyres med 126 MHz signaler
(selvfølgelig endnu mindre med 42 og 84
MHz). For at undgå dette er linken til mixerens gitterkredse afstemt og koblingen redu
ceret (ved gitterspolen), så der kun går 15
til 20 μAmp. i mixerens gitterafledning (0.2
MOhm) når katodekomplekset er kortsluttet.
Hvis gitterstrømmen stiger til f. eks. : 30—
40 μAmp., vil der være et par fløjt ved ca.
144,2 og 145 MHz — men er alt rigtigt ind
stillet. er der absolut ikke antydninger af fløjt
på 144 MHz-båndet.
Punkt 4. God kalibrering. At få tegnet en
skala er ret besværligt og også en kostbar hi
storie. Da 2 meter båndet er 2000 kHz bredt,
var mit mål at benytte et alm. centimetermål
på 20 cm og få frekvensvariationen lineær,

Mellemfrekvensforstærker for 2 m modtager.
Frekvensområde 18—20 MHz.

saledes at 1 cm svarer til 100 kHz. 144 MHz
vil så ligge ved 0, 145 MHz ved 10 cm
og 146 MHz ved 20 cm. For at få lineær fre
kvensvariation, ma man sørge for at benytte
en mellemfrekvens, der giver procentvis lille
variation. Den valgte mellemfrekvens giver
en frekvensvariation på 10 %, hvilket svarer
til en kapacitetsvariation på 20 %. Der er
brug for en 4-gangskondensator, der med en
hæderlig begyndelseskapacitet (rørkapacitet,
trimmerkapacitet, kapacitet i spoler o. s. v.)
paa ialt 40 pF, har en kapacitetsvariation på
20 %, d. v. s. 10 pF. Bech Hansen (8AZ) har
en sådan fra det tyske anlæg FuG16, der oven
i købet er forsynet med meget fin afskærm
ning, keramisk aksel o. s. v. Viservandringen
skal være 220 mm (8AZ har et snorhjul, der
giver netop denne vandring), og viseren kom
mer så til at gå 10 mm under nul på centime
termålet og 10 mm over. De tre kredse L10,
Lll og L12 skal trimmes fra 18 til 20 MHz,
og oscillatorkredsen L13 skal gå fra 18,45 til
20,45 MHz. Båndet fra 144 til 146 MHz vil da

Cascode-f or stærkerens montering. Bemærk særlig
spolens placering. L2 er limet oven på fatningen til
ECC84.
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ligge rigtigt på skalaen. En 1000 kHz krystal
oscillator er dejlig til at lægge 18 til 20 MHz
fast med.
5. Støjbegrænser. Som man ser af diagram
met, er der anvendt en krystaldiode som
shuntstøj begrænser. Man kunne have brugt
et rør, men da den indre modstand i en rør
diode er af størrelsesordenen 10.000 Ohm, og
da en krystaldiode har en modstand af stør
relsesordenen 100 Ohm, er det jo ret ind
lysende, at man må foretrække krystaldioden.
2. detektors belastningsmodstande er valgt
lidt mærkelige for at få god forståelighed,
ringe forvrængning og kraftig virkning af
støjdioden. Det er af betydning, at LF-forstærkningen er moderat, (den er her nedsat
ved passende valg af modstandene omkring
volumenkontrollen samt den anvendte mod
kobling i LF-forstærkeren), samt at mellem
frekvensforstærkningen er høj for at få god
begrænservirkning.
6. Frekvensstabilitet. Dette punkt er i det
væsentlige tilfredsstillet ved at gøre første
oscillator krystalstyret, men passende hensyn
må også tages til 2. oscillator. Brug en spole
viklet på trolitulform, benyt en god trimmerkondensator (her en Philips rørtrimmer) evt.
kan man shunte trimmerkondensatoren med
en keramisk kond. på 5 pF af den negative
type (gul eller orange). Først og sidst: An
vend en sober mekanisk udførelse af chassis,
spoler, ledningsførelse og benyt gode kom
ponenter overalt.
Afprøvningen er i og for sig nem, når blot
man har fulgt de angivne værdier nøje. Kon
stater, at oscillatorerne svinger, og at første
oscillator netop giver den rigtige styrespæn
ding til mixeren. Trim 2. mellemfrekvens til
450 kHz og fortsæt derpå med at trimme 1.
mellemfrekvens til området 18 til 20 MHz
(fra 0 til 20 på målebåndet!) altså ikke fra
min. kond. til max. kond. 144 MHz-delen
trimmes bedst på plads med et gitterdykmeter. Trimningen af L2 sker let
test ved at afbryde katodemodstan
den på ECC84 og sætte en 10 kOhms
modstand fra katodeenden af L3 til
stel, for at jordet-gitterrøret stadig
kan arbejde. Med et kraftigt signal på
antenneindgangen (f. eks. fra et gitterdykmeter) trimmes L2 til mini
mum styrke.
Indgangstilpasningsfilteret
er
af
Torotorfabrikat og sørger for, at en
symmetrisk 300 eller 75 Ohm an
tenne går asymmetrisk ind på indgangsgitret med 75 Ohm. Benyttes
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punkterne 1 og 4 til antenne og forbindes 2
og 3, passer filteret til 300 Ohm indgang. For
bindes 1 og 2 til den ene leder i en 75 Ohm
twin lead og 3 og 4 til den anden leder, giver
filteret optimal tilpasning til 75 Ohm. Tilslut
ningspunktet på L1 skal naturligvis ikke skif
tes. Benytter man 75 Ohm coax, kan man
undvære filteret, idet man så går direkte på
spolen til det opgivne udtag. Filterets to spo
ler kan man selv lave. Hver halvdel består
af to bifilarviklede spoler på 33 vindinger,
viklet på et 7 mm glat spolerør spredt ud til
en længde på 30 mm. Tråddiameter 0,1 cul.
Filteret virker som et par kvartbølgekabler
med en impedans på 150 Ohm. Samtlige af
koblingskondensatorer er 2 til 3000 pF ker.
Kondensatorer af Hi-K typen.
Den beskrevne modtager opfylder helt de
krav, jeg havde forventet — og målemæssigt
er den bedre end de i Europa så vidt berømte
modtagere a la ON4BZ og PE1PL.
Litteratur: Elektron: „Ontvanger-ingangsschakelingen voor VHF“ af PE1PL.
RCA Review: Use of New Low Noise Twin
Triode in Television Tuners. Marts 1951.
OZ, juli 1951, OZ8O: „Modtagerfølsomhed
og modtagerstøj
Stykliste og spoletabel.
L1 5 vindinger 1,5 Cu 16 mm lang 9 mm indv. diam.
(Stik på midten).
L2 10 vindinger 0,7 CuL tæt viklet på 7 mm glat
form. 6 mm jernk.
L3 7 vindinger 1,5 Cu 12 mm lang (tæt) 9 mm indv.
diam.
L4 4 vindinger 1,5 Cu 12 mm lang 9 mm indv. diam.
L5 1 vinding 0,7 CuPVC isol. mellem vind. i kolde
ende af L4.
L6 1 vinding 0,7 CuPVC isol. mellem vind. i kolde
ende af L7.
L7 3 vindinger 1,5 Cu 9 mm lang 10 mm indv. diam.
L8 13 vindinger 1,5 Cu 21 mm lang 10 mm indv. diam.
Stik ved 2 % vind. (Kobling for krystal).
L9 8 vindinger 0,2 CuL under kolde ende af Ll0
(samme stign.).

Ensretter for 2 m modtager. (Mellemfrekvensforstærker + converter).

Antenne og jord
H. Rossen, OZ3Y

Den bedste antenne er ikke for god. En god
antenne betyder god økonomi for indehave
ren. De penge, der gives ud til en effektiv
antenne, er i hvert fald givet godt ud, og med
den nuværende effektgrænse er det faktisk
den eneste måde, OZ’s kan forbedre resulta
terne på.
En anden ting: Jordledningen. Ærlig talt,
hvor mange har den del i orden? I egen inter
esse (jord din sender, før den jorder dig) saa
bring den i orden, ikke mindst af hensyn til
problemet BCI, men sagen er først helt i
orden, når der også sættes et HF-filter i net
ledningerne, ca. 60 vindinger isoleret tråd på
et 20 mm pertinaxrør, indskydes i hver led
ning og afkobles med 2 stk. 0,1 μF (prima)
blokke til jord på sendersiden.
Men tilbage til antennen igen. For at få så
god en udstråling som muligt, er det sikkert
velkendt, at antennens top skal anbringes så
højt og frit som muligt; det med højden bør
dog tages med lidt forbehold, idet f. eks. en
lodret halvbølgedipol giver bedre DX resul
tater, når dipolens nederste ende er ca. 1/4λ
over jorden.
En anden vigtig ting er antennens top, der
skal have en længde, der lige netop har re
sonans på den frekvens, man normalt vil ar
bejde på, og kun på denne frekvens er anten
nen ideel og bedst mulig. Det er imidlertid
muligt at anvende antennen, både lidt højere
og lidt lavere i frekvens, særlig når antennen
fødes med en afstemt feeder. En midtpunktsfødet Zepp er særlig „elastisk" i den hen
seende, hvorimod halvbølgeantennen fødet
med 75 Ohm feeder er mere bundet af toppens
resonanspunkt, idet den uafstemte feeder ikke

L10 13 vindinger 0,7 Cu viklet på Torotor form
Schouboe 6147B). 1 mm stigning ca. 14 mm diam.
do.
do.
do.
do.
L11 13 vindinger 0,7 Cu
do.
do.
do.
do.
L 1 2 13 vindinger 0,7 Cu
do.
do.
do.
do.
L 1 3 13 vindinger 0,7 Cu
L14 8 vindinger 0,2 CuL under kolde ende på L13.
Koblingen mellem L11 og Lu» består af en link med
een vind. i hver ende.
Drejekondens.: 4x10 pF var. FuG16 (Bech Hansen).
Skalahjul: 220 mm Vandring bakelit (Bech Hansen).
S-meter: Neuberger 1 mA. (Bech Hansen).
42 MHz overtonekrystal, firma Dantronic (OZ7DR).
Drosselspoler i glødeledninger: 2 watt Vitrohm mod
stande viklet fulde med 0,7 emaljetråd.

giver mulighed for kompensation for ukorrekt
toplængde.
Hvis en antennetop fremstilles af en leder
med stor diameter, f. eks. rør, falder strålingsmodstanden, hvilket ikke gør antennen dår
ligere, snarere tværtimod. Den bliver mere
bred i afstemningen og kan bruges over et
større frekvensområde. Blot skal man være
opmærksom på, at fødeimpedansen i midten
ikke kan antages at være 70—80 Ohm, men
snarere nærmere 50 Ohm, og det i handelen
værende 52 Ohm coaxkabel vil være bedst
egnet.

En foldet dipol, fig. 1, fremstillet af almin
delig antennetråd, vil have samme egenskab
(lille Q) og fungere, som om lederen havde
stor diameter. Den er derfor velegnet til
amatørbrug, den er bred i afstemningen og
skal blot skæres til midten af det bånd, den
skal bruges på. Er man mere interesseret, kan
man undersøge dens resonansfrekvens med et
gitterdykmeter. En foldet dipols længde be
regnes således:
139,5

Nettransformator: 220/2X250V/0,1 amp. 6,3V/3 amp.
6,3V/1 amp. (Jørgen Schou).
Netfilterdrossel: 200 Ohm 10 Hy. (Jørgen Schou).
Udgangstrafo: 7000 Ohm til 5 Ohm (Jørgen Schou).
1ste 450 kHz mellemfrekvenstraf o: Torotor 447/1.
2den 450 kHz mellemfrekvenstrafo: Torotor 447/2M
løs kobling.
3die 450 kHz mellemfrekvenstrafo: Torotor 447/2.
ECC84 i Philips eller PCC84 i Telefunken (begge
6,3 volt).
Indgangsfilter: Torotor indgangsfilter til TV-modtagere.
Samtlige trimmerkondensatorer: Philips lufttrimmer
(rør) 0,5—20 pF.
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og til 3700 kHz.

