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Snak om en ting

Af S. H. Hasselbalch, OZ7T
(Tingen er en sandkasse. En 80-rn sandkasse. Kender du en sådan én?
Jeg har en dejlig én her hjemme på min modtager)
Det er som sagt en dejlig sandkasse. Når jeg vil
sludre lidt med venner i æteren, melder jeg mig
bare i ringen, og skam få den, som ikke rykker
lidt til siden og låner mig lidt vådt sand og en
kageform.
Jo, der er hyggeligt. Alle kender hinanden, alle
har fornavne og tilnavne parat — goddaw OZ 7
Grøn Tuborg, pænt goddag, skulle jeg sige, du er
S9+ og ligeså mange db til, som du selv vil lægge
til! Velkommen i ringen, gamle dreng!
Lad nu være med at tro, at jeg er spydig! Jeg
elsker jo min sandkasse og leger tit og ofte her
ligt i den. Men der er nogen af de nye drenge,
som er kommet med, som jeg ikke kan lide, fordi
de er så frække. En del af dem har noget legetøj
med, som de har fået billigt fra et dødsbo, men
de har slet ikke lært at bruge det rigtigt. De
breder sig ud over hele sandkassen, så vi andre
næsten ikke kan være der. De forlanger meget
mere plads end vi andre, fordi de vil bygge lave
huse, skønt alle og enhver ved, at punkthuse
giver plads til mange flere folk end lav bebyg
gelse. De vil ikke indse, at når der skal være
plads til så mange i een sandkasse, så må man
holde sig til sin tildelte plads.
Slut med billedsproget, for det er jo et teknisk
blad, jeg skriver i. Altså: den mægtige tilgang af
licenserede amatører, som har fundet sted efter
krigen, har skabt en mildest talt elendig kvali
tetsstandard på 80-m telefonibåndet. Vi klager
alle over QRM, men kun de allerfærreste gør
noget effektivt for at formindske den. Og så er
dog sandheden den, at QRM på 80-m båndet kan
elimineres næsten fuldstændigt, hvis alle vil
være med til at gøre en indsats. De kommer
cielle stationer bliver det jo nok svært at få med,

men amatørerne kunne gøre det. Vejen er ganske
enkel:
1) Sørg for en frekvensfast bærebølge.
2) Sørg for, at overmodulation aldrig finder
sted.
3) Når flere stationer arbejder i ring, da læg
bærebølgefrekvenserne i exakt nulstød med en
»lederstation« i ringen, som opfylder kravet i
pkt. 1.
4) Udsøg frekvensen omhyggeligt, førend et op
kald begyndes. Vælg — hvis trængslen på båndet
er usædvanlig stor — frekvensen i nulstød med
en stabil kommerciel CW-station, som nøgler
uden væsentlige klik.
5) Brug korte udsendelser! Eet spørgsmål eller
emne ad gangen og skift så over til svar eller
kommentar. Lad QSO’en få karakter af en sam
tale, ikke af en mikrofonprøve, som burde foregå
på kunstantenne.
6) Lad være med at udsende grammofonplader
på båndet. Det optager jo bare plads i båndet til
aldeles ingen nytte, og det lyder som regel ræd
selsfuldt. Amatørstationers modulation bør jo
netop ikke være indrettet for musikoverføring.
De tre første regler er uden tvivl de vigtigste,
men også de sværeste at opfylde. Men det kan
gøres, og det kræver blot lidt målbevidst arbejde.
Lad os se lidt på, hvad der kan gøres!
Om første regel:
Undersøg først, hvorledes frekvensen driver.
(Den driver nemlig helt sikkert, hvis der ikke er
foretaget noget for at hindre det!) Lyt selv til
signalet på een af dets oversvingninger, som
støder med en kommerciel radiofonistation på
15 MHz båndet.
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Driver frekvensen opad, er det hyppigst kera
miske blokke med negativ temperaturkoefficient,
som har skylden. Tag nogen af dem ud og erstat
dem med positiv-koefficient blokke. Undersøg for
drift igen og se, hvor meget det hjalp. Driver
frekvensen nu modsat, er der kompenseret for
stærkt. I modsat fald må endnu flere »negative«
blokke erstattes med »positive«. Der skal ikke
laves mange forsøg, før man kan opnå næsten
fuldstændig temperaturkompensation.
Driver frekvensen nedad, må »positive« blokke
erstattes med »negative«. Husk, at det er lettest
at opnå fuldstændig kompensation, når varme
udviklingen i VFO’en bringes ned på det mindst
mulige.
Hvor stabil skal frekvensen være? Ja, det beror
på et skøn, men jeg vil sige, at med den benyt
telse af båndene vi har i dag, bør ingen station
drive mere end højst ± 50 Hz under en normal
udsendelse, ligegyldigt om denne foregår på 80,
40 eller 20 m båndet.

Om anden regel:
Overmodulation giver »splatter«, både for AM
og for NFM. Kontakt en kyndig amatørstation,
hvis indehaver har en selektiv modtager med
beat-oscillator. Bed ham om at lytte på frekven
ser ca. 5 kHz over og under sendefrekvensen
med modtageren i CW-stilling. Her må intet
høres, når hf-kontrollen er sådan indstillet, at
signalet modtages med ca. S7 på selve sendefre
kvensen. Notér så den indstilling, som netop ikke
giver splatter og gå ikke højere med svinget på
NFM, selvom andre amatører rapporterer, at
svinget er for lavt. Svinget er nemlig ikke for
lavt, det er modtagerne, som er uegnede for NFM,
og uegnede modtagere bør ikke være årsagen til
ødelæggelse af et amatørbånd.
Om tredie regel:
På dette punkt er OZ-amatører taget under eet
langt tilbage. Det bør tilstræbes, at man kan
lægge sin frekvens på samme plads som en anden
station — det være sig svag eller kraftig — og
med en fejl, der ikke overstiger ± 20 Hz.
Der skal slet ikke dyre apparater til for at
dette kan lade sig gøre. VFO’en bør være ind
bygget i en metalkasse, ligesom en målesender.
Dette vil nok i mange tilfælde volde hovedpine,
men det er dog overkommeligt at flikke en brug
bar kasse sammen. Men VFO’ens normale output
er meget ofte så stort, at dens signal fuldstændig
blokerer modtageren. Montér i så fald en »nul
stødsomskifter« på VFO’en. så den kan startes
med normale spændinger på oscillatoren, men
med stærkt reduceret output. Man kan afbryde
udgangsrøret eller lade det arbejde med kort
sluttet udgangslink. Output må i hvert fald redu
ceres så meget, at man i modtageren kan høre
stødtonen mellem den modtagne stations bære
bølge og VFO'en. Når man kan det, er det en
let sag at afstemme til exakt nulstød.
Man kan hjælpe sig med modtagerens BFO,
men denne fremgangsmåde er knap så præcis
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som den første. (Undskyld, ingen BFO på mod
tageren? det var synd, for så kan De ikke mod
tage CW, og det er også sjovt). BFO’en drejes til
nulstød med den modtagne station, og herefter
startes VFO’en, som også drejes til nulstød med
modtagerens BFO.
Om fjerde, femte og sjette regel:
Kan det ikke interessere fone-folkene at høre,
at tit og ofte ligger tre, fire eller fem ESBstationer i ring og snakker uforstyrret i nulstød
med en kommerciel CW-station på 80-m fonebåndet? Der er intet hekseri i denne fremgangs
måde, men den kræver perfekt nulstødsteknik og
stabile frekvenser. Alle stationer kan gøre det
samme. Det har altså intet at gøre med, at ESBstationerne har fundet fremgangsmåden brugbar.
AM- og NFM-stationer kan gøre præcis det
samme.
Korte udsendelser reducerer chancerne for, at
en meddelelse bliver forstyrret, fordi der bliver
færre gentagelser, og alle parter gavnes. Det er
logisk og ligetil, og alligevel hører man tit og
ofte enetaler på mellem fem og ti minutter. Det
er kedeligt, hensynsløst og ueffektivt, og QSO’en
får ikke karakter af den samtale, som den burde
være.
Ikke eet ord om udsendelse af grammofon
plader på 80-m båndet eller noget andet bånd!

Er man i nærheden af 2ED, tør man ikke tale om
det, der i øjeblikket „laves“ på stationen, før han
er der: ...............det skal jeg hjælpe dig med!“ Sådan
er 2ED! — Indenfor EDR og Odense-afd. har han
gjort et stort arbejde, og der er mange, der skylder
ham en tak.
Kære ven. 2ED! Modtag på „dagen“ de bedste øn
sker for fremtiden med tak for hjælp og venskab
gennem mange år!
OZ5AC.

Min 20 m beam får premiere
Af OZ1LF

Interessen for beam-antenner er stor. Og
den bor blive endnu større med de vilkår
med hensyn til effekt, vi har her i landet. Den
gevinst, man opnår ved at anvende en beam
på en 100 watts sender, vil i mange tilfælde
være således, at man kommer op omkring
1 kilowatt i den rigtige retning. Det er noget,
der bor give anledning til eftertanke. OZ1LF
fortæller her lidt om sin nye 20 meter beam.
TR.
Mens jeg gik til morse- og tekn. kursus her
i Esbjerg for nogle år tilbage, fangede jeg
en bemærkning af vor lokale foredragskanon
OZ2XA, der sidenhen stadig har været en
ledende faktor, idet den var bestemmende
for mine eksperimenter fremover. Han sag
de: „Før I forøger jeres input, — snak så
lidt hyggeligt med jeres antenne“. Manden
vidste, hvad han snakkede om!
Jeg har flittigt brugt nøglen på 20 meter
i flere år og kørt over kloden med mere
eller mindre held, men stadig med min for
trinlige 40 meter Zepp, som, tiltrods for sin
høje kvalitet som 2-bølgestråler på 20 me
ter, gav adskillige huller ifølge sit strålingsdiagram. Da jeg så fik lyst til at komme ud
på fone, og min skærmgittermodulation ikke
kan gøre sig gældende på denne frekvens —
da strejfede tanken om en speciel antenne
mig ganske uanmeldt. Beslutningen om at
konstruere en rigtig rotary-beam for dette
bånd modnedes i mig gennem længere tid,
og den tog mindst lige så lang tid som at
udruge „barnet" — godt et halvt år!
På 80 meterbåndet har man ofte hørt
kammerater fraråde rotary-systemet, når
man boede på vestkysten af Jylland, da sta
biliteten ikke kunne forliges med både pen
gepung og evnen til at konstruere selvstæn
digt. Særligt erindrer jeg OZ1Ks ramahyl om
bøjede stænger og forvredent jern efter en
fyndig vestenstorm, og det var afskrækken
de! Men da ieg mente at overkomme det kon
struktive, og kunne regne med „nævehjælp“
fra gode venner, så syntes selv det pekuni
ære at ligge indenfor en amatørs naturlige
begrænsning. Til sidst sagde jeg til mig selv:
„A vover’d’!“
Jeg har indrettet mit „studie“ i et lille
hyggeligt værelse på 1 sal, og konstruktio
nen måtte derfor rette sig efter disse forhold.
Beamen måtte hænge på muren og kunne
drejes indvendig fra.

Her var det OZ9KF, der viste sig som sand
kammerat, og med hans hjælp og store ar
bejdsindsats fik vi fremstillet og monteret
den bærende søjle paa husmuren. På billedet
vil det kunne ses, at søjlen er ophængt i 2
lejer, det nederste et trykleje fra en gammel
bil, og det øverste en 10 cm tyk egetræs
klods i en jernramme, hvorigennem denne
søjle er drejelig. Denne bæremast er frem
stillet af et 2 tommers vandrør, hvori der er
svejset et andet på I V 2 tommers diameter, og
det hele er ca. 5V£ m langt. Egetræslejet er
sat op ca. 3 meter over det nederste trykleje,
så masten kun står frit i luften i ca. 2 meters
højde over tagskægget. Derved undgås en for
stærk belastning til siderne i tilfælde af
storm.
Igen var det 9KF, der fandt et gammelt
bilrat med tilhørende snekkedrev hos en
autoslagter, et af den slags, der kan tage hele
turen rundt (360 grader), og svejsede et stort
cyklepedalhjul på snekkeakslen. Dette hjul
overfører den roterende bevægelse med en
cyklekæde som mellemled på et andet så
dant, der er anbragt concentrisk på bære
masten. Kæden er tilstrækkelig stabil til
kraftoverføring, når der isættes to kraftige
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kædestrammere. Da snekken har en udveks
ling paa 1:14, er kraftoverforingen blid og
glidende og viser sig i praksis at være fuldt
tilstrækkelig. Det fremgår yderligere af bil
lidet, at ratstammen er stukket direkte gen
nem muren og ind i studiet, så rattet sidder
til venstre for min rig og er bekvemt at dreje.
For at jeg til enhver tid kan se. i hvilken
retning beamen stråler, har jeg fremstillet
en indikatortavle af EDR’s pejlekort. En
skarp lyskegle spiller hen over dette kort
bagfra i 26 fint afgrænsede sektorer fra peri
ferien og midtefter (Danmark ligger i midten
af kortet!), og sektorerne er nummererede
fra 1—26. Disse numre er opført for alle prefixer i Call-book’s prefixliste, så man nemt
kan pejle et prefix, man ikke er klar over i
en fart, hvor det nu ligger i verden!
Lyskeglens vandring over kortet forårsa
ges af en 26-polet omskifter, anbragt på rat
snekkens nederste ende og forsyner ved drej
ning af beam gennem kontaktskift de 26
små glødelamper under pejlekortet skiftevis
med 6 volt fra en glødevikling.
Mens dette var grundkonstruktionen, gav
det meget mere hovedpine med den øverste
etage af beamen. Der var mange hensyn at
tage: først og fremmest stormens tryk, og
dette vil sige at byde den mindst mulige
overflade for blæsten. Alt, hvad der ikke var
strengt nødvendigt af materiale i konstruk
tionen, blev strøget af tegningen, og profiler
ne valgt med henblik på stormtryk. Men
beamelementerne? Der blev sagt, at de skreg
i vinden, kom i mekanisk selvsving, og endda
knækkede på grund af materialets træthed.
OK, jeg måtte finde på noget!
Alle mine bestræbelser for at opdrive
duraluminstænger var aldeles forgæves. Efter
lange overvejelser m. h. t. vægt og bæreevne
valgte jeg resolut stænger af stål med en
diameter af 38 mm og en godstykkelse af 1,65
mm. Hvert element ville altså veje mellem
14—15 kg! Det blev nogle ordentlige kraba
ter at se på. og det løb lidt køligt ned ad ryg
gen på mig, da jeg i tankerne så dem hænge
helt deroppe over taget! Men der var ingen
vej tilbage — altså på med vanten!
De førnævnte ulemper kunne jeg let bort
eliminere ved at ophamge stængerne i ege
træslister 4X10 cm i profil og 3 meter lange
samt i plexilejer på disses yderste punkter.
Derved undgås hylekoncerten for en lettere
kuling, enderne blev proppet til med kork
propper og elementerne malet med rustbe
skyttende stålhud. På billedet II ses detail
lerne.
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OZ9DQ var stærk mand med at fastgøre
de tunge fyre på de til formålet (på enderne
af beamarmene) påsvejsede stålbakker med
hver 4 bolte, og så begyndte værket at tage
form.
Da de 2 yderste elementers afstand fra
bæremasten ikke er lige stor, måtte der vel
opstå en betydelig skævhed i den mekani
ske belastning af masten. En 15 kilos jern
klods anbragt lige under ophængningspunk
tet af reflektoren bragte hele systemet i ba
lance, og rattet havde ingen besvær med at
dreje hele stadset rundt. For at aflaste de to
bærearme, blev de i yderpunkterne forbun
det med en svær bardun, således at elemen
terne kom til at flugte nøjagtigt. Men da
elementerne ikke havde andre ophængnings
punkter end lige midtpå, (den føromtalte
stålbakke er ca. 30 cm bred) og således kun
ne tænkes at komme i en uheldig vippebe
vægelse ved kraftige vindstød, har jeg på
bærestammen — to meter under beamen —
anbragt endnu to arme i flugt med bære
armenes retning. Disse to arme stritter 1,25
meter til hver side, lidt opadbøjet, og fra
disses spidser har jeg trukket nylonbarduner
til spidserne af de yderte elementer, så en
vuggende bevægelse kunne bremses i starten.
(Se billede III).
Nu kunne jeg roligt se på værket, og efter
endnu en nøje gennemgang af alle dele. kan
jeg vist roligt se hen til uroligt vejr. Af bil
ledet fremgår det endvidere, at elementerne
er bardunerede med stålvire for at afværge
nedhængning.
Tilpasningen var det sidste spørgsmål. Der
er ikke megen lærdom at hente i fagbøger
eller tidsskrifter, når det drejer sig om en spe
ciel konstruktion — her må man spørge sig
for. OZ7BO overlod mig nogle data for til
pasning (matching), som bragte mig nær
mere til målet. Lidt hovedbrud gjaldt også
den perfekte forbindelse af feeder og Tmatchrpret, samt dettes forbindelse med stål-

