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Slag i luften

Hvor mange gange har vi ikke læst i et 
herværende radioblad, at myndighederne in
gen ret har til at indfinde sig hos ulicenserede 
amatører uden dommerkendelse. Man opfor
drer de brave pirater til at smække døren i 
for næsen af politiet, hvorefter dette må hen
vende sig til en dommer, der så naturligvis 
straks afsiger en kendelse om husundersø
gelse.

Det står ikke klart, hvad vedkommende 
blad vil opnå ved denne legen kispus med 
myndighederne. Der opnås kun nogle få 
timers udsættelse af undersøgelsen, og den 
vildledte pirats sag forværres ganske betyde
ligt.

Desværre er der mange ubefæstede sjæle, 
der forstår bladets artikler derhen, at myn
dighederne ingen ret har til at hindre ulicen
serede i at arbejde på eller udenfor båndene.

Piratuvæsenet florerer som ingensinde før, 
og mon ikke de pågældende artikler har sin 
store andel heri?

De licenserede amatører må på det skar- 
peste misbillige enhver form for anarki og 
tagen sig selv til rette.

Vi licenserede amatører betragter vor licens 
som et privilegium. Vi har måttet præstere et 
arbejde for at opnå den, og det står åbent for 
enhver at opnå sendetilladelse, dersom man 
vil gøre den fornødne indsats. Vi tager derfor 
skarp afstand fra opfordring til sabotering af 
de gældende bestemmelser. Resultatet af 
radiobladets agitation kan blive det, vi lige 
har set: Landsomfattende avisskriveri om

amatørernes „meningsløse sludren“ ind i na
boernes højttalere og leg med de alvorlige 
SOS-signaler.

Mon ikke den såkaldte „skarpe pen“ skader 
amatørernes sag på det alvorligste. Det bør 
ikke være et mål i sig selv at have den mod
satte mening af alle andre. Det kan se be
snærende ud, at man „modig og dristig" tør 
sige myndighederne sin mening, men i virke
ligheden er det kun en leg med ord, prentet 
på det tålmodige papir og uden rod i virkelig
heden.

Vi licenserede amatører har kæmpet for 
vore rettigheder, men vi kender også vore 
pligter. Enhver er velkommen i vore rækker, 
men det bør være på lige fod. Vi kan ikke 
tolerere, at vort gode omdømme forkætres ved 
ukyndig behandling af materiellet.

Vor forening har ydet en stor indsats for at 
vejlede de nye amatører. Vore medlemmer 
har hver især altid været rede til at give de 
nye en hjælpende hånd. Vi har gjort det, og 
vil gøre det i fremtiden for at højne vor stan
dard og for at skabe respekt om vore rettig
heder.

Hvor ofte skyder man os ikke i skoene, at 
vi ligger i støvet for myndighederne; det er 
ord, tomme ord. Amatørernes rettigheder 
hævdes først og fremmest ved at følge lovens 
klare bestemmelser. Når man gør det, skaber 
man respekt om vore krav. Kender man sin 
pligt, kan man også forlange sin ret. Ord 
alene er slag i luften. Der skal mere til. 
OZ6PA.
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Kompakt 100 W. 2 meter sender
Af Poul Linnet, OZ1PL.

Inden man påbegynder planlægningen og 
bygningen af en 2 meter sender, må man gøre 
sig klart, hvilke krav man vil stille til den. 
Disse krav kan opdeles i 4 punkter:

1. effekt, 2. modulation, 3. krystalstyring 
eller VFO., 4. mekanisk opbygning.

Ad. 1. Effekt.  Amatørsendere på 2 meter 
kan opdeles i 3 effektgrupper. For det første 
sendere på op til 5 w input. Disse sendere 
har normalt rør som 6J6, ECC81 eller 
2XP2000 i PA-trinet og er udmærket egnede 
til lokal QSO. Det vil imidlertid som regel 
selv med en god antenne være vanskeligt med 
den lave effekt at nå længere end 50—100 
km bort, hvis ens QTH ikke er usædvanlig 
god. Dette gælder under almindelige forhold. 
Når der er forhold til det, kan man til tider 
række meget længere. Den anden effektgrup
pe er sendere med et input på 10—25 W 
forsynet med 832, QQE3/12 el. lign. i PA- 
trinet. Med en sådan sender kan man få meget 
fine resultater, og typen kan anbefales som 
et passende kompromis mellem høj effekt og 
høj anskaffelsespris. Den tredie effektgruppe 
er sendere med 50—100 W input og 829, 
QQE6/40 el. lign. i PA-trinet. Denne sender, 
der jo kører med den højeste tilladte effekt 
for licens AB, B og C, er berettiget, hvor man 
ønsker at få relativt fjerne forbindelser selv 
under dårlige forhold, eller hvor ens QTH 
ikke er så god. Senderen, der skal beskrives 
her, hører til den sidste effektgruppe.

Ad 2. Modulation.  De betragtninger, der 
kan gøres over dette punkt, er ganske de 
samme som på de lavere frekvenser. Det skal 
dog omtales, at NBFM kun bruges lidt, og 
det har vist sig, at denne modulationsmetode

ved svage signaler trænger noget dårligere 
igennem end AM. Dette gælder dog kun ved 
flankemodtagning, der imidlertid bruges af 
alle 2-meter stationer. NBFM anvendes da 
også kun for at løse BCI-problemer, der iøv- 
rigt er meget sjældne på 2 meter.

Ad. 3. VFO eller krystalstyring.  Med hen
syn til om en 2 meter sender skal være kry
stalstyret eller ikke, er der sagt meget både 
for og imod. Det er uhyre tvivlsomt, om en 
xtalsender er dyrere end en VFO-sender, ja, 
i de fleste tilfælde vil en VFO-styret sender, 
der skal være stabil med de dertil hørende 
stabiliserede spændinger m. m., være den dy
reste. Desuden er en xtalsender lettere at 
bygge og få til at virke korrekt. Det ses heraf, 
at hvis man er tilfreds med een frekvens, og 
flere er sjældent nødvendige, skal man bygge 
xtalstyret, ellers ikke. Den her beskrevne 
sender er xtalstyret, men der er plads til 
senere at indbygge VFO.

Ad. 4. Mekanisk opbygning. Den mekaniske 
opbygning retter sig naturligvis hovedsageligt 
efter ens personlige smag og ønsker og efter 
den plads, der er, hvor senderen skal anbrin
ges. I dette tilfælde er senderen sammen med 
anodemodulatoren og strømforsyningsdelen 
opbygget så kompakt som muligt. Selve sen
deren er monteret på eet chassis, medens mo- 
dulator og ensretter er monteret på et andet, 
og disse to chassisser er anbragt over hinan
den i et kabinet med ydre mål 25X42X45 
cm. Dette kabinet, der ligesom chassiser og 
forplade er fremstillet i 1,5 mm jernplade, er 
forsynet med en hylde i midten, således at 
bunden af senderens chassis er afskærmet fra 
modulatoren og ensretteren nedenunder.

Oscillatoren er en almindelig overtoneop
stilling med tilbagekobling. Det viste sig nød
vendigt at anvende en velafskærmet, stejl 
pentode for at få styring nok til næste trin, 
uden at xtalstrømmen blev for kraftig. For 
at kontoliere denne er der i serie med xtallet 
indsat en lommelampepære (6 V, 0.04 A), og 
denne gløder under senderens drift svagt 
(10—20 mA xtalstrøm). Selve oscillatorkob
lingen er en modification af den, OZ7G be
skrev i OZ november 1953. Den har den for
del, at spolen intet udtag skal have. Hvis os
cillatoren har tendens til at svinge uden xtal- 
kontrol, kan kondensatoren på 330 pF evt.
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Senderens diagram.

gøres mindre. Xtallet er af fabrikat „Scantro- 
nic“ og svinger på 24 MHz. LI afstemmes med 
en jernkerne til denne frekvens, og signalet 
overføres gennem kondensatoren på 22 pF til 
næste trin. Dette er et doblertrin bestykket 
med UL41. Andre rør som EL41, 6V6 m. fl. 
vil sikkert med lige så stort udbytte kunne 
anvendes. Røret er forsynet med katodekom- 
plex for at hindre overbelastning, hvis sty
ringen skulle svigte. Anodespolen L2 er vik
let selvbærende, og afstemme med en Phi- 
lips-rørtrimmer til 48 MHz. HF-energien 
overføres inductivt til gitterkredsen L3 i det 
næste rør. Dette er en 832, der arbejder som 
Push-Pull tripler. L3 må for at sikre lige 
stor belastning på begge systemer i 832 op
bygges så symmetrisk som muligt. Afstanden 
mellem L2 og L3 justeres til størst gitter
strøm i 50 kOhm modstanden på midten af 
L3. I forsøgsmodellen viste gitterstrømmen sig 
at blive størst, når spolernes centerafstand var 
20 mm. Den var da ca. 1,5 mA. Anoderne på 
832 får 500 volt for at røret kan give styring 
nok til udgangsrøret. L4 er ved hjælp af ind
maden af en kronemuffe fastspændt direkte 
på anodebenene af 832. Spolen afstemmes 
med en næsten helt uddrejet rørtrimmer til 
144 MHz. L4 er delt i 2X2 vindinger, og i 
mellemrummet mellem disse er L5 anbragt, 
idet dog koblingen justeres, til der går maxi
mal gitterstrøm i QQE06/40. Denne kan må
les, når meteret tilsluttes shunten S1. Meteret 
skal i forbindelse med denne have fuldt ud
slag for 10 mA. For at virke korrekt skal der 
i udgangsrøret gå en gitterstrøm på 4 mA. I 
forsøgsmodellen kunne denne strøm opnås, 
når potentiometeret i katoden på 832 var på 
max. modstand. Anoderne på udgangsrøret 
får den modulerede anodespænding på 500 
volt fra ensretteren gennem en shunt S2. Me
teret skal, forbundet over denne, have fuldt

udslag for 250 mA. Anodekredsen er udfor
met som en Lecherkreds for at få den bedst 
mulige udnyttelse af udgangseffekten. For
bindelserne til anoderne er foretaget med 
indmaden fra en stikdåse. Skærmgitteret på 
udgangsrøret får sin spænding fra anode
spændingskilden gennem en modstand på 15 
kOhm.

Til skærmgitteret er der forbundet et 
clamprør. Det virker på den måde, at når der 
kommer styring på udgangsrøret, er der på 
midten af L5 en spænding på ca. 80 volt. 
Denne tilføres gennem en modstand på 0,1 
MOhm clamprørets gitter, og dette blokeres. 
Hvis styringen af en eller anden grund for
svinder fra udgangsrøret, ophører blokerin
gen af clamprøret, og det trækker strøm gen
nem udgangsrørets skærmgittermodstand. 
Herved falder skærmgitterspændingen såle
des, at anodestrømmen i udgangsrøret ikke 
bliver så kraftig, at det overbelastes. Svig
tende styring ville, hvis clamprøret ikke 
fandtes, let kunne ødelægge PA-røret, hvis 
der ikke øjeblikkelig blev afbrudt for anode
spændingen, og den ringe udgift til clamp
røret opvejer rigeligt risikoen for det dyre 
PA-rør.

Antennekoblingsspolen L7 er monteret 
drejelig fra forpladen i forhold til L6, og er

Senderen set fra oven.
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Modulator og ensretter. 5OO V

anbragt så symmetrisk som muligt i forhold 
til denne. Udgangsrøret er anbragt vandret på 
en vinkel over chassiset. Dette er det mest 
praktiske af hensyn til L4 og L5. Udgangs
trinet skal ikke stabiliseres, da der er ind
bygget neutrodynkondensatorer i røret. T 
skærmgitteret på røret er anbragt en ekstra 
skærmgittermodstand, der kan udskydes med 
en afbryder. Denne er praktisk under indstil
ling og under lokal-QSO’er for at skåne røret. 
Alle afkoblingsblokke er de såkaldte Hi-K 
blokke, hvor spændingen er under ca. 200 
volt. Ellers normale keramiske rørkondensa
torer.