Spacingen S skal være ca. 1 % af toplæng
den, det vil sige ca. 10 cm paa dipolen til 14
MHz, og ca. 38 cm til 3,7 MHz. dipolen. Det
er således helt ved siden af at lave top og
feeder af 300 Ohm twin-lead.
Og så lidt om feederimpedansen ved den
foldede dipol. Teoretisk skulle den være om
kring 280 Ohm, forudsat antennens højde
over jorden er ½λ eller mere, men da vist
de færreste amatørantenner til 3,7 MHz. er
40 meter høje, må der regnes med en væsent
lig lavere fødeimpedans, ca. 200 Ohm., d. v. s.,
at man kommer impedansen nærmest ved at
føde med 150 Ohm twin-lead på dette båand,
hvorimod der bør benyttes 300 Ohm til de
andre bånd.
Type 300 Ohm findes foruden i flad også
i rørformet (tubular) udførelse. Rørformet 300
Ohm bør benyttes, hvor en længere feeder
anbringes udendørs, idet dennes impedans
ikke er nær så påvirkelig af vejrliget som den
flades, hvis impedans falder betydeligt i regn
vejr.
Længden af en sådan uafstemt ,,flad“
feeder er underordnet, dog bør man undgå
længder, som får resonans på senderfrekven
sen, husk i denne forbindelse, at 82 % af den
elektriske halvbølgelængde giver resonans og
bør undgaas.
For DX-jægere vil antennen „ZL-special“
være velkendt også under navnet „W8MPGantennen“. Den består af to foldede dipoler,
der begge fødes. Den har været omtalt i en
del udenlandske tidsskrifter. Se QTC nov.
1952. Denne antenne er yderst prima og me
get populær, vel ikke uden grund, men det er
en „rotary-beam“ type, og derfor er alt for
mange afskåret fra at sætte den op. (QTC
tilgår alle EDR afdelinger).
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Jeg har imidlertid prøvet forskellige faste
beamantenner, hvor jeg ved faseskift i den
ene halvdel er i stand til at forandre udstrå
lingsretning.
Resultaterne er gode, men overgår ikke
ZL-special i gain (intet er gratis), men en
styrkeforbedring på 3—3,5 dB er dog mulig.
Antennen optager kun plads i sin længde
retning, ca. 29 meter, og ses på fig. 2. Den er
her vist i sin endelige form, men 2 alm. di
poler, fødet med 80 Ohm twin-lead, kan også
anvendes, men resultatet blev hos mig væ
sentlig bedre med to foldede dipoler. Udstrå
lingsdiagrammet kan forandres med et relæ
eller omskifter i den ene feederledning, der
simpelthen ompoles. Antennerne fødes enten
i eller ude af fase. I fase ligner udstrålings
diagrammet et ottetal, ude af fase et firkløver,
i sidste fald er antennens gain en ubetydelig
hed mindre end i fase.
De to 300 Ohms fødeledninger skal være
lige lange. Passer deres mødested ikke med
de lokale forhold, kan man parallelforbinde
de to 300 Ohm feedere og tilslutte en 150 Ohm
twin-lead derfra til senderlokalet.
Tilkoblingen til senderen kan foregå direk
te med 3 vindinger, dette viste sig efter man
ge forsøg som både den mest effektive og
simpleste metode. Koblingsspolens m i d t 
p u n k t kan evt. jordforbindes for at for
mindske den kapacitive kobling, som her er
uønsket.
Paa modtageren tilsluttes feederen blot an
tenne og jordklemmerne, og man vil hurtigt
blive klar over, hvad der i, og hvad der er
ude af fase, idet en væsentlig signalforøgelse
vil vise sig på S-meteret, når stillingen er
bedst mulig for en ønsket retning.
Om resultaterne med denne antenne er kun
godt at sige. Selv under dårlige forhold er
jeg i stand til at QSO stationer, som netop er
hørbare på en stor super, eller med andre
ord, det jeg kan modtage, kan jeg også nå til
med senderen; det siger ikke så helt lidt.

En misforståelse

drejet helt ind, får vi nøjagtigheden ± Δ f
ved 4 MHz.

I
OZ5WJ’s gitterdykmeter (OZ oktober
1952) er der anvendt en oscillatorkreds af føl
gende udseende:
og ved uddrejet C2 (idet vi sætter øvrig kapa
citet til 10 pF).

Det påstås, at Cj, kan anvendes til en grov
bestemmelse af .frekvensen, medens Ci benyt
tes til den finere måling. At en sådan opstilling kan anvendes, hvor det blot gælder om
at indstille en sender til en bestemt frekvens,
som man vel at mærke måler et andet sted,
er vel klart for enhver; men at metoden fuld
stændigt slår fejl, hvor der er tale om at
måle en frekvens, er åbenbart ikke alminde
ligt kendt. For at komme til klarhed over,
hvor nøjagtigt vi kan måle, betragter vi form
len for en svingekreds:

(hvor L er i μH og C i pF). Forøger vi nu C
med Δ C, får vi en ny frekvens f + Δ f, hvor
hvor Δ f er forøgelsen af frekvensen (hvilken
for positiv Δ C bliver negativ).

Denne formel tillader os nu at beregne
målenøjagtigheden ± Δ f, når vi kender f,
C og nøjagtigheden Δ C i bestemmelsen af C.
I diagrammet er C2 angivet til 2X500 pF,
hvilket vil sige, at den i svingekredsen optræ
der som 250 pF (1/2 5 0 = 1/5 0 0 + 1/500).
I praksis kan man nu aflæse en skala med en
nøjagtighed af 1/5 grad, hvilket giver et

med f = 4 MHz (C2 er helt inddrejet) får
vi målenøjagtigheden ±Δ f på C1-knappen:

Men den store nøjagtighed i aflæsningen af
C1 gør kun gavn, hvis C2 altid er fast. For er
C2 variabel som i det her tilfælde, vil fre
kvensmålingen ikke kunne gøres nøjagtigere,
end hvad der er bestemt af C2, og så må C1
endda ikke røres. Vil man op på den fine nøj
agtighed, som C1 har, når den er ene om at
variere, kan man anvende følgende diagram:

For at overholde de i det tidligere angivne
værdier skulle man da anvende en 2X16 om
skifter og ville få 16 forskellige kurveblade
at aflæse på. En anden metode ville være at
forsyne C2 (efter først helt at have fjernet
C1) med en skala med nonieaflæsning, for ad
denne vej at gøre nøjagtigheden finere (gøre
A C mindre). Men om nogen af metoderne
kan betale sig, uden at man samtidig sørger
for
stabilisering
af
oscillatorspændingen
o. s. v., turde være tvivlsomt.
J. Thomas, stud mag., 5233.
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De

anførte

strømforhold

har

en

meget

mærkbar indflydelse på den nødvendige stør
relse af nettransformeren, som det fremgår
af sidste kolonne i tabellen, der angiver den
tilsyneladende
koblinger.

Med

transformereffekt
andre

ord:

for

Skal

de

man

fire
have

500 V 0,2 A. dc., altså 100 W ud, skal transfor
meren i de fire tilfælde kunne behandle hhv.
134 — 210 — 111 og 170 VA, transformerens
evne i denne henseende bedømmes lettest som
kerne VA = Fj X Fv. Hvor Fj er effektiv
jernareal og Fv er vinduesareal. Der er i ta
bellen ikke taget hensyn til tab i transfor
mere, ensrettere eller filtre.
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BEGYNDERENS SIDE
Ved Simon Boel, OZSI

Et HF trin
Efter de teoretiske betragtninger angående HF
trin i sidste nr. skal vi nu se på et højfrekvens
trin, beregnet for tilslutning til detektormodtage
ren i marts OZ eller for den sags skyld til en
hvilken som helst modtager, der »trænger« til det.
Det første problem, man støder på, er rørval
get. Skal man vælge en højstejl eller en almin
delig HF pentode? Stejle rør giver stor forstærk
ning, men er bl. a. derfor svære at holde fri for
selvsving. En almindelig HF pentode med en
stejlhed på ca. 2 mA/V vil da være at foretrække
for begynderen, selv om forstærkningen er noget
mindre.
Den forstærkning, et rør kan yde, afhænger
blandt andre ting af rørets stejlhed samt af fre
kvensen af det signal, som skal forstærkes. Med
voksende
frekvens
(aftagende
bølgelængde) af
tager forstærkningen. Et normalt stejlt rør (2
mA/V) vil — ifølge EDR’s gamle håndbog — ved
en frekvens på 300 kHz (1000 m) kunne yde ca.
100 ganges forstærkning mod kun ca. 1 gang ved
30 MHz (10 m). Vi vil altså kunne regne med
5-10 ganges forstærkning af et sådant trin ved
3,5 MHz (80 m båndet).
Der er mange rør at vælge imellem, og de er
så at sige alle lige gode. De falder hovedsagelig
i to grupper: de ældre med styregitret udført i
toppen og de nyere med g1 udført til en sokkel
kontakt. Vi benytter EAF42 (UAF42 til univer

sal og jævnstrømsopstillinger), der har gitret ført
ud i bunden. Røret indeholder foruden HF pentoden en diode, som vi ingen brug har for endnu.
Den forbindes blot til katoden.
Fig. 1 viser diagrammet. Afstemningskonden
satoren C18 er mekanisk sammenkoblet med C6
(se diagrammet i marts OZ), således at detektor
kredsen C6 L1 og HF kredsen C18 L4 afstemmes
samtidigt. C6-C18 er en passende togangskon
densator. For at få maksimal forstærkning ud
af højfrekvenstrinet er det nødvendigt, at kred
sene »sporer«, d. v. s. afstemmer til samme fre
kvens ved enhver stilling af drejekondensatoren.
Dette kan være svært at opnå, selv om man har
samme spole og samme parallelkapacitet begge
steder. Der er derfor tilføjet en lille ekstra trimmer C21, ført frem til forpladen. Med denne
trimmer kan endvidere antennens kapacitet udbalanceres. Antennekapaciteten får ikke indfly
delse på afstemningen, når den ligger over for
kredsen (HF rørets gitterkreds), men bevirker
kun en forstemning af denne med deraf følgende
forstærkningstab (se ovenfor). Det er detektor
kredsen, som bestemmer, hvilken station, der skal
detekteres.
Foruden den allerede benyttede metode til til
kobling af antennen (v. hj. af en lille variabel
kondensator) er der her vist en anden måde, hvor
man benytter en spole, L3, viklet om den »kolde
ende« af L4, d. v. s. om den ende, som er nær
mest jord. Begge måder kan bruges ved lange
antenner (over ca. 10 m), hvorimod den kapacitive
er at foretrække ved kortere antennelængder.
Med potentiometret P2 kan skærmgitterspændingen reguleres. Herved ændres rørets stejlhed
og dermed den forstærkning, man får ud af trinet.
Drosselspolen DR1 spærrer for de forstærkede
signaler, som via C22 føres til detektoren. Led
ningen A forbindes altså til den »varme ende«
af svingningskredsen LI C6, og kondensatorerne
Cl & C2 fjernes (se marts OZ). Modstanden R10,
afkoblet med C23, skaffer røret en passende
negativ styregitterforspænding.

Mekanisk opbygning.

C18 samme værdi som C6 (se marts OZ, C6 C18
togangskondensator)
R11
30 kΩ 1W
C19 30 pF lufttrimmer
P2
50 kΩ 1W
C20
40 pF trimmer
L3 1—2 vind., se tekst
C21
15 pF —
L4 (som L1) 50 vind., 2 i
C22 50 pF keramisk
hvert hak. Form 5013
C23 & C24 0,1 μF
DR1 ca. 2 mH HF drossel
R10 300 Ω 1W

Som omtalt tidligere er det nødvendigt at tage
særlige forholdsregler ved den mekaniske op
bygning af et HF trin for at undgå selvsving.
Det ville have været bedst at bringe et foto af
modtageren.
Desværre
egner
forfatterens
egen
model sig ikke særlig til demonstration, da den
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er bygget som forsøgsopstilling
af alt ligner en »fuglerede«. Et

og derfor mest
billede af denne

ville forvirre mere end gavne. I stedet bringes
en skitse over placeringen af de kritiske dele
(fig. 2). Det kan selvfølgelig laves på mange
andre måder, blot man sørger for effektiv af
skærmning. Midt igennem HF rørets sokkel er
der sat en skærm, forsynet med de nødvendige
udskæringer for fatningens loddeflige og skærm-

Husk
forbindelsen
fra
hver
drejekondensators
rotorsektion til de respektive kredses stelpunkter.
Det kan volde megen besvær og undertiden selv
sving at glemme den ene eller dem begge.
Tilslutning
til
strømforsyningsdelen
sker
let
test
for
vekselstrømsmodtagerens
vedkommende,
idet
man
blot
forbinder
HF
rørets
glødetråd
parallelt
med
detektorrørets.
Ved
universalop
stillinger må man lægge rørets glødetråd i serie
med de øvrige rørs og ændre formodstanden (se
fig. 4). + på diagrammet fig. 1 forbindes med +
på ensretteren.

