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En high-fidelity forstærker
Af K. Normann, OZ5KN.
Når jeg vil bringe konstruktionen af en
kvalitetsforstærker, så er det vel vidende, at
„OZ“ er et så godt som decideret kortbølge
organ, og at min artikel derfor, set herudfra,
vil være et lille sidespring. Men dels vil der
vel indenfor specialet „High-fidelity“ altid
være noget at hente til senere brug ved kon
struktion af modulationsforstærkeren, dels
håber jeg ikke, vor amatørstand er så ensidig,
at kvalitetsgengivelse af radio og grammofon
er helt uden interesse.
Enhver nykonstruktion er jo forbundet med
en masse overvejelser, der sluttelig ender i
en række krav til pågældende apparat. Her
skal nævnes, hvad jeg ønskede af min for
stærker: Anvendelse i almindelig stue til
kvalitetsgengivelse af radio og grammofon
med frekvensområde fra 20 til 20000 Hertz.
Udgangseffekt ca. 15 watt. Udgangstrin pushpull med anvendelse af de nye Noval E-rør
og den bedste udgangstrafo, der kunne op
drives. Kraftig og frekvensuafhængig mod
kobling. Særskilt bas- og diskantregulering,
volumenkontrol med god fysiologisk regule
ring og en absolut brumfri gengivelse.
For at opnå en retlinet frekvensgang fra
20—20000 Hertz var det, for de lave frekven
sers vedkommende nødvendigt med veldimen
sionerede koblingsled de enkelte trin imel
lem. Man taler om produktet af gitterafleder
og overføringsblok. I almindelige BCL-spiller
bruges et produkt på ca. 5000—10000, idec
man regner i Picofarad og Megohm. Jo større
produkt, desto bedre overføring af lave fre
kvenser. Som rettesnor kan siges, at Williamson benytter tallet 25000, hvorved han kom

mer ned omkring ca. 1 Hertz for god over
førsel; men da han senere i sin konstruktion
af en forstærker til grammofon indbygger et
High-pass filter med afskæring ved 20 Hertz
til imødegåelse af mekanisk rumlen under
denne frekvens, synes det mere logisk straks
at dimensionere sin forstærker til at afskære
fra 20 Hertz og nedefter, så meget mere, som
at der vel næppe findes en højttalerkonstruk
tion, som med nogenlunde effektivitet kan
gengive så lave toner. Jeg valgte derfor pro
duktet 20000 som en gylden middelvej, hvil
ket giver de i diagrammet viste koblingsvær
dier. Når så høje frekvenser som 20000 Hertz
skal gengives, må man være forsigtig med
afskærmning af gitter- og anodeledninger
samt i det hele med skadelige kapaciteter. I
viste konstruktion forefindes kun 2 afskær
mede forbindelser, og de er ydermere gjort
kortest muligt.
Kravet om de 15 watt til almindelig stue
brug kan synes unødvendigt. Men sagen er
den, at jo mindre man udnytter en stor for
stærker, desto mindre ulineær forvrængning
får man, idet kun en lille del af rørkarakteri
stikken anvendes. Ved ulineær forvrængning
forstås den, absolut ikke ønskede, dannelse
af harmoniske, når man påtrykker forstærke
ren en ren sinusformet svingning. Også for at
eliminere denne ulineære forvrængning eller
klirfaktoren, som den kaldes, skulle udgangen
arbejde push-pull. Et rigtigt balanceret pushpull trin udbalancerer nemlig de lige harmo
niske, navnlig den anden som er den kraftig
ste. Egentlig ville jeg have brugt trioder her,
idet disse med deres lave indre modstand giver
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Fig. 1. Forstærkeren set forfra.

en bedre gengivelse, man taler om pentodeklang. Men med trioder kunne kravet om 15
watt ikke opfyldes med Noval-rørene, så jeg
valgte at bruge pentoder med en meget kraftig
modkobling, hvorved man stærkt nærmer sig
triodens gode egenskaber og samtidig behol
der pentodens store ydeevne. Med hensyn til
udgangstrafo, så er den et kapitel for sig. Det
skal siges straks, at den er meget kostbar,
ca. 240 kr. Om resultatet er derefter, kan
og er blevet stærkt diskuteret. Trafoen er af
fabrikatet „Jørgen Schou“. Den fabrikeres
egentlig til den stærkt omtalte Williamson
forstærker, og er som sådan beregnet til pri
mærimpedans 10000. Men ved at manøvrere
med de mange tilslutningsmuligheder på se
kundærsiden og tilslutte en mindre impedans
end beregnet, opnår man at nedsætte primæ
ren til de ca. 7500 Ohm, som 2 stk. EL-84
kræver. Trafoen er absolut symmetrisk viklet,
og primær og sekundær er blandet i 8 lag,
der giver en tæt kobling og lille fasedrejning
over stort område, hvilket igen tillader anven
delse af meget kraftig modkobling uden den
kendte risiko for medkobling på visse fre
kvenser. Desuden er den Ohm-ske modstand
i sekundæren lille, hvilket yderligere giver en
kraftig
højttalerdæmpning.
Jernkernen
vil
synes de fleste urimelig stor til 15 watt, til
hvilken effekt den også i Williamsons opstil
ling er beregnet. Grunden er ønsket om per
fekt gengivelse af selv meget dybe toner, hvor
det jo ved mindre kerner kan knibe med
induktionen. I Williamsons forstærker be
handler denne trafo et toneområde retlinet
fra ca. 2 til over 100000 Hertz. Nu vil vel de
fleste trods alt vige uden om købet af denne
trafo. En god trafo vil da kunne gøre fyldest,
omend der kan blive lidt vrøvl med den kraf
tige modkobling, der i så fald må gøres min
dre. Det går her som med senderen, det er
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det sidste tilskud til kvaliteten øg de sulste
..watter”, der koster dyrt.
Med hensyn til valget af ror lå det straks
klart, at det måtte blive de nye Noval-rør.
De er på een gang mekanisk små og elektrisk
højeffektive, med evnen til at give stor for
stærkning ved minimal forvrængning, brum
og støj.
Problemet modkobling kan der jo skrives
boger om. Her skal det siges kort. at jeg
valgte en kraftig frekvensuafhængig mod
kobling fra udgangstrafoens sekundær tilbage
til sidste forstærkertrin. Den samlede mod
kobling andrager ca. 13 db i den færdige for
stærker. Ofte ser man bas og diskant hævet
ved hjælp af modkobling. Intet er vel mere
forkert, thi netop på de frekvensområder,
hvor modkoblingen skulle gøre sin virkning
i form af større højttalerdæmpning og nedsat
forvrængning, sætter man den ud af spillet.
Den kraftige negative tilbagekobling giver
lille ulineær forvrængning, retlinet frekvens
kurve og nedsat udgangsimpedans, hvorved
højttalermembranens svingninger er næsten
helt under kontrol. Det skal i denne forbin
delse nævnes, at jo større og kraftigere en
højttalermagnet er, desto større egendæmp
ning har højttaleren, hvilket altså vil supplere
en god modkobling.
De særskilte tonekontroller blev valgt så
ledes, at forstærkeren, med baskontrollen i
stilling minimum og diskantkontrollen i stil
ling maximum, var retlinet i sin kurveform.
Reguleringen valgtes for bassens vedkommen
de til maximal 12 db, og jeg fandt det ikke
nødvendigt at kunne dæmpe bassen, da det
må siges at være unaturligt og altid lyder
tyndt og fladt. Diskanten derimod kan kun
dæmpes, hvorved det bliver muligt at dæmpe
sus, nålestøj o.s.v.
Fig. 2. Forstærkeren set fra bunden.

STYKLISTE
Modstande, 1 watt:
RI
1 MΩ
R2
4.3 kΩ
R3
0,1 MΩ
R4
0.1 MΩ
R6
0.1 MΩ
R9
10 kΩ
R10
3,9 kΩ
R11
50 kΩ
R12
50 kΩ
50 kΩ
R13
R14
10 kΩ
33 kΩ
R15
R17
50 kΩ
R18
50 kΩ
R20
2 kΩ
R21
0.2 MΩ
R22
10 kΩ
R23
1 kΩ
R24
9 kΩ

R25
R26
R27
R28
R29
R30
R32
R33
R34

1 MΩ
0,2 MΩ
0,2 MΩ
10 kΩ
20 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
100 Ω
100 Ω

Rulleblokke:
C3
50000 pF
C8
0,1 MF
5000 pF
C10
C11
20000 pF
C17
0,1 MF
C18
0,1 MF
C22
10000 pF
Keramiske blokke:

Modstande, 3 watt:
R31
125 Ω

C5
C9
C12
C13
C14

Potentiometre:
R5. 7, 8 0,5+lMΩ+0,lMΩ
0,25 MΩi
R16
0,1 MΩ
R19
Omskiftere:
2 stk. 1 dæk, 3x3 stillinger

C16

32000 pF
44000 pF
400 pF
1000 pF
900 pF
22000 pF

Elektrolytblokke:
Cl
25 MF—500 volt
C2
50 MF —8 volt

Virkningen af kontrollerne fremgår iøvrigt
tydeligt af kurverne fig. 4.
Ørets følsomhed er varierende for forskel
lige frekvenser i forhold til lydniveauet. Ved
store lydstyrker er følsomheden ens for alle
frekvenser. Ved faldende lydstyrke stiger føl
somheden for mellemtonelejet. En rigtig volu
menkontrol skal derfor udligne denne ejen
dommelighed, ved at hæve bas- og diskant
niveauet efter som der dæmpes for mellem
tonelejet. Firmaet Vitrohm fremstiller en

C6
C7
C15
C19
C20
C21

25
50
25
50
50
50

MF—500 volt
MF —8 volt
MF—500 volt
MF—12 volt
MF—500 volt
MF—500 volt

IJdgangstrafo:
Jørgen Schou, type 650,
nr. 618/3
Nettraf o:
Liibcke T8—836
Filterspole:
5 Henry — 65 Ω
Pick-up trafo:
Jørgen Schou nr. 75
for LL

styrkekontrol sammensat af 3 potentiometre,
og det er en af de bedste former for fysiologisk
virkende styrkekontroller, der findes. Forbin
delsen af den fremgår af diagrammet, og virk
ningen fremgår af kurverne fig. 5. Det første
potentiometer er normal lydstyrkekontrol, det
mellemste fremhæver de høje toner og det
sidste de dybe toner ved neddrejning af kon
trollen. Virkningen er meget fin, langt bedre
end den simple opstilling med udtag på volu
menkontrollen.
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Fig 4.

Ønsket om brumfrihed blev efter nogen
eksperimenteren helt opfyldt. Se senere i
teksten.
Efter disse kommentarer henviser jeg til
diagrammet, der i og for sig er relativt sim
pelt. Indgangen er forsynet med omskifter for
radio, grammofon normal, og grammofon
long-playing, og man bemærker de 2 R/C led,
der kompenserer for pladernes faldende ind
spilningskarakteristik, som ikke er ens for de
2 pladetyper. For long-playing hæves der ved
ca. 600 Hertz, for normale plader ved ca. 300
Hertz. Hævningen skal være af en sådan stør
relse, at man ved afspilning af en frekvens
plade får ens output på alle pladens frekven
ser, når forstærkerens tonekontroller står i
den stilling, hvor frekvenskurven er ret. Alle
forrør i forstærkeren er valgt koblet som
trioder.
Herved
bliver
trinforstærkningen
ringe, og opstillingen bliver let at få stabil.
Man bemærker den fysiologiske volumen
kontrol, og mellem andet og sidste forstærker
rør bas- og diskantreguleringerne, resten af
diagrammet med fasevender, udgangstrin og
modkobling taler jo for sig selv. Det skal
fremhæves,
at
komponentværdierne
skal
overholdes ganske nøje.
Den praktiske opbygning skulle ikke volde
vanskeligheder, når man blot sammenholder
diagrammet og de viste fotografier. Af hen
syn til brum og instabilitet gælder den altid
gyldne regel: kortest mulige forbindelser, så
vidt muligt benyttes kun de trådender, der
sidder på blokkene og modstandene og så end
da afklippet til kun den nødvendige længde.
Det kræver omtanke og tid, bl. a. skal alle
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rørfatninger vendes mest hensigtsmæssigt. Af
samme ovennævnte grunde benyttes chassiset
ingen steder som minus direkte. I stedet løber
der gennem hele opstillingen, som diagram
met viser, en svær minusleder af kobber, som
kun eet sted, nemlig ved indgangsrøret, har
forbindelse med stel. Den benytter de på rørfatningerne anbragte afskærmningsrør som
støtte, hvorved man samtidig får rørforbin
delserne indbyrdes afskærmet. Elektrolytter
nes minus er altså også hævet over stel og
forøvrigt direkte forbundet med midtpunkt
fra nettrafoens sekundær. Dette sidste er
meget vigtigt. Glødeledningerne er snoet og
lagt tæt på stel. Midtpunkt af glødevikling
ligger til fælles minus. Afskærmning af anode-

Fig. 5. Ovenstående kurver viser den specielle 3-delte
styrkekontrols virkemåde. Den punkterede kurve er
ørets følsomhedskurve ved meget svag lydstyrke, og
man ser heraf klart, hvor fint der kompenseres for
„ørets fejl“.

og gitterledninger skal undgås, hvor det ikke
er påkrævet. På fig. 1, hvor vi ser forstærke
ren forfra, har vi knapperne fra venstre mod
højre: omskifter med 3 stillinger for radio og
de 2 grammofontyper som vist i diagrammet,
derefter styrkekontrol, baskontrol, diskantkontrol og tilsidst en omskifter med 3 stillin
ger for højttaler 1, højttaler 2 eller begge på
een gang. Er man ikke interesseret i denne
omskifter, kan netafbryderen anbringes her,
hvorved man brummæssigt får den fjernet
fra styrkekontrollen. Den i mange konstruk
tioner anvendte kombination af netafbryder
og styrkekontrol er i en forstærker som den
ne, hvortil de største krav stilles, ret uheldig.
På chassiset har vi bagest tilhøjre nettrafo,
bagest til venstre den store kvalitetsudgangs
traf o. Foran tilhøjre filterdrossel og tilvenstre
pick-up indgangstrafo. Alt er gjort for at
anbringe delene så hensigtsmæssigt som muligt med hensyn til brum og instabilitet. Udgangstrafo og nettrafo er anbragt vinkelret
på hinanden og i hinandens symmetriakser.
Pick-uptrafoen er anbragt i en dåse af permaloy, hvilket dog ikke var tilstrækkeligt.
En ganske bestemt stilling i forhold til nettrafoen i modsatte ende af chassiset var nødvendigt. Den blev fundet ved eksperimenter,
og forsigtigt blev der så hældt gips ned i hele
herligheden, hvorefter den færdige trafo blev
tørret grundigt og lakeret. Chassiset er 2 mm
aluminium, der er bukket over alle 4 sider
og støttet underneden af 2 tværgående bøjler
(se fig. 2). Det har dimensionerne 250X220
X60 mm. Så det er en ret kompakt opstilling.
Når forstærkeren er færdig, skal den af
prøves, og det skal konstateres, at der virkelig
er balance i push-pull-trinet. Vi sørger for
at benytte 2 udgangsrør, der trækker lige stor
anodestrøm. Er man så heldig at være i be
siddelse af et rørvoltmeter og en tonegenera
tor, kan man måle indgangsspændingerne på
udgangsrørenes gitre, og de skal naturligvis
være ens. Er de ikke det, må værdierne i
fasevenderens kredsløb ændres til ensartet
hed opnås. Er forstærkeren opbygget som be
skrevet og arbejdet udført med omhu, skulle
der dog være sandsynlighed for, at den virker
perfekt. Udgangseffekten ligger på ca. 15 watt
med den store trafo. Med en mere almindelig
type vil den falde til ca. 12 watt.
For at få virkelig glæde af denne forstær
ker, er et godt højttalersystem absolut på
krævet. Selv bruger jeg en Peerless koncert
til bas og en Philips højtonehøjttaler til
diskant med et delefilter, der ved 1000 Hertz
skillefrekvens fordeler toneområdet på højt
talerne. Kombinationerne er anbragt på bag

siden af et til formålet fremstillet hjørne
møbel, der fordeler musikken på en god måde
i stuen. Bashøjttalerens resonanspunkt er
kunstigt nedbragt fra de oprindelige 70 Hertz
til 45 Hertz ved massage af membrankanten.
Denne lille operation har stor betydning, idet
en højttalers output falder stærkt under
resonanspunktet, fra 12 til 18 db pr. oktav,
afhængig af højttalerens anbringelse.
Om gengivelsen af det samlede anlæg skal
siges, at den er en nydelse for øret og så
naturtro som mekanisk musik kan blive. Selv
ved store styrker anes ingen form for for
vrængning, bassen står fuldt kontrolleret.
Forstærkeren er kemisk fri for brum. Uden
indgangssignal skal man have øret helt tæt
til højttaleren, og så kan man endda knapt
ane, at der er tændt for den. Kun en uendelig
svag susen høres som tegn på liv. Apparatur
til måling af klirfaktor eller ulineær for
vrængning har ikke været indenfor min ræk
kevidde, og eksakte tal herfor kan ikke gives.
Men som sagt, resultatet lyder enestående
godt, og det er vel i sidste ende det vigtigste.
Til sidst skal det nævnes, at den anvendte
pick-up er en dynamisk type under navnet
Ortofon eller LL. Denne er blandt mange
typer fundet bedst egnet.

