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En aften med
Hvis det havde været muligt, så skulde neden

stående artikel allerede have stået i sidste OZ, 
men på daværende tidspunkt vidste vi ikke, at 
vi skulde få den store glæde at få besøg af 
W2ZXM-MM, kaptajn Kurt Carlsen, der for ti
den gæster Danmark.

Kurt Carlsen havde i sin tid lovet, at når han 
en gang igen kom til Danmark 
for et længere tidsrum, vilde 
han gerne gæste vor forening, 
og det er dette løfte, Kurt 
Carlsen nu gerne vil indfri.

Det bliver mandag den 16. 
august kl. 20,00 i festsalen i 
Borgernes Hus, Rosenborggade
1, København. Vi har i hoved
bestyrelsen lagt op til en stor 
aften, og vi tror, at amatørerne 
kan glæde sig til at stifte nær
mere bekendtskab med vor 
kendte landsmand, der i øvrigt 
har lovet at tage XYL og de to 
nybagte radioamatører, YL- 
erne den 14-årige Sonja og 
den 10-aarige Karen med; de 
to piger har netop for nylig 
bestået deres prøver og har 
fået begynderlicens derovre i USA, så man vil 
forstå, at familien Carlsen er radioamatører med 
liv og sjæl, og radioamatør — det er Carlsen; in
gen kender vel bedre end han, hvad det betyder, 
når der mange tusind miles fra hjemlandet lyder 
kendte OZ-stemmer i æteren; det at sidde der
ude på de store verdenshave og få en hyggelig

Kurt Carlsen
sludder og høre nyt fra hjemlandet, er noget, 
der kan varme en ensom skippers amatørhjerte.

Kurt Carlsen har sikkert mange interessante 
ting, han vil fortælle os om; sine oplevelser, dels 
som skipper og dels som radioamatør, og vi kan 
glæde os til at se en række tone- og farvefilm 
fra USA, og ikke mindst en lille film om trage

dien »Flying Enterprise«s sid
ste timer.

Vi indbyder altså EDR-med- 
lemmerne til en hyggelig af
ten, og vi tager naturligvis 
vores XYL’er med, men vi 
spår, at der vil møde mange 
op, så vi må bede medlemmer
ne om skritlig eller telefonisk 
at reservere sig pladser, og 
dette kan ske til næstforman
den, OZ2KP, K. Staack-Peter- 
sen, Risbjerggårdsalle 63, Val
by, telefon Hvidovre 667. Der 
vil ved indgangen blive op
krævet 50 øre pro persona, dog 
ikke for børn, til velgørende 
formål inden for foreningen.

Ved bestillingen af pladser 
bedes man af praktiske hen

syn opgive medlemsnummer og eventuelt kalde- 
signal.

Vi håber, at mange amatørvenner ude fra pro
vinsen må få lejlighed til at tage turen til Køben
havn og tilbringe nogle gode timer sammen med 
os.
vy 73. P. B. V. 9AD.

Kurt Carlsen.
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2-Meter Sender paa en anden Maade
Af K. Staack-Petersen, OZ2KP.

2. Del, fortsat fra Juli OZ.

Senderen er opbygget paa et Chassis af 1,5 
mm Aluminiumsplade, Maalene fremgaar af 
Tegningen, og det anbefales at udføre det som 
Modellen, med aftagelige Endestykker for at 
lette Monteringen i det ret dybe Chassis, 
navnlig Komponenterne omkring VI og V2 
kan det knibe med at faa anbragt, hvis Chas
sisset er lukket fra Starten. Paa den anden 
Side er det dog af Hensyn til Stabiliteten ab
solut nødvendigt, at det færdige Chassis er 
fuldstændigt stift, da det ellers vil være umu
ligt at undgaa, at Rystelser øver Indflydelse 
paa Oscillatorfrekvensen, og da Sendefre
kvensen jo er det 9 dobbelte heraf, kan man 
tænke sig til Resten. Af samme Grund kan det 
i øvrigt anbefales, som det ogsaa er gjort ved 
Modellen, at opstille Chassiset paa nogle 
tykke Strimler af Svampegummi.

De enkelte Deles Placering fremgaar af 
Tegningen, der er udført i nøje Overensstem
melse med Modellen. Det vil bemærkes, at 
Rørfatningerne ikke er sat ind i Chassiset fra 
samme Side, dette er sket for i saa vid Ud
strækning som muligt at drage Nytte af Chas
sisets skærmende Egenskaber, og har i Prak
sis vist sig at være tilstrækkeligt. Som det vil 
ses ligger L3 og L8/L9, der jo arbejder paa 
samme Frekvens, paa samme Side af Chas
siset, men med ret stor Afstand og endvidere 
med Akserne vinkelret paa hinanden, det var 
oprindelig paatænkt at anbringe en Skærm 
under Chassiset mellem V3 og V4/V5, men 
dette viste sig i Praksis ikke at være nødven
digt, men nævnes her for det Tilfælde, at an
dre skulde møde Vanskeligheder paa dette 
Punkt.

L1, C2 og C3 er anbragt paa en Strimmel 
af Isolationsmateriale, der ved Hjælp af et 
Par Skruer og Afstandsrør er ophængt under 
Chassiset, saaledes at C2 ved Hjælp af en 
Trimmenøgle kan indstilles gennem det hertil 
beregnede Hul. Det skal bemærkes, at det er 
vigtigt at overholde den viste Placering, der 
giver en meget kort Ledningsføring omkring 
Oscillatoren. Da Senderen først blev prøvet, 
var disse Komponenter placeret en lille Smule 
anderledes med lidt længere Ledninger, og 
det viste sig da, at der var et tilsyneladende 
uforklarligt Fald i Styringen til V3 omkring 
Midten af Baandet. En nøje Gennemgang af 
Konstruktionen med Gitterdykmeteret viste 
da, at Tilledningerne til Cl med dennes Kapa

citet netop havde Resonnans midt i Baandet, 
og denne utilsigtede Kreds optraadte derved 
som Absorptionskreds for Effekten i L3 med 
deraf følgende Fald i Styringen. En derpaa 
følgende Omplacering af Styrekredsens Kom
ponenter kurerede Fejlen, men Tilfældet er 
omtalt her, fordi andre muligvis kommer ud 
for det samme, og saa ved man altsaa nu, 
hvad der kan være i Vejen.

L2 er anbragt mellem C7, der staar paa 
Højkant ved Siden af V1, og Anodebenet paa 
dettes Fatning, og med Aksen i Chassisets 
Længderetning og er altsaa let tilgængeligt 
for Justering. L3 er paa tilsvarende Maade 
anbragt mellem C10 og Anodebenet paa V2 
med Aksen vinkelret paa Chassisets Længde
retning. For nu at kunne komme til med det i 
sidste Nummer omtalte Prøveværktøj er der 
boret et stort Hul i Chassisets Bagside, hvor
igennem Pinden kan nærmes til Spolen.

L5 er som vist anbragt mellem G2 og Ano
deben paa V3 og udfor den ene Ende af L6, 
der sidder direkte mellem G1 Tilslutningerne 
paa V4 og V5. Koblingen skal være ret løs, i 
Modellen overlapper kun ca. 1/4 af L5’s Areal 
L6, men her maa man eventuelt eksperimen
tere lidt med Koblingen for at opnaa det bed
ste Resultat; af denne Grund er Tillednin
gerne til L5 netop udført relativt lange.

Ovenpaa Chassiset er med et Par skraa 
Vinkler anbragt en Isolerplade med to Bøs
ninger, der tjener til Anbringelse af iG In
strumentet, medens Tilslutningerne til iA In
strumentet er ført ud gennem Bagsiden, hvil
ket ogsaa er Tilfældet med Ledningerne til 
Strømforsyningen og Modulatoren, der i øv
rigt er en sammenbygget Enhed, der er for
synet med en Oktalfatning, hvortil Spændin
gerne er ført. Ledningerne fra Senderen ender 
i en Oktalprop fra et kasseret Rør. Paa 
denne Maade er det umuligt at tilslutte Spæn
dingerne forkert, naar Senderen skal opstilles 
til Brug.

Cl er, som det ses, anbragt paa Chassisets 
Forside, og det maa absolut tilraades at ud
styre denne med en ordentlig Mikroskala. Det 
maa jo erindres, at Senderen dækker et Om- 
raade paa 2MHz, saa uden Mikroskala er det 
fysisk umuligt at stille Oscillatoren til en øn
sket Frekvens. Indretningen af SW 1 og SW 2 
fremgaar forhaabentlig tilstrækkelig tydeligt 
af Diagrammet i sidste Nummer. C19/C20, der
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jo er anbragt ret langt tilbage i Chassiset, er 
forsynet med en Forlængeraksel og i øvrigt 
fastspændt paa en Vinkel, saaledes, at Stator- 
tilslutningerne, der stikker ud gennem Stellet, 
kan tjene som Bærepunkter for L8, der i øv
rigt støttes af Anodekontakterne paa Fatnin
gerne for V4 og V5 og i den yderste Ende af 
et Loddeblik paa L10.

L9 er loddet direkte over Tilslutningerne 
paa C21, og denne er fastspændt paa en 
Strimmel af Plexiglas eller andet Isolations
materiale, der igen er fastskruet paa en 
Stump 6 mm Aksel, der bæres af en lang Bøs
ning i Forpladen og er forsynet med Stop
ringe for at hindre aksial Forskydning, lige
som et Par Friktionsskiver indskydes mellem
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Stopringene og Bøsningen for at fastholde 
Koblingens Indstilling. Fra C21 føres et Par 
bevægelige Ledninger direkte op gennem et 
Par store Huller til Antennetilslutningen, der 
i al sin Simpelhed bestaar af en almindelig 
dobbelt Kronemuffe, der ved en Vinkel er 
fastspændt ovenpaa Chassiset. Indstillingen 
af C21 foretages gennem Hullet „Just C21“.

Modulationstrafoen er en forhenværende 
Autotrafo fra en BCL-Spille. Paa Forespørg
sel skal jeg gerne oplyse, at den stammer fra 
en „Telavox‘‘ og findes i alle Modeller fra 
sidst i Trediverne. Forbindelserne er som føl
ger: Sort til 8, gul til L10, grøn til + og rød 
til Modulatorrørets Anode. Med disse Forbin
delser opnaas de i sidste Nr. omtalte Forhold.
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Igangsætning og Indstilling af Senderen.
Ved den første Prøve sikrer man sig, at 

Afb. er aaben og Tune/St., By. Omsk staar 
paa St.by. Derefter kontrolleres, at alle Rør 
faar Glødespænding. SW.l stilles paa 1, og 
Omsk stilles paa Tune. Oscillatoren skal nu 
svinge, hvilket kontrolleres ved, at iG meteret 
skal give Udslpg. Baandsætteren indstilles 
som før omtalt saaledes, at en fuld Drejning 
af Cl dækker Omraadet fra 16,0 til 16,23 
MHz. Naar dette er i Orden, justeres L2, idet 
Cl stilles til ca. 16.18 MHz, SW1 stilles paa 2 
og med Prøvepinden undersøges, om Spolen 
skal strækkes eller klemmes lidt sammen for 
at give max iG i V2. Naar dette er gjort, stil
les SW2 paa 6 og SW1 paa 3. Cl stilles til ca.
16.05 MHz, Afb. sluttes og iA Instrumentet 
viser nu Anodestrømmen i V2, medens iG vi
ser Styringen paa V3. Ved Hjælp af Prøvepin
den justeres L3 til max iG for V3. Derpaa 
fortsættes med Justeringen af L5 og L6 paa 
tilsvarende Maade, idet SW1 stilles paa 4 og 
SW2 paa 7 og Cl paa 16,11 MHz. Da der 
er en vis Trækning mellem Kredsene af
hængigt af Koblingsgraden, gaar denne Del af 
Arbejdet betydeligt lettere ved Hjælp af Git- 
terdykmeteret. Haves et saadant, lægger man 
først L5 fast paa 145 MHz, idet V4 eller V5 
udtages af Fatningen, og derefter justeres L6 
ligeledes til 145 MHz, idet det nu er V3, der 
skal være udtaget, medens V4 og V5 naturlig
vis begge skal være indsat, da disse jo danner 
Afstemningskapaciteterne. Naar paa denne 
Maade begge Spoler er justeret paa Plads, er 
det kun et Øjebliks Sag at justere Koblingen 
mellem dem, saaledes at Styringen paa V4/V5 
faar den rette Værdi.

Der mangler nu kun Justeringen af C19/20 
og C21. Har man et Gitterdykmeter, klares 
Sagen i en Haandevending. Man indstiller da 
først C21, medens C19/20 er drejet bort fra 
Resonnans, og derefter C19/20, medens Fee- 
dertilslutningen er kortsluttet og Koblingen 
mellem L8 og L9 er gjort saa løs som muligt. 
I Mangel af GDM maa man klare sig ved at 
stille C19/20 til Dyk paa iA med SW2 paa 8, 
og med C21 kortsluttet, men man maa ikke 
vente at faa saa skarpt Dyk som paa de lavere 
Frekvenser, da selve Svingningskredsen ud- 
straaler en Masse Energi, selv om der ikke 
er nogen Antenne tilkoblet. Endvidere be
grænses Dykket jo ogsaa af, at Meteret viser 
den samlede iA iG2 Strøm. Katodekomplekset 
forhindrer dog, at Rørene tager Skade, selv 
om Afstemningsprocessen tager nogen Tid, 
saa der er altsaa ikke noget at være bange for 
paa dette Punkt.