Forskellige detailler ved opbygningen af antennen.

elementet. Som T-matchrør brugte jeg mes
singør af samme diameter som elementet, og
forsynede forbindelsesstederne med borehul
ler med skruegang, og skruede det hele hårdt
sammen med messingskruer og malede det
over med fernis. Adskillelsesstykket er lavet
af sammenlimet plexi, så røret havde støtte
i midten. Feederen består af tubulært coaxialkabel 300 ohm. Feederen blev loddet på og
tilpasningen sat fast et stykke op ad elemen
tet efter mit skøn, og så lod jeg stå til!
En indikator for SWR blev indskudt og sen
deren startet — og tro det eller ej — der var
slet ingen stående bølger!! Nu kunne jeg for
den sags skyld godt hale en lille rapport i
land.
Beamen trak dejligt! Og da jeg bruger
swinging-link i P.A., konstateredes dykket let
ved løs kobling. Til denne højtidelige hand
ling har jeg fremstillet mig en fritstående
20 meter PA-spole af et sølvrør (bliv ikke
misundelig, kære ven, jeg har sølvet gratis
på grund af min profession!) og så kunne spa
sen begynde. Nøglen kom frem, og de første
CQ fo’r ud i rummet! (Vent lidt, tone kom
mer senere!)
Antennen stod i retning af Indien. Derfra
havde jeg kun meget sparsomme skalpe. Jeg
skiftede til modtagning og fik omgående —

VK! (Husk, det er samme retning!) Rapport
589. Jeg rettede op til Japan og modtog svar
fra Okinawa. Blot for at friste heldet drejede
jeg helt rundt til VE. Den næste halve time
gav fem VE-stationer. Da jeg afsluttede den
sidste, hørte jeg en bunke W-er kalde mig,
men jeg lænede mig tilbage i stolen, træt i
hovedet, men glad over, at alt ikke var for
gæves. Der var også lagt et halvt års slid i
den spilledåse!
En kritiske jordbølgerapport fra OZ2XA
med kalibreret S-meter karakteriserer strå
lingsforholdene således:
Direkte forstråling modtaget med S9 plus
10 db.
Direkte bagstråling modtaget med S3.
Sidestråling næsten S0.
En feltstyrkemåling i umiddelbar nærhed
af beamen synes mig ikke at være fyldest
gørende, da udstrålingerne imod jorden kan
være anderledes end arbejdsstrålingen skråt
opad. Jeg har erfaret dette ved bygningen af
en anden rotary-beam (ZL-special).
Jeg nærer ingen store forventninger om
store rapporter i forhold til min 40 meter
dipols optimale udstråling. Men jeg er nu
sikker på, at hullerne i dipolen er fyldt ud,
således at alle 360 grader kan glæde sig over
en lige fed bærebølge. Jeg glæder mig til at
lære min antenne at kende! Gid jeg ikke bli
ver skuffet!
Og når vi nu taler om rapporter: En CWrapport er ikke meget værd, fordi der spiller
mange forhold ind, der kan afstedkomme de
underligste tal. Tænk dig blot en station med
høj og flot antenne, afstemt til frekvensen,
samt en storsuper, der hører mig med 599.
Blot een etage nedenunder i samme ejendom
sidder en amatør, der også vil snakke med
mig, og jeg får af ham rapport 348. Ved
kommende har 3 meter antenne hen ad fodlisten, en BCL-spiller med selvbygget beat(!),
giver rapport efter gehør, og der er brum i
modtageren. Ikke så underligt. Men disse to
rapporter har jeg selv været udsat for. Hvad
er de værd? Intet, udover at begge stationer
kunne kontaktes mere eller mindre godt un
der de samme feltstyrkeforhold. Bortset fra,
at S-meter er ubrugelig ved CW, er det altså
det første og det sidste tal, men skal fæste sig
ved. Er man sikker på sin egen tone, kan man
være ligeglad også med det sidste tal. Tilbage
står altså, at kernen i sagen må være ja —
eller nej. Kan man kontakte eller ikke! Skulle
alle tre tal være lige vigtige, da savner jeg en
kode på tre bogstaver, der siger følgende:
Giv mig tre-talsrapport med perfekt høj
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antenne. S-meter, uden filter, med fuld HFstyring på 1. rør, så lader jeg min bærebølge
stå i fem sekunder! I så fald ville rapporterne
være mere fyldestgørende, men kan man for
lange det? Ikke alle har S-meter, ikke alle
højantenne, ikke alle commerciel storsuper. I
alt fald er 90 pct. af alle rapporter på CW for
kerte. For mig eksisterer kun: Ja eller nej, og
bliver det de fleste gange ja, så er jeg glad!
En sammenligningsrapport fra skiftevis den
ene og den anden antenne er straks en mere
håndgribelig ting, noget, man kan ta’ og føle
på. Jeg har dog konstateret, at beamens rap
porter ikke er større der, hvor zeppens maksi
male udstråling falder sammen med beamens
retning.
Den mest iørefaldende fordel ved beamen
er dog dens fremragende egenskaber som

modtagerantenne på dens afstemte frekvens.
Er modtageretningen for zeppen ugunstig, ha
ler jeg stationen med flerdobbelt styrke i
land med beamen, samtidig med, at jeg ude
lukker stationer, der kommer ind i elemen
ternes længderetning. I sandhed den bedste
belønning for mine anstrengelser!

☆
Det er udelukkende et flersidigt ønske om
at bringe denne artikel, der har formået mig
til at skrive den, og jeg bringer her til slut
en hjertelig tak til alle dem, der altid har
været parat til hjælpe — dette var min aller
største glæde! Hvis kammeratskabets ånd og
hjælpsomhed i dens mest uegennyttige for
stand altid stod i samme flatterende lys som
i dette tilfælde, ville luften omkring os være
betydelig sundere at leve i!
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(13,4) (14,7) (11,4) (10,0)
1I

Angmagsalik OX

3000

!
18,8 16,8 12,9 8,5 6,0 5,7
5.5
16,4
5.7
5.8
5,8
11,2
6.1
310 (21,5) (21,9) (21,3) (22,6) (18,0) (13,9)
(9.1) (14,6)(21,5)
1

Godthåb
OX

3500

T horshavn i
OY

1300
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Dansk normaltid

04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
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8,1
(10 ,2 ) (10,2) (10,2)
(10,2) ((10,2)(10,2) (10,2)
00

02

3.9 3.9 3,6 3,3 4,3 7,9 8.5 8,3 7 3 S6 4,1 3,8 3,9
(6.3) (6,2) (6,2) (6,8) (9,3) (9,3) (9,3) (9,3) (9,3) (8.2) (6,7) (6,4) (6,3)
10,7 11.1 11,0 10,4 9,8 23,0 25,9 26,6 24,9 19,5 13,6 10,4 10,7
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1
9.4 9.8 9,3 8,4 8.0 11.4 20,0 24,6 23,6 18,9 13,8 9.6 9,4
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11,0 10,0 7,8 15,8 24,9 27,0 27,3 24,9 19,0 12,6 10,7 10,8 11,0
(14.9) (14,9)(14,7) (14,0)
(14,0) (12,0) (12,5)
i
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-

-

-
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10,1) (10.1) (10,1)(10,1) (13,4)

-

310

6,2 6,8 6.5 5.9 5.8 8.8 16,0 18,5 18,0 14.0 9,4 6,6 | 6,2
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(23,4) (26,2) (26.8) (25,9) (23.0) (17,0)
1

-

310

3,9 | 3.8 3.5 3.5 | 4.4 9,1 1 10,9 10.7 Q»3 6,8 4,6 4,1 3,9
(10,3) (10,0) (8,7) (8,4) | (9,7) (12,7) (12,8) (12,8) (11,4) (8,5) (8,5) (8,5) (10,3)
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Amatør-television

Af OZ7HB
godt fra den øvrige del af modtageren, for
Det ser nu ud til, at fjernsynet herhjemme
ikke at de meget skarpkantede svingninger
snart vil komme i mere fast gænge. Også i
skal forplante sig utilsigtet. Kondensatorerne
provinsen vi] der blive lavet TV-stationer, og
mange amatører påtænker antagelig eksperi
i denne skal være tætte, da der ellers opstår
menter med TV. OZ7HB, som var en af vore
fasedrejning. Fasevenderøret ECC35 er en
forste TV-amatører herhjemme, vil her for
overordentlig
fin fasevender. Trioden er her
tælle os noget om sine eksperimenter med TV
ved hjælp af kondensatoren på 20 nf så hårdt
med materiale, som de fleste vil kunne over
komme anskaffelsen af.
TR.
modkoblet, at dens forstærkning er lig 1,
hvorfor man kan tillade sig at tilføre gitteret
de ca. 150 volt sving, som kiprøret frembrin
I OZ nr. 11 og 12/49 og nr. 2/50 samt ger. Gitteraflederen på 50 MOhm kan for
håandbogen 1950 er amatørmodtagere for øvrigt udelades, hvis de to blokke på 20 nf
TV. beskrevet. Superen, som blev skitseret i er absolut tætte. Den anden kipgenerator,
håndbogen, var opbygget med almindelige liniekippen, som arbejder med en kipfrekvens
rørtyper som ECH21, 6K7, EF9 o. 1. Da arbej på ca. 15 kc, skal behandles ud fra den
det med håndbogen var afsluttet, blev den kendsgerning, at 15 kc er en relativ høj fre
der viste super bestykket med nogle mere kvens, og selv små kapaciteter til omgivelser
moderne rør og bl. a. bedre fasevendere i ne kan overføre relativt stort signal eller give
kipgeneratoren. Vi skal nu for interesserede kipgeneratoren uliniær frekvensgang. Til ind
vise det komplette diagram af modtageren og stilling af fasevenderne er her anvendt 2
kort omtale spoledata o. 1. Til de, som gerne trimmere på 30 pF. Det vil være til stor hjælp
vil forsøge med TV., men ikke vil anskaffe ved afprøvning af kipgeneratoren at have en
moderne rør, kan vi sige, at det udmærket oscillograf. Det er dog ikke nødvendigt, idet
lader sig gøre med ældre rørtyper. „Lån“ man ved at beskue det raster, som kipgenera
nogle fra senderen og modtageren, der findes toren frembringer på katodestrålerørets
sikkert rør nok til dette morsomme eksperi skærm, straks vil se uliniaritet i kip eller
ment.
fasevender som stærkt lysende partier. Fuld
Modtageren er tilstrækkelig følsom til an kommen liniaritet giver ensartet belysning
vendelse i indtil 10 km afstand fra senderen; over hele det firkantede billedfelt.
kommer man ud over denne afstand, må mod
Billedrørets spændingsdeler afhænger af
tageren forsynes med et HF-trin. Blandings det valgte rør, men er fuldstændig identisk
røret ECH21 efterfølges af en 3-trins MF- med de modstandskæder, der anvendes i osforstærker for billedet. MF-forstærkerens ciilografer til fordeling af spændingen til rø
fire kredse er afstemt til lidt forskellig rets forskellige elektroder. Kondensatorerne,
frekvens for at opnå den fornødne båndbred som fører kipsvingningerne til rørets afbøj
de 4—5 MHz. (Se under spoledata). MF-for- ningsplader, skal være absolut tætte og kunne
stærkeren efterfølges af detektor og video stå for den høje arbejdsspænding, da ellers
forstærker. Fra videorørets anode går billed- centreringen af billedet går fløjten. Hvis bil
signalet til katodestrålerørets katode. Endelig ledet ligger skævt på røret, må denne skæv
slutter billedforstærkeren med synkronise- hed udlignes ved at ændre spændingen på en
ringsseperatoren. Lydsenderens signal bliver af anoderne, indtil billedet ligger i midten.
efter at være forstærket i billed-MF’en ved Katodestrålerøret er særdeles følsomt over
hjælp af lyd-MF’ens første kreds fjernet fra for magnetfelter, så man må derfor tage sig i
billedsignalet og sendt til lyddelen, som er agt for, at højttalermagneter o. 1. ikke kom
en normal FM modtager, der ikke skulle mer så tæt på røret, at billedfeltet trækkes
kræve nogle kommentarer. Amatøren af i dag skævt. Hvis et sådant permanent magnetfelt
er jo helt „FM minded". Skulle der opstå er uundgåeligt i rørets nærhed, kan billedfel
nogle vanskeligheder med ustabilitet mellem tet dog igen trækkes på plads med en magnet
lyd- og billed-MF, kan det anbefales at ud anbragt et passende sted i nærheden af røret.
tage lyden i et tidligere trin i billeddelen.
De vekselfelter, som transformatorer og
Kipgeneratorerne og fasevenderne er sær
deles nemme at have med at gøre, når blot drosselspoler frembringer, kan også give af
man husker på, at rammekippen, som jo ar bøjning af elektronstrålen, men disse forstyr
bejder på en lav kipfrekvens, skal afkobles relser kan kun bekæmpes med magnetisk af217

Spoletabel: Alle spoler er viklet på en Philips
6 mm spoleform med HF jernkerne. Viklelængden
er i alle tilfælde 12—15 mm, tråd 0,5 mm.
Antennespole:
3 vind. viklet midt på gitterspolen.
Gitterspole:
7 „ afstemt til 65 m. c.
1. MF-kreds.
20 „
„
„
23 m. c.
2. MF-kreds:
20 „
„
„
24 m. c.
3. MF-kreds:
18 „
„
„ ca. 26 m. c.
4. MF-kreds:
18 „
„
„ 24,5 m. c.
skæring omkring røret eller transformatorer
ne.
Strømforsyningen må som følge heraf an
bringes i en passende afstand fra katodeStrålerøret, hvilken kan kun forsøg afgøre.
Om strømforsyningen kan siges, at filtrerin
gen må være perfekt, da en TV modtager er
overordentlig brumfølsom. Glødetråden på
samtlige HF-rør må afkobles med keramiske
kondensatorer på f. eks. 1 nf, samme type som
er anvendt til alle andre afkoblinger i mod
tagerens HF-kredse.
MF-delens følsomhedskurve skal være som
vist i håndbogen side 456. Alle spoler i lyd
delen har 12 vind. og er afstemt med 25 pF,
og frekvensen er 22 mc. Oscillatorspolen er en
luftbåren spole af 1 mm traad, 7 vind., diame
ter og viklelængde 12 mm.
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TV på modulationsmeteret.

Da det er min agt at forsøge med sending
af TV i lighed med udenlandske amatører (der
findes i England, Holland og Tyskland efter
hånden en halv snes amatør-TV-stationer),
er der til formålet blevet lavet en monitor,
der skal være til kontrol for udsendelserne.
For at få justeret denne og det øvrige udstyr
til senderen, er det meningen at bruge radio
foniens udsendelser. Derfor er monitoren
blevet forsynet med 3 trin HF. Monitoren er
således i virkeligheden en komplet billedmodtager uden lyd, og denne viser da også ud
mærkede billeder selv på et LB8. Til moni
toren anvendes dog et tysk surplus rør på
16 cm i diameter, RK12SS1, (OZ8AZ), hvilket
giver en billedstørrelse på 12 16 cm. Dette
rør skal have ca. 3000 volt på anoden, og
kipgeneratorerne noget højere anodespænding
end de i diagrammet angivne spændinger. Ved
LB8 arbejder kipgeneratorerne med betyde
lig lavere spændinger.

