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At glæde, udvikle og dygtiggøre
Når EDR-kassereren engang om året udsen

der opkrævning for medlemskontingentet, er 

der måske en del af medlemmerne, der synes, at 

det er dyrt at være medlem af foreningen, og at 

man får for lidt for sine penge. Intet er mere 

fejlagtigt. Gør man op, hvad kontingentet an

drager pr. måned, nemlig kr. 1,75, vil man ved 

nøjere overvejelse konstatere, at få foreninger 

yder sine medlemmer så meget for så få penge 

som netop EDR.

EDR’s formål er at virke for udvikling og for

bedring af kortbølgeamatørernes arbejdsvilkår 

og tekniske kunnen samt repræsentere kortbøl

geamatørerne over for andre lignende organisa

tioner og myndighederne.

For at opfylde disse formål udfører foreningen 

følgende funktioner:

1. Udgiver sit eget blad, OZ.

2. Udgiver lejlighedsvis håndbøger.

3. Opretholder en QSL-central.

4. Udgiver en QTH-liste.

5. Udsender foredragsholdere over hele landet.

6. Deltager i det internationale amatør

samarbejde.

7. Forhandler med myndighederne.

8. Udfører test- og diplomtjeneste (Traffic 

department).

9. Afholder gennem lokalforeninger kurser og 

morseprøver.

10. Samler medlemmerne til kammeratligt sam

vær ved sommerlejre, møder, rævejagter

o. s. v., o. s. v.

Det er naturligt, at størstedelen af de ind

komne kontingenter går til redaktion og tryk

ning af OZ. Bladet forbruger til trykning, for

sendelse, honorar til medarbejdere, elicheer etc. 

rundt regnet 76 pct. af medlemskontingentet. 

QTH-centralen med sine store portoudgifter 

bruger 6 pct., og blot sådan en ting som QTH- 

listen koster 7 pct. af årskontingenterne. Tilbage 

til alle de øvrige formål bliver 11 pct.. Heraf skal 

ydes honorar til lønnet medhjælp (der i høj grad

er underbetalt), udgifter til møder og general

forsamling, foredragsvirksomhed, tryksager, del

tagelse i internationalt samarbejde o. s. v., o. s. v.

EDR er en stor og stærk organisation. Den har 

myndighedernes sympati, og den betragtes som 

eneste kompetente forhandler, hvad angår kort

bølgeamatørernes interesser.

Man kan godt være kortbølgeamatør uden at 

være medlem af EDR, men disse amatører uden 

for organisationen må ikke glemme, at de i høj 

grad nyder godt af EDR’s arbejde.

Det internationale samarbejde amatørerne 

imellem har EDR også part i, og kun vor orga

nisation er berettiget til at formidle QSL-tjene- 

sten til og fra Danmark.

Vi har ikke de bedste vilkår i æteren. Vore 

knapt tildelte bånd deles ofte med andre tjene

ster, og derfor vil også EDR yde sit bidrag til, at 

amatørerne kan få deres talerør på den kom

mende verdenskonference i smag med Atlantic 

City-forsamlingen. Bidrag hertil ydes af vor 

forening.

Man vil se, at EDR’s opgaver er mange og 

forskellige. Kortbølgeamatørerne vil kunne 

abonnere på andre radioblade for samme pris, 

som det koster at være medlem af EDR, men de 

vil ikke samtidig kunne få alle de andre fordele, 

som følger af at være medlem af vor forening. 

Og er man kortbølgeamatør, vil man jo også 

gerne gavne bevægelsen som helhed og ikke 

enkelte private interesser.

Vort blad OZ er vor stolthed. Det er afgjort 

Nordens førende radio-tidsskrift. Det skrives ved 

stor offervilje af vore medarbejdere, og det tje

ner kun disse formål: At glæde, at udvikle, at 

dygtiggøre. Og som vort blad vor forening. Der 

gøres et ærligt arbejde for det fælles bedste. 

At opgaverne i foreningen er blevet løst til gavn 

og glæde for medlemmerne, derom vidner vor 

mangeårige beståen og den kendsgerning, at OZ

i dag udsender sit 25-årige jubilæumsnummer. 

OZ6PA
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VHF-amatøren
2 meter.

Marts måned gav væsentlig bedre conds end febr. 
måned. Bortset fra UK7-testen var aktiviteten dog 
ikke større end i februar. Fra København kan man 
nu med godt resultat worke f. eks. 2FR i Bække 
og SM5ANR i Gøteborg. Signalstyrken på stationer
ne har været helt god, f. eks. har OZ8JB flere gange 
været oppe på 40 db. over S9.

Hele måneden har vi her i København „luret“ på 
at få dx. Barometret har somme tider været fint, 
temperatur og øvrige tegn, der tyder på dx, har 
været gode, men dx fik vi ikke i marts ! !

UK7-testen den 20. og 21. marts.

UKT-testen fik en helt god deltagelse — der var 
ca. 24 deltagere fra Norge, Sverige og Danmark. 
LA-amatørerne blev ikke hørt i Danmark — der
imod havde mange OZ stationer QSO med SM6ANR
1 Gøteborg og OZ4KA på Bornholm. Ret spændende 
var den sidste periode, hvor man skulle have samme 
antal QSO’er gennemført på een time, som man 
dagen i forvejen havde på 3 timer.

Husk REF-testen den 19. april 1954.

2 meter klubben.

Sidste møde var svagt besøgt — der var kun 2 
modtagere til kontrol.

Næste møde er onsdag den 21. i klubbens lokaler. 
Der bliver spørge- og diskussionsaften. Tag sen

deren eller modtageren med og lad os diskutere dens 
fordele og mangler — og lad os eventuelt måle den! 

OZ9R.

GRATIS !!

Der er atter nogle overtallige eksemplarer af de 
norske og svenske tidsskrifter, „AMATØR RADIO“ 
og „QTC“. — Bestilling bedes foretaget på åbent 
brevkort — og der kan ventes tilsendt 3 forskellige 
numre. Der sendes ikke besked, når lageret er tømt
— og bestillinger uden medlemsnummer går direkte 
i papirkurven!

73. Kassereren, O. Havn Eriksen, Nykøbing F.

EDR’s jubilæumsvimpel!

Der er endnu nogle stykker tilbage — og de ud
sælges i anledning af OZ’s 25-års jubilæum til kun 
1 kr. pr. stk., portofrit, når beløbet indsendes hertil
i frimærker.

Kassereren, O. Havn Eriksen, Nykøbing F.

Atter i luften.
OZ7BG og OZ7EU har pr. 1. april fået deres sende

tilladelse igen.

Læserne skriver:

Flere udenlandske OM’s har bedt mig om tilsen
delse af OZCCA-betingelser på deres eget sprog. 
Efter henvendelse til OZ2NU fik jeg nogle eksem
plarer på engelsk (tyske findes ikke). Jeg sendte 
eet af eksemplarerne til DL3CT, der er meget inter
esseret i sagen og fik følgende svar:

----OZCCA kan ingen europæer lave. For hvert
bånd får man højst 18 point, altså må man arbejde 
både på 80—40—20 og 10 meter. Det er umuligt, jeg 
kan ikke gennemføre en QSO på 10 meter med OZ. 
Jeg holder betingelserne for for vanskelige og for 
meget forlangt. For en amerikaner er det lettere 
end for os. Ærgerligt---------- “

Jeg må give DL3CT ret. Selv om det lykkedes 
ham at skabe kontakt med alle 9 grupper på både 
80—40 og 20 meter, giver det kun 54 point, og der 
mangler således 6 kontakter på 10 meter eller 3 på
2 meter, og det er et lidt kraftigt forlangende. Hvad 
siger diplom-udvalget? Vy 73. OZ9BR.

☆

Svar til OZ9BR.

I overensstemmelse med tidligere udtalelser her
fra, skal jeg påny gentage, at jeg finder det for
kert at føre korrespondance gennem „OZ“s spalter. 
Det er lettere og også mere korrekt at føre denne 
direkte.

Da sagen imidlertid nu er nået til OZ’s spalter, 
skal jeg komme med følgende få bemærkninger:
1) Det er rigtigt, at reglerne for OZ-CCA kun 

findes på engelsk. (Der ses naturligvis bort fra 
de originale regler på dansk). Når dertil kom
mer, at de har været gennemgået i DL-QTC på 
tysk og oplysninger iøvrigt gives i det tyske 
traffic-bureau, er dette sikkert service nok.

2) Når der siges, at OZ-CCA ikke kan opnås af 
nogen europæer, er dette ikke rigtigt. Men der 
skal arbejdes for det, og det er også meningen.

3) Hvad med den letteste klasse af WAE (WAE 
III) Er den lettere end den europæiske udgave 
af „OZ-CCA“? For slet ikke at tale om WAE II 
og I?

4) Reglernes § 10, 4. afsnit må gerne læses med 
følgende ændring:
Ikke-skandinaviske amatører kan også ansøge 
om den skandinaviske version af „OZ-CCA“ 
ved at følge reglerne givet § 5.
Testudvalget i sin tid — bestående af OZ1W — 
OZ7BG og undertegnede — fandt ved ændrin
gen af de første regler til de nugældende at 
have taget større hensyn til amatørerne i andre 
lande ved at indføre opnåeligheden af diplomet 
på basis af tallene i kaldesignalerne. Idet den 
geografiske beliggenhed af amterne kun kan 
gøre opnåeligheden sværere. Tallene fra 1 til 9 
kan imidlertid ofte opnås indenfor samme by
område.

5) Traffic-Department skal imidlertid gerne tage 
denne del af reglerne op til fornyet overvejelse, 
og hurtigst muligt bringe resultatet af over
vejelserne.

Håber på denne måde at have besvaret fore
spørgerne tilfredsstillende. 73 de OZ2NU.

PS. Eventuelt svar bedes venligst sendt direkte 
til P. O. Box 335, Aalborg.

☆

Må en menig i foreningens rækker fremkomme 
med en lille bitterhed.

Efter at have læst en lille indrammet notits i OZ 
f. m. føler jeg trang til at spørge, om ikke det er 
meningen, at Københavns-afdelingen har det fulde 
ansvar for foreningens lejrsender, når de låner 
den; hvis det er tilfældet, må vi så bede om, at 
Kbh.-afd. vil sørge for, at senderen bliver bragt i 
den stand, den forefandtes i, da den blev overdra
get til laans; derefter kan de så bede om et bidrag 
fra medlemmerne, som så, tror jeg, ville se på bi
dragsspørgsmålet med lidt mere velvilje; det ville 
unægtelig se lidt pænere ud, i stedet for at skrive: 
Senderen skulle jo gerne stå klar, når den ny sæ
son på „Buske Mølle“ åbner. Man får det indtryk, 
at hvis ikke der kommer bidrag, så får vi ingen 
anden sender. 73 de. 5CW, 3687.
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En række kendte kortbølge-amatører har sendt os følgende:

Kære amatørkammerater!

I er alle mænd og drenge som jeg — måske 

er der tre eller fire piger iblandt os — men 

alligevel! Ingen kan efter min mening være rig

tig amatør uden at være i besiddelse af en vis 

fantasi, mer eller mindre selvfølgelig. Tillad mig 

da at bruge fantasien som indledningsbillede, 

iblandet 50 pct. jordisk. Har vi ikke alle, på et 

eller andet tidspunkt i vort liv, mødt en åben

baring i form af jordens skønneste ungmø, og har 

vi ikke drømt om, hvor dejligt det ville være at 

eje hende og hermed blive jordens lykkeligste 

mand! På samme måde mindes jeg at have mødt 

OZ første gang. Blandt alle andre tidsskrifter 

var dette det skønneste. Der var en usigelig 

mærkelig dragende magt over det; dets indhold 

åbnede vej for en hel ny verden, akkurat som 

man stod med den skønne i sin favn for første 

gang. Hvis vi mænd ingen gode piger havde 

haft, var livet sikkert uden værdi; således også 

med OZ.

Hvis OZ ikke var bleven født, var der ikke 

meget ved at være amatør. Hvordan skulle vor 

viden ellers være kommen os i hænde? Det lærte 

os alt, hvad man måtte vide om denne mystiske 

og dragende hobby og holder os stadig på højde 

med alt det nye, som sker. At OZ har betydet 

overordentlig meget for mig, er ganske sikkert, 

uden OZ havde jeg igennem de svundne år ikke 

oplevet alle de mange belærende og rige stunder.

At OZ så også har været mig et dyrt bekendt

skab — rent materialemæssigt set — får være, 

men det har samtidig skænket mig en bekendt

skabskreds af virkelige, gode venner, som igen

nem årene har bragt mig så mange menneske

lige værdier, såvel i sorg som glæde, at ord bliver 

altfor fattige til at tolke mine indre følelser 

herfor. Jo — OZ har haft uvurderlig betydning 

for mig; intet under, at det betog mig i sin tid, 

og det skuffede mig heller ikke igennem årene.

Tager man et OZ fra »den gang« og et af i 

dag, må man erkende, at nu er barnet ved at 

blive voksen. Det stråler os i møde med ung

dommens skønhed, man føler, at det ejer et 

vovemod og tiltrækningskraft, som taler sit eget 

spiog til os. Gid den kære »ungmø« må vokse 

sig moden og værdig til livets fart videre frem

over, og til stadig glæde for alle os, som ikke 

forstår »ungen«s sene hjemkomst, hvis der går 

en dag over den 15. i måneden.

Så ønsker jeg hjertelig til lykke med de 25 år 

og føjer min fattige tak til alle jer, som igennem 

de svundne år ofrede jeres bedste for OZ; I har 

grund til at føle jer stolte, I skabte det skønneste 

og mest indholdsrige kortbølgetidsskrift i Norden, 

en pryd for den danske amatørstandard og EDR! 

OZ2ED.

*
Det var fremsynede mænd.

Selv om jeg var kommet ud over kortbølge

amatørens begynderstadium, inden »OZ« så 

dagens lys, havde bladet dog allerede dengang 

betydning for mit arbejde med vor fælles hobby.

Bladets egentlige værdi har efter min mening 

hele tiden ligget i det oplysende stof om selve 

kortbølgearbejdet, altså i artikler og tips om 

apparaternes virkemåde, indretning og benyt

telse. De andre hovedbestanddele af indholdet, 

nemlig foreningsstoffet samt meddelelser om ak

tivitet og tests, har selvfølgelig også deres store 

betydning, og jeg tror, at det er lykkedes at 

finde den rette balance mellem det tekniske og 

det ikke-tekniske stof.

Som et af de vistnok ret få medlemmer, der 

ejer en komplet samling af »OZ« og af EDR’s 

sider i »Radioposten«, »Ugens Radio« og »Radio 

Magasinet«, har jeg i anledning af »OZ«s jubi

læum kigget de første 4—5 årgange af disse 

publikationer igennem igen. Det vakte naturlig

vis minder, men samtidig slog det mig, at bladets 

form egentlig ikke har forandret sig ret meget 

gennem årene. Det var fremsynede mænd. der 

lagde grunden til »OZ« for 25 år siden. Der er 

mange, der har været med til at præge bladet 

siden da, men jeg kan vist uden at gå nogen for 

nær fremhæve Helmer Fogedgaard, OZ7F, som 

en af dem, der har betydet mest. I de senere 

år har EDR’s tekniske stab haft stor indflydelse 

på bladets indhold. Staben arbejder i det skjulte 

og påskønnes vist ikke efter fortjeneste, men 

den bør ubetinget have sin del af jubilæums

hyldesten.

Jeg kan ikke ønske noget bedre for EDR, end 

at »OZ« også fremover må råde over en dygtig 

og vågen medarbejderstab, der ikke blot selv 

kan levere lødigt stof til bladet, men som også 
kan få de menige læsere til at rykke ud med 

deres tanker og erfaringer.
James Steffensen, OZ2Q.

Medlem nr. 62.
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ED7NS 1926. OZ7NS 1954.

Når jeg husker tilbage på årene omkring 1924 

—1925. da vi var nogle få, der puslede med ama

tørradio, erindrer jeg, at alt var ret uklart, da 

der praktisk talt intet fandtes af tidsskrifter for 

vi små amatører, men alt var for fagfolk. Det var 

derfor med begejstring, det første nummer af OZ 

blev modtaget og efterhånden ledede vore ekspe

rimenter ind i fastere rammer. Det er mit ind

tryk, at OZ gennem årene har betydet meget for 

amatørbevægelsen herhjemme, og at bladet i dag 

står som eet af de bedste tidsskrifter af sin art. 

Jeg ønsker OZ til lykke med jubilæet og håber, 

det må bibeholde sin gode standard fremefter i 

tiden. Vy 73. OZ7NS, C. V. Schiødtz.

*

Jeg traf en ven.

Første gang vi traf hinanden, var hun omkring 

5 år, men trods den unge alder, havde hun allige

vel en vis erfaring, som man ikke kunne lade 

være med at blive »bidt« af, og resultatet blev 

da også, at hun blev en fast gæst i huset, og 

dermed var venskabet beseglet, og vi befandt os 

godt i hinandens selskab.

Hun havde en egen evne til at forny sig, så 

der altid var nye ting til at optage sindene, og 

tiden gik hurtigere, end man regnede med, og 

pludselig en dag stod hun i moderne antræk — 

hun ville følge med »tiden«, men moderne skifter 

jo, så efterhånden som hun blev ældre og følte 

sig voksen, skiftede hun igen udseende, og man 

kunne ikke undgå at bemærke, at også hendes 

indre gennemgik forandringer, men som regel 

altid til hendes fordel. Hun bestræbte sig altid 

for at være »med«, så man trøstig kunne tage 

hende med på råd, hvis man var i tvivl om et 

eller andet — hun var heller ikke bange, hvis 

der var et eller andet, hun syntes, der trængte 

til at komme frem, og som kunne være til gavn 

for »familien« — til gengæld kunne man også 

risikere at få en »næse«, hvis der var nogen, der 

ikke kunne holde sig på »måtten«.

Skal man i dag, hvor hun fylder 25 år, give 

en karakteristik af hende, må det blive ... slank 

og tiltalende ydre og et indre gjort af det aller

bedste stof. — Derfor skal der også lyde en tak 

og et rigtigt hjerteligt til lykke på 25 årsdagen 

og de bedste ønsker med på vejen fremover. 

OZ3XA.

Gamle minder.

Er det virkelig 25 år siden, det første OZ kom? 

Når jeg tænker tilbage, synes jeg ikke, der kan 

være gået så lang tid. men åi'stallene kan man 

jo ikke komme uden om, så vi fra dengang må 

trods alt være ved at blive gamle drenge. Da OZ 

startede, havde jeg været i luften et par år; 

senderen, en Hartley, der startede med et glas 

vand som gitterafleder, havde fået dette udskiftet 

med sekundæren af en gammel LF-trafo, det 

hjalp på tonen, og selvom input lå under 10 wti. 

var der ingen grænser for, hvad der kunne laves 

af DX. — Der var god plads dengang; efter en 

lang og inderlig »CQ« blev hele båndet og lidt til 

gennemsøgt, svar kunne ventes overalt, og bånd

grænserne blev ikke taget særlig højtideligt. Før 

1929 havde vi kun licens til 7 mc (43 til 47 m), 

og selvom vi netop for 25 år siden havde fået 

flere nye bånd, var det stadig 40 m, der mest 

blev benyttet til såvel indenlandsk som DX-trafic. 

Man kunne jo nok få sin RE134 til at svinge på 

20 m, selvom det var så som så med virknings

graden, men at frembringe et brugeligt 10 m 

signal var kun de færreste beskåret; jeg selv 

fattede en ikke senere svækket kærlighed til 

160 m; nu er det desværre helt slut med dette 

bånd her i landet — sri.

Jeg kunne blive ved med at fordybe mig i 

gamle minder fra arbejdet med stationer dengang, 

men det er OZ, det gælder, og det var jo noget 

af en begivenhed, at en dengang så lille forening

— vi kendte alle hinanden — kunne påbegynde 

udgivelsen af sit eget blad, og at OZ blev startet 

og hurtigt udvidet, skyldes i første omgang 7F’s 

store uselviske arbejde; OZ skulle ud, så kom 

det i anden række, om det var EDR eller 7F, der 

stod bag. OZ af i dag er, synes jeg, et godt blad 

med passende hensyntagen til medlemmernes 

forskellige interesser; indhold, papir og fremstil

ling i topklassen, og langt over, hvad tilsvarende 

foreninger med ca. samme medlemstal kan 

byde på.
Så til lykke da, OZ, med de første 25 år, og 

gid du stadig må vokse til gavn og glæde for de 

mange, der hver den 15. længselsfuldt spejder 

efter dig, du, vor kære hobby’s sendebud!
G. Wørmer, OZ1W.