Som bemærket sidste Gang behøver kun Cl 
og C19/20 efterstilles ved QSY; denne Efter- 
indstilling af C19/20 med Belastning fra An
tennen foretages lettest ved at iagttage iG for 
V4/V5, denne viser et svagt Maksimum, naar 
C19/20 er i Resonnans, hvilket er lettere at se 
end det svage Dyk i iA. Den bedste Indstilling 
kan ogsaa kontrolleres ved Gitterdykmeteret 
anvendt som Feltstyrkemaaler, d. v. s. uden 
Anodespænding tilsluttet, og om fornødent 
udstyret med en lille Antenne. Ved de første 
Prøver kan det anbefales at anvende en 18 
Volt, 100 mA-Pinollampe som Kunstantenne 
forbundet tværs over C21. Naar denne lyser 
fuldt op, afgiver Senderen 1,8 Watt i 180 Ohm 
hvilket saa nogenlunde svarer til, hvad den 
vil give til en 300 Ohms Feeder. Ved at iagt
tage Lampen kan man direkte se, naar de 
bedst mulige Indstillinger er fundet, om Mo
dulationen forøger Strømmen i Antennen 
o. s. v. Med Antennen tilsluttet kan man om 
ønskes kontrollere Strømmen i Feederen med 
en lille Pære (50-60 mA) i den ene Side af 
Feederen, men Feltstyrkemaalingen er bedre 
og ødelægger ikke Feederens Symmetri.

Til Hjælp ved Indstillingen følger herved 
en Tabel over Instrumentaflæsningerne paa 
Modellen. Det bemærkes, at iG Aflæsningerne 
er de aflæste Skalagrader paa et 400 A In
strument med 1000 Ohm indre Modstand og 
fuld Skala lig 20°. Med de benyttede indbyg
gede Shunte skal disse Udslag derfor multi
pliceres med henholdsvis 30, 30, 40 og 120 for 
VI, V2, V3 og V4/V5 for at give den virkelige 
iG i mA. eA og eG2 Spændingerne er maalt 
med et Højohmsvoltmeter direkte efter Af
koblingsmodstandene d. v. s. tværs over Af
koblingsblokkene.

iG ubel./bel. iA bel. mA eA Volt eG2 Volt
VI 2,0/2,0 8,0 240 175
V2 8,6/6,3 7,9 260 240
V3 14,0/7,0 8,0 260 240
V4+V5 8,0/5,5 22,0 280 230

Som omtalt sidst kan Senderen naturligvis 
ogsaa bygges med andre egnede Rør. F. Eks. 
anvender OZ2AG følgende Serie 6AC7 - EF51
- EF50, og PA Trinet, der endnu ikke er paa
bygget, skal forsynes med en 6J6, der er for
trinlig egnet til Formaalet. Andre tilsvarende 
Kombinationer vil ogsaa kunne anvendes, saa 
det er bare med at se efter, hvad man har, og 
saa gaa i Gang med Opbygningen, jo flere der 
kommer i Gang, jo flere Erfaringer, og til de 
nye Amatører, der kun maa bruge Fone 
over 100 MHz, vil jeg sige, lad jer ikke af
skrække af alle de kloge Hoveder, der siger,
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En UHF-oscillator af butterfly-typen
med frekvensområdet 360—720 MHz.

Af John Andersen, OZ3JA.

Den her omtalte konstruktion er ikke just 
tænkt som en oscillator for 70 cm området 
hvilket den store frekvensvariation viser, 
men blot som et eksempel på, hvorledes man 
kan konstruere en både mekanisk robust og 
overordentlig frekvensstabil svingningskreds 
for UHF-området. Oscillatorens grundfre
kvens kan varieres kontinuerligt fra ca. 360 
MHz til ca. 720 MHz, med en frekvensstabili
tet, der ligger ret nær krystalstabilitet. Over
toner fra oscillatoren er målt helt op i 25000 
MHz-området ved hjælp af en silicon-krystal- 
diode (IN26), og det var her ikke muligt at 
måle frekvensvariationer endsige frekvens
drift større end 50 kHz, altså en stabilitet 
bedre end 2 på 10°. Dette blev målt over en 
periode på 8 timer efter 30 min.s opvarmning.

Som det ses af diagrammet, fig. 1, er der 
som oscillator anvendt EC81, et udmærket 
UHF-rør i en ganske almindelig opstilling. 
Man bemærker dog straks, at der ikke er

anvendt nogen normal form for spole og 
drejekondensator. Hele kredsen består af en 
butterflykreds, som kræver noget mere meka
nisk arbejde end normalt. Fordelene i stabi
litet er imidlertid så store, at det sagtens be
taler sig at ofre den smule drejearbejde, der 
fordres. Butterfly-kredsens udformning ses 
af fig. 2, 3 og 4. Den består af en stator og 
en rotor. I et hul i stator er presset en mikro
meterskrue, på hvis akse rotor er fastgjort 
således, at rotor kan løbe nøjagtigt inden i 
stator. Stator er en messingcylinder, 34 mm 
lang og 36 mm i diam., med en udboring på 
26 mm. Gennem cylinderen er lagt nogle snit 
således, at der i forreste halvdel af cylinde
ren fremkommer en 5 mm bred spalte, hvor
imod der af bageste halvdel kun bliver to 
ribber tilbage, hver 13 mm brede og 17 mm 
lange. Det hele sidder på en 7 mm tyk plade, 
50 mm i diam. med en forstærkning, 7 mm 
tyk og 25 mm i diam. Igennem pladen er 
boret et 9 mm hul til mikrometerskruen.

I praksis laves det ud af et stykke messing, 
50 mm i diam., og efter omhyggelig opmærk- 
ning „lægges snittene“ forsigtigt med en ned
stryger, og det hele files ned til mål.

Brug endelig ikke vold, da cylinderen ellers 
let bliver konisk og det hele derved meget 
mere kompliceret.

Rotor består af en cylinder, 18 mm lang,
25,5 mm udvendig og 22 mm indvendig dia
meter. I denne sidder en polyethylen-prop 
med en bøsning, der passer til mikrometer
skruen (1/4“ i diam.). Mikrometerskruen har 
en vandring på 16 mm, hvorved rotor gen
nemløber stator.

at det ikke kan lade sig gøre for en Begynder, 
det kan lade sig gøre, og har man lært sig 
at beherske Tekniken paa de høje Frekvenser, 
vil det være en smal Sag at bygge sig noget 
godt Grej til de lavere do.

Maa jeg slutte med et lille Hjertesuk. Mine 
to tidligere Artikler i Juni og Juli har skaffet 
mig en Række Breve med Forespørgsler fra 
Interesserede med Anmodning om yderligere 
Oplysninger, Diagrammer til Modulator, 
Exciter o. s. v. Jeg er naturligvis glad for den 
viste Interesse, men maa desværre beklage, 
at jeg ikke kan overkomme at svare hver en
kelt Spørger direkte. Jeg maa derfor bede de

enkelte have Taalmodighed lidt endnu, og 
skal saa i en senere Artikel forsøge paa at be
svare samtlige stillede Spørgsmaal, saaledes 
at ogsaa andre kan faa Fornøjelse deraf, og 
saa endnu eet: Jeg har hørt, at nogle har be
klaget sig over, at der ,,kun var 2 m Stof i 
sidste OZ“. Maa jeg lige have Lov til at bede 
ogsaa de forhærdede 80 m Amatører om lige 
at læse min Artikel i sidste Nr. igennem. Selv 
om den er om en 2 m Sender, kunne det 
dog være, at der ogsaa var noget af Interesse 
for „Lavfrekvens-Amatørerne“. 73 og paa 
Genhør paa 2 m.

OZ2KP.
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Monteringen af trioden sker på følgende 
måde: For at undgå spredningskapaciteter 
samt anode- og gitter-tilledninger, anvender 
man kun en trediedel af en rørfatning. Af 
en novalfatning udskæres godt en trediedel, 
som bruges til gløde- og katodetilledninger. 

ROTOR

Denne er på fig. 3 og 4 mærket S. Til anode- 
og gitterstik bruges to stykker messing- eller 
bedre fosforbronzefjeder på 5X15X0,2 mm, 
der i den ene ende ombøjes således, at sok
kelbenet passer i. Anodefatningen (a på fig. 
3) loddes på stator lige ved kanten af spalten, 
og på den anden side af spalten monteres 
gitterfatningen, dog isoleret fra stator med 
et stykke 0,2 mm polyethylenfolie således, at 
den samtidig tjener som koblingskondensator 
(C1 på fig. 3 og 4). På denne kondensator 
loddes gitteraflederen R1 på 6 kΩ. Gløde
trådstilledningerne L1 og L2 består af 2 stk.
0.3 mm laktråd, der er snoet sammen og der
på viklet op til en spole (L på fig. 3) på 4 
vindinger, 7 mm i diam og 10 mm lang. Ka
toden er via en 110 Ohms modstand, Ru, for
bundet til glødetråden for at undgå absorp
tion i området. På denne opstilling var out
puttet næsten 0 ved ca. 520 MHz uden denne 
modstand. Outputtet kan tages ved at lægge 
en enkel vinding mellem jord og kabelleder 
op langs statorens ene ben. Her er det af 
andre grunde udformet som en 50 Ohms mod
stand, Rs, mellem statorben og kabel. Dette 
giver en strøm på fra 30—20 mA i en krystal
diode af lN34-typen i området fra 360—720 
MHz. Alle tilledninger er iøvrigt (dog undta
get coax-tilledninger) afkoblet med 2200 pF 
gennemføringskondensatorer.

Anoden er, som man ser, lagt på jord, da 
man derved undgår spænding på butterfly
kredsen samt håndkapacitet. Katoden ligger 
på —300 Volt. reguleret med 2 stk. VR150.

I det tilfælde, man ikke bruger reguleret 
spænding, bør man gå ned til en spændings
forskel på 275 Volt. På samme måde bør man 
i glødestrømskredsløbet indsætte en mod
stand på 3 Ohm, med mindre man kan skaffe 
en 6,3 Volt spænding, der ikke fluktuerer 
mere end 3 °/o.

Alt dette gøres for at beskytte røret, der 
ikke tåler katodestrømme ret meget større 
end 20 mA. I den beskrevne opstilling er der 
brugt DC glødespænding fra en graetzkob- 
ling med en ladekondensator på 2000 μF, 
hvilket synes at give nogen større stabilitet 
end AC.

Som en ekstra foranstaltning er der på 
denne oscillator lavet en lille mixeranord- 
ning, hvorved man er i stand til at kalibrere 
mikrometerskruen ved hjælp af en krystal
standard. Gennem et coaxkabel føres et x- 
tal-signal via C2 og R4 ind på en diode af 
lN34-typen, hvor det blandes med oscillato
rens signal, og differens-signalet kan nu ud
tages gennem C3. Via en LF-forstærker eller 
et oscilloskop kan man således køre oscilla
toren i nul-stød med overtonerne fra et 
kendt krystal og således lægge kalibrerings
punkter ind på mikrometerskruen.

Den her beskrevne udførelse egner sig ud
mærket som målesender for UHF-området 
med en direkte kalibrering på 0,2 MHz sva
rende til afstanden mellem to delestreger på 
mikrometerskruen. Da man imidlertid let 
kan skønne 2/10 af en inddeling på skruen, 
kommer den faktiske aflæsenøjagtighed ned 
på 40 kHz og med nogen øvelse endog på 
20 kHz. Ønsker man derimod blot en oscilla
tor, der kan indstilles med f. eks. ± 1 MHz’ 
nøjagtighed, kan opstillingen simplificeres, 
idet man erstatter den noget dyre mikrome
terskrue (ca. 20 kr.) med en alm. god skrue 
med tilpas fint gevind. Samtidig erstattes

Fig. 3
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100 kHz „båndsætter"
Af  OZ7JQ.

Da jeg fornylig skulle have mærket bån
dene op på en rx. der netop var klar til brug, 
manglede der på stationen som så ofte et 
måleinstrument, denne gang en generator, 
hvis oversvingninger kunne høres i de sæd
vanlige amatorbånd: 3,5-7-14-21 og 28 MHz.

Fra tidligere forsøg med lignende oscillato
rer vidste jeg. at uden særlige trick kniber 
det med oversvingningernes styrke så snart, 
man kommer over 3 MHz. Den her viste løs
ning er samtidig billig i fremstilling, nem at 
få fremstillet og besidder udmærkede egen
skaber som et praktisk hjælpemiddel for den 
eksperimenterende amatør.

Oscillatoren kan indbygges i en kasse af 
meget små dimensioner, her 5x6x14 cm. Som 
rør er anvendt RL12 P2000, dels fordi det fyl
der så lidt, og svinger villigt. En hvilken som 
helst hf-pentode kan dog bruges med samme 
resultat. Den eneste strømforsyning, der kræ

glathullet i statoren med et gevindhul. Der
som denne skrue skæres i en god drejebænk, 
således at den går lidt stramt i statoren, kan 
man opnå næsten lige så gode resultater som 
med mikrometerskruen.

For den, der ikke ønsker at variere fre
kvensen, vil et stykke 0,25 mm polyethylen- 
folie mellem rotor og stator give en lige så 
stabil oscillator. Man skubber da blot rotor 
gennem stator, indtil man har den ønskede 
frekvens og fastgører herefter rotor med en 
klat parafin. Herved kan man undvære såvel 
mikrometerskrue som polyethvlen-proppen i 
rotoren.

Butterflykredsen samt dertil hørende kom
ponenter er monteret på en 4 mm messing

ves. er 12 V ac. autotransformatoren ,.TR 
sørger for anodespænding med automatisk 
modulation, kont lyder det ikke, men signalet 
identificeres let på båndet. Transformatoren 
kan man selv fremstille, dersom en tilstræk
kelig lille filterspole er til rådighed. Jeg fandt 
en gammel Philips på et par hundrede ohm. 
med en pincet ..fiskes" et udtag, der udgør ca.

plade. Yderligere er stator og rotor blevet 
forsølvet (men ikke poleret) og oversmurt 
med en tynd trolitullakopløsning. Andre for
søg har dog vist, at denne forsølvning ikke 
er absolut nødvendig.

Endelig anbefales det at skærme hele 
kredsen som vist på fig. 5. Det gøres bedst 
ved at lave et lille „burli af noget finmasket 
kobbernet. Det giver både en fin afskærm
ning samt tilpas temperaturkonstans i oscil
latoren.

Stykliste.
C1     se tekst. R1 6 kΩ. 1 Watt.
C2 72 pF R2 110 Ω,     ½ Watt.
C3—C4; 2200 pF gennem-          R3 50 Ω,  1 Watt.

føringskondensatorer. R 4 — R 5  75 Ω,½ Watt.
L1. L2 se tekst. Rør EC81.
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Spolecentral til amatørmodtager
Af OZ7HB.