Denne lille modtager er meget let at få til
at virke. De tre HF-trin, som jo arbejder på
65 mc, skal naturligvis opbygges med den
fornødne omhu, som denne høje frekvens
kræver. Trimning af modtageren foregår sim
pelt ved at dreje på spolernes jernkerner, ind
til det bedste billede er opnået, og i den stil
ling, hvor kipgeneratorerne bedst bliver holdt
på plads (hvor billedet står fast). Det er ikke
muligt ved hjælp af så få kredse at opnå
den helt rigtige responskurve, men i praksis
er resultatet tilfredsstillende. Kreds nr. 5 er
nærmest tænkt til undertrykkelse af lyden,
og dens kobling til kreds nr. 3 er gjort varia
bel for at kunne opnå en ganske bestemt un
dertrykkelse af lydbærebølgen med det for
mål for øje at forsøge med intercarrierlyd. Et

princip, der bygger på, at billed- og lydsende
rens bærebølger, der begge forekommer på
videorørets anode samt en blanding af disse,
som giver differensfrekvensen 4,5 mc. Denne
mellemfrekvens kan „tages ud" over en
spærrekreds i videorørets anode afstemt til
4,5 mc, og gengives i en modtager afstemt til
denne frekvens. For at få den rette blanding
må imidlertid styrkeforholdet mellem de to
bærebølger, der skal blandes, være af en be
stemt størrelsesorden ligesom i ethvert andet
blandingsrør, hvilket formentlig kan opnås
ved kobling og justering af kreds nr. 5. Dette
er endnu ikke prøvet.
Retmodtageren såvel som superen skulle
ikke være afskrækkende vanskelige at bygge
af amatører. Der må naturligvis, som ved et219

Monitoren med LB8.

volt“, gengiver vi her et par kendte diagram
mer af vekselstrømsgeneratorer, bestående af
1 eller 2 udgangsrør fødet med 220 volt jævn
strøm, og hvis anodekreds er en nettransfor
mator, hvis primær ved hjælp af kondensa
torer er afstemt til 50 Hz. For at imødegå
savnet af en højspændingstransformator viser
vi, hvorledes man ved hjælp af nogle tørens
rettere koblet i kaskade kan fremstille høj
spændingen. Katodestrålerøret og kipgenera
toren er de eneste rør, der skal have unor
malt høje spændinger; til gengæld er deres
effektforbrug så lavt, at rørgeneratoren fint
klarer problemet.

pri -Sec
hvert VHF-anlæg, anvendes de kortest mu
lige forbindelser, og f. eks. må gitterkredsen
i et rør absolut ikke kunne „se“ anodekredsen
i dette rør eller efterfølgende rør. Gode solide
stelforbindelser fra hvert enkelt rør til chas
sis er absolut nødvendigt. To til hvert rør er
ikke for meget.

pri sec
-

Monitoren med RK12SS1.

Fig. 3.
For at jævnstrømsamatøren ikke skal føle
sig forfordelt og bruge det gamle omkvæd,
at ,.det kan jeg ikke lave, jeg har kun 220
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Arrangementskalenderen

Sore afd. har den 18. novbr. foredrag ved
OZ6I. BCI.
Kbhvns. afd. den 30. novbr. foredrag ved
OZ7G. Antenner.

De moderne senderrør
Af Børge Otzen, OZ8T.
V.

De sidste et-systems tetroder, denne gennem
gang omfatter, er Mullards QY 2—100 og QY 3—
125 og Philips’ tilsvarende QB 2/250 og QB 3/300.
Og rosinen i pølseenden bliver Philips-trioden
TB 2,5/300.
Forinden gennemgangen af de moderne sender
rør fortsættes, vil vi imidlertid forudskikke et
par bemærkninger om. hvorfor så store rør er
medtaget, idet man med disse i senderen kan
overskride de for tiden (efterår 1953) gældende
licensbestemmelser.
For det første må man ved projekteringen af
en sender i dag regne med muligheden af, at de
danske sendevilkår kommer til at følge med i
udviklingen og en dag bringes op på linie med
de i en række andre lande gældende, altså bl. a.
komme til at omfatte højere effektgrænser. Som
følge deraf må man ikke ved at have købt for
småt ind have afskåret sig fra at følge med i
udviklingen.
For det andet er de mest moderne, store rør
(QY 3—125 — QB 3/300 — TB 2,5/300) særdeles
effektive over et stort frekvensområde i modsæt
ning til tidligere, og kan med fordel også anven
des på VHF.
For det tredje kan man naturligvis også i øje
blikket arbejde med normalt tilladt input, og her
opnå en ekstra høj virkningsgrad, idet der kan
arbejdes med en hårdere klasse C udstyring —
større gitterforspænding og større styrespænding
— som følge af at skærmgitteret — hvis maksi
male tab som regel danner grænsen for den
effekt, et rør kan belastes med — stadig kan
belastes fuldt ud. Som følge heraf kan man med
et på denne måde overdimensioneret rør få en
højere anodevirkningsgrad frem. Det er jo som
bekendt den tilførte anodeeffekt, der er fastlagt
i sendevilkårene, medens der ikke spørges om
skærmgitter- og glødeeffekt. En høj tilført glødeeffekt betyder høj emission til rådighed på spids
værdien for den samlede katodestrøm; det nytter
jo ikke meget at styre røret godt ud, hvis katoden
ikke er i stand til at følge med med levering af
elektroner, men har nået sin mætningsstrøm for
inden.
QY 2—100 og QB 2/250

synet med direkte opvarmet glødetråd med thoriumbelægning, højeste anodespænding 2000 V og
for ca. 250 W output; anodetabets maksimalværdi
er 100 W. Rørene er i første række konstrueret
for højfrekvensforstærkning i klasse C på fre
kvenser indtil 30 MHz med fuld belastning, og
ved halv anodespænding og input indtil 120 MHz.
Ved 10 V på glødetråden, tager denne 5 A, altså
er 50 W allerede godt anbragt her! Rørkapacite
terne ligger temmelig højt i sammenligning med
de mere moderne rør, nemlig på 16,3 pF i ind
gangen, 14,0 pF i udgangen og en gitter-anodekapacitet på ikke over 0,25 pF.
Ved 2000 V på anoden og 400 V på skærmgitte
ret er stejlheden 3,75 mA/V ved 50 mA anode
strøm.
Sokkelforbindelserne er vist på figur 17, og
holderen har den amerikanske betegnelse Giant
7-pin.
Rørets grænsedata er angivet i tabel 14, og en
typisk fuld belastnings indstilling findes i tabel 15.

Figur 17.

(813)

QY 2—100 og QB 2/250 svarer til den amerikan
ske type 813, men foreligger nu kun for udskift
ningsformål, er med andre ord ikke blandt de
foretrukne typer.
Som typebetegnelserne siger, er disse rør for

Sokkelforbindelser for QY 2—100 og QB 2/250.
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Tetroderne QY 3—125 og QB 3/300.
Ifølge typebetegnelserne er QY 3—125 og QB
3 300 tetroder med thoriumbelagt, direkte opvar
met glødetråd, anodespænding højst 3000 V, ano
detab 125 W og maksimalt output ca. 300 W. Røre
ne er i helglas udførelse med anoden ført ud i
toppen som vist på fotografiet på figur 18, der
er i lidt under halv størrelse.

Figur 18. QY 3—125/QB 3/300.
Deres amerikanske ækvivalenter er 4D21,
4-125A og 6155. Skærmgitter og styregitter kan
belastes med henholdsvis 25 og 5 W, og rørene
kan afgive 375 W i CCS indtil 120 MHz og 360 W
ved 145 MHz. Ved den sidste frekvens må anode
spændingen dog sættes ned fra de normalt til
ladte 3000 V til 2500 V som sædvanlig af hensyn
til de dielektriske tab i kolben. I klasse B telefoni
giver et rør 58 W fra sig, og i klasse C telefoni
med samtidig modulation på anode og skærm
gitter leverer et rør 300 W. Som LF forstærker
er output fra 2 rør i push-pull klasse B uden
gitterstrøm 330 W og med gitterstrøm 400 W.
Den nødvendige styreeffekt for denne store
tetrode ligger ved klasse C omkring 2 a 3 W og
klasse B HF under 1 W. Styretrinet kan derfor
stadig være med forholdsvis lille output; dog skal
man til styreeffekten for røret naturligvis lægge
kredstabene.
I almindelighed er det på grund af rørenes
meget lave gitter-anodekapaeitet (0,05 pF) sjæl
dent nødvendigt at stabilisere udgangstrinet. Den
lave gitteranodekapacitet er bl. a. opnået ved at
anbringe en metalskærm, der er forbundet med
skærmgitteret, og som dækker rørets bund. Den
mindste kapacitet mellem anode og styregitter
opnås ved at anbringe røret således i chassis et, at
metalskærmen flugter med dette. Skærmen be
skytter tillige rørets glasbund mod strålevarmen
222

fra anoden, der ved fuldt anodetab (125 W) bliver
ca. 850 grader Celcius varm og ved denne tem
peratur antager en lyserød farve. Holdes glas
bundens temperatur lavt, opnår man en god iso
lation (lave tab), selv når røret belastes fuldt ud.
Skærmgitteret har to udføringer jvf. sokkelfor
bindelserne på figur 19; forbindes disse parallelt,
bliver selvinduktionen den mindst mulige, hvor
ved man kan opnå en større stabilitet, et forhold,
der især har betydning på VHF, hvor lednings
føringens impedanser er højest. Rørholderens
typebetegnelse opgives af Philips til 40211.
Når røret belastes fuldt ud på VHF — et for
hold som for tiden dog kun har ringe interesse
for os amatører — er det nødvendigt at blæse en
svag luftstrøm på rørets bund og top for ikke at
overskride de højest tilladte temperaturer: 180° C
for bunden og 220° C for toppen.

Figur 19.
Sokkelforbindelser for QY 3—125 og QB 3/300.
I forhold til sine beskedne mekaniske dimen
sioner, der fremgår af figur 20, er rørets ydeevne
og arbejdsområde stort. Tænk i denne forbindelse
på, hvor meget rør af tilsvarende ydelse tidligere
optog af plads. Men det er jo efter sigende også
bedre at være lille og vågen end stor og doven!

Figur 20. QY 3—125 og QB 3'300’s dimensioner.
Glødetråden er for 5 V og strømforbruget 6,5 A
(pas på at få gode, svære ledninger til glødestrømstransformatoren!). Stejlheden er ved en
anodestrøm på 40 mA 2.2 mA/V.
Rørkapaciteterne er foruden den allerede
nævnte gitter-anodekapacitet på 0,05 pF for ind-

gangen: 10,8 pF og for udgangen 3,1 pF, sidst
nævnte dejlig lav for opnåelse af et godt L/C
forhold på de høje frekvensbånd.
De maksimale data for QY 3—125 og QB 3/300
er i korthed angivet i tabel 16.
Tabel 16
Maksimaldata for QY3-125 QB3 300

Anodespænding ................................ Va =
Anodetab ............................................ Wa =
Skærmgitterspænding __________ Vg2 zz
Skærmgittertab ................................. Wg2 =z
Gitterspænding ................................. Vgl =
Gittertab ............................................ Wgl =
Anodestrøm ....................................... Ia =
Gitterstrøm ........................................ Igl —

3000 V
125 W
400 V
20 W
— 500 V
5 W
225 mA
15 mA___________

Rørets højeste ydelser ved forskellige spændin
ger på anoden og frekvenser fremgår af tabel 17.
Tabel 17
Output i watts af QY3-125 QB3/300

Anodespænding Kl. C Kl. B
Kl. C LF Kl. B Kl. C
tele- tele
ag2 2 rør
tele
Va Volt
grafi foni
mod.
p. p.
grafi
- frekvenser indtil 120 MHz--------------- 145 MHz
3000
375 58
2500
375 55
300
550
360
2000
275 54
225
550
—

—

—

Et billede af rørets indstilling ved kontinuert
drift giver den sidste tabel, nr. 18.
Imidlertid har disse rørs maksimale data som
allerede tidligere fremhævet i øjeblikket kun
interesse for projektering af en senders ydelse;
de nugældende licensbestemmelsers grænser —
50 W anodeinput ved telefoni: AM såvel som FM
og PM og 100 W ved telegrafi — kan rørene ind
stilles til på flere måder.
Input reguleres ved tetroder og pentoder altid
let af skærmgitterspændingen. Regulerer man
også ned på anodespændingen, må man passe
på ikke at komme så langt ned, at der bliver for

stor en andel i den samlede katodestrøm, der
fordeler sig til skærmgitteret, således at dette
bliver overbelastet. Husk de 20 W, altså skærm
gitterspænding i volt gange skærmgitterstrømmen i ampere.
Nar man for at opnå en høj anodevirknings
grad kører et PA-rør i klasse C, og i særdeleshed
hvis man kører det i en hård udstyring, er et af
resultaterne ofte det, at en smukt afrundet tegn
form fra de foregående trin kan blive stærkt fir
kantet, og kanter betyder uvægerligt klik! Og
klik betyder BCI, og dette skal i hvert fald også
ved højere effekter med sikkerhed undgås, der
som vi amatører vil gøre os håb om at kunne
bevare udvidede effektgrænser.
Men heldigvis er der midler mod denne »firkantning«, bl. a. det med drosselspolen i skærmgitterledningen; det er dog ikke hensigten med
denne gennemgang af de moderne senderrør også
at bringe beskrivelser af teknisk hensigtsmæssige
koblinger i større omfang, så dette problems be
handling hører andetsteds hjemme.
QY 3—125 og QB 3/300 tilhører de foretrukne
typer og bruttoprisen opgives til 210 kroner.

Husk, at stof til OZ skal være redaktionen
i Odense i hænde senest den 1. i måneden.
Overholdes denne frist ikke, udskydes indryk
ningen uden varsel til den følgende måned. —
Red. modtager hver måned flere breve, der
begynder således: „-----------------undskyld, jeg er
lidt sent på det, men det går vel nok!“ —
Men det går bare ikke!
Red.

Tabel 18
Driftsdata for
QY3-125 QB3 300

Frekvenser indtil 120 MHz
Anodespænding Va
Skærmgitterspænding.. . Vg2
Gitterforspænding.....................Vgl
Anodestrøm................................... la
Skærmgitterstrøm Ig2
Gitterstrøm .................................Igl
S ty re spænd i ng* ................ Vglp
StyreefTekt..............................Wigl
Skærmgittertab........................ Wg2
Tilf. anodeeffekt........................Wia
Anode tab....................................Wa
Output..........................................Wo
Modulationsdybde.........................m
Modulationscffekt................VVmod
Belastningsimpedans Haa
Skærm gi tter vokse lsp. * Vg2p

HF klasse O
telegrafi 1 ag2 mod.
1 rør | 1 rør
2500
2500
350
350
-210
-150
200
152
30
40
4,5
9
380
330
1,7
3
14
10,5
380
500
80
125
300
375
100
190
300

HF kl. B
telefoni
1 rør
2500
350
~50
70
1
4
55
0,44
0,35
175
120
55
100

LF klasse B
modulator (Igi—0)
2 rør: push pull
2500
600
-r-96
2X30
2X116
0
2X8
0
0
Vglglp-0
192
0
0
2X4,8
0
2X290
2X75
2X125
2X75
330
0

LF klasse* B
modulator (Igi > 0
2 rør: push pull
2500
350
—43
2X130
2X50
2X8
2X1
2X12
0
190
Vglglp=0
2X1,2
0
2X2,8
2X0,35
2X125
2X325
2X125
2X125
400
0

20,3

22,2

V
V
V
mA
mA
mA
V
w
w
w
w
w
°/o
w
V

* Spidsværdi
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BEGYNDERENS SIDE o
Ved OZ7SI, Simon Boel.

Lidt senderteori
Vi vender os nu til en anden side af ama
tørens arbejde: Sendingen. De kommende
numre af OZ vil på „Begynderens side“ brin
ge en smule senderteori samt en sender, som
en begynder skulle kunne bygge med godt
resultat. Denne gang skal vi se på senderens
opbygning samt på selve oscillatoren.
Den simpleste sender består af kun eet trin:
Oscillatoren. Denne sendertype er nu næsten
forladt i hvert fald af amatører, da den har
mange ulemper. Af blokdiagrammet på fig.
1 ses det, at oscillatorrøret selv leverer energi
til antennen.

Fig. i.
I årene lige efter krigen vandt to-trins
senderen oscillator-PA stor popularitet. (PA
er en forkortelse af det amerikanske udtryk
„Power Amplifier“, som betyder „kraft forstærker“). Her afgiver oscillatoren kun ener
gi til PA-trinet. Denne sendertype er betyde
lig bedre end et-trins senderen, men er des
værre ikke uden „fælder“.
En tredie opstilling, som efterhånden er
blevet mere almindelig, er tre-trins senderen,
hvor man indskyder et mellemtrin mellem
oscillatoren og PA-trinet. Herved opnår man
at kunne gøre senderen frekvensstabil og let
at arbejde med. Mellemtrinet har bl. a. til
opgave at forstærke svingningerne fra oscil
latoren, som så ikke behøver at være så kraf
tig. Tre-trins senderen har alle to-trins sen
derens fordele og kun få af dens mangler.
Den er derfor — rigtigt konstrueret — en
udmærket amatørsender: Ikke alt for ind
viklet og ikke væsentlig dyrere end en sen
der med to trin.
Man kan gå endnu videre og indskyde flere
mellemtrin dels til forstærkning, dels til
frekvensfordobling, d. v. s., man tilfører
trinet et HF-signal af een frekvens og ud
tager den dobbelte (evt. flerdobbelte) fre
kvens fra opstillingen.
Vi skal derefter se på det vigtigste led i
hele senderen: Oscillatoren, som bestemmer
senderens frekvens.
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Der findes et utal af oscillatorkoblinger. De
kan hovedsagelig deles i tre grupper: De
krystalstyrede, L-C oscillatorer (med sving
ningskreds af spole (L) og kondensator ( C ) )
og R-C oscillatorer, (hvor svingningernes
frekvens bestemmes af et kredsløb bestående
af modstande (R) og kondensatorer ( C ) ) . Af
disse typer kommer kun de to første til an
vendelse ved amatørfrekvenser.
Den krystalstyrede oscillators frekvens
bestemmes — som navnet antyder — af et
krystal, i reglen af kvarts. Frekvensen af
hænger bl. a. af kvartsskivens tykkelse. Jo
tyndere den er, des højere bliver frekvensen.
Krystaloscillatorens frekvensstabilitet er me
get god, men dens frekvens kan almindeligvis
ikke ændres, hvilket er en stor mangel på de
overfyldte bånd.
Af L-C oscillatorer findes der mange for
mer, som dog, når man kigger nærmere efter,
ikke er så forskellige. For at forstå virke
måden og opbygningen af en oscillator, ser vi
på en detektormodtager med tilbagekobling
(fig. 2). Ved at dreje kondensatoren C3 ind

Fig. 2.