Modulatoren er beregnet til udstyring fra 
en båndmikrofon, og da denne type mike jo 
er meget svag, må forstærkningen være stor. 
De to første rør i modulatoren er UAF42 kob
lede som pentoder. Mikrofonen tilsluttes gen
nem et Philips mikrofonstik, der udmærker 
sig ved at være godt afskærmet. Umiddelbart 
indenfor dette stik sidder et HF-filter bestå
ende af to drosler på 1 μH. De fås i størrelse 
som en 1 W modstand, og er fuldstændigt 
indesluttede i bakelit. Hvis man selv vil frem
stille dem, kan de laves ligesom L8. På hver 
side af droslerne findes to Hi-K blokke på
1,5 nF direkte til stel. Herefter følger en af
skærmet mike-trafo af fabrikat J. S. Denne

forhøjer impedansen fra 50 Ohm til 
60 kOhm. Signalet føres nu gennem 
en 0,1 MOhm modstand direkte ved 
soklen til gitteret på UAF42. Da sig
nalet på gitteret er meget svagt, kan 
man tillade sig at udelade katode
komplekset, og herved formindskes 
problemet med HF i modulatoren be
tydeligt. Overføringsblokken til po
tentiometeret, der sidder før andet 
UAF42, er kun 500 pF. Herved fås en 
basafskæring, der er nyttig ved den 

benyttede mikrofontype og modulationstrafo.
Katoden i andet LF rør er afkoblet for 

HF med en Hi-K 1,5 nF. Fra anoden overføres 
signalet gennem 10 nF til gitteret i EL38, der 
virker som driverrør for udgangsrørene. Rø
ret er forbundet som triode, og i anoden er 
indskudt en multimatchtrafo J. S. type MM1 
som drivertrafo. Klemmerne 11 og 17 er for
bundet til anoden, medens 12 og 18 går til -j- 
300 volt. Secundæren er forbundet med 2, og 
7 til gitteret på det ene 1625, 4 og 9 til gitte
ret på det andet 1625, medens 3 og 8 er for
bundet til - 25 volt fra en godt filtreret ens
retter. Direkte på 1625 rørenes gitterklemmer 
er indskudt drosler på 1 μH i ledningen til 
trafoen. Disse viste sig at være strengt nød
vendige, hvis forstærkeren skulle være stabil 
under udstyring. Af samme grund er der i 
anodeledningerne til 1625 direkte ved top
klemmerne indsat modstande på 30 Ohm,
1 W. Modulationstrafoen er af samme mærke 
som drivertrafoen, men type MM3. Anoderne 
på de to 1625 er forbundet til henholdsvis 
klemmerne 1 og 6 sammen og 5 og 10 sam
men, medens 3 og 8 forbindes til + 500 volt, 
og 13 og 18 er forbundet sammen til anode
kredsen i PA-trinet.

Forstærkeren kan med de viste spændinger 
afgive fulde, 100 W til en modstand, uden at
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Senderen set fra bunden.

den forvrænger så meget, at det har nogen 
som helst betydning for dette formål. For
forstærkningen er som sagt meget stor, og 
hvis der skal anvendes en xtalmike, vil det 
være formålstjenligt at koble det andet 
UAF42 som triode. Andre rør end de nævnte 
kan med lige så stort held anvendes. I stedet 
for UAF42 kan EF41, EF40 m. fl. anvendes. 
EL38 kan erstattes af 6L6, og 1625 af 807.

HF i modulatoren kan være et stort pro
blem i en følsom forstærker, og det viste sig 
nødvendigt foruden de i diagrammet viste af
koblinger at afkoble glødetraadene i de to 
første LF-rør med Hi-K 1.5 μF. Så var for 
stærkeren helt stabil og fri for HF selv med 
kraftigt opdrejet volumenkontrol. Anode
strømmen i de to 1625 er uden signal ca. 120 
mA, og stiger ved fuld udstyring til 250 mA.

Ensretteren er opbygget over een stor trafo, 
J. S. type 1000, nr. 4511. Den har to høj
spændingsviklinger på henholdsvis 2X300 
volt, 0,2 A. og 2X500 volt, 0,5 A. 300 volt
spændingen ensrettes af et AZ50 og filtreres 
af en Philipslyt på 2X50 μF, 450 volt, og en 
lille drossel på 200 Ohm, 250 mA. Når der er 
anvendt en lyt med så høj arbejdsspænding, 
skyldes det, at det ved senderens start er mu
ligt at tænde for ensretteren, uden at selve 
senderen eller modulatoren er tilsluttet. Her
ved   stiger  spændingen  til   300  *    sqr(2)   = 425
volt. De 500 volt ensrettes af 2 stk. AZ50 i 
parallel, idet eet rør ikke kan klare den store 
strøm på 0,5 A. Filterkondensatorerne er på 
16 μF, arb.sp. 500 volt, max.sp. 750 volt af 
typen MP (Bosch eller andet fabrikat fås hos 
Radio Parts). Disse kondensatorer er fanta
stisk holdbare og kan tåle den store tvær
strøm. Filterdroslen er af samme type som i 
300 volt ensretteren.

Da udgangstrinet i modulatoren arbejder i

Push-Pull, behøver dets anodespænding ikke 
at være særlig godt filtreret, og den kan uden 
at det høres tages direkte fra ladeblokken. 
Droslen skal således kun bære selve sende
rens strømforbrug (max. ca. 250 mA). Midt
punkterne på de to højspændingsviklinger er 
forbundet sammen og kan gennem en mod
stand på 50 Ohm, 5 W, stelforbindes med en 
omskifter. Denne starter i den modsatte stil
ling modtageren og sætter spænding på an
tennerelæet (Standard Electric Mini), således 
at denne omskifter er sende/modtage-omskif
ter på stationen. Den benyttede nettrafo hai 
iøvrigt følgende data beregnet for de her an
vendte rør: 2X500 volt, 0,5 A, 2X300 volt, 
0,2 A, 50 volt, 0,3 A, for glødestrøm til 2 
UL41 og spænding til gitterspændingsensret
teren, 12 V 1 A til 2 UAF42 og 2 1625, 6 volt
7,5 A til EF80, 832, QQE6/40 og EL38, 4 volt 
6 A til 2 AZ50, og 4 volt 3 A til eet AZ50. 
Den ene side af alle glødetråde er stelforbun
det, og den anden ende af alle i selve sende
ren afkoblet med Hi-K 10 nF.

Da nettrafoen er meget tung, er den ikke 
monteret på chassiset, men i bunden af selve 
kassen i en udskæring i chassiset, som man 
kan se på det ene foto. På billedet af hele 
senderen set bagfra ses forneden chassiset 
for ensretter og modulator. Til venstre ses de 
to 1625, bag disse skimtes EL38 og driver- 
trafoen. I midten ses modulationstrafoen og 
til højre nettrafoen. Bag denne er filterkon
densatorer og ensretterrør skjult. I øverste 
etage ses selve senderen. Røret med skærmen 
om er EF80. Til højre ses de to UL41, og 832 
skimtes bag vinklen. Til venstre ses lecher- 
kredsen med de stand-off isolatorer, den er 
monteret på. I bagkanten af chassiset ses kro- 
nemufferne til strømtilførslen og fatningerne 
til xtallet. Den tomme omskifter og den tom
me rørfatning, der ses på et andet af bille
derne, er beregnet til senere indbygning af 
en VFO. 
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Kommunikationsmodtageren
Dimens ioner ing  af  den  moderne  amatørmodtager .  

Af  B.  Johansen , OZ7AQ.

Vi fortsætter her OZ7AQ’s interessante ar
tikelserie om den moderne amatørmodtager. 
Vi har fået mange udtalelser om, at artiklen 
i sidste OZ har interesseret, så selvom der 
i disse artikler nødvendigvis må komme for
skellige formler m. m. frem, håber vi alli
gevel, at interessen vil holde. I næste OZ vil 
7AQ omtale de forskellige former for selek
tivitet. T. R.

I første del af artiklen har desværre ind
sneget sig nogle meningsforstyrrende trykfejl. 
Side 210, anden spalte, linie 9 skal stå 104μV = 
10mV. Formlen omtrent midt på siden skal 
være

kredsens 5 kOhm, så der er alligevel fordel 
ved at vælge et bedre rør som f. eks. EF50.

For nogle år siden var modtagere med sig
naltilbagekobling i antennekredsen på mode, 
og ideen er da også ganske besnærende ved 
første øjekast, idet følsomheden på denne 
måde kan forøges kraftigt, og navnlig forbed
res spejlselektiviteten, hvilket sikkert er det 
vægtigste argument for indførelsen af tilba
gekobling i forkredsen. Spørgsmålet om, hvor
vidt signalstøjforholdet også forbedres, for
værres eller forbliver konstant, er dog aldrig 
blevet belyst. Fig. 5 viser HF-delen af en

modtager med signaltilbagekobling. Fig. 6a 
viser antenneafstemningskredsen, for simpel- 
heds skyld tænkes antennen fjernet.

Til sidst skal siges, at senderen fuldt ud 
har opfyldt de krav og forhåbninger, jeg har 
stillet til den, og den kan ved fuld belastning 
afgive 70 watt HF til antennen ved et anode
input på 95—100 watt. Virkningsgraden er 
altså godt 70 %, hvilket er så meget, som 
man kan vente på disse frekvenser. Ved pas
sende ændring af PA-kredsen kan senderen 
sikkert bruges til også at kunne køre på 70 
cm, men dette er endnu ikke prøvet.

Vel mødt på 2 meter.

Spoledata:
L1: 14 vindinger 0.3 mm CuL. Længde 10 mm. Vik

let på 7 mm glat form med jernkerne.
L2: 10 vindinger 1 mm Cu. Længde 30 mm. Indre 

diameter 12 mm.

L3: 11 vindinger 1 mm Cu. Længde 30 mm. Indre 
diameter 12 mm. Udtag på midten.

L4: 4 vindinger 1 mm CuL. Længde 21 mm. Indre 
diameter 15 mm. Spacing mellem de 2 midter
ste vindinger 10 mm. Udtag på midten.

L5: 2 vindinger 1,5 mm CuL. Længde 5 mm. Indre 
diameter 18 mm. Udtag på midten. Tillednin
gernes længde til rørfatningen 45 mm.

L6: Lecherkreds af 8 mm rundmessing. Længde 190 
mm. Afstand mellem stængerne 28 mm fra midte 
til midte. Afstemningskapaciteten er to messing
skiver på 30 mm diameter anbragt på to skruer 
tæt ved den varme ende af kredsen. Afstand 
mellem skiverne for resonans med det anvendte 
rør indsat ca. 2.5 mm. Tilledninger til røret ca. 
25 mm.

L7: Hårnålformet spole 1.5 mm CuL. Længde 90 
mm. Afstand mellem benene 30 mm. Anbragt 
drejeligt udfor midten af L6. Ledningen fra L6 
til antennestikdåsen på forpladen er 300 Ohm 
twin-lead.

L8: 35 vindinger 0,3 CuL på 1 MOhm 1 W modstand.
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På side 211, første spalte forneden, fore
kommer en regnefejl(!) idet 20 . 54,8 = 1096 
og ikke 109,6. Dette betyder, at med de an- 
tagne værdier er EF9 et brugeligt HF-rør, da 
rørsuset fra dette er kraftigere end blandings
suset. Ræ er ganske vist for EF9 lig 3 kOhm, 
hvilket ikke er forsvindende i forhold til



ved

231



Transistorer og en transistorforstærker
Af  Poul  Kr .  Olesen , OZ7OX.

For nogen tid siden bragte vi i OZ en arti
kel om transistorer. Denne artikel, som vi har 
modtaget fra OZ7OX, tangerer på en del 
punkter den tidligere, men da der er stor 
sandsynlighed for, at transistorer i nær frem
tid vil finde deres plads ved siden af og 
som supplement til elektronrørene, finder vi 
det af væsentlig betydning, at amatørerne 
over en bred front får samme umiddelbare 
føling med transistorernes fysiske virkemåde, 
som de har det med elektronrørene. Af denne 
grund har OZ7OX helt fra „bunden“ beskre
vet transistorernes fysiske funktion og for
stærkningens opståen. T. R.

Det er alle amatører bekendt, hvorledes 
elektronrørets virkning beror på, at man ved 
hjælp af variationer af styregitterets spæn
ding i forhold til katoden kan styre den elek
tronstrøm, som flyder fra katode til anode. 
Herved kan der opnås en forstærkning, så
ledes at den effekt, der forbruges i gitter- 
kredsen (f. eks. som tab i en indgangstrans
formator eller i en gitterafleder), i alminde
lighed er langt mindre end den effekt, som 
kan aftages fra anodekredsløbet.

I den senere tid har man kunnet læse om 
fremkomsten af transistorerne. Også en tran
sistor kan yde en forstærkning, men dens 
fysiske virkemåde er anderledes end elek
tronrørets. — De første transistorer fremkom 
i 1948 og var såkaldte punktkontakttransisto
rer. I 1951 fulgtes de af „junction“- eller 
fladekontakt-transistorerne. Begge typer har 
været omtalt i „OZ“ januar 1954, s. 5, hvor 
også deres fysiske virkemåde blev berørt. —

I øjeblikket ser det ud, som om fladekontakt- 
transistoren bliver den af de to typer, som får 
den største fremtid, og vi vil derfor se lidt 
nærmere på dens funktion.