Her i OZ-land, hvor mange ting er sværere 
end i andre lande, er det komplet umuligt at 
opdrive en god stationsmodtager. Der udfol
des stor aktivitet for at løse problemet; nogle 
få er så heldige at opspore en onkel i det for
jættede land, andre bygger stationsmodtage
ren ved hjælp af vragrester fra krigens tid, 
men langt de fleste må forsøge at få en mod
tager ud af de løsdele, man nu en gang kan 
få på det danske marked.

Den del af modtageren, der har givet de 
fleste kvaler, er jo spolecentralen. Vi skal nu 
se lidt på problemerne vedrørende spolecen
traler, og bagefter vise en model, hvor der 
principielt gåes i en stor bue uden om vanske
lighederne.

For det første skal der være elektrisk stabi- 
bilitet i et HF-trin. Elektrisk stabilitet fåes, 
når gitter og anode-kreds er fuldstændigt ad
skilt ved afskærmning. En enkelt skærm giver 
ikke tilstrækkelig sikkerhed, se f. eks. første 
skitse, hvor kapaciteterne fra de to spoler til 
skærm kan give en sammenkobling af de to 
spoler på grund af den fælles strømvej gen
nem skærmen. På den anden skitse er vist en 
omskifter ophængt på en spolecentrals 
skærmplader. De lange sammenspændings
bolte går jo igennem skærmplademe ofte

1/6 til 1/8 af den samlede bevikling, skrab 
udtaget blankt, så der kan loddes en tilled
ning på, det eneste, der så mangler, er, at 
jernkernen skal skilles ad, og samles så la
mellerne overlapper hinanden. Er glødespæn- 
dingen 6 volt, skal udtaget kun være halvt så 
stort, ca. 1/12 til 1/16, og et ohmmeter vil da 
sikkert være til nytte! Grundfrekvensen 100 
kHz frembringes i gittersiden af en simpel 
kreds (et krystal ville naturligvis være 
bedre, men er afgjort dyrere) C1 og C2 er hver 
på 5000 pF, gode glimmerblokke, spolen har 
en selvinduktion på ca. 1,1 mHy. og kan 
f. eks. vikles på en Prahn form 5014 med 360 
vindinger fordelt over 4x80 vindinger + de 
resterende 40 i det sidste kammer, ganske 
tynd tråd anvendes.

HFD.’en skal være effektiv på den lave fre
kvens, bedst er een af de allerældste fra en 
gammel modtager. Udgangskredsen, der over 
skærmgitterstrækningen forstærker de har
moniske oversvingninger, fremstilles som ud
skiftelig spole der i forbindelse med C3 kan 
dække et større område. Med 4 Prahn Zerolit

uden elektrisk forbindelse til disse, og d. v. s., 
at de kan danne koblingssløjfer fra rum til 
rum i spolecentralen. Vi har nu her peget på 
et par almindelige forsømmelser ved opbyg
ning af spolecentraler, kunne sikkert oprem
ses mange flere, men det skulle ikke være 
nødvendigt, det lille fingerpeg sætter nok fan
tasien i sving.

Nu skal det imidlertid heller ikke forstås 
sådan, at en modtager ikke kan spille på 
grund af de her viste forhold, og modtageren 
bliver måske heller ikke følelig ustabil. Men 
har modtageren på anden måde en ustabilitet 
eller svaghed, så er der meget stor chance for,

og en C på 100 pF kan hele området fra 100 
til 10 meter dækkes. Outputbøsningen er be
regnet til en stump isoleret ledning, der an
bringes i nærheden af modtagerindgangen. 
Til sidst er der kun tilbage at „hyle“ oscilla
toren ind nøjagtigt på 100 kHz. Husets BCL 
tages til hjælp, outputledningen snoes et par 
gange om BCL-antenneledningen, og modta
geren indstilles på Droitwich. Oscillatoren 
startes, og hvis den svinger, vil man ved en 
mindre drejning af jernkernen kunne bringe 
den i „nulstød“ med langbølgestationens 
bærebølge. En klat voks eller stearin dryppes 
over kernen og det lille hjælpemiddel er klar 
til at markere 100 kHz punkter over hele kort
bølgespektret, o g s å  b å n d  g r æ n s e r n e  
f r e m t r æ d e r  m e d  a l  ø n s k e l i g  t y 
d e l i g h e d ,  med en nøjagtighed, der er fuldt 
tilstrækkelig til amatørbrug.

PS.: En primitiv trimmeoscillator for 440 
kHz mellemfrekvens er fremstillet efter 
samme recept, den gør udmærket fyldest, men 
det er en anden snak!

OZ7JQ.
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at HF-trinet går i sving, eller at der bliver 
særlig meget træk mellem de forskellige 
kredse, som gør trimning umulig eller i bedste 
fald besværlig.

Mekanisk stabilitet i et HF-trin er vel ikke 
det væsentligste, men må tilstræbes, for at 
der ikke senere skal opstå utilsigtede strøm
veje. Temperaturdrift i HF-forstærkerens 
kredse har under normale forhold ikke nogen 
betydning ved en kortbølgemodtager.

Ved oscillatorer er mekanisk stabilitet og 
temperaturstabilitet det allervæsentligste. 
Spoler, omskiftere o. 1. må være fastspændt 
således, at ingen vibrationer kan opstå ved 
rystelser. Trimmere og kondensatorer i oscil
latorkredsløb må være temperaturstabile, og 
hele oscillatorafsnittet må være indesluttet i 
en æske, der forhindrer varm luft fra modta
geren i at opvarme de forskellige dele. Tem
peraturdrift har gennem de senere år redet 
amatøren som en mare efter en stigende 
kurve, som svarer ganske nøje til det stigende 
forbrug af keramiske kondensatorer. Det 
skal ikke forstås sådan, at keramiske konden
satorer ikke duer, men jo flere keramiske 
kondensatorer, der findes i et oscillatorkreds

løb, desto sværere bliver det at temperatur
kompensere. Det skal nævnes, at trolitul- 
blokke er særdeles temperaturfaste.

I den opstilling vi nu skal beskrive, er der 
udelukkende anvendt Philips rørtrimmere, 
der er den mest stabile trimmer på markedet. 
Spolerne er viklet på pertinaxrør, der har vist 
sig at være et overordentligt stabilt materiale. 
Nu lyder der sikkert et mangestemmigt kol
oni, at dette materiale er elektrisk dårligt, 
men det gælder kun, hvis materialet bliver 
brugt som dielektrikum, og det var ikke me
ningen. Sålænge spolerne er viklet på glatte 
rør (uden riller), optræder pertinax-røret 
ikke nævneværdigt som dielektrikum.

De forskellige foto viser en HF~ og blander
del til en båndmodtager med 5 bånd, hvoraf 
dog kun de 3 foreløbig er monteret. Hvert 
spolesæt sidder i sin kasse, der er lavet af 1 
mm aluminium. Siderne er flige, der er buk
ket opefter, og det er ikke meningen, at de 
sammenstødende kanter skal berøre hinanden. 
De kan jo f. eks. isoleres for berøring med al
mindelige klæbestrimler og ligeledes sam
menklæbes med klæbestrimler eller eventuelt 
hæfteplaster for at give kassen stivhed. De to 
områder, der mangler, er 10 og 15 meter, og 
det fremgår af fotografierne, at de vil få de 
korteste forbindelser til omskifterdækkene.

Spolerne er viklet på 2 mm pertinaxrør, 
hvis diameter er 20 mm, og den maksimale 
viklelængde er 25 mm. Den spole, der er foto
graferet, er en antennespole, og den lille ek
stra vikling forneden på røret er antennekob
lingsspolen. Spoletrimmeren er en Phillips 
rørtrimmer, som er monteret inde i spolerøret 
ved hjælp af svær monteringstråd. Spolekas
serne er skruet direkte på drejekondensato- 
ren, de samme skruer tjener som minusfor
bindelse for spolerne. Omskifterdækkene er 
fastspændt på spolekassens sider. Herved er
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undgået de sædvanlige lange sammenspæn
dingsbolte, og deraf følgende fejlkilder.

Omskifterakslen er i denne modtager den 
sædvanlige flade jernaksel, og den eneste 
nødvendige foranstaltning for stabilitet er en

Skærm

stelforbindelse af denne aksel midt imellem 
de to spolekasser med HF-forstærkerens spo
ler. Hvis modtageren derimod var med to HF- 
trin, var det sikkert nødvendigt at udføre om
skifterakslen af isolationsmateriale.

Drejekondensatoren er fra en Fug. 16, på 
grund af dennes særlige tiltalende udførelse 
og lave kapacitet. Med udførelsen menes sta- 
torens meget svære hus, som giver mulighed 
for en virkelig effektiv HF-forbindelse til 
henholdsvis spoleboksene og rørenes chassis. 
Alle skruer, som holder denne enhed sammen, 
er naturligvis forsynet med stjerneskiver for 
at undgå ærgrelser på grund af skruer, der 
senere går løse.

Med hensyn til monteringen af rørene, er 
der ikke meget at sige udover de velkendte 
formaninger om at bruge korte, svære forbin

delser, afkoblingsblokke må være induktions
frie og ligeledes med korte forbindelser, og 
selvfølgelig er der gennem HF-rørets fatning 
anbragt en skærm, der forhindrer kobling 
mellem anode og gitter.

Diagrammet er meget ordinært, måske med 
undtagelse af blandingen i blanderrørets ka
tode. Oscillatoren hører måske heller ikke til 
de mest kendte, men den kan anbefales som 
overordentlig stabil, dens svingningsgrad ind
stilles med den lille trimmer mrk. T., som 
ligeledes er en Philips trimmer på 30 pf, i mo
dellen næsten helt inddrejet. Afkobling af 
glødetrådene ville måske være en klog for
anstaltning.

Modtageren dækker godt og vel de forskel
lige bånd, dog for 15 og 20 meters vedkom
mende, der procentvis er de mindste bånd, er 
det nødvendigt med en parallelkapacitet for 
at opnå passende spredning.

Vi fortsætter i næste OZ med nærmere data 
for spolerne samt lidt om justeringen.

F E R I E !

Kassereren, OZ3FL, Nykøbing Falster, er bortrejst 
fra 20. til 30. august, begge dage indbefattet.

Aarhus-studenternes kursusvirksomhed

afholder i lighed med sidste år i vinterens løb radio
tekniske kurser. Der er to kurser. Radioteknik I om
fatter det stof, der kræves til den almindelige tek
niske prøve samt praktisk vejledning i konstruktion 
og bygning af kortbølgemateriel. Kursus afholdes 4 
timer ugentlig på Aarhus universitet og ledes af 
OZ2WO. Prisen er 8 kr. for 48 timer.

Radioteknik II omfatter det stof, der kræves til 
den udvidede tekniske prøve. Kursus afholdes 2 ti
mer ugentlig på Aarhus universitet og ledes af 
OZ7SM. Prisen er 8 kr. for 24 timer.

Kursus startes først i september måned og nær
mere oplysninger og program fås ved henvendelse 
til Aarhus-studenternes kursusvirksomhed, Aarhus 
Universitet.
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Stationsbetjening specielt for Foneamatører
Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.

Er Foneamatorernes Stationsbetjening tids
svarende? Ikke ubetinget, mener OZ7BO. Vi 
er tilbøjelige til at give ham Ret.

Break-in er i Aarene efter Krigen blevet 
saa populært blandt CW-Amatørerne, at man 
uden Overdrivelse kan fastslaa, at en CW- 
Sender ikke er tidssvarende, medmindre den 
er indrettet for effektivt BK.

For at et BK-System skal være effektivt, 
maa det give Operatøren Mulighed for at 
overvaage egen Udsendelse, samt hvad der i 
Tegnmellemrummene (i hvert Fald Ordmel
lemrummene) foregaar paa Frekvensen, saa
ledes at han om nødvendigt kan brydes.

At man paa denne Maade opnaar en baade 
morsom og rationel QSO-Afvikling siger sig 
selv. Det kan derfor heller ikke undre, at 
denne Metode er blevet meget populær. Har 
man først prøvet den i Praksis, føles den mere 
gammeldags Teknik nærmest som Blindflyv
ning.

Besynderligt nok er en tilsvarende effektiv 
QSO-Form ikke blevet almindelig hos Fone- 
amatørerne. Det er saa meget mærkeligere, 
som Indretning af BK ved en Fonestation 
byder paa langt færre Problemer, end det er 
Tilfældet ved CW-Stationen. Der er utvivl
somt et stort Antal Fonestationer, der er ind
rettet saaledes, at Skift fra Sending til Mod
tagning foretages med en enkelt Omskifter. 
Ikke desto mindre er det sjældent at høre en 
QSO mellem OZ-Amatører, hvor Forbindel
sen virkelig former sig som en Samtale. Ene
taler paa tre, fire eller flere Minutter er 
endnu Reglen.

En undtagelse herfra danner ESB-Amatø- 
rerne, der næsten alle er udstyret med BK 
(push-to-talk) og bruger det.

Adskillige er endog gaaet et Skridt videre 
og har indført talestyret BK, d. v. s. Senderen 
startes, og Modtageren blokeres automatisk, 
saa længe der tales i Mikrofonen.

Lyt engang til de ESB-Amatører, der oftest 
høres lidt under 3800 kHz. At høre to tale- 
styrede Stationer føre QSO paa præcis sam
me Frekvens er faktisk lidt af en Oplevelse. 
Svar følger umiddelbart efter Spørgsmaal, og 
QSO’en former sig praktisk talt som en Du- 
plex-Forbindelse.

Hvad er saa Aarsagen til, at noget tilsva
rende ikke er slaaet an hos AM- og NFM- 
Amatørerne?

Saavidt jeg kan se, er der baade en psyko
logisk og en praktisk/teknisk Forklaring her- 
paa. For at tage den psykologiske først: Man 
falder let for Fristelsen til at blive ved med 
at snakke, naar man først har bemægtiget sig 
Mikrofonen. Er det saa oven i Købet forbun
det med et vist — omend ringe — Besvær at 
skifte over, saa er Risikoen for Monologer 
ret betydelig.