Fig. 3.

forøger man tilbagekoblingen, indtil modta
geren som bekendt går i sving, og man har
en lille oscillator. Springet fra fig. 2 til fig. 3,
der viser en såkaldt Hartley-oscillator, er
ikke stort. Afstemningskondensatoren Cl er
lagt over hele spolen, og drejekondensatoren
C3 er erstattet af en fast, da vi ikke mere er
interesseret i at kunne variere tilbagekoblin
gen.
Flytter vi ledningen til anodebatteriets
minuspol ned på punktet A i fig. 3, får vi
den såkaldte ECO (elektron koblet oscilla
tor), se fig. 4. (At anodejævnstrømmen går
igennem en del af spolen gør ikke noget).
ECO’en laves dog mest med pentoder som vist
på fig. 5. Skærmgitret overtager triodeanodens rolle.
Disse og en del andre oscillatorer er ba
seret på den såkaldte „trepunktskobling“,
hvor anode og gitter kobles til hver sin ende

L

10

Cl =

2068
C l = 2068
C l = 2068

10 = 206,8 pF

Alle disse kombinationer af L og Cl:
100 pF — 20,68 mH
500 pF —
4,14 mH
206,8 pF — 10 mH

Fig.1 og 5.
af svingningskredsen, og katoden sættes til et
punkt af den imellem anoden og gitret. Dette
punkt behøver ikke netop at være et udlag
på spolen. Det kan lige så godt være et „ud
tag" på drejekondensatoren, f. eks. som på
fig. 6, der viser Colpitts-oscillatoren, eller
AA/WA*-------+

vil afstemme til frekvensen 3,5 MHz. Jo høje
re frekvensen er, des mindre bliver tallet =
selvinduktion • kapacitet og omvendt. For 4
MHz er tallet 1583, for 3 MHz 2815. Jeg skal
ved en senere lejlighed vende tilbage til dette
emne, hvis der viser sig interesse herfor.
(Fortsættes i næste OZ).

En overtone-oscillator

Af OZ7G.

Fig. 6.
fig. 7 Clapp-oscillatoren. Når man i fig. 7
laver „punktet" kapacitivt, er man nødt til
at skabe en jævnstrømsforbindelse fra
katoden til minus. Det sker med en HFdrosselspole, som jo ikke kortslutter HFsvingningerne på katoden.

Fig. 7.
De viste 4 oscillatorer er altså „suppe på
den samme pølsepind“: trepunktskoblingen.
Oscillatorens frekvens bestemmes af den
kondensator og den spole, der indgår i sving
ningskredsen, således at spolens selvinduk
tion i μH ganget med kondensatorens kapa
citet i pF er lig et konstant tal for en be
stemt frekvens. Dette tal er for 3,5 MHz
2068. Vi tager et par eksempler.
Vil vi afstemme oscillatoren på fig. 3 til
3,5 MHz, og vor drejekondensator Cl har
værdien 100 pF, skal spolens selvinduktion
L være så stor, at
L • Cl =
L • 100 —
L=
Var Cl i stedet 500
L • 500 =
L=
Kender vi L — f.
finde Cl:

2068
2068
2068 : 100 = 20,68 μH
pF, ville L blive:
2068
2068 : 500 = 4,14 μH
eks. = 10 μH— kan vi

I almindelighed benyttes der i modtagere
for VHF, f. eks. i 2 meter-modtagere, over
tone-oscillatorer, hvis første rør gennem et
spolearrangement med induktiv tilbagekob
ling får en krystal til at svinge på f. eks.
3. eller 5. harmoniske af dens grundfrekvens.
Krystallerne er ofte slebet specielt til formålet
og er særlig letsvingende f. eks. på 3. harmo
niske oversvingning. Et krystal med grund
frekvens 14 MHz, specielt slebet til at svinge
som overtonekrystal på 42 MHz, er f. eks.
anvendt i OZ9R’s konstruktion af 2 m-modtager, beskrevet i OZ for nogle måneder siden.
Heri er anvendt den traditionelle induktive
tilbagekobling med en spole med udtag.
I QST, sept. 1953, viser W6PIV, hvorledes
man kan arrangere en overtoneopstilling med
kapacitiv kobling, som er særlig let at få til
at arbejde, og hvor spolen ikke behøver at
have udtag, hvilket ofte er en komplikation.

Diagrammet viser princippet. Tilbagekoblin
gen tages fra en kondensatorkæde, bestående
af en 500 pF og 50 pF i serie. Har krystallen
grundfrekvensen 14, bringes den til at svinge
på 42 MHz, og i den anden halvdel af det
anvendte rør, en ECC91 (6J6), kan den tredie
harmoniske udtages, d. v. s. at man med et
rør kan få 126 MHz ud, lige beregnet til oscil
latorfrekvens for 2 meter-modtageren, med
variabel mellemfrekvens 18—20 MHz.
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Sådan går det alt saa nu

klager fik det svar, at det drejede sig om et
rent rutinemæssigt besøg. Ved telefonsamtale
dagen efter med Deres herr Lind blev ved
fornyet spørgsmål fra OZ7BG det samme svar
afgivet. Med hensyn til forstyrrelser af Nesas
tjeneste skal jeg bemærke:
Der er fra vor station kun sket den nævnte
forstyrrelse een gang, det er vist noget i ret
ning af ca. 1 år*) siden. Såvel Nesa som
Lyngby Radio fik dengang vort telefonnum
mer og ville advisere os, såfremt forstyrrelser
igen skulle indtræffe. Den pågældende krimi
nelle frekvens blev afmærket på vor VFO
og har ikke siden været benyttet.
Fra såvel Nesa som Lyngby er vi adskil
lige gange senere blevet ringet op, at nu blev
de igen forstyrret. Da vi på disse tidspunkter
enten slet ikke har været hjemme, min kone
har modtaget beskeden, eller i hvert fald slet
ikke har været i gang med senderen, kan
disse forstyrrelser altså ikke stamme herfra.
Ved kontrollytning lige efter disse henven
delser har vi et par gange konstateret en os
nærliggende amatør, der har sendt på den
pågældende frekvens. Vi gjorde Nesa og
Lyngby opmærksom derpaa, hvorpaa disse
institutioner vel så har henvendt sig det rig
tige sted.
At de fleste amatører omkring Nesas mod
tagerstation har haft kvaler med forstyrrel
ser af denne vil vel iøvrigt ikke være Gene
raldirektoratet ubekendt.
At vi har overtrådt de gældende vilkår for
amatørstationer har vi blankt indrømmet, og
det er helt i sin orden, at vi er frataget vore
sendetilladelser, blot kan vi ikke anerkende
den i Deres skrivelse angivne grund til besø
get her. Den virkelige grund vil det have
stor interesse for os at få oplyst.
Med hilsen Paul Størner.

Som det vel efterhånden er de fleste ama
tører bekendt, er stationen OZ7BG og OZ7EU
blevet lukket af post- og telegrafvæsenet. Til
skræk og advarsel for andre amatører, der
måske ogsaa har haft lidt for meget effekt
på, gengiver vi her post- og telegrafvæsenets
skrivelse. Denne skrivelse har medført et svar
fra OZ7EU, idet der tilsyneladende må være
noget mystisk ved grunden til radioingeniørtjenestens besøg netop her. Det skulle vel ikke
være, fordi undertegnede er „en af kliken“,
og nu skal kanøfles.
Hvis det virkelig er et rutinemæssigt besøg,
der er foregået, så har P. & T. altså nu tonet
rent flag og angivet den ændrede kurs, der for
fremtiden kan forventes. Tidligere var det jo
således, at hvis der ikke fremkom forstyrrel
ser (her særlig ment BCI), var spørgsmålet
om effekt noget underordnet, selv om der var
sat grænsen 50/100 watt. Der er i sagen her
i k k e tale om BCI, idet jeg i min 22-årige
senderamatørtid ikke har haft nogensomhelst
klage med hensyn til BCL. Det samme gælder
OZ7BG’s noget kortere amatørtilværelse. At
vi begge har været ret aktive på samtlige
amatørbånd er det vist unødvendigt at nævne.
Paul Størner, ex-OZ7EU.
*
Overtrædelse af amatørbestemmelserne.
Da det ved radioingeniørtjenestens besøg
hos Dem den 22. d. m., foranlediget af, at
Deres station undertiden har forstyrret
N.E.S.A.’s modtagelse på frekvensen 70,3
MHz, blev konstateret, at De benytter højere
effekt end den tilladte, skal man herved
under henvisning til § 5 i bekendtgørelse af
9. december 1952 om amatørstationer tilbage
kalde Deres amatør-radiosendetilladelse.
senere gennemgang af loggen har konstateret,
Tilladelsen vil tidligst kunne udstedes på- *)at En
forstyrrelsen skete i januar måned 1952, altså
ny den 1. maj 1954, og udstedelsen vil være for omtrent 2 (to) år siden.
betinget af, at De forinden hertil indsender
Indregistrerede modtagerstationer
erklæring om, at senderen er blevet indrettet
pr. 1. november 1953:
således, at det sikres, at den tilladte effekt
Medl.nr. 6006 DR-nr. 998 Hennig Christensen,
ikke overskrides.
Brugsen, Lervang.
☆

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet, 1. tekniske kontor.
Jeg anerkender hermed på såvel min søns
som egne vegne Generaldirektoratets tilbage
kaldelse af vore sendetilladelser. Jeg kan dog
blot ikke anerkende den i Deres skrivelse an
givne grund til Radioingeniør tjenestens be
søg hos mig den 22. f. m., idet jeg på mit
spørgsmål om besøget var foranlediget af
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— 3459
— 5877
— 6011
— 6009
— 4777
— 5997

— 999 H. Wolf-Jurgensen, Sjæl
landsgade 44, Randers.
— 1000 Leif Møllebro. Thyborøn
Allé 83, Vanløse.
— 1001 P. Dantoft, Rolighedsvej,
Aalestrup.
— 1002 Aage Emil Berntzen,
Egebovej 4, Lyngby.
— 1003 C. A. Hansen. Katrinedalsvej 50, Vanlose.
— 1004 Ove Andersen, Fjeldso pr.
Aalestrup.

En aften om BCI
Val OZ6I

I sommer opfordrede vi 6I til at holde et
foredrag om BCI. Mange amatører kan for
tælle om det besvær, de har haft med at
dæmpe en modtager. Vi har i lang tid savnet
en virkelig belysning af mange af de proble
mer, som en senderamatør har at slås med
i dag. I det følgende bringes in extenso 6Is
manuskript til foredraget, som i overværelse
af fire PT repræsentanter blev afholdt i Kø
benhavns afd. den 7. september. De nøjagtige
antal af klager over BCI forelå ikke til fore
draget, men er opført under referatet af gene
ralforsamlingen.
OZ9AD.
Jeg vil begynde med et citat fra lovbe
kendtgørelse nr. 285 af 23. juni 1941.

§ 1: Ved elektriske anlæg, maskiner og apparater
— som virker forstyrrende for radioudsendel
ser fra nærmeste danske udsendelsesstation,
eller forstyrrende for de af staten drevne eller
tilladte modtageanlæg for radiotelegrafi og
radiotelefoni — skal der — såfremt forstyrrel
sen ikke kan afhjælpes ved rimelig bekostning
på modtageanlæget — træffes de til afværgelse
eller formindskelse af sådanne forstyrrelser
o. s. v. — og
§ 11: Bestemmelserne i denne lov gælder ikke for
radiosendeanlæg, der er underkastet de i hen
hold til internationale konventioner og aftaler
fastsatte bestemmelser.

Der er to ting at bemærke — at amatør
modtagerne er beskyttet mod motorstøj, og
at loven ikke gælder, når det er en regulær
sender, der generer. Det er P & T selv, der
afgør, hvor meget beskyttelse man vil give
en lytter.
Jeg besøgte 6N for nylig for at snakke BCI,
og jeg har også fået en beretning af 7KY. I
begge tilfælde stammer klagen fra en mand
af den type, der altid skal finde noget at kla
ge over, lige meget hvad. Hos 6N var det
særligt slemt, vedkommende havde gaaet
rundt i ejendommen og samlet underskrifter
på en liste, uden at sikre sig, at forstyrrelsen
var forekommet på de danske programmer,
og til 6N havde han udtalt, at han skulle få
alle amatørsendere stoppet.
Heldigvis har P & T i foråret fastslået, at
de lyttere, der ikke vil have bølgefælder eller
jordledning, behøver man ikke at tage hen
syn til. Det fremgaar i øvrigt af skrivelsen,
at BCI „skal dæmpes efter samme retnings
linjer som anden radiostøj, dette medfører,
at forstyrrelserne i almindelighed må af
hjælpes uden hensyn til kvaliteten af radio
lytterens modtager" læg mærke til ordene
„i almindelighed", det må sikkert forstås på

den måde, at man i visse tilfælde vil afvise
en lytter, der selv har givet anledning dertil.
Der er mange amatører, der har skiftet til
narrowband og så blevet i stand til at køre i
radiofonitiden, men det er ikke nogen ufejl
barlig løsning — hvis naboerne får FM-modtagere, kan man forstyrre der. Jeg har over
været et forsøg, hvor en sender på 3600 kun
ne høres 20 steder på FM-skalaen. Jeg bereg
nede senderens PA-kreds til et Q på 8—9 —
lidt lavt måske — men så var der linket til
et afstemningsled, hvor Q’et var højere end
10. På den tid, forsøget blev gjort, var sen
deren dømt til ombygning, og jeg er interes
seret i, hvordan det vil blive med den nye
sender.
Man har faaet oplyst, at den meste BCI
stammer fra begyndere med telefoni på 80
m-båndet. Når begynderne er stærkt repræ
senteret ligger det nok i, at de er ret aktive,
og at ingen af naboernes modtagere er dæm
pet, og når telefoni giver flest klager, er der
dels den grund, at enhver lytter kan høre,
hvad der er galt, når han har en fone-station
oveni de danske programmer, men måske
kender han ikke forskel på nøgleklik og knas
fra trappeautomaten, og særlig ved han må
ske ikke, at en licens er udstedt i nabolaget.
Men selv om fone-amatøren kører uden
overmodulation og CW-amatøren med kor
rekt nøglefilter, kan han alligevel ikke køre
så ubemærket som manden med narrowband,
idet vi foreløbig ser bort fra utilsigtet blan-

Fig. 1. Feltstyrke-QRM, senderen plads i båndet
ligegyldig. Ensretning stigende indtil paralysering,

krydsmodulation.