OZ1W 1928.
Danmarks prefix dengang ED, alle danske stns 

havde 7-tal og mindst to bogstaver.
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Tanker ved jubilæet.

I 1929. — Skoleelev. På en gård ude på landet. 

Læsning. »Frem«. »Teknikkens Vidunderland^. 

Det hjemmelavede ringeapparat. Elektrikeren, 

der lagde lys ind i hele huset. Det første stød. De 

ikke helt lovlige ekstra-installationer.

Besøget hos naboen, der havde fået en »rigtig 

radio med lamper og udvendige spoler«. Krystal- 

apparatet i »Familie Journalen«. Honeycomb- 

spolerne og krystaldetektoren med ægte blyglans, 

der omhyggeligt blev afvasket i sprit. Den evige 

søgen efter et endnu bedre sted på krystallet. 

Underet, da den spillede. Familiens rosende ord 

og klap på skulderen. Kofoeds »Radioteknik«. 

Een-lamperen. Ford-tændspole-gnistsenderen. 

Kammeraten. Den hjemmelavede telefon, der 

blev pakket sammen og erstattet af »en trådløs 

forbindelse«. Morsealfabetet.

Nummeret af OZ i bibliotekets læsesal. Artik

len i avisen om skolelæreren i nærheden, der var 

amatørsender og blev kaldt OZ7PH. Besøget 

hos ham. KB-bacillerne. Senderen, der nu skulle 

laves. De mange problemer. OZ! — OZ igen. — 

OZ, der kunnes udenad. Det første medlemscer

tifikat i EDR. Månederne, der begyndte med den 

15. — når OZ kom. Beundringen for »de store 

kanoner«, der skrev i bladet. Forældrenes be

kymring. Næste OZ. Redaktøren OZ7F. Sætnin

gen: »At være Kortbølgeamatør er ikke en Inter

esse for Dusinmennesker«. Selvtilliden.

Konstruktionerne i OZ og den første 80 m- 

sender. Resultaterne og det, der ikke ville lykkes. 

»Traffic Notes« og hvad de andre lavede og op

nåede. Ønskerne og inspirationen. Mødemedde

lelserne og sammenkomsterne med de andre 

»hams«. Sammenholdet og hjælpsomheden og de 

mange interessante mennesker. »Ham spirit«. 

Meddelelserne om sommerlejre og deltagelsen i 

dem. DX-artiklerne. 20 m-senderen. Den første 

DX og det første DX-QSL. WAC-certifikatet og 

stoltheden. Væggen, der blev tapetseret af QSL- 

kort. QSO-erne og møderne med de udenlandske 

hams. Venskaberne med dem. Sprogkundska

berne.

Bidragene til OZ. 7F’s inspirerende redaktion. 

Øvelsen i at skrive. Foreningsarbejdet og utak

ken og glæden ved det.

De teoretiske artikler i OZ. Videbegærligheden. 

Bøgerne, der måtte supplere. Lysten til at prøve 

det i praksis. De sene nattetimer. Ønsket om altid 

at arbejde med den vidunderlige teknik. — Val

get af livsstilling.

I 1954. — Det er nu næsten midnat, og jeg er 

endelig blevet træt af at bladre i de gamle numre 

af OZ. Der har været så mange minder. Et afsnit 

af ens liv er faktisk uløseligt forbundet til disse 

sider. De blev grundigt læst dengang, og derfor 

husker man så let de begivenheder og problemer, 

de har forbindelse med. Sådan vil det nok gå de 

fleste af de såkaldte »gamle amatører«, der sta

dig har »bacillen« i blodet og de gamle OZ på 

hylden.

Har OZ stadig den samme betydning for be

gynderen af i dag? — Næppe. Både litteratur og 

kontaktmuligheder med andre amatører er jo 

langt lettere tilgængelige nu. Selve det at være 

begynder er jo også anderledes nu, hvor krigens 

efterladenskaber er så let — alt for let — til

gængelige.

Men tiden lader sig ikke standse, og udviklin

gen er ubønhørlig. Romantikken aftager, mens 

teknikken kompliceres. Begynderen af i dag — 

altså ham, der er alvorligt interesseret i vor tek

nik — skal nok begynde med det samme som be

gynderen for 25 år siden, men han skulle gerne 

nå langt, langt videre.

Amatørradio, som vi har kendt den indtil nu, 

vil stadig have berettigelse som hobby og sport, 

hvad enten det drejer sig om 80 m-QSOer, DX- 

jagt, »rag-chewing« eller contests. Herom kan 

der ikke være tvivl. Men ser vi specielt på tek

nikken, da tror jeg, vi skal passe på ikke at stag

nere i et for begrænset område af radioteknik

ken. Der er jo ingen tvivl om, at en stor del af 

begynderne i dag vil blive fremtidens speciali

ster i een eller anden gren af elektroteknikken: 

Fjernsyn, radar, radionavigation, radiokommuni

kation, fjernstyring o. s. v. — Dem har vort land 

behov for, og de vil opretholde myndighedernes 

bevågenhed for amatørbevægelsen som helhed.

At OZ må følge med i udviklingen, at det må 

holde en vis uddannende og inspirerende linie, 

også udover den »almindelige« kortbølgeteknik

— det skal være mine ønsker for vort blad i 

fremtiden. OZ7MP.

*

Da jeg som medlem af EDR første gang mod

tog OZ, var det med stor begejstring, da der 

netop fandtes disse »tips«, som jeg savnede, og 

derved lagde grundlaget for min kortbølgeinter

esse. OZ har i alle disse år forstået at holde 

samme interesse fangen, så jeg hver måned 

spændt afventer bladets komme.
OZ4JJ, J. H. Jørgensen, Horsens.

77



Den rigtige amatørånd må fortsat leve.

Da EDR’s stand på radioudstillingen i januar 

1931 og den der indkøbte håndbog til 50 øre havde 

givet mig lyst til kortbølgearbejdet, var min ro

den med radio under beskedne forhold allerede 

små 8 år gammel. OZ og håndbogen satte imid

lertid fut i mig, og efterhånden kom jeg i gang 

som DR-amatør og måtte naturligvis prøve både 

denne og hin opstilling, »de gamle« beskrev i 

bladet. Men man lærte også af OZ de forskellige 

aktive amatører at kende, og af dem var der den

gang 51 licenserede samt et lignende antal DR’er, 

hvis navne man efterhånden omtrent kunne 

udenad efter den flittige læsning.

Dette bevirkede, at man kom til at føle sig 

hørende til et fællesskab om en hobby, og den 

personlige kontakt med de erfarne amatører 

hjalp dengang som nu over de værste skær. Pro

blemerne var nok store set med begynderens 

øjne, men det må indrømmes, at de krav, der nu 

om dage stilles til sendere og modtagere for at 

give sin ejermand udbytte af anstrengelserne, må 

siges at være meget større og i virkeligheden 

nødvendiggør større hjælp end for 20—25 år 

siden. Derfor må begynderen af i dag have en 

støtte, der er mere effektiv end dengang. EDR 

har hertil udgivet flere grundlæggende bøger: 

Lærebog i radioteknik, Kortbølgeamatørens 

håndbog og Vejen til sendetilladelsen — for her 

at have samlet det, begynderen har glæde af at 

vide. Og EDR’s mange lokalafdelinger er kommet 

til og skal sørge for, at den personlige kontakt 

oprettes med begynderne — her var det i »gamle 

dage« oftest enkelte amatører, der måtte holde 

for og meddele i OZ, at »Døren er åben« den og 

den dag.

Men OZ er nok så meget det tekniske blad, der 

skal give sine læsere impulser. Man må ikke for

vente at få fuldstændig bygge-, trimme- og 

brugsvejledninger til netop de rør og dele, man 

har liggende, men vel det skub i den rigtige ret

ning, der holder en i sving! Jeg erindrer således 

tydeligt, hvorledes vi, d. v. s. 7BR, 7FD og jeg 

regerede med at få vore 5 meter-sendere til at 

køre og få effekten stoppet i antennen. Der arbej

dedes med Hartley-oscillatorer og trediedels 

Hertz antenner og afstemtes sågar ved at be

tragte den traditionelle lommelampepære, hængt 

på midten af antennen, i en kikkert (lampen var 

oven i købet sværtet sort på den bortvendende 

side). Altsammen dog uden at opnå blot nogen

lunde tilfredsstillende resultater.

Men så skete det; i sommeren 1933 bragte OZ 

et strømskema over en simpel push-pull sender 

koblet til en symmetrisk antenne. En sådan blev 

rigget op, antennen hængt diagonalt op i stuen, 

fødeledning med tændstikker som afstandsstyk

ker, og nu kan det nok være, at der gik hul på 

bylden. Først da kom vi igang for alvor!

Genopfriskningen af gamle minder er ofte gan

ske sund for en; bl. a. bliver man klar over, at 

man dengang fra EDR’s ledelses side stredes med 

ganske lignende opgaver som nu, nemlig højnelse 

af standarden indadtil, styrkelse af sammenhol

det, forsvaret for amatørernes rettigheder og ar

bejdet på forbedring af vilkårene, der arbejdes 
under.

Og vi, der var med dengang og oplevede det at 

blive kortbølgeamatører, har den forpligtelse 

efter bedste evne — selvom det skulle knibe med 

tiden — at sørge for, at ånden — den rigtige 

amatørånd — fortsat kan leve, og at de, der i dag 

vil være med og opleve det samme, virkelig også 

får lov til at føle og glæde sig på samme måde!

Børge Otzen, OZ8T.

*

Tak til EDR’s bestyrelser.

Jeg skal helt tilbage til 1932, i de gode gamle 

dage, for at fortælle lidt om, hvordan det gik til, 

at jeg blev KB-tosset. Det var en årle søndag 

morgen, jeg satte mig til min »spille«, en 0-V-1 

med løse spoler, for at finde lidt musik fra Ham

borg, det fik jeg også fat i, men så lige på en 

gang var det hele væk, og jeg hørte en fremmed 

stemme, der sagde: »Hallo, hallo, OZ-stationer, 

her kalder 7FK, hallo, 8A, er du dér i dag, jeg 

skifter.« Jeg var ved at falde ned af stolen, så 

kraftig var old timer 7FK, og jeg anede jo ikke 

dengang, at han boede lige om hjørnet. Men jeg 

fik fat i et radioblad, hvori der stod noget om 

EDR og OZ og navne på nogle af de få amatører, 

der var igang dengang, og så var »KB«-bacillen 

indpodet på mig, og den har været meget kraftig, 

for den kvalte både jagt og foto som hobby, som 

jeg ellers var plaget af.

Men jeg fandt jo 7FK og så hans »grej«; det 

var ikke store sager dengang, men det virkede 

godt, som alt hvad han laver! Jeg fik så 7FK til 

at vikle mig nogle spoler til 20 — 40 og 80 meter, 

så jeg kunne høre de amatører, han »snakkede« 

med, og så fik jeg jo selv lyst til at være med 

i luften!

Men så skulle jeg kunne læse morse. Jeg fik 

så fat i en stor glimlampe og en lille »key«, og 

så gik det løs hver dag i et helt år. Så blev der 

lavet en Hartley med A409 (pengene var små); 

den fik 220 volt HT, og med en 20 m 1/3-Hertz 

gav den mig de første QSO; siden har jeg så 

testet næsten alle mulig RX og TX, men altid 

QRP, og i dag har jeg en ECO CO-PA, 20 watts 

input til en W3EDP-antenne og en god 7½ rørs
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super med »S« meter og andre finesser! Og alt 

dette er følgen af, at jeg blev medlem af EDR 

i 1933 og fik min licens i 1934.

Det har altid for mig været spændende, når 

OZ kom med posten, om der var noget nyt og 

bedre, end det man selv rodede med, og at læse 

om hvad andre havde lavet og om deres erfarin

ger! Det var en stor oplevelse for mig, da jeg 

var med til et påskestævne i Fredericia og i 

toget traf mange old boys som 7G — 7HL — 7F

— 5G — 7WH og andre viderekomne! Det, der 

overraskede mig mest, var, at alle var »dus«, 

enten man var det ene eller det andet privat! 

Det var jeg nemlig en stor tilhænger af, så jeg 

fik mange gode venner med det samme, og gen

nem breve og samtaler blev jeg klar over, at 

det kammeratskab og den hjælpsomhed, der var 

og stadigt er inden for EDR’s afdelinger, var i 

kraft af, at vi var EDR-medlemmer, og det var 

et slags adelsmærke at bære EDR’s nål, og adel 

forpligter, som man siger. Husker I Espe-stæv- 

nerne, old-boys? med tordenvejr og QRP-RX og 

TX; husker I min portable 5 meter »rig«, det 

var en »heavy Trunk«, men noget sivede der ud 

i Odense dengang. Husker I den store udstilling 

i Odense, hvor »civile« mænd og kvinder og børn 

næsten væltede det hele for at se pæren, der 

kunne lyse uden batterier! Det var også, fordi 

EDR og OZ var levende og aldrig var bange 

for at vise sit ansigt over for publikum! Så kom 

krigen, men det slog ikke EDR og OZ ud, de 

trofaste hang ved, til det blev tid igen at være 

aktiv KB-amatør. Og det mener jeg, vi kan takke 

EDR’s bestyrelse for og de forskellige redaktø

rer, der har redigeret OZ. Og så til slut vil jeg 

blot fortælle, at alle de venner, havde jeg jo ikke 

fået, hvis jeg ikke var medlem af EDR og KB- 

amatør. Så hvis jeg får lov at beholde lidt af 

min hørelse i min alderdom, vil jeg aldrig blive 

en ensom mand, sålænge jeg kan opfange et »CQ« 

på min RX og få QSO med gamle og nye ven

ner! Jeg har haft den glæde at oprette den 

lokale afdeling af EDR her i Nyborg i 1944 og 

har været formand for den i ca. 9 år, og i den tid 

har jeg opdrættet nogle flinke nye amatører her 

i byen, som skal føre arbejdet videre, når vi 

få old boys her ikke kan mere!

Til slut vil jeg ønske alt godt for EDR og OZ 

i fremtiden og ønske, at OZ altid må blive det 

førende »KB«-blad i Danmark.

73 og cheerio til alle i kredsene og til gamle 

og unge indenfor EDR!

OZ5 Ulla, »Peter«.

*

Til lykke med det runde tal!

Så kan OZ altså fejre 25 års jubilæum — jeg 

gratulerer hjerteligt og tænker uvilkårligt til

bage til min begyndertid. Og selv om jeg langt 

fra mindes OZ fra starten, rummer min reol dog 

16 årgange. Der er sket noget i den tid, mange 

storme har der været, hvilket afspejles i OZ 

gennem tiderne.

Særlig lagde jeg mærke til en artikel, maj 1939, 

side 99, øverst til højre, jeg måtte knibe mig i 

armen og læse den en gang til for at konstatere 

fakta, og derefter erindre lidt fra sidste general
forsamling i Aarhus.

Om OZ’s betydning som bindeled mellem kort

bølgeamatører i Danmark kan der ikke herske 

tvivl; som eneste specielle tidsskrift for kort

bølgeradio har det bud til alle kortbølgeamatører, 
og jeg ved, at særlig hos ensomt boende amatører 
ventes der på den 15. hver måned.

I mine begynderår var OZ min eneste forbin

delse med »ligesindede«, selv om vi vel var et 

par stykker dér på egnen med samme hobby, 
der havde det ganske rart!

I dag er forholdene unægtelig ganske ander

ledes; vi er blevet flere amatører, og der er 

adgang til masser af stof om vor kære hobby, 

godt, at det er sådan, for teknikkens udvikling 

har jo medført, at der kræves mere af en begyn

der i dag end at præstere en morseattest.

Det er vist tilfældigt, at de nye licensbestem

melser træder i kraft samme måned som OZ har 

jubilæum, men faktum er, at man venter, at OZ 

også i fremtiden vil medvirke til at dygtiggøre 

danske KB-amatører, således at også »amatører« 

ved en indsats vil være i stand til at bestå en 

udvidet teknisk prøve til klasse A-licensen. Lad 

os håbe det, og lykke til med det runde tal!

OZ3Y.

*

Tak til OZ’s medarbejdere.

Hvad er et hjem uden mad — hvad er EDR 

uden OZ-bladet?

I 1927 fik jeg interesse for kortbølgetekniken. 

Jeg må tilstå, at på daværende tidspunkt var det 

så som så med litteraturen, indtil jeg kom ind i 

EDR, hvor jeg fik lejlighed til at studere OZ. 

Forinden var jeg blevet bekendt med bladet 

»Radiomagasinet« og flere andre, men det blev 

OZ, der blev min gode ven.

I anledning af dette blads 25 års beståen vil jeg 

ønske bladet hjertelig til lykke og håbe, at det i 

fremtiden altid må være på højde med tidens 

krav. Ligeledes takker jeg alle medarbejdere ved 

bladet, både de unge og de gamle; navnlig vil 

jeg her gerne sige tak til min gamle ven OZ7T 

for alle de gode tips og artikler, du har leveret 

igennem årene. Det var egentlig 7T’s artikler, der 

var skyld i, at min interesse for kortbølgearbej

det blev større og større. Senere læste jeg 

OZ7EU’s såvel som andre amatørers artikler med 

megen interesse. Bliv ved med disse gode artik

ler, og OZ vil altid være et organ, man hilser 

med glæde, når postbudet bringer det til QTH’en.

OZ har særlig i de første leveår haft en uvur

derlig betydning for radioamatørernes tekniske 

viden, da der på de tider slet ikke i den grad 

som nu fandtes brugbar radiolitteratur.

Til slut min bedste tak til redaktøren af bladet

— OZ5AC — for den gode måde, bladet bliver 

redigeret på.
73. OZ7EH, Einar Hansen.
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OZ3FM som „begynder“ i 1937.

Horsens, april 1954.

Kære OZ!

Jeg hører ikke til de gamle, som for 25 år siden 

var med til at bringe dig til verden og værne om 

dig i din spæde ungdom. Først da du var 8 år, 

mødte vi to tilfældigt hinanden. Jeg har nu kendt 

dig i 17 år, og et varmt venskab er opstået os 

imellem. I alle disse år er du kommet i mit hjem

— regelmæssigt i hver måned — og du har været 

en ven, hvis ankomst altid var imødeset med 

længsel og glæde. Stadig har du haft nyt at for

tælle, og jeg har faktisk lært en hel del ved at 

lytte til alt det, du har haft på hjerte og berettet 

om. Specielt har det været mig en stor glæde 

gennem dig at høre om de problemer, vore fælles 

venner har tumlet med og fundet en løsning på. 

Det friske pust, du har bragt ude fra den store 

verden, har også været meget interessant og be

lærende at lytte til.

På din 25 års fødselsdag vil jeg gerne — for

uden at ønske dig rigtig hjertelig til lykke — 

takke dig for godt venskab gennem de mange år 

og ønske dig en god og lykkelig fremtid. Jeg hå

ber at se dig i mit hjem endnu i mange år — 

trofast og præcis som hidtil.

Vær venlig at hils vore fælles venner, du gæ

ster, landet over.

73 til dig og »familie« — din gamle ven

OZ3FM.

*

OZ har en fin plads.

Jeg har aldrig haft en modtager, som jeg ikke 

selv har bygget, og den første — en 1-rørs med 

Hartley spole — blev til i 1927. Men først i 1945 

kom jeg ind i EDR og fik OZ ind ad døren, og 

så kom lysten til at komme i gang med sender

problemerne. Siden da har mine forskellige kon

struktioner hvilet på OZ-artikler.

OZ har et stort ansvar overfor os alle. Det er 

skyld i, at vort grej aldrig bliver færdigt. Knapt 

er man færdig med den ene forandring, før så 

er næste OZ der, og så er der en ny fidus, der

skal prøves — enten fra annoncerne eller fra det 

tekniske stof. Den tekniske redaktion har da også 

ofte fået »blomster« fra medlemmer. — Her er 
så een til!

Sammenligner man OZ med de andre HAM- 

blade i verden, får OZ en fin plads højt oppe i 

rækken, både m. h. t. teknik og bogtryk.

Skulle man ønske noget for jubilaren, og det 

plejer man jo, så må det vel nærmest blive, at 

OZ kan fortsætte i sin kurs og udvide sit oplag.