Trimning.
Sokkelforbindelse for EAF 42 ((JAF 42)

røret i midten. På figur 3 ses sokkelforbindelser
ne for EAF42 (UAF42) samt placeringen af skær
men
i
forhold
til
kontaktfligene.
Iøvrigt
taler
tegningen vist for sig selv. Målene på skitsen
må ikke tages for bogstavelige. De afhænger
naturligvis af hvilke komponenter, man bruger.
Elektrisk opbygning.

I diagrammet er der indføjet en stiplet linje,
som
repræsenterer
skærmen.
Alle
komponenter
på gittersiden af denne stiplede linje anbringes
i »gitterrummet«, resten i »anoderummet«, hvor
også resten af modtageren befinder sig. Gør man
dette, er man så godt som sikker på et fint
resultat.

Ved trimning forstås justering af modtagerens
svingningskredse, således at »sporing« opnås.
Til denne proces skal man bruge en eller anden
form for moduleret målesender, som kan varieres
inden for modtagerens frekvensområde. Da det
ikke er alle, der har eller kan låne en sådan,
skal det lige nævnes, at tilpas kraftige og stabile
stationer også kan benyttes til at trimme efter.
En meget enkel form for »målesender« har man
iøvrigt i en lille motor, f. eks. en elektrisk bar
bermaskine, hvis støj er udmærket at trimme
efter. Her har man endvidere den fordel, at man
ikke behøver at stille på »frekvensen«.
Fremgangsmåden er følgende: man stiller mod
tageren på maksimal følsomhed, skruer tilbage
koblingen
op
til
lige
under
svingningsgrænsen
og drejer trimmeren C21 halvt ind. Om selve
detektorkredsen forudsættes det, at den kan af
stemmes til det ønskede bånd omkring 3,5 MHz.
1)
Man drejer afstemningskondensatoren næ
sten helt ud og afstemmer målesenderen til sig
nalet høres i telefonerne. Trimmeren C20 drejes,
til signalet høres kraftigst.
2)
Afstemningskondensatoren

drejes

helt ind, og man følger efter med
Nu drejes på jernkernen i L4. til
Glødekredsløb i universal /modtoger.
(se endvidere marts OZ)
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høres kraftigst.

næsten

målesenderen.
signalet igen

3)
Man gentager 1) og 2) efter hinanden, så
længe man behøver at skrue på hhv. trimmer
og jernkerne for at få størst signal. Det vil i
praksis sige 3—5 gange.
Det lyder måske ikke særlig let, men har man
først prøvet en enkelt gang, går det hele nemt.
Under trimningen vil det vise sig, om modta
geren er bygget fornuftigt op. Er den ikke det,
vil HF trinet gå i sving. Disse svingninger kan
i regelen »reguleres« med P2 og bringes til ophør
ved
neddrejning
af
dette
potentiometer.
Imidlei'tid må enhver selvsvingningstendens i højfre
kvenstrinet fjernes, da det ellers vil være meget
svært at arbejde med. Man må gennemgå led
ningsføringen grundigt og se nøje efter, om de
komponenter, der ikke må »se« hinanden, allige
vel kan det. I denne forbindelse er det meget
Vigtigt, at det skærmrør, som sidder midt i fat
ningen, forbindes til stel. Kan man ikke se nogen
fejl, er der næsten intet andet at gøre end skille
det hele ad og begynde forfra på højfrekvens
trinet med større omhu og omtanke end før.
☆
Til slut et par ord om brugen og de forbed
ringer, der er blevet opnået.
Når modtageren er trimmet, skulle den være
klar til brug. Man vil straks bemærke, at følsom
heden er steget, og antennens indflydelse på af
stemningen er forsvundet. Stationerne vil stadig
brede sig en del, værre jo kraftigere de er. Kraf
tige stationer vil derfor næppe volde vanskelig
heder indstillingsmæssigt set.
Skal man adskille en svagere station fra en
nærliggende kraftig, går man frem på følgende
måde.
Efter
indstilling
af
afstemningskondensa
toren (C18 C6) til stationens frekvens med føl
somheden på maksimum (armen på P2 lægges
op til »R11 siden«) og tilbagekoblingen (P1) truk
ket helt op til svingningsgrænsen, drejer man
ned for følsomheden, og stiller efter med tilbage
koblingen
samt
evt.
med
afstemningen.
Det
uønskede signal vil herved forsvinde eller redu
ceres væsentlig i styrke, medens styrken af den
station, der lyttes til, ikke vil falde særlig meget.
Under denne operation vil man tydelig kunne
mærke en stigning af selektiviteten, modtageren
bliver væsentlig skarpere i afstemningen.
Det er meget vigtigt, at tilbagekoblingen altid
er indstillet så nær svingningsgrænsen som mu
ligt Her er modtageren, som nævnt tidligere, mest
selektiv. En eventuel styrkeregulering kan fore
tages med P2.
Det varer sikkert et stykke tid inden man får
modtageren til at yde sit bedste, og det nås kun
ved
stadig
eksperimenteren
med
indstilling,
antennetilkobling m. m.

Internationale nyheder
Nyt WASM-diplom.
Styrelsen indenfor SSA har besluttet at indstifte
et nyt diplom, der kan erhverves af de stationer, som
kan præsentere QSL for 2 QSO’er på forskellige
bånd med samtlige 25 len i Sverige efter den 1. ja
nuar 1953.
For at lette mulighederne for opnåelse af dette
diplom afholdes årligt en ny svensk test, WASMtesten, hvoraf den første vil finde sted her i foråret.
Til de, der i denne test opnår to-bånds-QSO med
samtlige len, uddeles SSA’s nyindstiftede WASMplaquet.
De svenske len.
I tilslutning til den foranstående meddelelse om
det ny svenske WASM-diplom bringer vi neden
stående en liste over de svenske len, der danner
grundlaget for opnåelsen af diplomet.
Stockholvi stad.
Stockholms len: Østhammar, Norrtålje, Sigtuna.
Uppsala len: Uppsala, Skutskår, Dannemora, Enkøping, Balingsta.
Sødermanlands len: Eskilstuna, Torshålla, Strångnås,
Nykøping, Oxeløsund.
Østergøtlands len: Norrkøping, Motala, Linkøping,
Søderkøping, Mjølby.
Jønkøping len: Jønkøping, Huskvarna, Nåssjø, Eksjø,
Vetlanda, Vårnamo, Såvsjø.
Kronobergs len: Våxsjo, Ljungby, Vislanda, Alvesta,
Almhult.
Kalmar len: Våstervik, Vimmerby, Nybro, Torsås,
Kalmar, Oscarshamn.
Gottlands len: Visby, Burgsvik.
Blekinge len: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sølvesborg, Olofstrøm.
Kristianstad len: Angelholm, Håssleholm, Kristianstad, Simrishamn, Tollarp, Brantevik, Tomelilla.
Malmøhus len: Malmø, Helsingborg, Landskrona,
Malmø, Lund, Trelleborg, Ystad, Esløv.
Hallands len: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg,
Halmstad, Laholm.
Gøteborgs og Bohus len: Strømstad, Lysekil, Munke
dal, Uddevalla, Ljungskile, Marstrand, Kungelv,
Gøteborg.
Elvsborg len: Amal, Billingsfors, Vånersborg, Trollhåttan, Allingsås, Borås.
Skaraborgs len: Lidkøping, Falkøping, Tidaholm,
Mariestad, Skara, Skøvde, Karlsborg.
Varmlands len: Charlottenberg, Såffle, Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Filipstad, Kil, Sunne.
Ørebro len: Vikersvik, Nora, Ørebro, Askerssund,
Linde, Kopparsberg.
Våstmansland len: Sala, Fagersta, Køping, Arboga,
Kungsør, Vesterås.
Kopparbergs len: Falun, Ludvika, Borlånge, Såter,
Hedemora, Avesta, Grångesberg.
Gavleborg len: Hudiksvall, Søderhamn, Gavle, Bollnås, Ockelby, Storvik.
Vesternorrland len: ørnskøldsvik, Hårnøsand, Sollefteå, Ramsele, Matfors.
Jamtlands len: Østersund, Frøsjøn, Lit.
Vesterbotten len: Umeå, Skellefteå, Degerfors, Lycksele.
Norrbotten len: Haparanda, Luleå, Kiruna, Boden.

De angivne bynavne er de for os mest kendte byer
indenfor vedkommende len. Yderligere oplysninger
om stednavne indenfor lenene kan fås ved fore
spørgsel til trafic-department.
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Ændringer vedr. WAZ.
Det amerikanske kortbølge-magasin „CQ“ lod sit
februar-nr. fremtræde som et specielt DX-nr. med
opstilling over de almindelig kendte og opnåelige
diplomer rundt om i verden.
Mest interessant var det her at læse om WAZ,
der ifølge den russiske situation ikke længere er
opnåeligt, idet zonerne 16, 17, 18, 19 ikke opretholder
dx-trafic. „CQ“ har trods dette ikke ville ændre på
reglerne for WAZ, men har i stedet besluttet at
udstede et nyt DX-certificat, hvis regler skulle være
nogenlunde således: 1 point for hvert land og for
hver zone på hvert af de førende dx-bånd 80, 40, 20,
15 og 10 m.
Hvis man ser bort fra de ovennævnte zoner, skulle
det maksimalt opnåelige være 36 zoner på hvert
bånd og 255 lande. Dette vil ialt give 180 zoner og
1275 lande og sammenlagt ialt 1455 points. Udgangs
tidspunkt: 2. verdenskrigs ophør. Der tænkes følgen
de gradueringer på certificatet 300, 500, 750 og 1000
points, med benævnelserne ABC-Z 300, ABC-Z 500
o. s. v., idet ABC-Z står som forkortelser for „AllBand Country-Zone A\vard“.
Når den officielle indstiftelse foreligger skal med
delelse blive bragt her i „OZ“.
VHF-tester.
D.A.R.C. meddeler i „DL-QTC“, at der afholdes:
DARC’s field day d. 13. og 14. juni og
„ VHF-Test 1953 d. 27. og 28. juni.
Første DL—W på 144 Mhz.
Nedenstående direkte gengivet fra april nr.
af DL-QTC. (OZ2NU).
En lang tids intensiv forberedelse fik en resultat
rig afslutning d. 15. februar 1953 kl. ca. 19,00.
Her gennemførtes for første gang en forbindelse
mellem DL3QA og W1RFU på 2-meter-båndet.
Dette sensationelle resultat muliggjortes gennem
benyttelsen af jorddrabanten månen som reflektor.
Dermed har 2-meter-båndet, som hidtil kun tjente
som nær-trafik-bånd, stillet i udsigt i fremtiden at
kunne blive det ideelle dx-bånd.
Hertil kræves imidlertid en omhyggelig afstemt
retningsantenne på mindst 24 elementer, der både
vertikalt og horisontalt er kontinuerlig drejbar af
hensyn til månebevægelsen.
DL3QA’s retningsantenne bragtes i den rigtige
stilling ved hjælp af 4 barduner, endnu er der dog
vanskeligheder med at finde den rette kompendation
for
månebevægelsen.
DL3QA
anvendte
endvidere
sin 2-meter-stations sender med et input på 100 w,
og modtageren var en ON4BZ-converter med tilbyggét
mellemfrekvens-forstærker
samt
efterfølgende
MWEc.
Den første skeds med W1RFU var fastlagt til
fredag d. 13. februar og lørdag d. 14. februar hen
holdsvis kl. 14 og 16 MEZ. Om fredagen kom der
ingen forbindelse i stand, da himmelen var over
skyet, og en pejling af månen derfor ikke var mulig.
Om lørdagen var himmelen derimod klar, uheldigvis
var det dog samtidig nymåne, hvorfor en nøjagtig
indstilling af antennen var umulig. Om søndagen
lykkedes imidlertid forbindelsen. Det astronomiske
institut ved den Rhein.-Westfalske Tekniske Højskole
havde vist overordentlig imødekommenhed, og ved
overladelse af en special-theodolit såvel udregning
af månestillingen for hver femte minut på denne
dag vist dette banebrydende forsøg en glædelig in
teresse. Gennemførelsen af forbindelsen skyldes ene
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denne assistance, idet himmelen påny var overtrukken.
Rapporten for W1RFU lød på 539, og DL3QA blev
hørt med 549.
Også med en antenne, der kun er drejelig hori
sontalt, lader det sig gøre at opnå dx-forbindelser,
som vort forsøg beviste, og akkurat på det tidspunkt,
hvor månen går ned. Tidsrummet i hvilket månen
opholder sig i retningskeglen fra en horisontaltstrålende antenne andrager højst 10 minutter. For
en fuldstændigheds skyld skal det meddeles, at
W1RFU er QRV for måne-dx-forbindelser hver man
dag, onsdag og fredag ved månenedgang. Hans fre
kvens er 145,21 MHz, og hans sendeenergi er 1 kW.
Han anvender en mangetrins special-spiral-retningsantenne.