Den teknisk/praktiske: Langt de fleste AM- 
Amatører og formodentlig Flertallet af NFM- 
Am atørerne benytter Modtagere med AVC. 
Forsvinder den Bærebølge, som Modtageren 
er indstillet til, træder AVC’en i Funktion, 
og Modtageren arbejder sig op paa fuld Føl
somhed. At lytte til en talestyret Station med 
en saadan Modtager er utaaleligt.

Spørgsmaalet bliver da: Er AVC da af saa 
stor Betydning, at den er værd at bevare, 
selv om det skal ske paa Bekostning af andre 
Fordele? Personlig er jeg ikke i Tvivl om, at 
Svaret maa blive et klart Nej. AVC er en for
træffelig Opfindelse, hvor det drejer sig om 
en Radiofonimodtager. Det er en Fordel, at 
alle Stationerne kommer ind med nogenlunde 
lige stor Styrke, naar man drejer hen over 
Omraaderne, og at Lokalstationen ikke over
styrer modtageren. AVC’ens fadingudlignen
de Egenskab er straks mere problematisk. 
Smaa Styrkevariationer spiller ingen større 
Rolle, og hvad de større angaar, saa kan 
AVC’en ofte ikke følge med alligevel. Resul
tatet er hyppigt den velkendte Forvrængning 
og Forstyrrelser fra Nabostationerne.

Hvor det drejer sig om Amatørmodtagere, 
der betjenes af habile Folk, har AVC næsten 
mistet sin Berettigelse. Ganske vist simplifi
cerer den S-Meter Tilkoblingen, men denne 
kan dog klares paa anden Maade, hvis man 
hører til dem, der sværger til S-Meter Rap
porter („Du kommer vældig fint ind, 28 db 
over S9 med QSB ned til 26“.)

Synkrodynmodtagning er vist aldrig blevet 
rigtig populær. Det skal indrømmes, at den
— i den Form vi bruger den — stiller ret 
store Krav til baade Sender og Modtager, 
hvad Frekvensstabilitet angaar, men at den 
byder meget store Fordele, vil vist ingen be
nægte. Dette kun for at understrege, at man 
kan klare sig storartet uden AVC’ens Velsig
nelser.

Skulle det være lykkedes at overbevise en 
og anden om. at push-to-talk og talestyret BK
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Region 1
Af Børge Otzen, OZ8T.  

(Sluttet).

ADMINISTRATIVT
Al Region 1 kontoret skal udsende spørgeskema til 

hvert region 1 land for oplysning om licensbe
stemmelserne.

A2 Hver region 1 forening skal udpege en „forbin
delsesofficer^ d.v.s. kontaktmand mellem for
eningen og kontoret.

A3 Der skal udarbejdes et standard log blad for 
oplysninger om vedholdende krænkelse af eks
klusive amatørbånd.

A4 Der skal protesteres til IARU’s hovedkvarter 
over misbrug af amatørbåndene af amerikansk 
militært personale.

A5 Forslag om, at national „field day“-aktivitet hen
lægges til RSGB’s dato (DARC, EDR, REF, 
UBA, USKA og VERON har allerede deres lig
gende på samme dag som RSGB).

A6 Region 1 kontoret skal rette henvendelse til 
IARU om at optage forhandlinger med den in
ternationale postunion i Bern med det formål 
at få alle QSL-kort, der er pakket til samlet for
sendelse, ekspederet til forretningspapirers 
takster.

A7 Afholdelse af sommerlejre skal meddeles region 
1 kontoret tre måneder i forvejen for at øvrige 
region 1 foreningers medlemmer kan blive orien
teret.

A8 Internationale DX contests burde formindskes i 
antal, og europæiske DX contests burde af
skaffes.

A9 Region 1 foreninger burde omhyggeligt over
veje spørgsmålet om, hvorvidt ikke-medlemmer 
af de respektive foreninger skal kunne modtage 
QSL-kort, der kommer til foreningens QSL-cen- 
tral eller ej. Der blev fremsat det synspunkt, at 
de foreninger, som for tiden ikke akcepterer kort 
til ikke-medlemmer, kunne blive tilrådet at re
videre deres holdning.

(Betegnelser TI, T2 ... og Al, A2 ... er benyttet
for eventuel senere reference.)

Det første møde i komiteen fandt sted i London i
september i fjor, og alle dens medlemmer var mødt.
Formålet var at klare en del detailler op om organi
sationens arbejdsform.

Der behandledes:
a. Fastlæggelse af vedtægter for region 1 organi

sationen.
b. Diskussion af finansielle spørgsmål, især med 

hensyn til forvaltningen af de forskellige fonds.
c. Komiteens arbejdsform.

ikke er noget, der er forbeholdt ESB-Amatø- 
rer, men indebærer ganske de samme Fordele 
for Amatører, der anvender andre Modula
tionsmetoder, saa er Hensigten med denne 
Artikel naaet.

I et følgende „OZ“ skal der blive givet en 
Række praktiske Oplysninger om, hvorledes 
man kan indrette sin Station for push-to-talk 
og talestyret BK.

d. Gennemgang af Lausanne-konferencens beslut
ninger og diskussion af forholdsregler til gennem
førelse af disse.

e. Fastlæggelse af organisationens navn blev også 
foretaget. Den kom til at hedde: Region 1 Division 
of the International Amateur Radio Union, for
kortet: „The Division". (Et godt dansk ord her
for har jeg endnu ikke kunnet finde.)

a) de endeligt vedtagne vedtægter er ikke under
tegnede bekendt, men nogle paragraffer skal dog 
gengives.

§ 2. The Division’s formål er at fremme medlems
foreningernes fælles interesser og stå for deres re
præsentation ved ITU-konferencer.

§ 3. Medlemsskab er åbent for alle foreninger i 
lande beliggende i region 1.

§ 4. Medlemsforeningerne skulle kaldes til konfe
rence mindst hvert tredie år.

§ 7. Ved hver konference skal der nedsættes en 
komité, som skal varetage de løbende forretninger i 
perioden til næste konference. Denne komité skal 
bestå af formand, næstformand, sekretær og mindst 
to øvrige medlemmer.

§ 11. „The Division’s“ løbende forretninger skal 
passes af et sekretariat, kaldet „Region 1 kontoret".

§ 12. Komiteens sekretær skal være leder af kon
toret og sørge for, at referater udarbejdes ved alle 
sammenkomster, passe de løbende opgaver og bringe 
komiteens beslutninger til udførelse. Sekretæren skal 
samtidig fungere som „The Division’s" kasserer.

§ 13. Hverken „The Division" som sådan eller ko
miteen må tage nogen beslutning, som strider mod 
IARU’s vedtægter eller som blander sig i nogen for
enings interne forhold.

b) Det blev pålagt RSGB at undersøge — ved hen
vendelse til sin bank — hvorledes forvaltningen kun
ne foretages af de forskellige fonds, der er nødven
dige for „The Division’s" funktion.

Det erkendtes, at det anslåede beløb for fond 1 
(driften af kontoret) syntes at ligge noget i over
kanten, og det vedtoges derfor, at af et overskud 
ved budgetårets slutning (1. juli) skulle halvdelen an
vendes til opbygning af et reservefond og den anden 
halvdel til nedsættelse af afgifterne for det kom
mende år.

Eventuelle overskud på fond 2 (komiteens møder) 
skulle anvendes på samme måde.

c) Komiteens arbejdsopgaver i henhold til Lau
sanne-konferencens beslutninger bør være:
1. at organisere de store konferencer og forberede 

disses agendaer,
2. at udarbejde rapporter fra konferencerne,
3. at gennemføre respektive bidrage til gennemførel

sen af konferencens beslutninger,
4. at befordre samarbejdet mellem de forskellige 

foreninger, stille forespørgsler i aktuelle spørgs
mål til disse etc.,

5. at følge situationerne m. h. t. internationale ITU- 
konferencer o. 1.,

6. at varetage „The Division’s" løbende sager.
d) Da Lausanne-konferencens referat ikke forelå 

færdigt, fandt diskussionerne sted på grundlag af de 
referater, der havde været offentliggjort i RSGB 
bulletin og QTC.
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Sekretæren skulle snarest udarbejde en redegø
relse for, hvad der hidtil var udrettet centralt for at 
føre Lausanne-konferencens beslutninger ud i livet, 
samt tilstille de forskellige foreninger en oversigt 
over de opstillede emner (TI, T2 . . . og Al, A2 . . .) 
med anmodning om oplysning om, hvad man i de 
respektive foreninger havde udrettet på disse områ
der, for at man herigennem kunne få et billede af, 
hvor yderligere indsats var ønskelig.

Da de tekniske „anbefalinger", Lausanne-konfe- 
rencen var fremkommet med (TI, T2 . . .) i visse til
fælde havde en yderligere klarlæggelse nødig, blev 
teknikerne i komiteen, G2IG og HB9GA opfordret 
til at skrive artikler herom. Den første af disse ar
tikler er offentliggjort i februar OZ d. å. (side 42) 
og omhandler modulationskvalitet. (TI) Øvrige tek
niske punkter, T2, T3 . . . vil blive behandlet snarest 
i korte artikler, der indeholder en omtale af proble
merne, og efterhånden som yderligere fremkommer 
fra komiteens teknikeres hænder, vil disse også blive 
bragt i vort blad.

Sekretæren skal endvidere indhente oplysninger 
om de tests, de forskellige foreninger har planlagt 
at afholde i løbet af det kommende år for at kunne 
udarbejde en testkalender. Endvidere skulle han ko
ordinere disse i det omfang, internationale tests var 
planlagt til samtidig afholdelse.

Forslaget til kode for rapportering af telefonikva
litet (T1) vedtoges det at overgive til IARU med op
fordring til at fastlægge dette for hele verden.

HB9AG fik opgaven at henvende sig i Bern til den 
internationale postunion og forespørge om QSL-kor- 
tenes forsendelse som forretningspapirer (A6).

Sekretæren meddelte, at den opfordring, der var 
rettet til IARU om forholdsregler mod W-amatørers 
misbrug af båndene ved trafik fra USA-styrker i 
Europa, hidtil ikke havde medført noget svar eller 
nogen forbedring af forholdet. Yderligere tryk be
sluttedes. (A4).

I forbindelse med Lausanne-konferencen havde 
man samlet oplysninger om licensbestemmelser i en 
række lande for med dette materiale at kunne støtte 
de foreninger, der havde ringere vilkår end normalt,
i deres bestræbelser for at opnå forbedringer. Det 
indhentede materiale krævede yderligere komplet
tering, og en sådan skal nu samles. (Al).

I Lausanne blev det endvidere bestemt, at rappor
ter over observerede ikke-tilladte stationer i amatør
båndene skulle indgives til region 1 kontoret, som 
derefter skulle træffe forholdsregler til på passende 
måde at påvirke respektive forvaltninger. Særlige 
rapporteringsformularer er under udarbejdelse, 
hvorved det skulle blive lettere at få det nødvendige 
grundlag for forholdsregler mod den uberettigede 
station. (A3).

Amatørerne i region 1 har i vor nye organisation 
fået et middel i hænde, der vil vise sig at være til 
stor værdi for os, idet vi nu har mulighed for, at der 
bliver arbejdet effektivt på at bevare vore rettig
heder som amatører.

At vi for at gøre os værdige til disse rettigheder 
må opfylde vore pligter turde for enhver blot nogen
lunde ansvarsbevidst amatør være umiddelbart ind
lysende.

Virum, juni 1954. Borge Otzen . OZ8T.

Husk at indsende stemmesedlen

inden 1. september.

Ny chef for P og T
Afdelingsingeniør G u n n a r  P e d e r s e n ,  

der er velkendt blandt kortbølgeamatører, har 
overtaget den meget krævende stilling som 
chef for P & T.

Vi ønsker den ny chef hjertelig til lykke!

Afdelingsingeniør Gunnar Pedersen

Gunnar Pedersen, der er jævnaldrende med 
chefingeniør Holmblad, har gennem en år
række været dennes højre hånd på radio-om
rådet og har ligesom sin chef deltaget i en 
lang række kongresser og konferencer i ind- 
og udland, ofte, hvor det gik nok så varmt til, 
så det efterhånden ligefrem er blevet en sport 
for ham ved en passende blanding af fasthed 
og smidighed at hente værdifulde resultater 
hjem til Danmark.

Også for ham kom, tilstår han åbent, chef
ingeniør Holmblads beslutning om at gå til 
„Store Nordiske" som en kæmpe-overra
skelse, og det er kun rimeligt, at han ikke 
endnu, så kort efter sin udnævnelse til Holm
blads efterfølger, ser sig i stand til at frem
sætte nogen „program“-erklæring. Han frem
hæver, at organiseringen af det internationale 
radio-samarbejde nu i nogen grad er bragt til 
afslutning, så alt herefter går ad rutinemæs
sige kanaler. Han håber til bestridelse af sin 
ny gernings mange administrationsgrene, som 
chefingeniør Holmblad åbenbart ikke er ked 
af at kvittere, på hjælp fra „væsenet“s mange 
dygtige medarbejdere.

På spørgsmålet, om det er en ønskestilling, 
han går ind til, svarer Gunnar Pedersen di
plomatisk, at det i hvert fald er en stilling, 
hvor han får brug for al sin arbejdsevne, og at 
han betragter det som en streng stilling. F.T.
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VHF-amatøren DX-jægeren v.  oz7bg.

70 cm.  Efter overstået sommerferie (hvor vejret 
kun egnede sig til at arbejde med radio) synes det, 
som om der er ved at komme lidt gang i arbejdet 
på 70 cm. OZ3EP har fået rejst sit meget omtalte 
tårn (1x1x19 meter), og udstyret til 70 cm er fær
digt og afprøvet, så nu ventes der på QSO. De før
ste dage i august hørtes han i livlig QSO på 2 meter 
med SM7BYZ — samtidig forsøgtes at få signaler 
igennem på 70 cm — men fik du resultatet, 3EP?

3EP meddeler i øvrigt, at han er QRV hver aften
— sædvanligvis lige efter kl. 22,15.

2 meter.  I sidste OZ blev formodet, at en QSO 
mellem 9R og SM5BRT i Enkoping var skandinavisk 
rekord (510 km), men nu meddeler SM5AED i Åtvi- 
daberg, at SM5MN og OH2OK den 6. september 1949 
havde en QSO over en afstand paa 580 km!