Måske man også skulle ønske det lidt skarpere 

tænder af og til; det frisker op, når det blot ikke 

fører til, at OZ bliver et blad for kværulanter.

Til lykke med de første 25 . . . 73 de 6EP.

*

OZ for begyndere.

Når jeg skal svare på spørgsmålet »Hvad betød 

OZ for Dem som begynder?«, kan jeg egentlig 

svare ganske kort:

OZ’s tekniske stof gav mig impulser til nye 

eksperimenter.

OZ’s foreningsstof gav mig lyst til at lære andre 

danske amatører at kende.

OZ’s »Traffic notes« skærpede konkurrence

lysten — jeg syntes, det var dejligt at se på tryk, 

hvad man havde worked i månedens løb.

Nu betød OZ i virkeligheden mere, end hvad 

der er dækket af ovenstående besvarelse. OZ 

blev ventet! — Hvor tit er ikke ordene faldet: 

»Er OZ kommet? — Nå ikke, så kommer det nok 

med aftenposten.« Når det så stadig lod vente 

på sig — ja, så følte man sig skuffet — som et 

barn, der var blevet lovet noget — og som måtte 

vente på det ud over den lovede tid.

OZ’s foreningsmeddelelser gjorde det muligt 

for os at træffe sammen med foreningens »store 

mænd«.

I Aarhus var vi dengang 5 amatører — vort 

bindeled med EDR var OZ — vi cyklede til nabo

byerne (Hobro f. eks.), når 3FL holdt auktion i 

Apotekerens (2M) have og 2Q holdt foredrag.

Aldrig vil jeg heller glemme: OZ7HL/s: Moder

ne kortbølgemodtager til vekselstrøm, der stod 

side 22 i OZ 1936. Den blev læst og forsøgt 

anvendt til jævnstrøm — den var kort og godt: 

»Indbegrebet af al moderne radioteknik«.

For 15 år siden havde OZ 10 års jubilæum — 

og det blev for mig et vendepunkt: Fra at gå og 

vente på nyhederne i OZ skulle jeg nu selv levere 

de tekniske nyheder, idet HB antog mig som 

teknisk redaktør.

Hvad OZ derved kom til at betyde for min 

udvikling som menneske, skribent og tekniker 

er det vel kun de færreste, der ved — og det 

er også en ganske anden historie — men når 

jeg i dag siger tak for alle de mange dejlige år

— så tænker jeg alligevel mest på den dag i 1939, 

da OZ3U lod mig blive TR.

Jeg vil ønske for OZ, at det stadig må forstå 

at samle begynderne om sig — ved at bringe 

konstruktioner og begynderstof — thi det er 

begynderne, der skal bringe OZ de næste 25 år 

frem. OZ9R.
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Hvad betød OZ for Dem. som begynder?

Svaret kan affattes: Uendelig meget! Men en 

nærmere forklaring vil måske være på sin plads. 

Da jeg i 1937 indtrådte i EDR uden kendskab til, 

hvad kortbølge egentlig er, var OZ altid en ven

tet og kærkommen ven, hvor jeg sugede al den 

viden, som min beskedne hjerne kunne rumme. 

Der er nu gået 17 år, men OZ er stadig lige ven

tet og efterspurgt den 15. i hver måned, et bevis 

på, at vort medlemsblad er lige populært og ung

dommeligt i dag som for 25 år siden. OZ har nu 

og da måttet stå for skud, sommetider med rette, 

men oftest med urette; vi må huske, at der ikke 

altid kan være det tekniske stof, som den enkelte 

søger; ved nøjere gennemgang er der alligevel 

guldkorn. En anden og stor opgave, som heller 

ikke må glemmes, er, at OZ står som bindeled 

mellem medlemmer og forening.

I dag, hvor OZ holder 25 års jubilæum, har 

vort blad, fra at være lille og beskedent, vokset 

sig stort og stærkt, og jeg håber, OZ vil følge 

den givne retning: Altid stile højt såvel teknisk 

som redaktionelt. Jeg vil ikke undlade her at 

takke for alt, hvad bladet har været for mig, og 

udtaler samtidig mine bedste ønsker for dagen 

og tiden fremover. O. Hansen, OZ2KG.

*

Tak til »den gamle garde«.

Jeg husker ikke bestemt, når OZ kom mig i 

hænde første gang, men det må vel have været 

i 1931 — måske før. — Min interesse for radio 

går langt tilbage; men de korte bølger begyndte 

først at fange mig ind, samtidig med at OZ så 

dagens lys. — Fra BCL-spiller til kortbølge

modtagere og videre til sendere er vel en udvik

ling, mange nikker genkendende til, og så, når 

man først er blevet smittet, har man sygdom

men; mange kommer sig aldrig — deriblandt 

undertegnede. Sygen medfører bl. a., at patienten 

skal have al den medicin, som teori og virkelig

hed kan give ham.

Kære unge læsere! I aner ikke, hvad I er gået 

glip af ved at være født for sent! Hvis I kender 

en landsbyidyl og overfører samme på hine tiders 

hamwork, så har I stemningen! Når OZ kom ind 

af døren, blev det grebet med »dirrende« hæn

der, så var jeg fortabt! Hvad mener 7F, hvad 

laver 5U, hvor mange vindinger på reagensglas

set for at lave en drossel til den nye Hartley, 

ligger der kort hos 4H o.s.v o.s.v. Ak ja!

„Droslen slog, men ej sin klare trille, 
hæst det lød med chirp og A. C. klang. 
Nøgleklik røg ud i BC-spille; 
men af den grund ej de til mig „rang“!“

Daværende skribenter i OZ gav os deres egne 

erfaringer i form af små vink, lange artikler m.m.

Utallige er de forsøg, som jeg med OZ ved 

min side har gjort. Mange »fuglereder« har set 

dagens lys. Var en sofafjeder for stor, lavedes en 

ny; alt havde jeg på fornemmelserne — ligesom 

i halvfemserne. Det gik storartet; jeg har ikke 

siden disse glade dage prøvet så meget eller gjort

så store erfaringer som dengang med RE134, eller 

hvad de nu hed allesammen, de rare gamle lyg

ter! Vel betød foreningen meget, men for mig 

som ensomt boende amatør betød OZ uhyre 

meget mere, og jeg benytter her lejligheden og 
siger de gamle pionerer tak for dengang!

OZ før og nu? Læs bare Gamle Larses seneste 
artikler og tag så bagefter og læs i et OZ fra 

»dengang«, så føler jeg i hvert fald, at det er, 

som om tiden er ved at løbe fra mig. Ih, hvor 

jeg forstår lidt af Gamle L’s sidste skriveri! Nu 

ler 7GL vel medlidende af mig, alt medens han 

bakker på sin krumme pibe! Men minderne har 
man da lov at ha’!

Tak, fordi I af den gamle garde også lærte 

»os« at bruge en »gårdpumpe«; den er rar at ty 

til, når jeg vil »slappe« af og længes efter: 

Ge oc /- es hpe cuagn vy 73 es cheerio.

Til lykke med de 25, og mine bedste ønsker for 

kommende år.

Vy 73. OZ4LM — Sv. Funck.

*

Hvad har OZ betydet for mig?

Jo, det kan jeg let forklare. — Det var dette 

blad, der gav stødet til, at jeg kom ind i EDR.

Jeg havde i mange år forinden gået og »små- 

puslet« med radio — forresten også med kort

bølge. Men jeg var aldrig kommet i direkte kon

takt med en »rigtig« amatør, simpelthen fordi jeg 

ikke vidste, hvor de var at finde, og heller ikke, 

at der fandtes en forening som EDR — endnu 

mindre, at der var noget, der hed OZ.

Men så skete det en dag, at jeg tilfældigt så 

et OZ — og så var det altså sket med mig — jeg 

sidder stadig i »fælden«, og der er nok ingen vej 

tilbage.

Jeg benytter lejligheden til at understrege be

tydningen af, at OZ nu kan fås i løssalg.

Om det tekniske stof i OZ kan der siges meget

— både for og imod, det er og bliver en vanske

lig opgave at tilfredsstille alle »slags« amatører, 

og der er faktisk mange forskellige slags.

Som tekniker af profession har jeg ikke støttet 

mig så meget til OZ’s tekniske artikler, så måske 

er det helt forkert at lade mig sige noget herom. 

Jeg tror dog, at man må lægge endnu mere vægt 

på hensynet til de mindre erfarne udi tekniken, 

også til dem, der ikke kan kaldes begyndere.

Selv om det falder lidt uden for denne artikels 

rammer, kan jeg ikke dy mig for at foreslå at 

give plads i OZ for artikler, der omhandler det, 

der kommer ind under betegnelsen »Praktiske 

vanskeligheder« og deres årsager. Ligeledes vil 

jeg foreslå, at der indføres en rubrik i OZ, hvor 

der gøres opmærksom på læseværdige artikler i 

andre tidsskrifter. Det er en opgave for OZ, der 

må forekomme at ligge lige for. OZ skal jo ikke 

konkurrere med andre blade.
Jeg ønsker OZ al mulig fremgang i tiden, der 

kommer — også i sideantallet! En tak til »Tek

nisk stab« med håbet om, at den stadig vil blive 

opmuntret til fremgang og initiativ.
73 de OZ6L.
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Television-teknik i OZ.

Når et — »Er OZ kommet!« eller måske varieret 

til — »OZ er kommet« — stadig hver den 15. lyder, 

såsnart entrédøren er lukket op, må det være 

tegn på, at OZ er noget, man holder af, og at dets 

månedlige komme betragtes som en spændende 

opmuntring i såvel belærende, orienterende som 

underholdende retning.

Lige fra det øjeblik medlem nr. 123 som dreng 

i konfirmationstøj gjorde sin entré i EDR og 

efterhånden med sine måske naive meninger, fik 

lov at deltage og at skrive »til, for og som kort

bølgeamatør« i et »rigtigt« blad, knyttedes et fast 

bånd til den hobby, der gennem lidt af det man 

kalder en menneskealder, skulle blive en slags 

midtpunkt i den virketrang — udover den daglige 

trommerum — de fleste ikke kan være foruden.

Selvom OZ’s redaktion i den første tid tit måtte 

rive sig i håret over vanskelighederne med at 

skaffe stof (— måske denne mangel endog var 

årsag til, at man var så heldig at få ens indlæg 

optaget! —), blandt de ca. 150 medlemmer ( i dag 

ca. 2400 medlemmer), lykkedes det de skiftende 

redaktører og måske tildels do. bestyrelser at få 

form på bladet, så det efterhånden blev et vir

kelig læseværdigt, velredigeret hobby- og fag

blad, anerkendt såvel inden som udenfor landets 

grænser, hvilket sidste ikke er uvæsentligt, alle 

forhold taget i betragtning. OZ’s oplag er nu mdl. 

3250 eksemplarer!

Sukcessen med OZ har faktisk været så stor, 

at andie flere gange har forsøgt at »hjælpe« EDR 

med at gøre større kredse — hvor de så måtte 

findes — interesseret i kortbølgeradio. Jeg har, 

medens disse linier bliver skrevet, liggende tre 

forskellige »kommiteers« — »1. årg. nr. 1« foran 

mig, specielt beregnet for kortbølgeamatører i 

Danmark. Blade som dog, efter meget kort tids 

forløb, atter måtte lade EDR s OZ ene om at 

være OZ-amatørernes samlingspunkt, og sådan 

vil det antagelig også være ud i fremtiden.

»Kortbølgeamatørens eget Blad« (april 1929) 

har siden det første nummer givet den begynden

de amatør impulser, udbygget kendskabet, ved

ligeholdt interessen og behandlet nyt stof, netop

for vor specielle hobby — og har endog i mange 

tilfælde været årsag til en ung mands valg af 

erhverv, således at EDR og OZ blandt sine med

lemmer og læsere i dag har en trofast velkvali

ficeret støtte, der nok skal sørge for, at OZ frem

deles skal beholde sit høje tekniske stade.

Vore redaktører gennem årene har haft held 

til at give os et kultiveret, sobert tidsskrift, der 

ved mange dygtige medarbejderes (Teknisk stab) 

bistand har udviklet OZ til en »institution«, et 

kildeskrift, hvorfra oplysninger om amatørbe

vægelsens kår i Danmark og i det hele taget den 

radiotekniske udvikling fra den spæde begyn

delse til den komplicerede teknik, den er i dag, 

kan følges, specielt indenfor eller tangerende vort 

interesseområde kortbølgearbejdet.

Det forstås således, at man mener sig at høre 

til de få heldige, når man i dag kan glæde sig 

ved at eje alle af EDR udgivne medlemspubli

kationer fra sept. 1927 og til dato i form af EDR- 

sider i Radioposten, Ugens Radio og Radiomaga

sinet og fra 15. april 1929 vort jubilerende OZ.

Skulle det ved jubilæet tilstås mig at frem

sætte et ønske, tror jeg, dette vil blive — og for

håbentlig ikke til for manges misbilligelse — at 

man i større grad gik ind for television-teknik. 

OZ — skrevet til, for og af amatører og specia

lister — fortjener at være kildeskrift også på 

dette område. Ligeså vil det ud i fremtiden være 

af stor betydning, at amatører kan studere og 

indhente oplysninger om denne teknik, bl. a. for 

at kunne afhjælpe de forstyrrelser, der uvæger

ligt vil komme fra amatørstationer, når — og 

hvorfor skulle det ikke ske — et uforstående 

»krystaldetektor-TV sæt« skal til at »eje« luft

rummet i »billedfonitiden«!

Vi skal nok få det sjovt — også de kommende 

25 år!

Til lykke ønsker

Poul J. Jelgren, OZ7, Gamle Lars.
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En tak til OZ’s tegner.

Gennem snart mange år har Kjeld Hansen 

lavet tegninger og diagrammer til OZ. Det er af 

stor betydning for et blad, at dets tegninger er 

pæne og ensartede, og vi var meget heldige, da 

vi i sin tid fik Kjeld Hansen til at tage sig af 

denne vigtige opgave. Også vore to sidste store 

håndbøger har vor tegner illustreret, og her ved 

OZ's jubilæum skal da lyde en tak til Kjeld 

Hansen for hans arbejde for vort blad. Kjeld 

Hansen har sit daglige arbejde i Radiohuset; at 

han også er medlem af EDR, nævner vi kun i 

forbifarten. TR.

*

Et finansministerord.

Når vor højtærede hovedredaktør ved sin lille, 

snilde tryksag bl. a. har bedt mig om at sige min 

mening om, hvad OZ har betydet for mig, så må 

jeg gå ud fra, at han ikke har været helt klar 

over, at han på en måde satte ild til lunten med 

en krudttønde i »final«, som det vist hedder på 

80 meter. Og jeg skal i det følgende forsøge at 

begrunde dette forhold.

Selvom min radiobarndom går så langt tilbage 

som til 1923, så hører jeg desværre ikke til de 

lykkelige, der så det første selvstændige nummer 

af OZ i 1929, men fra 31 har jeg fulgt bladet med 

den største interesse hver måned under de skif

tende redaktører. Jeg behøver ikke at lægge skjul 

på, at jeg hører til den lejr, der helst i OZ ser en 

mådeholden pen hos redaktøren, da de tidligere 

årganges knalden med pisken overfor myndig

hederne efter mit skøn ikke har ført til noget 

godt — tværtimod. Forhandlingens vej synes 

langt mere farbar!

Nybegyndere i dag kan ikke gøre sig forestil

ling om, hvad OZ betød for kortbølgesagen alle

rede fra den første spæde begyndelse, hvor tran

gen til et selvstændigt kortbølgetidsskrift var ud

præget, men til trods herfor var det nu og da 

så sløjt med EDR’s finanser, at en særlig ideali

stisk redaktør nogle gange af egen lomme måtte 

dække en uforudset merudgift på OZ.

Man er nutildags ofte tilbøjelig til at glemme, at 

OZ er af og for amatøren, hvoraf følger, at man 

hver især efter evne må yde sit bidrag til bladet 

i form af artikler så ofte som muligt.

For mig personlig betød, og betyder stadig, OZ 

hver måned den indsprøjtning, der skal til for at 

man af andres fejl og heldigt gennemførte for

søg kan fortsætte sine egne evindelige eksperi

menter. Men forud for de gode konstruktioner i 

OZ er jeg nu altid begyndt med at læse, hvad 

andre havde lavet af DX.! Her har OZ været en 

spore for mig, og selvom mange vil kalde det 

skørt, så er jeg stadig lige frisk på det område!

Efter min tiltræden som EDR’s finansminister 

er jeg sikkert den, der har haft mest manuelt 

arbejde med OZ. Tænk, hvor mange eksemplarer 

der gennem 15 aars virke er gået gennem mine 

hænder. Desværre sker det ofte, at jeg ser disse 

OZ igen som returvarer med påtegning om, at 

adressaten er flyttet eller hjemsendt. Kort sagt 

drejer det sig om mine »smertensbørn«: Solda

terne og »Grønlænderne«. Begge kategorier ligger 

langt tilbage m. h. t. rettidig at give besked om 
ny QTH.

At OZ også i tidens løb har medført »hyggelige« 

diskussioner med XYL, vil jeg kun lige nævne i 

forbifarten, men der er vel egentlig heller ikke 

stort at sige til, at en husmoder nu og da kan 

føle sine rettigheder gået for nær, når ikke alene 

EDR’s kontor, men også husets beboede værelser 

må tages i brug til EDR-lagerrum —! Det synes, 

som om EDR efterhånden må vokse sig stor nok 

til egne kontorlokaler — men det drømte man vist 

også om for 25 år siden som nybegynder.

Som begynder læste jeg i sin tid en artikel, der 

faktisk har påvirket mig en del. Den handlede 

om sammenholdet blandt amatørerne, og da disse 

vise ord stadig er meget aktuelle, må det være 

mig tilladt — udfra det lærerige for begynderen 

af i dag —- at citere OZ for septbr. måned 1934, 

idet jeg håber, at alle OZ-hams må forstå, at 

vi opnår mest ved samlet at løfte i flok og så iøv- 

rigt ikke lade sig påvirke udefra af, hvad man vel 

har lov at kalde »privat-økonomisk-kapitalisti- 
ske-motiver«.

Men OZ skrev altså — desværre uden signatur
— følgende:

Der snyltes paa E.D.R.

Her i dette Blad, som heldigvis altid plejer at være 

præget af godt Kammeratskab, vil en Artikel som ne- 

denstaaende sikkert vække pinlig Opmærksomhed. Men 

det er ogsaa Hensigten. Den rører ved Forhold, som er 

uholdbare — Tilstande som E.D.R.s mange trofaste 

Medlemmer ikke fortsat kan finde sig i. Derfor er en 

drastisk Fremgangsmaade nødvendig.
E.D.R. — og dermed den danske Kortbølgeverden — 

har Snyltere, baade kroniske og periodiske. Ganske vist 

er deres Antal ikke overmaade stort, men deres Eksi

stens piner os, fordi det vidner om daarlig Moral, Lige

gyldighed, ringe Kammeratskabs- og Kollegialitetsfø

lelse og manglende Vilje til Samarbejde.
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Her tænkes først og fremmest paa de licenserede 

Amatører, som staar udenfor E.D.R Men ogsaa andre, 

som paa forskellig Maade arbejder med de korte bdl- 

ger, fortjener at henregnes til samme Kategori. De har 

nemlig det tilfælles, at de snylter paa E.D.R. — og 

dermed paa deres Kammerater, som opretholder For

eningen ved regelmæssig Kontingtbetaling.

Vi kender alle Typen paa Snylterne, og de har altfor 

længe været tolereret. Der er jo enkelte Amatører, 

som er helt haabløse. De vil ikke have Omgang med 

deres eget Lands Amatører og er fjendtlig sindet mod 

E.D.R. Dette er en sygelig Indstilling. Men saadanne 

Mennesker faar jo alligevel indirekte Gavn af det, 

E.D.R. udretter indenfor den danske Kortbølgeverden.

Knap saa ondartet er den Type, som periodevis staar 

i E.D.R., f. Eks. et Par Kvartaler af Aaret. Men at de 

bringer Kassereren og den øvrige Bestyrelse mange 

Ærgrelser ved en saadan ganske umotiveret Mangel paa 

Stabilitet er en Selvfølge. Der er ogsaa Amatører, som 

indmelder sig i et enkelt Kvartal, hvor der skal foregaa 

store Begivenheder som f. Eks. Landsstævne eller Som

merlejr. Ogsaa Amatører, som ønsker at faa deres QSL- 

Kort engang imellem, bruger samme Fremgangsmaade. 