Hvis et signal trænger ind i modtageren
og når frem til en detektor, vil der opstå en
gitterstrøm eller diodestrøm, som bliver ad
deret til den, der er i forvejen fra radiofoni
signalet. Diodestrømmen i sig selv vil dæm
pe den foregående kreds eller frembringe
AVC spænding, men hvis der så er modula
tion på, vil den passere videre i lavfrekven
sen. — Man må også betragte CW som en

227

slags modulation, men selv om man sender
prikker med speed 120, bliver det ikke til
mere end 10 Hz, og det er der ingen, der kan
høre, sålænge tegnformen er godt afrundet,
men hvis der er skarpe kanter på tegnene
svarer det til, at de harmoniske af 10 Hz også
er med, og så bliver der klik. Hvis tegnformen
er god bliver der stadigvæk tale om dæmp
ningen fra diode- eller gitterstrømmen, og
hvis amatørsignalet er nogenlunde kraf
tigt, vil der komme taktfaste hop i styrken
af radioprogrammet.
Et frekvensmoduleret signal vil selvfølge
lig også give dæmpning, men det vil kun be
virke tilfældige styrkeændringer hver gang
der skiftes, og hvis man sørger for, at sende
rens start og stop bliver afrundet af en slags
nøglefilter, kan man udsætte radiofonimod
tageren for en overordentlig stor feltstyrke.
Det er god praksis i radio- og telefontek
nik, at uvedkommende signaler andrager
mindre end 1 pct. af det ønskede, altså minus
40 db. — Når det gælder om at opdage en
styrkeændring, er øret et groft instrument og
kan ikke registrere mindre end een db (ca.
11 pct.), og det kræver, at man er opmærk
som. Hvis styrkeændringen sker jævn, kan
den godt være 30 pct. uden at nogen opdager
det, og hvis man vender opmærksomheden
bort eller der kommer en pause, vil der være
en masse mennesker, der ikke kan opdage,
hvis programmet fortsætter med en styrke
forskel på 6db, altså det halve eller dobbelte.
Hvis forstyrrelsen nu optræder i en super,
kan vi godt regne med, at AVC’en vil trykke
lydstyrken ligeså mange procent, som ama
tørens bærebølge bidrager til den samlede
diodestrøm.
De tal, jeg har givet i forbindelse med
modtageren, er alle sammen strøm eller
spænding — hvis vi går over til senderen og
ser på effekten, bliver der endnu større for
skel.
Lad os regne med, at en AM-sender på een
Watt forstyrrer een procent. Hvis manden
går over til CW, kan han forøge sin anode
spænding til det ellevedobbelte, og da strøm
men følger med bliver det altså et input på
121 Watt uden BCI, og hvis han går til fre
kvensmodulation kan spænding og strøm gan
ges med 30, altså 900 Watt (det må man
ikke). Hvis modtageren er uden AVC, f. eks.
en gammel detektorspille, kan man sikkert
køre narrowbånd med flere kilowatt — græn
sen vil være der, hvor røret bliver styret ud
i cut-off, men jeg understreger, at det, der
er sagt, kun gælder for fejlfri sendere, og
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kun hvor senderens plads i båndet er lige
gyldig.
Hvis forstyrrelsen opstår ved blanding,
gælder det stadigvæk, at CW i forhold til AM
kan køre 100 Watt mod een, men signaler fra
en narrowband-sender kan komme ind på
en flanke og blive opfattet som AM. De fle
ste husker, hvordan det var, da Herstedvester
lå på 1176 og signaler i 80 m-båndet blev
blandet med superoscillatorens anden harmo
niske. Siden man flyttede ned på 202 og 210
m er den slags forstyrrelser ikke så aktuelle,
— de kan stadigvæk forekomme, men så er
det som regel på de højere harmoniske, og
de er i alt fald nemmere at dæmpe.
Hvis vi undersøger forstyrrelserne i de
forskellige bånd, bliver antennen et af de
første problemer, der melder sig. Lad os an
tage, at den kan blive 40 m lang.
spænding

sfr/fm

spænding

Fig. 2. Spænding og strøm på 80 m. Heldig og
mindre heldig jordledning.

Der er mange amatører, der er gået bort
fra trediedel-Hertz-antennen og derefter ble
vet fri for BCI, men det er ikke altid, det
hjælper, og grunden er ligetil: på 80 m er
spænding og strøm i toppen ganske de sam
me, enten man kører den som dipol, Zepp
eller trediedel-Hertz, og hvis amatøren bor i
stueetagen og har en god jordledning, skal
han ikke vente forskel i forstyrrelserne ved
at skifte til dipol, — og ganske anderledes er
det for den, der bor et stykke oppe og først
må trække flere meter luftledning til et
vandrør. Vejen fra senderen til regulær jord
bliver lang i forhold til bølgelængden og høj
frekvensen søger ud i lysnettet og laver alle
mulige ulykker, og jo højere frekvens
manden kører på, desto flere bølgelængder
bliver jordledningen.
Heldigvis er det muligt for de fleste at ar
rangere en dipol til 20 m, og hvis det ikke
kan lade sig gøre, er forskellen mellem den
ønskede og den uønskede frekvens i radiofofonimodtageren blevet så stor, at det er nem
mere at dæmpe den.
Hvis vi nu har fået arrangeret os med ba
lanceret feeder eller fejlfri jordledning eller
eventuel modvægt, er der stadigvæk den mu-

lighed, at udstrålingen fra toppen kan gå i
en modtager. Hvis det er tilfældet, må man
skelne mellem to tendenser: Dels, at modta
gerens netledning, jordledning eller antenne
bliver en kvart eller en halv bølgelængde
lange på de høje bånd og derfor samler me
get mere op end på 80 m. — Dels, at afstan
den mellem spændingsknuder af modsat po
laritet bliver mindre. Det betyder navnlig
noget, hvor modtagerantennen er ude af re
sonans på amatørbåndene.
Hvis vi starter senderen på 80 meter og
betragter antennerne i de lejligheder, som er
nær ved sendeantennen, så vil de antenner,
som er anbragt nær ved ophængningspunk
terne, blive udsat for ret store spændinger,
lige meget hvordan de bliver vendt og drejet;
hvorimod en antenne, som er ca. midt for sen
derantennen og vinkelret på den, ikke vil op
samle noget væsentligt.

Hvis vi nu skifter til 20 m, vil der komme
en række spændingsknuder efter hinanden —
i et givet øjeblik er hveranden positiv og hveranden negativ, og nu vil der være en række
steder hvor det elektrostatiske felt er ud
balanceret. Oppe ved antenneisolatoren er der
sikkert ikke nogen forskel, men allerede ved
X kan man godt prøve at dreje modtager
antennen vinkelret på senderens, selv om det
ikke hjalp på 80 m.
De problemer man kan få med FM og fjern
syn, er der vel ikke mange af os, der kender
personligt, men ved at læse engelske og ame
rikanske amatørblade, får man det indtryk, at
situationen er alvorlig, særlig med hensyn til
TVI. Tendensen går i retning af færrest mu
lige doblertrin og total skærmning. I et en
gelsk blad var der en ti-meter sender byg
get op sådan.

Fig. 4. Ligeud, sender til 10 m.

Der er anbragt 3 kobberrør side om side,
i hvert rør er der en 807, den midterste har
soklen i modsatte retning af de to andre.
Senderen arbejder fuldstændig uden multi
plikation, og „oscillatorspolen“ er tildannet
ved at tage nogle meter coaxialkabel og kort
slutte i den ene ende. Over den modsatte
ende anbragtes en variabel kondensator, og
konstruktøren angav, at han med denne
sender kunne køre uden at spekulere på TVI.
*
Efter OZ 6I’s foredrag udspandt der sig følgende
diskussion:
Telegrafering. Børge Nielsen: — De synspunk
ter, der fremkommer her, er ganske nye for mig.
Vi har hidtil administreret efter den retnings
linie, at vi ikke tog os af støj i amatørmodtagere,
og at forstyrrelser fra amatørsendere altid skulle
afhjælpes. I den undtagelsesparagraf, De nævnte,
står der radioanlæg, ikke radiosendere.
6I: — Der står radiosendere i paragraf 11; hvis
der havde stået det modsatte, ville det jo være en
selvmodsigelse at indføje »de af staten drevne
eller tilladte modtageanlæg« o. s. v. i paragraf 1.
— Jeg indrømmer, at P&T kan administrere disse
paragraffer efter ønske, men jeg finder det be
tænkeligt, om man administrerer på den måde, at
man ser bort fra dem.
8ZO: — Jeg gik over til narrow-band, og så var
den klaret, — men så en aften, da storebror luk
kede, og jeg gik over til AM, så var han der igen,
og han skulle høre det og det og det, og jeg skulle
blive stoppet o. s. v., men så sagde jeg også til
ham, at når det ikke var de danske udsendelser,
kunne han klage lige så tosset, han ville. Men så
er det, jeg gerne vil spørge: Kan P&T ikke gøre
noget mod de radiofabrikker, der sender den
slags på markedet? Sådan er det nemlig med alle
barytoner, og dem, der bor ude ved Vognmands
marken, har akkurat det samme, men det ordner
Philips, men amatørerne kan selv få lov at tage
besværet.
Ass. Lind: — Selvfølgelig er vi interesseret i at
få velkonstruerede modtagere på markedet, men
vi kan ikke gribe ind og forlange ændringer, det
må være EDRs opgave at forhandle sig til en ord
ning med fabrikanterne.
OZ-??: — Jeg bor mindre end 100 m fra en sta
tion, der tilhører SEAS og arbejder på VHF, og
hver gang jeg starter på 20 eller 80 meter, så fal
der alle deres relæer, og telefonerne kimer. Jeg
har ikke fået nogen officiel klage, for det er
OZ-NN, der passer stationen og ringer direkte til
mig. Men derfor er det alligevel kedeligt, man
ikke kan gå i gang — er der noget at gøre?
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VHF

AMATØREN
70 cm.
Oktober måned har ikke her i landet bragt nogen
nyhed. Så vidt vides har der end ikke været forsøgt
nogen QSO på dette bånd. Interessen for 70 cm er
stor blandt VHF-amatørerne — men lidt flere ar
tikler om teknikken på det bånd vil nok være øn
skelig. Har man en 2 meter sender, skulle det vel
ikke tage mange timer at få den til at give lidt ud
på 70 cm! Modtagerens teknik er heller ikke noget,
der vil tage energien fra en mand — hvis han da har
nogen! Alle I, der har sagt, at I vil komme på 70 cm
— gør nu noget ved det. 4U, 7EU, 8N, 8AZ, 8IB og
2IZ — lad os høre jer inden jul!
2 meter.
Oktober var for 2 meter båndet en måned, der i be
gyndelsen gav de h e l t store conditioner — og i slut
ningen de elendigste forhold, vi har haft længe! Den
11.—12. oktober havde en stor del af de aktive 2 me
ter folk kontakter med bl. a. England, G5YV på øen
Wright blev worked både fra København og Jylland
— ON4BC og talrige PA & DL stationer blev worked
— og OZ5AA i Aarhus havde CW-QSO med EI2W —
mon ikke det er europæisk rekord? Medens man i
de forløbne 9 måneder af 1953 har kunnet worked
Aarhus fra København hver dag, gav de sidste dage
af oktober så elendige resultater, at kodeudvekslingen i langtidstesten ofte måtte foregå med CW. —
Kontakt kunne dog altid opnås.
Den sidste bemærkning er værd at lægge mærke
til for en 80 meter amatør, der holder sig indenfor
lovens rammer og benytter 50 watt. Måske skal man
til undskyldning for 80 meter amatøren, der ikke kan
få kontakt til enhver tid på denne afstand, tilføje,
at vi på 2 meter ofte benytter effekter op til 50 kw!
6I: — Hvis der på en eller anden måde er en
harmonisk eller et blandingsprodukt, der når
frem til modtageren, er der nok ingen anden ud
vej end at bygge senderen om. Men i bekendtgø
relsen om VHF-stationer i den mobile landtjene
ste står der udtrykkeligt, at modtagerne må kun
kunne modtage den tildelte frekvens. Hvis du kan
bevise, at modtageren på SEAS også er følsom
for andre frekvenser, er du i din gode ret til at
forlange, at den bliver bragt i stand, men her
gælder det igen, at P&T administrerer bekendt
gørelsen efter eget skøn.
9R: Man må regne med, at en stor del forstyr
relser bliver opsamlet af modtagernes indvendige
ledningsføring. F. eks. kan der være lange højt
talerledninger, som står i forbindelse med en
modkobling på et LF-rør, der ikke er afblokket
på katoden.
Når man skal prøve, hvad der hjælper på sådan
en spille, kan man tage en Hartley på 20 meter og
føde den med 500 volt rå vekselstrøm, derefter
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(Såvel modtagerantenne som senderantenne giver
15 db — d. v. s. 30 db eller 1000 x effektforstærk
ning).
S. S. A. U. K. V. testen blev (iflg. sparsomme med
delelser fra Sverige) vundet af OZ9R med SM7BE
på andenpladsen. Næstbedste dansker blev OZ7FB
(nr. 5 i testen).
Aktivitetstesten, der udløber, medens disse linier
skrives, fik et mærkeligt forløb. I begyndelsen af
måneden var mange aktive — senere (da nogle f å
havde opnået et stort QSO-antal) faldt en del fra,
og i slutningen af måneden blev testen næsten et
two-man show med 7FB og 8JB som aktører. Hvem
der bliver nr. 1 vides ikke, men 7FB opgiver i dag
(den 2. novbr.), at han har haft 465 QSO’er i denne
test!!
SM7AED hører til de amatører, der sætter en
ære i at sende log ind — og af hans log fremgår
det, at han alle 31 dage i testen har haft QSO med
OZ8IB i Aarhus — det er en strækning på over 200
km — og beviser, at man faktisk altid kan få for
bindelse, når ellers materiellet er i orden. Forøvrigt
forlader 7AED SM7-land og rejser til SM5. Vi, der
kender Arne, takker ham for hans tid hernede i
Skåne og er kede af, at han forlader os, for vi får
nok ikke mange kontakter med Atvidaberg. Arne
har bedt mig sende en hilsen til 2 meter klubbens
medlemmer.
2 meter klubben.
Mødet den 18. nov. er flyttet til lørdag den 21.
nov. Vi drager i samlet flok fra Havnegade til
Malmo — hvor 2 meter amatører fra hele Syd
sverige venter os til et fælles møde. Også jer, der
bor i Jylland, maa se at lave en tur til København,
så I kan komme med. Tidspunkt m. m. opgives af
OZ9R, Gentofte 2700, eller OZ5AB, Nora 5655.
På gensyn. OZ9R.
tilkobler man en kunstantenne (det er en tråd på
fire-fem meter), og den vikler man omkring net
ledning, højttalerledning, antenne, jord og pick
up-ledning. Hvis modtageren spiller klart og fint
under den behandling, så vil den også gøre det
hos lytteren. (Bifald i forsamlingen).
6I: — Jeg vil gerne rette det spørgsmål til P&T,
om det store antal klager over begyndere med
telefoni på 80 meter er fremkommet, fordi ved
kommende kører med dårligt materiel, eller om
det er et rent statistisk forhold, der beror på be
gynderens store aktivitet og naboernes udæmpede modtagere.
Telegrafering. Børge Nielsen: — Vi har det ind
tryk, at klagerne skyldes stor aktivitet og udæmpede modtagere, og at begynderne ikke kører
med dårlige sendere.
(Referat efter hukommelsen, med forbehold for
mindre fejl. OZ6I.)

Læserne skriver:

Bemærkninger fra en bornholmer:
Vi provinsianere, som i høj grad knyttes til
EDR gennem „OZ“, glæder os, hver gang bladet skal
komme. Undertiden bliver vi lidt skuffede, men ofte
inspireret af et eller andet, som skal prøves. Nu er
det sådan, at man også kan blive lidt irriteret over
dette eller hint. f. eks. reglerne for den sidste 2 m
test. Ville det ikke have være naturlig og mere ret
færdigt, om man havde lavet en opstilling af de
forskellige amatørers placering efter de to forskel
lige regler, der har været på tale. Det fremgår jo
tydeligt, at man føler sig på gyngende grund i den
ne sag, hvilket egentlig ikke skulle være nødven
digt. Testudvalgets fastsættelse af reglerne burde
absolut ikke kunne ændres.
Endvidere har en bestemmelse om, at antallet af
km skal ganges med antallet af QSO, forekommet
mig ganske absurd. Den kan da kun have til formål
at favorisere de større byer, hvor der findes en del
2 m amatører. Man kunne jo tænke sig, at der som
eks. bor 5 amatører i samme karré, og hvis disse
får anerkendt hinandens QSO’er, kunne resultatet
efter min mening blive helt misvisende. Det har da
ikke noget med den egentlige tanke at gøre. Ville
man endelig fastholde denne regel, sig så, at for
bindelser indenfor f. eks. 50 km ikke tæller i det
hele taget.
Og så OZ-CCA. Hvis vor QTH-liste i lighed med
svenskernes viste i hvilket amt de pågældende ama
tører bor, da tror jeg, at interessen både for QTH
listen og for testen som helhed ville vokse betyde
ligt. Gad vidst, om det ikke ville være tiltrængt.
Altså, lad os få kendingsbogstavet for politikredsen
anført ved siden af call i listen næste gang.
Så til slut en bemærkning til det punkt på gene
ralforsamlingen, der drejede sig om de nye licens
bestemmelser. På generalforsamlingen faldt en be
mærkning om, at de amatører, der skulle have ret
til at køre med større effekt, skulle aflægge en morseprøve med hastighed 100 bogst./min. Jeg håber,
at denne bemærkning kun er fremkommet ved ube
tænksomhed. Tænk, om en mand med denne prøve,
men uden erfaring i brugen af en moduleret sen
der, fik lov at boltre sig, hvilken ballade kunne
han ikke lave. Nej, hvis der endelig skal stilles yder
ligere krav, må der forlanges en teknisk prøve.
Selvom en mand med denne prøve kan lave BCI, så
ved han ialtfald lidt om, hvad han skal stille op.
OZ4IM.