Arrangementskalenderen
Sorø: Lørdag den 6. november kl. 20,00: OZ2KP
holder foredrag om 2 meter på Hotel Sorø. Alle
amatører er velkomne.
Kbh.-afd.: Den store auto-rævejagt er flyttet til
lørdag den 16. oktober.
73 OZ2LF.

GRATIS!
Der findes atter nogle overtallige numre af
de norske og svenske amatørblade: AMATØR
RADIO og QTC. Disse numre sendes gratis
til medlemmer af EDR, når bestilling sker
på brevkort med opgivelse af medlemsnum
mer.
Der vil blive tilsendt 3 forskellige numre
til hver — men hvis bladene ikke er mod
taget inden en uge, er det tegn på, at lageret
er tømt.
vy 73
Kassereren, O. Havn Eriksen, OZ3FL,
Nykøbing, Falster.
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Af OZ7HB.
------------------ 1

Diagramsiden
Et diagram af en forstærker er før set her
i bladet, så når vi bringer dette diagram, er
det, fordi tiderne og radiomateriellet stadig
forandrer sig. Nu er det de små rørs og de
små komponenters tid. Rørpriserne har også
forandret sig, rør hører ikke mere til de dyre
komponenter, som skal udnyttes til sidste
dråbe. I denne forstærker er derfor udeladt
nogle afkoblingskondensatorer, der findes kun
en elektrolytkondensator. Hele opstillingen
består derfor i realiteten af nogle rør, mod
stande og små blokkondensatorer.
Forstærkeren er blevet til efter ønsket om
en opstilling med push-pull udgang til fase
modulation og krystalmikrofon indgang. Re
sultatet er blevet en forstærker med en ikke
særlig dramatisk afskæring under 300 Hz og
over 4—5000 Hz, men som med små ændrin
ger kan gøres til en virkelig hi-fi. Disse æn
dringer er følgende: Overføringsblokkene kan
ændres til 0,1 μF eller gitteraflederne til lMΩ,
i det mest krævende tilfælde eventuelt begge
dele, og endelig må mikrofonens parallelmod
stand gøres større. Dette sidste kræver måske
en nærmere forklaring. Et krystal, det være
sig i en pick-up eller en mikrofon, kan tone
korrigeres med parallelmodstanden. Ved den
lavest anvendelige værdi, ca. 0,1 MΩ, er
de dybe toner helt borte, og ved stigende
modstand indtil 5 M Ω stiger forstærkningen
af de dybe toner.
Forstærkeren er anvendelig til gittermodu
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lation, fanggittermodulation eller som i dette
tilfælde til skærmgittermodulation på et fasemodulatortrin.
Udgangsrørenes
anoder
er
koblet direkte til modulatorrørenes skærm
gitre, og skærmgittermodstandene er således
samtidig anodemodstande for forstærkerens
udgang.
Skærmgitterafkoblingskondensatorerne giver den fornødne afskæring af de
høje toner. I det foreliggende tilfælde var
modulatorrørene LV 1, skærmgittermodstan
dene hver på 10 K Ω og afkoblingskonden
satorerne på 5000 pF. Det skal lige bemærkes,
at der i diagrammet er glemt en HF stopmod
stand på 0,1 M Ω mellem mikrofon og git
ter på første rør. Andet rør, fasevenderrørei
har fasevending på sædvanlig måde ved
hjælp af fælles katodemodstand for de to
rørsystemer, men det viste sig, at fasevendin
gen kunne forbedres ved også at sende lidt
signal ind på fasevenderrørets gitter. De to
dobbelttrioder har, som det fremgår af dia
grammet, en katodemodstand for hvert rør
system, trods det, at de er parallelkoblet, det
er for at kunne ændre forstærkeren ved
eksperimenter uden at lodde nye komponen
ter ind.
Denne lille, alsidige forstærker kan bygges
med så små dimensioner, at den i mange til
fælde vil kunne anbringes i en færdig sender
uden større besvær, og derved bliver placeret
lige netop, hvor den skal bruges.
OZ7HB.

En bredbånds bandswitch converter og preselector
Af Robert F. Latter, W2YFM i QST september 1954.
Oversat af OZ7BG.
Denne artikel beskriver konstruktionen og
trimningen af en 2-rørs bredbånds bandswitch
converter/preselector, som tillader modtag
ning af 21 og 28 MHz, og som desuden tjener
til preselector på 14 MHz båndet. Skønt den
først og fremmest er konstrueret til en BC348 modtager, er der selvfølgelig intet i vejen
for at den kan benyttes på andre modtagere.
Forfatteren anvender selv en BC348, som
er blevet modificeret kraftigt og nu også in
deholder AC netdel, S-meter, støjbegrænser
og stik til BC453 Q5’er. I sig
selv er det en
udmærket modtager både elektrisk
og meka
nisk, og ved hjælp af de nævnte modificationer yder den mere end adskillige andre kom
mercielle modtagere, hvis priser er både 2 og
3 gange højere end BC348’ens pris. Men —
den dækker ikke 21 og 28 MHz båndene, og
kan ikke bringes til at yde det helt store på
14 MHz.
Den her beskrevne converter/preselector
hjalp mig ud over de nævnte begrænsninger
for min begejstring, og jeg skal her ridse de
krav op, som jeg i første omgang stillede til
forsatsen.
1) Nem at bygge og betjene.
2) Højt signal/støj forhold og
stor forstærk
ning.
3) Stor stabilitet.
4) Nem trimning med mindst muligt værktøj.
Ad. 1: Dette krav blev opfyldt ved anvendel
sen af et bandswitch arrangement med bare
to rør og 7 afstemte kredse.

Ad. 2: I konstruktionen sidder en 6BH6 som
HF-trin og 6U8 som blander/oscillator.
Grundet disse rørs store forstærkning er
der ikke brug for yderligere MF-forstærkning. I dette frekvensområde tåler signal/
støj forholdet sammenligning med andre
specialkonstruktioner.
Ad. 3: Dette blev opnået ved anvendelse af
en ret høj-C Colpitts oscillator med jordet
katode og stabiliseret anodespænding. Kob
lingen til 6U8’ens blanderdel sker kun gen
nem rør- og kredskapaciteter, hvilket giver
minimal oscillatortrækning.
Ad. 4: Forfatteren trimmede sin converter
udelukkende ved hjælp af hovedmodtage
ren og en 100 kHz frekvensstandard.
Diagrammet
Fig. 1 viser, at oscillatoren er ude af funk
tion med S2 i 14 MHz stillingen, således at
man her har en preselector. Oscillatoren ar
bejder på 18 MHz på både 21 og 28 MHz.
Anodemodstanden i 6U8-blanderen er en 10
kOhm kulmodstand. Da denne modstand ikke
er frekvensselektiv, vil en smule hovedreg
ning give, at 28 MHz båndet kan dækkes ved
at bestryge hovedmodtagerens 10—11,7 MHz
område, og 21 MHz båndet dækkes fra 3—3,45
MHz. Sådan er modtagefrekvensen altså
overalt 18 MHz plus modtagerens frekvensangivelse. 14 MHz båndet dækkes ved at be
stryge 14—14,350 MHz, da forsatsen virker
som ligeud forstærker på dette bånd.
Valget af oscillatorfrekvensen på 18 MHz
er ganske tilfældig. I dette tilfælde skete
det på grund af BC348 modtagerens båndop
deling — det ville være ubehageligt at skulle
skifte bånd i midten af 28 MHz båndet — og
også fordi det er forholdsvis nemt at lave en
stabil oscillator på denne frekvens. Opstillin
gen er ganske almindelig. Det er en modification af en eet-bånds transportabel konstrukti
on som tidligere er beskrevet i CQ 1 ). S1 skif
ter antennen mellem converteren og modtage
ren og forbinder samtidig modtagerens ind
gang med converterens udgang, når denne er i
brug. S2 skifter båndene og sætter triodedelen
af 6U8 ud af funktion på 14 MHz. I forfatte
rens konstruktion måtte indsættes en dæmp
ningsmodstand på 10 kOhm — R1 — over L3
på 14 MHz for at eliminere en tendens til
x)

Scherer:
May 1953.

„The

W2AEF

Converterettes“,

CQ,
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Fig. 1. Diagrammet.

ustabilitet. Såfremt denne modstand skulle
være nødvendig, er det nok bedst at finde
dens størrelse ad eksperimentel vej. Tabet i
forstærkning forårsaget af denne modstand er
meget ringe.
Det er vigtigt, at converterens output til
føres modtagerens indgang gennem coaxialkabel for at undgå QRM fra stationer på mel
lemfrekvenserne. Af samme grund bør man
benytte coaxialstik i stedet for modtagerens
sædvanlige antennebøsninger. I converteren
bør hvert trin have sin jordforbindelse, som
så igen forbindes med en svær ledning for at
undgå uønskede svingninger og dårlig spær
ring for direkte MF-signaler, da de forskellige
dele af chassiset kan have forskelligt AC jord
potential.
Hvad strømforsyningen angår, er kravene
hertil ikke større, end at modtageren i de fle
ste tilfælde også kan trække converteren.
Imidlertid brugte jeg den i fig. 2 viste sepa
rate netdel, da jeg alligevel havde stumperne.
»2h . 40ma
-» 0000%

Fig. 2. Netdelen.

Konstrnktionen
Fotografierne viser de fysiske dimensioner.
Da den er bygget ud af mange ,.rodekasse"
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komponenter, som tidligere havde
været anvendt i en 28 MHz conver
ter, gør den slet ikke krav på at være
noget som helst i mekanisk hense
ende, og specielt ikke skønhedsmæs
sigt. Rørene er monteret på et lille
7½X 1 / 4 X5 cm chassis, der er mon
teret som en enhed for sig. Omskif
terne, spolerne og netdelen er så
monteret på et 17,5X17,5X5 cm
chassis med en 17.5X17,5 cm for
plade. 6U8 blanderspolerne er mon
terede på en 2½X10 cm lodret svær
aluminiumsplade bag S2. De ligger
således retvinklet på LI og L2, som
er monterede på forpladen. Alle spo
ler og omskiftere er monteret med
henblik på at reducere ledningslæng
der mest muligt. For at reducere
oscillatordrift anvendes her sølv
glimmer kondensatorer.

Justering
Denne er meget let og ligetil. Det første,
man må gøre, er at sikre sig, at spændingerne
er korrekte, og at stabiliseringsrøret arbejder
indenfor sit rigtige strømområde. Hvis man
har et gitterdykmeter, bør man kontrollere
alle de afstemte kredse — med spændingerne
taget fra — for at være sikker på, at spolerne
vil afstemme på de ønskede frekvenser. Har
man ikke sådan et, kan converteren justeres
udelukkende ved brug af hovedmodtageren
og en 100 kHz frekvensstandard. Man kon
trollerer frekvensstandarden mod WWV eller
en anden frekvenssikker station, og afstem
mer så hovedmodtageren til denne standards
harmoniske på 14,1 MHz. Sæt converteren i
14 MHz stilling. Gennem en lille kondensator
kobles 100 kHz oscillatoren til forsatsen, så
løst at man netop får udslag på modtagerens
S-meter. Indstil 14 MHz’ L2 og L3 til maksi
malt udslag. Hvis man her opdager tendens
til ustabilitet, lægges en dæmpningsmodstand
på ca. 10 kOhm tværs over L3. Man skal bru
ge den største mulige værdi med konstant
stabil drift.
Derefter checkes 100 kHz signalernes am
plituder over hele 14 MHz båndet-). Respon
sen kan flades noget, hvis det er nødvendigt,
ved at stagger-tune L2 og L3, eller ved at
gøre dæmpningsmodstanden mindre. I mange
tilfælde vil det være nødvendigt at forstemme
modtagerens HF-trin med antennetrimmeren
eller på anden måde reducere preselectorens
-) Forskellen i amplitude på
meget ringe i output fra standarden.

disse

signaler

er

Kommunikationsmodtageren
Dimensionering af den moderne amatørmodtager
Af B. Johansen, OZ7AQ
Dette er den første artikel i en serie. Den
henvender sig til alle de kortbolgeamatører,
som ikke tror, at de har verdens bedste
modtager ...

Der er trængsel på amatørbåndene i dag, og
antallet af licenserede sendeamatører vokser
stadig. De bånd, der er til rådighed, vokser
derimod ikke. Der bliver altså mindre og min
dre plads til hver af os. Den eneste måde, vi
kan løse dette problem på, er ved at forbedre
vore apparater og vor stations betjening, men
det er en farbar vej, og den eneste tilfredsstil
lende for alle parter. Om stationsbetjening er
skrevet en del her i bladet, og mere vil sik
kert fremkomme. Betydningen af frekvens

output for at undgå overstyring af modtage
ren. Derefter sættes converteren på 21 MHz.
Afstem hovedmodtageren til nøjagtigt 18
MHz, idet 100 kHz standarden benyttes som
vejleder. Dernæst afstemmes converterens os
cillator med L4, til den kan høres på 18 MHz.
Kan dette ikke opnås, må L4 ændres, indtil
man kan bringe oscillatoren pa 18 MHz. Hvis
oscillatoren arbejder rigtigt, er tonen ren DC,
uden strejfsignaler på andre frekvenser. Man
afstemmer så hovedmodtageren til 3,2 MHz
for at få 100 kHz oscillatorens harmoniske på
21.2 MHz. Som før beskrevet, kobles forsatsen
løst til frekvensstandarden gennem en lille
kondensator til man opnår udslag på S-meteret. Man sætter modtageren lidt højere end
3,2 MHz og drejer kernen i L4 en brøkdel af