At det ikke er af økonomiske Grunde, man svigter 

E.D.R. paa de øvrige Aarstider, ses deraf, at flere af de 

paagældende ofte har Raad til i Løbet af en Aften at 

drikke for ligesaa meget, som et eller flere Kvartals

kontingenter udgør. Deres eget kære Jeg skal de nok 

passe paa ikke at forsømme.

De typiske Snyltere møder op de faa Gange om 

Aaret, hvor der er ekstra fede Gevinster at dele. Men 

det faste Bidrag Aaret rundt til Foreningens Opret

holdelse og til de forskellige Arrangementers Gennem

førelse — altsaa det, der er et nødvendigt Grundlag for 

„de fede Gevinster“s Fremkomst — vil de absolut ikke 

være med til at betale. Det er meget mere behageligt at 

snylte paa Kollegerne — den faste og heldigvis store 

Stab af gode Amatører, som aldrig svigter E.D.R.

Blandt de mest ondartede Snyltere er dem, der sny

der sig med. De kendes baade paa Landsstævner og 

ved E.D.R.s andre Sammenkomster. Bestyrelsen har 

længe haft dem i Kikkerten, og da der ikke er Tegn til 

Bedring, vil det fra nu af uvægerlig være forbi med 

enhver Art af øllebrødsbarmhjertighed. Saaledes vil 

der ogsaa paa Generalforsamlingen blive holdt Kontrol 

ved Dørene, og vore Medlemmer bedes af praktiske 

Grunde medtage Juli Kvartals Kontingentkvittering, 

som udgør en praktisk Legitimation.

Snylternes Tal er som nævnt ikke foruroligende 

stort, og de spiller ingen større Rolle for Foreningens 

Økonomi. Derfor er dette heller ikke noget Nodraab. 

Men det er et Udtryk for Bestyrelsens Utaalmodighed 

og Skuffelse over, at der findes danske Amatører, som 

enten er utilladeligt ligeglade eller ogsaa ligefrem 

mangler „Ham-Spirit“.

Det er vist ingen Hemmelighed, at flere af Bestyrel

sens Medlemmer ofrer saa godt som al deres Fritid paa 

E.D.R. Derfor kan det heller ikke undre, at det er 

harmeligt, at der er Ainatorer, som er i den Grad 

blottet for idealistisk Tankegang, at de viger tilbage 

for at være med i den saare beskedne Indsats, som 

Kontingentbetalingen udgør. Husk paa, at der er be

styrelsesmedlemmer, som foruden deres ugennyttige 

Arbejde paaføres direkte Udgifter af egen Lomme til

Rejser, Porto m. m., der løber op til 10 Gange det nor

male Kontingents Stdrrelse.

Naar Bestyrelsen med denne Artikel tager Bladet 

fra Munden og uden Omsvøb siger sin Mening om 

Snylterne, saa er det i første Række at opfatte som en 

hensynsfuld Advarsel til dem. der foler sig ramt. De, 

der ikke er med os, er imod os. Dette Nummer bliver 

tilsendt alle licenserede Amatører udenfor Forenin

gen (en halv Snes Stykker), men iøvrigt beder vi Med

lemmerne være os behjælpelige med at udsprede Med

delelse om Bestyrelsens Beslutning, saa denne Ad

varsel kan naa saa langt som muligt. Bestyrelsen har 

besluttet med passende Mellemrum at sætte en Liste i 

,.OZ“ over de licenserede Amatører, som ikke er med 

l Samarbejdet. Desuden vil der i Lighed med Tilgangs

listen (nye Medlemmer) blive offentliggjort en Af

gangsliste (frafaldne Medlemmer). Det er nemlig ikke 

ualmindeligt, at forhenværende Medlemmer stadig sø

ger at opretholde en vis Forbindelse med E.D.R.-Kred- 

se, hvad de selvsagt ingensomhelst Ret har til.

Vi ønsker ikke at opfordre til Boycot, idet noget saa- 

dant trods alt vil være uforeneligt med vor Tankegang 

som Amatører. Heller ikke ønsker vi at tvinge eller 

true nogen til at indmelde sig. Den, der selv ønsker at 

isolere sig fra det gode Selskab, skal have Lov til det. 

Men det er indlysende, at vore trofaste Medlemmer har 

Krav paa at vide, hvem der undslaar sig for at være 

med til at løfte de fælles Byrder. Naar de træffer en 

Amatør i Æteren eller andre Steder, skal de være klar 

over, om det er „en af vore egne“. Viser det sig at være 

en af dem, der er sig selv nok, saa tvivler vi ikke 

om, at vore Medlemmer uden Bestyrelsens Opfordring 

er i Stand til at indtage en tilpas kølig Holdning.

Det er ikke de langsomme Betalere, vi er ude efter 

i denne Artikel. Ganske vist giver de Kassereren mange 

Ærgrelser og en Del Ekstraarbejde med Af- og Tilmel

ding af Medlemsblad m. m. Men de vil dog være med i 

Samarbejdet, og det er det vigtigste. Medlemmer, som 

af økonomiske Grunde ikke kan betale før senere hen 

i Kvartalet, bedes meddele dette til Kassereren. Saa

danne, der paa denne Maade faar Henstand, skal natur

ligvis forskaanes for at faa deres Navne i Restance

listen. Det er ingen Skam at være fattig. Men det er 

flovt at være sjusket med Pengesager.

Alle danske Amatører maa huske at tænke paa, at 

E.D.R. er deres Forening. De maa lære at skønne paa, 

at den er til for at varetage deres berettigede Amatør

interesser. Og hvorfor ikke ogsaa holde af denne For

ening, som dog er Samlingsmærket for vor store fælles 

Interesse — Stedet, hvor vi mødes med vore bedste 

Kammerater og Venner i frugtbringende Samarbejde.

Heldigvis har mange Medlemmer den rette Forstaael- 

se af, at det ikke blot er Bestyrelsen, der skal ofre sig 

for Foreningen. Det ser vi til Stadighed mange glæde

lige Eksempler paa. Og i Stedet for et nødvendigt Onde 

bor Kontingentbetalingen være en regelmæssig Glæde. 

Lad os endelig ikke være bange for en Smule idealistisk 

Livssyn. Her i Verden er der Brug for meget mere af 

den Slags. Og vær forvisset om. at det ogsaa er en 

nddvendig Grundpille hos de Mænd, der til daglig 

trækker det store Læs indenfor ED R.
(OZ, Septbr. 1934).

Tjah — det er så sandt som skrevet står!!

OZ3FL. 555.
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Til OZ.

Jeg tager dig fra reolen, du mit kære OZ. 

Jeg har givet dig skind på maven og guld i 

ryggen, at du ikke skulle forgå.

Fra dine sider strømmer imod mig mænds 

tankevirksomhed og resultater af sene natte- 

timers erfaringer.

Altid har jeg ventet dig med forventningens 

glæde, og altid har jeg søgt dig, når problemerne 

trængte sig på.

Du blev mig en kær ven i mit lille tekniske 

bibliotek. Jeg har øst af din rigdom og glædet 

mig ved dine tanker.

Under udviklingens lov vil du fortsat yde dit 

bidrag til vor dygtiggørelse.

Om dig kan siges med I. P. Jacobsen:

For alle de gode tanker kan slet ikke dø, 

før endnu bedre tanker er spiret af deres frø.

OZ6PA.

Til lykke OZ.

Så er det igen mærkedag i E.D.R., og denne gang 

er det vort kælebarn OZ, der fylder 25. Må det i 

denne anledning også være mig tilladt at deltage i 

gratulationskoret og sige: Rigtig hjertelig til lykke 

og tak for de mange gode år. Jeg ønsker alt godt i 
fremtiden!

Det har været morsomt at følge OZ gennem de 

mange år. Ganske vist var jeg først heldig at komme 

med i 1929, men alligevel. — Mon medlemmerne 

egentlig aner, hvilket arbejde redaktionen må igen

nem, før bladet ligger på vort skrivebord? Der skal 

samles stof. Det skal sorteres, og der skal i reglen 

også ventes på noget, som absolut skal med. En re

daktør af OZ skal være smidig og ihærdig, må ikke 

miste humøret, men stadig være med.

Det har været en lykke for E.D.R., at foreningen 

gennem de mange år har haft redaktører, der har 

været sig deres ansvar bevidst. Disse redaktører har 

i sandhed ikke spundet guld på det arbejde, de har 

udført. I de første år blev arbejdet udført gratis. 

Det gør det ganske vist ikke mere, men den løn, 

redaktørerne oppebærer, kan kun siges at være 

symbolsk. Der skal stadig en stor portion idealisme 

med, hvis man skal bestride opgaven. Og idealismen 

er der stadigvæk.

En ting, man særligt har glædet sig over i de for

løbne år, er redaktørernes gode evne til at skære 

igennem og bringe netop det i OZ, som medlem

merne ønsker og har glæde af. De har også været i 

den heldige situation, at de ikke har behøvet at lefle 

for en læserskare, der ønsker drabelige sensationer 

på hveranden side i bladet. Redaktørerne skal jo 

ikke leve af at sælge bladet, fordi det er et med

lemsblad. Det meste stof er skrevet af medlemmer 

og for medlemmerne. Og det giver nu alligevel et 

helt andet helhedsindtryk.

Til slut blot dette: Gid OZ også i de kommende år 

må forstå at holde den høje standard, det har i dag 

til gavn og glæde for E.D.R.s medlemmer.
Paul Heinemann, OZ4H.

4

På OZ.s jubilæumsdag bringer redaktørerne en tak til vore 

mange medarbejdere for trofasthed og hjælpsomhed gennem årene.

E.D.R. bringer en tak til vore annoncører for støtte i tiden, 

der gik.

Paul Størner, TR. A. Clausen, HR.
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Dobbeltsuper for alle
Vekselstrøm — Krystal i 2. oscillator — Støjbegrænser— S-meter — Var. beat.

Af OZ3FL, O. Havn Eriksen.

Gennem nogen tid har jeg spekuleret på. 
hvorfor OZ ikke bragte en komplet konstruk
tion af en god dobbeltsuper, der for en rime
lig udgift kunne bygges af amatører med 
blot nogen kendskab til montering. Årsagen 
må være den, at ingen har kunnet afse tid 
til at gå i lag med opgaven, men da jeg af 
erfaring ved, at der er brug for en sådan 
konstruktion, har jeg påtaget mig opgaven — 
efter at jeg i de sidste måneder har haft rig 
lejlighed til at gøre erfaringer med disse 
modtagere. Den foreliggende konstruktion gør 
sig ikke ud for at være mere end den er: En 
god båndmodtager, som selv viderekomne 
amatører kan have glæde af. Jeg ser helt bort 
fra de enkelt meget kræsne, der måske endda 
ikke ville føle sig tilfreds med en COLLINS 
75-A3 — til en pris af flere tusind kroner — 
på deres station.

Konstruktionen er i realiteten facit af flere 
gode tips, der gennem tiderne har været bragt 
i OZ, og dernæst mine egne gode og dårlige 
erfaringer.

Ved konstruktion af en „stor“ dobbeltsuper 
er der visse ting at tage hensyn til. Følsom
hed synes ikke svær at opnå, selektiviteten 
kan uden synderligt besvær laves tilstrække
lig god, men krybningen er straks et vanske
ligere problem. Jeg vil ikke give det udseen
de af, at dette sidste problem er løst til fuld
kommenhed, men krybningen er i hvert fald 

holdt så langt nede, som det vist er muligt 
med en kommerciel spolecentral, hvor der jo 
ingen mulighed er for at gribe ind i selve 

centralen på det ømme punkt: blokkene! Man 
skal dog ikke lade sig afskrække af disse 
sørgelige betragtninger, der kun fremsættes, 
fordi jeg selv ikke kan lide krybning og i min 
egen stationsmodtager kommer udenom det 
ved at bruge LB-modtager med krystalstyret 
converter foran — men det er en helt anden 

historie.

I denne her modtager har jeg sat ind over
for krybningen på flere punkter. Det viser 
sig, at krybningen i alle tilfælde har været 
mod højere frekvens, hvorfor der i alle blokke 
i 1. oscillator i gitter og pladekreds kun er 

brugt mørkegrønne positive keramiske blok
ke. 2. oscillator, der også kunne give anled
ning, er her erstattet med et Scantronic kry
stal på 1710 kc. Prisforskellen på krystal og

den almindeligt anvendte spole er ikke af
skrækkende og det synes så indlysende at an
vende krystal på dette punkt i modtageren, 
at vi ikke kan komme udenom det. Tilbage 
har vi så m. h. t. krybningen beat-oscillatoren, 
men da denne svinger på LB-området, så kan 
vi vist roligt gå ud fra, at der ikke er mere 
krybning på det sted, end der vil være i f. eks. 
en BCL-spille på LB. — Opvarmningen spil
ler også en rolle, temmelig stor endda, men 
ved at holde alle „varme sager“ over chas
sis’et er vi kommet så langt ned der som 
muligt. Varmen i rørene er jo ikke til at 
komme udenom, da vi jo nødig skulle gå så 
langt som til at montere et køleskab i mod
tageren også! Facit af disse anstrengelser er 
blevet, at modtageren efter normal opvarm
ning på ca. 20 minutter kan holdes i nulstød 
med CW-station gennem en hel QSO — bort
set fra, at man jo ikke aflytter CW i nulstødet.

Vi kigger lidt på diagrammet, der forhå
bentlig straks afslører sig som dobbeltsuper 
med 1600 i 1’ mf og 110 kc i 2’ mf. — Dernæst 
falder øjet måske på den særlige kobling af 
HF-røret, der efter 7T’s tip i OZ, sikrer, at 
man f. eks kan arbejde med BK på egen 
frekvens uden at ødelægge indgangsrøret, der 
også blokerer modtageren, fordi gitter 3 i 
EF42 får HF tilført fra senderen. For en or
dens skyld gør jeg lige opmærksom på, at 
HF-røret må være af en type med tæt fang- 
gitter; det er aldrig lykkedes mig med fuldt 
held at blokere på denne måde med andre 
end EF42-typen. P. 2000 går det slet ikke 
med. Ønsker man ikke netop denne finesse 
med, kan et hvilket som helst andet stejlt 

HF-rør benyttes.
1. blandingsrør er ECH42, hvor oscillatorens 

pladespænding er stabiliseret ved hjælp af et
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4687 glimlamperør; det skal lige bemærkes, 
at denne oscillator står med spænding på 
(sammen med LF-røret) selvom man har af
brudt S. 3. Årsagen er den, at ose.-røret af 
h. t. drift gerne skal stå med spænding på 
hele tiden. Fra blandingsrøret går vi via en 
1600 kc MF trafo med løs kobling til 2. blan
dingsrør, der også er ECH42. I oscillatordelen 
her finder vi det føromtalte krystal på 1710 
kc, der svinger yderst fb i den viste opstil
ling, der er hentet fra en eller anden ameri
kansk håndbog. Er man ikke særlig kendt 
med krystaller, så gør det ikke spor; da jeg 
endnu ikke har været udsat for, at krystallet 
ikke svingede første gang i opstillinger som 
den anvendte, så er der vist ikke megen sand
synlighed for, at man skulle komme ud for 
netop denne fejl. Efter at BCL stationerne 
er kommet ned i nærheden af de 1600 kc, 
har jeg ment det rigtigst at skærme lednin
gen, der fører fra 1’ blander til 1600 mf tra- 
foen; der skal ikke meget til for at få et 
signal liggende som en konstant beat-tone, 
hvis man ikke får trimmet helt rigtigt til 
sidst.

Det følgende trin mf med EF41 og 2 Prahn 
110 MF traf os, type I & II, er der ikke stort 
at sige om, men man vil bemærke, at der er 
mulighed for at regulere forstærkningen ved 
et potmeter i sg på EF41. Samme type regu
lering bruges på EF42 i indgangen, så man 
har kontrol både med HF & MF. S-meter 
opstillingen er lånt fra 9R’s modtager i maj 
53 OZ og fungerer upåklageligt. Selve meteret 
er her på ½ mA ved fuldt udslag, men man 
kan uden skade bruge et 1 mA-instrument i 
stedet. Der skal alligevel shunt over, for ikke 
at få nålen bøjet, når de stærke 80 m sta
tioner kommer ind under gode forhold.

Som 3. detektor og støjbegrænser bruges et 
EF41, hvortil beat-osc. (EF11) er koblet gen
nem en 5 pF blok — selvsagt til detektor
delen! Hvis den nævnte 5 pF blok giver an
ledning til for kraftig beat, så kan man er- 
state den med 2 stk. sammensnoet ledning i

flex, hvor man så ved at klippe af kan få net
op den styrke af beat-tonen, som passer ens 
eget behov. Støjbegrænseren er den normale 
seriebegrænser, der virker fint over for kon
takt- og motorstøj, men den kan f. eks. ikke 
fjerne støj fra mit lysstof rør, der sidder 1 m 
fra arbejdsbordet, men det er der heller ikke 
noget andet, der har kunnet. For at få en 
særlig diode til AVC = automatisk volumen 
kontrol, er der som 1. lf-rør brugt et EAF42, 
der som lf-rør iøvrigt er koblet som pentode, 
hvilket giver mere end rigeligt med lf-styrke 
i forbindelse med udgangsrøret, EL42. Ud- 
gangstrafoen passer vist egentlig ikke helt
i impedans til røret, men det er i hvert fald 
ikke til at høre i praksis — og så er trafoen 
til at få for en meget billig penge. Over 5 
Ohms sekundærviklingen sidder konstant en 
25 Ohms modstand (trådviklet), således at 
man uden skade kan afbryde for højttaleren, 
når man benytter hovedtelefonen, der er ind
koblet mellem stel og udgangsrørets plade 
med en 20.000 pF kondensator. Der findes 2 
sek. viklinger på udg. trafoen; den, der ikke 
bruges til højttaleren, kan iøvrigt anvendes 
til hovedtelefonen, men giver knap så meget i 
ørerne som den viste metode.

Støjbegrænseren er til at sætte ud af funk
tion ved træk-tryk afbryderen på lf-volu- 
menkontrollen; den er normalt indskudt, men 
kan altså kortsluttes ved at trække knappen 
ud — nærmest for at man overfor tvivlere 
kan demonstrere, at den virkelig kan arbej
de! Beat-røret var EF11, der jo slet ikke har 
noget med rimlock-serien at gøre, men røret 
er dejligt afskærmet og dejlig billigt i øje
blikket.

Ensretteren kan, uden at fornærme den, 
kaldes normal med en trafo, der på højspæn
dingsviklingen giver 2X280 volt, der efter 
filteret og belastning af glimrøret giver netto 
250 volt til modtagerens drift — og højere 
bør man heller ikke gå. For at udelukke, at 
signaler kommer ind gennem nettet, er der 
benyttet netfilter og kondensatorer i netind-
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gangen og af hensyn til evt. modulations
brum er der også sat et par blokke over se
kundær.

Spolecentralen, som vi først kommer til nu. 
er Torotors type OFA5 med 10—15—20—40— 
80 meter fuldt båndspredt — og forsynet med 
HF-trin. Monteringen af spolecentralen bør 
udføres med omhu. Jeg har flere gange set, 
at skærmene imellem de enkelte spolesek- 
tioner ikke var forsvarligt skruet til stel — 
vel sagtens, fordi hullerne synes svære at 
komme til. Jeg har imidlertid udviklet en 
nem metode. Bor først de tre huller i chas- 
sis’ets forkant og mærk et af de bageste hul
ler op. Man skærer så 1/8“ gevind i chassis’et 
og får spolecentralen spændt op, hvorefter 
man nøjagtig kan opmærke de resterende hul
ler. Så tager man spolecentralen af igen, borer 
hullerne op og skærer gevind. Ved hjælp af 
en skruetrækker, der er gjort magnetisk, er 
det nu ingen sag at få 1/8“ skruer i fra bun
den og derefter sætte en kontramøtrik oven
på chassis’et.

Det har sikkert altid voldt besvær at få en 
skala til en hjemmelavet modtager til at tage 
sig godt ud og også have frekvenserne afsat. 
Dette problem er løst ved at få lavet en 
skala, hvor en LK-knap danner grundlaget 
for den benyttede skala, der udvendigt måler 
23X17 cm. — Og da den benyttede 3-gangs 
USB21 kondensator på bestilling kan leveres 
som venstregående, har vi fra ældre numre

STYKLISTE:

Spolecentral: Torotor, type OFA 5.
3-gangs drejekondensator, Torotor, type 3USB21, 

venstregående sugekreds, Prahn, type 140 1600.
MF-Trafos: 1 stk. 1600 kc, Prahn A.1600/1 og 1 stk. 