*

Da det af OZ september fremgår, at 1CH og 4LM
på generalforsamlingen henholdsvis efterlyste for
slag om 80 m amatørernes arbejde kun med cw det
første år, og foreslog en 100 tegns prøve for udvidet
licens, ligger det mig stærkt på sinde, at medlem
merne får kendskab til en anden indstilling, således
som den blev udtalt på generalforsamlingen:
„I P&T har man den opfattelse, at det store
antal klager over begyndere med telefoni på 80
meter ikke skyldes dårlige sendere, men er et rent
statistisk fænomen, der beror på begynderens store
aktivitet og naboernes udæmpede modtagere. De
fremsatte forslag (lCHs og 4LMs) har ingen saglig
begrundelse, og jeg vil stemple dem som politik.“
Det har været mig en overraskelse, at det først
fremsatte forslag henter sin støtte fra de kredse, der
var vor tekniske elite, og i ordets bedste forstand

eksperimenterende radioamatører. Hvordan vil I
(9R, 7DR og 7EU) forklare, at det er nødvendigt
med QRO for at blive én dygtigere amatør? Jeg
indrømmer, at en stor sender er en herlig hånd
værksmæssig opgave, men hvis nogen har lyst, kan
han bygge senderen som et „Anlæg, der tjener til
at frembringe elektriske højfrekvensstrømme" i
henhold til lov nr. 279 af 15/5 1946. Hvis den udvide
de tekniske prøve skal være saa let, at enhver, der
gider, kan gå hen og bestå den, er jeg bange for,
at I rækker hånd til den sørgeligste gruppe af
licenshavende, — dem, der ikke ved, hvad der er
inden i deres egen sender, — dem, der ikke er med
til at højne vor tekniske standard, men kun har
licensen for at nå så mange QSO, QSL, lande, zoner,
distrikter og diplomer som muligt.
73 OZ6I.
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Licensbestemmelserne.
Jeg opfordrer hermed OZ7F til at støve sin sender
fra 1949 af og gå i luften på nogle af amatørbåndene
— lad mig foreslå 80, 40 og 20 m båndene med såvel
CW som fone. Han vil da få bedre forudsætninger
for at forstå den kurs, som er blevet fulgt af de
mennesker, han kalder „emsige dukse“, „ulogiske",
„kastetilhængere" og tilhørende „en egoistisk
klike".
Han vil måske endda få QSO med enkelte af
disse skrækkelige mennesker og så tror jeg, at han
vil opdage, at de i virkeligheden er ganske hjælp
somme og venlige og næsten idealistiske i deres
bestræbelser for at være medvirkende til en høj
nelse af den tekniske standard for amatørstationerne.
Hvor findes forøvrigt beviset for, at man ved at
tale flertallets sag gør det klogeste på langt sigt?
De fleste agiterede i sin tid mod tvungen vaccina
tion, men en minoritet, som vidste, hvad det gjaldt,
fik den gennemført. Dette er blot eet af historiens
talrige eksempler.
Under 7F’s lange indlæg stod med store bogstaver:
UDVID DIN HORISONT! — Var det et tilfælde, at
redaktøren havde placeret annoncen for afdelinger
nes tekniske kursus netop dér?
OZ7T
Kære 7T!
Nej, det var det ikke! Læs de tre sidste linier
side 191. — Jeg havde først tænkt på en længere
indsigelse mod 7F, men blev tilsidst stående ved de
nævnte tre ord!----------------- Så er der altsaa een, der
har forstået meningen. — Tak for det, 7T.
5AC.

*
2 m field-day.
Jvnfr. resultatlisten i okt. „OZ“ over deltagerne
i 2-meter field dag 15.—16. aug. bemærker jeg, at
resultaterne er bedømt efter andre forudsætninger
end de betingelser, der oprindelig var opgivet, da
testen blev afholdt.
Det var en absolut retfærdig ordning, at point
tallene skulle udregnes efter point/km som vedtaget
af hovedbestyrelsen, og jeg kan derfor ikke med
nogen rimelig grund se, at der er basis for at be
dømme de opnåede resultater under andre forud
sætninger.
Denne nye pointsbedømmelse, hvor indgår en
yderligere faktor, nemlig antallet af QSO’er, er den
afholdte test ganske uvedkommende uanset ind
kommende protester efter testens afholdelse.
Det er indlysende, at det altid vil være lettere
at opnå UHF forbindelser i tætbyggede områder
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(f. eks. København) og det således vil blive et dår
ligt handicap for amatører på mere ensomt belig
gende steder (UHF-mæssigt set), således, at disse
vil tabe interessen for deltagelse i tests under disse
forudsætninger, hvor QSO antallet indgår i slut
resultatet. En deltager, der vil sætte alt ind på at
vinde, kan således lettere få nærboende amatorer
til at hjælpe sig med en „lille" QSO.
Må jeg i samme anledning udtrykke min forun
dring over, at OZ9R på grund af sin protest får en
bedre placering, end der ellers kunne tilkomme
ham under pågældende test. Ligeledes indser jeg
ikke, at det vedkommer EDR, at en udenlandsk ama
tør kan få indflydelse på de i EDR’s hovedbestyrelse
vedtagne beslutninger.
Undskyld, 9R, men jeg synes nu, at du skulle have
dette lille hak, selvom jeg ikke selv var deltager i
testen!
Med vy 73 etc.
OZ7 Gamle Lars.

*

Licensbestemmelser og logik.
For at imødegå de mange suk fra uinteresserede
over det stedfindende spaltemisbrug i „OZ“, kan
jeg forsikre at dette er mit sidste indlæg i diskus
sionen med OZ7F om bilkørsels større eller mindre
lighed med amatørradio.
7F’s sidste indlæg forekommer mig at være et
særdeles smukt eksempel på redaktionel inerti eller
redaktionel diarrhoe — om man vil. Det er en kendt
ting fra pressen, at en redaktør næsten altid får det
sidste ord, uanset om hans først tagne standpunkt
er blevet sagligt modbevist. Sygdommen vedvarer
åbenbart adskillige år efter fratrædelsen, at dømme
efter det aktuelle eksempel. Jeg ville gerne overfor
7F offentligt bekræfte, at han på logikkens område
absolut står som en ener. 7F’s ikke særligt elegante
forsøg på at forsvare den kendsgerning, at han
komisk nok valgte den dårligst tænkelige analogi,
ved at komme frem med bilkørsel som sammenlig
ning, formår ikke at overbevise andre end ham selv
om hans (underforståede) store evner på logikkens
område. For at det ikke skal lykkes ham at føre
en eneste af „OZ“s læsere bag lyset, vil vi lige
repetere følgende:
(1) 7F: Tænk om man fandt på at inddele bilister
ne efter kvalitet!
(2) Tydning: Bilisternes førercertifikater deles
ikke efter vognens kilo-antal. (Hvis der overhove
det skal lægges nogen aktuel mening i ( 1) må det
være ( 2).
(3) Kendsgerning: Bilisternes kørekort deles efter
vognens kiloantal. Grænse: 2500 kg.
(4) Debatteret forslag: Amatørernes certifikater
deles efter watt-antal. Grænse: 50 W fone, — 100 W
cw.
7F: (3) og (4) har ingen lighed.
Vi: Hm!
7F: (.2) er en tilsnigelse.
Vi andre: Træt os ikke med dine søndagsbilister.
Helligdag eller hverdag, hobby eller ikke-hobby, er
sagens kerne uvedkommende. Hverken amatør- eller
kommercielle sendere betjenes (radioteknisk) af
ukontrolleret (ueksamineret) personale. Begge ka
tegorier er henvist til ganske bestemte frekvens
områder, og er — ukyndigt betjent — livsfarlige
(for f. eks. lufttrafik).
Nåh — men lad os beholde vort gode humør! Vi
er jo alle i samme båd. Hvad mener 7F om folgende
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lille kæde: Alle gifte er bitre —, arsenik er ikke
bittert kan heraf sluttes, at arsenik ikke er en
gift? 7F: Nej. Vi: Ja!------------Eller med en aktuel om
skrivning: En forening er en sammenslutning af
enige —, i EDR kan man snart aldrig blive enige
om noget —, EDR er snart ikke mere nogen for
ening —. Eller til sidst: Der er grænser for, hvor
højtideligt man skal tage en hobby —, 7F’s søndags
bilister er hobbyrister —, når 7F kører om sønda
gen, tager han ikke færdselsreglerne højtideligt —.
(Straffes efter gældende lov med fængsel i indtil
6 mdr.).
Kære 7F: Hvis du efter udstået straf agter at ud
sende en lærebog i logik for søndagsbilister, be
tænk da medlem nr. 3806 med et frieksemplar.
73 es QRO
OZ4KX.

☆

Af OZ i de seneste måneder har alle vi, der ikke
fik lejlighed til at overvære „slagets" endelige ud
fald, forstået, at noget var i gære, men at det også
fik en såre brat udgang!
Af bestyrelsens udtalelser syntes det at fremgå,
at man var ked af udfaldet, og det er vel forståe
ligt, når man tager det arbejde i betragtning, der
nødvendigvis må være gået i forvejen. Nu kan de
„arme“ begynde forfra og vil snarest atter opdage,
at heller ikke de kan hekse!
Som altid vil det være næsten umuligt at forene
de mest forskelligt interesserede grupper i et fælles
synspunkt, rent bortset fra, at P & T (trods OM 7F’s
svære forbandelser) også er partner i sagen. For de
amatører, der var inde på at opnå tilladelsen til
højere effekt, blev der sagt stop, og de får så klare
sig med de moderate energier der er tilladt, eller
som det vel efterhånden turde være kendt, bare
skrue lidt højere op for hanen; er det en kapapel
ham, er der ingen, der let får øje på ham.
Den anden, om jeg så må sige lidt mere koncervative, fløj fik foreløbig sin vilje, de kan nu glæde
sig over, at „Smadrekassen *1 kan køre videre, de
slap for besværlige indgreb, der måske havde øde
lagt „knappernes smukke geometri" eller i visse
tilfælde for en udgift til den såkaldte „tekniker",
hvis assistance ville have været en nødvendighed.
Der er i de seneste år foregået en tydelig tendens
også i danske amatørkredse i den „kommercielle"
retning.
For disse licenshavere er det store spørgsmål, hvor
køber jeg billigst en god sender og modtager? An
tennen syntes endnu, bortset måske fra specielle for
mer, at være tilstrækkeligt enkelt et problem, som
man uden særlige anstrengende beregninger selv
kan klare. Den del af de amatører der stemte mod
bestyrelsens forslag, som burde placeres mellem de
„kommercielle", burde efter min mening ikke have
væsentlig eller måske slet ingen indflydelse på amatorstandens fremtid. De selv yder som egentlige
amatører så passiv en indsats, man overhovedet kan
tænke sig, rent bortset fra deres eventuelle travlhed
med trafik!
Selv har jeg truffet OZ stns i luften, der ud
over typebetegnelse og forventet output intet kendte
til sagernes egentlige sammenhæng.
Er det amatører?? I så fald er jeg nok blevet
gammeldags før tiden. Eller er der endnu mange,
der foretrækker den gammeldags mere besværlige
vej, så lad os stå sammen mod den nymodens ten
dens. men hvordan??
vy 73 OZ7JQ.

DX

JÆGEREN
ved OZ7B G.
Som det vil ses andetsteds i dette OZ er jeg blevet
et af ofrene for P&T's håndhævelse af Europas
tåbeligste licensbestemmelser, idet jeg er blevet
stoppet indtil 1. maj 1954 for at have anvendt højere
effekt end den tilladte. Af denne grund overtager
OZ2PA indtil da redaktionen af DX-jægeren, og al
DX-korrespondance bedes sendt til OZ2PA, Hans
Danielsen, Hvidovrevej 304, Kbhvn. Valby. OZ2PA
vil være velkendt både under dette kaldesignal og
under OX3MG i årene lige efter krigen. Jeg håber,
at I vil hjælpe ham og sende mindst tre gange så
meget stof ind som hidtil.
Redaktør OZ2PA har i og uden for CQ-testen
med cw fået:
3.5 Mc: 3A2BM. ZC4IP, FA9RZ, W3AXT, EA6AF,
EA9AP. 4X4BX SV1AY.
7
Mc: SVØWG -WE, ZS2HI, ZE3JP, 3A2BM.
ZL2MM. HZ1HZ, CN8BJ, EA6AF, VQ2GW, FQ8A1,
CT3AB, 4S7NG, PY7FN. LX1CN og TF8N.
14 Mc: EACAF, HZ1HZ, 3A2BM, CR6AI, KH6MG,
CE3AG, CR9AH, VP9BF, YV5AB, CT2BO, KP4JE
-CC, LU5ZG, EA9DD/Rio de Oro.
21 Mc: OQ5GU -CP. VK4JF -HR. KG6ADY, ZS2A,
VQ2AB -4RF, KP4KD, ZE3JP, SU1FX, VU2JP,
ET2US, AP2K, LU9EV OA4ED, VP9BG, HZ1HZ,
KV4AA.
OZ5LN har VR6AC 3503 kl. 0932 GMT ! ! ! ? ? ? Af
mere trolige ting er lavet PY4 076, PY1 086, YK1
021, ZS6 035, FQ8 079, 3V8 047, CN8 075, alt på
14 Mc.
OZ7SM har været på semesterferie og nåede
ZS8D 14150 og ZD4BM 14160, ZS5KS. VQ2DC,
ZS5NZ, ZS6CY, ZS4FP mellem 14100 og 14200. Des
uden KL7ADR 14225, W2ECQ/Aeronauticalmobile,
OX3GA, VQ5EK 14180, MD1BM 14250.
OZ3LF, ikke at forveksle med 3FL fra samme by,
på 14 Mc cw: Wl-2-3-4-5-6-7-8-9-0, ZS, VE. TA3MP,
OX3UD -3KS, VS1FR, VQ4RF, EA8BM, FB8SR,
KR6ME, CE3CD, CT2BO, FQ8AP, OD5AI, TF3AB.
Leif kører med 70 watts og 120 m long-wire.
OZ5KP deltog med stort held i fone delen af CQtesten og arbejdede bl. a. på 14 Mc: VQ4, TG, CO,
VO, OQ5, CR6, ET2, PY, plus sædv. W og Europa.
På 21 Mc: VQ4, CN8, CT, PY, SVØ, YI, ZS6, FF8,
TA, OQ5, VQ2, ET2, OQ0 + Europa. Alt med fone.
OZ7BG er altså nu QRT, men nåede at få EA9DD
/Rio de Oro 14017 for nr. 190. Desuden JA1AH 080,
JA1AL 083, FK8AC 016, CR7RF 025, KH6YL 014.
Alt på 14 Mc. Desuden på 21 Mc, fone: Wl-2-3-4-8,
TI2RC og 2EV 340, HK4FV 320, VU2EH 270.
Her og der:
SAO THOME & PRINCIPE IS.: CR5SP er i luften
herfra 14210 fone.
DIRECTION ISLAND, ZC2AB:
Denne station
kommer i gang i meget nær fremtid. Øen er under
særskilt administration, men regnes endnu ikke for
særskilt land til DXCC.
W4IA er nu KA2AW i Tokyo.
C3BF er stadig aktiv fra Formosa. QSL via
W1WAY.
EA9DD er EA4BH fra Rio de Oro. QSL kun di
rekte til EA4BH.
FF8AG er QRT og igen i F-land..
Det var alt. Stoffet til næste måned går altså til
OZ2PA.
73 og på genhør i 54. Erik — 7BG.