Metallerne er kendt for at være gode ledere 
af den elektriske strøm. Ethvert metals egen
skaber som leder beror på, at der i det gitter
system af atomer, som metallet er opbygget 
af, findes frie elektroner eller i hvert fald 
elektroner, som kun er løst bundet i atom
gitrene. Disse elektroner kan inde i metallet 
så at sige puffes af sted, hvis de udsættes for 
et elektrisk felt, og herved bliver de bærere 
af den elektriske strøm gennem metallet.

Germanium er en såkaldt halvleder. I et 
rent germaniumkrystal er ethvert atom bun
det til ethvert af sine naboatomer ved hjælp 
af fire elektroner. Denne binding er temmelig 
stærk, men dog langtfra så kraftig som bin
dingerne i tilsvarende atomgitre i egentligt 
isolerede stoffer. Netop herved bliver germa
nium en mellemting mellem en leder og en 
isolator.

For et stof som for f. eks. fosfor gælder det, 
at atomerne som regel binder sig til andre 
atomer ved hjælp af fem elektroner, og for 
f. eks. aluminium gælder, at bindingen til 
naboatomer oftest sker ved hjælp af tre elek
troner. Betragter man nu et germaniumkry
stal, der indeholder urenheder af fosfor, for
stås det, at der kun bruges fire af fosforato
mets fem disponible elektroner til bindingen 
til nabo-germaniumatomerne. Den femte, 
„overflødige“ elektron kan meget let løsrive

eksempel, hvor båndbredden reduceres fra 
10 kHz til 100 Hz, hvilket nok er nær grænsen 
for det anvendelige ved en CW-modtager. 
Forbedringen i signalstøjforhold bliver her

= 10 gange (20 dB), hvilket betyder,100
at et ca. 3 S-grader svagere signal nu kan 
læses!

Resul ta t .
Signaltilbagekobling i forkredsen i super

modtagere uden HF-rør forbedrer spejlselek
tiviteten og forstærkningen, medens faren for 
krydsmodulation stiger og signalstpjforholdet 
bliver dårligere.

På 80 m-båndet er den atmosfæriske støj 
og (i byerne) den teknisk frembragte støj

så kraftig, at en støjsvag modtagers lave 
egensus slet ikke kan udnyttes, følgelig gør 
det ikke nogen skade, at forøge modtagerens 
støjniveau noget, når man kan opnå fordelene 
ved signaltilbagekoblingen. På de mere høj
frekvente amatørbånd må signaltilbagekob
lingen forkastes til fordel for et „rigtigt" HF- 
trin.

Detektormodtageren uden HF-trin vil lige
ledes på de højere frekvenser på ingen måde 
kunne tåle sammenligning med en velbygget 
super, heller ikke, når det gælder om at mod
tage meget svage signaler.

Nedsættelse af modtagerens båndbredde 
medfører formindskelse af såvel egenstøjen 
som atmosfærisk støj i forholdet til signalet.
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sig fra sin plads. Det stof, vi har fået, kaldes 
n — germanium, (n = negativ).

Tænkes på lignende vis et germaniumkry
stal forurenet med aluminium, vil et alumini
umatoms tre disponible elektroner ikke være 
tilstrækkelige til at opfylde germaniumnabo
ernes krav om fire, og det dannede p-germa- 
nium (p = positiv) vil have stor tilbøjelighed 
til at optage frie elektroner udefra for at op
fylde hullerne.

En p-n-p fladekontakt-transistor består af 
tre krystallag, et p-lag, et n-lag og et p-lag 
som vist på fig. 1,

Emitter Col lec tor

Fig. 1 .

hvor også de tre lags betegnelser, emitter, 
basis og collector, er anført. Påtrykker man 
nu emitteren en positiv spænding i forhold til 
basis (f. eks. 0,1 volt), vil basis’ n-lag meget 
let afgive elektroner til emitterens p-lag. Da 
collectoren består af et p-lag og derfor i sin 
egen atomstruktur har underskud af elektro
ner, vil dens „naturlige" tilbøjelighed til at 
afgive elektroner til basis kun være ringe, 
men da basis har „mistet“ de elektroner, den 
har afgivet til emitteren, kan collectoren trods 
alt, når den gives en ret høj negativ forspæn
ding (f. eks. 1 volt) i forhold til basis afgive 
elektroner til basis som erstatning for dem, 
som den har mistet, og collectoren kommer 
herved ikke i varig underskud af elektroner, 
da den jo kan optage nye fra sit batteri. Un
der denne proces er strømmen i basis’ udven
dige ledning differencen mellem emitterstrøm 
og collectorstrøm, og disse to er omtrent lige 
store, hvorfor den udvendige basisstrøm er 
meget lille. — Det antal elektroner, som col
lectoren afgiver til basis, er altså i det væ
sentlige bestemt af det antal elektroner, som 
basis afgiver til emitteren, og det ses derfor, 
at man kan styre collectorstrømmen ved 
hjælp af emitterstrømmen. Skønt strømmene 
er omtrent lige store, så vi ovenfor, at spæn
dingen emitter-basis er langt mindre end 
spændingen collector-basis. Den effekt (strøm 
gange spænding), som forbruges i emitter- 
kredsen til styring af collectorstrømmen, er 
altså mindre end den styrede collectoreffekt, 
og hvis man varierer emitterstrømmen, vil

den hertil nødvendige effekt være mindre end 
den effektvariation, som opstår i collector- 
kredsen, og vi har følgeligt opnået en effekt
forstærkning.

Ovenfor har vi betragtet strømmen som en 
elektronstrøm med retning fra basis til emit
ter og fra collector til basis. Man ser oftere 
anvendt et andet sprogbrug, hvor man taler 
om positive „huller“, som bevæger sig den 
modsatte vej.

Endelig skal nævnes, at der også eksisterer 
n-p-n transistorer, se fig. 2.

Emitter Col lec tor

Fig. 2.

Virkemåden er analog til p-n-p transisto
rens, men forspændinger og strømretninger 
er modsatte.

Som det forstås af det ovenstående, vil 
emitter-basiskredsen være indgangs- og col- 
lector-basiskredsen udgangskreds i transi
storkoblinger, og i praksis arbejder man med 
de tre principdiagrammer vist på fig. 3.

Fig. 3.
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De elektronrorskoblinger, som opstillin
gerne minder mest om, er vist ved siden af; 
alle jævnspændinger er udeladt. — Imidlertid 
er ingen af transistorkoblingerne fuldt ud 
ækvivalente med den „tilsvarende" elektron
rørskobling. F. eks. gælder det for alle transi
storkoblinger, at indgangs- og udgangsimpe
danser er indbyrdes afhængige.

Betragter man fig. 3, ser man, at jordet- 
emitter koblingen er den, som svarer nær
mest til den almindeligste kobling for elek
tronrørsforstærkere, og foretager man en ma
tematisk analyse af jordet-emitter koblingen 
i flertrinsforstærkere, viser det sig, at den på 
flere måder har ret væsentlige fordele frem 
for de to andre. I det følgende betragtes kun 
denne kobling.

Foran er det forklaret, at en pnp-transistors 
emitter skal være positiv i forhold til basis og 
dens collector negativ, når transistoren skal 
arbejde som forstærker. Hvis disse forspæn
dinger skal opnås fra en enkelt spændings
kilde, kan det ske som vist på fig. 4.

Fig. 4.

For et givet værdisæt af E og R4  kan mod
standene Ri, R2 og R3 beregnes efter form
lerne

hvor
Vc = den af fabrikanten angivne collec- 

torspænding.
μ = strømforstærkningen. Kan som regel 

ansættes til ca. 0.95.
E — batterispændingen.
Ic = den tilladte collectorstrøm.
I co = collectorstrømmen, når emitter- 

strømmen er nul. Kan sættes til ca. 
een % af Ic.

R 4  — jævnstrømsværdien af den valgte 
belastningsmodstand, i tilfælde af 
transformatorkobling altså primær
viklingens jævnstrømsmodstand.

S = en „stabilitetsfaktor“, som i almin- 
lighed kan vælges til ca. 3 .

At der er indført en stabilitetsfaktor i form
lerne skyldes i det væsentlige transistorernes 
temperaturafhængighed. Ændres arbejdstem- 
peraturen, antager også Ico en anden værdi, 
og transistorens arbejdsbetingelser bliver an
derledes. Matematisk er S defineret som dif-

d leferentialkvotienten ——— og er altid større(1 Ico
end een, men bør iøvrigt vælges lille.

Formlerne for Ri, R2 og R3 forudsætter 
som nævnt, at man har valgt E og R-i, og det 
kan godt være lidt vanskeligt, eftersom de 
datablade og oplysninger, man endnu kan få 
om flertallet af tilgængelige transistorer er 
ret sparsomme både i antal og indhold. Vær
dier af R4 , der er brugelige at gå ud fra, lig
ger mellem ca. 1 0 0  ohm og nogle kiloohm, og 
E vil jo som regel være nogenlunde givet ud 
fra den spænding, man har til rådighed. — 
Det skal igen fremhæves, at Ri er jævn
strømsværdien af transistorens belastning. 
Størrelsesordenen af vekselstrømsimpedansen 
bør være fra nogle hundrede ohm til nogle få 
kiloohm varierende med arbejdsbetingelserne 
iøvrigt. Hvis talen var om et elektronrør, ville 
man finde den rigtige impedans ved at ind
lægge en „arbejdslinie“ i den kurveskare, som 
angiver rørets anodestrøm som funktion af 
anodespændingen for fastholdte værdier af 
gitter spændingen (se håndbogen s. 70), og på 
lignende måde bør man for transistoropstil
linger betragte den kurveskare, der angiver 
collectorstrømmen som funktion af collector- 
spændingen for fastholdte værdier af basis- 
(eller emitter-) strømmen.

Er man imidlertid i besiddelse af en transi
stor, men ikke af kurveblade, kan man dog 
komme frem til en brugelig opstilling, hvis 
blot man kender den tilladelige collector
strøm Ic og collectorspændingen Vc. Skal op
stillingens virkningsgrad være rimelig, bør 
batterispændingen E være af nogenlunde 
samme størrelsesorden som Vc og højst nogle 
få gange Vc, hvilket vil sige det samme, som 
at R4 ikke må være for stor. Man vælger da 
simpelthen et skønnet værdisæt af E og R4  og 
af Ic og Vc og indsætter i formlerne for Ri. 
R2 og R,{. (Det følger af sig selv, at R4 skal 
vælges således, at parantesen ( E - V c - R 4  Ic) 
er større end nul). Giver formlerne rimelige 
værdier for Ri, R2 og R:j, kan de beregnede 
værdier bruges i en eksperimentopstilling, ud 
fra hvilken man hurtigt ved forsøg kan fin
pudse sin forstærker.
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I fig. 5 er vist en tre trins jordet-emitter 
opstilling, der i praksis har været anvendt 
som mikrofon-for-forstærker mellem en uføl
som mikrofon, impedans 200 ohm, og en elek
tronrørsforstærker med indgangsimpedans 
600 ohm. Der er mere lagt vægt på at an
vende gængse, små komponenter end på at 
opnå nogen høj virkningsgrad, og der er der
for anvendt modstandskobling, der ikke giver 
impedanstilpasning mellem de enkelte trin og 
derfor ikke kan yde så høj forstærkning som 
transformatorkobling. Med de viste kompo
nentværdier var den afgivne udgangsspæn
ding til 600 ohm belastningen 45 mV ved en 
afgiven mikrofonspænding på 0,1 mV, hvilket 
svarer til en spændinpsforstærkning på 450 
gange. (Det er i virkeligheden mere korrekt 
at betragte effektforstærkningen).

Som nævnt er alle tre trin koblet med jor
det emitter, idet emittermodstandene R3, R- 
og R11 er afkoblet til batteri gennem konden
satorerne Co, C-  og Cg. Modstandene Ri og 
Ro, Rs og Ro samt R9 og R10 svarer til 
Ro og R3 på fig. 4. — Som overføringsblokke 
(Co, C1, C2 og C3) er overalt anvendt elektro
lytter, da det er nødvendigt, at kapaciteterne 
er meget store, hvis ikke de dybe toner skal 
svækkes urimeligt meget. Ri3 - C* - C5 er en 
modkoblingskæde. Uden modkoblingen vil 
spændingsforstærkningen ligge på ca. 8500 
gange. C5 giver en ekstra modkobling af de 
høje toner, hvorved øvre grænsefrekvens bli
ver ca. 3000 Hz. C8 er valgt mindre end de 
øvrige elektrolytter, hvilket giver ekstra 
modkobling af de dybe toner, så nedre græn
sefrekvens er ca. 300 Hz. Den aftagelige, for
vrængningsfri effekt er ca. 0,1 mW og altså 
rigeligt for en forforstærker, men vil man

tolerere nogen hørlig forvrængning, kan man 
tillade sig at aftage en del mere (tale tættere 
til mikrofonen). Batterispændingen, 12 volt, 
er ret høj og virkningsgraden lav, idet en væ
sentlig del af effekten tabes i modstandene, 
hvilket til gengæld betinger en god stabilitet.