stabilitet og begrænsning af båndbredden i
senderen er også efterhånden velkendt, men
vigtigheden heraf er mindst lige så stor for
modtagerens vedkommende.
Selvfølgelig varierer de individuelle krav
til stationsmodtageren stærkt. Det er ikke
muligt at give en praktisk konstruktionsvej
ledning for en modtager, der opfylder alle
ønsker, men det skal her forsøges at give en
række regler og vink for dimensionering af
hver enkelt sektion af modtageren, således at
enhver selv kan konstruere netop det, han
synes, han har brug for og opnå et godt resul
tat.
For at begrænse opgaven til det overkom
melige, behandles kun modtagere for det
en omdrejning, indtil man hører et signal.
Dette vil være det ønskede 21,2 MHz signal.
Det er nødvendigt at gå denne lille omvej for
at overbevise sig om, at det ikke er standar
dens harmoniske på 3,2 MHz, man hører
direkte. Derefter afstemmes L2 og L3 til
maksimalt udslag. Check 100 kHz marke
ringssignalerne over hele båndet for at se, om
responsen er flad. Justeringen på 28 MHz
båndet foretages ganske som ovenfor beskre
vet, blot med den forskel, at man her afstem
mer hovedmodtageren til 10,6 MHz for at få
et 28,6 MHz signal. Har man vanskeligheder
med at opnå et udtalt, men dog bredt, maksi
mum ved afstemningen af L2 eller L3, må
den ene eller begge disse vikles om. Er de
ikke langt fra den korrekte størrelse, vil Smeter udslaget give et fingerpeg om, hvorvidt
der skal vindinger af eller på. Hvis man er i
tvivl under konstruktionen, er det bedre først
at have for stor selvinduction, idet det jo er
nemmere at vikle af end på, når alle forbin
delserne er loddede på. Efter at alle bånd er
trimmet ind, lægger man oscillatoren tilbage
på nøjagtigt 18 MHz ved hjælp af modtageren
og 100 kHz standarden.
Man kan kontrollere spærringen for direkte
signaler ved at sætte S2 i 21 MHz stilling og
S1 i direkte. Man finder sig så et kraftigt
signal paa omkring 3,1 MHz og skifter S1 til
„Conv“. Er spærringen tilstrækkelig, skal sig
nalet falde mindst 7—8 S-grader, hvis man
har gjort nok ved afskærmningen af conver
terens udgang og de tidligere nævnte stelfor
bindelser. Dette forsøg gentages på 28 MHz.
209

almindelige HF-område 3—30 MHz, men en
stor del kan dog uden videre overføres til
VHF-området også.
De vigtigste egenskaber hos en modtager er
1. Signal-støjforholdet. Denne størrelse af
gør, hvor svage signaler, der kan læses.
2. Selektiviteten, eller evnen til at adskille
stationerne, og til at undertrykke uønskede
signaler. En god modtager kendetegnes som
bekendt i højere grad af, hvad den ikke reage
rer på, end hvad den kan tage ind.
3. Stabilitet. Her tænkes i lige høj grad på,
at enhver tendens til selvsving må være helt
undertrykt, som at frekvensbestemmende ele
menter, oscillatorer og MF-kredse især, må
være uafhængige af svingninger af tempera
tur, fødespændinger m. m.
Signal-støjforhold.
At dette er nævnt som første punkt er til
fældigt. For DX-jægeren er det vigtigt at
kunne hale svage signaler igennem, men
punkt 2 og 3 er jo lige så vigtige, og iøvrigt
er f. eks. pkt. 2 af betydning for pkt. 1, her
om mere senere.
Signal-støjforholdet er forholdet mellem
det ønskede signals effekt, der tilføres hoved
telefon (eller højttaler) og støjeffekten, og
angives for en bestemt indgangsspænding på
antennebøsningen, for eks. 1 μV.
Grænsen for, hvor svage signaler, der kan
læses, afgøres af støjniveauet, og er signalet
sløret af støj, kan man forstærke det nok så
meget, forståeligheden kan ikke forbedres.
Derfor har begrebet følsomhed for en mod
tager kun begrænset interesse.
Når man ser bort fra atmosfærisk støj, og
støj fra tekniske apparater, er den endelige
grænse for, hvor svage signaler, der kan tydes,
bestemt af hagleffekten i modtagerens første
rør (,,rørsus“) og af termisk støj i antenne og
indgangskredse.
Der hersker megen overtro om de forskel
lige trins betydning for støjniveauet i modta
geren, således får dobbeltsupere ofte skyld
for at støje mere end supere med enkelt kon
vertering. Grunden hertil er dog altid at søge
i forkert dimensionering af den pågældende
modtager.
Dette punkt trænger til at belyses nærme
re, så vi kigger på fig. 1, der viser en forstær

Fig. 1. Forstærker med 4
ens trin og støjkilder.
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ker med fire ens trin. Rørsuset fra hvert af de
fire trin repræsenteres af støjgeneratorerne
SG, der afgiver en støjspænding e til gitteret
af hvert rør. Lad os sætte forstærkningen i
hvert trin til 10 gange, og spændingen fra
støj generatorerne til 1 μV. Støjen fra SG1 for
stærkes af 4 trin, før den når outputindika
toren, og vi måler altså 1 . 10 . 10 . 10 . 10 —
10 4 mV — 10 mV. Støjen fra SG2 forstærkes
af 3 trin osv. Hvis man nu kunne addere disse
støjspændinger, ville den totale støjspænding
over belastningen R blive 10 4 + 10 3 + 10 2 +
10 μV — 11,11 mV. Med andre ord ville de
tre sidste trin bidrage til den totale støjspæn
ding med kun 11,1 %. I virkeligheden er for
holdene langt gunstigere, idet det ikke er
korrekt at regne på den måde. Det er nemlig
ikke støjspændinger, men støjeffekter man
skal addere. Vi udregner altså effekten, der
afsættes i belastningen R fra hvert trin efter

Formel (1) angiver den støjspænding, vi
måler over R. Indsætter vi tallene fra eks
emplet overfor, får vi nu:

I virkeligheden vil de tre sidste støjgene
ratorer (de tre sidste rørs sus) kun bidrage
til det samlede sus med 0,5 % — et faktum,
der sikkert vil forbløffe mange. Disse 0,5 %’s
forøgelse kan overhovedet ikke høres!
I
praksis er hverken forstærkning eller støj
bidraget ens for alle trin i en modtager, så
dette resultat kan ikke direkte overføres,
uden at man risikerer at brænde fingrene
gevaldig. I de mere udførlige rørtabeller op
gives rørets egenstøj ved hjælp af størrelsen
den ækvivalente støjmodstand Ræ. Denne
tænkte modstand sidder mellem gitter og jord
og afgiver til røret en støjspænding

hvor B=båndbredden i Hz af systemet. Denne
båndbredde bestemmes i praksis af MF-forstærkeren og er altså fælles for HF- og blan
dingsrør. Den er i udregningerne her konstant,
så vi kan skrive formlen som
Denne spænding forstærkes i røret selv, og
er naturligvis nøjagtig lig den støjspænding,
røret afgiver til anodekredsen, Af (2) ses
bl. a., at støjmodstande kan adderes direkte,
da det svarer til at addere kvadratet på spæn
dingerne eller til at addere effekterne. For at
bruge formel (1) holder vi os til samme me
tode som tidligere.
Fig. 3 viser en tabel over Ræ for forskellige
rør.
Ræ
kOhm

Rør
EF14
EF50
EF8. EF13
EF9. EF11
ECH21

*

EK3

0,9
1,4
2,5
3,0
9,0
55
40

Bemærkning
Stejl pentode
—

„Støjsvage4* pentoder
Normale pentoder
Heptode, anvendt som for
stærker
(ydre
styregitter
lagt til katoden)
Heptode, anvendt som blan
dingsrør
Oktode, anvendt som blan
dingsrør

Fig. 3. Tabel over den ækvivalente støjmodstand
Ræ for forskellige rør. Efter J. Rybner: Radioteknik.

Vælger vi til modtageren i fig. 2 et EF9
som HF-rør og ECH21 som blandingsrør, har
vi Ræ lig 3,0 resp. 55 kOhm. Tænker vi os
belastningen siddende i gitteret på blandings-

Fig. 2. Blokskema for sædvanlig superheterodyn
modtager.

røret, får vi herover en støispænding fra HF54.8 volt, hvor forstærkningen i HF-røret er
rørets stejlhed gange anodemodstanden, eller
nøjagtigere anodekredsens ækvivalente reso
nansmodstand: A — S . R-kreds. Stejlheden
for EF9 er ca. 2 mA/V, og R- kreds bliver ved
14 MHz med en afstemningskapacitet på 100
pF og kredsgodheden Q = 100 lig ca. 10 kOhm.
Vi får altså
A = 0,002 . 10000 = 20 gange,
og støjspændingen A . e1 = konst. . 20 . 54,8
= konst. . 109,6. Blandingsrørets Ræ giver e 2

mere end bidraget fra HF-røret. Dette er alt
så en dårlig løsning! Man kan nu enten for
bedre afstemningskredsen, hvilket ikke er let,
da de her brugte værdier nok er nær det
maximale af, hvad man kan opnå, og givet
bedre end de fleste købe-spolecentraler kan
præstere, eller man kan vælge et bedre HFrør. Tager vi f. eks. EF50, der har Ræ = 1,4
kOhm og S = 6,5, bliver støjspændingen her
fra på gitteret af blandingsrøret
= konst. . 2440 volt, eller ca. 10 gange støj spændingen hidrørende fra blandingsrørets
Ræ. Som tidligere vist bliver bidraget til det
samlede støjoutput fra blandingsrøret kun ca.
0,5 % af bidraget fra HF-røret, d.v.s., det er
nu første trins støj, der bestemmer støjnivauet. Det er den større forstærkning i HFrøret, der gør udslaget, for at sige det popu
lært. Blandingsrøret skal have et nogenlunde
kraftigt signal tilført, selve det ønskede sig
nal er jo også forstærket kraftigere. Såfremt
man ikke i senere trin i modtageren atter
nedsætter signalniveauet væsentligt, er der
ingen fare for at sætte det opnåede resultat
over styr.
Foruden hagleffekten (rørsuset) bestemmes
modtagerens støjniveau som nævnt af støj fra
antennen og forkredsen. Begge har eller op
træder som modstande, der støjer som udtrykt
ved formel (2). Vi kan nu direkte sammen
ligne Ræ og R - k reds 5 hvis Ræ er størst, støjer
røret mere end kredsen og omvendt.
Holder vi os til EF50, der har Ræ = 1,4
kOhm og regnes med R- kreds = 5 kOhm, ses,
at kredsen støjer mest.
Regner man direkte med støjmodstande,
findes det beløb, hvormed rørsuset øger støjen
således:

eller ca. 13 %, svarende til ca. 1,1 dB, hvilket
lige netop kan høres. Den forbedring, der
yderligere kan opnås ved valg af et bedre
HF-rør, er betydningsløs, fordi den atmosfæ
riske støj i området op til ca. 30 MHz altid
vil være kraftigere end kredssuset, når der
benyttes en hæderlig antenne. Brug af cascodeforstærkere eller flere HF-trin er således
nærmest at ligne med atombombning af de
legendariske spurve. I praksis kan naturlig
vis anvendes alle stejle eller halvstejle rør
som EF50, EF80, EF91, 6BA6 o.s.v.
På 40 og navnlig 80 m opnås let højere
kredsimpedanser, således at rør som EF9,
EF11, EF21 o.s.v. her kan bruges som HF-rør.
Afstår man fra at anvende heptodeblanding
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Forudsigelser for oktober
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Best dx — vy 73 — OZ9SN.
Dansk normaltid

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

Bangkok
HS

8700

83

9.8 9,8 13,0 21,0 24,6 24,6 23,9 22,2 13,3 11.9 11,5 10,0 9.8
(12,3) (15,3) (15,9)
(1<U) (13,9) (12,1) (11.4) (12,3)

MHz

Bruxelles
ON

800

230

3,9 3,8 3,5 3,8 6 0 7,7 8 3 8,3 8 1 7,5 5.7 4,3 3,9
(8.3) (9,0) (9,3) (9,3) (9,7) (11,9) (12,5) (12,4) (11,9) (9,6) (8.8) (8.3) (8,3)

-

Buenos
Aires
LU

12000

235

10,5 10,1 10,7 10.8 11,8 17,5 23,6 23,9 23,9 23,3 19,5 12,9 10,5
(12,6) (12,5) <1?,1)(14,5) (14,4(13,3) (12,6)

-

Lima
OA

10000

264

10,1 9,2 9.1 8,9
8.6 10 4 18,3 22,9 22,9 22,4 20,2 14,0 10,1
(13,1) (12,7) (11,5) (12,3) (10,7) (10.7)
(13,1)

-

Nairobi
VQ4

6900

155

10,2 8,6
8.8 16 0 22,0 23,7 23,9 23,9 23,2
(12,5) (11,2) (11.0) (16,2)

-

New York
W2

6300

293

7,9 13,6 17,0 18,6 18,9 15,5 10,9 7,7
7,7 6.9 6,4 5,9 6,4
(12,7)
(10.3) (11,6) (11,7) (13,0) (14,6) (18,0) (20,2) (19,4)
(11,7)
(11,7)

Reykjavik
TF

2100

310

8 0 11.4 13,8 14.8 14,3 12,7 9.3
5.9 5,6
5 6 5,3 4,8 4 6
(12,6) (15,2) (15,2) (14,3) (12,3) (13,3) (15,3) (15,3) (15,2) (13,2) (10,3) (10,3) (12,6)
1

Rom
I

1600

180

6,9 11,0 13.2 13,8 13 9 13,7 12,7 9,0
6,5 6,3
6,3 6.1 5.8
(11,7) (12,4) (13,2) (13,3) (16,3) (IV.) (18,8) (18.3) (15,2) (14,6 (13,4) (11,8) (11,7)
i

Tokio
JA/KA

8600

46

9,8 9,7 10,1 12,7 18,7 19,4 15,5 12 6 10,9 10,3 ! 9,8 9,1 9,8
(12,4) (11,8) (10,7) (12.6)(14,0)
(14,0) (15,3) (13,1)

18,5 11,4 10,1 10,2
(10,*) (12,2)

-

-

-

-

1

Thorshavn
OY

1300

310

9.2 10,3 10.6 10,1 8.8 6.3 4,5 4,1 4,0
4,0 3.7 3.8 7,0
(12,7) (12,7) (11,3) (10,5) (14,0) (14,8) (14,8) (14,5) (9,9) (8,6) (8,6) (10,1) (12,7)
\
1

Godthåb
OX

3500

310

6,8
7,0 11,8 15,5 17,4 17,8 16,1 12,3 7,7
6,8 6.8 6.4 5.7
(13,0)
(24,0)
(15,8)
(24,0) (26,6) (26,4) (25,2) (24,3) (17.0)

-

Rio de
Janeiro
PY-1

10400

228

10,3 10,1 10,8 10,5 9,9 14,8 23,9 23,7 23,0 23,9 18,5 12,0 10,3
(12,2) 12,1)
(12,1)l (12,3)i (13,3)' (12,9)' (12,7)' (17,3)1

-

(multiplikativ blanding) og benytter additiv
blanding, vil blandingssuset gå væsentlig ned,
og kravene til HF-røret falder.
Til slut skal anføres en metode til, uden
måleinstrumenter, at konstatere, om modta
gerens signal-støjforhold er godt nok.

Fig. 4. For støjberegningen erstattes antennen (om
regnet til sekundærsiden af transformeren, der ud
gøres af koblingsspole og afstemningsspole) samt
antennekredsen med ohmske modstande.

1. Antennen fjernes og erstattes med en
passende ohmsk modstand, og volumenkon
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trollerne skrues op, så støjen har en passende
styrke. Nu kortsluttes HF-rørets styregitter
til jord. Såfremt styrken af suset falder væ
sentligt, er det tegn på, at antenne-kredsstøjen
er overvejende i forhold til rørsuset.
2. Antennen tilsluttes atter, efter at mod
standen er fjernet, og der stilles ind på en
.,død" frekvens. Den atmosfæriske støj skal
nu bringe støjniveauet kraftigt i vejret.
Er begge prøver faldet tilfredsstillende ud,
kan signal-støjforholdet kun forbedres ved at
forøge selektiviteten, hvorom nærmere i en
følgende artikel.