Nyt om „Captain Stay-put“.
Kaptajn Henrik Kurt Carlsen, W2ZXM, fra 1952’s
berømmelige „Flying Enterprise“-begivenhed fik en
særlig modtagelse, da han for nylig ankom til Panama-kanalen. Da han ankrede op ved kanalens ud
løb i Pacific, blev han opvartet af en række KZamatører, deriblandt KZ5FL-GD-LR og WA, Udover
andre æresbevisninger fik han tildelt kaldesignalet
KZ5HC. Henved 30 KZ-stationer havde QSO med
KZ5HC/MM under hans passage af kanalen.

Gøteborg—England på 144 Mc.
SM6QP, som gennem flere år har været en ivrig
VHF-mand, opnåede den 1. marts forbindelse med
G5YV og G3MY/P.
SM6QP har næsten dagligt QSO med Oslo.
Der anvendes x-talstyret konverter og tx frekvens
144,18, og desuden er stationen forsynet med motor
dreven beam.

Forståelig bitterhed, men ...
Det østrigske amatørblad O.E.M. er et godt blad
og samtidig også særpræget på flere områder.
Mest iøjnefaldende er en bitterhed udsprunget af
den kendsgerning, at vore østrigske amatørkamme
rater endnu ikke — 7 til 8 år efter krigens ophør —
har fået sendetilladelse på lige fod med alle vi andre.
Denne bitterhed er forståelig, men det tjener på
den anden side ingen til fordel, at den i den grad
vokser i blodet, at man lader utvetydig misundelse
udarte sig til mistænkeliggørelse af de internationale
amatørorganisationer, ironesering over amatørkammeraters opnåede resultater, og meget andet — kun
fordi man ikke selv i øjeblikket kan være med i
legen på de forskellige felter.
O.E.M. læses også af andre end OE-medlemmer,
der måske nok fryder sig over de hvasse repliker
og fra deres synspunkt bidende satire, men læserne
ude omkring kan også blive kede af disse stereotype
udfald, og resultatet bliver dalende good-will.
Rigtigt er det heller ikke, at det nu kun er PK
EQ og OE, der ikke har sendetilladelse. Hvad med
Østtyskland? Eller f. eks. randstaterne, hvor der
ganske vist er stationer i gang, men hvor vel ingen
tror på, at licenserne er almindeligt tilgængelige?
Eller hvad med OK og SP?
2NU.

FRA TESTUDVALGET
2-meter klubbens påske-test.
Skønt jeg stadig nøjes med at konferere 2-meterlogs og iøvrigt indskrænker mig til at være i besid
delse af 2 par rør, der egner sig til at blive puttet
i pa-trinet på en 2-meter-tx, kan jeg udmærket se,
at der må gemme sig en bunke spænding i 2-meterjobbet. Der er stadig mulighed for en række OZ — ?
„første“ contact, og under gunstige forhold kan en
OZ-stn. endnu risikere at være den ene part i en ny
europæisk langdistancerekord. Men hvorfor nøjes
med at koncentrere sig om de få tester, der findes
for vhf? Studerer man de udenlandske tidsskrifter,
ses det da også, at vhf-folkene rundt omkring i de
andre lande mere og mere går over til en rationel
båndaflytning, ligesom den ofte hørte påstand om, at
udbredelsesforholdene er meget upålidelige, og at
båndet kun sjældent er åbent, ikke helt stemmer
overens med den kendsgerning. Således meddeler
LA4VC og LA1KB, der begge var med i påske
testen, at de siden nytår og til begyndelsen af april
har haft næsten regelmæssig daglig forbindelse fra
Oslo og til Gøteborg, hvor de mest aktive stationer
er SM6ANR, SM6QP og SM6BSW. De norske sta
tioner, der udover de to nævnte består af LA2GC
og LA8RB, har for deres del i perioden fra 1. jan.
til 23. marts haft qso i 70 af dagene i den nævnte
periode. OZ2IZ er ofte blevet hørt med fone af
LA9T og de øvrige nævnte, til trods for han haft
sin antenne rettet mod syd, og bl. a. har været hørt
i qso med F8RB i Paris. Her i vor egen test nåede
2IZ endelig at få test-qso med Norge (LA1KB), lige
som også Gøteborg (SM6ANR) kom på resultatlisten.
Nå, men det var testen, der skulle refereres.
Ialt var der denne gang 26 deltagere, hvoraf de 19
huskede loggen.
Bedst blev, som det er hændt før, SM7BE (Lund),
som i kraft af 28 forbindelser, hvoraf de længste
faldt i den sidste og tunge ende, nåede op på 5428
godkendte points. Til lykke med det, Åke.

Nr. Station

1. SM7BE
2. OZ2IZ
3. OZ5HV
4. OZ5AB
5. OZ3WK
6. OZ1OJ
7. OZ2FR
8. SM6ANR
9. OZ4JL
10. OZ7WA
11. LA1KB
12. OZ3JA
13. OZ5MK
14. LA4VC
15. OZ4KA
16. OZ6PA
17. SM7BMO

Testens resultatliste.
godk.
Antal
QTH
QSO
points
28
5428 p.
Lund
4492
15
Struer
28
4019,5
Birkerød
2434
Buske Mølle
21
14
2163 Aarhus
12
1452 Hundested
8
1283 Bække
5
1170 Gøteborg
981,5 København 0. 22
893 Silkeborg
8
8
Larvik
886 883 Lyngby
20
18
790 Lyngby
730 6
Oslo
4
590 Rønne
354 København S. 11
270 9
onnerup

krævede
points
5695 p.

4492 4267,5 2502 2166 1452 1283 1170 1206,5 933 1108 907 950 910 590 354 270 -

Udenfor konkurrence opnåede:
OZ9R, Virum, 4664 p. i 30 QSO og
OZ3EP, Køng, 3309 p. i 21 QSO.
Logs udeblev fra LA8RB—SM6QP—SM7BNX og
OZ5AA—OZ7FB—OZ9A og OZ9H.
2NU.

OZ2FR nær Europa-rekord.
Som så ofte før figurerer OZ2FR i VHF-rubrikkerne i de sidst modtagne internationale tidsskrifter.
Således også i RSGB „Bulletin“, hvor det under en
omtale af GC3EBK, der som eneste aktive 2-metermand fra kanaløerne var meget eftertragtet på bån
det, bl. a. hed, at hans forbindelse med OZ2FR var
en enestående præstation, og kun ganske få miles
fra Europa-rekorden.
Ny verdensrekord på 70 cm.
Den hidtidige verdensrekord for 70 cm-QSO’s til
hørte W6VIX/6 og W6ZRN/6 med et resultat på 261
miles, men de ner nu slået, gennem en QSO mellem
ON4UV i Fayt-lez-Manage og GW2ADZ i Lanymynech i Wales, hvor afstanden mellem stationerne er
350 miles.

Norsk Radio Relæ Liga
I 1928 var udviklingen af kortbølgeamatørernes
arbejde i Norge kommet så vidt, at Norsk Radio
Relæ Liga kunne stiftes. Udviklingen siden da har
stort set lignet den, der har fundet sted i de øvrige
nordiske lande, dog har de store afstande og fjelde
nes adskillende indflydelse gjort afdelingsarbejdet
til en om muligt større faktor i foreningslivet end
i vort land.
I årene indtil besættelsen havde norske og danske
amatører et livligt samkvem både pr. æter og ved
gensidige besøg, og selvom de onde år bragte adskil
lelse mellem vore folk, så bragte de os dog nærmere
sammen åndeligt under den fælles skæbne. Vi husker
alle, at et af befrielsesaftenens mange spørgsmål var:
„Hvad med Norge?"
Men under besættelsen havde vore norske amatør
kolleger bl. a. på grund af, at alle radiomodtagere
på et vist tidspunkt blev konfiskeret, ikke haft de
samme muligheder for at holde foreningens liv i
gang, og meget har måttet indhentes efter krigen.
Om norske amatørers indsats i de underjordiske
styrker kunne der skrives meget lange beretninger,
men det er ikke meningen at komme nærmere ind
på dette her.
Fremgang på en lang række områder har NRRL
kunnet glæde sig over, og de særdeles aktive amatø
rer har i en snart altfor lang årrække hjemført
NRAU-pokalen! Forholdet til myndighederne er ud
mærket og præget af gensidig forståelse og forhand
lingsvilje. Arbejdet i de mange grupper spredt ud
over det ganske land er intensiveret, og HQ-stationen
LAlC’s traffic med grupperne har sikkert sin andel
i sammenholdet indenfor NRRL.
Men foruden det almindelige amatørarbejde, er
der også to sider af livet indenfor NRRL, man må
kende, hvis man vil have billedet fuldstændigt, og
det er driften af stationer i fjeldene i samarbejde
med Norsk Røde Kors på de store vintersportsdage
og den tilslutning Hærens Samband har fået fra
amatørernes side.
I
år rykker NRRL så op i de 25-årige rækker, og
fra EDR’s side skal der lyde et:
„Hjertelig til lykke og alt godt i fremtiden!"
Børge Otzen, OZ8T. NRAU-repræsentant.
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VHF
AMATØREN
70 cm.
Første QSO i Danmark på det nye bånd fandt sted
den 26. april 1953 mellem OZ7G og OZ9R. Afstanden
mellem stationerne var ca. 20 km, og QSOen varede
ca. 2 timer (til man blev trætte af at experimentere). 7G benyttede et 832 som tripler fra 144 MHz,
og output var ca. 4 watt til en 10 element beam.
Modtageren var den i OZ beskrevne converter med
krystal mixer. Anodespændingen til 832 var ca. 350
volt. 9R benyttede et QQE 6/40 med kun 220 volt
anodespænding og fik et output på ca. 8 watt til en
5 element beam. Modtageren var af samme type som
7Gs. Der blev foretaget flere QSOer samme dag for
at konstatere sollysets indflydelse, men rapporterne
var S9 + 15 db på begge sider. Vi venter nu på flere
aktive på 70 cm, og særlig venter vi på SM7BE!!
RSGB-bulletin meddeler om stigende aktivitet i
England på 70 cm. Der har været mange QSOer med
ON og PA. PE1PL i Haag er særlig aktiv og benytter
150 wat output til en parabolsk antenne med en dia
meter på 6 meter!!
Verdensrekorden for tovejs forbindelse indehaves
nu af ON4UV og GW2ADZ. Længde 560 km!! Ameri
kanerne W6IX/6 og W6ZRN/6 har kun 420 km.
F8OL, der bor 10 km syd for Paris, meddeler, at han
jævnlig har forbindelse over 230 km, og at han ofte
er i gang på 70 cm. I 1952 havde han adskillige
QSOer med PAOPN, afstand 330 km. Hans signaler
er hørt over 400 km. F8OL anvender i 70 cm sende
ren eet stk. QQE 06/40 som tripler og eet stk. QQE
06/40 som PA-rør. Output 25 W.
2 meter.
April måned har været ret mat på 2 meter. Der
har ikke været store åbninger, men der har dog væ
ret en masse kontakter København—Jylland. LA2GC
i Mysen, LA8RB i Sandefjord, LA1KB i Larvik og
LA4VC i Oslo er meget aktive og har ofte beamerne
mod Danmark. De meddeler, at i årets 3 første må
neder er det lykkedes at få forbindelse med SM6QP

1 Gøteborg ca. 70 dage! Lad os få beamerne noget
mere nordpå — SM6QP ser det også meget gerne!
Under åbningen den 21. marts opnåede 2IZ for
bindelse med F80L og F8BY i nærheden af Paris.
Afstand 1000 km. Dette betpd et nyt land på 2 meter.
2IZ har nu 9 lande: OZ, SM. LA, G. GW, F, ON. PA
og DL. Det skal i denne forbindelse nævnes, at 2FR
derudover har haft forbindelse med GC, afstand ca
1100 km.
Den helt store sensation kommer fra Tyskland:
DL3QA har to gange ved nøje i forvejen beregnede
tidspunkter haft QSO med W1RFU på 2 meter. Det
fandt sted den 13. og 14. febr. kl. 14 og 16. For at
komme over dammen måtte de benytte en mærkelig
reflektor: Månen! Beamerne indstillet skråt bagover
— tidspunktet nøjagtig beregnet, og kontakten var
der. DL3QA kørte 100 watt til en 24 element beam
og amerikaneren 1KW til en spiralantenne.
Tester: 21. juni RSGB 144 MHz field day. 27.—28.
juni DARC 144 og 420 MHz test. 30. aug. RSGB 144
MHz field day. 13. sept. RSGB 420 MHz test.
Der har været nogen diskussion om pointsbereg
ningen ved vore 2 meter tester. Der er kommet et
nyt forslag frem, der går ud på at beregne point pr.
km (som tidligere) og derefter gange pointsene med
antal stationer worked. Derved skulle man blive fri
for den trafik, der nu praktiseres, hvor københav
neramatørerne ikke har tid til at worke provinsen,
før de har fået et vist antal lokale QSOer. At man
ikke kan snyde for at worke de små lokale stationer
efter denne ordning siger sig selv — for hvem vil
ikke have en stor multipel! Lad os høre jeres me
ning om dette system!
2 meter klubben.
Mødet den 22. april var overordentlig vel besøgt.
Fra Sverige var SM7HZ og SM7BE mødt, og fra
Bornholm OZ4KA. Vi måtte mobilisere alle stole og
ud at låne kaffekopper. 9R holdt foredrag om sin
nye modtager, som beskrives i dette OZ. Vi skal have
møde igen den 3die onsdag — altså onsdag den 20.
maj. OZ8O vil tale om de faktorer, der bestemmer
rækkevidden af vore to meter signaler — eller hvor
dan vi i forvejen kan beregne, hvor langt vi kan nå.
Et interessant emne, og vi skal nok sørge for at få
stole nok!!
9R.