Aktiviteten og conditionerne på 2 meter har væ
ret ringest mulige i juli måned. Her i august måned 
kan man vel forvente mere stabile vejrforhold og 
derved også mulighed for bedre conds. Aktiviteten 
plejer også at forbedres ganske betydelig op til en 
test, og det er derfor muligt, at man kan forvente 
en hel god slutning på august måned.

Husk derfor EDR's skandinaviske VHF-dag og den 
europæiske VHF-contest, der som meddelt i sidste 
OZ finder sted den 28. og 29. august.

2 meter klubbens test den 26. og 27. juni 1954.
Nedenfor bringes resultatlisten fra ovennævnte 

test. Foruden de nævnte 20 deltagere deltog også en 
række andre 2 meter-folk uden for konkurrencen, 
bl. a. 2IZ og 2BT.

Til konkurrencen har Telefunken v/ A. E. G. udlo
vet særdeles fine rørpræmier, som bliver uddelt ved 
første møde i 2 meter klubben. Vi forventer derfor, 
at 5AB, SM7BE og 9R er til stede.

2 meter klubben.
Møde afholdes i lokalet: Sonofon radiofabrik, 

Gentoftegade 120, Gentofte, onsdag den 18. august 
1954 kl. 20,00. Program: Auktion over medbragte ra
diodele (20 pct. går til klubben). Præmieuddeling 
og diskussion om efterårets tester.

73 de 9R.

Resultater fra 2 meter klubbens test den 26. og 27. 
juni 1954.

1. OZ5AB 4462 km 45 QSO 200,790
2. SM7BE 4888 „ 40 99 195,520
3. OZ9R 4001 „ 39 99 156,039
4. OZ8JB 3346 „ 32 99

107,072
5. SM7BZX 2517 „ 34 99 85,578
6. SM7AHT 1621 „ 27 99 43,767
7. OZ3WK 1590 „ 24 99 38,160
8. OZ7FB 1259 „ 26 »» 32,734
9. SM7BYZ 1122 „ 28 99 31,416

10. OZ2FR 1947 „ 13 » 25,311
11. SM6ANR 2172 „ 11 99 23,892
12. OZ1PL 1314 „ 18 99 23,652
13. SM5BRT 795 „ 12 » 9,540
13. SM5AY 795 „ 12 99 9,540
14. SM7BAE 430 „ 16 99 6,880
15. OZ9A 425 „ 14 »» 5,950
16. SM5XP 521 „ 11 99 5,731
17. SM5AXU 222 „ 12 99

2,664
18. SM5AE 201 „ 9 »> 1,809
19. OZ3RQ 72 „ 3 99

216
20. OZ5KD 19 „ 3 99 57

Forholdene på båndene har i juli måned været be
tydelig ringere end i juni. Tiltrods for at observatø
rerne på Mt.-Wilson Observatoriet i Californien nu 
meddeler, at vi skulle være ovre solpletminimet, sy
nes det at vare noget, før det giver sig udslag i 
båndforholdene på kortbølge.
3,5 Mc. CW:

OZ2PA  (juni): PY1NAS
OZ4LP:  W1EF og VE1ZL på 3510 kc. mellem 0230
og 0240. Fb med 20 watts, Peter!

7 Mc. CW:
OZ2PA  (juni): OY2Z, VQ4RF, TA3AA, TI2PZ +
Wl-2-3-4.

14 Mc. CW:
OZ2PA  (juni): PJ2AI, KV4AA, KH6WU.
OZ7BG:  UB5CF 016, KP4VB 020, ZD6BX 048,
LU2GB 030, ZC5VS 080, JA6AO 033, ZS6ALE 072. 

21 Mc. CW:
OZ2PA  (juni): EA9AP, FY7YC.

28 Mc.: Ingen rapporter.
Cocos Island, TI9RCCR:  The Radio Club of Costa 

Rica regner med at få denne station i gang i juli el
ler august.

Goa, CR8AB:  En legal CR8AB kom i luften den 
15. maj. Han er CT1CB jr. og findes på 14020 kc.

Liechtenstein,  HB9MX/HE:  Denne station skulle 
vise sig i 2. halvdel af juli eller august. 400 watts 
på 7, 14 og 21 Mc. Operatører HB9MX og HB9JK.

Comoro Islands,  FB8UU:  ST2UU ventes at komme 
i luften herfra en gang i august.

Spitzbergen:  Er der nogen, der har hørt noget til 
LH2P eller LB7UE herfra?

Formosa, AB1US:  Denne station er ex-C3EA og 
kører oftest på 14175 kc. fone. QTH: Sgt. l/c Al 
Hatlestead, APO 63, c/o PM, San Francisco, Califor- 
nia, USA.

San Andres & Providencia,  HKØ: Disse øer er nu 
blevet anerkendte som særskilt land til DXCC. QSL 
for QSO efter 15. november 1945 tæller hertil.

Afghanistan:  WØERC har endnu ikke haft held 
med sine forsøg på at få en YA licens, men han prø
ver stadig.

Hollandsk Borneo, JZØ:  VK9YY håber på en gang 
i nær fremtid at komme i gang fra JZØ.

Navassa Island, KC4AB:  Kommer antagelig i gang 
en uges tid omkring 6. august.

Gambia, ZD3BFC:  Kan findes på 14095 næsten 
hver eftermiddag.

Nyt certifikat: The Japan DX Radio Club, JDXRC, 
har indstiftet et certifikat, som tildeles hver station, 
som kan bekræfte kontakt med mindst 5 af klubbens 
medlemmer. Blandt de aktive kan nævnes: JA1AAW, 
1AB, 1AF, ICC, 1CR, 1KF, 1BK, 2DO, 3IW, 5BQ, 
6AO, 7CS, SAA, 9AB, =AA, ØAB. QSO’er må være 
ført efter 1. september 1952. For yderligere detailler 
kan man kontakte JA1BK, Box 7, Nerima, Tokyo, 
Japan.

„CQ‘‘s DX redaktion er nu blevet suppleret med 
en „DX-Committee“, som tæller en række kendte 
navne: W1MCW, W3BES, W3JTC, W5FXN, W6FSJ, 
W6TT, W8FGX og W9NN. Denne komite skal sam
men med Dick, KV4AA, sørge for DX stoffet i CQ 
i fremtiden, så denne rubrik „DX and Overseas 
News" vil sikkert nu blive om muligt endnu bedre 
end hidtil, hvor KV4AA har været alene om ar
bejdet.

Det var alt i denne måned.
73 & DX — Erik 7BG.
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EDH's årsregnskab fra 1. juli 1953 til 30. Juni 1954

Indtægter:
Kontingent ...................................................
Annoncer .....................................................
Renter ..........................................................
Salg af lærebog II ........................................

„ QTH-listen .........................................
„ emblemer ............................................
„ håndbogen ..........................................
„ vejen til sendetilladelsen 

Diverse indtægt ...........................................

Budget
53/54

46.000.— 
4.200.— 

400 —

1.500,
1.500,

Regnskab
53/54

46.377.92 
8.279.77 

805.95 
5 — 

540.24 
72.— 

1.258 — 
1.466.65 

602.74

Budget
54/55

46.000 — 
6.500.— 
1.000.—

500,
500,

53.600 — 59.408.27 54.500.—

Udgifter:
OZ:
Trykning .......................................................... 26.000.— 27.982.98 26.000.—
Klicheer ........................................................... 2.000.— 2.135.96 2.000.—
Forsendelse ...................................................... 3.500.— 3.541.28 3.500.—
Hovedredaktør ................................................. 800.— 600.— 800.—
Teknisk redaktør............................................... 1.400.— 1.200.— 1.400 —
Redaktionsudgifter .......................................... 168.90
Honorarer til teknisk stab ................................ 4.000.— 3.981 — 4.000.—
Tegninger til OZ ............................................. 200.— 190.— 200.—
Præmiering ...................................................... 300.— 300.—

38.200 — 39.800.12 38.200.—

QSL-ekspeditør ............................................... 900 — 900 — 900.—
QSL-centralen ................................................. 1.800.— 1.305.40 1.600.—
Porto og telefon ............................................... 3.000 — 2.956.76 3.000.—
Tryksager m. m.: 1.000.— 1.000.—
Adrema-plader.................................................. 176.83
Konvolutter og papir........................................ 936 —
Duplikering ..................................................... 262.20
Giroblanketter .................................................. 84.30
Nye vedtægter ................................................. 244.60
Stemmesedler .................................................. 308.35
Diverse kontorartikler ..................................... 328.47

2.340.75
Møder m. m.: 2.000.— 2.000.—
Generalforsamlingen ....................................... 1.334.79
Bestyrelsesmøder ............................................ 1.529.20
Forretningsudvalgsmøder................................. 473.65
Andre rejser ..................................................... 111.85
Revisionen ....................................................... 302.30

3.751.79
Foredrag: 1.000.— 676.50 1.000.—
Emblemer ........................................................ 400.—
Sekretær .................... ..................................... 900 — 900 — 900.—
Kassereren.............................. ......................... 2.500.— 2.400.— 2.400.—
Lossalg af OZ ................................................. 571.83
Diverse: 500.— 300.—
Region I bureau .............................................. 1.251.98
OZ-CCA .......................................................... 169.16
DX-test ............................................................ 329.66
Tilskud til 53-lejren ...................................... 253.25
Eftersyn af lejrsenderen .................................. 67.50
Konstruktioner ................................................ 52.44
Forskellige udgifter ......................................... 474.17

2.598.16
Budgetteret overskud ...................................... 1.800 —

53.600.— 58.601.31
QTH-liste i 1954 ............................................. 2.000 —
Region I bureau ................................. ............ 1.200.—

53.600.— 58.601.31 54.500.—
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Generalforsamlingen i København 1954
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 12. september kl. 13.00 

i „Karnappen", Kvindernes bygning, N. Hemmingsensgade 8-10.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes kun mod forevisning af gyldig 
kontingentkvittering.

Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtigt udfyldte stemmeseddel 
i god tid inden den 1. september. Tidligere har alt for mange stemmesedler 
måttet erklæres for ugyldige på grund af fejlagtig udfyldelse og for sen ind
sendelse. B e s t y r e l s e n .

Husk at indsende stemmesedlen i n d e n  1 .  s e p t e m b e r .

Der er ikke indkommet forslag til behandling under pkt. 5.

Balance:
Beholdning 1. juli 1953:
Giro ...........................................................................................................   6.369.10 30/6 1954: 7.299.91
Bank ...............................................................  30.842.85 „ 30.663.72
Kontant ..........................................................  10.01 „ 65.29
Indtægt 1953/54 ...............................................................................  59.408.27 Udgift 1953/54 58.601.31

96.630.23 _ 96.630.23

Status pr. 30. juni 1954:
Aktiver:
Girobeholdning ..........................................................  7.299.91
Bankbeholdning .........................................................  30.663.72
Kontantbeholdning ..................................................... 65.29
Udestående annoncer..................................................  1.818.60
Lager af vejen til sendetilladelsen..............................  200.—
Lager af QTH-lister ...................................................  25.—
Tilgode for Vejen til sendetilladelsen . . . .  375.76
Lager af emblemer ..................................................... 100.—
Inventar ......................................................................  2.796.—

43.344.28
Passiver:
Forudbetalt kontingent ............................................... 32.000.—
Aktiver overstiger passiver med ................................ 11.344.28

43.344.28

Inventar:
Skabe og reoler hos 3FL............................................... 224.—
4 skrivemaskiner .........................................................  488.—
Lejrsender ....................................................................  960.
Adrema-maskine .......................................................... 656.
Skab til do...................................... ..............................  64.—
Stempler ....................................................................... 96.
Skabe hos 4H .................................................... ..........  308.

2.796 —

Antal medlemmer pr. 30. juni 1954: 2076.
Kassererens bemærkninger til regnskabet:

1) Ligesom i 1952/53 fik vi i dette regnskabsår 360 
sider OZ, men til ca. 2000 kr. lavere pris.

2) Udover kontingentbeløbet på 46.377.92 kr. er 
yderligere opkrævet og fordelt til afdelingerne: 
4.446.25 kr., hvoraf København har fået: 3.729.25 kr.

3) Samlet indtægt og udgift balancerer i år med: 
105.856.06 kr.; sidste år var det 123.260.93 kr.

Nykøbing Falster,  den 30. juni 1954.
O. Havn Eriksen. OZ3FL

Revisionens påtegning:
Undertegnede revisorer attesterer herved, at vi 

den 17.-18. juli 1954 har gennemgået regnskabet. Vi 
har intet fundet at bemærke.

Giro- og bankbeholdningen er funaet rigtig til 
stede såvel som kontantbeholdningen.

QTH-listerne og „Vejen til sendetilladelsen14 er 
til stede og nærværende aktiver findes i god og 
brugbar stand.

Nykøbing F.,  den 18. juli  1954.
H. Lykke Jensen, Th. Mortensen.

OZ5Y. OZ3TM.
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Forudsigelser for august
Best dx — vy 73 — OZ9SN.

Rute  ... . ...                    Afstand Pejling
grader

Dansk normaltid
kalde
signal km 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83 9,7

(15,2)
9,9

(15,1)
12,0
(16,5)

14,9
(20,5)

16,4
(21,9)

16,4
(21/.)