Husk
ved alle henvendelser til kassereren
at opgive medlemsnummer

Referat af generalforsamlingen i København
den 12. september 1954
I OZ for september bragte vi en kort om
tale af E. D. R.s generalforsamling, og i dag
følger en mere detailleret beretning. Der blev
ikke optaget stenografisk referat, hvorfor vi
kun omtaler de vigtigste af de faldne ud
talelser.
Formanden OZ 6PA bød forsamlingen velkommen
og udtalte håbet om. at vi kunne få en god general
forsamling. Han udbad sig forslag til en dirigent.
Der blev foreslået OZ7HL, OZ4H og OZ3FM, men
de to sidste trak sig tilbage, så man betragtede
OZ7HL som valgt.
OZ7HL konstaterede, GF var lovlig, idet den var
indvarslet i august-OZ. hvor også dagsordenen var
offentliggjort. I følge denne gav han ordet til:
Formandens beretning:.
OZ 6PA udtalte, at det i det store og hele havde
været et roligt arbejdsår. Bortset fra ændringerne i
licensbestemmelserne havde der ikke været store
sager til behandling. Der havde været HB-møder og
foi'retningsudvalgsmøder samt enkelte møder med
teknisk stab i anledning af licenssagen.
Dette problem blev efter formandens mening løst
i overensstemmelse med sidste års generalforsam
lings beslutninger. Der var intet taget fra de gamle,
og der var jo opnået store fordele: 40 tegns licenser
blev ligestillet med AB, — AB har fået 100 W med
FM, og den nye gruppe: A-licenserne er en stor
gevinst. Endelig må vi ikke glemme C-licensen, der
giver de ganske unge lov til at komme i gang. Der
skulle være tilfredshed med løsningen, og dog er
der indkommet en protestresolution fra en af vore
populære afdelinger.
Regnskabet er det bedste i mange år. Vi er inde
i en rolig periode, og kontingentet går godt ind.
Vort forhold til Region I er i orden, så vi er nu
berettiget til at blive repræsenteret ved de store
konferencer, hvor vore arbejdsvilkår bliver fastlagt.
Afdelingsarbejdet kender vi ikke så meget til. Vi
får i reglen kun besked gennem OZ. Vor korres
pondance med afdelingsformændene er meget spar
som. De mindre afdelinger er de livligste: Horsensog Amager-afdelingen f. eks. Det kniber mere med
de store, som f. eks. Aarhus.
Der har været god søgning i foredragsudvalget.
Der er udsendt 13 talere, der blev aflyttet af 275
medlemmer.
OZ er udkommet programmæssigt — bedre end i
gamle dage. Man fryder sig over det smukke og
indholdsrige blad. I 1948 var der 168 sider — i 1952
244 sider — i 1953 274 sider. Det tekniske stof er
ikke udvidet, hvorimod test- og foreningsmeddelel
ser lægger beslag på udvidelsen. Jeg har stadig søgt
at få flere konstruktioner. Dertil kræves imidlertid
mere medvirken fra de nye og de unge medlemmer.
Der kan dog altid blive plads til mere teknisk stof.
Løssalget af OZ var faldet dårligt ud, så det stop
pede vi igen.
QTH-listen er nu under trykning.
Håndbogen er udsolgt fra os, og der er kun ca. 10
eksemplarer af „Vejen til Sendetilladelse" tilbage.

Vi arbejder på en ny V. t. S. med sigte på de nye
licensbestemmelser.
Testudvalget: 2NU udfører et stort arbejde. Der
er indgået 684 skrivelser og udgået 842. Det er 2—3
om dagen, og vi skylder ham tak for dette store
arbejde.
Af store arrangementer har der kun været afte
nen med kaptajn Carlsen, hvor der var ca. 500 til
hørere.
Vi ville gerne ofte samle så mange medlemmer,
men det er, som om interessen for sådant er da
lende. Stævnet i Struer og nytårsstævnerne var
gode. Det er den slags møder, der samler medlem
merne og fremmer kammeratskabet og sammen
holdet mellem os. Det vil kunne modvirke de ned
brydende kræfter i E.D.R. Vi håber, at vi kan
samles ligesådan igen, så E.D.R.-klippen kan blive
stående, for det er jo sagens kærne.
Dirigenten henstillede, at man godkendte forman
dens beretning, men han ville først opfordre med
lemmerne til at komme frem med eventuelle spørgs
mål eller indvendinger.
OZ7GL mente, der var tilbagegang i medlems
tallet. Det kunne ses af de nye medlemmers nr. i
forhold til medl.-tal. Vi har nr. på 6200, mens medl.tal kun er 2100: 30 %. I de første år var det ca.
50 %. Under krigen var det 75 %. Han ville bede
HB om at undersøge årsagerne til afgangen.
Der burde sendes brev til de senderamatører i
QTH-listen, der ikke er medlem hos os. Han ville
gerne have haft et eller andet arrangement i for
bindelse med GF til at ryste medlemmerne sammen.
OZ5WJ takkede for beretningen. Han henstillede
til HB, at der blev læst bedre korrektur på kom
mende publikationer fra E.D.R. (Håndbogen). Man
ville gerne have medlemmerne til at skrive, og han
havde selv sendt nogle artikler til 7EU, men det
havde hver gang varet meget længe, før de kom
frem, og derved kunne stoffet let blive forældet.
Endvidere ankede han over, at afdelingerne ikke
fik referater fra T. S.
OZ4M ville takke for beretningen, men manglede
oplysninger om vort forhold til P & T. Vi er repræ
senteret igennem Region I. Ikke destomindre kan
man ikke finde et sted at være på 80 m. Der er
optaget af offentlige tjenester. Han efterlyste refe
rater fra HB. Han ville ikke sige, at de intet be
stilte: men de „ensomme" udenfor afdelingerne får
intet at vide. OZ fik han altid for sent. QTH-listen
skulle komme en gang årlig: 1. april. Han efterlyste
store arrangementer — f. eks. besøg på virksom
heder eller seværdigheder. Det bliver så fladt alt
sammen. Han mente, man skulle få et samarbejde
med 5RE i stedet for de stadige stridigheder.
OZ4EV bragte en hilsen fra det nordtyske stævne
og fortsatte: Det lyder meget godt, at de gamle ikke
har mistet noget, men man har fuldkommen glemt
de nye amatører. HB har for lidt kontakt med afd.
Aarhus har gjort et stort arbejde, men de havde
fået en kold skulder. Man havde bedt om et tilskud
på 30 kr., men det var ikke blevet bevilget til kreds
arbejdet. HB holder for få møder, og der er tendens
til at trække det hele til København. Det burde
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være omvendt. Mødernes program skulle før mø
derne sendes ud til HB-medl. i provinsen. Han
mente, kredsene kunne være medvirkende ved store
stævner.
OZ3FL tog til genmæle mod 4M, idet han hen
viste til REs referat af forrige GF.
OZ4H oplyste, at QTH-listen var under trykning,
og at den vil komme med blanke sider til tilføjelser.
Han ville henstille til dirigenten, at man gik over
til næste punkt på dagsordenen.
OZ6PA glædede sig over 7GLs interesse for med
lemstallet. 6PA og 3FL havde talt om at udsende
skrivelser
til
ikke-medlemmer.
Afgangen
havde
sikkert økonomiske årsager. Medvirkende var må
ske også de 5 kr., man måtte betale, hvis man sendte
kontingentet for sent. HB burde have kompetence
til at se bort fra de 5 kr. Vi synes, vi gør, hvad der
er muligt at gøre i den begrænsede tid, der er på
vore møder. HB-referater går automatisk ud til alle
de afdelinger, der har indgivet deres data til lands
afdelingslederen. Vi kan ikke tage dem i OZ. De vil
tage alt for megen plads. Det må være postmesteren,
der står for skud, når OZ kommer for sent. 6PA fik
altid OZ præcist, og når e t blad kom til tiden,
måtte oplaget være indgivet til postvæsenet ret
tidigt.
Angående 5RE, så havde GF i fjor taget endelig
stilling til ham, og 5RE og hans medarbejder havde
siden foretaget sig handlinger, som ikke satte dem i
et bedre lys — f. eks. brevet til T. R.s arbejdsgiver.
Til 4EV: Vi vil gerne hjælpe afdelingerne med
foredrag, men vi har ikke bemyndigelse til at
hjælpe enkelte afdelinger økonomisk. Der var ikke
tale om 30 kr., men om betaling af rejseudgifter til
agitationsmøderne, hvor der havde været tendens
til selv at udnævne formænd. Hele kreds-historien
var jo en gammel sag, der forlængst var skrinlagt i
E.D.R. som ikke gavnlig for foreningen. Kredsind
delingen er ikke nødvendig for opstillingen til HBvalgene. Tiden er vel nok løbet fra de store stæv
ner, men vi må nu prøve igen til næste år.
OZ2KP til 7GL: Det er naturligt, at den % vil
falde, så længe der er tilgang. Kontingentindbeta
lingsformen er fremmende for afgangen. Kbh. afd.s
forslag til en ny form ville spare foreningen for
mange penge; folk ville også få tid til at skrabe
kontingentet sammen. E.D.R. ville spare 1,50 kr. pr.
medlem, og medlemmerne ville spare de 5 kr. ved
nyordningen. Den gamle form er et irritationsmo
ment, og jeg kender flere eksempler på afgang i den
anledning. Men det er 3FL, der bestemmer.
Til 4EV: Vi søgte at forbedre vilkårene for de
„store" uden at sælge de „små“. Ved et tidligere
formandsmøde gik man stærkt ind for CW det før
ste år. Der er dog opnået, at de unge kan komme
i gang på en nem måde.
Dirigenten: 3FL administrerer ifølge lovene.
OZ4EV: De to kredses formænd er valgt af 7
kredse, ikke af dem selv. Der er intet i lovene, der
forbyder et sådant arbejde, og HB skulle ikke
kunne have noget derimod. Han ville anbefale, at
man arbejdede på, at C-licens et år automatisk gav
AB-licens.
OZ5OS henstillede, at man udgav QTH-listen i en
ny form. så man kunne indsætte rettelserne som
losblade. Der tales om manglende samarbejde mel
lem HB og afdelingerne. Det er der også andre ste
der. En af kredsene holdt møde samtidig med den
store fynske rævejagt. Vi må ikke lave noget, der
ikke er bund i. Når Aarhus laver noget, må vi
andre overnatte, hvis vi vil med. Der er tale om
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Københavneri. Der kunne lige så godt tales om
Aarhusianeri, men sådan er det vel alle vegne.
OZ4M efterlyste svar angående vort forhold til
Region I.
OZ6PA henviste ham til at læse om sagen i OZ
( 8Ts artikler).
OZ7GL: Vore rettigheder er fastlagt i ITU. Men
militæret har frie hænder. Det er ingen herre over.
Dirigenten foreslog, at man tog beretningen til
efterretning, og man gik over til
Regnskabet.
OZ3FL forelagde regnskabet, idet han henviste til,
at det var offentliggjort i OZ, og dirigenten efter
lyste bemærkninger dertil.
OZ4RU: Horsens afdelingen er nærmest utilfreds
med beretningen. Der var nedgang i formue fra
35.000 til 11.000. Han var ængstelig for tilbagegan
gen i medlemstallet. Henstillede, at man ved frem
tidige budgetter ikke ville lade det gå ud over
formuen.
OZ5GB spurgte, om annonceindtægten fra QTHlisten. Den kunne laves med løsblade. Det ville
være lidt dyrere i starten, men så kunne der vel
komme flere annoncer i, der kunne opveje for
dyrelsen. Der måtte gøres mere ud af annoncerne.
OZ9SN spurgte om E.D.R.s aktiver. — Hvor er
målesenderen og motcrgeneratoren?
OZ4H oplyste, at han og 5AC fik et honorar på
100 kr. hver — afgivet af annoncemanden. Han ville
anslå arbejdet til 150 timer. Han ville også gerne
have flere annoncer, men der var ringe interesse
for det i erhvervene.
OZ7HL oplyste, at Philips havde nedskåret deres
reklamebudget med 50 %. QTH-listen var et stort
og vanskeligt arbejde.
OZ4EV henstillede — under henvisning til sidste
års regnskab — at overskudseffekter fra HB-arbejdet blev averteret i OZ og ikke solgt privat.
Dirigenten henstillede, at man godkendte regn
skabet, hvilket skete (mange for, ingen imod).
Hovedbestyrelsesvalget.
Formanden
forelagde
afstemningsresultatet,
der
er offentliggjort i septb.-OZ.
Dirigenten omtalte den af ham indgivne protest
skrivelse. Han ville betragte stemmesedlen som
ugyldig. Han skitserede et forslag til ændring al
vedtægterne, som han ville indgive til næste GF, og
som skulle forhindre misforståelser.
OZ5Y omtalte stemmesedlerne. Det er ligegyldigt,
hvem de sendes til først. Det havde været mest
praktisk, at de gik til 3FL først. Det tager megen
tid. når de skal sendes frem og tilbage. Medlem
merne må sende dem ind i tide, og en tor sent ind
sendt seddel kan ikke regnes med. 5Y gav anvis
ning på, hvordan sedlen skulle være brugt. I Odense
havde man kun opstillet een kandidat, fordi man
ikke ville risikere, at suppleanten tilfældigt blev
valgt i stedet for kandidaten.
OZ6PA konstaterede, at gassen var gået noget af
7HL, så han vel ikke nu ville have valget til at gå
om. Det ville koste 500 kr. Han påpegede, at når
den 20. var skæringsdag, kunne HB ikke foretage
sig noget for at fremskaffe suppleanter. Interessen
ude i landet var ikke stor. Et HB-medlem fra i fjor
v ar overhovedet ikke mødt til noget møde.
OZ7HL mente, hans nye forslag ville afhjælpe de
forskellige misérer, og han anbefalede, at man sup
plerede sig ifl. lovene, så der var stedfortrædere i
givet fald.
OZ3FL: Stemmesedlen er måske ikke helt i oraen.

men den er fuldt lovlig. Han redegjorde for for
handlinger med postvæsenet i København om op
rettelse af en post-box 79 i Odense, men dette kunne
ikke realiseres. Da man så forespurgte Odense post
kontor, gik det i orden.
OZ2KP omtalte opstillingen til valget i Køben
havn for tre år siden. Vi havde holdt opstillings
møde, som havde udeladt et par kandidater. Stem
mesedlen blev kasseret. Senere er disse møder
kendt ulovmedholdelige. I år opstillede Kbh. afd.
tre, for der var ikke flere, man kunne presse til det;
men vi ventede, at der ville komme flere forslag.
Efter den 20. kunne der ikke gøres noget. Stemme
sedlen var i overensstemmelse med vedtægterne. I
kreds II var der kun een kandidat den 23., ifl. 6PAs
udtalelse ved en telefonsamtale. Hvordan kan der
så komme 2 på stemmesedlen?
OZ4BD ville nedlægge veto m. h. t. valget i kreds
II. Han mente, nr. 2 kandidat var kommet 18 dage
for sent ind til HB. 3FL kan ikke komme med en
ny efter tiden. Han må holde sig til datoen.
OZ6PA: Kandidatforslaget, som jeg modtog i Ny
købing, var dateret d. 18 eller 19. juli, og jeg havde
ikke ret til at tvivle på dets rigtighed. Det var altså
lovligt. Han spurgte 7HL, om han ville frafalde,
at valget skulle gå om.
OZ7HL: Frafalder.
OZ4BD vil have valget i kreds II kasseret.
Herefter holdtes der kaffepause.
OZ2KP havde haft en telefonsamtale med for
manden få dage efter d. 20., og da fik han at vide,
at der kun var een kandidat i kreds II. Ved forret
ningsudvalgsmødet d. 9. august havde formanden
oplyst, at der var to på listen i kreds II. Han havde
kun kunnet tage det forelagte forslag til efterret
ning. 2KP kunne ikke gå ind for dette.
OZ4H ville foreslå, at man tog afstemningen ad
notam. HB havde handlet, som de kunne, selvom
der ikke var nok på stemmesedlen. Han mente, der
var ting, der kunne ændres, og han foreslog et ud
valg nedsat til fornyelse af de få paragraffer, det
drejer sig om.
OZ6PA kunne ikke have, at man satte en plet på
ham som formand.
OZ7HL fandt det beklageligt, at der kom sådanne
mistænkeliggørelser
af
E.D.R.-ledelsens
medlem
mer. — Foreslog at gå over til næste punkt på dags
ordenen.
OZ8R ønsker 2Qs brev læst op.
OZ5AB: Man kan let komme ud over alt det med
stemmesedlen, hvis man vælger HB på GF uden
fuldmagter. Der er jo alligevel kun 20 %, der stem
mer, og de er jo næsten her tilstede.
Dirigenten oplyste, at prisen for at slippe af med
fuldmagterne netop var urafstemningen.
OZ4BD havde ikke tænkt sig, at det skulle gå ud
over nogen, at han nedlagde sit veto. Der var efter
hans mening ikke noget lusk mellem ham og 2KP.
OZ4M var kommet for at sige noget, enten man
så syntes om det eller ej. Han havde altså ikke for
stået stemmesedlen rigtigt, og han takkede for op
lysningen om Region I.
Dirigenten spurgte, om 4BD ville frafalde sit krav
om omvalg i kreds II.
OZ6PA havde nu fået det originale brev om op
stillingen i kreds II, og det oplæstes. Formanden
mente, at 2KP kunne have fremdraget denne sag
noget før.
Dirigenten oplæste brevet fra 2Q. Det er på linie
med hans egen protest, og han vil anbefale, at ved
tægterne ændres.