Prahn A.110/1, og 1 stk. Prahn A.110/2.
Beat-oscillator, Prahn 180/110.
Netfilter, Prahn 142/1.
Krystal: Scantronic 1710 kc = X.
S-meter: 1/4 eller 1 mA ved fuldt udslag.
Ror: EF42 - ECH42 - EF41 - EB41 - EAF42 - EL42

EF11 - AZ1 — 4687.
Udgangstrafo, Philips (Radio Magasinet).
Nettrafo: Sekundær 2x280 V. 6V5A, 4V3A.
4 vippeafbrydere: S.MI-II-IV. (S.V. til træk/tryk 

på P.4).
7 rimlock, 2 P- og 1 stålrørssokler.
Filterspole 300 ohm.

Elektrolytter: 16 + 32 mF, 450 V, 16 mF 320 V og
2 stk. 25V25mF.

Potmetre: 3 stk. 100 k-ohm, 1 stk. 500 k-ohm m/ 

træk/tryk afbr.
13 stk. 0,05 mF olieblokke, 5 stk. do. 0,02 mF, 6 stk.

0,01 mF.
1 stk. 2000 pF og 2 stk. 1000 pF.
Z = sikring 500 mA.
4 stk. netblokke 5000 pF/5000 volt.
1 stk. Prahn LT 120 pF drejekondens. til beat-afst.
Modstande efter diagrammet; alle på 30.000 ohm er

1 watt, pvrige ½ watt.
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af OZ, hvor Torotor averterede med spole
centralen og kondensatoren, i stor størrelse 
kopieret frekvenserne over. Nu kan man jo 
ikke vente, at en sådan skala vil blive pin
lig nøjagtig, men ret meget galt bliver der 
ikke, når båndgrænserne forneden lægges 
rigtig an — og trimningen ellers udføres om
hyggeligt efter den trimmeforskrift, der føl
ger med spolecentralen. Skalaen, der er med 
indirekte belysning, er iøvrigt lavet af lokal 
amatør, der vistnok kan hjælpe eventuelle 
trængende amatører, men kun under forud
sætning af, at der fremsendes en brugelig 
LK-knap. Jeg skal gerne formidle event, fo
respørgsler, men helt billig er skalaen jo 
ikke. Alene det brugte stykke plexiglas koster 
netto 5 kr. — og der er rigeligt med svejse-, 
dreje- og sprøjtearbejde på den. Endnu har 
vi dog ikke udviklet en metode til at undgå 
at skrive frekvens-tallene med pen og blæk, 
men måske en eller anden har en idé?

Selve chassis’et, der måler 40X23x8 cm, er 
fremstillet med nedbøjede endestykker og 
desuden er der ved brug af „hjørner“ lavet 
en metalbund til at skrue på. Det giver en 
helt lukket modtager — bortset fra afstem
ningskondensatoren, som jeg dog ikke endnu 
har fundet anledning til at afskærme også.

Kassen kan laves af enhver snedker og den 
måler udvendigt: Bredde 45, højde 27 og 
dybde 25 cm. Materialet er 8 mm krydsfiner 
og med 2 gange sprøjtelakering tager den sig 
egentlig godt ud. Forpladen, der spændes di

rekte på chassis’et, er til at skrue af. Yder
ligere er der „service-bund“, der dog ingen 
berettigelse har, fordi man jo først skal fjer
ne metalbundpladen.

Monteringen skal man som altid være om
hyggelig med. Ved den angivne placering er 
der god plads til alle komponenter ved gan
ske korte ledninger overalt. Støttebukke og 
loddeflige er gode hjælpere, men allerbedst 
bliver det, når man under loddefligene læg
ger 1/8“ tandskiver, der bider sig fast både i 
chassis og loddeflig. Jeg pointerer: Under
loddefligen, da denne ikke drejer med rundt, 
når der spændes til, hvilket er tilfældet, hvis 
tandskiven lægges mellem møtrik og flig.

De benyttede materialer er alle af bedste 
fabrikat. Blokkene er for størstedelen forsy
net med plastikovertræk, således at man ikke 
behøver at være bange for kortslutning — og 
dernæst undgår evt. „knas“ med en blok, der 
gnaver på chassis’et.

Da den anvendte skala går (på 80 meter) 
fra 3400 til 4000 kc, har man på det bånd mu
lighed for at kontrollere frekvensen i den lave 
ende, idet 2. harmonisk fra 2. oscillator = 
3420 kc, let kan høres!

Kontrollerne på forpladen er fra venstre: 
HF-styrke, MF-styrke, AVC ind/ud, LF-styr- 
ke med træk/tryk noise, beat-osc., beat-os- 
cillator-afstemning og „stand-by“. Under S- 
meteret har vi potmetret på 100 k-Ohm til 
indstilling af nul og under det igen omskif
teren fra højttaler til telefon. Der er ingen 
„hovedafbryder" monteret i modtageren, da 
jeg har den fikse idé, at jeg fortrækker at 
afbryde alt grej ved den fælles stikkontakt, 
når stationen forlades.

Er modtageren færdigmonteret, skulle den 
sige noget med det samme, hvis der ingen 
fejl er ved monteringen. Men fra at få den 
til at sige noget og til at yde det bedste er 
et stykke vej, som de allerfleste gør bedst i at 
tilbagelægge via en god servicemand, der 
helst kender til KB-modtagere og som med 
ordentligt trimmegrej kan give modtageren 
den afpudsning, der er så ubetinget nødven

dig.

Afmærkningen af kontrollerne, der giver 
modtageren et mere færdigt præg, er fore
taget med „transfers for radio“; de kan sik
kert stadig fås i handelen og er store hæfter 
med alle mulige afmærkninger til modtagere 
og sendere. Brugsanvisning står bagi hæftet, 
men jeg vil gerne tilføje, at det går langt 
nemmere, når man varmer det vand, der om
tales i anvisningen. Ved brug af koldt vand 
er der ofte kludder med at få skiltet til at
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En ny VFO
Af OZ7EU, Paul Størner.

Oscillatoren eller, for at tage lidt mere 
med, hele VFO’en, står vel nok for de fleste 
amatorer som hjertet i senderen. OZ7EU for
tæller her lidt om, hvad en tvungen ledig
gang med hensyn til amatorsending kan 
fore til.

I OZ for september 1954 omtalte jeg en 
kombineret Clapp-Franklin oscillator, udvik
let af DL3EW. Ideen var tiltalende, og jeg 
lovede mig selv og OZ, at den skulle prøves 
i praksis. Det er den også blevet, af tekniske 
grunde dog endnu kun indenfor fire vægge, 
men vi glæder os her til at komme i luften 
med den, så den i praksis kan vise, om de for
ventninger, vi stiller til den, også vil holde. 
Som det vil ses på diagrammet, er den dog 
undergået en del ændringer, og det har sine 
bestemte grunde.

Det, man i første omgang ved konstruktio
nen af en ny VFO tilsigter, er så høj grad af 

frekvensstabilitet som muligt. Årsagen til den 
største frekvensustabilitet er opvarmningen 

af de frekvensbestemmende komponenter, 
herunder også ændring af rørkapaciteter som 
følge af opvarmning. Dette sidste kan man 
selvfølgelig ikke komme uden om, så her gæl
der det så blot om at vælge en oscillatortype, 
hvor denne ændring ikke betyder noget, eller 
i hvert fald kun meget lidt. I ECO’en og 

CLAPP’en gøres det ved at anvende meget 
store parallelkapaciteter over den frekvens
bestemmende kreds, så koblingen til røret bli
ver meget løs. I Franklin’en bruger vi meget 
små koblingskapaciteter. En kombination af 
disse forskellige ting ligger så ligefor. Vi kan 
dog ikke her anvende slet så lille en gitter

slippe papiret. Afmærkningen fremtræder 
som sølv på sort, men der efterlyses metode 
til at anbringe skiltene nøjagtig på forpladen, 
hvor man vil have dem!

Lige et par ord om ledninger fra dreje- 
kondensatoren: Gør dem så korte som muligt, 
brug metalstrømpe fra rotorfligene pa kon
densatoren til hver stelforbindelse (nr. 1 — 
5 — 9) på spolecentralen; kondensatoren er 
isoleret fra stel ved gummimuffer, der sidder 
på ved leveringen — og desuden ved det iso

lerede koblingsled.
For at lette monteringen for begyndere er 

der for en gangs skyld lavet en boreplan, der 
også passer, selvom man vil bruge andre rør,

kondensator eller tilbagekoblingskondensator 
som i den normale Franklin.

Opvarmningen af komponenterne har jeg 
i den her beskrevne opstilling undgået ved 
rationelt helt at fjerne disse komponenter fra 
ting, der bliver varme; som man vil se, er af
stemningskondensatoren, spolen, serie- og 
parallelblok monteret i en kasse helt for sig 
selv og er så forbundet til det øvrige chassis 
med eet enkelt koaksialkabel. Det er slet ikke 
noget nyt at montere på den måde, i QST har 
vi set det praktiseret før, og russerne har vel 
nok lavet det for 35 år siden, men det er i 
hvert fald ikke meget, vi har set det anvendt 
herhjemme. Fordelene er indlysende. Nu kan 

der ikke ske noget ved vor afstemningskreds, 
vi undgår vanskelige temperaturkompensa
tioner, som i regelen viser sig ikke at være 
helt gode alligevel.

Skulle man bruge systemet i en almindelig 
Clapp eller ECO, vil det være nødvendigt 
med to kabler. I den viste opstilling har jeg 
klaret sagen med eet. Det er selvfølgelig en 
stor fordel. De små kapacitetsændringer, der 
måske kan fremkomme ved berøring eller 
bøjning af kablet, spiller overhovedet ingen 
rolle, idet kablet ligger parallelt over en blok 
paa 1100 pF, og opvarmningen af rørene spil
ler på samme måde også kun en meget lille

der kræver fatninger af P-typen eller de ame
rikanske typer. Yderligere er modtageren 
„hensat“ hos Radio-Magasinet i København, 
hvorfra iøvrigt alle materialerne er leveret, 
og mulige interesserede har altså mulighed 
for ved selvsyn at hente inspiration dér!

Til slut blot dette: Artiklen er skrevet af 
amatør og er med vilje forsøgt holdt i en 
form. der kan forstås af andre end de såkaldte 
„professionelle", der jo nok selv ved, hvordan 
en modtager skal laves. Har jeg nået at løfte 
sløret for en og anden, er formålet nået — 
og det skal være mig en fornøjelse (uden be
regning!!) at hjælpe særlig trængende til 

rette med eventuelle problemer. OZ3FL.
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rolle. Selvfølgelig skal de blokke, der anven
des i afstemningsenheden, være absolut gode 
og stabile, jeg har anvendt keramiske blokke 
af fabrikat Hescho, men nogen temperatur
kompensation er overhovedet ikke foretaget. 
Alligevel viste det sig ved de indledende for
søg, at en frekvensdrift på under 15—20 hertz 
kunne opnås med opstillingen fra helt kold 
til godt varm tilstand. I praksis er driften op
hørt efter 5 minutters forløb. Forsøgene blev 
her foretaget med afstemningskredsen på 
3,5 MHz. Koaksialkablet mellem afstemnings
enheden og chassiset er her 1,5 meter langt.

I DL3EW’s opstilling var anvendt en dob- 
belttriode, og tilbagekoblingen blev foretaget 
fra anoden på anden rørhalvdel. Gør man 
dette, er det indlysende, at eventuel tilbage
virkning fra den øvrgie del af VFO’en kan 
gøre sig gældende. Jeg har gjort dette lidt 
bedre ved at anvende to rør, her to stk. EF91, 
det første triodeforbundet og det andet som 
normal pentode, og tilbagekoblingen foreta
ges så fra skærmgitteret på pentoden. Nu lig
ger fanggitteret så skærmende imellem gitter 
/skærmgitter og anoden, og tilligemed opnås 

et større output.
Anodespændingen til oscillatoren skal ab

solut holdes stabil, det er af yderste vigtighed 
i denne opstilling. Her er Clapp’en måske 
knap så kritisk. Men en meget stor fordel 
fremfor den normale Clapp er, at vort hf- 
output fra oscillatoren er fuldkommen det

samme over hele området. Det er det som be
kendt langtfra i Clapp’en.

Som før omtalt blev de første forsøg lavet 
med opstillingen med en 3,5 MHz kreds. Det 
viste sig imidlertid senere, at med det for
holdsvis ringe rørantal, der blev anvendt til 
hele VFO’en, var der nogen tilbagevirkning 
fra udgangen til oscillatoren. Der skulle må
ske have været anvendt nok et bufferrør. I 
stedet for blev det så forsøgt at bruge en 
kreds afstemt til 1,75—1,9 MHz, og dette viste 
sig at være ganske udmærket. Nu var tilbage
virkningen minimal.

Efter selve oscillatoren følger et fordob- 
lerrør EF80. i hvis anode der er anbragt et 
båndfilter til 3,5 MHz, og udgangen er et 
EL41, som vi også tager 3,5 MHz ud af. Som 
følge heraf må dette rør stabiliseres, men det 
foretages ganske let på den gængse måde ved 
at lave midtpunkt på spolen. Stabiliserings- 
kondensatoren er blot en stump isoleret mon
teringstråd ført fra gitteret hen i nærheden 
af drejekondensatorens stator, der er forbun
det til den spoleende, der er modsat anode
enden.

Båndfilteret er lavet meget simpelt. Det er 
monteret i en lille skærmbox fra en gammel 
MF-trafo ovenpå chassiset. Spolerne er Toro
tors 7-kamrede trolitulforme. Der er i begge 
spoler viklet 6X15 vindinger 0,5 laktråd. 
Trimmerne er Philips lufttrimmere, 3—30 pF. 
Spolerne og trimmere er monteret på en lille
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pertinaxplade med loddeflige, og afstanden 
mellem spolerne er ca. 25 mm fra center til 
center. Spolerne står ved siden af hinanden, 
ikke i forlængelse af hinanden. Det vil lønne 
sig at lave afstanden mellem spolerne vari
abel, indtil passende kobling er fundet. Juste
ringen af filteret er meget let og kan fore
tages på den af 7BO anviste måde i tidligere 
OZ. Jeg har også prøvet metoden at „stagger- 
tune“, d. v. s. den ene spole er afstemt for
oven i båndet og den anden forneden, og det 
er gået ganske udmærket.

Udgangskredsens spole er viklet på en per- 
tinaxform, 26 mm i diameter. Viklingslængde
40 mm med 60 vindinger 0,55 mm laktråd 
med udtag på midten. Linken har 3 vindinger 
0,8 mm pvc. Denne er ført til et koaksialstik, 

så den ene side er stellet. Et lignende sæt stik 

er også anvendt til at forbinde afstemnings
enheden til selve chassiset. Drejekondensato- 
ren i udgangen er ca. 40 pF. Det er kun en 

meget lille variation af denne, der skal fore
tages ved frekvensskift fra den ene ende af 

båndet til den anden, og som følge heraf har 
jeg monteret et stop på den, så jeg kun lige 
har de to yderstillinger. Fra 3500 til 3650 står 
den til den ene side, og fra 3650 til 3800 står 
den til den anden side, der anvendes kun disse 
to stillinger. Vikler man spolen noget større 
og anvender mindre kapacitet, kunne man 
nok lave afstemningen fast, så den dækkede 
hele båndet, men jeg var bange for at få for 
dårlig en kreds på denne måde, så den lille 
ulempe med at flytte udgangskredsen har jeg 

altså taget med.
Men tilbage til vor afstemningsenhed. Spo

len her er i sin sidste udformning også viklet 
på et pertinaxrør, dog af noget større dimen
sioner. Røret er 60 mm i diameter, og der er

41 vindinger 0,55 mm tråd viklet over 70 mm 
af rørets længde i svagt neddrejede riller. Det 
giver en selvinduktion af 64 μH. Det var selv

følgelig det bedste med en keramisk form af 
en passende størrelse, men der var ingen pas
sende ved hånden, og så blev den nævnte an

vendt. Tråden må ligge meget stramt, og bag
efter er hele spolen strøget over med bakelit - 
lak med følgende tørring ved ca. 80 grader. 
Drejekondensatoren er en af ældre type. Ka
pacitetsvariation 10—35 pF. For at få en god 
fordeling af frekvenserne over skalaen skal 
kapacitetsvariationen helst være lineær, altså 

kondensatoren skal være med alm. halvcirku
lære plader. Mekanisk må der gøres noget ud 
af denne del, der må ikke være noget, der kan 
sidde og ryste. Skalaen er en af de gode gamle 
LK-skalaer, der findes næsten ikke noget 
bedre. Den er lavet lidt om med en længere 
viser, som det vil ses på illustrationen.

Tilbagekoblingskondensatoren er en Phi
lips trimmer, 3—30 pF, og den monteres sam
men med gitterblokken på 15 pF direkte på 
loddeansatsen på koaksialbøsningen på chas
siset. Tilbagekoblingen indstilles til en pas
sende grad, så god og sikker svingning til- 
sikres. I mit tilfælde er ca. 20 pF af trimme
ren inddrejet.

Netdelen er normal, trafoen har en høj
spændingsvikling på 2X250 volt samt 2 vik
linger med 6,3 volt. Der er anvendt en filter
spole, ca. 200 ohm, samt to elektrolytkonden
satorer, hvor i hvert fald den nærmest ens
retterrøret skal være for 440 volts arbejds- 
spænding.

Skulle vi kun anvende VFO’en til telefoni, 
så kunne vi i og for sig godt stoppe her. Men 
i vort tilfælde var det ligeså meget telegrafi, 
det drejede sig om, og vel at mærke break-in. 
I starten blev det forsøgt at nøgle selve oscil
latoren i katoden på nr. 2 EF91. Det gik fak

tisk forbløffende godt, dog kunne nogle klik 
og lidt chirp spores. Men de, der har hørt den 
demonstreret her og ved et foredrag i Odense, 
sagde faktisk god for den. Jeg var dog allige
vel ikke helt tilfreds. Og løsningen på pro
blemet kom i februarnummeret af QST, hvor 

W1DX beskriver et klik- og chirpfrit nøgle
system. Det er beskrevet andetsteds i dette 
OZ, så jeg vil ikke komme nærmere ind på 
det her, men det blev prøvet, som det vil ses 

på diagrammet, og resultatet er meget fint. Vi 

kan nu lave 100 % break-in uden spor chirp 
eller klik. Af komponenter er der så yderli
gere kommet et 6J6. hvor dog kun den ene 
halvdel bruges. Jeg anvendte dette rør af 

pladshensyn, idet denne tilsats er monteret 
på en lille vinkel under chassiset. Desuden er 
brugt nok et stabiliseringsrør 7475, en lille 

ensretterventil samt diverse modstande og en 

enkelt elektrolytblok paa 4 juF. Blokerings- 

spændingen tages fra den ene halvdel af net- 
trafoen. Husk at vende ventilen rigtigt, så vi
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TV-modtagere (nov. OZ.)

Ved en fejltagelse er der ikke i artiklen i novbr. 

OZ om tv modtagere anført, at katoden og gløde

tråden i HK12SS er forbundet sammen. Når dette 

og lignende rør anvendes, må glødestrømsforsynin- 

gen foregå fra en kapacitetsfattig glødevikling. Det 

kan imidlertid undgåes ved at styre katode-stråle- 

røret på dets gitter i stedet for på katoden. Pentoden 

(videoforstærkerrøret) kan erstattes med en dob- 

belttriode. Efter første trin udtages synkroniseringen 

som i den oprindelige opstilling, mens videosignalet 

fasevendes i næste trin, videosignalet er nu positivt 

og kan gitterstyre katodestrålerøret. OZ7HB.

På diagrammet fig. 3, side 58, skal afkoblingen C:J 
flyttes til den anden side af Ra.

Husk

ved alle henvendelser til 

kassereren at opgive 

medlemsnummer

West Indien udsender W.W.I.