Aktive danske 2 meter amatører
Call
OZ2FR
OZ2IZ
OZ3JA
OZ3EP
OZ3Q
OZ4JL
OZ5Q
OZ5MK
OZ5AB
OZ5HV
OZ7G
OZ7EP
OZ7EU
OZ6PA
OZ9R
OZ1OJ
OZ1WP
OZ4KA
OZ3WK
OZ5AA
OZ7VVA
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QTH
Bække
Struer
Lyngby
Køng
Lyngby
Kbhvn. Ø
Hellerup
Lyngby
Kbhvn. NV
Holte
Sundby
Søborg
Søborg
Sundby
Virum
Hundested
Mellose
Rønne
Aarhus
Aarhus
Silkeborg

Tx
829B
829B
815
829B
829B
829B
BC625
829B
829B
829B
829B
815
Hv75
832
829B

Input

Rx

Ant,

50 W.
50 W.
50 W.
50 W.
50 W,
80 W.
20 W,
25 W.
45 W.
60 W,
50 W
25 W.
30 W.
25 W
100 W.

6AK5—6J6 wall. cascode
6AK5—EC91 wall. cascode
6J6 P. P. converter
6AK5—6J6 wall. cascode
6J6 converter
6J6 converter
BC 624
6J6 converter
BC 624
6J6 converter
6J6 converter
6J6 converter

5 over 5
16 element
4 element
6 element
5 element
5 element
4 element
4 element
4 element
6 element
6 element
6 element

BC 624
ECC84 wall. cascode

QB3/300
829B
829B

*

4 element
4x 4x 4

QRG
145,02
144,198

144,13
145,48
145,00
145,47
144.86
144,78
144,60
144,59
144,14
144,14
144.50
145,17
145,08
144,31
144,63
144,40
144,73
144,55
145,4 ?

Franske V. H. F. stationer.
I sidste nr. af „OZ" bragte vi en opstilling over svenske V. H. F. stationer, og denne gang er vi i
stand til at bringe en række franske stationer, som vi forhåbentlig i næste nr. kan supplere med de mang
lende 6 franske provinser.
Calls

QTH

QRA

72

144

435

Province nr. 7: Bourgogne.
F8YW
F9KB
F8CV
F9ZF
F9ZG
F9SZ
F3NK
F9ZM
F8YS
F3MF
F3JH
F3GL

Dijon
Longvic
Dijon
Di jon
Dijon
Dijon
Volnay
Chalon-sur-S
Chalon-sur-S
Pont-de-Veyle
Auxerre
Auxerre

F8YZ
F8DW
F3LC

Nancy
Belfort
Belfort

Dijon

5 km sydvest for Beaune

8 km øst for Macon
120 km nordvest for Dijon

144 120
144 900
144 900
144 000
145 000
144 900
144 920
145 230
144 000
145 200
144 000
144 000

Province nr. 8: Alsace-Lorraine.

F8AP
F9CW
F9WO
F8UW

Audincourt
Sochaux
Valentigney
St-Laurent-du-Jura

F90M Villefrancee S-Saone
F3EB
Bron
F9UG
Lyon
F3WE
Lyon
F9HX
Lyon
F8KU
Lyon
F9SR
Lyon
F3XQ
St. Etienne

144 600
144 000
144 650
Province nr. 9: Franche-Comte.
20 km syd for Belfort
25 km syd for Belfort
25 km syd for Belfort
50 km øst for Lons-le-Saulnier
Province nr. 10: Alpes.
30 km nord for Lyon
7 km øst for Lyon

144
144
144
144

000
000
000
450

144 600
144 130
144 130
144 000
144 000
145 000
144 500
144 000

435

435

Province nr. 11: Languedoc.
F8DI
F8QE
F3RU
F8II
F3LL
F9CN
F9TO
F9TG
F3MG
F9VX

Nimes
Nimes
Nimes
Montpellier
Perpignan
Perpignan
Narbonne
Fonties-D’Aud.
Le Puy
Castres

F9BG
F9AQ
F3WV
F3JB
F9BE
F8KY
F8SI
F8NP
F8UE
F3ZP
F90Q
F8KS
F9QZ
F3FG
F9HH
F9QK
F9MG

Toulon
Toulon
Toulon
Bandol
Bormes
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marignane
Vitrolles
Istres
Aix-en-prov.
Aix-en-prov.
Avignon

ved Carcassonne
100 km sydøst for Clermont
70 km øst for Toulouse

144 000
144 000
144 000
144 900
144 000
144 500
144 500
144 930
144 000

Province nr. 12: Provence.

15 km vest for Toulon
40 km øst for Toulon

25 km vest for Marseille
25 km vest for Marseille
30 km vest for Marseille

144 140
144 700
144 400
144 700
144 900
144 000
144 130
144 130
144 000
144 400
144 700
144 400
144 450
144 200
144 130
144 500
144 000

432 300

432 000
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Calls

QRA

QTH

72

144

72 000

144 550
144 000
145 920

435

Province nr. 13: Auvergne.
F9PH
F3PX
F9TW

Vichy
Vichy
Neuvy

F9LL
F9LM
F9LV
F8DL

La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
Mortagne-sur-Sevre

F8UU
F8VI
F8AG
F8VV
F9DP
F9DN
F9XQ
F8MG
F8CT
F9UK
F9SD
F9KD
F8QR
F3DV
F9TK
F3BU

Le Taillan
Cauderan
Bordeaux
Champrier
Bordeaux
Libourne
Camblanes
Arcachon
Arcachon
Arcangues
Esquiute
Jurancon
Oloron
Bayonne
Tonneins
Carmaux

ved Moulins
Province nr. 14: Poitou.

FA8IH
FA3GZ
FA9UP
FA9ML

Les Issers
Algier
Algier
Algier

FA8BG
FA8JO
FA9RZ
FA9WD

Oran
Hamman-Bou
Oran
Mostaganem

CN8BL
CN8AX
CN8MG
CN8CK

Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca

144
144
144
145

sydvest for Cholet
Province nr. 15: Gascogne.
5 km nordvest for Bordeaux
ved Bordeaux

72 000

30 km nordøst for Bordeaux

000
000
000
310

144 720
144 120
144 160
144 130
144 720
145 320

72 000
144 120
144 000
144 120
72 250
ved Pau
20 km sydvest for Pau
80 km sydøst for Bordeaux
80 km nordøst for Toulouse

72 250
72 250
72 000
144 000

NORD-AFRIKA
Departement D’Oran.
Syd-Algier
72 400

144
144
144
144

138
900
180
000

144
144
144
144

100
000
000
000

435 000
432 010

Departement D’AIger.
Hadjar

sydvest for Oran
nordvest for Oran
Marokko.

DX-Century-Club.
I det tyske DL-QTC har DL7AA foretaget en
historisk kommentering af DX-CC, der indstiftedes
i september 1937. Selvom DL7AA bringer mange
interessante synspunkter frem under denne gennem
gang, kan vi desværre ikke bringe hele denne artikel
i detaljer, men skal nøjes med at gengive nogle
af opstillingerne vedrørende efterkrigs-DX-CC. Ved
slutningen af 1952 talte den officielle prefixliste ialt
271 lande. Fra oktober 1945 til oktober 1952 blev der
ialt udstedt 1586 DX-CC-certifikater til amatører
fra 85 forskellige lande, nemlig
Nordamerika 955
Europa
441
Afrika
70
Oceanien
65
Syd-Amerika 40
Asien
15
Blandt de europæiske lande står England bedst
med 192, Sverige som nr. 4 har 31, Danmark som
nr. 10 har 10, og Norge som nr. 13 har 6.
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144 000
144 000
72 000
72 000
Verdensrekorden har i lang tid været indehavet
af W1FH med 249 af de 271 opnåelige. OZ7EU som
bedste OZ-stn. placerer Danmark som nr. 37 blandt
de 85 lande på cw.
På telefoni står OZ7TZ som eneste OZ-stn. med
140 points, der placerer OZ-land som nr. 23.
Frekvensbånd tilladt for norske amatører.
Iflg. „Amatør-Radio“ NRRL’s blad for april 1953
har norske amatører for tiden ret til at arbejde på
følgende frekvenser:
3500— 3635 Kc/s
28.0— 29,7 Mc/s
3685— 3950
—
144.0— 146,0
—
7000— 7150
—
420,0— 460,0
—
14000—14350 —
1215,0— 1300,0
—
21000—21450 —
2300.0— 2450.0
—
5650 — 5850
—
10000 —10500
—
OZ3Y og DUF + .
I det nr. af Radio R.E.F., der udkom 15. april, figu
rerer OZ3Y som ny ansøger til D.U.F. +, sammen
med VE3ADM, VE2CK og fl. a.

Af kassererens post
30. april 1953.

Nedenstående korrespondance er alfødt af en trykt
henvendelse fra Intrapress, hvori bureauet anmode
de om prisen på „OZ“ som abonnement til udlandet.
I lighed med mange lignende forespørgsler blev den
besvaret samme dag ved påskrift på bagsiden af
blanketten.
OZ3FL.
12. marts 1953.
O. Havn Eriksen, kasserer,
Fuglsangsvej 18, Sundby, Nykøbing F.
Efter modtagelsen af Deres bagpå en af vore be
stillingssedler anbragte dekret beder vi Dem und
skylde, at vi i god tro har ulejliget Dem med en
høflig anmodning om 2—3 prøvehæfter, vi kunne
vise til vore norske og svenske kunder. Det er uden
sidestykke i hele den internationale amatørpresse,
at en udgiver, det være sig en privat forlægger eller
en forening, pure nægter at yde coutumemæssigt
vederlag for abonnementstegningsarbejde. Vi undrer
os så meget mere over Deres holdning, som det er
os bekendt, at der f. eks. ydes et af foreningens
medlemmer provision for annonceakkvisition, eller
at foreningens kasserer oppebærer en slags provision
pr. medlem. Når De foruden at nægte bureauprovi
sion på abonnementstegning yderligere komplet ig
norerer en høflig anmodning om 2—3 prøvehæfter
til forevisning for nogle af vore interesserede kun
der, kan vi kun opfatte Deres reaktion på en høflig
og venlig ment henvendelse som en tilsigtet uelsk
værdighed — for ikke at bruge stærkere, men mu
ligvis mere rammende ord. Hvis denne vor opfattelse
er rigtig — og vi ville i modsat fald sætte pris på en
udtrykkeligt afkræftende meddelelse fra Dem —
har sagen aspekter, som kvalificerer den til behand
ling for et større forum, og vi kan tilføje, at det i
så fald kommer til at dreje sig om et internationalt
forum.
Hvad angår vor konkrete bestilling af 5. ds. er vi
til dato uden oplysning om, hvorvidt De har sendt
den rekvirerede årgang 1952 direkte til vor kunde
i Norge, ligesom vi heller ikke har fået forelagt
Deres regning herfor. På det tidspunkt, da vi modtog
denne bestilling og påtog os at effektuere den, anede
vi endnu ikke, at De ville beflitte Dem på at bringe
os i forlegenhed, og vi vil derfor høfligst henstille
til Dem, at De stiller Dem tilfreds med de ubehage
ligheder, De allerede har skaffet os. Vi skal til gen
gæld love Dem ikke at ulejlige Dem med at tilføre
„OZ“ nye abonnenter og købere, før bladets økono
mi engang bliver lagt i hænderne på en ny kasserer,
som gerne støtter „udenforstående" arbejde til
fremme af bladets udbredelse.
Med hilsen
Svend Anker-Rasmussen.
13. marts 1953.
Intrapress,
hr. Svend Anker-Rasmussen.
I anledning af firmaets brev af 12. ds. kan jeg
meddele, at der er sket den beklagelige, kedelige
fejl her, at der ikke sammen med firmaets første
anmodning er blevet tilsendt de ønskede prøve
numre af „OZ“. — Disse numre fremsendes hoslagt
og samtidig kan opmærksomheden henledes på, at
de udenlandske boghandlere, der hidtil har taget
mod bestilling på abonnenter i udlandet, ikke nogen
sinde har reageret over den kendsgerning, at der
altid er blevet tilsendt faktura på et nettobeløb.
Antagelig har de selv kunnet regne deres egen for
tjeneste ud fra dette grundlag.
Med hensyn til firmaets „konkrete bestilling af
5. ds.“, så er den først nået hertil igår — og ekspe
deret samme dag. Eller rettere sagt aften!
Forøvrigt kan jeg ikke indse, hvad EDR’s interne
forhold vedkommer firmaet i anledning af tegning
af abonnement på bladet „OZ“. Men efter at have