16,0
(21,4)

15,9
(20,8)

15,1112,3 
(17,0) (15.1;

11,9
(15,1)

10,3
(15,1)

9.7
(15,2) MHz

Bruxelles
ON 800 230 5.2

(9.3)
4,2

(9,3)
3.9

(9,3)
5,2

(10,1)
7,8

(13,4)
8,7

(14,8)
9,1

(14,7)
9,1

(12,2)
8,4

(11,3)
7,4

(11,3)
7.3

(10.6)
7.0
(9.1)

5,2
(9,3) -

Buenos
Airee

LU
12000 235 14,9

(15,2)
11.7
(15,2)

10,6
(14,7)

10,6
(13,1)

10,6
(11.6)

10,0
(10,1)

17,0
(17,1)

17,9
(22,6)

17,6
(22,7)

18,0
(18,5)

19,3 19.7 14,9
(15,2) -

Lima
OA 10000 264 14,9

(15,1)
11.2

(15.1)
9,6

(15,1)
9,9

(14,4)
10,8
(11,8)

11.7 15,4
(16,3)

17,5
(20,8)

16,8
(21,0)

lto,9 
(20,1)

18,4
(19,7)

19.4 14,9 
(15.1) -

Nairobi
YQ4 6900 155 11,3

(12,7)
9,5

(10,4)
10,4
(11.8)

14,9
(19.2)

16,9
(24.8)

17,8
(25.3)

17,9
(21,0)

18,0
(20,9)

1

19,0
(19,6)

19,9 19,0 12,8
(14,4)

11.3
(12,7)

New York 
W2 6300 293 | 13,4 

(17.0)1

10,3
(15,2)

8,7
(15,2)

8,2
(15,2)

7,8
(15,2)

10,7
(15,1)

13.2
(18,5)

14.2
21,0)

14,8
(20,8)

15,2
(20,5)

14,8
(20,1)

14.8
1(19,9)

13,4
(17,0) -

Reykjavit
TF i 2100

I
310 8,3

(14,9)
7,0

(14,9)
6,6

(14,9)
8,2

(14,9)
11,1
(14.9)

13,2 13,9 
(14,9) (14,9)

13,9
(14,9)

13,5
(14,9)

12,1
(14,9)

12,0
(14,9)

11.0
(14,9)

8,3
(14.9) -

Rom
I

11
1600

■

I
180 7.3

(14,4)
6,2

(14,3)
6,0

(14,3)
9,2

(15,8)
12,4
(22,4)

13,8
(23,9)

14,4
(23,6)

14,3
(20,4)

13,0
(18,7)

11.5
(16,7)

12,1
(14,2)

10,8
(14.3)

7.3
(14.4) -

Tokio
JA/KA 8600 46 11,5

(15.1)
11,5
(15,1)

13,1
(15,1)

13,9
(15,1)

14,6
(16,0)

16,8
(17,5)

17,0
(17,5)

17,0
(17,5)

14,0
(17,0)

10,9110,2 10,6 
(16,9) (15,9) (15.1)

11.5
(15.1) -

Thorshavn
OY 1300

|
310

i
6,2 1 4,9 

(12,7) (12,5)
4,Q

(12.6)
7,5

(12,7)
10,1
(13,8)

11,6
(16,6)

11.9
(16.7)

11.9
(15,3)

11.3
(13,4)

9,7
(12,7)

8,8
<12,7)

8,0
(12,7)

6.2
(12.7) -

Godthåb 3500 
OX 310 11,0

(24,1)
9,4 

'(25,8)
8,6

(25,7)
9,0

(23,0)
10,6
(19,3)

12.9
(17,5)

13.7
(15.6)

14.0
(15,3)

14,0
j(15,2)

14,0 14,8 
(15,2) (15,3)

14,0
(16,8)

11,0
(24.1) -

Eventuelle ændringer til den ny QTH-liste, 

som nu er under udarbejdelse, bedes om- 

gående sendt til Paul Heinemann, Vanløse 

Alle 100. Kobenhavn, Vanløse.

Sidste frist tor indsendelse af ændringer er

den 25. august. j
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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.

BEMÆRK:
Korrektion af datoer for Skand. VHF-test.
Jeg beklager meget stærkt, at der i juni 

„OZ“ under indbydelse til den aarlige skandi
naviske VHF-test er blevet offentliggjort et 
par datoer, der ikke har nogen forbindelse 
med virkeligheden.

Som det i øvrigt fremgår af indbydelsens 
indhold, skyldes ændringen af de oprindeligt, 
gennem længere tid bragte datoer, at det 
fandtes formålstjenligt at koordinere den 
skandinaviske test med den europæiske. Da 
denne sidste afholdes den

28. og 29. august 1954,
er det således disse dage, der er gældende, 
medens regler o. s. v. i øvrigt forbliver ufor
andrede. Dette bedes venligst bemærket. Tr. 
Dept. fremforer sin uforbeholdne undskyld
ning for de forviklinger, fejlen eventuelt har 
forvoldt.

WWj

Skandinavisk 2-meter rekord. Sommer-VHF-testens 
eneste lyspunkt.

Arets sommertest for 2-meter-folket fik desværre 
kun beskeden deltagelse, og blev bortset fra OZ9R’s 
kraftige islæt et rent jydsk opgør. Forholdene vir
kede fra denne kant af landet, hvor dette skrives, 
ret spredte og dæmpede, hvortil imidlertid skal si
ges, at særligt lørdag-aften-perioden var stærkt paa
virket af vagabonderende tordenvejr. Testens sensa
tion var OZ9R’s forbindelser med SM5BRT i Enkø- 
ping og 7AED (nu 5AED) i Åtvidaberg, med sine 
henholdsvis 500 og 350 km. Desværre har ingen 
af disse to svenske stationer indsendt log, hvorfor 
vi ikke har forbindelserne bekræftede, så foreløbig 
må vi nøjes med at notere disse forbindelser som 
uofficielle inter-skandinaviske rekorder, og hertil 
bringer Tr. Dept. OZ9R og 5BRT vore bedste lyk
ønskninger. Rekordens helt korrekte længde kan 
vi ikke opgive i denne beretning, da det altid er ret 
problematisk med udmålingen af distancer, når QTH 
i een af enderne befinder sig i en by, og ikke er 
nøjere angivet her. Tr. Dept. anvender i sådanne 
tilfælde det princip at måle til centrum.

Nedenstående følger så testens resultater:

Klasse: Skandinaviske stationer.
Nr. Station QTH Ant.km Ant. QSO Samlet p
1. OZ 2 IZ Struer 2902 20 43.566
2. OZ 3 EDR Ryde B. 2462 19 33.694
3. OZ 2 FR Bække 2941 19 29.693
4. OZ 9 R Virum 2903 12 25.465
5. OZ 2 BT Randers 1314 18 23.652
6. OZ 2 IW FjellerupB. 1316 18 23.652
7. OZ 3 WK Aarhus 1498 17 20.863
8. OZ 8 JB Aarhus 1656 16 17.124
9. OZ 8 PM Skalborg 645 9 5.805

10. OZ 9 A Aarhus 91 4 364
11. OZ 7 UJ Randers 39 2 78
12. OZ 7 FJ Nr. Sundby 7 1 7

3074 14 34.842
508 1 508
500 1 500
473 2 946

Klasse: Ikke-skandinaviske stationer.
1. DL 1 FF Büdelsdorf 2505 14 13.480
2. DL 6 FX Hamburg 825 4 15.595
3. DL 6 KL Hamburg 525 3 525

På grundlag af de indgåede logs er følgende re
sultater udregnet for stationer, der ikke har ind
sendt logs:

SM 7 BE Lund
SM 5 AED Åtvidaberg 508
SM 5 BRT Enkøping
OZ 4 KA Bornholm

Endvidere figurerer følgende 3 stationer hver een 
gang i de indgåede logs, men da QTH ikke kendes, 
er der ikke udregnet noget resultat for dem: 

SM7AEU — DL1FW og DL6MX

A. R. R. L. DX-Contest 1954.
Endnu er der ikke indgået nogen officiel resultat

liste for årets ARRL DX Contest, men fra QST har 
vi foreløbig kunnet hente en række resultater fra de 
logs, der indeholdt de højeste antal krævede points.

Fone-afdelingen bragte vi i sidste nummer og nu 
følger CW.-afdelingen.

U. S. A. stationer.
W 3 CTJ 451.290 245 614
W 3 BES 431.970 242 595
W 4 KFC 378.351 243 521

KV 4 AA 534.720 80 2232
KH 6 IJ 484.344 84 1922
KH 6 MG 432.820 76 1901
VP 7 NM 272.007 71 1283
KH 6 PM 221.697 63 1173

»æiske stationer.
F 7 SHP 69.432 33 702
G 5 RI 61.776 39 528
EA 4 CH 61.344 36 570
OK 1 MB 60.188 41 507
PA 0 EP 44.400 30 508
DL 4 HQ 36.045 27 450
DL 4 TA 27.002 23 400
TF 3 MB 26.775 25 370
F 8 VJ 26.722 31 290
DL 1 DX 25.920 30 288

mstående resultater er afgivet med forbehold
for ændringer under kontrollen samt for logs endnu 
ikke behandlede, men som er rettidigt indgået og 
hvoriblandt der f. eks. findes så kendte contest- 
jægere som CR7LU, FF8JC, OQ5CP, TA3AA, 
YI2AM, ZB2A og YSIO o. s. v.

Nøjagtige resultater følger senere med opgivelse 
af de danske stationers placeringer.

OK1MB
var eneste europæiske station, der fik forbindelse 
med den nyligt gennemførte Clipperton Island-eks- 
pedition. (DXpedition som QST kalder det). I alt op
nåede denne 1108 forbindelser, hvorudover den 
nævnte europæiske kun var to med Afrika og ingen 
med Asien.
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W5MCO
har præsteret WAC på 7 rac/s med bare 7 watts.

OE atter DXCC-land.
Efter at de østrigske myndigheder atter har på

begyndt udstedelsen af amatør-radio-licenser og til
slutning er sket til ITU, har FCC hævet forbudet 
for amerikanske amatører mod at gennemføre OE- 
QSO’s. Fra 1. april 1954 at regne tæller OE derefter 
påny med som DXCC-land, og samtidig bringes re
sultater opnået før den 21. december 1950 påny i 
gyldighed.

Kongelige calls:
Fra det belgiske CQ-QSO sakser vi følgende liste 

over kongelige calls fra Saudi-Arabia:
HZ1TA Kong Talal-Riyadh-Saudi Arabia
HZ1AM Prins Abdul Muskin-Riyadh-Saudi Arabia
HZ1NM Prins Nasir Muskin-Riyadh-Saudi Arabia
HZ1SA Prins Saad Muskin-Riyadh-Saudi Arabia
HZ1SS Prins Saud-Bin-Saud, Jedda-Saudi Arabia

Endnu nyt DXCC-land.
Meddelelse er givet gennem „QST“, at øgrupperne 

San Andres og Providencia er anei'kendt som sepe- 
rat prefix-område. Denne bestemmelse omfatter alle 
øer delvis eller helt under columbisk kontrol mel
lem 12. og 14. breddegrad og 78. og 82. længdegrad.

DXCC-points vil blive givet begyndende 1. sep
tember 1954 for forbindelser opnåede på eller efter 
15. november 1945. — Ansøgninger, modtaget før 1. 
september 1954 for dette land, vil blive returneret 
uden godkendelse.

I fremtidige ARRL DX-Contest’s vil de, der gen
nemfører kontakt med øgrupperne San Andres og 
Providencia, blive godskrevet points for seperat 
land i overensstemmelse med DXCC-reglerne.

Helvetia XXII-testen 1954.
Vi har fra vor kollega, den svejtsiske Tr.manager, 

HB9CZ, modtaget listen over resultaterne fra årets 
Helvetia XH-contest med meddelelse om, at OZ2PA 
har modtaget et anerkendelses-certifikat for sin ni
ende plads blandt europæiske stationer. Vi lyk
ønsker.

På listen figurerer i alt 35 HB9-stationer og 105 
europæiske samt 16 ikke-europæiske.

Af andre OZ-stationer blev 2NU nr. 76 og 8A 
nr. 79.

Nye certifikater.
For diplom—jægeren melder der sig stadig nye 

jagtmarker. Således har vi fra SM5WI fået opfor
dring om at bringe reglerne for det nye WAV- 
diplom, hvilket hermed sker fyldest.

Worked all  Vesteras Award.  (WAV).
Dette certifikat kan søges hos WAV-manageren. 

SM5WI, (gennem Tr. Dept.) ved fremsendelse af 
QSL, bekræftende forbindelse med mindst 20 Vester - 
aas stns., hvoraf der for øjeblikket findes ca. 70. — 
Forbindelserne skal være gennemført fra og med 1. 
januar 1954. Prisen for certifikatet er 4 int. svar
kuponer.

T-TI Certi f icate  (Worked alle Costa Rican Districts).
Udstedes til alle. der kan bekræfte forbindelse 

med syv af de otte Costa Rica-distrikter.

St. C lair country Amateur Radio Club tildeler sit 
diplom til alle, der har haft forbindelse med mindst 
10 medlems-stns. (Illinois, USA).

W. T. O. (Worked Toledo, Ohio Award).
Toledo Radio Club udsteder diplom til alle, der 

har haft forbindelse med mindst 15 medlems-stns.
Klubbens område omfatter distrikterne: Holland, 

Maumee, Perrysburg, Sylvania, Curtice, Moline, 
Walbridge, Trilby og Roosford,

W. A. S. S. (Worked all Sycamore Smiths).
Dette diplom udstedes af „Familien Smith“, Syca

more. Ohio, til enhver amatør, der har haft forbin
delse med W8QOV-SPU-KGL og OSD.

W. P. R. C.
The West Park Radiops, Ohio, udsteder ligeledes 

certificat for forbindelse med 10 af medlems-statio
nerne.

Courtesy Award.
Soo Radio Club (Sidney, Nebraska) udsteder et 

Courtesy award. Klubbens medlemmer finkæmmer 
båndene for at finde nogen, de kan tildele deres di
plom. Det er ikke nødvendigt at have haft forbin
delse med klubbens medlemmer. God opførsel og 
rette manerer kan gøre det.

Japan DX-Radio klub (JDXRC) udsteder 
WJDXRC-certificatet til alle, der har haft forbin
delse med 5 eller flere medlemmer efter 1. septem
ber 1952. Af calls tilsluttet klubben kan nævnes: 
JA1AAW — 1AB — 1AF — 1CE — 1CR — 1KF — 
2DO — 3IW — 5BQ — 6AO — 7CS — 8AA — 9AB 
(ex 2WB) — O AA — O AB etc. 
og medens vi er ved Japan, har vi også 
W. A. J. D., der udstedes for forbindelse med alle 
japanske distrikter.

RSGB-QRP-test.
I den sidste RSGB-QRP-contest sejrede GW3IHL 

med 30 QSO, hvori det maximale input androg
0,12 w. En del af forbindelserne gennemførtes med
0,076 w.