OZ4BD kræver afstemning, og den kan vel fore
tages ved håndsoprækning. Da ingen protesterede,
stemte man. Der var tre stemmer for omvalg ' —
mange imod.
Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet
forslag til behandling på GF.
Formandsvalget.
Det foresloges, at formanden genvalgtes. Der ind
kom ikke andre forslag, så OZ 6PA valgtes med
akklamation. Der blev ikke ønsket skriftlig afstem
ning.
Formanden udtalte, at han nu havde siddet i tre
år, og han håbede, at en anden ville have taget
formandsjobbet. Det er et stort arbejde, der gøres
af dem, der leder foreningen; jeg mener, jeg har
gjort det så godt, det er mig muligt. Han håbede
på et nærmere samarbejde med provinsen.
Revisorvalget.
5Y og 3TM genvalgtes, og 7GL genvalgtes til
revisorsuppleant.
Dirigenten foreslog, at GF vælger et stemmeud
valg.
OZ2KP vil have, at GF skal udpege stemmeudvalg
hvert år.
OZ3FL: Vi vil få det samme vrøvl hver gang, hvis
vi vælger et fast udvalg.
OZ7GL vil gerne stille sig til rådighed som „stem
meudvalg".
Der var en kort diskussion om, hvor svært eller
let det var at kontrollere stemmesedlerne. Det slut
tede med, at OZ5Y fastslog, at det var nødvendigt,
at stemmesedlerne nummereredes, og han foreslog,
at GF valgte 7GL.
OZ7GL valgtes med akklamation til Stemmesed
delkontrollør.
Eventuelt.
OZ2WX anbefalede, at man ved en urafstemning
afgjorde, om 5RE skulle ind i E.D.R. Det ville skabe
ro om den sag.
OZ8JM takkede for valget. Han var ked af, at
stemmeafgivningen var så ringe. Der råder en for
stemmende foreningstræthed. Af 2000 medlemmer
kommer kun ca. 100 til GF. De kunne dog have af
givet deres stemmeseddel. Det var kun at putte den
i postkassen. 8JM fastslog, at interessen var størst i
Jylland, hvor man dog havde kunnet opstille 8 med
lemmer til 4 poster. Vi har forsøgt at gøre et ar
bejde i afdelingerne i Jylland. Afd. er suveræne, og
de må gøre alt, hvad de kan for at gavne E.D.R. og
skabe kontakt indbyrdes. Der var tale om materi
ellet (9SN). Generatoren har ikke været der i 8JMs
tid. Hvert år korrigeres effektlisten, og alt er i
orden i år.
Man bør samle sig mere om det saglige. De per
sonlige angreb skader kun sagen. HB-medlemmerne
vil gøre et arbejde for E.D.R., og de vil tage deres
ansvar, såvel som al berettiget kritik tages til efter
retning.
OZ2KP takkede for valget og ville bringe en med
delelse af interesse for medlemmerne. OZ5AC vil
trække sig tilbage som redaktør af OZ. Jeg anmoder
medlemmerne om at tænke på en afløser for 5AC.
OZ7NS: 5RE er farligere udenfor end indenfor
E.D.R. Bragte en frisk hilsen fra Curt Carlsen, som
han havde haft kontakt med om formiddagen.
OZ5WJ: Samarbejdet i Jylland var nu ikke så
godt alle vegne; det kunne blive bedre, hvis alle
ville gøre deres bedste. Han ville til næste GF
komme med forslag om, at alle skulle være medlem

215

af en lokal afdeling, som så skulle opkræve hele
kontingentet og sende hovedkontingentet til 3FL.
Der skulle så være en distriktsinddeling til vare
tagelse af samarbejdet. HB burde vælges for to år
ad gangen.
Han ville gerne have 6PA til at tilbagekalde ud
trykket „kredsformænd, som vælger sig selv“. Her
ning havde ikke vist god samarbejdsånd ved ræve
jagtsarrangementerne.
OZ7EU ville gerne bringe mere teknisk stof i OZ,
men det ville blive dyrere. I år er budgettet holdt,
så der er 19 kr. tilovers. T. R. havde tidligere en
konto til konstruktioner, og det er meningen, at vi
atter vil bruge af den.
Til 5WJ: Stoffet må bringes, når det passer i sam
menhængen m. h. t. sætning o. s. v. Det har til visse
nr. af OZ knebet med stoffet, men hidtil er det ble
vet halet frem. Tekn. red. vil ønske, han havde en
hel del konstruktioner fra medlemmerne liggende
på lager, når det kneb for T. S. at komme med
noget.
OZ4M forklarede atter i år sagen med motor
generatoren. Han undrede sig over, at de gamle
svigter og omtalte, at 5RE havde mange proselytter
i Jylland. Hvorfor ikke lade det gamle had være
glemt. Det er bedre at have oppositionen indenfor
end udenfor. Formanden vil gøre det godt for alle.
Det kan ikke gøres! Nej, slå i bordet en gang imel
lem og sig: Sådan skal det være. 4M ville anbefale,
at kun den halve HB udskiftedes hvert år.
OZ4EV: De 5 repræsentanter fra Jylland tilsiger
fuld støtte til samarbejde, og vi håber at se flere
HB-møder i Jylland i fremtiden.
Der havde været nogle misforståelser vedrørende
samarbejdet i Jylland, men han håbede på en bed
ring nu. Aarhus ville i fjor have haft 5RE optaget,
og 4EV beklagede, at skrivelsen i fjor ikke var ble
vet læst op. Man havde i Aarhus talt om udgivelse
af en folder om BCI — evt. med bidrag fra P & T.
Han ventede også flere HB-møder i Jylland.
OZ5WJ foreslog, at medlemmerne kunne stemme
på kandidater uden for deres egen kreds. Der burde
nedsættes et udvalg til udarbejdelse af forslagene,
der så skulle bringes i OZ, men man skulle tænke
sig godt om, før det sendtes ud.
Taleren glædede sig over 8JMs saglige tone. Det
var velgørende at høre en modvægt til de onde ord,
der jo huskes for godt. løvrigt håbede han, 5AC
ville fortsætte.
OZ4BD anbefalede Kbh. afd.s forslag om kontin
gentindbetalingen. Hvis 5AC går, ville 9AD kunne
overtage hvervet — evt. 5RE!!
OZ9NS omtalte igen E.D.R.s materiel.
OZ3XA: Redaktørskifte på 3 måneder syntes noget
kort. Han vil opfordre GF til at rejse sig for 5AC
og opfordre ham til at fortsætte et år endnu.
OZ6PA til 5WJ: Jeg har ikke sagt, at formændene
valgte sig selv.
Formanden var meget ked af, hvis 5AC ville gå,
og han håbede rent personligt, at han ville blive.
Han vil blive svær at erstatte. Vi må rejse os for
at presse ham til at blive (Næsten hele forsamlingen
rejste sig).
OZ5AC: Jeg har tænkt, at det skulle være slut nu.
Jeg har for et halvt ar siden vist 3FL min opsigelse,
men han bad mig blive. Nu har jeg haft OZ i mere
end 10 år. Det var svært i begyndelsen under be
sættelsen. Og problemerne er ikke blevet mindre
efterhånden, som OZ voksede sammen med E.D.R.
Teknik og præcision kræves mere og niere; det er
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afhængigt af mange ting, ikke mindst medlemmer
nes bidrag, om vi får et godt OZ. Jeg føler mig
fristet til at blive — men så hjælp mig ved at sende
bidragene ind rettidigt. Tak for tilliden.
Dirigenten konstaterede derefter, at 5AC ville
fortsætte som redaktør af OZ.
OZ9BR: Stævnet i Struer havde ca. 300 deltagere.
Vi vil gerne prøve at lave et hvert andet år. Det
var en ide, om Odense arrangerede et besøg eller
lignende til næste GF. Han havde deltaget i flere
udenlandske stævner, og der var set en udmærket
stemning og kammeratskab. Det var beklageligt, at
E.D.R. ikke sendte nogen repræsentant til England
i september.
OZ4H ville takke HB for det forgangne år og ville
sige, at noget af kritikken har skudt over målet.
Han ville bringe 5AC en særlig tak. Kan vi ikke
forenes om en tak og et leve for HB.
OZ2KP ville sige et par ting til 5WJ: Jeg vil nø
digt gå med til at tvinge nogen ind i en lokalafde
ling. Det vil i hvert fald blive meget svært i byer
som Aarhus, Odense og København. Men det ville
jo forøge vore muligheder for at give medlemmerne
endnu mere, hvis vi fik et par hundrede mere ind
til at betale.
Til 4EV: Vi i København ved heller ikke noget
om, hvad der skal ske ved HB-møderne. Alle kan
jo indsende forslag til behandling i HB. I vil gerne
have flere HB-møder. Det bliver dyrt. Vi har i år
holdt vore møder privat netop for at spare.
Taleren konstaterede, at vi nu havde fået 5AC til
at blive. Han ville selv nødigt overtage redaktør
posten. Buske Mølle vil gerne til næste sommer se
endnu flere repræsentanter fra hele landet som
gæster ved Københavns afd.s sommerlejr.
OZ5OS oplyste, at Herning var en gammel „rævejægerafdeling“, med grej til de tidligere gængse
frekvenser. Det var ikke tegn på godt samarbejde,
når Aarhus så indbød til jagt på en anden frekvens.
Vi mener, at „Rævejægermesterskabet“ kun kan
afgøres af E.D.R. — ikke af en lokal-afd.
Dirigenten omtalte 2NUs forslag til fælles regler
for rævejagter og mente, HB burde gøre noget for
at publisere dette forslag.
OZ4EV mente, at mange var tvunget ind i E.D.R.
Han fandt, at mange nok var utilfredse med de nye
licensbestemmelser. Man var i Jylland enige om, at
HB måtte gå til P & T for at opnå nogle lettelser.
Vi har en fin støtte i 8JM. 4EV opfordrede til en
debat om licenssagen.
OZ2NU påpegede, at forslaget om distrikter ville
gribe ind i hele E.D.R.s struktur. I Jylland ville han
arbejde for det, men det er ikke sikkert, at der kan
skabes flertal for det. Stævnerne er en oplevelse,
vi sjældent får. Internationale stævner har som for
udsætning, at der er interesse for dem.
OZ6PA:
Man har anmodet om at få Horsensresolutionen læst op. Derefter udtalte formanden,
at man i HB var inde på at gøre forsog. Resolutio
nen skulle kunne hjælpe os, når tiden er moden til
fremstød. Det var jo ikke gået ud over ret mange.
Til prøven var kun 16 r < dumpet. Det er altså ikke
så svært. HB vil have den nye V. T. S. skrevet, så
den giver stoffet til den udvidede prøve.
Formanden
takkede
de
afgående
HB-medlemmer
og ønskede alle de nye velkommen til arbejdet.
Han takkede dirigenten for den gode ledelse af
GF og udbragte et leve for E.D.R. GF var besøgt
af ea. 100 medlemmer, og den sluttede kl. 17,58.
OZ6EP.

TR AFFIC - DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NU
Hert il s endes senest den 28. i md. alt stof ved rørende tester.

Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
Konditionerne svigtede VHF-dagen 1954.
Da årets VHF-dag flyttedes for også at dække
den årlige europæiske VHF-dag, knyttedes det stille
håb hertil, at dette ville medføre opnåelsen af nye
og længere forbindelser end de sædvanlige, men på
'lette punkt blev testen en skuffelse. Langvejsfor
bindelserne var endda færre end ellers, og de gode
konditioner
faldt
lige
akkurat
aftenen
før
testens
begyndelse, men det er en side af VHF-arbejdet,
tom man hverken kan halv- eller helgardere sig
imod.
Selv
om
flere
ellers
hidtil
aktive
OZ-stationer
ikke viste sig på båndet denne gang, var deltagelsen
ret god, men det skyldes særligt nye svenske sta
tioners deltagelse.
Broen
mellem
Mellemsverige
med
Stockholmsområdet
og
Sydsverige—Nordsjælland
vokser
sig
langsomt mere og mere anvendelig, men endnu for
mer det sig som et par adskilte arbejdsområder med
forholdsvis få overlapninger.
Sønderud var aktiviteten meget sparsom, og ingen
log er indgået fra de enkelte rapporterede DXstationer.
I resultatlisten finder vi med 2IZ i spidsen flere
af de gamle navne, men også nogle nye svenske
calls er oppe blandt de 10—15 bedste.
Gennemgangen af loggene har henledt opmærk
somheden på en helt anden side af vort arbejde, og
det er dette, at flere af vore VHF-stationer, sand
synligvis allerede nu, vil være i stand til at opnå
OZCCA kl. II udelukkende på 144 MHz, hvilket vil
være ekstra anerkendelsesværdigt, og vil i alle til
fælde kunne opnås i forbindelse med resultater fra
andre amatørbånd. Således har OZ2IZ for de to
sidste års VHF-dage ialt opnået forbindelse med
15 amter og opnået ialt 50 points, således at der
for hans vedkommende kun mangler 1 amt og 10
points, d. v. s. 5 forbindelser med stationer i am
terne U, K, M, H, B, Z, R, Y. Een af de 5 forbin
delser skal være med et amt ikke nævnt forud. Kig
loggen efter, folkens.
Her følger så testens resultater ledsaget af vor
lykønskning til OZ2IZ.
Resultatliste:
Struer
Nr. 1. OZ2IZ
2. OZ3EDR Ryde Bavnehøj
Dørrød
3. SM7BE
Møen
4. OZ7G
5. OZ8EDR Skamlingsbanken
Vejrhøj
6. OZ5AB
Virum
7. OZ9R
8. SM6ANR Gøteborg
9. SM7BEK Kåmpinge
10. SM7XV Hålsingborg
Odense
11. OZ3A
Bagsværd
12. OZ5HV
13. SM7BYZ Malmø
14. OZ3WK Aarhus
15. SM5BRT Enkøping

48 QSO
48 „
52 „
47 „
41 „
50 „
51 „
18 „
41 „
28 „
29 „
38 „
36 „
26 „
20 „

8447
7434
7261
6270
6070
5393
5133
4250
3910
3773
2942
2781
2751
2568
2403

16. OZ7FB
17. OZ3EP
18. OZ8JB
19. OZ2IW
20. OZ7EP
21. SM7XU
22. OZ2FR
23. OZ1KV
24. OZ7GP
25. SM5IT
26. OZ4KA
27. SM5BDQ
28. OZ3VN
29. SM50G
30. SM5UU
31. SM7BZX
32. SM4NK
33. SM5XP
34. SM5AY
35. SM5AE
36. OZ4BK
37. OZ5KG
38. OZ4AJ

Hellerup
Køng
Aarhus
Fjellerup B.
Hvidovre
Lund
Bække
Odense
Randers
Stockholm
Rønne
Kårsta
Klejtrup
Bromma
Rønninge
Malmø
Grångesberg
Våsterås

37 QSO
37
15 19
32 27
11 14
10
12
6
9
7
11
9
10
1
3
1
2
2
6
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Våsterås
Odense
Struer
Rønne

-

-

-

2214 p
2190 „
1918 „
1770 „
1618 „
1617 „
1478 „
1253 „
639 „
584 „
474 „
456 „
390 „
374 „
334 „
242 „
215 „
160 „
65 „
62 „
55 „
51 „
6„

Et par deltagere har ikke ønsket at figurere i
ovenstående liste, og endvidere mangler ca. en halv
snes logs, heriblandt 3 tyske og 1 norsk.
OZ2NU.