Endnu er kun ret få fabrikata og typer af 
transistorer tilgængelige her i landet for al
mindeligt køb, og priserne er temmeligt høje, 
ca. tre gange prisen for et rør, men det kan 
med ret stor sikkerhed forventes, at udvalget 
hurtigt vil stige, og efterhånden som en mas
seproduktion bliver tilrettelagt, tør man for
modentlig også regne med et betydeligt pris
fald. Samtidig vil der sikkert dukke en række 
nye miniaturekomponenter op. Eksempelvis 
kan nævnes, at der i Amerika fremstilles og 
sælges elektrolytter på 10 μF, driftsspænding
6 volt, som ikke fylder mere end 1/4 watts 
modstand.

Litteratur: R. F. Shea: Principles af transistor cir- 
cuits, New York og London 1953.

Den nye
Q T H - L I S T E

kan købes hos kassereren

O. Havn Eriksen
Fuglsangsvej 18, 

Nykøbing F.

Pris kr. 2,50 + porto.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
                              beretter

Traffic-manager: OZ2NU 
Hertil  sendes senest den 28. i  md. alt  stof  vedrorende tester.  

Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG 
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

Årets landskamp mellem SM og OZ blev stærkt 
præget af de herskende konditioner, såvel som af 
den stadigt begrænsede deltagelse. Imidlertid viser 
det sig også at være vanskeligt fra deltagernes side 
at bedømme, hvorledes vilkårene er, og således 
havde SMerne stor tilbøjelighed til at karakterisere, 
at den danske deltagelse var så lille i forhold til den 
svenske, at det ikke kunne blive andet end stor, 
dansk sejr. Ligeledes beklagede skåningerne sig 
over, at SM5'erne havde så let ved at etablere for
bindelser med OZ, medens de selv ikke kunne få en 
eneste kontakt, og det modsatte beklagede SM5’erne 
sig over. Og så var sandheden den, at der deltog 
praktisk talt lige mange OZ- og SM-stationer, lige
som tallet på deltagende henholdsvis lån og amter 
også var meget nær det samme.

Nå, resultatet blev dog en sejr til OZ på 3398 
points mod SM’ernes 3069. For en del SM-stationer 
er det sikkert tilfældet, at der blev opnået kontakt 
med et og andet nyt amt, ligesom der også nok er 
samlet nogle QSO-points, der er anvendelige for op
nåelsen af OZCCA. Det skal da her siges, at logs fra 
denne, såvel som fra andre af EDR arrangerede 
tester, gør det ud for QSL-kort, for så vidt, at de 
forbindelser, der henvises til, er blevet godkendte 
som tællende i den pågældende test.

Testens resultat:
points points

1. OZ7BG/A 690 18. SM1BSA/I . .. 120
2. OZ1W/M 516 19. OZ7AK/AE . . 108
3. SM7TQ/L 510 20. OZ7BW/X . .. 108
4. OZ2AX/H 390 21. OZ8EL/K 96
5. SM6BFB/P .... 333 22. SM1BVQ/I . .. 95
6. SM6ID/0 333 23. SM6AMN/0 .. 95
7. SM3AKM/Z .... 330 24. OZ5UF/Y . .. 90
8. OZ7YZ/A 306 25. OZ4AS/A . .. 80
9. OZ7LX/A 288 26. SM3AIG/X . .. 40

10. SM6JY/P 279 27. OZ6HS/P 40
11. SM7ZN/F 272 28. SM6EQ/N . .. 36
12. OZ2NU/U 240 29. OZ4MB/U . .. 28
13. SM6BDS/0 .... 234 30. SM5UU/B . 8
14. SM5AHK/A .... 224 31. OZ4AH/I 8
15. OZ2KA/Y 224 32. SM4YL/S 6
16. OZ7AX/M 184 33. OZ1GW/A . .. 2
17. SM7AKG/F 154

Af svenske lån deltog: A, B, C, F, I, L, N, O, P, 
S, X, Y, Z = 13.

Af danske amter deltog: A, H, I, K, M, P, U, X, 
Y, AE = 10.

Ialt var der 20 loggede SM-stationer med ialt 
17 logs.

Samt 19 loggede OZ-stationer, ligeledes med 17 
logs. OZ2NU.
VHF-udgave af OZ-CCA.

På det sidste hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes 
i København den 17. oktober, vedtoges det efter 
henstilling fra Traffic Department at lade fremstille 
et VHF-diplom.

For nævnte diplom er det nu besluttet, at det 
fremtræder som en værdi af OZ-CCA efter følgende 
regler:

I reglerne for OZ-CCA indføjes under § 2 nyt 
afsnit 2 d, som har følgende ordlyd:

Der udstedes et særligt VHF-diplom, der til
deles enhver dansk eller udenlandsk amatør, der 
har haft to-vejs forbindelse på 144 MHz med sta
tioner bosiddende i samtlige under OZ værende 
23 amter. (Færøerne og Grønland ikke medregnet 
her).

Cross-band kontakter tæller ikke, derimod er 
forbindelser mellem fone- og cw-stationer tilladte 
til dette diplom (i modsætning til reglerne for det 
almindelige OZ-CCA). Reglerne har tilbagevir
kende kraft til den dato, hvor 144 MHz-båndet 
blev tilgængeligt for OZ-amatører.

Ansøgningen skal være bilagt QSL-kort eller 
henvisning til contest-log indsendt i forbindelse 
med deltagelse i VHF-tester arrangerede af 2 
meter-klubben eller Tr. Dept. Dette diplom er 
afgiftsfrit.

f. Traffic Department OZ2NU.

N. R. A. U.-testen.
På given foranledning meddeler Tr. Dept., at der 

ikke hertil er indgået nogen rapport eller anden 
form for meddelelse om resultatet af dette års 
NRAU-test. Det er for os lige ubegribeligt, at der 
skal gå et halvt år uden livstegn fra arrangørerne. 
S. R. A. L. skylder de nordiske amatorer en forkla
ring på denne unødvendige lange ventetid.
Månedens diplom-oversigt.

Nr. 32. OZ9WS søger WAC
„ 33. OZ9WS søger WBE
„ 74. OZ6BA har modtaget DPF

76. OZ2PA søger C AA 
„ 78. OZ7ML søger WAE III
„ 79. OZ2PA søger WBE
„ 80. OZ2PA søger BERTA
„ 81. OZ2PA søger WAE II
„ 82. OZ7BG søger C AA
„ 83. OZ7CP søger WASM I
„ 85. OZ2NU søger Aargau C. o. F.
„ 86. OZ2PA søger Helvetia 22.
„ 87. OZ9DX søger WASM I
„ 88. OZ9DX søger DXCC
„ 89. OZ9DX søger DUF I-II og III

Traffic Department lykønsker med det opnåede 
og ønsker held og lykke med det ansøgte. OZ2NU.

Rettelse til Gf.-referatet.
Der er desværre indløbet en fejl i ref. fra GF 

Der står s. 214 sp. 1 fn., 4EV citeret: „at C-licens et 
år automatisk gav AB-licens“. Det skal være: „B-

licens et år o. s. v.‘
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Nyt om diplomer
Gennemser man Meddelelserne fra „TRAFFIC- 

DEPARTMENT“ i „OZ“ for det sidste Par Aar, im- 
poneres man over det Væld af Diplomer og Certifi
kater, det er den alvorligt arbejdende Amatør mu
ligt at erhverve. Det siger sig selv at man, efter et 
Par Aar som Amatør, anstændigvis maa have en 
10—15 Stykker til at pryde sin Væg.

For os, der —rødmende — maa tilstaa endnu at 
mangle en halv snes i at naa det ovenfor nævnte 
Minimum, synes det endelig at lysne: En Kreds af 
offervillige Amatører har, efter indgaaende Studier, 
fundet ud af, at der (hold Dem nu fast, kære Læser) 
endnu er Mulighed for Oprettelse af to nye Certifi
kater. — Men lad det være sagt straks — de er ikke 
nemme at erhverve. Til Opnaaelse af det ene vil der 
kræves et betydeligt Fond af Karakterstyrke, me
dens det andet kun vil kunne erhverves ved maal- 
bevidst Arbejde. Vi skal ikke spænde Nysgerrig
heden yderligere, men ufortøvet meddele de nær
mere Betingelser:

QMC-Diplomet. Dette meget smukke Diplom ud
stedes til aktive Kortbølgeamatører, der kan doku
mentere ikke at have afsendt eller skrevet QSL- 
Kort i eet Aar. Ansøgninger stiles til „The QSL 
Marauders Club“, Postbox 79, København K, og 
maa være ledsaget af en Erklæring paa Tro og 
Love om, at Ansøgeren opfylder Betingelserne. Er
klæringen skal være underskrevet af to Vitterlig
hedsvidner.

Som Medlem bliver man udnævnt til „Marodør 
af 2. Grad“ med Ret til at bære QMCs Emblem. 
Saafremt Diplomindehaveren senere gribes i QSL- 
Virksomhed, vil han uopholdelig være at eksklu
dere. Som eneste Undtagelse er QSL tilladt ved 
interplanetariske Forbindelser (dog kun første 
QSO).

Efter fem Aars uafbrudt Medlemsskab udnævnes 
man automatisk til „Marodør af 1. Grad“ med Ret 
til at bære Klubbens Æresnaal (en forgyldt Aadsel- 
grib). Samtidig faar man gratis tilsendt nyt Diplom 
(40x60 cm) trykt paa svært haandgjort Papir og 
signeret af OZ2NU.

Passive Medlemmer. Saadanne Personer, der 
sympatiserer med Foreningens Ide, men endnu 
mangler det fornødne Mod til i Praksis at efterleve 
disse Idealer, kan støtte Klubben ved i QSOer, og 
naar Lejlighed iøvrigt gives, at propagandere for 
Klubben. Passive Medlemmer har Ret til Betegnel
sen „Den lille Marodør".

The QSL Marauders Club har paa et konstitue
rende Møde valgt følgende Bestyrelse:

Præsident: OZ7T (Stormarodør).
QSL-Manager: OZ7BO (Marodør af 1. Grad).
WQE-Diplomet. WQE er — som den kvikke Ama

tør vel allerede har regnet ud — en Forkortelse for: 
Worst QSD Ever.

Her vil de fleste nok straks give op. Til Dem siger 
vi: Tab ikke Modet. Gaa hellere i Træning med det 
samme. Luk op for Modtageren og lyt. Der er me
get at lære. Vel er der mange flinke Aspiranter, 
men vi kan naa meget længere. Til alle de gamle 
Foneamatører siger vi: Her er jeres Chance, grib 
den. Diplomet venter.Og — for ikke at gøre det helt uoverkommeligt: 
professionelle Telegrafister er paa Forhaand ude
lukkede.

Mener De Dem kvalificeret, kan De indstille Dem 
til Aflæggelse af en Prøve i QSD. Ved Prøven be
nyttes almindeligt uklart Sprog (ikke Kode). QSD- 
Hastigheden er underordnet. Den eneste Betingelse 
der stilles er, at ingen Censor, efter tre Minutters 
Sending, maa have opfattet mere end højst fire Ord. 
Der er Træning hver Aften paa 80 Meter. Vel mødt. Tag XYL med.

Paa Bestyrelsens Vegne OZ7BO.

Nyt fra SAS
Fra SAS har jeg modtaget meddelelse om åbnin

gen af den nye flyverute, der over de arktiske om
råder flyver passagererne til Winnipeg og Los An- 
geles. De første maskiner starter den 15. november. 
Fra København er afgangstiden kl. 19,10 GMT, og 
fra Los Angeles er det kl. 08,05 GMT.

På turen vil maskinerne passere den såkaldte 
„aurora-zone“ omkring den magnetiske nordpol, 
hvor der hersker meget ejendommelige forhold — 
radiomæssigt set.

Det vil sikkert interessere mange Hams at af
lytte maskinernes rapporter, der sendes hver hele 
time på følgende frekvenser:
Telefoni:

2868.0 kc.
5626.5 „
8913.5 „
4220.0 „

Alternative group:
2945.0 kc.
5641.5 „
8862.5 „

Telegrafi:
2931,0 kc.
5611.5 „
8947.5 „

2987.0 kc. 
5671,5 „
8888.0 „

De vestgående maskiner vil bruge Call: SCANDI- 
NAVIAN—NINE—THREE—ONE, og de returneren
de vil bruge Call: SCANDINAVIAN—NINE—
THREE-TWO, efterfulgt af maskinernes kendings
gruppe: OY-zzz for danske — SE-yyy for svenske 
og LN-xxx for norske maskiner.