Radio Club de Cuba har besluttet at udstede et 

diplom til alle amatør-stationer, der kan vise be

kræftet forbindelse med følgende prefixer:

1 QSO med en COl
5 QSO med C02 
1 QSO med en C05
1 QSO med en C06
1 QSO med en COT
1 QSO med en C08

samt en forbindelse med hver af prefixerne KG4—

KS4—VP2—VP3—VP4—VP5—VP6—VP7—HH—HI 

KV4—FG7 og FM7.

får negativ spænding. Den side af ventilen, 

der er mærket +, skal til trafoen, og elektro
lytten skal have + på stel.

I sidste OZ beskrev OZ2Q også et nøgle

system til BK-arbejde. Der var her anvendt 
nøglerelæ. Fordelen ved det ny system er, at 

der ikke anvendes relæ, det hele foregår elek
tronisk.

Der er på VFO’en også anbragt en omskif

ter, der i fone-stilling kortslutter nøglen, og 

desuden har den en stilling, hvor nøglen gan

ske vist også er kortsluttet, men skærmgitter- 
spændingen på udgangsrøret er taget. Denne 

stilling anvendes ved indtuning på en bestemt

Fra norsk „Amatørradio*1 har OZ modtaget 

følgende telegram:

„Amatørradio“ gratulerer sin danske 

kollega med jubilæet. LA1TB.“

På grund af sygdom må begyndersiden desværre 

udgå denne gang. Men i næste OZ fortsætter vi.

73. OZ7SI.

frekvens, f. eks. den station, man ønsker QSO 

med.
Det er af stor betydning, at skalaen kun 

lige dækker det nødvendige område, og det 
betaler sig at ofre lidt tid herpå. Komponen
terne må måske tilpasses lidt efter forhol
dene, men så er man også godt udrustet til at 
gå i luften.

Justeringen er måske nok noget af et pro
blem, i grove træk kan den foretages efter 
den forhåndenværende stationsmodtager. Se
nere skal jeg gerne efter nærmere aftale fore
tage kalibreringsudsendelser, så vi f. eks. kan 
foretage en kalibrering med 10 kHz spring 
hele båndet igennem. Og så på genhør.
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Rettelse.

I artiklen om „Elektriske filtre i teori og praksis" 
i OZ, marts 54 har indsneget sig nogle fejl.

Side 61, sp. 1 lidt over midten står



Lille modulator og grammofonforstærker
Af OZ7BF.

Den her beskrevne forstærker er meget 
velegnet til grammofongengivelse, hvor der 
ikke forlanges stor effekt, og den er også vel
egnet som en lille modulator til en QRP- 
sender.

Forstærkeren skal dog ikke gives ud fol
mere end den er, men den giver en ret be
tragtelig forstærkning, og så kan den end
videre bygges i lilleputformat, så den ingen
ting fylder. Den er rar at have ved hånden 
under eksperimenter, så det er en forstærker, 
nybegynderen meget let kan lave og sikkert 
vil få fornøjelse af.

Ser vi på diagrammet er det en universal
opstilling med rørene UAF42 — UL41 og 
UY41. Andre rør som f. eks. UF21 — UBL21 
og UYIN vil også kunne anvendes uden væ
sentlige ændringer, dog skal modstanden R 
med disse rør kun være ca. 900 Ohm.

Styrkereguleringen ligger i første rørs git
ter, et almindeligt 0,5 M-Ohms potentiometer, 
eventuelt kombineret med netafbryder. I ind
gangen ser vi kondensatorerne C1-2-3, de kan 
købes som en samlet afskærmet enhed, og da 
især Cl ligger på et følsomt sted, kan det af
stedkomme kraftig brum, hvis denne blok

kondensator ikke skærmes; det må huskes, 
hvis der anvendes separate kondensatorer. De 
kan imidlertid godt undværes, men sidder der 
af sikkerhedsgrunde, og skal ifølge stærk
strømsreglementet være der. Hvis der ind
bygges en transformator til mikrofon eller 
pick-up, kan de helt udelades.

Filtreringen til forrøret er effektiv med en 
modstand paa 2000 Ohm afkoblet med en 
elektrolyt på 16 μF. Udelades dette filter, vil 
der komme ret generende brum, hvis for
stærkeren anvendes på vekselstrømsnet. For
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stærkeren skal være brumfri på veksel
strømsnet, men skulle der alligevel være en 
svag nettone i højttaleren, uden signal på 
forstærkeren, skyldes det, at stikproppen til 
nettet vender forkert.

De lavfrekvente vekselspændinger over
føres til udgangsrørets gitter gennem en tem
melig stor kondensator på 50,000 pF, den må 
være af god kvalitet og have god isolation, 
ellers kan der blive forvrængning.

For at hindre parasitsvingninger er ud
gangsrøret forsynet med en modstand på 
15,000 Ohm i gitteret, ligesom der fra rørets 
anode til gitter er lagt en keramisk konden
sator på 30 pF. Den keramiske kondensator 
på 50 pF fra gitteret til stel kan godt und
væres, men viser der sig ustabilitet, er det 
bedst at bygge den ind.

Alle gitterledninger til rørene gøres så 
korte som muligt, eller de lægges i skærmet 
flex, der loddes eller forbindes til chassis. 
Kondensatoren på 20,000 pF i forrørets gitter 
samt kondensatoren 50,000 pF i udgangs
rørets gitter bevikles med staniol og omvikles 
med et par vindinger monteringstråd, som 
sættes til chassis. Ellers kan disse kondensa
torer opsamle brum, der kan blive meget 
generende.

Fra højttalerens 5 Ohms vikling er der en 
modkobling til forrørets gitter. Omskifteren 
indkobler nogle modstande og kondensatorer, 
så der vil blive en virkelig basfremhævning, 
hvilket giver den fyldigste gengivelse, når 
forstærkeren anvendes i forbindelse med en 
pick-up. Sættes denne omskifter i øverste 
stilling, vil gengivelsen blive lys og noget 
svagere, idet modkoblingen da er kraftigst, 
og i denne stilling er forstærkeren bedst an
vendelig til mikrofongengivelse.

Højttalertrafoen kan man selv vikle, hvis 
man har en kerne på 4 cm2 med luftspalte. 
Svingspoleviklingen kan bestå af 65 vindin
ger svær tråd 0,5 — og vikles først på; der
næst vikles primærviklingen med 1900 vin
dinger 0,15—0,18 lakisol. tråd. Er der plads 
på kernen til en ekstra vikling, som så vil 
kunne anvendes til modulation af en QRP- 
sender, vikles der 1500 til 2000 vindinger, 
men skulle der ikke blive plads til det, kan 
man, hvis man vil, vikle en trafo som ovenfor 
beskrevet og anvende den på den måde, at 
dens 5 Ohms vikling forbindes til forstærke
rens 5 Ohms og sekundærviklingen til sen

deren.

Hvis forstærkeren under afprøvningen 
skulle tude, så skyldes det medkobling. Dette 
ophæves ved at vende ledningerne mærket 
A. og B til højttalertrafoen.

Ensretteren er med UY41, her kunne også 
benyttes en ventil. Filtreringen er med en 
modstand paa 500 Ohm og en elko på 2+32 
μF. Der kan også i stedet for modstanden an
vendes en drosselspole på 300 Ohm, så kan 
der benyttes mindre elko på 2      + 16 μF.

I ensretterrørets anode ses en afbryder, 
Stand by; med denne kan forstærkeren mid
lertidig afbrydes, så glødestrømmen stadig 
holder rørene opvarmet. Ved at have denne 
afbryder kan forstærkeren altid være køre
klar, når det ønskes.

I glødekredsløbet er indsat en urdoxmod- 
stand 0,1 Amp, der hindrer for hurtig op
varmning af rørene. Vil man have pilotlys på 
forpladen, kan der mellem urdoxen og mod
standen indsættes en skalalampe på 18 volt, 
0,1 Amp, idet modstanden R så reguleres til 
1100 Ohm.

Forstærkeren indbygges i en trækasse, 
således at alle spændingsførende dele og 
chassiset ikke kan berøres.

TIPS

De, der arbejder med 300 ohms kabler af „bæn- 

deltypen“, har sikkert erfaret, at samling af så

danne kabler indebærer visse vanskeligheder. Jeg 

har selv udviklet en metode, som jeg hermed giver 

fra mig.

Hvadenten det drejer sig om samling af 2 kabler 

som i fig. 1 eller samling af en foldet dipol af den 

type, som bruges meget i USA, så sker det på den 

måde, at der først loddes solidt, dog uden for store 

loddeklatter. Derefter tager man et stykke af det 

isolationsmateriale, som benyttes i kablet. Det vil 

brænde med en lille, blå flamme, alt mens det 

smelter og drypper ned på underlaget, i dette til

fælde samlingsstedet på kabel eller antenne. Med 

lidt øvelse vil det give et smukt „fabriksagtigt“ 

udseende, der samtidig beskytter de fine tråde mod 

indtrængen af fugtighed.

De skraverede klatter på figurerne viser omtrent 

hvorledes resultatet kan blive. Vy 73. OZ5KN.

95



Break-in nogling med spændings-regulatorror
Byron Goodman, W1DX.QST february 1954, — Oversat af OZ7BG.

OZ2Qs artikel i sidste OZ har vakt stor in
teresse. I februar QST behandler W1DX det 
samme emne, og han præsenterer her et klik- 
og chirpfrit break-in nøglesystem, som er 
noget af det enkleste, der har været vist in
denfor dette felt længe.

For noget mindre end seks år siden beskrev 

Mack Seybold, W2RYI, første gang, at spændings

regulatorrør (i det følgende kaldt VR-rør) 

med fordel kunne benyttes som gnistfri afbrydere 

til nøgling og mange andre formål. 1) 2). Siden 

da har metoden været anvendt hist og her, men 

der er fulgt forskellige misforståelser med, og 

det er formålet med denne artikel dels at kor

rigere disse misforståelser, dels at beskrive et nyt 

BK-kredsløb, som kan anvendes i enhver for

holdsvis god CW-sender.

Selvom der efterhånden er skrevet mange ord 

om emnet, er mange amatører stadig ret for

virrede, når samtalen drejer sig om nøgleklik og 

grundene hertil. En primær misforståelse er det 

at tro, at alle klik opstår som følge af gnisterne 

ved nøglen eller nøglerelæet (eller begge steder), 

når strømmen brydes. Det er sandt nok, at en

hver gnist kan forårsage klik — det er simpelthen 

en miniature gnistsender, noget som amatører og 

commercielle benyttede før vacuum-rørene kom 

frem. Eksempler herpå er de klik, man hører i en 

BC modtager, når en lampe tændes og slukkes, 

og tændingsstøjen fra automobiler. Disse klik kan 

elimineres eller reduceres ved at anbringe et 

HF-filter så tæt ved det sted, hvor gnisten op

træder, som muligt. Vi vil kalde dem HF-klik — 

normalt kan de ikke høres længere væk end 

25—30 meter.

En mere uønsket kliktype kunne vi kalde 

tegnf orm-klik. De opstår ved, at man nøgler sin 

bærebølge på og af for brat, så at signalets tegn

form ser ud som et rektangel. Det er den type 

klik, som er meget kraftige på arbejdsfrekvensen, 

og som gradvist falder af i styrke, når man kom

mer længere væk fra frekvensen. I svære tilfælde 

kan de høres 50—100 kHz. til hver side af ar

bejdsfrekvensen. Det er klart, at den eneste måde 

man kan komme disse klik til livs på, er ved at 

ændre sin tegnform.

En del af forvirringen om HF-klik og formklik 

stammer fra, at de to typer ofte optræder sam

men. Man må altid holde sig for øje, at det er to 

vidt forskellige racer, man har med at gøre. Man 

kan naturligvis ikke lytte efter formklik i sin

egen modtager, før man har elimineret HF-klik- 

kene. Mange amatører eliminerer HF-klikkene 

med et HF-filter på nøglen, hører så ikke længere 

klik i naboens BC-spille, og tror så, at de har 

elimineret alle klik, idet de skylder de klik, de 

hører i stationsmodtageren på overstyringens 

store konto. Under disse forhold trives formklik

kene ofte i bedste velgaaende.

Men nok om det. Lad os komme tilbage til 

VR-rørene.

VR-rør som afbrydere.

Et VR-rør er et luftfyldt rør, som i første række 

anvendes som spændingsregulator. Et VR-150 

f. eks. har et næsten konstant spændingsfald på 

150 volt over sig, uafhængigt af strømmen, der 

passerer det. Hvis, på en eller anden måde, spæn

dingen over røret kommer under 150 volt, kan 

det ikke længere lede strømmen. W2RYI brugte 

det i opstillingen fig. 1 og senere modificationet 

til at nøgle et rør på skærmgitteret

Fig. 1. — VR-150 anvendt som nøglende afbryder. 
Selve nøglen bryder den lille strøm gennem R3,

mens VR røret bryder skærmgitterstrømmen til
trinet.

I fig. 1 får skærmgitteret på hf-røret V1 sin 

spænding fra +, fradraget faldet over R2 og de 

konstante 150 volt over VR-150. Når nøglen er 

oppe får V2 ingen gitterspænding og trækker stor 

strøm gennem R2. Hvis spændingen på anoden af 

V2 falder under + 150 volt, leder VR røret ikke 

længere, fordi det har mindre end 150 volt over 

sig, og V1i's skærmgitter er afbrudt fra + Med 

nøglen nede er V2 forspændt til at trække lidt 

eller ingen strøm, spændingsfaldet over R2 er 

ikke tilstrækkeligt til at bringe V2s anode under 

150 volt, og VR røret leder. R1 ’s opgave er kun at 

udgøre en DC-retur for V1’s skærmgitter, når 

nøglen er oppe, og C1 er HF-afkobling.

Fordelene ved dette arrangement turde være 

indlysende. Hvis R3 er stor, vil det sige, at nøglen



bryder og slutter strømme, der måles i brøkdele 

af milliampére, så det nødvendige HF-filter ved 

nøglen får ikke ret meget at bestille. Det store 

slid med at bryde skærmgitterstrømmen til V1 

gøres af VR røret, og det sker vel at mærke uden 

bue- eller gnistdannelse.

Og lige netop her er der opstået en misopfat

telse. W2RYI nævnte, at et VR rør har en endelig 

ioniseringstid, så der optræder nogen foi’sinkelse. 

(I realiteten er den meget lille; i omegnen af små 

brøkdele af et millisekund). Og for år tilbage 

kaldte man de da anvendte tegnformende netværk 

for »forsinkelses-filtre« (lag-filters). Alt dette ro

det sammen har givet anledning til den opfattelse, 

at når bare man nøglede med et VR-rør som her 

beskrevet, var den hellige grav velforvaret, og 

man havde alle tiders bedste tegnform. Reelt 

finder der selvfølgelig en væsentlig modellering 

sted af den spænding, der påtrykkes skærm- 

gitteret, men den forårsages af C1, som oplades 

gennem R2 og aflades gennem R1 og den effek

tive skærmgittermodstand. VR-røret er en be

hagelig hurtig afbryder, som ikke giver HF-klik, 

når strømmen gennem det brydes og sluttes, men 

det har ikke indflydelse på tegnformen.

Som en anden anvendelse af VR-afbryderen. 

beskriver W2RYI også V2 anvendt som clamp-rør 

på en forstærker. Man har her den fordel fremfor 

det sædvanlige clamp-rør, at skærmgitterspæn- 

dingen går på nul, når styringen falder bort, i 

stedet for de 10—30 volt, man får på den sæd

vanlige metode.

Break-in nøgling.

Nogle CW-fanatikere (som f. eks. forfatteren) 

er overbeviste i troen på, at en oscillator ikke kan 

nøgles, hvis man vil være fri for klik og chirp. 

Man kan slippe for een af delene, men ikke begge. 

Over en del år har de begået en lang række ar

tikler om forskellige metoder til at nøgle efter

følgende forstærkertrin, og samtidig køre Break- 

in. Det har sædvanligvis været noget, som vil 

starte oscillatoren lige før forstærkeren, og slukke 

den lige efter forstærkeren er slukket, således at 

oscillatoren set fra senderens output arbejder 

konstant. Nøglepauserne tillader stadig modtag

ning af den anden station. Eksempler herpå har 

vist sig ofte i QST 3) 4). Den eneste berettigelse, 

en ny opstilling har, er, at det er den enkleste, 

der har været vist til dato, og den kan anvendes 

i enhver forholdsvis god CW-sender, som lovet i 

begyndelsen af denne artikel.

Det ville måske være klogt at forklare dette 

»forholdsvis god«, før vi går videre. Det er ind

lysende, at man ved at nøgle et efterfølgende trin 

ikke får chirpfri signaler, hvis denne nøgling 

virker tilbage på oscillatoren og frembringer et

chirp. I visse tilfælde er det et bedre kompromis 

at nøgle oscillatoren og det efterfølgende for

stærkertrin. Et absolut krav til en næsten-per - 

fekt CW-sender er, at nøgling af forstærkertrinet 

ingen effekt har på sendefrekvensen. Hvis dette 

ikke allerede er tilfældet, vil denne nye nøgle

metode ikke arbejde så godt, som den er i 

stand til.

Lad os lige se lidt på gitterblokeringsnøgling; 

et system, som kan anvendes på ethvert udgangs

eller drivertrin i senderen. Som det er vist i fig. 2,

Fig. 2. — Nøgling med gitterblokering. Tegnet for
mes med værdierne af C1 og R2. — R1 er den 

normale gitterafleder.

må man indrømme, at det er så enkelt, som det 

kan være. En indvending, mange mennesker ofte 

retter mod denne metode, er at der kræves en ne

gativ spændingskilde — og hvis det er et uover

kommeligt problem for Dem, har vi vist mistet 

en kunde. Men hvis De vil bikse en ganske ge

men negativ spændingskilde sammen, er her for

klaringen på, hvad der sker. Modstanden Ri er 

rørets normale gitterafleder — den afgøres af rør

data og skal ikke ændres. Den negative spæn

ding bør være mere end tre gange så høj som 

arbejdsspændingen — et krav, der kun kan være 

vanskeligheder forbundet med at opfylde for de 

allerstørste rør, idet en almindelig BC transfor

mer kan afgive ca. 400 volt ud af et filter med 

condensator-indgang, når der ikke trækkes nogen 

videre strøm, hvad der jo netop er tilfældet her.

Arbejdsmetoden er ret indlysende, og indstil

lingen er meget enkel. Med nøglen oppe, bliver 

røret forspændt udover det punkt, hvor HF- 

styring har nogen effekt, og derfor er anode

strømmen nul. Hvis røret er en tetrode, må 

skærmgitterspændingen tages fra en meget »stiv« 

kilde for at undgå stigning. Når nøglen er sluttet, 

er gitteraflederen jordet, og røret kan arbejde, 

som det skal under normale forhold. Tegnformen 

bestemmes af størrelserne paa C1, R2 og i nogen 

grad den negative spænding. C1 er netop så stor, 

at man får en blød indsats af tegnet (jo større C, 

jo blødere indsats), og så gøres R2 netop så stor, at 

tegnslutningen er passende blød. Med værdier af 

Ri fra 10000 til 50000 ohm, vil C1 gå fra 0,01 til 0,1
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,uF. og R_« vil være 0.1 megohm eller mere. Nøglen 

bryder ikke nogen videre strøm, og HF-filteret er 

ret enkelt.

Det første nødvendige remedium til break-in 

nøglingen er en sender, som kan nøgles tilfreds

stillende med gitterblokering i udgangs- eller 

drivertrin. Hvis vi forudsætter, at De har en så

dan, og både De og Deres naboamatører er glade 

for den, er alt. der er tilbage, det ekstra 6J5 og 

VR-150, vist i opstillingen fig. 3. Værdierne, der

Fig. 3. — Dette break-in nøglekredsløb anvender 
gitterblokering af et forstærkerrør kombineret med 
VR-rør nøgling af oscillatoren. Oscillatoren kommer 
på lidt før forstærkeren og slukkes lidt efter. 6J5 
glødetråden bør forbindes til sin egen glødevikling 
og ikke sammen med senderens glødestrømskredsløb.

her er vist, er beregnede på nøgling af en 6146

— og skal måske ændres lidt. 6J5’en arbejder 

som katodefølger, og normalt vil dens katode

spænding nøje følge den på mødestedet mellem 

R1 og R2 herskende spænding. Med nøglen oppe 

er spændingen her -400 (eller hvad den nega

tive spændingskilde nu afgiver). Men VR-150 

røret er i serie med 47 og 10 kOhm, og lidt ho

vedregning giver os, at der går ca. 4,4 mA gen

nem modstanden på 47 KOhm, hvilket sætter 

6J5 katoden på +195 volt i forhold til gitteret. 