☆
Helvetia XXII til 2PA.
Det er ikke ualmindeligt her under beretningen
fra Tr. Dept. at kunne finde små eller store notitser,
hvori der til OZ2PA fremføres lykønskninger for
opnåede resultater i internationale tester eller for
erhvervede diplomer. For 2PA selv ligger der sik
kert også en stor tilfredsstillelse i at kunne hjem
føre disse forskellige trofæer, naturligvis mere eller
mindre attråværdige.
Det sidste diplom, der har passeret Tr. Dept. på
vej til Hans er „Helvetia XXII“ nr. 46 — og det
første udstedt til en dansk amatør.
Vi føler ved denne lejlighed særlig trang til at
understrege
vor
lykønskning,
fordi
opnåelsen
af
dette diplom er resultatet af et meget stort aktivt
arbejde.
Den aktive traffic — arbejdet på båndene — er
for tiden meget lille, ikke mindst hvad angår dansk
deltagelse heri. Nu kan man være tilhænger af
denne form for amatørarbejde eller ikke, eet må
man dog være klar over, og det er: at en forudsæt
ning for en bevarel se af amatørbåndene er, at vi først
og fremmest gør brug af dem. Et standpunkt der

desuden også har sin gyldighed i kampen mod den
overhåndentagende kommerciel — og anden mærk
værdig QRM. Vi kan ikke blot gøre krav på vore
rettigheder, vi må også kæmpe for dem, og det gøres
lettest ved at gøre brug af dem. Lad os for en gangs
skyld se på 2PA’s indsats ud fra dette synspunkt.
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lad os hpjne aktiviteten, lad os gore brug af vore
frekvenser.
Lad
OZ2PA.
der
nyder
international
anerkendelse, være et eksempel til efterfølgelse.
World Wide 1953.
Resultaterne fra sidste års World Wide DX Contest
blev offentliggjort i august nr. af CQ. — Under
normale forhold ville vi her have bragt de danske
resultater, men da vi fra Tr, Dept.s side — hvad
angår de danske resultater — fandt resultatlisten
fejlagtig, og da vi iøvrigt fra anden side gentagne
gange har modtaget klager over afviklingen af denne
contest, har vi tilskrevet Contest Committéen med
anmodning om besvarelse af en række nærmere
definerede spørgsmål.
Antagelig har vi svar herpå inden næste „OZ“,
og skal da komme tilbage til sagen. I forhåbning om,
at dette års contest vil blive afviklet uden grund til
kritik, vil vi nedenstående — som lovet i sidste „OZ“
— gengive reglerne i sammendrag for

World Wide DX-Contest 1954.
Contesten finder sted for Fone-afdelingens ved
kommende:
0200 GMT 23. oktober til 0200 GMT d. 25. okt.
C W-af delingen:
0200 GMT d. 30. okt. til 0200 GMT d. 1. novbr.
Frekvenserne er: 1,8—3,5—7—14—21 og 27/28 Mcamatørbåndene.
Konkurrencen er opdelt i fem afdelinger:
a) Enkelt operatør — Foneafdelingen
b) Flere operatør — Foneafdelingen
c) Enkelt operatør — cw afdelingen
d) Flere operatør — cw afdelingen
e) Inter-Klub Contest
Code-nr. skal i cw-afdelingen bestå af 5 cifre, hvor
af de tre første er RST og de to sidste zone-nr.. d. v.
for OZ’s vedkommende være 14. — Fonestationer
udveksler codegrupper på fire cifre, hvoraf de to
første er henholdsvis læselighed og styrkerapport,
medens de to sidste er zone-nr.
Forbindelse mellem stationer i forskellige continenter tæller tre points, contakt mellem amatør
stationer i den samme verdensdel, men ikke i det
samme land tæller 1 point, medens forbindelse mel
lem stationer i det samme land ikke giver qso-points,
men gælder som zone- og lands-multiplir. Mere end
én forbindelse mellem samme stationer på samme
bånd vil ikke blive tilladt.
Der vil kunne benyttes to slags multiplir: 1) en
multiplir på 1 for hver zone kontaktet på hver bånd,
2) en multiplir på 1 for hvert land kontaktet på
hvert bånd.
Samlet points på hvert bånd er summen af zoner
og lande på det pågældende bånd ganget med sum
men af qso-points på det samme bånd. Det samlede
antal points for alle bånd er summen af zone og
lands-points fra alle bånd ganget med summen af
qso-points på alle bånd.
Logs skal være poststemplet senest 15. dec. 1954
og skal adresseres til
International DX Club
P. O. Box 100
Buchanan. Mich. U.S.A.
Contestens devise er: Koncentrer ikke arbejdet
med kun at kontakte W-stationer, dette er en ver
densoms pæ ridende con test.
QSP fra Færøerne.
I
en QSO med Johan. OY 2Z, i september, fortalte
han, at man var meget ivrige efter forbindelser med
OZ-stationer bl. a. på 3.5 Mc, hvor den pågældende
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forbindelse fandt sted. — Johan bragte videre pa
færingernes vegne en opfordring til OZ5OM. de
tidligere afdelingsformand i Thorshavn. der nu be
finder i sig i Danmark, om at give livstegn fra sig
på et af amatørbåndene. Ingeniør Soren Gregersen,
der har arbejdet med installationen af den nye tele
fonforbindelse mellem Færøerne og Danmark, os;
som iøvrigt vil være kendt fra flere artikler i „OZ",
har lovet at ville holde foredrag i den færørske
afdeling.
Undskyld, det drejer sig om QSL.
Ikke et ondt ord om de, der ikke sender QSL.
De er fredet i kl. A indtil videre. Men jeg føler trods
alt med min gamle ven, SM7QY i Karlskrona, som
kom ned på 2 m og fik en række rare forbindelser
med OZ-land, men aldrig en bekræftelse herpå. Er
der heller ingen trang her, hvor det mer eller min
dre er „første-forbindelser“, det drejer sig om, til
at give pionérårenes selvfølgelige og naturlige af
slutning en skreven bekræftelse? Giver 2-meterarbejdet virkelig ikke mere personlig tilfredsstillelse,
end at forbindelserne regnes i flæng med de tradi
tionelle på de lavere frekvenser? Så må man jo
regne med. at SM7QY’s egne kort er blevet destrue
rede, som uden interesse for modtagerne.
SM5BOK/S. R. A.
Midt i september, nærmere betegnet den 15., lyk
kedes på 3,588 Mc en forbindelse med SM5BOK
S.R.A., hvilket kaldesignal viste sig at dække over
Stockholms radio amatører. I en lang, hyggelig QSO
fik man at vide, at afdelingen havde fået indrettet
møde- og senderlokale i en såkaldt „stuga“, beliggen
de 72 m oppe over Stockholms middelniveau. For
øjeblikket anvendtes 75 watts, men flere ville senere
følge efter, og man bad om, at OZ-amatørerne ville
lytte efter, og svare denne station, der ville benytte
alle almindelige amatørbånd. Klubben holder møde
hver onsdag aften.
Kvalt som pirat.
En almindelig hverdagsaften i midten af septem
ber, kl. ca. 23.00 DNT læstes pludseligt kaldesignalet
ZL1OC ganske klart og tydeligt med rst 579-på 80 mbåndet. Stationen viste sig at være i QSO med
DL1HK, som imidlertid havde en sikkert begrundet
tvivl om ZL-stationens ægthed. ZL-stationen opgav
Sidney som QTH, hvilket fik 1HK til at svare: at
der måtte være noget galt, idet Sidney efter hans
geografi lå i Australien. Og så kunne det forøvrigt
være nok med den spøg. God nat og 73, og derefter
overgang til en mere tilforladelig PA.
ZL-stationen hørtes ikke siden på båndet.
Diploma „NAPOLI“.
Sezioni di Napoli under A.R.I. har besluttet ud
sendelsen af diplomet „NAPOLI", der udstedes til
f. eks. OZ-stationer, der gennem forbindelse med
radioamatører bosiddende i NAPOLI eller tilhøren
de provins har samlet ialt 50 points, der kan opnås
således:
Gennemført forbindelse på 7 Mc s giver 2 points.
„ 3,5 og 14 mc/s giver 3 p.
- 21 mc s giver 5 points, og
på 28 eller 144 mc s fås
10 points pr. forb.
Forbindelserne skal være gennemført efter 1. juli
1953.

Rævejagts-regler.
Som følge af de på GF rejste forespørgsler ved
rørende fællesregler for rævejagter med det formål
at. nå frem til en årlig afslutning på rævejagtssæsonen i form af afholdelsen af en landsrævejagt,
meddeler Tr. Dept,, at sagen vil blive genoptaget, og
det revirede forslag til regler sendt til gennemgang
i de interesserede afdelinger rundt om i landet. —
Tr. Dept. anmoder om, at forslaget må få en hurtig
og velvillig behandling, således at reglerne kan nå
at komme til at træde i kraft med det nye års be
gyndelse, og ligeledes således, at rævejagtsterminer
ne kan nå at blive fastlagt af afdelingerne i løbet af
januar måned. De nærmere detaljer dette vedrøren
de vil imidlertid fremkomme i det materiale, der
om kort tid tilsendes afdelingerne.
Pirater.
Fra DL-QTC har vi hentet følgende liste over calls,
der må betragtes anvendt af pirater:
ZA 1AA — ZA1KAA — ZA 1KAB — ZA1KAC —
ZA2MU — PX1OR — PX1AB — PX1DL — VU2AM
— VU2CF — VU2CF — VK9AT — HV1A — HV1Z —
HV2JG — VR5AC — VR 6ZA — TI9EF — ZA4AC og
EA 6UU.
Prefixområder i Pakistan
I
vore DX-jægeres interesse kan det meddeles, at
prefix-opdelingen i Pakistan ser således ud:
AP2. . . .Sind
AP 6.
. . . Bhagalpur
AP3. . . . Beluchistan
AP. .
. .Assam
A P 4 . . . . N. V. Frontier
AP 8. . . . Bengal
AP5. .. .V. Punjab
Internationalt kortbdlgestævne i München.
Efter personlig samtale med DL1FF under hans
besøg i OZ blev det besluttet, at ferieturen skulle
lægge til Sydtyskland, således at jeg kunne være i
Miinchen i dagene omkring den 10. og 11. juli. Det
var først meningen, at jeg skulle have kørt sammen
med DL1FF og hans XYL, men de oprindelige
dispositioner blev ændret
efter
en samtale med
OZ 6AP, der ligeledes var fyr og flamme, da han
hørte tale om godt bayersk øl m. m. Han ville der
for lægge sin folkevogn til, og den 3. juli startede
vi begge fra Haderslev. Efter en overnatning hos
Armin (DL1FF), Tysklands største DX- og VHFkanon, kørte vi i to vogne syd på. Det var først
meningen, at vi ville have nået Miinchen den første
dag, men grundet dårlige veje og input-QRM både
til bilerne og os selv lykkedes dette ikke. Vi gjorde
holdt ved en hyggelig landevejskro ca. 300 km nord
for Miinchen. Efter indtagelsen af øl plus nogle
enorme pølser måtte vi temmelig hurtig skifte fra
vertikal til horisontal polarisation. Forklaringen:
Øllet indeholdt 28 % alkohol.--------------- Den næste dag
begyndte det at regne, kort inden vi nåede Bayerns
hovedstad, og det holdt forøvrigt ikke op med at
regne, medens vi var der, bortset fra 3—4 timer.
Well, vi troppede op ved hovedbanegården i
Miinchen, hvor OV Miinchen havde indrettet et
bureau til at betjene de mange tilrejsende. Det
kendte tyske organisationstalent slog dog fuldstæn
dig fejl, idet man af en eller anden uforklarlig
grund havde placeret en ikke lokalkendt mand på
dette headquarter. Bortset fra det yderst elendige
WX var dette dog den eneste bet ved hele det store
arrangement, der sidenhen udfoldede sig.
Den første aften var der hyggeligt samvær i den
bayriske radiofonis casino. Her blev man straks
rystet godt sammen over de traditionelle halve litre.

Fra venstre: OZ7SM, DL1BR, DL 3FM, HB9EU,
DL1FI, DL1FF.
(NB. Hvis ikke man bestilte halve litre, undgik
man næppe at høre tjeneren mumle om „sære til
rejsende, der kun skaber een unødigt arbejde og
renderi“). Senere på aftenen var en del af lokal
amatørerne os behjælpelige med at gå på opdagelse
i den meget besungne forlystelsesverden.
Lørdag formiddag var de udenlandske deltagere
samt de tyske arrangører inviteret til pølsegilde i
rådhuset. Det var Münchens overborgmester, der
var vært og benyttede lejligheden til at fortælle os
om byen og det store genopbyggelsesprogram. Kl. 11
fandt mødets officielle åbning sted i den flunkende
nye „kongresshalle“. Åbningstalen blev holdt af
DL1YA, hvorefter borgmesteren og en talsmand for
hvert af de på dette tidspunkt repræsenterede
lande havde ordet.--------------Det tiltalende ved arran
gementet var, at alt var samlet i en bygning. Der
spildtes ingen tid med at løbe langt for at få noget
at spise el. lign. Kort sagt, alt fandtes indenfor
mødestedets mure, lige fra restaurant, industriens
udstillinger, amatørmuseum, sendere på de forskel
lige bånd, mindre mødelokaler samt udstillingens
og mødets eget postkontor med særstempel. Afte
nens clou var et stort arrangement i den store
mødesal under ledelse af den bayriske radiofoni
med Quiz og solistoptræden samt 35 mands orkester.
Det sidste leverede senere på aftenen QRM til dan
sen, der gik til den lyse morgen.
Søndagens program bød bl. a. på besøg i Miinchens verdenskendte tekniske museum m. m. Lige
ledes mødtes DX’erne til en hyggelig sludder, og
her var bl. a. til stede DL1FF, DL7AA, DL 3RM,
DL3EA, DL4RP, HB9EU, I 1CWX samt den over
hele kloden kendte DL4ZC alias W4KE alias
J2USA m. m. Lloyd Colvin bad mig overbringe de
bedste 73 til de danske DX’ere, men spurgte sam
tidig, hvorfor man aldrig mere hørte noget til bl. a.
7SS, 7CC, 7EU, 7G, 3FL og andre. Kom frem af
dvalen! HB9EU fik under stor applaus overrakt det
første WAE 1, der er udstedt. Der blev drøftet for
skellige emner, og I1CWX fortalte, at man forsøger
at blødgøre Paven til at give tilladelse til hamtraffic i HV gennem en katolsk pater, der også er
amatør. Som kuriositet fremviste DL7AA et QSLkort fra en UB5 for en QSO af ret ny dato. Der er
tilsyneladende rustet et hul i jerntæppet. Der blev
ligeledes indledt begyndende forhandlinger mellem
tyskerne og DL4’erne for at opnå en overenskomst
om samme max. inpt. for begge parter under kom
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mende contests. Forslaget blev hilst med stort > bi
fald.
Endvidere var der rævejagter, high-speed kon
kurrencer og en del meget interessante foredrag, så
man næsten hele tiden måtte slå plat og krone med
sig selv om, hvilket der nu var mest spændende.
Søndag
aften
sluttede
det
internationale
kort
bølgemøde med en hyggefest, under hvilken der
uddeltes præmier til vinderne. Hen på de små timer
begyndte man at hilse af, men det holdt meget
svært, da det internationale danseorkester bestå
ende af F9DW, HB9EU, en DL samt OZ 6AP til sta
dighed opmuntrede een til at fortsætte.
Til slut skal lige nævnes, at stævnet var besøgt
af ca 1600 amatører incl. pårørende, og følgende
lande var repræsenteret: DL, DL4, OE 6, OE13, F, I.
G, DL2, HB, TF, SM, DM og OZ.----------------- Alt i alt et
fint møde.
OZ7SM.

DX-JÆGEREN

v. OZ7BG.