SM5KP er en af telegrafist-navigatørerne på ru
ten, så det er muligt, at man kan få noget inter
essant at vide, hvis man kontakter ham, når han er 
på jorden igen, men ikke mindst, hvis man aflytter 
ham på den første tur. 7GL skal forøvrigt på skole
bænken igen på et halvårskursus i navigation bl. a. 
med samme rute for øje.
En tur-retur-billet fra SAS som præmie.

Den danske radioamatør, der indsender flest ud
førlige rapporter over aflytninger af udsendelserne 
fra de to polarmaskiner under deres første tur fra 
den 15. novbr. kl. 19,10 GMT til 16. novbr. kl. 8,25 
GMT vil fra SAS modtage en dobbelt indenrigs- 
billet efter eget valg.

Rapporterne skal være indsendt senest den 20. 
novbr. til SAS Pressetjeneste, Lufthavnen, Kastrup.

De to maskiner vil mødes i omegnen af Angmag- 
salik, og ankomsten hertil vil ske den 16. novbr. 
kl. 8,25 GMT. Det bemærkes, at der kan blive brugt 
både fone og CW. Hvis man vil afgive en aktuel 
rapport, er den særdeles velkommen, og det kan 
ske til Jelgreen, der hele den pågældende nat kan 
træffes på tlf. C. 1427 (SAS, Pressetjeneste, Han
gar 2). 73. 6EP.
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Forudsigelser for november Best dx  — vy 73  — OZ9SN.
Rut«
kalde
signal

Afstand Pejling Dansk normaltid
km grader 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
H8 8700 83 9,5

(15,2)
9,4

(15,1)
9,9

(15,1)
15,0
(10,9)

22,9 26,0 25,0 19,1 12,0
(13,1)

9,3
(U,9)

9,2
(14,5)

9,6
(14.9)

9,5
(15,2) MHz

Bruxelles
ON 800 230 3,9

(9.4)
4,1

(9,4)
3,7

(9.4)
3,0
(9,3)

5,0
(9,4)

7,6
(10,0)

8,3
(12,1)

8.3
(10,9)

7.0
(9,5)

5,4
(8.9)

4,0
(8,5)

3,6
(9,5)

3,9
(9,4) -

Buenos
Aires

LU
12000 235 10,5

(15,1)
10,8

(15,1)
11,1

(13,8)
10,7
(13,5)

9,3
(15,1

15,0
(15,4)

24,0 24,8 23,4 19,0 12,8
(15,1)

10.7
(15,1)

10,5
(15,1) -

Lima
OA 10000 264 9.5

(15,1)
10,1

(15,1)
10,0
(15,1)

9,0
(15,1)

8,2
(15,1)

1 1.5
(17.1)

21,3
(22,4)

23,4 23,0 18,0 12,3
(15,1)

10.0 9,5
(15,1) (15,1)i

-

Nairobi
VQ4 6900 155 11,0

(13,4)
9,6

(10,9)
8,4

(11,4)
16,5 23,4 25,3 25,7 23,7 18,8 12,7

(15,1)
10,7
(15,1)

10.7
(15.1)

11,0
(13,4) -

New York 
W2 6300 293 6,1

(11,1)
6,1

(12,0)
6,1

(15,1)
5,5

(15,1)
6,3

(15,1)
7,1

15,2)
10.6

(15,8)
17.9 19,8 16,2 10,2

(10,5)
6,9

(10,9)
6,1

(11,1) -

ReykjaviK;
TF 2100 310 4,7

(15,0)
4,8

(15,2)
4,3

(15,2)
3.8

(15,2)
5,0

(15,1)
9,5

(15,2)|1
13,9

(15,2)
14,9

(15,1)
12,9

(13,2)
9,0

(10,1)
5.6

(10,1)
4.7

(12,0)
4,7

(15,0) -

Rom
I 1600 180 6,4

(13,3)
6.6

(12.7)
5,9

(13,6)
5,5

(14,1)
10,1
(14,8)

13.3
(15,0)

14,3
(14,8)

14 0 
(14.7)

11.7
(14,2*

8,4
(14,2

6,7
(14,2)

6.3
(14,2)

6,4
(13,3) -

Tokio
JA/KA 8600 46 8,9

(13,7)
8,9

(15,1)
8,3

(15,1)
10,7
(15,1)

17.8 16,7 10,2 10,0 9.6
(10,1)

7,2 7,21 8,5
(10,1) (10,3) (10,3)l i

8,9
(13,7) -

Thorshavn
OY 1300 310 3 > 7 !(12,8)

3,3
(12,8)I

3,1
(12,8)

4.5
(12,8)

8 6 
(12,8)

10,2
(12,8)

10,8
(12,8)

8.7
(11,4)

5.8
(8,5)

4.0
9,0)

3,5
(11,0)

3,7
(12,9)

3,7
(12,8) -

Godthåb
OX 3500 310 5.9

(26,1)
6,3

(26,5)
6,1

(26,5)
5,5

(25,5)
5.2

(25,5)
7,5

(23,8)
14,7
(16,4)

17,9 17,8 12,9 8.4
(16,1)

5,9 | 
(24,1);

5.9
(26,1) -

Rio de 
Janeiro 

PY-1 10400 228 10,3
(14,4)

11,0
(13,3)

11,0
(13,0)

10,5
(13,7)

9,5
(17,0)

21,7 24,5 24,8 23,3 19,0 12,7
(15,5)

10,6
(15,1)

10,3
14,4) -

D X - J Æ G E R E N  v.OZ7BG.
Så er dette års World-Wide DX-contest overstået. 

Forholdene var ret sløje i fonedelen, hvorimod alle 
bånd i CW-delen opførte sig uventet godt. Jeg vil 
bede alle, der har lavet kontakter i denne test om 
at sende log ind. De sendes til: International DX 
Club, PO Box 100, Buchanan, Michigan, USA.

Vore hjemlige DX’ere kommer med:

3,5 Mc.:
CW: OZ2PA:  EA6AU, HE9LG, LZ2KST, Y06AL, 

F9QV FC, ZC4, 4X4 og LU1ZS (South Shetlands).
OZ4LP:  OY5F og I1BLF Triest.
OZ7BG:  ZB1FF 17, 4X4, ZC4, FA9.

7 Mc.:
CW: OZ2PA:  ZL2MM, 3V8BL, HZ1HZ, ZC7AM, 

4X4HQ. LU2ZI, PY i massevis.
OZ7BG:  ZL3LL, PY6GP, ST2NG. YI2AM. EA9DF, 

CT2BO. 3V8BL. HBIMX HE. AP2K. SV1AB. ZBIBF, 
4X4, ZC4. W2-3-4, YV1AD.

7 Mc.:
Fone: OZ7BG:  4X4CW, EA9BC -EE, VQ3ES.

14 Mc.:
CW: OZ7OP:  VS6CT. CR6CS, 3V8AN, ZC4JA, 

JA1AM, ZL2GO, CT2AR, KP4YL -AAC -QA, Wl-2- 
3-8-9.

OZ7BA:  CR7CN, ET2PA, HB1PY NW, JA1BB 2BL 
3CA 5AB 6AK, KA7DM, KL7BEA 7PJ, KR6KS, 
OY2Z, ST2AC 2NG, VS1EW 6CT, ZC6UNS, ZL2AAZ.

OZ2PA:  HB1MX HE, LB8YB Myggebukta,
VU2JG. LU4ZB Antarctica, LU7ZO S.Shetl.. KP4CC, 
W. VE, PY, LU.

OZ7BG:  FI8AZ 065, AP2Q 025, VQ6LQ 070, 
VK9AU New Guinea 088. VS2DF 019. KL7ADR 
-7AWB, LU8ABL, FF8JC, LB8YB. HZ1AB. KA2CR, 
MP4BBL, W1UBW/V06, W4KVM V06. PY6FI, 
CT2BO, OQ5CP, VQ4RF, ST2AR, ZD4AB, C02CT, 
VP6CJ, DU7SV, YV5AB -5BJ, KV4AA.

14 Mc.:Fone: OZ7PH:  SV=WK Creta, F8FW FC. ZD3BFC, 
3A2AM.OZ7BA:  CN8MM, MP4KK, SV1SP, VE8ML,
VQ4EU.
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OZ7BG:  VK6DX 142, VK5MS 125, VK2FA 152, 
VK3AXR 170. VK3QR 170, OY2Z 125, M1B 298, 
COIAF 138, PY2CK, TA3US, MP4QAH 142, VS2CP, 
OQØDZ, KV4AQ, YV5EC, HB1MX/HE.21 Mc.:

CW: OZ2PA:  LU3EX, PY6FU, ZS9I, CR6AI,
ZS2A. VQ4RF, VQ2GW, FF8JC, 4S7LB. LU8ABL, 
PY2CK, EA9AP, CE3AG, OQ5GU, KP4JE, PJ2AA, 
OA4C, OQ5CP, OQ5RU, FQ8AT.

OZ7BG:  ZC4IP -4RX, AP2K, VQ4RF, FA30A, 
HZ1HZ, OQ5RU, ZS2A, FQ8AT, VU2JP, FY7YC.
21 Mc.:

Fone: OZ7BG:  VQ4RF, CN8MM, PY2AHS, FA3JY, 
OD5AV, 4S7YL, ZB2A, ZS5JY.

OZ-DR-996  har på 14 Mc. fone hørt: AG2BC,
KT1WX. LU7AAT, CX2CO. ZB2A. TA3FAS, 
LU1DEB, ZC4JA, PY2CK, 3A2AM.

OZ-DR-1021  sender en FB-liste med hørte calls og 
tilhørende DNT og frekvens, alt på 14 Mc. CW.:

AC4NC 0830 050, C3AA 1630 055, CP5EK 1545 065, 
CR4AJ 1630 055, CR7CP 1640 075, CR9AF 1600 !00, 
CX2AM 2210 020. DU1AP 1500 060. FF8AJ 1540 075, 
FI8AP 1625 100, FR7ZA 1550 045, HS1D 1630 095, 
I5SG 1845 085. KG4AC 1145 065, VQ6LQ 1730 075, 
XX3US 0850 075, XZ2EM 1705 090, ZD6BX 1600 040, 
ZE3JO 1645 085, ZP9AV 2205 035, VP6GT 2310 095, 
TI2MAR 2350 075.

I prefixlisten i den kommende QTH-liste er des
værre faldet et land ud. I kan altså tilføje:

ZS9 Bechuanaland 38 Af.
QSL til OE stationer kan nu sendes til OVSV, 

Kierlingerstrasse 10. Klosterneuberg.
F8FW/FC var HB9LA. QSL via USKA.
AC4NC — den sidste AC4 — er QRT og QSY 

til VU2.
Der er muligheder for en AC5 — Bhutan — sta

tion inden længe. Manden mangler kun en modtager 
for at komme i luften.

Fra Færøerne fortæller OY2Z, at han er aktiv 
efter følgende plan: Mandag—fredag 1330—1400
DNT på 14 Mc. fone.

Lørdag aften og søndag eftermiddag på 14 Mc. 
CW. Desuden et lejlighedsvist besøg på 7 og 3,5 Mc.

OY7ML er nu aktiv på 14000 CW og 14140 fone. 
Martin er ex-OZ7ML.

QRU for denne omgang. Tak for hjælpen, og pse 
fortsæt fliden med brevskaberne.

73 & DX  — Erik 7BG.
V H F  -amatøren
2 m klubben.

Møde afholdes onsdag den 17. november 1954 i 
klublokalerne: Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 
120, Gentofte. Mødetid: 20,00.

OZ5AB vel fortælle om den af ham producerede
2 meter Converter. — Vi benytter lejligheden til at 
undersøge såvel 5AB’s som andre 2 meter Conver- 
tere med regulær støjmåling. Ring: Gentofte 2700 
(OZ9R) et par dage før, hvis De har lyst til at få 
Deres Converter kontrolleret. Venlig 73 OZ9R.
Læserne skriver:

Jeg ville være Dem meget forbunden, hvis jeg 
gennem „OZ“ kunne få lov til at meddele, at jeg i 
de sidste to år har modtaget en mængde QSL-kort 
fra forbindelser, jeg ikke har haft, og at jeg ville 
være taknemmelig, hvis amatørerne kunne være 
mig behjælpelig med at afsløre „piraten“.

73 fra OZ1PA.