Hus forbi.
Som følge af 2PA’s QSL-klagesuk i sidste „OZ“ 

har Tr. Dept. modtaget et brev fra OZ5CP, hvis call 
fandtes blandt de stationer, DL6MU savnede QSL 
fra. — 5CP meddeler, at det må bero på en fejl
tagelse, at hans call nævnes, da han ikke har haft 
QSO med DL6MU. Han oplyser endvidere, at han 
ikke har været aktiv de sidste 2 Vs år, samt at han 
udelukkende havde kørt cw med en QRP-sender på
5 w. og en indendørs antenne på 15 m på 3.5 mc s. 
Han havde derfor kun haft een (1) QSO med DL, 
og denne har modtaget hans QSL-kort.

Her meldes altså: Hus forbi.

Tysk lovprisning af OY1P.
Fra Trf. Dept.s side undlader vi aldrig at udbrede 

kendskabet til god amatørmæssig trafik udvist af 
såvel danske som fremmede amatorer.

Vi bringer derfor nedenstående lille artikel, som 
vi har hentet fra DL-QTC’s „DX-Sport-spalte“, juni 
1954. Heri hedder det:

Fra DLlGLr erfarer vi følgende historie:
I lang tid havde OM Tietz i modsætning til andre 

Flensburger-OM’s forgæves søgt efter en OY-statien. 
og havde derfor bedt de andre Flensburgere om as
sistance. Den 2. september 1953 havde DL9KV en 
QSO med OY1P. og aftalte en sked for DL1GU til 
den 3. september kl. 21,00 GMT.

Den 3. september var imidlertid alle anstrengelser
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og opkald forgæves, forholdene tillod ingen forbin
delse med OY, altså alt forgæves.

Nej. det var det dog ikke. Den 4. september indløb 
om eftermiddagen et telegram. Teksten lød: Hver 
aften kl. 21,00 GMT indtil contact opnået. Hilsen 
Pall.

Allerede samme aften lykkedes QSO’en.
Refundering af telegramomkostningerne afviste 

Pall på lGU’s forespørgsel med ordene: „De vil be
tale telegrammet — det siger De ikke. Vil De også 
betale mine meriter? — Hovedsagen er, at det har 
opfyldt sit formål, og taknemligheden, som De har 
bevist, er mig løn nok. Jeg er glad over at kunne 
give Dem det manglende WAE II-land“.

Såvidt OY1P — OM Tietz mente, at denne OM 
fortjente noget til gengæld og lod derfor sit WAE II- 
frieksemplar af DL-QTC for et år sende til OY1P.

Vi vil alle sammen være med til at glæde os over 
denne lille begivenhed. Navnet og adressen på denne 
yenlige OM skulle man notere sig. Pall  Poulsen,  
OY1P-Box 35, Klaksvik,  Færøerne.

Kære Pall — WAE-drengene spørger om, hvor
når OY kommer på 21 og 28 MHz?

’Vorld Wide DX-contesten 1954.
Fra W3GRF. Leonard Chertok, der er leder af 

ette års komite for „World Wide DX-contest“, har 
i modtaget en foromtale af og en indbydelse til den 

Kommende contest.
Uden på indeværende tidspunkt at gå i detaljer 

om reglerne for testen, det skal vi komme tilbage til
i et senere „OZ“, vil vi dog allerede nu give et par 
plysninger af interesse.
Testen er således fastsat til afholdelse efter føl

ende plan:
one-afdelingen: Fra kl. 0200 GMT den 23. oktober 

til 0200 GMT den 25. oktober 1954. 
CW-afdelingen: Fra kl. 0200 GMT den 30. oktober

til 0200 GMT den 1. novbr. 1954.
160 m-båndet er tilføjet reglerne i år, men det har 

jo ingen særlig interesse for de eventuelle OZ-del- 
tagere.

Arrangørerne understreger nødvendigheden af, at 
de trykte logblade anvendes. OZ-stationer, der agter 
at deltage i testen, anmodes derfor om inden 15. sep
tember at meddele dette til Tr. Dept., der på grund
lag af anmeldelserne fremskaffer det nødvendige 
antal blade.
Diplomtjenesten. ,

Månedens liste over diplomfordelingen ser så
ledes ud:

Nr. 32 OZ9WS søger WAC
- 33 OZ9WS søger WBE
- 55 OZ7X har modtaget WBE
- 57 OZ6SQ har modtaget WBE (PHONE)
- 71 OZ5KP søger DXCC-Fone
- 73 OZ7BG søger DXCC-Fone
- 74 OZ6BA søger D. P. F.
- 75 OZ4X har modtaget WASM I nr. 385
- 76 OZ2PA søger C. A. A.
- 78 OZ7ML søger WAE III
- 79 OZ2PA søger WBE
- 80 OZ2PA søger BERTA
- 81 OZ2PA søger WAE II

Tr. Dept. lykønsker med det opnåede og ønsker 
held og lykke med det ansøgte.

Diplom nr. 32 og 33, der ansøgtes den 28. septem
ber i fjor, har det trods gentagne forespørgsler her i 
rubrikken og gennem direkte breve været umuligt 
at få oplysninger om, ligesom refundering af Tr. 
Dept.s udlæg også udebliver.

En beklagelig holdning at indtage. OZ2NU.

Læserne skriver:

En QTH-liste mere?
På grundlag af en mængde henvendelser fra ama

tører rundt om i landet om ønsket af en QTH-liste
2 gange om året, har undertegnede i hovedbestyrel
sen fremsat følgende forslag (se stemmesedlen):

For at dække den merudgift, det vil koste for ud
givelsen af 2 QTH-lister om året, tillægges der kon
tingentet fra og med 1955 2 kroner.

Det er min overbevisning, at flertallet blandt ra- 
dio-amatørerne gerne vil ofre den daler om året, for 
at slippe for det besvær med at opbevare alle disse 
kedelige lapper med nye kaldesignaler, som så ofte 
er borte, når man endelig skal bruge dem. Nu er 
det at udgive en QTH-liste imidlertid ikke nogen 
billig spøg, og foreningen magter ikke at udsende 
to lister om året, uden at der spædes lidt fra med
lemmerne, derfor har dette forslag set dagens lys, 
og det er mit håb, at det vil blive godt modtaget.

For nu at dette store ønske kan blive en realitet, 
må vi høre medlemmernes mening om sagen, og det 
sker ved, at vi alle benytter stemmesedlen. Derfor, 
giv dit svar, ja eller nej.

Og husk så på, at dit medlemsskab i EDR giver 
dig ret til at være medbestemmende om foreningens 
tarv.

Så ofre nu et par minutter på stemmesedlen og 
put den så i postkassen, så har du brugt din ret og 
gjort din pligt.

Vy. 73 OZ9AD.

Med dette nummer
følger en stemmeseddel til brug ved bestyrelsesval
get. Skulle den mangle, kan en ny rekvireres hos 
kassereren, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, Nykø
bing F., inden den 20. ds.
Husk at afsende stemmesedlen rettidig.

Teknisk prøve på Fyn.
P & T har stillet sig velvilig til spørgsmålet om 

afholdelse af teknisk prøve til A-licensen i Odense,  
såfremt der tilmeldes et tilstrækkeligt antal — og 
dette gælder for hele Fyn.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN
Afdelingen holder møde to gange om måneden. 

Foreningslokalerne er: Frederikssundsvej 123, Re
staurant punkt 1. Tlf. Bella 7626. Qsl Centralen er 
åben fra kl. 19,30—20,00. Kl. 20,00 begynder møderne. 
Alle oplysninger om foreningens virksomhed fås på 
mødeaftenerne hos formanden eller den øvrige be
styrelse.

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

Mandag den 16. august OZ4FT’s foredrag er udsat 
indtil videre på grund af Kurt Carlsen-arrangement.
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Vi mødes i stedet for i Borgernes Hus. Læs andet
steds i bladet.

Mandag den 30. august foredrag af OZ9R contra 
61. Emnet????

Mandag den 13. september: Auktion. Henvendelse 
til OZ2KP. Husk medlemskortet.

EDR sommerlejren forløb glimrende, og det var 
en dejlig uge dernede på Buske Mølle, der var fuldt 
belagt, blot var vejret ikke med os i år, men flere 
amatører ytrede dog ønsket om, at EDR godt kunne 
afholde en sommerlejr på 14 dage. Busturen, der 
var arrangeret til åbningsdagen for lejren, måtte 
desværre aflyses; det viser sig alligevel vanskeligt 
at få tilslutning til en skovtur i en dårlig vejr
periode.

Vi har endnu nogle rævejagter, vi kan glæde os 
til, og vi starter igen 21. august med en nattejagt på 
A 3028 med første udsendelse kl. 21,00. Den 5. sep
tember dagjagt A 3028 første udsendelse kl. 9,30. 
26. september dagjagt A 3028 første udsendelse kl. 
9,30.

Og så kan vi glæde alle rævejægere med, at ar
rangementet med Automobilsportsklubben er gået i 
orden, og det bliver alle tiders rævejagt, hvor både 
radiofolkene og autosportsmændene vil få lejlighed 
til at vise, hvad de duer til. Arrangementet vil 
komme til at foregå i oktober måned; et fuldstæn
digt program over arrangementet vil blive bragt i 
september OZ. 9AD.

Amager.
Formand OZ7NS, Herkules alle 2, Kastrup. Tlf. 

502667. Afdelingens mødeaftener er hver torsdag kl. 
19,30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17, Køben
havn S.

Ja, så er sommerferien slut, og vi er allerede be
gyndt igen; vi håber at få en god sæson med fine 
foredrag og gode kammeratskabsaftener ligesom de 
tidligere år, men det er der vist heller ikke tvivl 
om. Bestyrelsen vil i hvert fald gøre sit til at se så 
mange medlemmer i klubben som vel mulig, og det 
viser sig jo også, når vi har de rigtige store aftener, 
at det kniber med pladsen, men hvor der er hjerte
rum, er der husrum, og vi finder jo altid ud af det. 
Derfor velkommen til vinterens arbejde. 

Månedsprogram:
Torsdag den 19. aug.: Klubaften.
Torsdag den 26. august: Måleaften.
Torsdag den 2. september: Klubaften.
Torsdag den 9. september: Fjernsynsaften med 

Xyl OZ3WP demonstrerer sin nye fjernsynsmod
tager.

Torsdag den 16. september: Klubaften.
Vy 73. P. b. v. OZ7MV, sekretær.

Aarhus.
Form. 4EV, tlf. 41316. Sekretær 9BR, tlf. 27655.
Vi har i denne måned holdt ferie, men mødtes 

dog den 19. juli for at vælge kandidater til H.B. Vi 
blev enige om at indstille 4EV, Aarhus, og Krogspe, 
Esbjerg, i håb om at få Midt- og Sydjylland repræ
senteret. Efter det egentlige møde holdt vi kamme
ratligt samvær, og det viste sig. at vi også kan hygge

Arrangementskalenderen
EDR afholder mandag den 16. august kl. 20,00 i 

Borgernes Hus i Kobenhavn en aften med W2ZXM- 
MM, kaptajn Kurt Carlsen, der vil fortælle og vise 
film. Se artiklen andetsteds i bladet. OZ9AD.

os ved sommermøder. Der blev drøftet både sagligt 
og gemytligt. Ved omtale af den nye „old-timer- 
club“ bragte eet af medlemmerne det forslag at 
danne en klub for medlemmer, der forpligtede sig 
til at indsende stemmesedler. Måske ikke en helt 
dårlig ide. Vi forsøger at udsende et månedlig med
lemsblad, som også tilgår medlemmer af EDR uden 
for lokalafdelingen samt vore naboafdelinger, så
ledes at andre, der har interesse også kan blive in
formeret om, hvad der sker inden for murene. Vort 
samarbejde med naboafdelingerne søger vi stadigt 
at udvide. I denne anledning holder vi en

FÆLLES UDFLUGT 
TIL PØT MØLLE VED HAMMEL 

søndag den 29. august.
Vi starter fra Hammelbanegården kl. 10,18 og be

søger bl. a. Jydsk Telefons Mikrobølgestation ved 
Hammel. Desuden er der rævejagt, underholdning 
m. m. ifølge udsendt program. Randersafdelingen 
har allerede givet tilsagn om deltagelse, og vi håber 
at se ansigter fra de andre afdelinger også. Alle 
medlemmer af EDR er hjerteligt velkomne.

Bemærk: Datoen er altså den 29. august.
Vort første medlemsmøde i vintersæsonen bliver 

torsdag den 19. august i Håndværkerforeningen, 
Klostergade. Hovedprogram: Valg af delegeret til 
hovedgeneralforsamlingen. Der arbejdes med ar
rangement af de sidste år så populære weekend- 
hytte-ture til Pindsmølle.

Kom, når vi  call’er.  Vy 73. OZ9BR.

Horsens.
Afdelingsformand: OZ8AH, Aage Hansen, Fugholm

9. Sekretær: OZ2BF, Henning Hansen, Kaptajn An- 
dersensgade 7. Afdelingslokale: Belysningsvæsenets 
kontor, Gasvej 21.

Den 29. juli havde afdelingen besøg af Eva og 
Poul (DL4AX). Poul holdt et glimrende og interes
sant foredrag om den gamle, historiske by Heidel- 
berg og fremviste i forbindelse hermed en del pragt
fulde farvefilm fra såvel denne by som fra forskel
lige andre byer i Tyskland. Det var en ufb. aften.

Tak, Poul!

Ordinær generalforsamling
afholdes torsdag den 26. august 1954 i Forsamlings
bygningen kl. 19,30 i værelse nr. 3. — Dagsorden 
ifølge lovene.

Det henstilles, at så mange som muligt møder 
frem til den ordinære generalforsamling, hvor bl. a. 
afdelingsarbejdet for den kommende vinter skal dis
kuteres og fastlægges.

I øvrigt mpder vi fortsat hver torsdag aften i d i n 
og i min afdeling og „hvggesludrer".

Sekretæren.