AALANDSØERNE, OHØ: Der er muligheder for,
at vi her får et nyt land lige uden for døren. Øerne
har selvstyre under finsk overhøjhed, og det over
vejes i øjeblikket alvorligt i ARRL at tælle OHØ
separat til DXCC.
TRISTAN DA CUNHA, ZD9AB:
Denne station
har været aktiv i den senere tid på 14068 kc med
300 watts til en V-beam. QSL via ZS1FD.
DODECANESE ISLANDS, SV2RI: Ægtheden er
tvivlsom. Den for nogle måneder siden rapporterede
XA1AB var sikkert phoney. I hvert fald kom QSL
tilbage fra REF med påskriften: „Ukendt i REF“.
ANDORRA, PX 1AR: Det var W 6IKC, og ikke som
tidligere meddelt W4BRB, der var ved nøglen her
den 7. juni.
KRETA, SV9UN: Den 6. juni var SV9UN ganske
kort i luften på 14088, men lavede ganske få QSO’er.
Det kan have været SV0WK, men OZ7CP har
senere worked SVØWK/9. så?
NAVAS S A ISLAND, KC4: W 1PST regner med at
komme til KC4AA i november eller december, me
dens KP4TF håber at komme i gang fra KC4 i ok
tober eller november.

QTH for FI 8AP: Box 527 Saigon.
OZ7BG: ET3S 025, HB1OA/VD 020 — god kanton
til H22, 3V8AN 052, FL 8AN 070.
21 og; 28 Mc.:
Ingen rapporter.
Til
orientering
for
eventuelle
DXCC-aspiranter
kan det meddeles, at ARRL stadig har en del ind
skrænkninger i godkendelserne af kortene. Således
anerkendes kontakter med EP. EQ, FI, HS og PK
undtagen PK7 ikke til DXCC. QSO’er med PJ må
være senere end 11. marts 1952. Med AR (OD 5) og
JA (undt. amer. besættelsestropper) senere end 15.
oktober 1952, og med OE (østrigske statsborgere)
efter 1. april 1954.
Det var alt i denne måned. Adressen for stof til
DX-jægeren er stadig OZ7BG, Huldbergs Alle 8,
Søborg, inden den 1. i hver måned.
73 & DX — Erik 7BG.

VHF- amatøren
2 meter.
Aktiviteten er fortsat ringe — men dog har der
været en hel del nye stationer i gang, f. eks.: OZ1AW
på 144,66 mc, OZ1AQ på 144.63 mc og OZ2RD (alle
fra Kolding). Det synes, som om der er en hel del
nye 2 meter folk under udklækning, bl. a.: OZ3KA
1 Ringkøbing. Lidt bedre system i aktiviteten ville
vel hjælpe lidt på den øjeblikkelige træthed på
2 meter.
Aktivitets-forslag. Ved QSO med stationer landet
over er man blevet enig om at forsøge at få gjort
torsdag aften til 2 meter aften. Vi har valgt tiden
fra kl. 21,00 til 23,00, og ved at koncentrere aktivi
teten om denne, skulle det vel kunne lade sig gøre
at spare en masse af den nytteløse venten på, at
der nok kommer nogen i gang „lidt senere".
Miséren i år skyldes vel nok, at vi fik for lidt
godt vejr — men alle os gamle har vel også en hel
del af skylden — vi vil kun være i gang, når båndet
er „varmt" — og man kan lure på dx! Lad os give de
nye amatører en chance. Vær i gang på torsdag!

IFNI, EA9DD/9DE/9DF: Cesar, EA9DF, rappor
terer, at Ifni ekspeditionen sikkert vil finde sted
i december eller januar. I mellemtiden er EA9DF
fortsat meget aktiv fra Rio de Oro.
GOA, CR 8: CR 8AB skal være aktiv ofte omkring
1400 GMT på 14027 kc.

2 meter klubben.
Alm. mødeaften onsdag den 20. oktober 1954 i
lokalet: Sonofon radiofabrik, Gentoftegade 118, Gen
tofte. Især opfordres de „gamle" 2 meter folk til at
give møde. så vi kan drøfte problemet! !
73 de 9R.

3,5 Mc.:
CW: OZ7BG:
Rusland til WAE!

Old Timer Clubben

DM2ADB

3518.

Tæller

som

Eur.

7 Mc.:
CW: OZ7CP: CT2BO, EA4BV, I 1YCV og IIBNU i
Triest, IT 1AGA og ZB 1BV.
14 Mc.:
CW: OZ1LF: I september: Wl-4-6-7-0. JA1-2-3-45-7-8. KA2-3, EL2P, LU7BN. VK2XQ, PY7QU,
TA1AB, ZE5JJ, VQ4BNU. TF5TP. 4X4GQ
OZ7CP: CN 8EL, IT1AGA. IT1BYF, JA1BB-5AB6AK- 6AO,
KA4DR,
KP4TF,
LU 6DW,
OD5LJ.
SV0WL, SV0WK SV9.
OZ8U: VS4HK, FI 8AP, 4S7HK. ZC7AM. ST 2AR,
OQ5CP. FB 8BE. CR 6CS, CR7FR, KP4TF, T 12WR.
KZ5LI, PY5UV-6FU. Og så klager 8U over for
holdene ! ? !
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holder som meddelt i sidste OZ sit næste mode
søndag den 7. november på hotel „Regina i Aarhus.
Medlemmer, der har haft licens i tyve år, d. v. s.
op til og med medlem nr. 788, er hjertelig velkomne
til mødet.
Vi håber, at sukces’en fra sidste gang vil fort
sætte og glæder os til igen at hilse på de gamle
kammerater, ligesom der sikkert denne gang kom
mer mange flere jyder med til vort komsammen
end forste gang i København. Jeg har modtaget
mange breve, hvori der loves mig deltagelse, hvis
der også blev møder i Jylland. Nu er der så chance
til at indfri løftet, obs.
Pa sensvn i Aarhus den 7. november kl. 12 prc.
OZ4H.

Fra P & T har vi modtaget:

NRAU-nyt

Prover for radioamatører.

SM5ZP, John Jonsson, der har været NRAUrepræsentant siden 1948, har anmodet SSA om fri
tagelse for hvervet, og SSA har i stedet udpeget
SM5ANY, teknolog C. G. Lenning, Stockholm.
Vi ønsker SM5ANY velkommen til arbejdet og
håber på et ligeså godt samarbejde, som vi har haft
med SM5Z.
8T.

Man skal herved til underretning meddele, at der
vil blive afholdt almindelig og supplerende teknisk
prøve samt prøve i aftelegrafering og høremodtagning i november måned d. å. Den supplerende tek
niske prøve vil blive afholdt i København, Aarhus
og evt. Odense. De øvrige prøver vil blive afholdt
i København og enkelte provinsbyer.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den
25. oktober d. å. for ansøgere øst for Storebælt og
20. oktober d. å. for ansøgere fra den øvrige del af
landet.
Tilmelding til den almindelige tekniske prøve og
prøve i aftelegrafering og høremodtagning sker ved
indsendelse af skemaet „Ansøgning om sendetil
ladelse" i udfyldt og underskrevet stand; ansøgere,
der har været indstillet til en tidligere prøve, må
indsende fornyet anmodning på et åbent brevkort.
Tilmelding til den supplerende tekniske prøve
sker ved indsendelse af anmodning herom på et
åbent brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.
Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at en
ulicenseret radioamatør ved retten i Viborg i juli
måned d. å. har vedtaget en bøde på 100 kr. for
ulovlig benyttelse af radiosender. Det benyttede
radiomateriel blev konfiskeret til fordel for stats
kassen.

Båndoptagelsen af Carlsen-mødet
Ved mødet med kaptajn Carlsen i København op
tog OZ3U et bånd med hele mødet. Dette bånd er
nu klar til udlån til alle landets afdelinger. Op
tagelsen foreligger i en kopi på tråd til wirerekorder — og en på long-playing-tape. Afspilningen
varer ca. 1 time, og man hører Kurts fortælling om
„Flying
Enterprice",
ligesom
han
fortæller
om
amatørernes kår på den anden side af dammen, så
man kan blive helt grønne af misundelse.
Det er et smukt „dokument" i EDRs historie, og
HB anmoder om, at man behandler spolerne med
største agtpågivenhed, når man låner dem.
Foredragsudvalget ekspederer dem ud til de af
delinger, der ønsker det. Man skal blot skrive til
mig om tid, men husk at opgive, om det er tråd
eller tape, man kan bruge.
*
I anledning af flere forespørgsler skal jeg repe
tere fremgangsmåden ved rekvisition af foredrag:
Afdelingen skriver til mig og opgiver et par datoer,
hvor man kan tænke sig at have en fremmed taler.
Den opgiver tillige et par emner, man ønsker be
handlet. Udvalget vil så prøve at få et arrangement
i stand, hvorefter det sender en „forholdsordre" til
taleren, som sender det til afdelingen med besked
om ankomsttid m. v.
Rejsen betales af EDR gennem udvalget, mens
talerens ophold ordnes af afdelingen. Af hensyn til
talerens arbejde bedes foredraget lagt på lørdage—
søndage. Ved sæsonens begyndelse har udvalget
ikke „noget på lager".
Men man kan jo ønske; der er vel trods alt endnu
en del, vi ikke ved.
73, OZ6EP.

Læserne skriver:
Til København-afdelingen! Med interesse har jeg
læst notitser om Kurt Carlsens besøg i E.D.R., og
jeg takker afd., fordi den sørgede for, at også med
lemmer uden for København kunne deltage i den
arrangerede sammenkomst. XYL og jeg selv rejste
med glade forventninger de over 100 km for at høre,
se og tale med Kurt Carlsen, som jeg siden 1946 har
haft mange hyggelige QSO’s med. Det var interessant
at høre, hvad K. C. havde at berette, og se de film,
han havde medbragt. Det var altsammen i orden.
Men nu kommer det, jeg synes skulle have været
anderledes: Når vi vest for Valby bakke har sam
menkomst i afd., plejer vi altid efter foredrag,
demonstrationer el. lign. at samles med XYL’s til
en hyggelig kop kaffe, og som regel får vi en rar
aften ud af det. Det troede min XYL og jeg selv
også, at sådan ville aftenen med Kurt forløbe. Dette
blev altså ikke tilfældet. Nu troede vi, at K. C. og
familie skulle tidligt hjem, da de tog afsked, men
da vi et øjeblik senere forlod Borgernes Hus, så vi,
at der holdt et par biler til æresgæsten med familie
og bestyrelsen.
XYL og jeg så på hinanden! De skulle altså et
andet sted hen for at fejre aftenen.
Havde det ikke været mere korrekt, hvis den
københ. afd. havde arrangeret det således, at alle
vi fremmødte, ca. 500, kunne have været sammen
med K. C. og hans familie — også efter foredraget og
filmene!
OZ7EH, QTH: vest for Valby bakke.

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
OZ 9AD, Nora 9583. — Kasserer OZ 8Y, Bella 7480.
Programmet:
Mandag den 25. oktober: OZ4FT fortæller om en
rejse i Amerika og viser en serie lysbilleder fra
turen, derefter fælles kaffebord. Tag XYL med.
Mandag den 8. november: Foredrag ved OZ4U.
Mandag den 22. november: Foredrag ved OZ2KQ.
Afdelingen afholder som tidligere et morsekursus
i vinterhalvåret 1954—55. Interesserede bedes hen
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vende sig til formanden, som giver alle oplysninger
desangående.
Afdelingen afholder også i år et specielt teknisk
kursus med henblik på den store sendertilladelse.
Hvis der, når disse linier læses, skulle være nogle,
som havde tænkt sig at deltage og endnu ikke har
tilmeldt sig. kan dette lige nås ved omgående at
henvende sig til formanden.
Den store rævejagt med A. S. K.
blev altså rykket en uge frem til lordag den 16.
oktober. Indtegningsfristen sluttede den 10. Da dette
blad er gået i trykken før denne dato, kan der ikke
siges noget om, hvor mange der har tilmeldt sig,
men lad os håbe, at der er fuldt overtegnet. Alt
tyder på, at det skal blive en storstilet jagt, som
vil blive endnu mere spændende end den sidste
autojagt, som jo ellers var yderst vellykket.
I næste OZ bringes et udførligt referat fra jagten.
9AD.
Amager,
Formand: OZ7NS, Herkules Alle 2, Kastrup. Tlf.
50 26 67. Afdelingens mødeaftener er hver torsdag
kl. 19,30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17, Køben
havn S.
Torsdag den 9. september 1954 havde vi fjern
synsaften; der var mødt mange, men det blev en
skuffelse, da modtageren ikke var så god, som man
kunne ønske, så vi fik kun det halve af udsendelsen
at se, men vi forsøger igen torsdag den 4. november
1954, så kommer OZ7EU, og da håber vi på bedre
resultat.
Torsdag den 23. september 1954 havde vi en glim
rende
aften
med
foredrag
og
lysbilleder
med
OZ9SN om afvikling af kommerciel trafik; det var
godt tilrettelagt og blev forklaret i alle enkelt
heder. Der var konstruktioner af de ældste skibs
sendere og de mest moderne stationer, og OZ 9SN
høstede stort bifald for den storartede aften.
Månedsprogram:
Torsdag den 14. oktober 1954: Klubaften.
Torsdag den 21. oktober 1954: En tur sydpå. —
OZ3WP fortæller.
Torsdag den 28. oktober 1954: Klubaften.
Torsdag den 4. november 1954:
Fjernsynsaften
ved OZ7EU.
Torsdag den 11. november 1954: Kammeratskabs
aften med varme pølser og andre godter.
Vy 73 P. b. v. OZ7MV, sekretær.
Aalborg og omegn. Formand:
OZ3PS, Henry
Sørensen,
Ny
Kærvej
1,
Nørresundby.
Kasserer:
OZ 5MV, Max Voigt, Peder Skramsgade 5. Sekretær:
OZ 6BF, Bent Frandsen, Kastetvej 118.
Den ordinære halvårlige generalforsamling fandt
sted onsdag den 29. september 1954 i afdelings
lokalet på „Ungdomsgården“, Kornblomstvej.
Formanden bød alle velkommen og aflagde beret
ning for det forløbne halvår. Han udtalte sin skuf
felse over, at der ikke var mødt flere jægere op til
sommerens
rævejagter
trods
det.
at
afdelingen
havde fået en ny rævesender; han udtrykte sin tak
til OZ5XY, fordi han havde været villig til at bygge
denne — selvfølgelig uden beregning. Formanden
håbede, at der nu ville komme gang i loddekolben,
så der kunne blive bygget flere rævemodtagere, og
at disse ville blive brugt flittigt. Da der ikke har
været tilslutning nok, bliver der ikke i vinter ar
rangeret teori- eller morsekursus: men det blev
foreslået, at man til næste år måtte finde en løs
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ning. f. eks. at forsøge og få A. O. F. til at optage
kursus i radioteori.
Kassereren forelagde regnskabet, som blev god
kendt. Han udtalte sin utilfredshed over. at så
mange medlemmer stod i restance med kontingen
tet. Det blev så foreslået og vedtaget, at der skulle
sendes besked til restanterne, som endnu ikke havde
betalt kontingent i 1954, om at indbetale de for
faldne kontingenter til kassereren eller få en aftale
med denne, og i modsat fald så man sig nødsaget
til at slette disse medlemmer.
Formand. OZ3PS, kasserer. OZ5MV og revisor,
OZ5XY, blev genvalgt. OZ 6BF blev valgt til sekre
tær, da OZ5MI ønskede at træde tilbage. OZ3HF
blev valgt til bestyrelsessuppleant og OZ2LL til
revisorsuppleant.
Generalforsamlingen blev sluttet med håb om, at
der ville møde flere op til såvel klubaftener som til
rævejagter og andre arrangementer. Giv YL penge
til biografen og kom så op i klubben og lad os
hygge os! Der er masser at tale om, og var det så
ikke en idé, om vi alle tog et nap med for at få
afdelingssenderen færdig!
På gensyn i klubben — hver onsdag aften kl. 20.
Vy 73: OZ6BF — sekretær.
Bornholm. Afdelingen afholder ordinær general
forsamling søndag den 24. oktober kl. 15,00 i klub
huset på Galløkken. Dagsorden ifl. lovene.
Vel mødt.
Vy 73: 4KA.
Aarhus. Formand: OZ4EV, tlf. 31.416. — Vi har
allerede nu holdt vort første medlemsmøde, og
morse- samt teknisk kursus er ligeledes startet. Ved
den halvårlige generalforsamling gik OZ4DR og
OZ9ER af og afløstes af OZ5US og OZ2LX. Vi byder
de nye bestyrelses-medlemmer hjerteligt velkomne,
og det glæder os derved dels at få initiativ udefra,
dels at få en „old timer“ til kontakt med de gamle
medlemmer. Undertegnede vil. så vidt det er muligt,
stadig medarbejde ved udgivelsen af afdelingsbladet
„X-QTC“. Generalforsamlingen forløb iøvrigt ual
mindeligt roligt trods den store tilslutning, og slut
tede til rekordtid kl. 21,15, hvilket bestyrelsen note
rer som udtryk for tilfredshed indenfor medlemmer
nes rækker. Vor week-end-tur til Pinds mølle vil
blive fortsat 30.—31. oktober, og vi kan have plads
til endnu flere i den lune hytte på landets mest
idylliske lejrplads. Tilmeldelse til bestyrelsen. Om
møder og arrangementer: se oktober-nummeret af
„X-QTC“. Kom når vi caller. Vy 73. OZ9BR.
Esbjerg. Rævejagten 4. september i samarbejde
med Varde Motorsport blev meget vellykket trods
vejrgudernes ikke alt for venlige indstilling til vor
gode sag. Løbet blev vundet af A. Lambertsen, Var
de. Nr. 2 blev OZ2UA, også Varde, og nr. 3 3EK.
Esbjerg.
Vinterens arbejde begyndte torsdag den 23. sep
tember med teknik for begyndere kl. 19.00. Under
visningen
blev
foretaget
af
navigationslærer
E.
Fischer. Fanø. Denne har lovet, at han. såvidt tid
gives, vil forsætte med at give timer vinteren igen
nem. Foredragene bliver holdt på en meget fornøje
lig og populær måde, og der bliver undervist i alt
lige fra det mest elementære og opefter til det
lidt sværere stof. Mange lidt ældre amatorer vil
sikkert tit kunne få noget med hjem ved at komme
til disse timer, alle er velkomne: man bedes blot
om at møde præcist for ikke at forstyrre under
visningen. Hver torsdag kl. 20 vil der blive holdt