God dag mand - okseskaft
Under denne overskrift skriver et herværende 

radioblad om en 24-årig arbejdsmand, der har ved
taget en bøde på 100 kr. samt konfiskation af sit 
grej grundet ulovlig radiosendevirksomhed.

Artiklen koncluderer i, at pågældende mand var 
velkvalificeret, men at en EDR-mand hindrede ham 
i at få morseattest, og at dette var årsag til, at han 
kom for tidligt i „luften“.

Hovedbestyrelsen har gennemgået sagen, og dens fakta er følgende:
1. Den ulicenserede havde sendt ulovligt i 

mindst 4 år og var advaret gentagne gange.
2. Den ulicenserede havde i sin tid indtegnet sig 

til et morsekursus, men mødte kun 2 gange.
3. Efter hjemkomst fra soldatertjeneste genop

tog han sin sendevirksomhed, og flere familier 
klagede til radiofonien.

4. Radiofoniens folk kom og hørte, hvor kraftigt 
han gik igennem hos de klagende, opsøgte ama
tøren, men blev nægtet adgang.

5. Politiet blev tilkaldt og beslaglagde, hvad der 
fandtes af grej.
Dernæst morseattesten:
Den mand, der sigtes til i radiobladets artikel er 

afdelingsformand OZ1CH, Hylleberg, Viborg. Prø
ven blev overværet af den samlede bestyrelse og 
foregik hos 3AJ. Prøven var uden tal og uden tegn, 
kun ren, klar tekst. Den omtalte ulicenserede ama
tør havde 23 fejl af 60. Ved en ny prøve var resul
tatet ikke bedre.

Vedkommende henvendte sig nogen tid efter til 
en P & T-mand og fik en morseattest.

Det kan endvidere meddeles, at omtalte arbejds
mand indstillede sig til teknisk prøve i foråret, men 
bestod ikke.

Der er intet at bebrejde OZ1CH, og kommentarer 
er overflødige. OZ6PA.

Teknisk brevkasse-spørgsmaal og svar
Det har faktisk været en umulighed for TR og 

teknisk stab at påtage sig besvarelse af medlem
mernes tekniske spørgsmål udover få specielle til
fælde. Dette vil vi nu søge at afhjælpe, idet OZ5KN,  
K. Normann,  har påtaget sig dette job. Skulle du 
have tekniske problemer, så pse skriv til 5KN,  
Strandboulevarden 54, Nykøbing Falster,  og vedlæg 
venligst en frankeret svarkonvolut for at lette lidt 
på dette arbejde. Vi byder 5KN velkommen til ar
bejdet og tror og håber, at vi hermed har afhjulpet 
et stort savn. TR.

Radio Magasinet i Gothersgade
kendt af alle amatører i Danmark, har åbnet nye, 

smukke butiker GI. Kongevej 1 — Vestre Farimags
gade 3. — Det kneb efterhånden med pladsen i for
retningen i Gothersgade, og derfor er 3U, Kai Niel
sen, nu rykket ind i større og bedre lokaler — og 
forretningens gamle motto følger med: „Fuld til
fredshed — eller pengene tilbage". Forretningen i 
Gothersgade fortsætter som hidtil.

Held og lykke med foretagendet, 3U! AC.

Udnævnelse.
Telegrafingeniør, cand. polyt. Børge Nielsen, 

P & T, er udnævnt til kontorchef.
Vi ønsker hjertelig til lykke!
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Den store auto rævejagt
Atter lykkedes det at få et arrangement i stand 

med A. S. K, og det tor nok siges, at det blev fast
slået, at ideen med samarbejde med motorsports- 
folkene ikke var helt dårlig. De erfaringer, man 
høstede på den store rævejagt i fjor, gav grund
laget for denne store rævejagt, der blev den helt 
store sukces; såvel de aktive deltagere som de, der 
måtte tage sig af posterne, fik sig en fornøjelig 
aften. Det var et veloplagt hold på 125 deltagere, 
der mødte op på Svogerslev kro og spændt ventede, 
på instruktionen. Der var gået mange rygter forud 
for øvelsen, men intet om de forskellige overraskel
ser var sivet ud, og først et kvarter før starten fik 
de 24 hold udleveret instruktionen. Det var ikke 
småting, der skulle studeres, den bringes her in 
extenso for eventuelt at give andre afd. i landet 
blod på tanden til at arrangere lignende.

Instruktion for radioøvelsen den 16. oktober 1954.
Denne øvelse udskiller i første række fra tidligere 

øvelser derved, at det ikke vil være nødvendigt at 
køre til de i øvelsen indlagte rævesendere. Poster
nes positioner vil for post 1—8’s vedkommende blive 
udsendt fra rævesenderen. Post 9 og 10’s position 
fremgår af vedlagte timeplan.

Hver enkelt rævs to første udsendelser består kun 
af OZ7RÆV (cw), medens der i dens to sidste ud
sendelser tillige opgives positioner. Samtlige kon
trolposter og passérkontroller er beliggende ved 
offentlig vej, hvorfor enhver kørsel på private veje 
skulle være overflødigt. Øvelsen afvikles som sæd
vanlig for deltagernes egen regning og risiko.

Pointsberegning:
Kontrolposter: 1. vogn 100 points

2. vogn 98 points
3. vogn 96 points o. s. v.

To eller flere vogne, der eventuelt får samme 
„stempeltid“ ved en kontrol, vil uanset rækkeføl
gen få tildelt samme points.

Passérkontroller: For hver funden passérkontrol 
tildeles 25 points.

Ved kørsel på idealtid tildeles eet strafpoints for 
hvert minuts for tidlig eller for sent ankomst (post 
9 og 10).

TIMEPLAN:
19,45: Instruktion på Svogerslev kro.
20,00: Start fra Svogerslev kro.
20,15—20,18: 1. ræv sender.
20,30—20,33: 1. ræv sender.
20,45: Post 1 og 2 åbner.
20,45—20,48: 1. ræv sender post 1 og 2.
21,00—21,10: 2. ræv sender post 1 og 2.
21,15—21,18: 2. ræv sender.
21,30—21,33: 2. ræv sender.
21,45: Post 3 og 4 åbner.
21,45—21.48: 2. ræv sender post 3 Og 4.
22,00—22,10: 2. ræv sender post 3 Og 4.
22,15: Post 1 og 2 lukker.
22,15—22,18: 3. ræv sender.
22,30—22,33: 3. ræv sender.
22,45: Post 5 og 6 åbner.
22,45—22,48: 3. ræv sender post 5 Og 6.
23,00—23,05: 3. ræv sender post 5 Og 6.
23,15: Post 3 og 4 lukker.
23,15—23,18: 4. ræv sender.
23,30—23,33: 4. ræv sender.

23.45: Post 7 og 8 åbner.
23,45—23,48: 4. ræv sender post 7 og 8.
24.00: Post 9 og 10 åbner.
24,00—00.03: 4. ræv sender post 7 og 8.
00.15: Post 5 og 6 lukker.
01,00: Post 7 og 8 lukker.
01,30: Alle poster lukket.

Positioner:
Post 9: Krydsmåling.
2. rævesender — post 5, post 6 — vandværket ved 

Sønderlund.
Post 10: Krydsmåling.
Gadekæret — Præstebo. 3. rævesender — 30 km 

stenen på København—Holbækvejen.
Fra post 8 til 9 og fra post 9 til 10 køres på ideal

tid. Hastighed 37 km pr. time.
Ja, det var såmænd det hele. Nogle små glimt fra 

jagten.
Efter at have sluppet godt igennem de 3 første 

poster røg hold no. 14, OZ7G med Osvald Heik, ned 
ad en skrænt og endte i en grøft, og der kunne de 
så sidde og høre resten af jagten i 7G’s modtager. 
Falck blev alarmeret, men det tog 3 timer med at 
få vognen op; det var et meget fedtet og vanskeligt 
føre den aften. På post 3, der var særdeles godt 
gemt, var afd.formanden OZ2KP nær blevet aflivet, 
idet i et meget brat sving vogndøren sprang op, det 
var lige med nød og næppe, at 2KP fik fat i Back 
Paulsens jakke; de syntes bagefter, det var vældigt 
sjovt. 5AB var efterhånden helt rundtosset, han pej
lede og slog streger til den store guldmedalje, det 
er det skrappeste, jeg har været med til, sagde han, 
men sjovt er det. Da tropperne blev mønstret lige 
inden starten, opdagede man, at Levinsen var glemt 
i København, 81 gik straks i gang med en større 
aktion, men Levinsen havde selv arrangeret køre- 
lejlighed og ankom til kroen lige inden starten. 
OZ4AO havde taget nogle øl med for at hans hold 
kunne få det lidt hyggeligt, men ak, der blev ikke 
tid til slige ting, så der var et par herre, der var 
godt tørstige efter den anstrengende tur.

Der kunne såmænd skrives flere sider om denne 
jagt, men der skal jo også være plads til andet i 
dette nr. af OZ.

De første 6 hold fik præmier.
Nr. 1 hold nr. 4 OZ8PH med Elo Sørensen .. 613 p.
Nr. 2 hold nr. 22 OZ6I med Lohm. Jørgensen 607 p.
Nr. 3 hold nr. 20 OZ3OL med Voigt Nielsen.. 599 p.
Nr. 4 hold nr. 1 OZ9AC med Svend Ågren .. 595 p.
Nr. 5 hold nr. 3 OZ1SA med Sch. Knudsen 586 p.
Nr. 6 hold nr. 18 OZ2KP med Back Poulsen 580 p.
Nr. 7 hold nr. 12 OZ2ZZ med Poul Olsen . . . .  580 p.

OZ2LF og OZ8Y var operatører og røgtede dette 
hverv med stor præcision og dygtighed.

For arrangementet:
OZ5KS OZ9AD

A. S. K. E. D. R.
K. Stidsholt. M. Nielsen.Vy 73 9AD.

UDSOLGT!
„Vejen til sendetilladelsen” er udsolgt fra EDR, 

men ny forbedret udgave med tillæg af afsnit, der 
vedrører A-licensen, er sat i arbejde — og forud- 
bestillinger modtages gerne allerede nu. Prisen for
ventes at blive lidt højere end den udsoglte bog, 
hvis pris var 7 kr. 50 øre + porto.

73, kassereren, O. Havn Eriksen, OZ3FL, 
Nykøbing Falster, tlf. 2437v.
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FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

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

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

Mandag d. 22. novbr. Begynderaften med film ved 
OZ5GB.

Mandag d. 6. decbr. Stiftelsesfest samt afslutning 
for 1954.

Afd. forsøger i år at afholde en stiftelsesfest i 
foreningslokalerne mandag d. 6. decbr. Foruden for
skellig underholdning vil der blive fælles kaffebord, 
amerikansk lotteri m. m. Der vil også blive lejlig
hed til en svingom med XYL-erne. Årets rævejæ
germester vil blive kåret denne aften.

Mandag d. 11. oktober afholdt afd. sin årlige gene
ralforsamling. Formanden gav en udførlig beretning 
over det foreningsarbejde, der var gjort i det for
løbne år. Afd. havde gennemgående haft en til
fredsstillende tilslutning til sine mødeaftener. De 
nye lokaler, som vi nu har fået, er faldet godt i 
medlemmernes smag. Der var kommet et godt op
sving i rævejagterne, og disse ændres nu efterhån
den til en morsommere form end hidtil. Buske Mølle 
havde været godt besøgt af medlemmer rundt om 
i landet samt af flere amatører fra det nære ud
land. Godt er det, at der findes et symbol udadtil på 
EDR, selvom det er en meget hård byrde for en afd., 
der kun modtager et ret beskedent kontingent af 
sine medlemmer. Formanden, OZ2KP, udtalte vi
dere, at bestyrelsen altid var lydhør over for nye 
ideer fra medlemmernes side og lovede, at Køben
havns afd. bestyrelse altid ville være vågen over 
for amatørernes problemer.

Regnskabet var optrykt og udleveret til hvert 
medlem; det blev eenstemmigt godkendt. Til for
mand genvalgtes OZ2KP med akklamation.

Da OZ6EP ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, 
blev følgende foreslået som afløser: OZ5GB — 
OZ4AO — OZ2WX — OZ5AB. OZ5GB blev valgt, 
OZ4AO blev suppleant.

Til revisor genvalgtes OZ2WX.
Til byggefondens bestyrelse nyvalgtes OZ6EP. Be

styrelsen er derefter OZ7NS — OZ6PA — Levin- 
sen — 6EP. Efter forskellige indlæg under eventu
elt sluttede man generalforsamlingen, der blev ledet 
af OZ7HL.