Odense-lokale: Hunderupvej 28.
Den 16. juni havde foreningen første gang møde 

i de nye lokaler. Mødet blev afholdt i anledning af 
opstilling af kandidat til hovedbestyrelsen. Det ved
toges enstemmigt at opstille OZ3XA. Formanden 
OZ3XA oplyste nærmere vedrørende de nye lokaler 
og bestyrelsen forbereder den kommende vinters ai- 
bejde.

73. Bestyrelsen.

Viborg.
Medlemsmøde afholdes hos OZ4JE, Hald Ege. tors

dag den 26. ds. kl. 19,30. 9AV.
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Nedennævnte amatører, der alle er medlem af EDR, 
har modtaget A-licens:
OZ1AD — OZ2BB — 2DX — 2EA — 2KP — 2MI — 
2R — 2WO — OZ3EA — 3KU — 3MP — 3NB — 
30Y — 3PO — 3Y — OZ4EV — 4KX — OZ5AB — 
5BK — 5HS — 5KP — 5LR — 5SQ — 5WJ — 
OZ6AA — 6ES — 6I — 6IA — 6OF — OZ7BG — 
7BO — 7 EU — 7FC — 7GL — 7KI — 7KK — 7KV
— 7LS — 7MA — 7NJ — 7 NU — 7RG — 7SM — 7T
— 7WA — OZ8BR — OZ9BR — 9HS — 9SN

Følgende tilladelser er inddraget:
OZ2MU — OZ3F — OZ4AP — OZ4RB — OZ7LA — 
OZ9SB

Amatør-radiosendetilladelser.
I forbindelse med indførelsen af de nye licens

bestemmelser for radioamatører skal man til under
retning meddele, at de pr. 1. april 1954 gældende 
sendetilladelser er overgået til kategori AB — idet 
dog nedennævnte tilladelser bibeholdes under kate
gorien „lille“ sendetilladelse, indtil overgang til en 
af de øvrige kategorier kan ske i henhold til de 
gældende bestemmelser:
OZ1BZ — 1CB — 1CL — 1EA — 1EP — 1NE —
1PE — 1SV — 1TA — 1ZO — OZ2BQ — 2DS —
1HD — 2JO — 2LK — 2LR — 2PQ — 2RI — 2SB — 
DZ3AN — 3AS — 3CC — 3EH — 3EV — 3IH — 
1ML — 3NF — 3NO — 3NS — 3SK — 3ZY — 
OZ4BF — 4BP — 4CS — 4EK — 4EP — 4ER — 
4GF — 4HD — 4HR — 4HS — 4JE — 4JF — 4JG — 
4KO — 4LK — 4LP — 4LR — 4MR — 4NK — 4OC
- 4ZR — OZ5BN — 5BT — 5JS — 5KH — 5KX — 
5PI — 5RJ — 5RL — 5SM — 5TL — 5TW — OZ6AN
- 6AS — 6BP — 6CH — 6CI — 6CM — 6EB — 
6EH — 6FA — 6GC — 6HC — 6HS — 6 JA — 6JH
- 6JJ — 6KO — 6KT — 6LC — 6MP — 6RN —
6SH — 6US — OZ7BB — 7CO — 7CS — 7FX —
7GM — 7IN — 7LR — 7MI — 7MU — 7MV — 7PV
- 7TB — 7UJ — OZ8BM — 8CP — 8FK — 8HH — 
8HK — 8JP — 8JR — 8KR — 8MF — 8MX — 8PE
- 8ST — 8TM — 8VH — 8WJ — OZ9BC — 9BK — 
9CA — 9EC — 9EH — 9LK — 9NJ — 90B — OY1 AA

Nye licenser pr. 26. juni 1954:
AB OY1R 6048 S. A. S. Rasmussen, Klaksvig, Fær

øerne
C OY2B 5517 R. B. J. Bugatsch, Vid Gripsvej, 

Thorshavn
B OZ1BR 6189 B. E. Ravnsbo, Vorregaardsalle 61, 

Aarhus
C OZ1SK 6132 H. A. Skov, Drejøgade 3, Odense 
B OZ2CI V. H. Christensen, Ejegodvej 11, Nykø

bing F.
B OZ2VF 5842 V. Frederiksen, Vejlands Alle 173,

1. sal, S.
C OZ3EE 6064 E. O. Enevoldsen, Egholmsvej 15, 

Skanderborg
B OZ3GQ — O. Jensen, Gravensg. 8, Brønderslev
B OZ3NH 4510 N. L. Haurum, Farre pr. Sporup
B OZ3RU — E. V. Thomsen, Anlægsvej 13, Søborg
B OZ4DR 6135 A. H. Christiansen, Fiskergade 80,

1. sal, Aarhus 
B OZ4OE — O. Eskesen, Stjernholmsgade 8, Hor

sens
B OZ4SG 6026 S. Kristensen, Pilegaardsvej 8. 2.

sal, th., Herlev 
B OZ5EB — K. Larsen, Sofievej 5, 2. sal, th., Hel

lerup
B OZ5KU 5820 K. Jensen, Herluf Trollesgade 16,

1. sal, tv., Aalborg 
B OZ5NO — N. L. Olesen, Søndergade 11, Frede

rikshavn

B OZ5KQ 6014 I. Jarlkov, Jul. Lassensvej 4, Valby 
C OZ5OL — P. H. F. Givskov, Skamlebæk radio 

pr. Faarevejle st.
B OZ6OJ 5518 O. Jensen, Sundby Alle 30, Nykø

bing F.
B OZ7DL 5894 S. E. Jacobsen, Havnealle 2, Horsens
B OZ7RO 5861 J. V. Christensen, Under Elmene 1,

3. sal, th., S.
B OZ8EL 5061 E. Lehmann, Polensgade 35, 4. sal, S.
C OZ8FB 4868 H. G. Schlosser, Klegvanghus Eske-

lund pr. Brørup 
B OZ8ZB 5607 E. Nielsen, Dr. Margrethesvej 21, 

Aarhus
B OZ9PP 6196 P. N. Petersen, Thuresensvej 24, 

Nørresundby
C OZ9VK 6186 V. F. Knudsen, „Solhjem“, Hor- 

sensvej, Vrold, Skanderborg 
Følgende tilladelser er ændret fra AB til A:

— og- pr. 26. juli 1954:
B OZ3JV — SGe 182415 Veith, T. B. S. Høvelte- 

gaard, Høvelte 
B OZ4JH 5984 H. Åse-Jørgensen, Bolig 15, Møgel- 

kær pr. Horsens 
B OZ9BA 5728 B. Andersen, Gunnekær 11, st. th., 

Vanløse
Følgende tilladelse er ændret fra „lille“ til til

ladelse af kategori AB:
OZ8HK 4443 H. K. Rasmussen, Tyrolsgade 4,
4. sal, S.

Følgende tilladelser er inddraget:
OZ1CL — Chr. Leth, Bøgedalen, Hadsund 
OZ1CT 4049 Hellmut Friederichsen, Sølsted pr. 
Visby
OZ4EJ — Ejvind Johansen, Taarngade 4, st., 
Struer
OZ7FA — Rekrut 178523 Ask, 2. telegrafbatail- 
lons radiokompagni, Langelandsgades kaserne, 
Aarhus

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. august 1954:
Medl. nr. 6046 DR-nr. 1017 Karsten Simonsen, Jyde

holmen 35c, Vanløse 
Medl. nr. 5678 DR.-nr. 1018 H. F. Bliksted, Langkjær- 

gaardsvej 3, Birkerød 
Medl. nr. 6167 DR-nr. 1019 Leif O. Fredsholt, Egense 

st., Fyn
Medl. nr. 5971 DR-nr. 1020 Finn Helmuth Pedersen, 

Boligselskabet 42, Horsens 
Medl. nr. 6192 DR-nr. 1021 Erik Frank Hansen, Fran- 

krigshusene 11, København S.
Medl. nr. 6098 DR-nr. 1022 Torben Rasmussen, Fre- 

deriksgade 62, Horsens 
Medl. nr. 6184 DR-nr. 1023 Jørgen H. Jensen, Ryn

keby Maskinfabrik, Rynkeby

NYE MEDLEMMER
Følgende har i juli måned anmodet om optagelse 

i EDR:
6198 - Svend Aage Olsen, Ajstrup pr. Malling.
6199 - Poul Erik Hubert, Pantheonsgade 18, Odense.
6200 - Mogens Jensen, „Haveskøngaard", Brand

strup pr. V. Tirsted.
6201 - Søren Chr. Poulsen, Vedersø pr. Ulfborg.
6202 - OX3SL, Sven Lindstrøm Pedersen, Godthaab,

Grønland.
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6203 - Poul Bertelsen, Ibsensvej 31, Odense.
6204 - Kaj Norup, Sybergsvej 30, Kerteminde.
6205 - Vagn Johannsen, Emdruphuse 18, Køben

havn Ø.
6206 - Reimer Paulsen, Hovedgaden, Tinglev.

Tidligere medlem:
726 - OZ2SJ, S. S. Jespersen, Brunevang 36, Brøns

høj.

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
1043 - DL4AX, ex-OZ3AP, P. a. Porta, 15 Neue 

Schloss St., Heidelberg, lokal.
1334 - OZ3ER, H. Schiitt, Lille Klingbjerg 13, Ha

derslev, ex Middelfart.
1485 - Poul Olsen, Tullebølle, ex Rynkeby.
1584 - OZ2RK, Bjørn Jeppesen, Bellevuegade 3, 

Kolding, lokal.
1828 - OZ6RF, Holger Andersen, Helgesvej 13, 1. sal, 

København F., lokal.
1837 - OZ7PM, P. Møller, GI. Dronninggårds Alle 

146, Holte, lokal.
2255 - Abton Th. Pedersen, Mou pr. Dokkedal, lokal
2319 - Palle Nielsen, Torplitte, Dyssekilde, ex Fre

deriksværk.
2537 - OZ3OK, Tage Nielsen, Olgasvej 20, Vedbæk, 

ex Horsens.
2579 - Jens Mortensen, c/o P. Mortensen, Skodborg 

J., ex København.
2647 - OZ6ED, Edgar Dodd, GI. Skolevej 35, Her

ning, lokal.
2741 - OZ1MC, Morris Christiansen, Frederiksborg- 

gade 41, 4. sal, København K., ex Frederiks
havn.

3104 - OZ5EL. Eigil Larsen, Tagensvej 171, Køben
havn NV., ex Randers.

3131 - OZ7HT, H. Thomsen, Glimvej 25, København 
Valby, lokal.

3521 - E. Hinricksen, Carl Bernhardsvej 13, 1. sal 
th., København V., lokal.

3536 - OZ1AP, Poul H. Abrahamsen, Overdrevet, 
Græsted, ex Frederiksværk.

3857 - OZ5MJ, P. Moreau Jørgensen, Pantheons- 
gade 8, 2. sal, Odense, ex til søs

4036 - OZ5OT, O. Truelsen, Blichersvej 79, 2. sal, 
Helsingør, ex Aarhus.

4667 - OZ2EN, C. Henriksen, Dalgade 6, 1. sal, 
Vejle, ex Aabyhøj.

4834 - OZ3TH, H. Th. Andersen, Skygge H., Enges- 
vang, ex Karup, Jylland.

5009 - OZ4MB, M. Benthin, Haverslev apotek pr. 
Arden, ex Ronne.

5081 - Chr. Tenning Jensen, Klostervej, Ry, ex 
Horsens.

5254 - Jørn Heine Jensen. Toldkamret, Haderslev, 
ex Aarhus.

5444 - G. V. Frederiksen, Lunøesvej 8, Hjørring, 
loka.l.

5524 - K. Helstrup Pedersen, Ormslevvej 59, st. th., 
Viby J., ex Aarhus.
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5543 - OZ5SH, Sv. Hansen, Sydskråningen 12,
Lyngby, ex soldat.

5592 - OZ1HS, H. Sprenger, DSB maskindepot,
Gedser, ex Odense.

5652 - Jens Sørensen, Emborg, Alken, ex Ry.
5674 - Egon Jørgensen, H. S. G. T. laboratoriet, Ole 

Nielsensvej, Ryvangen, København 0., lokal.
5776 - Carl Ove Bagge, Skagelfaldet, Aakirkeby, ex 

København.
5831 - B. Knifstrøm, Lillemosevej 25, Lyngby, lokal.
5842 - OZ2VF, V. Frederiksen, Finnedals vej 28, Ka

strup, lokal.
5973 - Rk. 223087/54, Rasmussen, 12. AA., 2. bt., 

Almegårds kaserne, Rønne, ex Nyker.
5997 - MHe 234325/54, Ove Andersen, Telegraftrop

pernes mathskole, Høveltegård pr. Birkerød, 
ex Aalestrup.

6004 - Henning Christensen, Tømmerup brugsfor
ening, Kalundborg, ex Jyderup.

6010 - Claus Alsted, Overgade 11, 2. sal, Odense, 
lokal.

6074 - Ejner Jensen, Østergade 24 (hotellet), Had
sten, ex Hammel.

6099 - B. Hauge Carlsen, Flinterupvej 14, Vanløse, 
lokal.

6140 - Børge Jensen, Højdevej 24, st., København S., 
ex Aarhus.

6167 - L. O. Fredsholt, Egense st., Fyn, ex til søs.
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*

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, Kobenhavn, Vanlose. OZ8JM, J. P Berg Madsen, 
landsafdelings- og DR-leder, Hobrovej 32, Randers. 
OZ2NU, Børge Petersen, Testudvalget og udlandskorre
spondent, Postbox 335, Aalborg OZ9AD, M. N. Nielsen, 
Arrangementskalenderen, Set. Hansgade 17. Kobenhavn 
N. OZ7TS, J. Sørensen, Gimsing pr. Struer. OZ3XA, 
A. Hjorth-Jacobsen, Karen Brahesvej 11 B, Odense.
Kassereren:

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, telefon 2437 y, 
Nykøbing Falster.
QSL-Centralen:

Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.
Amatørannoncer ;

Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren. OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F., 

vedlagt betalingen. 10 øre pr. ord. i frimærker.
Øvrige annoncer til OZ:

OZ7HL, Henry Larsen. Maagevej 31, København NV.
*

Eftertryk af OZ’s indhold et tilladt med tydelig kilde
angivelse

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.