Oscillatoren er afskåret af de 45 volt, som kom

mer tværs over R3 på 10 kOhm.

Når nøglen sluttes, følger 6J5 katoden sit gitter 

og går øjeblikkeligt på nogle få positive volt. På 

vejen hertil bliver spændingen over VR-150 

mindre end 150 volt, VR-røret ophører med at 

lede, der er ingen fast forspænding på oscillato

ren, og den starter. Men forstærkerrøret begyn

der ikke at lede før C1, som før var opladet til 

-400 volt, aflader sig gennem R1, til en passende 

spænding nås, som tillader forstærkeren at 

starte. Oscillatoren starter altså først.

Når nøglen åbnes, går forbindelsesstedet mel

lem R1 og R2 ikke straks tilbage til -400 volt. 

Forudsætter vi, at forstærkerens arbejdsspæn- 

ding var -90 volt, er C1 altså opladet til denne

værdi. I samme øjeblik, nøglen åbnes, springer 

gitteret på 6J5 til en spænding, som bestemmes 

af spændingslederen R1R2, som ligger mellem 

-90 og -400 volt (i dette tilfælde bliver det ca.

- 110), og stiger så mod sine -400 volt med en 

hastighed, som bestemmes af C1i og R1 + R2. 

6J5 katoden skal have ca. -170 volt, før VR røret 

kan begynde at ionisere, og til den tid er der 

intet forstærker-output.

I praksis lyder senderen, der er en 6ÅC7 osc. 

på 1,75 MHz — 6AC7 — 6AG7 — 6146 udgang pa 

7 MHz, som perfekt mellemtrinsnøgling, uden 

spor af chirp eller klik. Der er imidlertid ikke 

noget signal, når nøglen løftes, og man kan »lytte 

mellem prikkerne« selv ved store bug-hastighe

der. Lytter man på oscillatoren på 1,75 MHz, hø

res en klikkende oscillator, der er lidt backwave 

gennem 6146, så på et oscilloscop er det let at 

se oscillatoren starte før forstærkeren og blive 

hængende lidt længere end denne.

I tilfælde, hvor arbejdsforspændingen og den 

nødvendige blokeringsspænding til det nøglede 

trin er højere end for rør som 2E26 og 6146, vil 

det være nødvendigt at sætte to eller flere VR 

rør i serie og undertiden desuden forhøje den 

negative spænding. For et givet sæt rør og ar

bejdsbetingelser vil tilføjelsen af ekstra VR rør 

forøge oscillatorens »hængetid«. Der er ikke no

gen videre plan i at gøre noget sådant, men det 

bemærkes blot i tilfælde af, at De skulle komme 

ud for, at oscillatoren ikke vil hænge længe nok, 

og selv de største værdier af R2 (fig. 3) ikke kan 

bringe den til det.

Det turde være klart, at det samme princip 

kan overføres til brugen af nøglerør, som nor

malt benyttes i katoden paa et driver- eller ud

gangstrin. Det er blot nødvendigt at hæfte ka- 

todefølgeren og VR røret på gitteret af nøgle

røret.

1) Seybold. „Clickless Keying Using VR Tubes’*, CQ.
May, 1948.

2) Seybold, „Electronic Keying Systems", RCA Ham
Tips, Jan., 1950.

3) Puckett, „Dc-Luxe Keying Without Relays“, QST,
Sept., 1953.

*) Goodman, „Chirp-Free Break-in Keying", QST, Oct.,
1953.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. april 1954:

6021 DR-nr. 1008 Ove Madsen, Salling Bank, Skive

6117 1009 L. K. Sørensen. Nygaardsvej 40,

Esbjerg.

5872 1010 Gustav Schmidt, Solskrænten 56,

Valby.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: OZ2NU, Postb. 335, Aalborg.

Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester, diplomer, bånd-trafic etc.

Contest-kalender 1954.

1.—2. maj: 3. OZ-CCA-Contest 1954. Telefoni og 
CW.

8.-9. maj: N.R.A.U. testen 1954.
19.—20. juni: V.H.F. Contest.
26.-27. juni: D.A.R.C.-VHF-test.
3.—4.juli: RSGB-VHF-test.
24.-25. juli: D.A.R.C.-VHF-test.
15. august: R.S.G.B.-D.A.R.C. VHF-test.
21.—22. august: EDR’s skand. VHF-test 1954.
4.—5. september: Europa VHF-test.
2.—3. oktober: SM-OZ landskamp 1954.
2.—3. VK/ZL Contest All Bands. Telefoni.
9.—10. oktober: VK/ZL Contest All Bands CW.
5.—6. december: OZ-DX-Contest.
26. december: OZ-juletest 1954.

☆

„OZ“s jubilæum.

I denne specielle udgave af OZ vil Tr. Dept. me
get gerne slutte sig til den sikkert lange række af 
gratulanter, der ønsker at være med til at mar
kere bladets jubilæum. Vi gør det ikke blot, fordi 
Tr. Dept. altid har mødt en god modtagelse hos bla
dets redaktion, men fordi OZ allerede mange år for
inden havde vist en — efter den tid — stadig be
stående vilje og evne til at kunne skaffe plads for 
stof vedrørende alle felter af vort vidtspændende 
amatørarbejde. Det er Tr. Dept.s ønske for bladet, at 
det fremover må råde over en stab af medarbejdere, 
der er i stand til at dække alle disse felter, og der
med holde interessen fangen blandt foreningens 
medlemmer.

Dette er et dybtfølt ønske ud fra den kendsger
ning, at for mange af disse medlemmer er OZ binde
leddet mellem dem og andre, der har samme hobby.

I denne ånd gratuleres med jubilæet, og ønskes: 
Fortsat fremgang.

f. Tr. Dept.: Børge Petersen, OZ2NU T.M.

☆

U.S.K.A.s jubilæum.

Og medens vi er ved jubilæer, kan det ganske 
kort meddeles, at U.S.K.A. — vor svejtsiske søster
organisation — den 4. august i år fejrer sin 25-årige
beståen.

☆

Kald det good-will.

Fra „The Voice of Blendheim" — officielt blad 
for „Aberdeen Amateur Radio Society*1 — har vi 
sakset følgende fra den ledende artikel i sidste 
nummer:

„Skønt kroningsåret ebbede ud for et par måne
neder siden, kommer der stadig ansøgninger ind på 
vort „Coronation Year Award“.

Den sidste kom fra Danmark gennem dets natio
nale forening: EDR. Skriveren var vor gamle ven:
OZ2NU, hvem mange medlemmer har haft forbin

delse med, og som selv er indelaver af „Coronation 
Year Award“.

Han spørger desuden: „Hvor mange certifikater er 
der udstedt, og til hvilke lande?"

Vi vil formode at medlemmerne er interesseret i 
en oversigt over stillingen i dag.

Ikke mindre end 80 diplomer er blevet udstedte 
og fordeler sig således:

England 33 Kenya 2 Finland 1
Skotland 22 Sverige 2 Canada 1
Tyskland 6 Tjekkosl. 2 Kanaløerne 1
Spanien 3 U.S.A. 2 Nord-Irland 1
Danmark 2 Polen 1 Israel 1

Altså ikke helt DXCC, men en pæn fordeling over 
fire verdensdele.

Både den danske og den spanske forening har vist 
stor interesse for diplomet, og et eksemplar af den
ne måneds „V.O.B.“ er derfor sendt til disse to orga
nisationer. Vi er sikre på, at vore medlemmer kunne 
lide at sende deres bedste ønsker for amatørerne i 
disse to lande, samt forsikre dem om, at der altid 
vil være QSO at hente for dem i Aberdeen.

sign. GM3BCL.

Jugoslavisk hilsen.

Fra „Savez Radioamatera Jugoslavije“ har vi 
modtaget følgende brev:

Dr. OM.

Ved at fremsende dette brev, håber vi, at det 
indeholder noget af interesse for Deres medlems
kammerater, idet der er noget nyt omhandlende 
de jugoslaviske radioamatørers møde i den kom
mende sommer.

Vort sammenslutning (SRJ) arrangerer et stort 
møde for de jugoslaviske radioamatører fra den
19. til den 22. august 1954, og vi vil meget gerne 
invitere radioamatører andre steder fra. Den offi
cielle invitation sendes til de forskellige organisa
tioners repræsentanter, men vi vil være meget 
glade for at modtage alle amatører, der vil være 
i stand til at rejse til Jugoslavien.

Det detaljerede program for mødet vil frem
komme senere, men vi er i stand til at give Dem 
nogle informationer allerede nu. Det vil være stor
artet, hvis De kan bringe disse nyheder i Deres 
magasin eller gennem andre meddelelsesmidler og 
derigennem informere Deres medlems-kammerater 
om følgende: På mødet vil SRJ’s årlige konference 
blive afholdt, endvidere et møde for radio opera
tører — nogle interessante skeds, udstillinger, litte
ratur, besøg etc. — Priserne vil blive meget popu
lære.

Håbende at radioamatører fra Deres land vil 
besøge ved denne lejlighed, Jugoslavien, vil vi 
være meget glade for at modtage dem.

På forhånd tak for Deres venlighed, vi anbefaler 
os med de bedste ønsker.

Sign. Janez Znidarsic (YU1AA) 
Vicepræsident i SRJ.
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Dansk hams, der har modtaget WASM.
Fra den svenske diplom-manager SM5AFU har vi 

modtaget meddelelse om, at følgende OZ-stationer
[ nu har modtaget WASM:

1. diplom nr. 4 29— 9—1950 OZ2NU
2. — - 18 9—12—1950 OX3UE
3. — - 25 27— 1—1951 OZ7KX
4. — - 27 27— 1—1951 OX3MG
5. — - 32 27— 1—1951 OZ4KT
6. — - 35 25— 5—1951 OZ1W
7. — - 40 26— 5—1951 OZ4IM
8. — - 47 6— 6—1951 OZ3GW
9. — - 57 21— 7—1951 OZ7HW

10. — - 81 5—10—1951 OZ7ML
11. — - 103 17—11—1951 OZ5MJ
12. — - 130 7— 6—1952 OZ7KV
13. — - 132 14— 6—1952 OZ1AC
14. — - 133 14— 6—1952 OZ5WJ
15. — - 190 20— 2—1953 OZ7MA
16. — - 220 11— 7—1953 OZ5PA
17. — - 236 11— 7—1953 OZ2PA
18. — - 289 23—10—1953 OZ7PH
19. — - 290 23—10—1953 OZ4MB
20. — - 299 2—11—1953 OZ1BY
21. — - 327 24— 1—1954 OZ1LJ
22. — - 345 12— 3—1954 OZ5XY

☆

Worked LA (WLA).
Det viser sig nu, at der også i Norge findes et di

plom baseret på landets distriktsopdeling eller rettere 
baseret på fylkene. Dette diplom er — som hidtil — 
WASM II — endnu et rent nationalt foreteende. Vi 
håber dog, at denne klausul med tiden ophæves, så 
også andre diplom-interesserede amatørstationer kan 
få et nyt arbejdsfelt.

Fylkenes prefix og navn ses i følge nedenstående 
liste:
A — Oslo H = Telemark T = Møre
B = Østfold I = Austagder U = S-Trøndelag
C = Akershus K = Vestagder V = N-Trøndelag
D = Hedemark L = Rogaland W = Nordland
E = Oppland O = Bergen X = Troms
F = Buskerud R = HordalandY = Finmark 
G = Vestfold S = Sogn

Desuden tæller Svalbard og Jan Mayn hver for sig 
et fylke.

Vedrørende points gives der 3 points for den første 
QSO med et fylke — 2 for den næste og 1 for hver 
efterfølgende. QSO med gruppestationer indenfor 
fylkene giver 2 points. Svalbard og Jan Mayn tæller 
også hver for 2 points. Vi skal holde læserne orien
teret om nyt vedrørende dette diplom.

☆

Diplom-tjenesten.

Månedens liste over fordelingen af diplomer ser 
denne gang således ud:
Nr. 32 OZ9WS søger WAC.
- 33 OZ9WS søger WBE.
- 48 OZ3Y har modtaget DXCC FONE med 546

med 122 lande.
- 54 OZ7KV har modtaget F, B. A. nr. 029.
- 55 OZ7X søger WBE.
- 56 OZ5BW søger WBE PHONE.
- 57 OZ6SQsøger WBE PHONE.
- 58 OZ7KV har modtagetv DUF II.
- 59 OZ2PA har modtaget WNACA nr. 066.
- 60 OZ2PA søger DUF III.

Nr. 61 OZ2PA søger Argentina ,.LOL‘\
- 62 OZ2PA har modtaget Aberdeen Coronation

Year Award.
- 63 OZ7BG har modtaget DUF IV (fb).
- 64 OZ5XY har modtaget WBE.
- 65 OZ5XY har modtaget WASM.
- 66 OZ7KV søger DXCC Endorsement.
- 67 OZ7CP søger WAC.
- 68 OZ5XY har modtaget OZ-CCA kl. 1.

Diplom nr. 7. CW.

Denne gang anmoder vi venligst ansøgerne med 
følgende ansøgningsnr. om at lade Tr. Department 
få oplysninger om de modtagne diplomer, da der 
herfra er grundet formodning om at denne mod
tagelse har fundet sted forlængst.

Numrene er:
32 — 33 — 55 — 56 — 57 — 59 — 60 — 61 — 63.

☆

W.A.S.M.II.
Traffic-Department modtog 17. marts 1954 brev 

fra SM6ID, Goteborg, der paa S.S.A.s vegne med
delte, at der nu endelig var truffet bestemmelse om, 
at WASMII også fremtidigt skulle være tilgængeligt 
for amatører udenfor SM med tilbagevirkende kraft 
fra 1. januar 1953 at regne.

Angående reglerne henvises iøvrigt til „OZ“ maj 
1953.

NRAU-testen 1954
Emedan den i bor jan av januari utlysta testen 

inte passade OZ och LA uppskots den till en senare 
tidpunkt, vilken nu blivit faststålld till:

Lørdagen den 8. maj kl. 1400—1600 GMT
2030—2230 -

Sondagen den 9. maj kl. 0500—0700 „
1200—1400 -

Band: 3,5 och 7 Mc.
Både Al och A3 åro tillåtna. men indelas ej i 

skilda klasser.
Anrop: NRAU de . . . .
Kodgrupper: Kodgrupper av typen 09579 KARLO 

utvåxlas. De två forstå siffrorna ange forbindelsens 
lopande nummer och de tre sista RST-rapporten. 
Numreringen av forbindelserna påborjas från en 
tilfållig nummer mellan 01 och 99. Efter nummer 
99 skrives 01,22 osv. Bokstavsgruppen består av 
fem tilfållig valda bokståver och såndes vid forstå 
forbindelsen. Vid nåsta QSO såndes den bokstavs- 
grupp som mottogs vid forstå forbindelsen osv. Mis
sas någon grupp eller mottages den felaktigt, såndes 
i stållet den grupp som mottogs vid nårmast fore
gående QSO.

Poångberåkning: Endast ett QSO med varje station 
per periode och band tillåtet. Korsbands-QSO eller 
QSO med eget lands amatorer år ej tillåtet. Varje 
godkånd och mottagen kodgrupp ger 1 poång. Ett 
fullståndigt QSO ger således 2 poång.

Deltagare som haft kontakt med en station som 
ej sånt in logg får 1 poång forutsatt att åven andra 
rapportera att de haft QSO med samma station.

Landskampen: Resultatet beråknas som tidigare 

enligt 4% regeln.
NRAU-pokalen går till segrande forening. De tre 

basta i varje land får diplom.
Testloggen skall såndas till SRAL Contest Manager 

0H20P V. Autio Indiagatan 20 I 36, Helsingfors, 

postad senast den 29. maj 1954.
Resultatet kungores i resp. lånders amatortidskrif- 

 OH2OP; OH 1 PC.
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Forudsigelser for april
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS

8700 83
9.3

(10,2)
9,2

(12,0)
10,0

(15,2)

14,9

(18,1)

16.4
(19.9)|

17,6
(19.9)

1

18,5

(20,0)
19,3 17,0 13,0 13,0 10,8 9,3

(10,2)
MHz

Bruxelles
ON

800 230
4.0

(6,2 >

3,5

(6,2)

3.2

(7.1)

4.8
(9.4)

7.5
(10,7)

8,6

(12,3)
8 8 

(12,2)
8 8 

(12,3)
8,2

(11,3)

7,0
(7.8)

6.5 5,0
(6,3)

4,0
(6,2)

-

Buenos
Aires

LU
12000 235 11,8 9,7 9,1 9.7 9.9 13,5 17.4 18.7 19,9 20,2 20,1 17,0 11,8

-

Lima
OA

10000 264 11,2 9.3
(10.1)

8.3

(13,1)
i

8,3
(14,9)

9.4
(12,4)

11.2 15,0
(17,2)

16.8
(20,1)

17.9
(18,6)

18,2 17,8 15,0 11,2
-

Nairobi
YQ4

6900 155
10,0

(10,1)

8.4

,(10,1)

10,0

(10,4)

14.9 17.0

(18,1)

18,4
(20,1)

18.9

(20,2)

20.9 21,2 20.0 15,4 10,8 10.0

(10,1)
-

New York 
W2

6300 293
9,1

(10,4)

6,8

(10,0)

5,7

(10,0)
6 8 

(10,0)

7,9

(11,3)
9,1

(15,1)

12 0 
(16,0)

13.5
(19,0)

14,< 

(19,8)

14.7
(16,4)

14.3

(15,'>.)

13,5

(13,8)
9,1

(10,4)
-

Reykjavik
TF

2100 310
6,4

(15,0)
5,5

(16,8)

4.8

(20,1)

7,2

(18,0)
10 8 

(15,1)

12.9

(15,1)

13,5

(15,1)

13,7

(15,1)

13.1

(15,1)

11.8
(12,7)

10.7 8,0
(13,2)

6.4
(15,0)

-

Rom
I

1600 180
5.3
(9,6)

5.7

(9,6)

5,6
(9,6)

8.3
(10,3)

12,2
(1R,0)

13.7
(18,9)

13.9

(19,1)

13 8 
(17,0)

12,4
(13,7/

11.4
(11,7

10,3 7,6
(9,6-

6.3

(9,6)
-

Tokio
JA/KA

8600 46
8.8

(15,1)

8.9

(17,:)

9,7
(15,8)

10 8 

(15,1)

12,9

(15,1)

14.1
!15,1

15,8 14.8 12.1 10,2 9.7 | 9,6 
(10,1) (10.7)

8,8

(15,1)
-

Godthåb
OX

3500 310
8.2 7.5 

(23,9) (27,4)

6.4

(26,4)
6,1

(26,0)
9.3

(24,5)

11.2
(21,3)

12 8 

(18,0)

13.9

(15,2)
13.8
(15,8)

13.9
17,1.

13,3

1R,6)
11.1
(15,2)

8.2
(23,9)
1

-

Thorshavn
OY

1300 310
7.2

(28,5)
6.5

(25,1)

6.4
(25,2)

8,1
(24,9)

10.7

(20,7)
12,2

(15,4)

12,8
(15.0)

12 8 

(15,0)
12,1

(15,1)

10.3 8.6 
(16,5) (26,7)

7,9

(30,2)

7,2
(28,5)

-

Best dx — vy 73 — OZ9SN.

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

fon 502667. Afdelingens mødeaftener er hver torsdag 
kl. 19,30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17, Kø
benhavn S.

Månedsprogram:
22. april: Klubaften. «
29. — Foredrag om fjernsyn ved OZ7HB.
6. maj: Klubaften.

13. — Foredrag om geigertæller ved OZ5LBC.
20. — Klubaften.

Sekretæren, OZ7MV.

DX-jægeren v/ OZ2PA.

Det er sidste gang, jeg har fornøjelsen at bringe 
vor lille spalte, og jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke alle indsenderne af stof for hjælpen i 
den tid, jeg har redigeret DX-Jægeren. OZ7BG’s 
DR-dage er snart talte, og fra næste gang overtager 
han igen sit gamle job som DX-jægermester. Held 
og lykke med det, Erik. Jeg håber, du får oceaner 
af bidrag.

Det er meget småt med indsendere denne gang. 
Der er faktisk kun 3LF, der på 14 Mc CW har lavet:

4X4BT, CN8EG, MP4BBL, EA9DF, OX3KS, 
VK2VG, VK3RJ, VK2AAB, VQ4EG, ZC4PB, AP2C,

VS1FM, VU2KV, KP4CC, ZS5KA, ZS5DE, FQ8AG, 
5A4TI, ZL3GU, CR6AI og ZE3JO.