Den nye bestyrelse er således: Formand OZ2KP, 
næstformand OZ5RO, sekretær OZ9AD, kasserer 
OZ8Y, bibliotekar OZ6I, OZ2LF og OZ5GB. Ræve
jagtsarrangører: OZ2LF og OZ9AD.

Auto-rævejagten den 16. oktober.
forløb planmæssigt. Der var anmeldt 24 hold. og de 
fik sig en fornøjelig aften; det var en meget kræ
vende øvelse, der her var arrangeret. Ialt 10 poster 
skulle nedlægges, der var ikke mindre end 4 ræve
sendere igang. Distancen var ca. 300 km, og tiden til 
at komme igennem hele turen 4½ time. Det skal be
mærkes, at der her for første gang var taget et helt 
nyt system i anvendelse. Der var således kun 15

min. mellem hver udsendelse. Se iøvrigt artiklen 
andetsteds i bladet.

Rævejagter.
Der afholdes to store rævejagter henholdsvis søn

dag d. 21. novbr. og d. 12. decbr. I begge tilfælde er 
der samling forinden starten på Ballerup kro kl. 
8,30. Kortområde A 3028. Der er fine præmier at 
vinde, startpenge kr. 2,00 pr. hold. Vy 73 OZ9AD. 
Amager.

Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Tlf. 
50 26 67. Afdelingens mødeaftener er hver torsdag 
kl. 19,30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17, Kø
benhavn S.

Torsdag den 21. oktober havde vi annonceret „En 
tur sydpå med OZ3WP“; der var mødt mange, men 
rygterne fortalte, at han virkelig var taget sydpå. 
Vi kunne ikke tro, det var rigtigt, for OZ3WP havde 
da aldrig svigtet os endnu, men så kom OZ6AX med 
kuffert og sagde, at han havde ham her. Det lød 
noget usandsynligt, men ikke desto mindre: OZ3WP 
var rejst, og så havde han ladet sit foredrag optage 
på OZ6AX’s båndoptager, så aftenen var reddet; 
gengivelsen var fin, og vi morede os godt.
Månedsprogram:

Torsdag d. 18. novbr. 1954: OZ5AB demonstrerer 
sin Converter for 2 meter.

Torsdag d. 25. novbr. 1954: Klubaften.
Torsdag d. 2. decbr. 1954: OZ6IA demonstrerer

modulationskontrol.
Torsdag d. 9. decbr. 1954: Klubaften.
Torsdag d. 16. decbr. 1954: Juletræ, fælles kaffe

bord. Tag XYL med samt en lille gave til mind
ste værdi kr. 1. Vy 74 P. b. v. OZ7MV, sekretær.

Aarhus. Formand: OZ4EV, tlf. 4 13 16. Møde af
holdes den 1. og 3. torsdag i hver måned. 2 m afte
nen 21. oktober blev krydret af 6CM’s TV-demon- 
stration af Moskva’s (?) kanal 3 udsendelser. Læs 
X-QTC ang. møder og arrangementer. 73 Sekretæren.

Esbjerg. Lørdag den 27. november afholder afde
lingen en lille fest med damer på „Grundtvigs Hus“. 
Vore XYL’s har her en glimrende lejlighed til at 
se lidt nærmere på, hvem vi omgåes, når vi hver 
torsdag drager til møde i EDR. Vi venter stor til
slutning denne aften. Der er sørget for forskellig 
underholdning, bl. a. vil der blive vist en del meget 
interessante films. Ved ankomsten bedes hver med
bringe en pakke, som må have en indre værdi af 
mindst 1 kr. Over de indkomne pakker vil der sene
re på aftenen blive afholdt auktion. Vi regner med, 
at du allerede nu reserverer afdelingen denne aften!

Lørdag den 20. november kommer OZ2KP her
over og vil tale om FM. Mødet foregår i de sæd
vanlige lokaler i Borgergade.

Arbejdet fortsætter som sædvanlig hver torsdag 
med teknik for begyndere, kl. 19, ved navigations
lærer E. Fischer, Fanø. — Kl. 20 foredrag for hele 
afdelingen. VY 73, OZ3CB.

Herning. Formand: OZSOS, E. Sørensen, Haralds- 
gade 16. Næstformand: OZ8RS, S. Rodan, Smede
gade 1, tlf. 2068. Kasserer: F. Holm, Fredhøjalle 7.

Afdelingen har atter begyndt på kursus for ny
begyndere samt morsekursus, hvortil der er god 
tilslutning.

Afdelingen vil i nærmeste fremtid søge afholdt et 
eller flere foredrag i samarbejde med Struer afde
lingen, hvorom medlemmerne vil blive nærmere 
underrettet. Modestedet er stadig biblioteket.Vy 73 Bestyrelsen.
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Hillerød. Afdelingen afholdt ordinær generalfor
samling den 4. oktober. 21 medlemmer var mødt. 
Formanden, OZ7FD, aflagde beretning, der godkend
tes. Ved valg af bestyrelse nyvalgtes OZ1HH, OZ7IP 
og OZ1OM som henholdsvis formand, næstformand 
og sekretær. OZ1OK genvalgtes som kasserer, og til 
revisor nyvalgtes OZ1OP. Det vedtoges bl. a. at 
nedsætte kontingentet med kr. 3,00 om året.

OZ7IP.

Horsens. Formand: OZ2BF. Henning Hansen, Kap
tajn Andersensgade 7. Sekretær: Elsa Thomsen, Fa
brikvej 93. Kasserer: OZ4GS, Svend S. Sørensen, GI. 
Jernbanegade 22. Afd. lokale: Belysningsvæsenets 
kontor, Gasvej 21.

Torsdag den 14. oktober havde afdelingen besøg 
af OZ7GL, Poul Jelgren, med Xyl. OZ7GL viste os 
først en film om modstandsbevægelsen under kri
gen og derefter en SAS-film, der viste, hvor stor 
sikkerheden er i luften, og til slut en strålende 
farvefilm fra Østrig. Desuden holdt OZ7GL et inter
essant foredrag, både om modstandsbevægelsens ar
bejde og om forholdene inden for SAS.

Vi siger OZ7GL mange tak for den hyggelige af
ten, hvor der foruden afdelingens egne medlemmer 
med Xyl ogYl var mødt nogle kammerater fra 
Vejle. Aftenen sluttede med fælles kaffebord.

Månedsprogram:
Torsdag den 18. nov. kl. 19,30: Klubaften.
Torsdag den 25. nov. kl. 19,30: Klubaften.
Se nærmere i det lokale månedsprogram.
Torsdag den 2. dec. kl. 19,30: Klubaften.
Torsdag d. 9. dec. kl. 19,30: Som afslutning på 

året 1954 tager vi et spil kegler på Bygholm Park
hotel. Xyl og Yl skal selvfølgelig også med, da der 
bliver uddelt præmier til såvel den bedste herre 
som dame. Vi håber at se rigtig mange af medlem
merne, da det er vor sidste mødeaften i år.

Rævejagter:
Søndag den 7. nov. kl. 9 startes der fra lokalet, 

Gasvej. Første udsendelse kl. 9,30.
Søndag den 5. dec. kl. 9,30 startes der fra lokalet,

Gasvej. Første udsendelse kl. 10.
Udenbys kammerater er velkommen til såvel vore 

mødeaftener som vore rævejagter.
Morse- og teknisk kursus afholdes som sædvanlig 

mandag og onsdag kl. 20,15—22,15.
Vy 73 Sekretæren.

Horsens-afd. byggefond
afholder familiefest i forsamlingsbygningen
LØRDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 19,30.

Først fortæller kortbølgeamatørernes gode 
ven, kaptajn Kurt Carlsen, om „Flying En
terprise" m. m,

I aftenens løb vil der være flere over
raskelser — tryllekunstneren Mr. Earth. op
træden samt lotteri med mange gode gevin-

Kolding. Afdelingen afholder månedsmode den 23. 
november d. å. kl. 19.30 på Centralbiblioteket, væ
relse 5—6. hvor OZ2OM, Oluf Magnussen, taler om 
PA-trin og disse tilpasning til antenner. 20M er 
kendt som en ypperlig foredragsholder, så mød tal
rigt op.

Der er fuld gang i rævejagterne i afdelingen. Vi 
startede i foråret med 2 jægere, der efterhånden 
har „formeret" sig til 8, og flere er igang med at 
bygge modtagere. Der afholdes fremdeles jagter 
hver onsdag aften. 1. pejling kl. 19.30. Alle er vel
komne til at deltage. Interesserede bedes henvende 
sig til OZ2RD, Blæsbjerggade 2, Kolding.

Odense. Lokale: Hunderupvej 28. Mødeaften hver 
torsdag kl. 20—22. Morse- og teknisk kursus. Sludre- 
og diskussionsaften.

Rævejagterne for i år er slut, og resultaterne 
blev: Nr. 1 Frank Nielsen, Svendborg. 550 p. Nr. 2 
OZ3SH 411 p. Nr. 3 OZ3SN 333 p. Nr. 4 OZ7NF 
182 p. Nr. 5 OZ8NO 179 p.

Den 9. oktober afholdtes den årligt tilbageven
dende skægjagt med god deltagelse. Vejret var fint, 
og alt gik strålende med undtagelse af, at ingen 
fandt d’herrer ræve i en Z-vogn; flere jægere 
mødte ham, men det er jo ikke nok. Ved modtagel
sen på Ørbæk kro fik den „skæggede" ven en 
strålende modtagelse, hvad de også fortjente, tænk 
bare på udklædningen. Efter jagten havde vi en 
hyggelig sammenkomst på kroen, hvor vi spiste den 
medbragte mad. Her fik Frank Nielsen overrakt po
kalen som vinder af dette års rævejagt, og nr. 2, 
OZ3SH, fik en sølvplade.

Svend Jensen, Hjallese, blev skægjagtens vinder 
og fik overrakt en rævehale. Ved 19-tiden brød vi 
op. — Vi håber at gense hinanden til næste års 
rævejagter.

Båndoptagelse af Carlsen-mødet!
Først i december måned vil vi få lejlighed til at 

høre båndoptagelsen med kaptajn Carlsen. Medde
lelse om dato vil senere fremkomme til afdelingens 
medlemmer.

I afdelingens lokaler har vi nu fået lavet en rode
kasse. — Har du en stump grej, du kan undvære, 
så tag det med!

På gensyn Hunderupvej 28 hver torsdag kl. 20.
73 OZ8JR.

Silkeborg. Afd. har afholdt generalforsamling, 
hvor OZ1AG blev valgt til formand. Vi bringer en 
tak til den afgåede formand, 6KW, og sekretær, 
7KR, for deres arbejde for afdelingen.

Bestyrelsen.

Sorø. Ved afdelingens sidste foredragsaften lørdag 
den. 9. oktober talte 9R om strømforsyning. Mødet 
var besøgt af ca. 30 amatører, som med stor inter
esse paahørte det udmærkede foredrag.

9R gennemgik og forklarede forskellige typer ens
rettere og strømforsyningsanlæg, og der var i sand
hed noget for enhver smag. Formanden for fore
dragsudvalget, SEP. var også kommet til stede, og 
vi fik os en hyggelig sludder med ham i aftenens 
lob. samtidig med at vi fik lejlighed til at drofte 
vinterens arrangementer.

Til brug ved vore kursusaftener og fremtidige 
sammenkomster har vi nu på Sorø Ungdomsskole 
lejet 2 udmærkede lokaler for et tidsrum af 5 år, 
og vi får nu travlt med istandsættelse og indretning 
af disse værelser, idet det er meningen, at vore
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medlemmer selv vil udføre alle reparationer, da vi 
inden for vore rækker råder over håndværkere af 
næsten enhver kategori.

Med hensyn til vor påtænkte foredragsaften i 
december måned kan vi desværre ikke på nuvæ
rende tidspunkt give oplysning om hverken dato 
eller emne, men vi kan love, at vore naboafdelinger 
pr. brevkort skal blive underrettet derom.

Vy 73. 5697. Ib Christiansen, fmd.
Sonderborg. Afdelingen afholder møde fredag den 

19. november kl. 20.00 på Strandpavillonen. Hr. 
Drude Jensen vil fortælle og vise lysbilleder om 
sin tur med „Jutlandia“ til Korea, Når der er til
slutning nok vil OZ6BJ og 9KA påbegynde et mor- 
sekursus. Vel mødt. Vy 73. 51.