Trafic Departement beretter:

Diplomtjenesten.
OZ-CCA.
Pr. 27. oktobsr 1953 har SM5YG gennem fuldgyldig
QSL-bekræftelse opnået OZ-CCA kl. I — diplom
nr. 3 med 25 amter og ikke mindre end 84 points.
Det er med stor glæde, at Tr. D. hermed gratulerer
Tage med dette flotte resultat.
OZ2NU.
lettelse.
I diplomstillingen i sidste nr. af „OZ“ har der ind
sneget sig en ombytningsfejl, idet OZ5LN ikke har
opnået WBE 20 m fone, men derimod WAC,
Nye tildelinger og ansøgninger.
Diplomtjenesten er i øjeblikket i rivende udvik
ling, hvad nedenstående oversigt også giver tydeligt
udtryk for. Det er morsomt at se denne voksende
interesse, og det er fornøjeligt at have med et job
at gøre, hvor der virkelig er noget at tage fat på.
Stillingen ser i dag således ud:
10. OZ7PH modt.
W 5 JA-stn. nr. 111 som l.OZ.
11. OZ7PH
Argentina „101“ nr. 42 som 3.OZ.
12. OZ7KV
DUF I nr. 379.
13. OZ2PA
WAE III nr. 149 som 3,OZ.
14. OZ2PA
WASM.
16. OZ7PH
DUF I nr. 382.
17. OZ7PH
DUF II nr. 231.
19. OZ2NU
Aberdeen Coronation som l.OZ.
20. OZ7PH
WASM.
21. OZ7KV
forhøjelse på DXCC til 110.
22. OZ3Y
DUF II nr. 334.
23. OZ3Y
forhøjelse på DXCC til 139.
24. OZ7SN
forhøjelse på DXCC til 118.
25. OZ8SS
DXCC.
26. OZ5PA
WAE III nr. 173 som 4,OZ.
27. OZ7PH
DUF III nr. 161.
29. OZ5BW søger DXCC.
30. OZ2PA modt. „Four Band Award“ nr. 0.23
som l.OZ.
31. OZ2PA søger
DXCC.
32. OZ9WS
WAC.
33. OZ9WS
WBE.
34. OZ3FL
DXCC.
35. OZ4MB modt. WASM.
36. OZ2NU søger
PACC-Holland.
37. OZ2NU
PA-Provinces. Holland.
38. OZ7PH
DXCC.
39. OZ8NJ
WBE.
40. OZ7BG
DUF III.
41. OZ1BY
WASM.
42. OZ3FL
Argentina „101“ med forhøjelser
til 161.
DUF I.
43. OZ3FL
DUF
II.
44. OZ3FL
DUF III.
45. OZ3FL
WBE.
46. OZ5LN
Tr. D. gratulerer med det opnåede og ønsker held
OZ2NU.
og lykke med det ansøgte.
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Fra P&T har vi modtaget:
Overtrædelse af amatørbestemmelserne
Til underretning skal man herved meddele, at to
amatør-radiosendetilladelser er inddraget et halvt år
på grund af, at de pågældende indehavere af til
ladelserne benyttede højere sendeeffekt end den
tilladte.
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Den store tredobbelte rævejagt
København-afdelingen sendte i midten af forrige
måned en indbydelse til samtlige EDR-medlemmer
i kreds 1 og samtlige afdelinger over hele landet, til
deltagelse i en storstilet tredobbelt rævejagt, som
var arrangeret i samarbejde med „Automobil Sports
Klubben44. Med dette samarbejde gik en mangeårig
drøm i opfyldelse. Den sidste tids interesse for ræve
jagter har ikke været særlig god, og hvis en så
herlig sport helt skulle sygne hen, ville stor skade
være sket.
☆

Før starten, en kvinde ved rattet.
Her var så det helt rigtige. Lørdag den 31. okt.
løb arrangementet af stabelen. Alle rævejægere blev
afhentet på deres bopæl, og så gik turen til Borup
kro, hvorfra den samlede start skulle ske. Det var
et rigtigt liv, der udviklede sig på kroen inden star
ten, jægere, observatører og førere gik straks i gang
med at lægge planer og finde gode pejlesteder. Kl.
19,15 blev alle deltagere samlet til instruktion af
„ASK“s sekretær, J. D. Ramsing. 2KP, der selv var
jæger, sagde et par ord til jægerne og motorfolkene,
og så var man klar til starten, som skulle finde sted
kl. 19.30. Det varede ikke mange minutter, før alle
34 vogne var forsvundet.
Den første ræv var placeret i en vejgaffel ca. 2 km
vest for „Buske Molle' 4 med tvungen indkørsel fra
syd-vest. Og det gik selvfølgelig, som vi havde ven
tet. at en hel del jægere troede, at ræv 1 var på
møllen, og der berettes mange muntre episoder fra
de folk, der var posteret på mollen, de kunne fra
deres høje stade se over til posten og følge slagets
gang. 2. ræv var placeret i Ny Hastrup 5 km nordøst
for Haslev med indkørsel fra syd-syd-øst. Posten
var placeret ved en gård, og beboerne her. især de
unge. fulgte spændt det store sceneri, særlig op
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mærksomhed samlede sig om vognen, hvor sender
stationen var installeret. Der var transportable sta
tioner på posterne, og på kroen, for at holde for
bindelsen ved lige. Desværre var forholdene ikke
så gode, så det var svært at opretholde forbindelse.
Ræveudsendelserne på 1825 kHz gik fint igennem,
og det var jo hovedsagen. Ræv nr. 3 var placeret
ved Mortenstrup ca. 13 km nord-nord-øst for Ring
sted. så det var en ordentlig køretur, man var ude
på; de fleste havde for at nedlægge de 3 ræve kørt
mellem 150—250 km, og så skal det bemærkes, at
det styrtregnede under det meste af jagten. Der var
gjort en hel del ud af arrangementet, for at alt skulle
klappe. På posterne var der foruden rævene, motor
kontroller, forsynet med kontrolure, således at kører
ne fik stemplet deres boner med klokkeslet og løbenr. efterhånden, som de ankom til rævene. Nu er
det naturligvis sådan, ved et så storstilet arrange
ment, at der altid er et og andet, der glipper, nogle
brænder sammen med deres modtager, nogle punk
terer og andre finder ikke rævene, men det må siges,
at alle tog det som rigtige mandfolk.
De, som var blevet tilbage på kroen, kunne følge
slagets gang på nogle store opslagstavler, efterhån
den som resultater indløb fra de forskellige poster.
Efter jagten samledes alle i den store sal, hvor der
var dækket fælles kaffebord til ca. 150 deltagere, og
her blev der diskuteret livligt mellem jægere, kørere
og observatører om jagtens forløb. Nu var denne
form for autoløb jo noget helt nyt for motorfolkene,
men de havde moret sig dejligt, og undrede sig over.
at jægerne med så stor præcision havde kunnet føre
dem til målet. Arrangementskomitéens leder. J. D.
Ramsing, holdt en lille tale til forsamlingen og ud
trykte sin tilfredshed med resultatet og håbede, at vi
☆

Samling til instruktion , udsnit af salen.

De tre bedste hold: 1SA, 7EU, 2KP.
igen inden længe kunne mødes til en ny stor ræve
jagt. Afd.-formanden OZ2KP rettede en tak til
„ASK“ for den store velvillighed de havde udvist
over for os, og udtrykte sit håb om, at man fra
motorklubben havde været tilfreds med jagten, til
slut udtalte formanden ligeledes sit ønske om, at vi
igen snart kunne samles om en stor rævejagt.
Derefter gik man over til præmieuddelingen, der
bestod af fine sølvting; der var til de 3 bedste hold
sølvtøj plus plader til såvel jæger, fører samt obser
vatør — samt plader til den bedste fjerdedel.
Resultatet blev følgende:
Jæger Observatør
Kører
Points
1. OZ1SA
Engholm
S. Knudsen
550
2. OZ7EU
H. Hansen E. Rasmussen
550
3. OZ2KP
B. Nielsen
Bach Paulsen
520
Derefter fulgte følgende, som fik plader:
OZ3OL, OZ3E, OZ2AX, OZ6I, OZ7G. Der deltog
34 hold.
Der var 2 hold fra Gøteborg, 1 fra Jylland.
Efter præmieuddelingen og kaffebordet kunne man
så bryde op. Klokken var efterhånden blevet 2, og en
begivenhedsrig aften og nat var blevet lagt bag.
Jeg vil gerne på afd.-bestyrelsens vegne rette en
tak til alle, som trofast sluttede op om arrangemen
tet. På gensyn.
Vy 73 OZ9AD.

FRA AFDELINGERNE
Københavns-afdelingen.
Afdelingen holder normalt møde to gange om må
neden. Foreningslokalerne er i „Foreningen af 1860“,
Nørrevoldgade 90, lille sal, over gården. QSL-centralen er åben fra kl. 19,30—20,00. Kl. 20,00 begynder
møderne. Alle oplysninger om foreningens virksom
hed fås på mødeaftenerne hos formanden eller den
øvrige bestyrelse.
Formand: OZ2KP. Hvidovre 667. — Sekretær:
OZ9AD, Nora 9583. — Kasserer: OZ8Y, Bella 7480.

Programmet:
Mandag den 16. nov. filmaften. Tag XYL med.
Mandag den 30. nov. OZ7G. Antenner m. m.
Mandag den 14. dec. ræveaften. Super contra retmodtager.
Da 7DR havde meldt afbud til sit foredrag den 19.
okt., fik vi i stedet engageret ing. Kilde, der talte
om radar m. m. Det var et meget interessant fore
drag. Det bemærkes, at 7G’s foredrag er blevet ud
sat fra den 16. nov. til den 30. nov. på grund af rejse.
Vi glæder os til at høre 7G’s foredrag, og vi kan
anbefale alle amatører, især de nye, til at møde op
på denne aften. Den 5. okt. afholdt afd. sin ordinære
generalforsamling. Formanden OZ2KP aflagde en
meget udførlig beretning og talte bl. a. om de arran
gementer, som havde været på Buske Mølle, skovtur,
sommerlejr og den store sjællandske rævejagt. Møl
len havde været godt besøgt i sommer, formanden
udtalte håbet om at se endnu flere på Møllen til
næste sommer. Ingen tog ordet til beretningen, som
godkendtes. Regnskabet blev ligeledes enstemmigt
godkendt. Der var ingen indkomne forslag, og man
gik over til valg af formand, der blev foreslået gen
valg, og 2KP modtog valget. Den øvrige del af be
styrelsen blev ligeledes genvalgt. Da 7R ikke ønske
de at fortsætte, skulle der vælges et nyt medlem til
bestyrelsen. 2LF, 4AO somt 2WX blev foreslået,
2LF blev valgt. Til revisor valgtes 2WX.
Til byggefondens bestyrelse nyvalgtes OZ8I. På et
senere bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret
sig som følgende:
Formand: OZ2KP. Næstformand: OZ5RO. Kasse
rer: OZ8Y. Sekretær og korrespondent: OZ9AD.
Bibliotekar: OZ2LF.
NB. Da afd. påtænker at arrangere nogle „Rævejagtsøvelser“ i den kommende vinter, for at alle de
nye amatører kan få lejlighed til at få noget træning
i radiopejling, vil vi gerne i denne forbindelse op
fordre alle, gamle og nye amatører, om at tilsende
afd. sekretariat et brevkort med navn og adresse
samt medl.-nr., evt. kaldesignal. Det kan være svært
altid at nå at få stoffet med i OZ, når det drejer
sig om rævejagter, så afd. vil derfor gerne have et
kartotek over alle rævejagtsinteresserede, så man
hurtigt kan komme i forbindelse med disse.
Vy 73 OZ9AD.
Amager:

Formand OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Tele
fon Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver
torsdag kl. 19,30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17,
København S.
Torsdag den 8. oktober afholdt vi en kammerat
lig sammenkomst med fælles kaffebord og senere
varme pølser; det var en dejlig aften, hvor vi rigtig
blev rystet sammen, vi havde underholdning af for
skellig art. Tak til OZ2XU, fordi du altid sørger for
at gøre det saa hyggeligt for os.
Morsetræningen er nu i fuld gang, og vi træner
hver torsdag kl. 18,30, og jeg kan i denne forbindelse
nævne, at vi har fået et skriveapparat, så vi har
alle muligheder til at friske vor CW op.
Manedsprogram:

Den 19. nov.: Filmsaften ved OZ5FA. Tag XYL og
YL med.
„ 26. „ Klubaften.
„ 3. dec.: Foredrag v. OZ7EU, oscillator og VFO
„ 10. „ Klubaften.
„ 17. „ Nu er det
jul igen, og juletræet er
tændt.
Vy 73. P. b. v.: Sekretæren, OZDR933.
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Aarhus.
Form. OZ9BR, tlf. 27655. Sekr. OZ4EV, tlf. 41316.
Lokale: Paradisgade 12, sidebygningen.
Siden sidst:
Vort først medlemsmode i vinter var godt besøgt,
og både rævejægere og alle vi, der blev interesseret
heri, havde et godt udbytte af OZ5US’s foredrag om
rævemodtagere og -modtagning.
Morse- og teknisk kurser er nu i fuldt sving un
der ledelse af OZ2UP og OZ4EV.
Program, november: På medlemsmødet, der af
holdes onsdag den 2. december, vil OZ3KM holde
foredrag om fjernsyn, og der bliver demonstration
af en modtager; desværre måtte dette arrangement
udskydes til nu grundet ændrede arbejdsforhold for
OZ3KM. Vel mødt til en interessant aften!!
Vy 73, bestyrelsen.
Horsens.
Afdelingsforni.: OZ8AH. Aage Hansen, Fugholm 9.
Sekretær: OZ2BF, Henning Hansen, Kaptajn Andersensgade 7.
Afd.-lokale: Belysningsvæsenets kontor, Gasvej 21.
Afd.-adr.: OZ2BF, Henning Hansen, Kaptajn Andersensgade 7.
Kammeratskabsaften hver torsdag kl. 19,30.

Morse- og teknisk kursus er nu i fuld gang hver
tirsdag eften kl. 19,00—23,00, der er fin tilslutning
til begge kursus.
I oktober var der 5 kammeratskabsaftener, der
i korte træk så således ud: Den første aften havde
vi en sludreaften om tekniske problemer, der blev
denne aften solgt en del fin-fin amatørgrej. — Den
anden aften holdt 8AH foredrag om teknisk stof
1 OZ. Tredie aften havde vi besøg af sergent
Tommy Gask fra RAF: han fortalte om sine ople
velser under krigen, det var ikke om nedskydning
af flyvere eller bombning, men om alle de oplevel
ser, han kom ud for i de mange lande, han var sta
tioneret i, bl. a. om et besøg hos en negerkonge.
— Fjerde aften havde vi spørgeaften ved ingeniør
Frantz Nielson. Der var denne aften ikke mange
spørgsmål, så Frantz Nielson fortalte om målein
strumenter og forklarede, at det ikke var ligemeget,
hvordan man målte. Frantz Nielson forklarede, at
man i samme punkt med samme målepinde kan få
2 forskellige målinger; vi rystede på hovedet, men
blev ved hjælp af Ohms lov overbevist. Det var en
fin aften, men en stor skam, at ikke ret mange
var mødt. Den femte og sidste torsdag i oktober
var familieaften med foredrag og film. Direktør
Bjørn Riihne, H. O. K. I., fortalte om en studie- og
indkøbsrejse til Nordafrika. Det var et meget in
teressant foredrag. Rejsen hjem til Danmark for
tæller direktør Ruhne om i sit næste foredrag en
gang i vinterens løb. Til dette foredrag skulle vi
gerne se mange flere medlemmer.
Program for november:
Hver tirsdag kl. 19,00 morse- og teknisk kursus.
Torsdag den 5. novbr. kl. 19,30 præcis. Besøg paa
bryghuset, indgang Allégade. Tag xyl og yl med.
Torsdag den 12. novbr.: Teknisk foredrag.
Torsdag den 19. novbr.: Familieaften. Vi besøger
Horsens Ungdoms-Musikklub og overværer general
proven på vinterens revy. Efter forestillingen kaffe
bord.
Torsdag den 26. november: OZ3FM fortæller om
sin rejse til Tyskland, Schweiz og Holland, hvor han
bl. a. besøgte en del kortbølgekammerater.
Du støtter din afdeling og dig selv ved at møde
op til de planlagte foredrag m. m. og er derved også
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med til at styrke kammeratskabet og sammenholdet
i afdelingen.
Vort motto er: Vi modes i din og min afdeling.
Udenbys kammerater er altid velkomne i afdelin
gen.
Vy 73. OZ2BF, sekretær.
Kolding-. Afdelingen afholdt sin ordinære general
forsamling den 29. f. m. på centralbiblioteket. Der
var incl. bestyrelsen mødt 7 medlemmer! Forman
den aflagde beretning og kassereren oplæste regn
skabet. Alle valg var genvalg.
Man drøftede vinterens arbejde og det blev ved
taget så vidt muligt at få lidt liv i arbejdet. En
forudsætning herfor er, at medlemmerne viser
interesse for sagen og vi hører gerne fra jer, hvilke
ønsker I har.
Næste møde den 24. d. m. kl. 19,30 paa biblio
teket værelse nr. 5— 6. Emne: „Vi snakker måle
grej . . . . “ .
OZ1AQ.
Køge. Ekstraordinær generalforsamling afholdes
tirsdag den 24. nov. kl. 20,00 hos OZ8OJ, Kirkestræ
de 45, Køge. Efter generalforsamlingen holdes møde,
hvor den ugentlige mødeaften aftales, samt forslag
fra medlemmerne vedr. emner for vinterens arbej
de. Besyrelsen håber der møder flere medlemmer
end de licenserede sendeamatører.
P. b. v. Vy de OZ8OJ.
Middelfart. Den 7. oktober afholdt afdelingen or
dinær generalforsamling. Der blev aflagt beretning
og kassereren forelagde regnskabet, som godkend
tes. — På dagsordenen var valg af bestyrelse,
valgt blev følgende: OZ3ER (formand) samt OZ1HR,
OZ5TW, OZ 8HHog OZ4AN.
Onsdag den 28. oktober var der sludre-aften hos
OZ1CA; det blev en hyggelig og vellykket aften.
Næste mødeaften onsdag den 25. november hos
OZ5CW. Vel mødt.
Vy 73 OZ4AN.
Odense. Torsdag den 15. oktober indviede vi vort
nye afdelingslokale, Allégade 47, hvor 40 medlem
mer var mødt op.
Formanden, OZ3XA, bød velkommen og rede
gjorde for den kommende vinters arbejde; man
drøftede en eventuel udvidelse, idet vi kan få ad
gang til en rummelig kælder.
Vi havde en hyggelig kammeratskabsaften med
varme pølser og diverse. Vi er igang med tekniskog morsekursus med god tilslutning på begge hold.
Månedsmødet i oktober, hvor OZ6L skulle tale
over emnet F. M., måtte aflyses på grund af fore
dragsholderens sygdom. Foredraget vil derfor blive
holdt ved næste månedsmøde. På gensyn i Allé
gade 47.
OZ8JR.
Randers: Fast mødeaften første onsdag i hver ma
ned på restaurant „Kilden". — Formand: 5WJ,
Wolf-Jurgensen, Sjællandsparken 44.
Siden sommerferien har afdelingen haft flere ar
rangementer, af hvilke nogle enkelte skal omtales.
Lørdag den 30. aug. afholdt vi en meget vellykket
udflugt med børn, XYL's og madkurve til Sabio
kro. Der er afholdt rævejagter 2 8, 22 8, 12/9 og
1 11. Den 1/7 sluttede fristen for indlevering af
QSL's til afdelingens junior CW-konkurrence, som
har været løbende fra 1/7 —52 til 14 —53. Der
meldte sig kun een kandidat med tilstrækkeligt an
tal points. Det var 4SK, som på afdelingsmødet i
oktober fik overrakt et meget smukt udført diplom