2PA har været QRL hele måneden, så herfra intet 
nyt.

Og så er der listen over lande og zoner:

Call Lande Zoner
wrkd. bekr, wrkd. bekr.

OZ3FL .........  204 161
OZ7PH .........  199 168 39 38

OZ7BG .........  190 162 37 37

OZ2PA . . ........ 149 127 36 35

OZ3Y 143
OZ7HT .........  105 80 27 24

OZ3PO .........  103 91 34 33

OZ3LF .........  100 64

Fone

OZ7SM .........  137 118 37 37

OZ3Y 122
OZ5KP .........  113 97 30 28

OZ7BG .........  101 73 32 29

Husk i fremtiden at sende DX-stof til OZ7BG.

Erik Størner, Huldbergs Allé 8, Søborg.
Tak for godt samarbejde, vy 73 og god jagt.

2P A/Hans.
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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 forenin
gens virksomhed fås på mødeaftenerne hos forman
den eller den øvrige bestyrelse.

Formand: OZ2KP, Hvidovre 667. — Sekretær: 
OZ9AD, Nora 9583. — Kasserer: OZ8Y, Bella 7480. 
Programmet:

Mandag d. 10 maj: Foredrag ved OZ4U.
Mandag d. 24. maj: Afslutnings aften for vinter

sæsonen. fælles kaffebord m. m., en lille svingom 
mellem Xyllerne og Yllerne.

Da Kbhvn. Afd. påtænker at arrangere et tek
nisk kursus med henblik på den udvidede tekniske 
prøve, men endnu ved redaktionens slutning ikke 
har fået arrangementet i orden, skal man anmode in
teresserede om at henvende sig telefonisk til af
delings-formanden OZ2KP desangående.

Og så er vi klar til at modtage medlemmerne på 
Buske Mølle d. 1. maj. Vi håber, der vil møde mange 
op, så vi kan få en god start. 9AD.

Amager. Se side 101.

Aalborg. Afdelingsformand: OZ3PS, Henry Søren
sen, Ny Kærvej 1, Nørre Sundby. Kasserer: OZ5MV, 
Max Voigt, Pederskramsgade 5. Sekretær: OZ5MI, 
Bent Gudmundsen, Villa „Elmely", Jyllandsgade 6. 
Afdelingslokale: Klublokale på Ungdomsgården.
Kornblomstvej.

Søndag den 28. marts havde vi et interessant fore
drag af OZ6I om BCI, men desværre mødte der kun 
12 medlemmer.

Medlemmerne indkaldes herved til ordinær halv
årlig generalforsamling onsdag den 28. april kl. 20. 
Dagsorden i fl. lovene. Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være indsendt til for
manden senest den 24. april.

Søndag den 2. maj startes årets rævejagter; med
delelser angående jagterne vil blive sendt ud. sørg 
for at have modtageren klar. Senderen er i år blevet 
ombygget og krystalstyret, så der skulle ikke være 
nogen undskyldning i år. 73. OZ5MI.

Aarhus: Formand: OZ9BR. Tlf. 27.655. Sekretær:
OZ4EV. Tlf. 41.316. Vor foredragsaften med OZ6PA 
blev en oplevelse for alle deltagerne, og vi vil gerne 
rette en tak til OZ6PA herfor, og ligeledes til de 
fremmødte EDR-medlemmer, der var med til at 

skabe den rette ramme.
Det er nu et år siden, vi samledes sidst for at disku

tere afdelingens arbejde og vælge vore tillidsmænd, 
og derfor indkaldes hermed til:

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 27. 
april kl. 20. Håndværkerforeningen. Klostergade. 
Dagsorden ifølge lovene. Kun adgang mod forevis
ning af gyldig kvittering for lokalkontingentet!

På grund af hamfest. hobbyudstilling og general
forsamling er der ikke fastlagt noget mode, men 
der er kammeratligt samvær på hobbyudstillingen 
hver aften hos OZ2EDR. der beder alle amatører, 
nær og fjern, lytte efter os og give rpt, der frem
sendes særligt QSL for hver QSO.

Da der har vistsig at være interesse herfor, vil der 
blive afholdt kursus i teknik med henblik på de ny 
bestemmelser, det vil strække sig over 5 a 6 aftener 
og afsluttes med en fuldstændig gennemgang af stof
fet en søndag før prøven under ledelse af en re
præsentant fra Teknisk stab, hvilket borger for sag
kundskaben; nærmere oplysninger hos bestyrelsen. 
Benyt denne mulighed til udvidelse af færdighederne 
i teknikken, alle er velkomne til at deltage; lad os se 
nogle „OLD MEN“ deltage og gennem diskussio
nerne hjælpe de mere uerfarne amatører. Husk at 
tilmelde deltagelse i prøven til P&T. Også Aarhus 
må tælle amatører med „stor“ licens, og her er 
chancen. Vy 73. Bestyrelsen.

Horsens. Kammeratskabsaften hver torsdag kl. 
19,30. Den første torsdag i marts havde vi sludre- 
aften i klubben, der blev diskuteret om forskellige 
tekniske problemer. Aftenen sluttede, for nogles ved
kommende, med gratis varme pølser.

Fastelavnsfesten den 6. marts i Håndværkerfor
eningen blev en fest af det helt store format. — Vi 
var over hundrede deltagere, og en medvirkende 
årsag hertil var, at en del kammerater fra Herning, 
Vejle, Give, Thyregod, Aarhus, ja, helt fra Ring
købing, gjorde os den glæde at komme til Horsens for 
at feste med os.

Formanden for festudvalget, 2FK, bød velkommen.
— Stemningen var der fra første øjeblik, og den 
holdt sig hele aftenen igennem. Ved middagen blev 
afsunget en munter vise med små hip til flere med
lemmer, og iøvrigt kom den gode kammeratlige ånd, 
som til daglig hersker i foreningen, rigtig til ud
foldelse.

Efter middagens mocca overtog Crazy-Band ledel
sen af underholdningen, og radioamatøren viste atter 
en gang, at de er lige så flinke til at svinge xyl på 
dansegulvet som til at svinge æterens bølger kloden 
rundt. Flere gange i aftenens løb var der underhold
ningsmomenter. således fremførte 4RU, 2FK og 4GS 
en komisk sketch om 3 hjemvendte rævejægere — 
stort bifald. — Senere kom en yderst velvoksen 
„baby“ kørende ind i dansesalen på legecykel, og 
så endelig var der kosakdans af en rigtig vaskeægte 
kosak. Ind imellem alt dette var der kartoffeldans 
med flotte præmier til det vinden par — ja, og så 
var der naturligvis de sædvanlige amerikanske 
lotterier.

Det var en fastelavnsfest, som er klubben værdig, 
en fest, som er med til endnu mere at fasttømre det 
gode kammeratskab i Horsens EDR.

Torsdag den 11. marts var klubaften, hvor der 
blev snakket rævejagt. QSL centralen var åben for 
ind- og udlevering af QSL-kort. Den næste torsdag 
fortalte 3FM om de nye licensbestemmelser, efter 
foredraget udviklede der sig en stor diskussion om 
emnet.

Torsdag den 25. marts havde vi foredrag om FM. 
7RG, Graugaard, holdt et meget interessant og let 
forståeligt foredrag om FM-sendere og modtagere, 
som blev forklaret i alle enkeltheder, 7RG gav en 
fidus om. hvordan man nemt og billigt modtager 
FM på en AM modtager, ligeledes fik tilhørerne et 
diagram over en FM antenneforstærker. Vi havde 
den glæde at få besøg af 4 medlemmer fra Grenaa- 
afdelingen, samt et medlem fra Hovedgaard. 2MI 
og 9WO fra Grenaa ville gerne overvære en aften
i Horsens afdelingen, vi håber, at de fik noget godt 
med hjem fra Horsens. — Tak for besøget.

PROGRAM

På opfordring af flere medlemmer holdes der tors
dagene den 22. og 29. april, samt 6. og 13. maj
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studiekreds om de nye licensbestemmelser. Studie
kredsen er med henblik på den prøve, der kræves 
for at opnå større effekt. Bestyrelsen opfordrer alle 
interesserede til at møde.

Udenbys kammerater er altid velkommen i Hor
sens afdelingen. OZ2BF, sekretær.

EDR Horsens afdelingen ønsker OZ hjertelig til 
lykke med de 25 år og håber på fortsat fremgang 
for det populære blad.

Korsør. Formand: OZ3Y. H. Rossen, Fjordvænget
9, Korsør. Afdelingen har afnoldt sin årlige spisning 
med damer. Der var stor tilslutning til festen, der i 
år var arrangeret som „Pakkefest". Under auktionen 
over pakkerne var OZ7WX ualmindelig heldig med 
købet af en pottekerne, velegnet for hans ny VFO!

Man enedes under festen om afholdelse af 2 fester 
om året mod et mindre kontingent pr. deltager. Kas
sereren har lovet at gå til aktion i nær fremtid.

vy 73. OZ3Y.

Sydhavsøerne.
Alle medlemmer på Lolland-Falster med 

tilstødende øer indbydes herved til

møde i Maribo
søndag den 2. maj kl. 10 prc. i Bangshave.

Programmet ser således ud:
10—12: Møde om oprettelsen af lokale afde

linger.
12—14: Frokost (medbragt madpakke).
14—16: Foredrag.

Vy 73 og på gensyn!
4D — 5769 og 3VH.

Odense. Lokale: Allegade 47. Afdelingens måneds
møde afholdtes lørdag den 20. marts, hvor OZ7EU 
holdt foredrag om oscillatorer. De forskellige oscil
latortyper blev nøje gennemgået og forklaret samt 
såvel deres fordele som mangler. OZ7EU demon
strerede sin nye oscillator for os. Oscillatoren fik 
ogsaa lov at vise, hvad den kunne, og vi blev ikke 
skuffede, den svingede meget, meget stabilt.

Vi vil gerne her sige OZ7EU tak, fordi han ville 
komme herover, og håber, at dette glimrende fore
drag må bære frugt.

Nu er der ved at være forår i luften, og det kan 
snart blive tiden, vi skal på rævejagt. Var det ikke 
en god ide at få „strikket" en rævemodtager nu 
eller få den gamle set efter.

Randers. Fast mødeaften første onsdag i hver må
ned på restaurant „Kilden". Formand: 5WJ, Wolf- 
Jurgensen, Sjællandsgade 44.

Lørdag den 6. februar afholdt afdelingen sin store 
årlige vinterfest. Der er efterhånden tradition for, 
at denne fest er en virkelig stor begivenhed, og tra
ditionen svigtede heller ikke i år. Der var stor til
slutning og højt humør aftenen igennem, og hvad 
der yderligere satte kulør på festen var en fyldig 
repræsentation fra Aarhus-afdelingen. Efter at det 
gode smørrebrød var sat til livs, gik det slag i slag 
med forskellig underholdning, auktion, lotterier og 
dans til et 6 mands orkester under ledelse af 3G 
(stor sukces!) Det blev hen på de små timer, før den 
sidste deltager gik hjem.

Søndag den 14. februar var der hos 3G auktion 

over gl. modtagere.
Den ordinære generalforsamling afholdes i år den

7. april. Onsdag den 14. april og følgende 3 onsdage 
arrangeres byggeaftener af rævemodtagere, evt. om
forandring af modtagere til den nye rævefrekvens 
160 m. Afdelingen udsætter som præmie blandt del
tagerne 2 sæt batterier til rævemodtagere.

vy 73. Bestyrelsen.

Sorø. Den 25. februar afholdt afdelingen foredrags
aften, hvor 7DR var kommet til stede og fortalte om 
oscillatorer; der var fin tilslutning såvel fra afdelin
gens medlemmer som af naboamatører, og der blev 
en virkelig udbytterig aften ud af det; idet 7DR på 
en let forståelig måde kunne klarlægge begreberne, 
og da der samtidig var anledning til diskussion, vil 
det kunne forstås, at der kom ting frem, som for 
manges vedkommende lettede de problemer, vi har 
at tumle med. I den kommende tid vil man især in
teressere sig for afdelingens tekniske kursus, idet 
der er flere amatører, som indstiller sig til teknisk 
prøve i maj måned, hvorfor man ikke kan påregne 
flere foredrag i denne sæson. Vi benytter lejligheden 
til at takke 6EP for hans udmærkede arrangemen
ter af foredrag, som afdelingen i den forløbne vinter
sæson har haft rig lejlighed til at nyde godt af.

Vy 73. Nr. 5697.

Viborg. Generalforsamling afholdes torsdag den 
29. april kl. 19,30, hos 9AV, Nørremøllevej 44. Dags
orden i fl. lovene. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, bedes indsendt til 1CH senest 
otte dage før. 9AV.

Kontingentet!
På EDR’s hovedbestyrelsesmøde i Odense den 27. 

og 28. marts fik jeg bemyndigelse til at give hen
stand med betalingen af forfaldent kontingent så 
langt som til 3. maj d. å. — Hver enkelt, der endnu 
ikke har betalt, vil derfor lige efter påske få tilsendt 
en venlig påmindelse og et girokort til brug ved 
indbetalingen af beløbet.

For en ordens skyld gør jeg lige opmærksom på, 
at indbetalinger, der er poststemplet senere end 3. 
maj, betragtes som ikke rettidig betalt, således at 
der efter vedtægternes § 7 skal betales nyt indskud 
med 5 kr. —

73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i marts måned anmodet om optagelse 
i EDR:

6145 - Reinhardt Nielsen, Kirstens Allé 13, 1. s.,
Søborg.

6146 - OZ6ON, Ole Nicolaisen, Kildevældsgade 74,
København Ø. u. afd.

6147 - Anders R. Christoffersen, Starup, Tofterup.
6148 - Leif Johansen, Perlegade 52, Sønderborg.
6149 - Flyvermath S. Kristensen, flyvestation Ka

rup J.
6150 - Henning Østergaard, Søholm pr. Fredensborg.
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6151 - Borge Kjær, Møldrup st.
6152 - Svend Adolphsen, Hjordkær.
6153 - Tvge Dybdal Nissen, Fredensgade 30, Skive.
6154 - Knud H. Gramgaard, Maglegaardsallé 91 A,

Søborg.
6155 - Bernhard Christensen, Starup pr. Tofterup st.
6156 - OZ7SU, J. Louis Nielsen, Barakstien 2, Hørs

holm.
6157 - Svend Pedersen, V. Falde, Overlade.
6158 - Ole Steen Rasmussen, Jernbanevej 21, Jyde

rup st.
6159 - Arne Høyer, Adler-Lundsgade 14, Silkeborg.

Tidligere medlem:
OZ1KE, Karl R. Andersen. Lind, Herning. 3059.

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

QTH-RUBRIKKEN

1366 - OZ1AD, W. Zachariassen, 0. Farimagsgade 
26, st., København Ø, lokal.

2092 - Chris Djerlev, 913'/2 East 3rd Street, Duluth
5, Minn., USA, lokal.

2138 - OZ3HG, H. Gilleberg, GI. Kongevej 42, Aa
benraa, ex Allerød.

2224 - OZ9KL, E. Simonsen, De gamles Hjem, Kir- 
kegardsvej, Aarhus, lokal.

2303 - OZ3UA, H. O. Lauridsen, Set. Poulsgade 34 
B, 1. s., Aarhus, lokal.

2632 - Olaf Magnusson, Vindingvej 9, Nyborg, ex 
Thorshavn.

2993 - Ove Jørgensen, Frederikssundsvej 194, 
Brønshøj, lokal.

3201 - OZ7SH, Sv. Bruun Hansen, Torotor, Kollegie- 
vej 9, Charlottenlund ex Struer.

3206 - OZ2OL, O. Larsen, Visbygade 4, 2. s. tv., Kø
benhavn 0, lokal, u. afd.

3514 - OZ3KC, kp. K. L. Knudsen, Radarværkstedet, 
Avedørelejren, Glostrup, ex Vejle.

3525 - OZ8KP, Kaj Pedersen, Dalgasgade 10, 2, s., 
Herning, ex Vildbjerg.

3611 - Knud Johansen, Chr. Koldsvej 2, Sønderborg, 
lokal.

3759 - Kpe 178148, Jylling, TBS, Hoveltegaard, Hø- 
velte, ex Nørresundby.

3885 - OZ1WK, Sv. E. Jakobsen, Bakkefaldet 21, 
Aarhus, lokal.

3959 - OZ7BH, Hans Bock, Torvet 7. Haderslev 
ex soldat.

3997 - Kp. L. Hansen, Livgardens rekrutskole, hold
3, Sandholmlejren pr. Høvelte ex soldat.

4037 - OZ9O, H. Olesen, mathelev 1573, T. 1., flyve
station Værløse ex København.

4604 - OZ3NE, sergent N. J. Eibye, 2, TGB’s PAK, 
LG.KAS, Aarhs ex soldat.

4667 - OZ2EN, C. Henriksen. Kærvej 5, 1. s., Aaby- 

høj, lokal.
4898 - OZ2BW. N. J. Hansen, Bag Haverne 16. Koge 

ex soldat.
5004 - OZ7VH, math 154283, Hansen, TFKMP/

TGBNT 1, Telegrafkasernen, Høvelte, ex 

Ballerup.

5087 - OZ4PF, 178401, Poulsen, Radiokomp.t 1. del.
2. tg.bat., Langelandsgades Kaserne, Aarhus, 
ex Randers.

5142 - OZ3CP, Carlo Pedersen, Marievej 6, 1. s., 
Glostrup, u. afd.

5277 - Telegrafmekanikerelev 299, Frost. Ing. Kaser
nen, København Ø., ex Sønderborg.

5319 - OZ5BN, K. Bamberg Nielsen, Viborgvej 42.
Holstebro, ex Laasby.

5390 - Telegrafmekanikerelev 175743/Platz, 0. Hær- 
radio-komp., Ing. Kasernen, København ø, 
ex Brørup.

5527 - Uffe Helles, Strandvejen 14, 4. s., Aarhus, 
lokal.

5831 - B. Knifstrøm, c/o Schultz, Frederikssundsvej 
398, 1. s. tv., Brønshøj, lokal u. afd.

5864 - OZ6JA, 178515, Andersen, 2. tg.bat. RAK, 
Langelandsgades Kaserne, Aarhus, ex Aars. 

5941 - Aa. Glargaard, Mindegade 15, Vejle, lokal. 
6029 - OZ9LM, Ra. 467, Gjerding, Søværnets math- 

skole, Margrethesholm, Refshalevej, Kbhvn. 
K, ex Terndrup.

6042 - David Carstensen, Arnum, ex soldat.
6043 - OZ6ER, Erik Rytter, Vedersø pr. Ulfborg, ex

soldat.
6060 - P. Bo Larsen, V. Ringgade 92, 1. s. tv., Aar

hus, ex Højbjerg.

Rettelse:
6117 - L. K. Sørensen, Esbjerg, har meddelt, at nav

net er frk. Lidda K. Sørensen, hvilket bedes 
rettet.
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Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.). 
Giro konto 22116.

*

Hovedbestyrelse:
OZ6PA, Poul Andersen, formand, Peder Lykkesvej 15, 
København S. OZ2KP, K. Staack-Petersen, næstformand, 
Risbjerggaards Allé 63, Valby. OZ3FL, O. Havn Eriksen, 
kasserer, Fuglsangvej 18, Nykøbing F. OZ6EP, Einar 
Pedersen, sekretær og foredragsmanager, Aalekistevej 
211, København, Vanløse. DR319. Berg Madsen, lands
kreds- og DR-leder, Randers. OZ2NU, Borge Petersen. 
Testudvalget og udlandskorrespondent Postbox 335. 
Aalborg. OZ9AD, M. N. Nielsen, Arrangementskalende
ren. Set. Hansgade 17, Kobenhavn N. OZ7TS, J. Sørensen, 
Gimsing pr. Struer. OZ3XA, A. Hjorth-Jacobsen, Karen 

Brahesvej 11 B, Odense.

QSL-Centralen:

Paul Heitiemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.

Amatorannoncer ;
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 

til kassereren. OZ3FL. Fuglsangvej 18, Nykøbing F., 
vedlagt betalingen. 10 øre pr. ord, i frimærker.

Øvrige annoncer til OZ:
OZ7HL, Henry Larsen. Maagevej 31, København NV.

*
Eftertryk af OZ's indhold ei tilladt med tydelig kilde

angivelse

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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