set underskriften må jeg gætte på, at der er nogen
forbindelse med Radio-Ekko, der efter sigende af og
til bringer angreb på undertegnede — uden at jeg
selv får lejlighed til at se dem. Ville det ikke være
en god sag værdig at holde de „angrebne" under
rettet om „slagets" gang?!
Med hilsen pr. E. D. R.
O. Havn Eriksen.
14. marts 1953.
Hr. O. Havn Eriksen,
Fuglsangsvej 18, Nykøbing F.
Tak for Deres meddelelse af g. d. Det er ikke
tidligere meddelt, at prisen kr. 12,00 portofrit til
udlandet var en nettopris, og da det jo er nødven
digt for os at kende bruttoprisen, inden vi skriver
regning til vor kunde, skal vi høfligst anmode Dem
om at meddele os denne bruttopris — d. v. s. den
pris, De ville forlange, såfremt f. eks. en norsk eller
svensk amatør sendte Dem en bestilling direkte.
I modsætning til andre subskriptionsfirmaer debi
terer vi kun vore kunder den af forlaget ansatte
udsalgspris.
Til Deres orientering skal oplyses, at Intrapres er
et selvstændigt og uafhængigt bureau, hvis tilknyt
ning til Radio Ekko består i, at bureauets eneinde
haver har været medarbejder hos redaktør Olesen
siden 1924. Da sidste afsnit af Deres brev af g. d.
angår Radio Ekko, har jeg fundet det rigtigst at vise
red. Olesen Deres brev og bede ham besvare denne
del af det.
Jeg takker for de modtagne prøvenumre, som nu
udleveres de pågældende kunder, men for at kunne
besvare forespørgsler om abonnementspris i nordi
ske nabolande beder jeg Dem venligst omgående
meddele mig den af „OZ“s udgivere beregnede offi
cielle bruttopris.
Med hilsen
Svend Anker-Rasmussen.
13. april 1953.
Hr. O. Havn Eriksen,
Fuglsangsvej 18, Nykøbing F.
I dag er der gået nøjagtigt en måned, siden jeg
sendte Dem en forespørgsel om bruttoprisen for
„OZ“ til udlandet, idet De jo har opgivet mig netto
prisen for mellemhandler.
Det sætter mig i den største forlegenhed overfor
LA6DA, der forlængst har fået leveret OZ årgang
1952 og nu gentagne gange har rykket mig for reg
ning derpå. Når jeg ikke aner, hvad kundeprisen
er, kan jeg ikke skrive regning, og det er mig en
komplet gåde, hvorfor der skal hengå mere end en
måned, før De kan besvare en så enkel forespørgsel
som den, jeg sendte Dem den 14. marts.
Jeg minder om, at jeg øjeblikkeligt ved forelæg
gelsen har betalt det af Dem forlangte nettobeløb, og
jeg synes, det er for galt, at jeg af Dem tvinges til
at yde min kunde en lang kredit, fordi De ikke kan
overkomme at meddele mig bruttoprisen.
Med hilsen
Svend Anker-Rasmussen.
16. april 1953.
Intrapress, Holte.
I besiddelse af firmaets henvendelse af 13. ds. kan
jeg med henvisning til bi'ev herfra af 13. marts med
dele, at den opgivne pris for abonnement på „OZ“
var en nettopris — og at der ikke her noteres nogen
bruttopris.
løvrigt er firmaets brev ikke i overensstemmelse
med det i brev af 12. marts d. å., sidste punktum,
afgivne løfte.
Med hilsen pr. EDR
O. Havn Eriksen.
20. april 1953.
Hr. O. Havn Eriksen,
Fuglsangsvej 18, Nykøbing F.
Jeg har fra anden side hørt, at De har daarlige
nerver, men jeg kan ikke anerkende dette forhold
som nogen undskyldning for den udfordrende ufor
skammethed De har udvist ved
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1) at lade mig vente en hel maaned på svar an
gående bruttoprisen for „OZ" — og derpå oplyse,
at der overhovedet ikke er nogen bruttopris —
2) til denne oplysning at knytte en flabet hen
visning til en passus i et tidligere brev fra mig,
skønt De er vidende om, at jeg har modtaget be
stilling fra Norge på et tidligere tidspunkt end den
12. marts 1953.
Jeg skal have Deres adfærd i erindring til en
senere lejlighed, men De glemmer vist, at De
skal stå foreningens medlemmer til regnskab for
Deres varetagelse af den tillidspost, De beklæder.
Iøvrigt kan jeg oplyse Dem om, at det sidste ord
langtfra er sagt i denne sag. Hvad „OZ"s bruttopris
angår, vil spørgsmålet ikke bero ved Deres egenmægtige dekret. Jeg har orienteret mig til anden
side og fået visse oplysninger, som trods Deres
vrangvilje og uhøflighed vil gøre det muligt for mig
at skrive en korrekt regning til LA6DA.
Jeg har aldrig haft noget udestående med Dem
og aldrig givet Dem grund til at vise animositet.
Deres opførsel i den foreliggende ekspeditionssag
er derfor komplet utilstedelig, og jeg vil forbeholde
mig senere for et kompetent forum at kræve en
redegørelse og/eller en undskyldning fra Dem.
Med hilsen,
Intrapress, Svend Anker-Rasmussen.
21. april 1953.
Intrapress,
hr. Svend Anker-Rasmussen, Holte.
Deres brev af 20. ds. har jeg med interesse stu
deret og må tilstå, at jeg er imponeret over, at De
har kunnet få så meget ud af 5 linier herfra.
Imidlertid gør De Dem skyldig i den ikke ubetyde
lige fejltagelse at gå ud fra, at jeg handler helt på
egen hånd. Det vil De sikkert have let ved at få
bekræftet fra „sædvanligvis velunderrettet kilde"!
Men hvis De lige allerførst tog og kiggede lidt på
vor brevveksling angående denne sag, så giver De
mig måske ret i, at De har givet bolden op fra aller
første lærd og derfor ikke må forvente rene sol
skinsbreve til gengæld.
Nå, men det fører vist ikke videre at køre videre
i samme skure, hvorfor jeg begynder at spare sam
men til de næste numre af Radio-Ekko, hvor jeg
velsagtens skal ha’ kanel. — Om mine nervers til
stand kan jeg iøvrigt oplyse, at de stadig er gode
nok til at tage en debat „for et kompetent forum".
Med hilsen pr. E. D. R.
O. Havn Eriksen.
30. april 1953.
Ovenstående brevveksling bringes her i „OZ", da
man så har et reelt grundlag for at bedømme even
tuelle skriverier i „Radio Ekko" i den kommende
agurketid.

JÆGEREN
v. OZ7BG.

Ikke meget nyt denne gang, men
OZ7SM fik i påsken tre nye lande med AP2L 175,
KX6BA 260, og ZA1F (phoney)?? 150. Desuden
HE9LAA 140, I5SG 280, OQ0AV (endnu ikke sær
skilt land) 180, FQ8AR 200, CR6AI 165, CR7's MO.
AQ. CP og IT alle 180, KL7’s ZG og AFR, KA’s
4SV, 7LJ og 2JS 200—300, KG6AAY. Alt på 14 mc.
fone. Herb. fik også OX3SK 3845 i ring med 2AK
og 2KP.
OZ9DX på 14 mc cw: VS2DF, VS6AE, VS9AS,
FB8BE, FI8AB, ZB2A, JA’s 5AA 5AG 6AD, KA7WO,
YK1AJ, HB1AG/HE, KR6IG, W5QDF/KG6, VP6AB.
9DX har forgæves jaget ZC5VS og KB6AQ begge
omkring 14080.
OZ5PA 7 mc cw: HB1AG/HE, SU1RS. 14 mc cw:
AP2N, CR9AH, CT2BO, DU1CV, DU1FC, FI8AD,
FQ8AP, KA7RC, VS7MC (ex ZC2MAC), VS7WB,
MI3AT, VQ3AV. Input hos 5PA er 75 w.
OZ7BG 7 mc cw: PZ1WX 7037, PY7ACQ 7030,
ZS2HI 7040, KP4JE 7045, KV4AA 7008. Og 14 mc
cw: CR9AH 045, ZS3T 050, EL2P 020, AP2R 058,
JA5AA 040, KL7AMT 064.
Situationen i Kuwait MP4 ser nu saaledes ud:
MP4KAB og AC er på 14 Mc fone. 4KAD, KAE, KAF
og KAH er QRT. MP4KAG er i PY-land, og MP4KAI
er på 14Mc fone og CW. MP4KAC er nu landets QSLmand.
4UAS QSL-kort bærer ikke noget landenavn, men
tæller altså som Indien.
CN2AN beder liebhavere om ikke at kalde ham
på hans egen frekvens!
Fra 11/7—17/7 vil The Northern Rhodesia Amateur Radio Society have stationen VQ2RCC i gang i
forbindelse med The Rhodes Centenary Celebration
Festivals, der holdes i Nkana-Kitwe. Er man inter
esseret i sked med stationen, der vil køre 7, 14. 21
og 28 Mc., kan man skrive til NRARS, box 332,
Kitwe, N. Rhodesia.
Hvis FQ8AP QRT pludselig under QSO er det ikke
modtagerens skyld, men generatoren på Fort Archambaults lufthavn, der har tendenser til at gå
i stå.
73 og pse mere stof.
Gd DX & cu on the low end
OZ7BG — Erik.

KALENDEREN
17. maj: Amatørstævne i Viborg.

Tilføjelse til afdelingsnyt.

6.

Vejle. Den 20. april havde vi en lille kammerat
skabsaften med pakkefest, der gav godt til afdelin
gens kasse. Vi havde den glæde at se nogle nye
medlemmer, og afd. har nu 22 medl. Der må være
flere endnu — kom næste gang. den 18. maj. Desværre
er det umuligt her ved fristen for indsendelse til OZ
at meddele, hvad vi kan byde på den 18., men vi
håber, vi må finde noget af interesse for alle. På
gensyn den 18. maj kl. 20 i „Den gamle varmestue",
Havnepladsen 3.
Vy 73/4JC.

og 7. juni afholder Odense-afdelingen den
store fynske rævejagt Natjagten er lordag
den 6. kl. 22,00 og dagjagten er den 7. kl.
8,00. Kort: Svendborg 1 : 100.000. Se iøvrigt
..OZ* .