samt et gavekort på 35 kr. Det er bestyrelsens hen
sigt at udskrive endnu en konkurrence, hvori alle
medlemmer kan deltage, for på den måde at
fremme interessen for CW.
Formanden, 5WJ, afholder for tiden teknisk kur
sus med kandidater til den tekniske prøve i foråiet.
Det skal endeiig nævnes, at afdelingen har nogle
meget energiske medlemmer indenfor 2-meter ar
bejdet. 2BT og 2IW deltog med pænt resultat i
EDR's VHF-dag 15. og 16. aug., og har ligeledes un
der langtidstesten i oktober været at træffe på
båndet hver aften. Da interessen for 2-meter stadig
er stigende, har bestyrelsen vedtaget foreløbig at
stille 150 kr. til rådighed til bygning af konverter
og ensretter m. v., således at foreningsstationen kan
blive komplet. i
Vy 73. 4SK.
Silkeborg-. Afdelingen afholdt generalforsamling
lørdag den 24. oktober. Regnskab og beretning god
kendtes. Formanden OZ6KW genvalgtes. Som kas
serer valgtes Arild Petersen og som sekretær
OZ7KR. Mødeprocent 75. — Afdelingen savner klub
lokale, men månedlige møder vil blive gennemført
ved at gå på omgang blandt medlemmerne. OZ7WA
har tilbudt at stille sit værksted til rådighed een
gang mdl. for afprøvning, måling m. m. Morsekursus tænkes påbegyndt, såfremt der melder sig et
tilstrækkeligt antal interesserede. Foreningens
adresse er Lyngbygade 7.
Vy 73 de Silkeborg afd., OZ7KR, sekr.
Sorø. Onsdag den 21. oktober afholdtes foredrags
aften, hvor 2KP fortalte om antenner. Vi havde for
nøjelsen at se amatører fra alle vore naboafdelin
ger, og der blev med stor interesse lyttet til det
udmærkede foredrag, som varede 1½ time; bagefter
var der en livlig diskussion, hvor man drøftede ting
af interesse for de enkelte. Aftenen sluttede med
kaffebord og alle (ca. 40) deltagere var enige om,
at vi havde haft en særdeles udbytterig aften.
Næste foredragsaften bliver onsdag den 18. novbr.
kl. 19, som sædvanlig på „Hotel Sorø“, hvor 61
kommer til stede og holder foredrag om BCI, og da
dette også er et aktuelt emne, håber vi igen at se
så mange amatører som muligt.
Vejle. Mandag den 5. oktober havde vi besøg af
OZ4JJ og OZ8AH fra Horsens; der blev gennem
gået rævemodtagere, og 4JJ fortalte om episoder
fra de mange rævejagter, han har deltaget i, — en
fornøjelig aften. Til vort morsekursus (hver tirsdag
aften kl. 7,30) er der nu 10 deltagere, og kursus
ledes af fhv. telegrafist Knud Larsen. Vi holder som
sædvanlig møde den første mandag i hver måned.
vy 73 OZ8HC, sekretær.
Vendsyssel. Afdelingen afholdt den 28. oktober
ordinær generalforsamling på Afholdshotellet i
Hjørring. Til dirigent valgtes 3MX. Formanden,
7KO, aflagde beretning om foreningens arbejde i
det forløbne år. Beretningen indledtes med et re
sumé af de tilstræbelser, der er udfoldet for et
snævrere samarbejde mellem de forskellige jydske
lokalafdelinger, ligesom spørgsmålet om jydske ho
vedbestyrelsesmedlemmer kontra øst-allierede ho
vedbestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Formanden
oplyste dernæst, at der i foråret afsluttedes et mor
sekursus, hvor 4 af afdelingens medlemmer bestod
den afsluttende prøve (2 a 40 og 2 a 60). Afdelin
gen havde sideløbende med morsekursus, i sam
arbejde med A. O. F., arrangeret et radioteknisk

kursus, hvorfra 2 af afdelingens medlemmer i for
året aflagde teknisk prøve, og yderligere 3 medlem
mer agter at aflægge prøven her til efteråret. Dette
kursus var, da det gik ind under aftenskolelovens
bestemmelser, meget billigt for deltagerne. For
manden bød de 2 nylicenserede amatører velkom
men i de aktives række, og udtalte samtidig, at
medlemstallet indenfor afdelingen desværre i det
forløbne år var faldet med ca. 30 pct., og at der
havde været røster fremme om at opløse lokalafde
lingen. Dette frarådede formanden imidlertid på det
kraftigste, og de tilstedeværende tilkendegav at
være enige med formanden heri. Formanden oplyste
endvidere, at der til medlemmernes rådighed fore
findes adskillige årgange af bladene „OZ“, „QTC“
og „Norsk Amatørradio", samt rørfortegnelsen „Vademecum". Foreningen råder desuden over en tone
generator og et sæt morseplader.
Under indkomne forslag vedtog generalforsam
lingen med overvældende flertal at nedsætte årskontingentet fra seks til tre kroner. Kassereren op
læste det rev. regnskab, der balancerede med en
kassebeholdning på kr. 15,49 og en „ f o r m u e " ban
ken på knap 100 kr. Regnskabet godkendtes. Da
7KO havde ladet forsamlingen forstå, at et genvalg
af formand ikke kunne finde sted, formåedes afde
lingens „grand old man) 3MX til (efter afstemning)
at overtage det ærefulde hverv at bære den røde
nål. 1PV genvalgtes som kasserer og 1SJ genvalgtes
(100 pct.!) som sekretær, 5AZ fortsæter sin arkivar
gerning og Hofmann, Fuglsig, indvalgtes som re
visor. Under eventuelt drøftedes allehånde spørgs
mål. Det besluttedes at afholde faste måleaftener hos
3MX med efterfølgende klubmøder andetsteds.
73 Søren Jespergaard.
Viborg. Medlemsmøde afholdes hos OZ3JE, Hald
Ege, torsdag den 19. nov. kl. 19,30.
Forslag til vinterens arbejde udbedes! 9AV.

NYE MEDLEMMER
6026 - S. Kristensen, Mosevej 52, Søborg.
6027 - King Ekberg Høstfeldt, Grønnevej 62, Virum.
6028 - Arne Eivind Maack, Terndrup.
6029 • Poul Gjerding, Moselund, Terndrup.
6030 - OZ8VH, H. Hessner, Sengeløse, Taastrup.
6031 - Ole Arild Christensen, GI. Vartovvej 8,
Hellerup.
6032 - Nils Ejstrup, Grønnemoseallé 45, Kbhvn. NV.
6033 - Svend Aage Larsen, Læsøgade 4-, Aalborg.
6034 - Poul Hørup, Frederiksgade 34, Aarhus.
6035 - Gordon Rasmussen, Ellevang 18, Vejle.
6036 - Hugo Jensen, Nyvej 3, Sorø.
6037 - Knud Erik B. Josephsen, c/o Nielsen,
Thorsvej 31, Aabyhøj.
6038 - Arne Johannesson, Firkløvervej 24, Kbh.3 NV.
6039 - Fru Clara Fordsmand, Halfdansgade 55 th.,
Kbhvn. S.
6040 - Georg E. Sørensen, Svendelodden 61 tv.,
Kbhvn. NV.
6041 - Carl-Peter Bech Hansen, Bagsværd Hoved
gade 62 B, Bagsværd.
6042 - David Carstensen, 791/53 mathskolen R. I.,
Flyvestation Værløse.
6043 - Erik Rytter, 778/53, T. II, Flyvestation
Værløse.
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6044 - Egon Andersen, c/o F. Andersen, Flauenskjold.
6045 - Orla Larsen, Strandskolevej 2, Brøndby
Strand.
6046 - Karsten Simonsen. Jydeholmen 35 C, Vanlpse.
6047 - Stefan Rune Helbak, Pantheonsgade 20, st.,
Odense.
6048 - Andreas Rasmussen, Klakksvig, Færøerne.
6049 - Ole Bondesen, Agerbæk st.
6050 - Jørgen Gad, Dannevang 2, Haderslev.
6051 - Edm. Højklint, Odinsvej 39, Helsingør.
6052 - Erich Hansen, ,,MAJ“, Dybbølcmark pr.
Sønderborg.
6,>53 - Ralf Hammcrshøy, H. C. Ørstedsvej 34, 1. tv.,
Kbhvn. V.
6054 - Hans Georg Jørgensen, Skovvej 4, Nykøbing
Mors.
6055 - John Gunnar Gilder, Normasvej 9, Kbhvn.
Valby.

4834 - OZ3TH, H. Th. Andersen, Engholmsvej 1,
Karup J., ex Hørsholm.
5147 - Jørgen Bornæs, Godthaabsvej 64 D, 3.,
Kbhvn. F., ex Aalborg.
5230 - OZ9KA, Knud Albretsen, Ringgade 193,
Sønderborg, lokal.
5275 - Egon Giversen, c/o vgmd. P. Jensen, Ølby
Struer ex Møldrup.
5278 - Detlef Jensen, Hannerup Brovej 10,
Fredericia, lokal.
5345 - Ch. Lund Jacobsen, Rimmenminde, Horne,
Jyll., ex Sindal.
5348 - OZ3CO, Georg Jensen, Bellahøjvej 16, 2.,
Brønshøj, lokal.
5362 - OZ8KM, K. Møller Nielsen, Ehlersvej 14,
Hellerup ex Fruens Bøge.
5405 - OZ3VD, J. V. Duckert, Mathilde Bruunsvej
15, Snekkersten ex Springforbi.
5420 - Poul Hansen, Skovallé 17, Fruens Bøge, lokal.
5507 - Holger Dandanell, Løjtertoft 19, Nordborg
ex Aabyhøj.
5575
Egon
Gadeberg, Tibberup Allé 6, Hareskov
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
ex
Esbjerg.
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 5588 - OZ9JK, J. P. Kjærsgaard, Nygade 23,
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
Padborg, lokal.
som medlemmer af EDR.
5649 - Bent Laustsen, Overlade ex Aars.
5709 - B. Højlund Christensen, Faare ex Struer.
5740 - Leif Gerhard Fischer, Arnold Nielsens
Boulevard 43, 2. th., Valby, lokal.
5831 - B. Knifstrøm, Danstrupvej 10, Kbhvn. Ø.,
lokal.
5862
Chr.
Christensen, c/o Larsen, Livjægergade
QTH-RUBRIKKEN
37, 2. tv., Kbhvn. 0 ex Skørping.
5925 - Hans Lund, Jernbanegade 29, Støvring ex Oue.
911 - OZ1C, O. Jacobsen, Søndergade 13, 1.,
Oz
Sakskøbing, lokal.
Tidsskrift
for
Kortbølge-Radio
1640 - OZ 6BC, Buchholdt Andersen, læge, amtssyge
Udgivet af
huset, Faxe ex Kbhvn.
landsforeningen
Eksperimenterende
danske
1689 - OZ1FG, F. Gadmar, Møllebakken 12,
Radioamatører.
Hillerød ex Brande.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs
Alle 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
1472 - J. Wedfall, Blichersvej 83, Helsingør, lokal.
redaktør (ansvarlig) OZ5AC, A. Tommerup Clausen,
1761 - OZ5GL, Sv. E. Giensdal, Sognegaardsallé 7,
Enighedsvej 30, Odense. Tlf. 10.439. Hertil sendes alt
2. sal tv., Valby, lokal.
øvrigt stof, som må være redaktionen i hænde senest
den 1. i måneden.
1972 - A. Schmidt Muller, Elsdyr vej 3, Fredericia
ex Hørning.
E. D. R.
2987 - OX3RD, Verner Hansen, Narsaq pr.
Eksperimenterende danske Radioamatører
Julianehaab, Grønland, lokal.
Stiftet 15. august 1927
3052 - OZ7DN, H. Høegh, Christen Bergsallé 7,
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.).
Giro konto 22116.
Valby, lokal.
*
3115 - OZ7PO, Finn Poulsen, Hareskovvej 4, st.,
Brønshøj, lokal.
Hovedbestyrelse:
3120 - Poul Andreasen, Studiestræde 3, Holbæk,
OZ6PA, Poul Andersen, formand, Peder Lykkesvej 15,
Kobenhavn S. OZ2KP. K. Staack-Petersen, næstformand,
lokal.
Risbjerggaards Allé 63, Valby. OZ3FL, O. Havn Eriksen,
3487 - OZ3WO, Sven-Erik Jørgensen, Ganløsevej 43,
kasserer, Fuglsangvej 18, Nykøbing F. OZ6EP. Einar
Farum ex Kbhvn.
Pedersen, sekretær og foredragsmanager, Aalekistevej
211, Kobenhavn, Vanlose. DR319, Berg Madsen, lands
3703 - OZ3BO, Bent Olesen. Bredgade 52, 2.,
kreds- og DR-leder, Randers. OZ2NU, Borge Petersen.
Struer ex Holstebro.
Testudvalget
og
udlandskorrespondent,
Postbox
335,
Aalborg. OZ9AD, M N. Nielsen, Arrangementskalende3743 - OZ3WY. Frode B Jørgensen, Ganløsevej 43.
i en, Sot. Hansgade 17, København N. OZ7TS, J. Sørensen.
Farum ex Kbhvn.
Gimsing pr. Struer. OZ3XA. A. Hjorth-Jacobsen, Karen
3912 - OZ2KA. E. K. Hylander, Jægervej 1. D,
Brahesvej 11 B. Odense.
Fredericia, lokal.
Amatørannoncer;
4115 - Laurids Knudsen, Falen 16, Odense, ex Lem.
Sendes senest 3 dage fpr månedens begyndelse direkte
4140 - H. A. Holst-Pedersen, Alpedalsvej 22.
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18. Nykøbing F.,
vedlagt betalingen, 10 ore pr. ord, i frimærker.
Kolding ex Struer.
Øvrige annoncer til OZ:
4452 - OZ9HC. A. Heller Christoffersen, Lyngvej,
OZ7HL, Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.
Karup J ex Risskov.
*
4576 - Poul Petersen, Krøyersvej 23. Svendborg,
Eftertryk
af
OZ's
indhold
ei tilladt med tydelig kilde
lokal.
angivelse
4594 - OZ2JH, J. Chr. Høgel, Østersøgade 98. 3.,
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Kbhvn. Ø., ex Bylderup-Bov.
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