Vendsyssel. Den 11. oktb. 1954 holdt lokalafdelin
gen ord. generalforsamling på Hotel „Phønix“. Der 
var mødt 9 medlemmer. Formanden, OZ3MX, bød 
velkommen, og efter at OZ1SJ var blevet valgt til 
dirigent, gik man over til 1. punkt på dagsordenen 
— formandens bei'etning. OZ3MX nævnte først det 
prisværdige i, at de udenbys medlemmer mødte 
trofast op, når der var arrangeret noget — roserne 
tilfaldt 6JM og Hofmann. Der havde ikke været 
holdt noget bestyrelsesmøde i årets løb. Den 4. maj 
havde man haft en hyggelig kammeratskabsaften 
med vore YL’er og XYL’er. 3MX takkede sekretæ
ren for arbejdet. — Desuden var der på lokalafde
lingens initiativ oprettet teknisk kursus med tilhø
rende morsetræning som aftenskolekursus (A. O. F.), 
og til dette nystartede kursus var der tilmeldt 20 
elever, og 3MX rettede en tak til 3HW og 5DV, 
som havde påtaget sig at være kursusledere. Slutte
ligt meddelte 3MX, at han ikke længere ville være 
formand, ligesom han ikke længere ville være QRV 
på 80 m, men måske engang med tiden på 2 m og 
nærmeste omegn. 3MX ville ikke trække sig ud af 
foreningslivet og kammeratskabet, men blot for at 
kunne passe forretning og hjem, og han advarede 
mod at lade radiohobbyen tage hele ens fritid. 
Mange amatører kører et år eller to, pause et år 
eller to, atter QRV, o. s. v.

Kassereren, OZ1PV, oplæste det reviderede regn
skab, der ballancerede med en kassebeholdning på 
68 øre og en formue på kr. 202,43. Efter anmærk
ning om det ønskelige i at få afskrivningsprocenten 
for afdelingens grej forhøjet, godkendtes regnska
bet. Dernæst aflagde sekretæren, OZ1SJ, en kort 
beretning, bl. a. med en redegørelse for hvorledes 
afdelingens grej var fordelt blandt de forskellige 
medlemmer. Lokalafdelingen tæller 13 medlemmer. 
Der udspandt sig en livlig diskussion om agitation 
for nye medlemmer m. v., hvortil 3MX trøstende 
tilføjede, at afdelingen engang havde været nede 
på 2 medlemmer, men at det trods alt var gået 
endda.

Den ny bestyrelse kom til at bestå af OZ1S, S. 
Jespersgaard, formand, OZ5DV, Ejnar Christensen, 
sekretær og QSL-man samt DR 5444, Gunnar Fre
deriksen, kasserer. Til hovedrevisor valgtes OZ3MX.

Ved et efterfølgende kaffebord drøftedes „eventu- 
elt“. 5DV manglede i formandens og sekretærens 
beretning en omtale af 5AZ, som havde gjort et 
godt arbejde i afd., og som for nylig var rejst fra 
byen. D’herrer berettere undskyldte forglemmelsen 
og lovede at sende en hilsen fra afd. til 5AZ. Des
uden drøftedes at arrangere besøg på forskellige 
virksomheder med interessante radiotekniske eller 
elektriske anlæg. „En sølle jyde".

NYE MEDLEMMER
Følgende har i oktober måned anmodet om optagelse i EDR:

6241 - Gunner Jacobsen, Langelandsgade 14, 1. s.,
Aarhus.

6242 - P. Nielsen, Ansvej 14, Silkeborg.
6243 - Jens Christensen, c/o overværkf. Madsen,

Gimsing pr. Struer.
6244 - K. H. Damm, Palægade 7, 2. s., København K.
6245 - Verner Axelsen, 0. Ringvej 44, Hjørring.
6246 - Overserg. E. Hammer Christensen, G. C. A.

stationen, flyvestation Skrydstrup pr. Vojens.
6247 - Norbert Roil, Oluf Bagersgade 7, 3. s.,

Odense.
6248 - Niels Brorsen, Emmasvej 20, Gentofte.
6249 - T. Nørgaard Pedersen, Gerlachsgade 6, 2. s.

tv., Aarhus.
6250 - P. Dunch, Krogebjerg 29, Vanløse.
6251 - Johannes Hansen, c/o Axel Hansen, Debel pr.

Agerbæk.
6252 - Bendt Mikkelsen, Fredericiagade 47, Horsens.
6253 - Christian Harritz, Nødager brugsforening pr.

Kolind st.
6254 - Carl Erik Jensen, Fredericiagade 44, 2. s.,

Horsens.
6255 - Fritz Johansen, Parmagade 30, 3. s., Køben

havn S.
6256 - Frank Jørgensen, Skyttegaardsvej 31, Køben

havn Valby.
6257 - OZ5EB, K. Larsen, Sofievej 5, 2. s. th„ Helle

rup.
6258 - Ivar Engdahl, Mørdrupvej 1, 1. s., Esper-

gærde.
6259 - OZ5MS, Mogens Bomann, s/s „Leena Dan“,

Lauritzen, 90 Broad St„ N. Y. 4, New York, 
USA.

Tidligere medlemmer:
2128 - Ejvind Frost, Skraavej 2, Skagen.
2848 - J. E. Gammelby, Bregnevej 7, 2. s., Odense. 
5044 - OZ5CB, Chr. Buhi, Aabjergvej 8, Frederiks

sund.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i foreningen betragtes de 
som medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
599 - OZ4N, Almar Andersen, Otto Rudsgade 19, 2. 

s., Aalborg, ex Fr.værk.
791 - OZ5Y, H. Lykke Jensen, Njalsvej 154, Odense, 

lokal.
876 - OZ2EA, H. P. Petersen, „Lysna“, Finsensvej 

30, København F., lokal.
1303 - OZ5OB, O. Blok, Aalekistevej 22, 3. s. th„ 

Vanløse, lokal.
1684 - OZ4PA, Johs. Jensen, Slotsgade 16, Graasten, 

ex Haderslev.
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2258 - OZ6G, Ib Kastrup Hansen, Luganovej 3, Kø
benhavn S., lokal.

2380 - OZ4GG, Børge Haagensen, Victor Bendixgade
2, København Ø., ex Grønland.

2741 - OZ1MC, Morris Christiansen, „Centrum”, 
Danmarksgade 64, Fr.havn, ex København.

3149 - Karl Jacobsen, Svendsgade 70a, Esbjerg, lokal.
3397 - Niels Illum, c/o Klostergaarden, Frue Plads

I, Aarhus, ex Vedbæk.
3425 - OZ5HS, H. Sørensen, Nordrup pr. Farrend- 

løse, ex København.
3582 - OZ8HP, Sv. Hilmar Pedersen, Rådmandsvej 

21, Horsens, lokal.
3798 - OZ9AC, Kaj Nielsen, Kai Lippmannsalle 6, 

Dragør, ex Helsinge.
3886 - OZ3BS, Knud Mogensen, Ivar Huitfeldtsgade 

70, Aarhus, ex Silkeborg.
4839 - OZ2VL, Villy Lauritzen, Torvegade 6, 1. s., 

Ringkøbing, ex Esbjerg.
4967 - OZ3MH, H. E. Jørgensen, Margaard, Nr. 

Aaby, ex Aarhus.
4969 - Per Schou, Friggsvej 15, Fredericia, lokal.
5009 - OZ4MB, Morten Benthin, Svanekevej 2, 

Rønne, ex Arden.
5179 - OZ1JF, P. J. Foss, Kræstræde 1, Kastrup, ex 

Randers.
5209 - OZ4BF, B. Fuglsang, Frydendalsvej 13, Kø

benhavn V, ex Mørkøv.
5238 - Hans Møller, Fyensvej 70, Kolding, lokal.
5292 - Birger M. Pedersen, C. F. Kolonne, Thisted, 

ex CF, Gentofte.
5343 - OZ8EV, E. Væver, Hestehaven 6, Kolding, 

lokal.
5386 - OZ5MA, fim. M. Andersen, Flyvekontrollen 

(G. C. A.) Flyvestation Skrydstrup pr. Voj
ens, ex Roskilde.

5409 - OZ4FL, F. S. Diemer Pedersen, Vestensborg 
Alle 61, Nykøbing F., lokal.

5466 - E. Snedvig, Portnerboligen, Overg. n. vandet
II, København K., lokal.

5534 - OZ2PE, SGe NA 202544/701, Bent E. Peter
sen, Søværnets kaserne, Holmen, København 
K., ex Svendborg.

5607 - OZ8ZB, hnr. 203063, lejrnr. 1520, Erik Niel
sen, Arresødallejren pr. Frederiksværk, ex 
Aarhus.

6578 - H. F. Bliksted, Langkjærgaardsvej 3, Birke
rød, ex soldat.

5751 - OZ1TA, Th. Augustson, Rørholmsgade 17, st., 
København K., lokal.

5781 - Aksel Jørgensen, Svenstrup. Als, ex soldat.
5808 - OZ5TL, serg. T. Lisberg, Regimentstabsbat

teriet, kasernen, Holbæk, ex soldat.
5831 - B. Knifstrøm, Njalsgade 75, 5. s., København

S. u/afd.
5854 - OZ4XX, Henning Bach c/o Færøernes Ma- 

rinedistrikt, Thorshavn, ex Skjern.
5882 - OZ2IP, J. Heldgård Pedersen, m/s „Siam“, 

ØK, Holbergsgade 2, København K, ex til søs.
5999 - Ingmar Troelstrup Nielsen, Sommerlystgade 

10, Horsens, ex Sønderborg.
6065 - U/konst. (R) 2. kl., K. V. Kjølsen, K. N. M.

„Hessa“, M. K. S., Kristianssand S, Norge.
6148 - Leif Johansen, Alsgade 11, Sønderborg, lokal.

Vedrorende amator-radiosendetilladelser.
Til underretning skal man herved meddele, at 

der i tiden 27. september til 26. oktober 1954 er ud
stedt folgende nye amator-radiosendetilladelser:
B OZ6HO H. T. Olsen, Vandværksgade 4, Silkeborg.

Folgende tilladelser er Inddraget:
OZ2BL V. B. Bille, Fjordgaarden pr. Roskilde. 
OZ2PN P. C. Nielsen, Hanstholmvej 25. Aarhus. 
OZ2XL T. V. Østergaard, Suensonsgade 11, Aalborg. 
OZ3OH O. H. Pedersen, Asmildkloster landbrugs

skole, Viborg.
OZ4KC K. G. N. Christensen, Slotsherrensvej 246,

1. s., Vanløse.
OZ5RV R. V. Wincentsen, Østergade 15, 1. s., 

Næstved.
OZ6AW A. V. Øelund, Langelandsgades kaserne, 

Aarhus.
OZ7CB C. Berndt, Karrebækvej 102 E, Næstved. 
OZ7DP W. D. Pedersen, Danmarksgade 71, 3. s. th., 

Aalborg.
OZ7FL C. S. H. F. Larsen, Maglegaardsalle 63, st. tv., 

Søborg.
OZ7FR H. F. H. Frie, Peter Bangsvej 262, 3. s., 

Valby.
OZ7VN Ib van Norde, Markedsgade 13, Randers. 
OZ7WO J. J. Rohleder, Baunegaardsvej 10, Ballerup. 
OZ8SH S. Aa. Hansen, Islevvangen 8, Brønshøj. 
OZ9OK H. B. Marstal, Lyngvej 24, 3. s., Lyngby.
Rettelse:

Den i skrivelse herfra 28. september 1951, I. T. 
10734, nævnte inddragning af sendetilladelse OZ8TH 
T. L. B. Hintz, Skovvej 44, Aarhus, bedes annulleret.
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Udgivet aflandsforeningen Eksperimenterende danske Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Alle 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hovedredaktør (ansvarlig) OZ5AC, A. Tommerup Clausen, Enighedsvej 30, Odense. Tlf. 10.439. Hertil sendes alt øvrigt stof, som må være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden.

E. D. R.
Eksperimenterende danske Radioamatører Stiftet 15. august 1927 Adr.: Postbox 79. København K. (Tømmes 2 gange ugtl.). Giro konto 22116.

*Hovedbestyrelse:Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggårdsalle 63, Valby, Hvidovre 667. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsang- vej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar Pedersen, Alekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. Traff. Dept.: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård. GI. Hasseris, Aalborg. Skalborg 155B. Section manager: Båndaktivitet, OZ7BG. Section manager: V. H. F.-arbejdet, OZ9R. Section assist.: Int. samarbejde, OZ8T. Landsafd.- 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, Fanø, Fano 223. OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens. Horsens 2096. OZ2LF, B. Erwing, Peter Sabroesgade 10, Kobenhavn SV, Eva 5228y. OZ5KD. K. Dantoft, Tværgade 3, Struer, Struer 600 (dag). OZ5KN, K. Normann, Strandboulevarden 54, Nykobing F., Nykobing 620 (dag).
kassereren *O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, telefon 2437 y, Nykøbing Falster.

QSL-Centralen:Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.
Amatørannoncer:

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

*

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

244