Der kommer for lidt stof til kalenderen.
Der ma ske meget mere rundt i afdelingerne,
som har interesse for andre afdelinger. Skriv
nu til mig inden den 1.
73. 7EU.
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Call-Book
Forleden fik jeg en reklamation fra en amatør
i Jylland over, at det varede for længe inden nye
licenserede danske amatører kom i A.R.R.L.s Call
Book. Da spørgsmålet eventuelt kan have interesse
for andre amatører, §kal jeg herved meddele den
sædvanlige forretningsgang:
Hver gang, der kommer en meddelelse i OZ om
nye licenserede danske amatører, bliver der taget
en ekstra kopi. som naturligvis omgående sendes til
Call Books redaktion. Man vil heraf kunne forstå,
at der ikke skulle være mulighed herfra for at
forhale offentliggørelsen af nye amatører herhjem
me. Åbenbart går det lidt langsomt på den anden
side af dammen. Jeg har reklameret flere gange og
kan glæde vore amatører med, at den næste Call
Book bruger vor nu udkommende QTH-liste som
manuskript. Så skulle disse forhindringer være over
stået.
Skulle der trods al påpasselighed ved redaktionen
af QTH-listen alligevel være fremkommet fejl eller
skulle en eller anden amatør ønske ændringer eller
meddele adresseforandring, bedes det meddelt mig
senest 8 dage efter modtagelsen af QTH-listen.
Umiddelbart herefter bliver det redigerede eksem
plar sendt til Call Book.
For en sikkerheds skyld skal jeg bede om, at ret
telserne ikke sendes til andre end mig for at spare
tid. Det er alligevel hos mig, de ender. OZ4H.
Den nye QTH-liste er nu under trykning og vil
udkomme i løbet af måneden.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afdelingen holder normalt møde to gange om
måneden. Foreningslokalerne er i „Foreningen af
1860“, Nørrevoldgade 90, lille sal, over gården.
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.
8.
juni holder OZ2KQ sit tidligere averterede fo
redrag om VHF-forstærkere.
22.
juni holder OZ4U foredrag. Transformator
beregning.
Og saa er rævejagtsæsonen inde. Når disse lin
jer læses, har der alleredeværet afholdt
et par
jagter. I år vil OZ5Q og OZ9H
være ræve for os.
Der er ikke fastlagt bestemte datoer endnu, men
interesserede i rævejagt bedes hurtigst melde sig
til rævene eller OZ2KP, og der vi] så tilgå med
delelse om jagterne.
Og i juli måned holder vi sommerferie, lokalerne
er lukkede, men Buske mølle
er åben, og vi venter
stort besøg dernede.
73. 7EU.
Amager:

Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Tlf.
Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver tors
dag kl. 19,30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17,
København S.

Torsdag den 26. marts holdt OZ9R foredrag om
elektronrøret og dets virkemåde, og der var godt
besøg.
9.
april var det en af vore egne, OZ3WP. der holdt
et meget interessant foredrag med lysbilleder om
optiske instrumenter med efterfølgende demon
stration af kikkerter, analysevægte, barometre, mi
kroskoper o. m. a.
23.
april havde vi besøg af OZ7T, som viste sin
Grønlands-film, og her havde vi' taget Xyl med, ja,
det var lige ved at knibe med pladsen, men det gik
da. Efter Grønlands-filmen så vi film fra ræve
jagter, der var afholdt for ca. 15 år siden, og man
kunne ikke lade være med at trække på smile
båndet, når man så de kendte ansigter fra dengang
de var unge og s l a n k e , men jeg skal ikke næv
ne navne. OZ7T høstede stort bifald for sine film.
Vi i Amager afdeling er jo altid glade for at se
den interesse, vore gode foredragsholdere viser ved
at komme ud til os, men vi har jo også en lydhør
medlemsskare, der møder op, når der sker noget.
Den 18. juni kommer den store dag, hvor OZ7
AMG kalder CQ, og vi er jo meget interesseret i
rapporter.
Månedsprogram:
Den 21. maj: Populær aften. Hvad sker der, når
du tager telefonen? Overmontører fra KTAS holder
foredrag.
Den 28. maj: Klubaften.
Den 4. juni: Udbredelsesforhold. Foredrag ved
OZ7G.
Den 11. juni: Klubaften.
Den 18. juni: OZ7AMG kalder CQ.
Da klubben agter at afholde en skovtur søndag
den 14. juni 1953, bedes de, der kunne tænke sig at
deltage, hurtigst muligt tegne sig hos OZ2XU eller
et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer: programmet
for turen er endnu ikke fastlagt, da det afhænger
af deltagerantallet, men reserver dagen, og vel
mødt.

Aarhus:
Formand: OP9BR. Sekretær: OZ4EV. Kasserer:
OZ4FB.
Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. april
1953 i håndværkerforeningen. Til dirigent valgtes
OZ2UP, der ledede forhandlingerne på en rolig og
saglig måde.
Samtlige valg til bestyrelsen var enstemmigt gen
valg. Til revisor nyvalgtes OZ2LM. Som QSL-manager OZ6ES.
Fremtidige rævejagter vil blive afholdt på 1825
kHz, og der er indledt samarbejde med vore kam
merater i de omliggende afdelinger.
Kontingentet er fastlagt til 5 kr. årligt samt et
indskud på 2 kr.
Bestyrelsen
opfordrer alle EDR-medlemmer i
vort naturlige lokalområde til at indtegne sig ved
et af bestyrelsesmedlemmerne.
Kun ved enigt samarbejde i vor fælles afdeling
gavner vi vore fælles interesser.
—
Angående udsigterne for den følgende måned.
Vi mødes: Hver tirsdag/torsdag kl. 20,15 på Lange
landsgades kaserne til morsekursus. Afsluttende
prøve sidst i maj. Medlemmer, der ikke har del
taget i kursus, kan deltage i prøven mod et gebyr
på 5 kr. Dato ved henvendelse til bestyrelsen.
Teknisk kursus hver søndag hos OZ4EV. Lsder
OZ5LO,
Elvirasmindes chokoladefabrik onsdag den 20.
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maj kl. 20 prc. Her er da endelig en ting, XYL og
YL er interesseret i.
Juni-besdget: Midtkraft kl. 20 prc. Til dette be
søg må XYL YL endelig tage OM med, så han kan
se, hvor han egentlig får kw’erne fra. Udenbys
kammerater er indbudte.
Søndag den 14. juni: Fælles rævejagt. Alle nabo
afdelinger er velkomne. Til alle deltagere udleveres
en forseglet kuvert med mødested efter jagten. Ku
verten må om muligt forevises ræven uåbnet.
For alle rævejagterne gives følgende data:
Søndag den 10. maj 10—12 syd.
Torsdag den 21. maj 22—24 nord.
Mandag den 8. juni 22—24 syd.
Søndag den 14. juni fælles jagt med naboafde
lingerne. Tid og sted efter senere aftale.
VY73, EDR's Aarhus-afdeling.
OZ4EV, sekretær.
Esbjerg. I april måned havde vi her i afdelin
gen to gode foredrag. Den 8. april med OZ2XA, der
fortalte om PA-trin og stabilisering af disse, samt
den 18. april, hvor vi havde fornøjelsen at se
OZ2KQ herovre og høre hans interessante fore
drag af VHF-udbredelsesforhold.
Program for næste sæson:
Søndag den 17. maj:
Rævejagt med følgende
sendetider: Kl. 09.00 — 09,30 — 10,00 — 10,15 —
10,30 — 10,45 — 11.00. Kl. 11.00 opgives QTH.
Stor tilslutning forventes, og udenbys jægere er
hjertelig velkommen til at deltage.
Onsdag den 20. maj: Auktion over medbragt grej.
Onsdag den 27. maj: OZ9DQ møder med sin VFO
og fortæller om den.
Søndag den 31. maj: Vi holder rævejagt med
samme sendetider som den 17. maj, og forventer
stor tilslutning fra nær og fjern.
Onsdag den 3. juni: Kammeratskabsaften. Vi dis
kuterer rævejagterne og udveksler erfaringer.
Onsdag den 10. juni: Nærmere ved opslag i lo
kalet.
2HG.
Færderne.
Lørdag den 28. marts holdt afdelingen heroppe
generalforsamling. Der blev valgt ny formand, nem
lig OY2A.
Herning. Torsdag den 23. april afholdt Herningafdelingen sin ordinære åarlige generalforsamling i
mødelokalerne på Nørregades skole.
Formanden OZ5US bød velkommen, og den fun
gerende kasserer H. Sølund-Jensen valgtes til di
rigent.
Formanden og kassereren aflagde hver sin be
retning. og begge godkendtes enstemmigt, efter at
der var diskutteret om enkelte detailspørgsmål.
Formanden OZ5US blev genvalgt med fuld hon
nør og uden afstemning. Ny næstformand og sekre
tær blev OZ4CH, der tidligere hat- haft denne post,
og som blev valgt med 160 pct. flere stemmer end
OZ6AG. Ny kasserer blev trafikassistent F. O. S.
Holm, der valgtes uden afstemning.
Foreningens
mangeårige
kasserer
OZ5HR,
der
trak sig tilbage på grund af sygdom, beder vi mod
tage foreningens hjerteligste tak for dygtigt arbejde
ved „kassen" og godt kammeratskab.
Den ny bestyrelse, der straks har påbegyndt sin
funktion, vil først i maj give medlemmerne med
delelse om sæsonens ny rævejagts-program, lige
som naboafdelingerne vil få program tilsendt.
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Horsens.
Afdelingsform.: OZ8AH. Aage Hansen. Fugholm 9.
Sekr.: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15,
telefon 2096.
Afd.-lokale: Belysningsvæsenets kontor, Gasvej 21.
Hver tirsdag: Morse og tekn. kursus 19,30—23,00.
Hver torsdag: Kammeratskabsaften.

Det den 9. april af afdelingen arrangerede møde
med foredrag af OZ6PA havde samlet ca. 70 delta
gere, og vi havde den glæde at se en del kammerater
udefra. Således var vort jydske hovedbestyrelses
medlem, Berg Madsen fra Randers, samt afdelingsformændene fra Aarhus. Silkeborg og Vejle og flere
medlemmer fra de nævnte byer kommet til stede.
Vor afdelingsformand, OZ8AH, åbnede mødet med
at byde velkommen til alle de fremmødte og gav
herefter ordet til OZ6PA, der holdt et ganske glim
rende og interessant foredrag om „Atomer". Vi kan
roligt anbefale andre afdelinger at rekvirere dette
foredrag — i forbindelse med 6PA er det absolut
ikke tørt og kedeligt.
Efter foredraget, men i relation til dette, frem
vistes et par film udlånt af den amerikanske am
bassade.
Herefter var der fælles kaffedrikning, hvorunder
6PA og Berg Madsen bragte en hilsen fra hoved
bestyrelsen og efter forsamlingens opfordring gav
visse orienterende oplysninger vedrørende E.D.R.’s
interene forhold.
Det blev lidt halvsent, før 8AH kunne afslutte
den vellykkede aften med en tak til foredragsholde
ren, til alle de mange udenbys deltagere og for den
lokale tilslutning.
Som det fremgår af meddelelsen i april OZ fort
sætter vore kammeratskabsaftener hver torsdag, men
der vil ikke fra 1. juni blive fastlagt noget særligt
program for disse aftener.
Vi finder nok på noget at snakke om, så: vi mødes
fortsat i din og i min afdeling.
OZ3FM, sekretær.

Store fynske rævejagt
Vi indbyder herved alle rævejægere til at
deltage i denne årlige jagt, der afholdes
lørdag 6, juni og søndag 7. juni.
Sendetider:
Natjagt lordag 6. juni kl. 22,00—01,00.
Dagjagt sondag 7. juni kl. 08.00—11,00.
Kort:
Generalstabskort, Svendborg 1 : 100.000.
Frekvens: 1825 kHz.
Call: OZ7RÆV.
Tilmeldelse og køb af deltagerkort a kr. 1,00
samt alle oplysninger fas hos:
OZ3XA, Hjort Jacobsen, K. Brahesvej 11 B,
Odense.
Tilmelding senest 4. juni.
Vi glæder os til at se „jægere** fra alle egne
af landet.
GOl) JAGT — PÅ GENSYN
73 — Odense afd.
Kanders. Afdelingen afholdt ordinær generalfor
samling onsdag den 8. april. Efter at formanden,
5WJ, havde budt velkommen, valgtes Berg Madsen
til dirigent. Formanden aflagde beretning om virk
somheden i det forløbne år, omtalte de forskellige
arrangementer, den manglende tilslutning til ræve
jagterne m. v. Beretningen godkendtes eenstemmigt.