foredrag over emner, som vil være opslået i lokalet
så lang tid forud som muligt.
Torsdag den 4. november vil der blive afholdt
auktion over brugt radiogrej.
Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Kap
tajn Andersensgade 7. Sekretær: Elsa Thomsen, Fa
briksvej 93. Kasserer: OZ4GS, Svend G. Sørensen,
GI. Jernbanegade 22. Afd. lokale: Belysningsvæse
nets kontor, Gasvej 21.
Så står en ny vintersæson for døren, og det bliver
forhåbentlig en fin fin E. D. R. sæson.
Vore klubaftener om torsdagen fortsætter som
sædvanligt, og vi vil ligesom sidste år forsøge at
gøre programmet så interessant og fornøjeligt som
muligt og håber at se mange, både gamle og nye
medlemmer.
Program: Torsdag den 21. oktober: Teknisk fore
drag v. OZ7RG. Torsdag den 28. oktober: Klubaften.
Torsdag den 4. november: Amatørfotografering v.
OZ4RU. Torsdag den 11. november: Klubaften.
Med hensyn til morse- og teknisk kursus kan det
endnu nas at melde sig. Undervisningsaftenerne er
endnu ikke endelig fastlagt, men herom nærmere i
det lokale månedsprogram. N:år intet andet er an
ført, begynder vi kl. 19.30.
Vi mødes fortsat i din og min afdeling, ligesom
udenbys kammerater altid er velkommen til vore
klubaftener.
vy 73 sekeretæren.
LoHand-Falster. Lørdag den 25. september havde
afdelingen sit møde nr. 2 med foredrag. Der var
mødt et pænt udsnit af hams fra alle øerne, og YL’s
var også repræsenteret. Under første punkt på dags
ordenen, vedtagelse af love, blev vi ret hurtigt enige
om at følge et foreliggende simpelt udkast, der sam
tidig er trykt som medlemskort.
Foreløbig opkræves intet kontingent, men hvert
medlem betaler et indskud på 2 kr. (juniores 1 kr.).
9XP vil lejlighedsvis „forfølge" hver enkelt!
Efter denne den tørre afdeling dukkede YL’s op,
og foredragsholderen 7GL fik ordet. I næsten 3
timer holdt han hele selskabet fangen af et spæn
dende foredrag, der dels omfattede en tur til Islands
bjergtoppe i 1932, den interessante film om mod
standsbevægelsens
radiokorrespondance
under
kri
gen, og 7GL sluttede kavalkaden med et par smukke
film fra SAS. På afdelingens vegne takkede 7JQ
for den gode underholdning. Det blev hen mod
midnat, før de forskellige hams fik „snakket af“
og vendt næsen hjemad. Næste møde efter nær
mere bekendtgørelse.
vy 73: —7JQ.
Sorø. Onsdag den 1. september startede afdelingen
efterårets og vinterens arbejde med en filmsaften,
hvor OZ7WH fremviste forskellige interessante og
underholdende film. 7WH begyndte med at fortælle
lidt om selve filmene og bad især tilhørerne lægge
mærke til lydgengivelsen, der var baseret på hans
egen
opfindelse,
idet
forstærkeranlæget
gengav
lyden stereofonisk, og det må virkelig indrømmes,
at kvaliteten lå betydeligt over den gengivelse, man
i almindelighed hører ved transportable anlæg.
Der var mødt 32 amatører såvel fra Sorø som fra
vore naboafdelinger, selv 2PU fra Holbæk og 5RJ
fra Ruds Vedby havde fundet hertil, og der her
skede hele aftenen den rette amatørstemning. Der
blev også lejlighed til at stifte bekendtskab med en
veritabel tryllekunstner, idet en sådan også havde
indfundet sig.
Ved det efterfølgende kaffebord drøftedes pla
nerne om vinterens arbejde, og det er nu meningen,
at der vil blive afholdt morsekursus samt teknisk

kursus for såvel nybegyndere som viderekomne,
idet vi nu råder over fuldt ud kvalificeret lærer
kraft.
Lørdag den 9. oktober kommer 9R og holder fore
drag om strømforsyning, men da dette arrangement
blev ordnet på et sent tidspunkt, nåede vi desværre
ikke at få meddelelse herom i september-OZ. Der
imod kan vi fortælle, at 2KP lørdag den 6. novem
ber kl. 20 på Hotel Sorø holder foredrag om 2 meter.
Alle amatørkammerater er hjertelig velkomne.
Vy 73. 5697. Ib Christiansen, find.
Struer afd. holdt den 29. september ordinær gene
ralforsamling i lokalet på B & O. Tilslutningen var
65 pct. af medlemmerne, og alt forløb i bedste or
den. Til dirigent valgtes OZ4UL, der gav ordet til
formanden for beretningen om årets arbejde inden
for afd. Heri omtaltes bl. a. den interesse, der er
for UKB, som har givet sig udslag i at afd. har
deltaget i fire 2 m tester fra Ryde Bavenhøj. De
opnåede resultater var tilfredsstillende, og alt tyder
på, at der fortsættes med udbygning af grejet til
næste sommers tester. Endvidere omtalte formanden
sin deltagelse i E. D. R.s generalforsamling i Køben
havn. Kassereren oplæste regnskabet og konstatere
de, at der er blevet brugt flere penge til 2 m grejet,
end der er indkommet i årets løb, og foreslog en
kontingentforhøjelse på 0,50 kr. pr. kvartal, hvor
efter kontingentet bliver 6 kr. pr. år. Dette forslag
vedtoges og begge beretninger godkendtes.
Herefter gik man over til valget, der blev gen
valg med undtagelse af suppleanten, her nyvalgtes
Kaj Nielsen i stedet for OZ7TS.
Bestyrelsen ser således ud: Formand OZ5KD, kas
serer OZ 8KW, sekretær OZ 6KR, revisor OZ5KG, og
foreningens adresse forbliver Tværgade 3, Struer.
Der var indkommet forslag om, at afdelingen
skulle holde „QST“. Dette vandt fuld tilslutning, og
„QST“ skal herefter cirkulere blandt medlemmerne.
Da der var god stemning for afholdelse af kursus
til klasse A-prøven, vedtoges at afholde et sådant,
første mødeaften bliver onsdag den 3. november og
herefter den 1. onsdag i hver måned.
Angående samarbejde med andre afdelinger blev
det pålagt bestyrelsen at sætte sig i forbindelse med
naboafdelingerne, for om muligt at få et nærmere
samarbejde i gang.
vy 73 OZ5KD.

NYE M E D L E M M E R
Følgende har i september måned anmodet
optagelse i EDR:
6216 - Verner Sørensen, Stationsvej 2, Gilleleje.
6217 - Egon Madsen, 1. stationsesk., Flyvestation
Værløse.
6218 - Arne Bolander, Sdr. Boulevard 64, 1. s. tv.,
København V.
6219 - Erik Nielsen, Thorsgade 82, 2. s. tv., Køben
havn N.
6220 - Leif Lorentzen, Frimestervej 11, Køben
havn NV.
6221 - Bent Petersen, Thorsgade 82, 1. s. th., Kø
benhavn N.
6222 - A. P. Sørensen, Lykkesholms Alle 5 B, 2. s.
th., København V.
6223 - A. Sigfusson, Ringkøbingvej 24, Aarhus.
6224 - I. F. Henrichsen, Veksøvej 8, Brønshøj.

om
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6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240

- Poul Osterhammel, Hulvej 36, Horsens.
- Dan Tørning, Vestagervej 27, Hellerup.
- Erik Christiansen, Skjalmhvidesvej 18, Sorø.
- Niels Lorentzen, Odensegade 2, Aarhus.
- Heinerich Ib Sandgreen Jensen, Adelgade 82,
3. s. tv., København K.
- L. Martin Legéne, Sandvedvej 7, Fuglebjerg.
- Frk. Elly Storgaard, Kronprinsensgade 11,
Odense.
- Henry Hansen, ,,Bakkely“, Fjellerup st.
- Arne Matthiasen, Bygmarksvej 19, Tarup,
Odense.
- Frank Mortensen, Vinkelvej 12, Frbg., Sorø.
- Willi Wohlgemuth, Sønderhavnsgade 12, 2. s.,
Sønderborg.
- Jens Thomas Lvnggaard-Pedersen, Koldingvej 38, 1. s.. Vejle.
- Tage Røy Andersen, Valløesgade 13, Vejle.
- Benny Jørgensen, Kaals Mølle, Assens.
- OZ8IT, Ib Thorenfeldt Nielsen, Kottesgade
25, Odense.
- Ove Hansen, Sjellerup pr. Guderup, Als.

Tidligere medlemmer:
1210 - Herman Møller, Himmerlandsgade 11, Aal
borg.
4067 - OZ2PF, C. M. P. From, Onsbjerg Alle 25,
Herlev.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren
er
fremsat
motiveret
indvending
mod
de pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som
medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
535 - Paul Andersen, Bosagervej 2, 1, s., Sønder
borg, ex Gentofte.
713 - OZ4FT, Perry Scheller, Løvgaardsvej 41,
Virum, lokal.
1472 - Jørgen Wedfall, Blichersvej 117, Helsingør,
lokal.
2184 - Torkild Svendsen, Ved Bellahøj 7, 6.
s.,
Brønshøj, lokal.
2203 - OZ 7JN, J. E. Nielsen, Fuglesangsalle 51, 1. s.,
Aai'hus, ex Struer.
3201 - OZ7SH, Sv. Bruun Hansen, Sydskråningen
34, Lyngby, lokal.
3488 - OZ1AC, A. Clausen, Finsensvej 110, Køben
havn F., ex Højby F.
3536 - OZ1AP, P. Abrahamsen, Vaabenstedsvej 16,
Herlev, ex Græsted.
3687 - OZ5CW, Steen Hansen, Brovejen 43, Middel
fart, lokal.
3840 - OZ7HW, H. Worsøe, Solskrænten 56, Koben
havn Valby, lokal.
4115 - OZ9LK, Laur. Knudsen, Kollegiet, Jagtvej
59, Odensen, lokal.
4197 - OX3KM, Kn. Madsen (ex-OZ4KM), Nipisat
Loranstation, Disko Øen, ex soldat.
4325 - OZ2CC. C. Randrup Christensen, Lyøgade 8.
2. s., Aalborg, lokal.
4438 - OZ3AF, A. Frederiksen, Seden Enggaard,
Seden, ex Otterup.
5127 - OZ7PF. Preben Aaen, Folehaven 36, st. th.,
København Valby, lokal.
5128 - Fr. Nielsen, Hovedvejen 174, 1. s., Glostrup,
lokal.
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5343 - OZ 8EV, E. Væver, Grønnegade 9, Kolding,
ex Grenaa.
5541 - OZ 8BW, serg. Lorentzen, 3. TGBTN, TFKMP,
LG kaserne, Aarhus, ex Korsør.
5567 - F. Jørgensen, Gasværksvej, Nordbv, Fanø.
lokal.
5746 - Karen Bøving, Lindebugten 64, 1. s., Køben
havn Valby, ex Allerød.
5754 - Bent Nicolaisen, KFUM. GI. Jernbanevej 25,
København Valby, ex Tinglev.
5831 - B. Knifstrøm, Klokkerhøjen 12, København
NV, lokal.
5835 - P. Bruun, Gigtsanatoriet, Skælskør, ex Kø
benhavn.
6054 - H. G. Jørgensen, Allegade 17, st. th., have
huset, København F., ex Nykøbing M.
6060 - P. Bo Larsen, Sk jernvej 10, 5. s., Aarhus,
lokal.
6074 - Ejnar Jensen, Søndergade, Hadsten, lokal.
6135 - OZ4DR, A. H. Christiansen, Sjællandsgade
31, 3. s., Aarhus, lokal.
6139 - H. D. B. Straarup, Wilkensvej 36, 3. s. tv.,
København F., lokal.
6179 - ex-OX3KS, Knud Sørensen, Valbygaard
Skov pr. Frederikslund st., ex Grld.
6182 - C. John Grandt, Præstevænget 52, Ballerup,
lokal.
6197 - Sv. Petersen, Blans skole pr. Avnbøl st., ex
Struer.
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Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ2KP,
K. Staack-Petersen, Risbjerggårdsalle 63. Valby, Hvid
ovre 667. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar
Pedersen, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. Traff.
Dept.: OZ2NU, Borge Petersen, Dybrogård, GI. Hasse
ris, Aalborg. Skalborg 155B. Section manager: Bånd
aktivitet, OZ7BG. Section manager: V. H. F.-arbejdet,
OZ9R. Section assist.: Int. samarbejde. OZ8T. Landsal'd.leder: OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers,
Randers 3400 (dag). OZ3XA, A. P. Hjorth-Jacobsen,
Karen Brahesvej 11 B, Odense, Odense 2377. OZ2GK.
G. B. Krogsøe, Rindby, Nordby, Fano, Fano 223. OZ3FM.
Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, Horsens 2096.
OZ2LF, B. Ervving, Peter Sabroesgade 10. Kobenhavn
SV. Eva 5228y. OZ5KD, K Dantoft, Tværgade 3. Struer,
Struer 600 (dag). OZ5KN, K. Norniann, Strandboule
varden 54, Nykobing F., Nykobing 620 (dag).
Kassereren:
O. Havn Eriksen, OZ3B'L, Fuglsangvej 18, telefon 2437 y.
Nykobing Falster.
QSL-Centralen:

Paul Heinemann, OZ4H. Vanlose Allé 100, Kbh., Vanlose.
Amatorannoncer:
Sendes senest 3 dage for manedens begyndelse direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18. Nykøbing F.
vedlagt betalingen, 10 ore pr. ord, i frimærker.
Øvrige annoncer til OZ:
OZ7HL. Henry Larsen, Maagevej 31, København

*

Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