Kassereren. 3LR. oplæste regnskabet, som udviste
indtægter på kr. 642.89 og udgifter kr. 550,16. God
kendtes eenstemmigt.
Formanden genvalgtes med akklamation, og ny
valgt blev 3K og 4ML i stedet for 3BR, som ikke
ønskede genvalg, og 3LR, som skal ind som soldat.
Bestyrelsen består herefter af 5WJ, 2IW, 4ML, 3K
og 4SK, supplant 5PE.
Som revisor genvalgtes 8LS og nyvalgtes 7UJ i
stedet for 4PF, som rejser fra byen.
Bestyrelsen fremsatte forslag om salg af afdelin
gens FUG. 16. Salget blev vedtaget, og på en efter
følgende auktion solgtes den for kr. 80,00.
Efter at hovedbestyrelsesmedlem Berg Madsen
havde haft ordet, sluttede formanden generalfor
samlingen med tak til medlemmerne. OZ4SK.
Husk iøvrigt: Afdelingsmøde i „Kilden" den første
onsdag i hver måned.
17.
maj: Viborg afdeling indbyder til stævne. Husk
at anmelde deltagelse, hvis det ikke allerede er sket.
31.
maj: Rævejagt. Fladbro området. XYL’s og YL’s
samt madkurve medbringes. Nærmere på medlems
mødet.
Roskilde. Ordinær generalforsamling afholdtes 29.
april hos 3GR. Bestyrelsen består af: formand, 3GR
(genvalg); kasserer, 2KJ (genvalg); sekretær, 4LF
(nyvalg); beretningen fortalte, at det forløbne år
har været godt og roligt.
Næste afdelingsmøde: onsdag den 13. maj hos 4LF.
Vel mødt!
4LF.
Struer.
Afdelingen afholdt d. 20. april ekstraordinær gene
ralforsamling på B&O. Arsagerne var dels kassere
ren OZ3KCs indkaldelse til militæret og dels besty
relsens ønske om at se, om der var stemning for at
afholde det længe påtænkte stævne.
Til dirigent valgtes enstemmigt OZ4UL, og under
hans gemytlige ledelse blev dagsordenen afviklet.
Efter formanden, OZ5KDs og kassereren OZ3KCs
beretninger, som blev godkendt, gik man over til
valgene.
Til formand genvalgtes OZ5KD, til kasserer ny
valgtes OZ3HS, og OZ6LU overtog pladsen som

Struer afdeling indbyder til
FJERNSYNSSTÆVNE
søndag d. 21. juni. Stævnet afholdes i B&O’s
biograf.
PROGRAM
10,30: Stævnets åbning.
10,45: Fabrikken beses.
12,30: Middag. Der arrangeres fællesspisning
pa B&O.
14,00: Foredrag om antenner ved OZ7TS, J.
Thorsen Sørensen.
14,45: OZ6AT, H. P. Hansen, fortæller om FM.
15,30: Foredrag om fjernsyn ved OZ7TS, her
under demonstration af TV modtager.
Ca. 17,00: Som afslutning demonstreres „Beocord’ere“, trad og band sam plastisk lyd.
Tag YL og XYL med, under foredragene er
der sørget for anden underholdning for
damerne.
Billetpris ca. 5 kr. incl. middag. Af hensyn
til arrangementet er det nødvendigt at tegne
sig snarest og senest d. 18. juni til OZ5KD,
Tværgade 3, Struer.
Vel mødt, vy 73 fra Struer afd. OZ5KD.

tredie bestyrelsesmedlem. Revisoren OZ5KG gen
valgtes ligeledes til suppleant.
Derefter gik man over til en grundig drøftelse af
det længe påtænkte fjernsynsstævne, og man enedes
om at lade stævnet løbe af stabelen d. 21. juni 1953,
og det foreløbige program blev fastlagt, som det ses
i omstående annonce. Den tekniske bistand er lagt
i de bedste hænder, da både OZ7TS og OZ6AT er
specialister indenfor deres felter.
Damerne har vi heller ikke glemt, og der vil blive
sørget for den bedste underholdning for dem under
foredragene. Af hensyn til middagen og andre arran
gementer ser vi gerne, at alle deltagerne melder sig
i god tid.
P. A. V. vy 73. OZ5KD.
Svendborg. Afdelingen har fået et længe næret
ønske opfyldt, vi har fået egne klublokaler! Ganske
vist er det i en gammel ejendom, der er blevet kas
seret til alm. beboelse, men afdelingens medlemmer
har mødt flittigt op for at hjælpe til ved istandsæt
telsen, og vi kan nu glæde os over at kunne mødes
i hyggelige lokaler. — OZ4EC, der rejste fra Svend
borg i sidste måned, har foræret afdelingen en kom
plet 80 m sender, som vi har fået licens til med
kaldesignal OZ7FYN. Rævejagten er gået ind, og for
at så mange som muligt kan komme med på jagter
ne, arrangerer vi det sådan, at pejlemodtagere, der
ellers ikke ville blive benyttet, deponeres i klub
lokalerne, således at de står til afbenyttelse for de
medlemmer, der ingen har. Rævesenderen er blevet
forsynet med nyt 1825 kHz-tal, som firma Dantronic
har foræret os. — Siden nytår har vi haft een møde
aften hver uge, og da tilslutningen er stor, vil vi
fortsætte med at mødes hver torsdag i lokalerne
Hulgade 4.
Viborg. Husk stævnet på Folkekuren den 17. maj.
Se nærmere program i april OZ.
Medlemsmøde afholdes hos OZ7AJ, Set. Laurentivej 33, torsdag den 21. maj, kl. 19,30.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i april måned anmodet om optagelse
i EDR:
5939 - OZ5RE/7RE, George W. Olesen, Ndr. Paradis
vej 17, Holte.
5940 - Svend Anker-Rasmussen, Ndr. Paradisvej 17,
Holte.
5941 - Aage Glargaard, Nyboesgade 76, Vejle.
5942 - OZ7HO, H. F. Olsen, Vestergade 67, Rødby.
5943 - H. E. Petersen, Søndergade 16, Rødby.
5944 - OX3XC, Anker Nielsen, Egedesminde, Grøn
land.
5945 - S. Østrup, Azaleavej 14, Kbh. Valby.
5946 - Age Balle-Petersen, Silkeborgvej 520, Aabyhøj.
5947 - M. Christensen, Slagelsevej 23, Næstved.
5948 - Hans Erichsen, Snogbæk pr. V. Sottrup.
5949 - Alfred Wissing, Smedegade 22, Esbjerg.
5950 - OX3BA, Aage Barsted, Tingmiarmiut, Grøn
land.
5951 - Jørgen Hegelund Pedersen, Bjerggården pr.
Klippinge.
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5952
5953
5954
5955
5956
5957

-

OX3BN, Brian Jensen, Kap Tobin, Grønland.
H. Bratlund, Hørning st.
Fr. Elsa Thomsen, Fabrikvej 27, Horsens.
Thorkild Nielsen, Svanekegade 16, Aakirkeby.
Mogens Høj, Kløvervej 2 a, Næstved.
A. Giildtner Rasmussen, Borthigsgade 16,
st. tv., København Ø.
5958 - Keld Mortensen, Hadsundvej 77 A 1., Aalborg.
5959 - Per Bjarne Poulsen, Trekronergade 37,
København Valby.
Tidligere medlemmer:
2115 - A. Pedersen, „Hill Crest“, Brownlow Road,
Croydon, England.
3669 - Asger Schrøder-Petersen, Kongevejen 65,
Kgs. Lyngby.
4284 - OZ5HV, O. M. Jensen, Stationsvej 10, 2.,
Holte.
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
2

- OZ7ZM, G. Bramslev, Peter Bangsvej 189,
Kbh. Valby, lokal.
123 - OZ7GL, P. Jelgren, Maglebo 8, 1., tv., Kastrup,
lokal.
802 - OZ IV, Edmund Benzon, Færøvej 46, Lyngby,
ex Viby, Sj.
1640 - OZ6BC, A. Buchholdt-Andersen, Finsensvej
30 st. tv., Kbh. F., lokal.
2303 - OZ3UA, H. O. Lauridsen, Skanderborgvej 124,
Aarhus, ex Aabenraa.
2640 - OZ2HR, OX3HR, Herluf Rasmussen, Godthaab, ex Kbh.
2704 - Arnold Jensen, beboelsesvognen, Ardebo pr.
Maarsø, ex Sdr. Felding.
3001 - OZ8AM, Alf Møller Hansen, Smedegade 26,
Ringkøbing, lokal.
3052 - OZ7DN, Henning Høegh, Sortedams Dos
sering 35, Kbh. N., ex Fredericia.
3373 - OZ5DV, E. Christensen, Lundtoftevej 28,
Hjørring, lokal.
3476 - Vagn Frandsen, Carit Etlarsvej 7, st., Kbh. V.,
ex soldat.
3478 - OZ5KB, Kaj Barfoed, Dansvej 24, Kbh. Valby,
lokal.
3488 - OZ1AC, A. Clausen, Birkum pr. Højby, F.,
ex Odense.
3612 - OZ1ES, Erling Skov, Petersborgvej 10,
Hillerød, lokal.
3773 - J. Chr. Nielsen, Vestergade 18, Ranum,
ex Halkær.
3886 - OZ3BS, Knud Mogensen, Ivar Huitfeldsgade
70, Aarhus, ex soldat.
4079 - Anker Iskov Christensen, Vestergaardsvej 5,
Videbæk, ex Frederikshavn.
4106 - Børge Hedegaard Frederiksen, Solvænget,
Herning, lokal.
4197 - OZ4KM, korporal Madsen, Prsk. 29446,
F, K. F„ Kommandoet, Tyskland, ex Kalund
borg.
4244 - OZ6AB. Preben Karlsen, Slotsherrensvej 249,
Vanløse, ex soldat.

106

4464 - 144227 - Mikkelsen, Art. skydeskolens skydeteknik, Afd. faste Batteri, Artillerivej,
Kbh. S., ex soldat.
4631 - OZ4SD, Preben Ditlev Sørensen, Fuglebakkevej 81, 2., Kbh. F., ex Randers.
4638 - OZ8HJ, H. Johnsen, Strøbyvej 3, Kbh. Valby,
lokal.
4696 - OZ4EC, Erik Galsgaard Christensen, Snertingevej 19, Brønshøj, ex Svendborg.
4715 - OZ5NC, telegrafist 127, N. Chr. Hansen,
Kasernen, Odense, ex soldat.
4792 - Kaj Nielsen, 1976 East 12 Ave, Vancouver 12,
BC, Canada, ex Assens.
4834 - OZ3TH, Henning Th. Andersen, c/o Foto
Magasinet, Hørsholm, ex Karup J.
4898 - OZ2BW, Radiokonstabel 2880, Hansen,
Marinestationen, Sønderborg, ex soldat.
4951 - OZ4HH, Henrik Hansen, Lersø Parkalle 15,
2., th., Kbh. Ø, lokal.
5004 - 154283 - Hansen, Hærradio, Flyvestation Vær
løse, ex soldat.
5173 - ex-OZ3HO, H. Overgaard, VQ4DT, Box 633,
Narkuru, Kenya, ex Randers.
5454 - Chr. Hein Sindrup, Hindholm kostskole pr.
Fuglebjerg, ex Lundby.
5543 - OZ5SH, telegrafmekanikerelev 159869, Han
sen, 7. TG KP, Ing. Kasernen, Kbh. Ø., ex
soldat.
5659 - C. Chr. Hedegaard Frederiksen, Solvænget,
Herning, lokal.
5716 - Hans P. Jensen, Høj sted pr. Føllenslev, ex
Knabstrup.
5882 - OZ2IP, J. H. Pedersen, M/S „Java“, ØK. Holbergsgade 2, Kbh. K, ex Oksbøl.
5921 - V. Vesti Nielsen, Roerskovsvej 69, Bolbro,
lokal.
5925 - Hans Lund, Oue pr. Hobro, ex Doense.
5937 - Y. Kornelis, Easterein 79 (BY Snits), Fryslan,
Netherlands, ex Tønder.
Rettelse:
5441 - OX3EL, Eigil Larsen, Frederiksdal Loranstation, Grønland, har godtgjort tidligere at have
været medlem af EDR, hvorfor hans med
lemsnummer bedes rettet til 3104.
OZ
Tidsskrift for Kortbølge-Radio
Udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
Radioamatører.
Teknisk redaktør:
OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs
Alle 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør (ansvarlig) OZ5AC, A. Tommerup Clausen.
Enighedsvej 30, Odense. Tlf. 10.439. Hertil sendes alt
øvrigt stof, som må være redaktionen i hænde senest
den 1. i måneden.

E. D. R.
Eksperimenterende danske Radioamatører
Stiftet 15. august 1927
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.).
*

Amatørannoncer:

Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F.,
vedlagt betalingen. 10 øre pr. ord, i frimærker.
Øvrige annoncer til OZ:
OZ7HL, Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.

*

Eventuelle klager vedrørende OZ’s forsendelse bede*
rettet til postvæsenet. Hjælper dette ikke, da til
kassereren.

*

Eftertryk af OZ’s indhold ei tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trvkt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

